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 وتكنولوجیا االعتقال والمقاومةالعالمیة: العنف  ةالسجنیّ األنظمة 
 ۲۰۲۱أيار  ۲۹ – ۲۸المزمع عقده يومي 

 
 ة والدولیةیمركز أورفالیا للدراسات العالم في تنظیمه تعاونويفي الفضاء االفتراضي، المؤتمر  عقدي

مواطن للديمقراطیة  معھدوفي الواليات المتحدة،  (UCSB)سانتا باربرا  –في جامعة كالیفورنیا 
 وحقوق االنسان في جامعة بیرزيت، فلسطین.

 
ضرورة لتسییر الدولة الحديثة، وتَُسخر الیوم على أنه في عالم " جريمةُيدار "األمن" "والتھديدات" "وال

باستمرار من أجل ھذا الغرض. فبینما كان األمن  طورمجموعٌة من تقنیات وتكنولوجیا السیطرة وتُ 
حكراً على الدولة أصبحت اآلن بمتناول أطراٍف متعددٍة، بما فیھا منظمات وجماعات غیر  سیطرةوال

تكتیكا مركزيا لضبط وإدارة  سجنيبقى ال رغم ذلكحكومیة، وشركات خاصة وصناعات التكنولوجیا. و
. وبالفعل، يلمح نیلسون مانديال عن ادية أو زائدة عن الوجودعاتٍ معینٍة باعتبارھا خطرة أو معاجم

). ۲۷٥، ۲۰۰۸" (متحرك"السجن نقطة ثابتة في عالٍم  إنع في سیرته الذاتیة، فیقول قذلك الوا
العديدات يعانون من /يشكل السجن سمة مركزية في حیوات الماليین حول العالم، وما زال العديدون

أو االعتقاالت في /ن و/أو اعتقاالت أفراد عائالتھم/ن و/باعتقاالتھم الذكريات والصدمات المتعلقة
 ن./ھماتمجتمع

 
ضمن المشروع وعززھا " ةقانونیال" الممارساتلطالما رافق التعذيب والعنف خارج إطار القانون 

د، عبر الحدو واالستغاللالدول التكنولوجیا والمعرفة االعتقالیة والضبط  بادلت، ولطالما تاالعتقالي
التحقیق، والتي تسمى  في"الحرب على اإلرھاب". وصممت أنماط العنف ما يعرف بـحتى قبل ظھور 

، المعزز، إلضفاء طابع قانوني للعنف واستدامته االستجوابمجازاً بالضغط النفسي المعتدل وأسالیب 
الي حول . لقد كثفت تداعیات الحرب على اإلرھاب من سطوة الواقع االعتقوإضفاء الشرعیة علیه

 م/نوسلبھ ینالمعتقلابتكار وسائل دائمة التجدد لتعزيز خضوع  لسجنیّةاالعالم، مما سمح لألنظمة 
 األساسیة.  م/نحقوقھ

 
واجھت الجماعات الخاضعة لالعتقال اإلجراءات العقابیة التي تمارسھا األنظمة الحاكمة بوسائل 

اإلضرابات عن الطعام، وتشكیل شتى، فخاض األسرى أسالیب مقاومة مختلفة مثل خوض 
التنظیمات السرية، وإيجاد قنوات تواصل خارج أسوار السجن، وبناء حركات تضامن ثورية، والخوض 

ني االنتاجات الفنیة واألدبیة لألسرى مداركنا حول وقائع السجن واالعتقال. غفي التعلیم التحرري. وت
لیة عن االعتقال تكشف لنا ماھیة اراديكوكما تنوه أفري جوردون، تشكل ھذه المعرفة منھجیة 

 ). ٦٥٤، ۲۰۰۸العیش فیما يسمى مساحات الموت، واالنتزاع والحرمان من الحقوق (
يستقبل المؤتمر مساھمات في تحلیل الواقع المادي للسجون وحیثیات المكان والزمان للتجربة 

الشعوب وتقییدھا في  دارةإلم الحدود والجدران والحواجز باستمرار استخدوتعرض الاالعتقالیة. 
تكنولوجیا المراقبة في تتبع حركة الشعوب للوقاية من التھديدات التي  ةساھملمومساحات محددة، 

، وھذا ما يوسع مداركنا تجاه مفھوم الضبط االعتقالي وما يمكن على األنظمة المھیمنة قد تمثلھا
لشعوب ، الھا التقلیدي والعشوائيبشك ة،أن ينتج عنه وطرق مواجھته. لقد حصرت الحرب المعاصر

 تفي مساحات محددة وداخل المراكز االعتقالیة، كما وحّدت حركة الشعوب بشكل كبیر، وكثف
ال يخدم فقط االعتقال ومعاقبة األشخاص  تقنیات ومنطق المراقبة. وبات المنطق االعتقالي

الخطیرين، بل أيضاً يستخدم لھندسة السكان اجتماعیاً، وسحق أي معارضة. وبذلك ال يشمل 
 المفھوم االعتقالي فقط األسرى والسجناء، بل أيضاً ضبط المجتمعات. 
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، وتلك التي تدرس االعتقال المؤتمر األوراق التي تتأمل في الواقع االعتقالي المعولملجنة ستقبل ت
ات /فرصة للباحثین رالمؤتم أمل المنظمون أن يشكلواالنتزاع. يخضاع واإلأسالیب الضبط حد أك

. كما ويدعو أخرى ذات عالقةاألمننة وقضايا للمساھمة في فھم السجون والتعذيب والعنف والقوة و
سرى عالمیاً ضد سیاسات الدول المقاومة التي يخوضھا األ وسائلمع الشتباك إلى اات /الباحثین

أي موضوع يتناول االعتقال ومقاومته، نطرح المواضیع  اقتراح. وبینما باإلمكان السجنیّةواألنظمة 
 التالیة:

 
 أسالیب العنف والتعذيب داخل السجون. -
 عولمة أسالیب االعتقال وتشاركھا عبر الحدود. -
 الحیاة في األسر وبعده: الجانب السوسیولوجي لألسر. -
 داخل السجون. استراتیجیات المقاومة -
 ن األدبیة الثقافیة./قصص األسرى وانتاجاتھم -
 خرى.األعتقالیة االنماط لألاالقتصاد السیاسي للسجون و -
 الخطابات التحررية وحركات تفكیك السجون ومواجھة عنف الدولة. -
 المنظور الزمني والمشھدي لالعتقال. -
 .السجنیّة واألنظمةالنوع االجتماعي والجنسانیة  -
 وشبكات التضامن العالمیة. ،واإلرث الكولونیالي ،الرأسمالیة العرقیة -

 
 تقديم األوراق 

إلى العناوين أدناه في  ،كلمة، ونبذة تعريف ۲٥۰أو المداخالت، في حدود  ترسل ملخصات األوراق
تسلیم األوراق الكاملة في موعد  تقبل مساھماتھم/نن میطلب مس. و۲۰۲۱أذار  ۸ موعد أقصاه

 . ۲۰۲۱أيار  ۱۰أقصاه 
Bafarraj@birzeit.edu  
Muwatin@birzeit.edu 
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