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األداءبدراساتالمتعلقةوالخطاباتالتواریخصیاغةأسالیب)GPS(دوریةمنالخاصالعددھذایتناَول
ًرامجاًالباعتبارھافیھاالتفكیروإعادة وثقافیةبأنماطالُمرتبطةالَمعرفةونقلإلنتاجالغربیَّةالنُُّظمفيُمتجذِّ

وإعادةللمراجعاتجماعیةمحاوالتتشھدحرجةزمنیَّةلحظةخاللالدعوةھذهتأتياستعماریة.سیاسات
بعدةمحاًطاكذلكالمسعىھذایأتياالجتماعیة.العدالةتحقیقإلىیھدفأوسعصراعسیاقوفيالتخیُّل،
بإدخالمضى،وقتأيمنأكثرملحة،نداءاتفیھتنطلقمناخوسطواقتصادیة،وسیاسیةاجتماعیةأزمات

تحوالت جذریة على التعلیم، والمعرفة، والُبَنى الُمؤسساتیَّة، والمجاالت األكادیمیَّة.
دبحثًیامجاًالبصفتھامؤخًرا،األداءدراساتنشأةتتبُّعیمكن بینالمزجعملیةإلىالتَّخصُّصاتمتعدِّ

االستعماريالعنفبتاریخاألداءدراساتیربطمما(األنثروپولوجیا)،اإلنسانوعلمالمسرحیَّةالدراسات
علىالماضیینالَعقدینفيالدراساتومنالباحثینمنعددأكدوقداإلنسان.علمدراساتداخلالمبني

تحّريضرورةإلىباإلضافةاألداء،دراساتمجالعلیھایقوُمالتياالستعماریةالُبنىفيالتدقیقضرورة
بالشُُّعوبوالمتعلِّقةالَغربیَّة""غیرالَمعرفةنظریَّاتتھمیشفيالمھیمنةالَمعرفةُنُظمتلعُبھاالتياألدوار

دراساتمجالعلىاألنجلُو-أمریكياألداءنموذجھیَمنةتنتقدالتيالدراساتتكاثرنلحظحیثاألصلیَّة،
الذاتيوالتأملللنقاشھامةموضوعاتالدراسيالمجالھذاتقییمإلعادةالمحاوالتھذهطرحتاألداء.

فيللَھیَمَنةمقاِومةُسُبلأو"بدیل"وإیجاداألداءلبحوثُمغاِیرةأُصولاستكشافمحاوالتنحو تدفع التي
تعریف ودراسة األداء.

")decolonisation("االِستعمار""إنھاءُمصطلحیُكنلموقتفيالظھورفيالمبادراتھذهبدأت
ً الحالمثلمااألداءدراساتمجالتتناولالتيالغربیةوالخطاباتالدراساتفيواسعنطاقعلىُمسَتخَدما

ضالسؤالأثاروقداآلن. رَطَرَحُھالذيالُمَحرِّ خاللَجَرتنقاشاتإثرماِكینزي،ُجوناألداءدراساتُمَنظِّ
PSi(العاشرالدولیَّة"األداء"دراساترابطةُمؤتَمر العدیدِفعلردود،2004عامسنغافورةفي)#10

االستعماريالتاریخإشكالیةوناقشوااألداء،دراساتمجالفيالحالإلیھآلماانتقدواالذینالباحثینمن
ماكینزي:تساءلفقد).7(ماكینزيوبریطانیَّةشمال-أمریكیَّةبَھیَمَنٍةُمتَِّسَممجالعلىبظاللھُیلقيالذي
"درامادوریةفيكمقالبعدفیماُنِشَرماوھواالستعمار؟"،ُضُروبمنضرٌباألداءدراسات"ھل
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The(ریڤیو" Drama Review(زلناالالزمن،منَعقدینُمِضيبعدالیومنحنوھا.2006َعامفي
قاالِستعمار،حولوالُمناَقشاتالُمناَظراتأھمیةنستشعر االستعماري،المیراثواألبیض،الِعرقوَتَفوُّ

عالمیةأحداثعدةتستدعيذاتھ،الوقتفيالنقاشات.تلكاستمراروضرورةوالّالمساواة،والُعنصریَّة،
ِخذهُالذيللَموِقفالنقديالتقییماستمرارضرورة أحداثالحرجة-األوقاتھذهفياألداءدراساتمجالیتَّ

ود"حیاةُحركةوُصعودأمریكي،شرطةرجلَیَديعلىفلویدجورجكَمصَرعھامة ة"السُّ Black(ُمِھمَّ
Lives Matter(والَفصلاالِستیطانياالِستعمارفيالمتمثِّلالصھیونيالمشروعواستمراریَّةالعالم،حول

اءأخرىمرًةالمشھدصدارةإلىعادوالذيالمحتلة،فلسطینفيالُعنُصرّي الشَّرسةالعسكریَّةالھجماتَجرَّ
ةالقُدسفىاألخیرة اتِقَبلمنوغزَّ باإلضافةھذاالمتحدة.الوالیاتمنالَمدُعومةاإلسرائیلیَّةاالِحتاللقوَّ

"كوڤید"جائحةوالمناخ،وأزمة"بریكِست"،األوروبياالِتحادمنالُمتِحدةالمملكةانِسحاباتفاقإلى
العالمیَّة التي ساَھَمت بدورھا في تفاقُم أوُجھ انعدام المساواة الھیكلیة. 

التعلیمَمنھجیَّاتعلىتسیطرالتيالقوىَمراِكزوَزعَزَعةالسلطویةالَھَرمیَّةالُبنىتحطیمُمحاَوالتتزالال
والمعرفةالَھیَمَنةمبادئتعزیزإلىتؤديقدأصداءطیاتھافيتحملاألداءدراساتمجالفيوالمعرفة

ٍرمجاٍلفياالِستعمارإنھاءقضیةحولنتباَحُثأنفسنانجدإذاالستعماریة، ساتفيأساِسھمنُمتَجذِّ الُمؤسَّ
أوروبافيمركزھاتمویلیةومواردوتداول،تواصلُنُظَمتتبنَّىوالتياألوروبیَّة-األمریكیَّة،التعلیمیَّة
ةللحاجةكاستجابة"بدائل"عنالبحثأّنكماالشمالیة.وأمریكا مجالفيالغربّیةالمركزیةلتحديالُملِحَّ
لكنوالفعل،والتفكیرللُوجودأخرىُطُرقودعمالمعرفیةُنُظِمِھ"تنویع"محاولةوكذلكاألداء،دراسات

اِسخالتباُینتحديبدون االِجتماعیَّة،والطَبقةالِعرق،بینللتقاطعاتاعتبارودونالَمعرفیَّة،واالِمتیازاتالرَّ
المحاوالتھذهتبقىسوفالعالم،أصقاعبینالتماُثلوعدمالجسدیة،والقدرةالِجنِسیَّة،والُھویَّةوالِجنس،

د بوصفھغیر-الغربيالثقافيلإلنتاججذري"إقصاءسوىعنھاینُتجالالدمجإلىتدعورمزیةَلفَتةمجرَّ
الدراساتأستاذكتابإلىمستندةباال،شُروِتيالمسرحیَّةاألكادیمیَّةتقول).11(تایلوروغریًبا"آَخًرا

The(األشیاء"تنظیم"إعادةبعنوانفیرِجیُسونُروِدریكاألمریكیَّة Reorder of Things(علىبأنھ"
الُمَھمَّشة."الَمجُموعاتأواألقلیَّاتوَتدمجُتِقّربأنھااألكادیمیةالمؤسساتَمزاِعمتجاهَحِذًرایكونأنالمرء

أالالضروريمنأّنھإّالوالُمساواة،العدالةأجلمنالنِّضالفيھامدورلھااإلدماجعملیَّةأّنمنفبالرغم
رّيأوكاٍفالتضمینمنالنوعذلكبأّننفَترض واإلدماجاالختیارمحاوالتإن).339(باالذاتھبحدَِّتَحرُّ
التربویةالممارساتفيالمتجذراالستعمارإنھاءوالمشاركةتنویعإلىَتسَعىوالتيحسنة،نوایاعنالنابعة

ساتفيالَمعرفةُنُظموفي رةبلواسِتبعادیَّة،ُمختِزَلة،تأتيأنالممكنمناألكادیمیةالُمؤسَّ للَوضعومجذِّ
الباحثینعملتجاهالَمنھِجّيوالَمحوالَمعرِفّيالُعنفترّسخأنالمحاوالتلھذهإذنالممكنمنالراھن.

كان األصلّیین، ومعرفاتھم، وِخبراتھم. ود، و"األقلیات"، والسُّ والُممارسین السُّ

ُیِعیُدأجَوفَمجازأوإشارةمجردالىاِالستعمارإنھاءَمقُولةتتحولأّناحتمالفيھناالخطورةَتكُمُن
إنھاءمفھومبأّنیانغوینك.وَتكإیڤاألصلیَّةالشُّعوبدراساتباحثاُیخبرنااألبیض.العرقمركزیة

ھذاعلىاالِستیالءإلىیؤديمماسطحي،بشكٍلالخطاباتتتبناهعندماالثوریَّةإمكانیاتھیفقداالستعمار
لِاستراتیجیَّةخطةضمنالمفھوم للتصالحمنقوصةُمحاَولًةصورةوفيالُمسَتعِمر،وتواُطؤَذنِبمنللتنصُّ

أّنعلىالباحثانیؤكدفانو،فرانزالسیاسيالفیلسوففكرإلىاستناِدھماوفيیانغ).و(َتكالمسٓتعٓمرمع
ةبصفةیتطلَُّباالِستعمارإنھاء الشُّعوبإلىالَموُروَثالحیاتّيالنََّمطوإعادةالمنھوبةاألرضردخاصَّ
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الةعملیَّةإلىالواِقعأرضعلىیتحوللنالنَّقدّيالوعيفإّنھذا،یتحقََّقأنوإلىاألصلیَّة. علىقادرةفعَّ
یتطلبأّنھكمابطبیعتھ،لالضطرابجالبمسعىاالستعمارعلىالقضاءإناالِستعمار-االِستیطانّي.عرقلة
معیباًیبقىاالِستعمارإنھاءلَمقُولِةالحالَِيالفھمأّنیعنيھذاامتیازاتھا.ونزعاالستعماریةالقوىتفكیك
استیالءأّنوطالمامعطلة،أرضھاعلىاألصلیةوالشعوبالفلسطینّیینسیادةبقیتطالماجذري،بشكل

أنیجباالِستعمارإنھاءحولنقاشأّيفإّنلذا،یتوقف.لمونھبھااألراضيعلىالُمسَتوِطن-الُمسَتعِمر
المسرحیَّةاألكادیمیَّةتقولكماالَمسلُوبة.األصلیَّةالشُّعوبوحقوقفلسطینحولالنقاشمعِبَیدَیًداُیطَرح
رات ةأخالقیَّ ِقَیًمایتطلُباالِستعمارإنھاءمشروعإّن"أرورا،سواتي رةوَتصوُّ مستمرة،عنایةفيُمتجذِّ
رَسردیَّاُتتتخللوالتي منَضرٌبإنھ–مستقراًغیرُوجوًدایعیشونمنحیاةمنجانبكلفیھاالتَّحرُّ

ساتیَّةألِجنداتاتطبیقمنأبَعدھوماإلىیصلأنشأنھمنالتَّضاُمن إنھاءإّن).17(العابرة"الُمؤسَّ
دومنُمتَسلِسلة،خطیَّةعملیَّةأومنفرًداإجراًءلیساالِستعمار االِستعمار،"إنھاءَبعد.یتحققلمأنَّھالمؤكَّ

المراجعاتيالتفكیرمنالكثیرویتطلَّباألَجل،طویُلِالتزاٌمإنھ).35(فاُنوتاریخیَّة"عملیَّةھونعرف،كما
الذاتي والتعلُّم المستمر، والتخلص من الَمفاھیم السائدة. 

عنوذلكالراھنة، حظة ل ال تقییمإعادةوجھودوالنقاشاتالعاجلةللنداءاتامتداًدایشكلالخاصالعددھذا
الُمَھیِمَنةالُبنىلخلخلةوسعًیاتحدًیاأكثریكونأن ھشأن مناألداءدراساتمجالُمستقَبلفيالبحثطریق

فيُمعیَّنةمعرفیَّةونظریَّاتوَمنَھجیَّاتسردیَّاتتضعوالتيالَمعرفّيواالِمتیازالقوىمراِكزتشّكلالتي
ساتيالفھمفيبالتصدعاتوعيمنإًذاالعددھذاینطلق"المركز". المؤسساتیةالممارساتوفيالُمؤسَّ

عنإلىو"الھاِمشیَّة"،و"الَمركزیَّة"مفاھیمَزعَزعةإلىداعًیااالِستعمار،إنھاءمفھومحول فيالطَّ
نائیَّات ماومتسائًالاالِستعمار،إنھاءَمقُوَلةوتطبیقفھممحاوالتفيوالبحثالنَّقديالتَّحلیلوإلىالثابتة،الثُّ

رالُممِكنمنكانإذا ھذایكونكیفھذا،حدثلواالِستعمار.منمتحرراألداءدراساتمجالتصوُّ
الناحیةمنسواءالثوریةإمكانیاتھعلىیحاِفظأناألداءدراساتفياالِستعمارإنھاءلمفھومكیفالمجال؟
مقولةوَنقدالستیعابالنداءتتبنَّىأناألداءدراساتفيوالَمعرفةالتعلیملَمنھِجیَّاتكیفوالَعَملیَّة؟النَّظریَّة

ال،بشكٍلاالستعمارإنھاء حقٍلوسطإنصاًفا،أكثرُمستقبللبناءنطاقاًأوسععملیةمنكجزءوذلكفعَّ
ولّيووضُعھالُمخَتَلطتركیُبھُیساِھُمدارسّي وللُمماَرساتالسیاسّي،للنَّشاطِخصبةأرٍضإلىتحویلھفيالدَّ

اِجمالُعنفآثارتفكیكفيُیساِھمأناألكادیمّيالَمجاللھذاكیفالتَّضاُمن؟ولَحَركاتالُمَسیََّسة، عنالنَّ
االِستعمار، وفي َھدم ُبنى الَھیَمَنة التي ما زالت ساِئَدًة إلى یومنا ھذا؟  

ُھنحُن َنقدّيبَشكٍلتتناَوُلالتيوالبحثیةالَفنیَّةبالُمساَھماتللمشاركةوالمبدعینالباحثینإلىدعَوَتناُنَوجِّ
عملیَّةفيالبحثمعالحالي،الوقتفياألداءدراساتلَوضعتقییمھاخاللمناالِستعمار"،"إنھاءمسألة

مننظروجھاتبدعوةالتخصصات،متعددمنھًجاالعددھذاَیتبنىالُمسَتقَبل.إلىالحاِضرمنانتقالھا
فھمنحوتسعىوَمنھجیَّاتوَنماذجَمعرفیَّةُنُظمعلىترتكزالتيتلكخاصًةُمخَتلَِفة،وأكادیمیةفنیَّةمجاالٍت
ُعأّنناكماالنطاق.واسعبشكلاألداءوتدریسواختالق ةبصفٍةُنَشجِّ انینمنالُمساَھماتخاصَّ وباحثینفنَّ
وداء،الَخلفیَّاتمنوَترَبوّیین أومالئمبتمثیلیحظىالمنوكلاألصلیة،الشعوبومنو"األقلیات"،السَّ

ُبكمارقابیة.لتضییقاتُعرضةیقع (وھي:الثالثةالعددُمَحّرريلغاتمنبأيٍّللُمساَھماتبصیاغةُنَرحِّ
لھذهالممكنمنكیفتناقشالتيبالمساھماتنرحبذلك،إلىإضافةواإلسبانیَّة).واإلنجلیزیَّة،العربیَّة،
مضادنقٍدوصیاغةإنتاجنحوالبابتفتحقدذاتھالوقتفيلكنھااستعماریاً،إرثاًتحملأناللغات

ُبلالستعمار. یغبُمساَھماتُنَرحِّ ُبكماالتقلیدیة،بالصِّ (قدبصریةمقاالتشكلفيبمساھماتأیًضاُنَرحِّ
مِعیَّة،وموادالصور)،اوالفیدیوتستخدم َیغمنوأيٍّصوتیَّة،وملفَّاتسَّ أوغیر-التقلیدیَّةالصِّ
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علىوذلكالتالیة،الفرعیةالموضوعاتمنأيإلىاالستنادفيالُمساِھمینَیرغبقدُمخَتَلَطة-الُمَكّونات.
َة النِّطاق:  سبیل المثال ال الحصر، مع األخذ بعین االِعِتبار أّن ھذه القائمة لیست شاِمَلًة أو َحصریَّ

لقِّي - عملیَّات اإلنتاج والتَّ
- التدریب وأُصول التعلیم (البیداجوجیا)

- االِحِتجاج والنشطویة السیاسیة
- الُمقاَومة والتَّضاُمن

- الُھویَّة والتَّمثیل
- الجاِئحة العالمیَّة

- َفضاءات األداء االِفِتراضیة والغیر-افتراضیة
- وسائط اإلعالم والتكنولوجیا

- الِھجَرة والُحُدود
- الَمنَفى والشَّتات

- أصلیة الشُّعوب واالِستعمار-االِستیطاني
- البیئة، علم البیئة (إیكولوجیا) والعالقة بین اإلنسان والبیئة

- األشیاء والمادّیة وما َبعد اإلنسان
- التاریخ والتَّوثیق واألرَشیف

- األدائیة السیاسیة
- الشفاء والُمصاَلحة

- الحرب
ین وحانیَّات والدِّ - الرُّ
سات ولة والُمؤسَّ - الدَّ

- االِقتصاد والتسلیع واالِستھالك
- سیاسات الحیاة الَیومیَّة

الَمراِجع الُمشار إلیھا
[ُمترَجمة من اإلنجلیزیَّة]

،4المجلدواألداء،المسرحفيدراساتواألداء."المسرحدراساتمركزیةإلنھاء"بیانسواتي.أرورا،
.20-12الصفحات)،2021(1العدد

ڤورتیدجریفتالدرس."قاعاتمنحكایاتواألداء:المسرحدراساتفياالِستعمار"إنھاءشُروِتي.بالِي،
Tijdschrift(جینِدرستاِدیز voor Genderstudies(،3العدد،20المجلد)الصفحات)،2017

333-345.

.1963وایِدینِفلد،جُروفاألرض.فيالبائسونفرانز.فاُنو،
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4العدد،50المجلدآر،ِديِتياالستعمار؟"ُضُروبمنضرٌباألدائیَّةالدراسات"ھلُجون.ماِكینزي،
.8-5الصفحات)،2006(

اكرةأداُءوالُمَؤلَّفات:األرشیفدیانا.تایلُور، .2003دُیوك،جاِمعةمطبعةاألمریكتین.فيالثقافیَّةالذَّ

ُةاالِستعمار:إنھاءالَمجازّي."بالُمصَطَلحلیساالِستعمار"إنھاءیانغ.ِوینوك.إیڤ،َتك، الُشُعوبأصلِیَّ
.40-1الصفحات)،2012(1العدد،1المجلدوالُمجتَمع،والتعلیم

 
لعرضأوراقَمقاالت،وإبداعیة،وتحلیلیَّةَنقدیَّةأعمالصورة:فيمقترحاتتقدیمإلى)GPS(تدعو

نات، َمخُطوطات سیناریو، فُنون َرقمیَّة، أرشیفات لألعمال األدائیَّة.  موقف، بیانات، ُنُصوص أداء، ُمدوَّ
قاًرقمیَّةَوساِئطمحتوىأّيیكونأنیجبملحوظة: و/أوبحثيلمشروعُمقتَرحمعھوُملَحًقابعنایةُمَنسَّ
قمیَّةالَوساِئطعناصراستعمالمنالَمرُجوالھدفیكونأنیجبكماإبداعّي. ًداالرَّ فيبوضوحُمحدَّ

فيالموادھذهلنشرالُمسَبقةالُمواَفقةعلىوالحصولالِفكریَّةِملِكیَّةُحقوقُمراعاةذلكفيبماالمقَتَرح،
).GPS(دوریة

نالتيالنقدیةالُمراَجعاتأوالَمقاالتبُخصوص بحدإضافّيَوصفإدراجُیرجىرقمیَّة،َوساِئطتتضمَّ
الُمقتَرحاتمعللَوساِئطملفَّاتإرسالعدمُیرجىالُملَحَقة.الوساِئطوِصیَغةوھدفلنطاقكلمة100أقصى

لیَّة. في حین االِحتیاج إلى نُموَذج من الَوساِئط، سُیَبلَّغ الباِحث بطلب إرسالھا.  األوَّ

ةالُمقتَرحاتتسلیمموعد .2021نوفمبر،15المشاریع:أوللَمقاالتالبحثیَّ
.2022فبرایر،15كاملًة:علیھاالُمواَفقالمشاریعأوالَمقاالتتسلیمموعد
2022سبتمبرالنَّشر:تاریخ

ُمتطلَّبات الُمقتَرحات البحثیَّة:
"وورد".ملفعلىأقصى)(حدكلمة250منالبحثُمَلخَّص*

* اسم المؤلف أو أسماء المؤلفین، وفًقا لرغبتكم في وضعھا في الدوریة.
* بیانات التَّواُصل مع المؤلف أو المؤلفین.

مؤلف.لكلكلمة50أقصىبحدُمخَتَصرةذاتیَّةِسیَرة*

ُیرجى إرسال الوثائق المقدمة واالِستفسارات إلى العنوان اإللكتروني أدناه:
 GPSEdits@gmail.com

)GPS(عن

Global(العالمیَّة"األداء"دراسات Performance Studies(ِقبلمنُمراجعةأكادیمیَّةرقمیَّةدوریة
Performance(الدولیَّة"األداء"دراساترابطةمنوَمدُعومةالمجالنفسفيزمالء Studies

international.(انینللباحثینَمرِجعتوفیرھدفُنا إلىباإلضافةتقلیدیَّةمقاالٍتبنشرالَمعنّیینوالفنَّ
دةُمحتَویاٍت اٍتوذاتالوساِئط،ُمتعدِّ عة،ِمَنصَّ ىوالتيُمَنوَّ األكادیمیَّة.للدوریةالّتقلیدّيمفھومناحدوَدتتخطَّ

كما نھَتّم بإیجاد ُسُبل ُتؤھل الدوریة إلى إفادة جمھوٍر عاَلِمّي من باحثین وفنَّانین في مجال دراسات األداء.

/https://gps.psi-web.orgاإللكتروني:الدوریةموقع
gps.psi-web.org
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