
 

 تحریر الصورة : بیان الحق في إسترجاع الذاكرة الجماعیّة
 

 تمتلك التكتالت متعددة الجنسّیات الیوم صورتنا . نحن نطالب بنفس الحق .
 

 إن وعینا بانفصالنا عن حقائق ماضینا والقیود المفروضة على حركة تراثنا السمعي البصري یجبرنا على الفعل . إن المواد
 األرشیفیة لجنوب  العالم مبعثرة ومشتتة، وغالبًا ما یتم إحتجازها في مساحات تخلّد ممارسات إستعماریة أو في مؤسسات دولٍة

 تمنع وصول المواطنین إلیها . لذا وجب العمل على تفكیك هذه اإلقتصادات المبنّیة على تراكم رأس المال لیتمّكن معدومي
 األرض من اكتشاف  وأعادة صیاغة حّقهم في سرد قصصهم والتفاعل معها . ان عالقة التكنولوجیا بالراس المال  خلقت

 مساحات من الترابطات والتحالفات التي ال تسمح للصور باإلنتشار و بطریقٍة متاحة لألفراد .
 

 لذا، فنحن ندعو  جمیع المعنیّین باتباع المبادئ التالیة :
 

 تحریر الصور من النظام التجاري وخلق بیئة تحترم حق الوصول إلى المعلومة . وبینما ُندرك أن إدارة وصیانة1.
 األرشیفات تتطلب موارد مادّیة، فإننا مع ذلك نرفض احتكار الوصول  إلى المعلومة بقصد الربح .

 
 الدفع لتأسیس شبكة /منّصة مستقّلة مبنیة على أساس التعاون مما یسّهل نشر المعلومات عن الجهود المستمرة2.

 والمستجّدة من قبل األفراد أو المؤسسات بهدف حفظ ومشاركة األفالم، حیث یعترف هذا المورد بالتنّوع اللغوي
 والتنّوع في نظم اإلشارة .

 
 الحشد و التنظیم بشكل تضامني كمبدأ أساسي لتشكیل مشاعات تحق لنا جمیعًا بُحكم ذاكرتنا الجماعّیة المشتركة3.

 وتاریخنا المترابط، یجب أن یكون حشد التضامن بمثابة تعویٍض لروایاتنا وذكریاتنا المشتركة وتاریخنا الجماعي . إن
 احد المبادئ الُملزمة لمجتمعنا السینمائي سیكون مشاركة نتائج ابحاثنا وانتاجاتنا التي استفادت من الوصول إلى

 المواد األرشیفیة السمعّیة البصرّیة، فنحن لسنا وحدنا . نحن نقف معًا إلستعادة ونشر التواریخ المهّمشة والمكممة .
 

 تحمیل مسؤولیة الوصول للمعلومات للمؤسسات، حیث أن الوعي بماضي الناس، حاضرهم ومستقبلهم، على المحك .4.
 وبناء على ذلك فإن بناء مستقبلنا الجماعّي معّلق على قدرتنا على قراءة الماضي .

 
 ندعو  المجتمع  السینمائي  لإلنضمام  إلى  جهودنا  وتوقیع  هذا  البیان  ونرحب  بالمساهمات  في  محتواه  واالقتراحات  العملیّة  حول

 كیفیة  تحقیق  مطالبه .
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