
يمكن أن يؤدي الفن إلى تحول داخلي يمكنه أن يفضي بعد ذلك إلى تحول اجتماعي خارجي

قوة الفن + #قوة_الشعب = قوة خارقة!*
*العمل بحذر: نظرا إلى خصائصه القوية، يمكن أن تشعر الجهات التي جرى التشكيك فيها

 بالتهديد، وبالتالي ستثير ردود فعل “قتالية” )أسلوب فولدمورت(.  

لم تحضر من قبل حصة من حصص الفن؟ وال تستطيع مغادرة المنزل من أجل 
شراء “معدات فنية”؟ ال تخف!

النضال الفني من أجل اإلدماج:
مهام كانت القضية، ومهام كان الهدف النهايئ، 

فإن الفن هو الوسيلة! 

اجلميع، أجل  ومن  للجميع،  متاح  إنه 
العصيبة(! األوقات  يف  سيما  )وال  األوقات  جميع  ويف   

الفن شكٌل من أشكال المقاومة، و وسيلة يستعملها الشخص 
للتأمل، والتعبير، واالستكشاف، وتحريك المشاعر، واإلعراب 

عن المطالب، والتنفيس عن النفس، والتحفيز، والتعبئة، 
واالنخراط، واالحتجاج، ورواية قصصه، واالستنكار، 

والتربية، واإلدماج، ومشاركة الشغف، والتعامل مع 
الصدمات النفسية، والتواصل، والتعافي، والنسيان، ورسم 

تصور جديد، والتعاضد، وإعادة كتابة الحكايات، واالنتفاض، وإيجاد األمل... 
ليكون إنسانا!

الفن + النضال = النضال الفني

لم تكن متظاهرا من قبل؟ وال تملك أدنى فكرة عن معنى منظمات المجتمع المدني؟ وال 

تعمل من أجل منظمة غير حكومية؟ ولست مدافعا عن حقوق اإلنسان؟ ال داعي للقلق! 
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انقر هنا لمشاهدة تسجيل 

المحاضرة المرئية وقائمة 

المتحدثين



ال تيأس! هناك دائما نضال فني 

سواء كنت على علم بذلك أم ال...

هل السير مع بعض )مئات( األصدقاء للتحدث عن مشاعركم بشأن أمٍر مهمٍّ 
محظوٌر أو قد يواَجه ‘بحواجز السالم’ والغاز المسيل للدموع والقناصة؟ 

املكونات:
قضيٌة عزيزة عىل قلبك

]اخرت مام ييل: حقوق اإلنسان )HUMANRIGHTS#(، حياة 

 ،)#LOVEISLOVE( الحب هو الحب ،)#BLM( السود مهمة

املساواة بني األجيال )GENERATIONEQUALITY#(، إنقاذ 

الحيتان )SAVETHEWHALES#(، خدمة الناس والكوكب 

)FORPEOPLEFORPLANET#(، ____#)امأل الفراغ([

1 طن من اإللهام

هل يمنعك التهديد المستمر والخوف من العنف والقمع من إسماع صوتك؟

ال بد من وجود مواد ومعدات 
فنية للناشطني يف املجال الفني 

حولك!

النضال الفني

طريقة التحضري:
 

اخرت شكال من أشكال الفن ]الشعر، الغناء، الجدارية، 
صنع امللصقات، الرسم، النحت، الفن الرقمي[ 

واخلطه بكل املكونات ليصبح له مذاق. 

حّضره ليثير اإلعجاب!

قامت   املحامية   والفنانة   يف   مجال   حقوق   اإلنسان   ،   ماريا   سول   تول 
من   الفلبني،   بإنشاء   هذه   القطعة   الفنية   بعنوان   ‹املقاومة   وسط    الوباء‹  

 باستخدام   أكياس   الشاي   والقامش   املستخدم.
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