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Insaniyyat Conference  

Palestinian Anthropology: Thinking Without a State 

Birzeit, Palestine, January 2019 

Call for Papers 

Insaniyyat, the recently formed Society of Palestinian Anthropologists, invites 

participants to submit abstracts, attend roundtables, and participate in the society’s 

second gathering. Papers and roundtables should address the subject of Palestine and 

Palestinian communities anywhere as topics of anthropological inquiry. The 

conference is in collaboration with the PhD program in inter-disciplinary social 

sciences at Birzeit University. For its three-day conference, Palestinian 

Anthropology: Thinking Without a State, Insaniyyat invites participants to explore 

the following questions: How can we cultivate and enrich a Palestinian 

anthropology? What are the theoretical and/or political, ethnographic contributions 

of anthropological research on Palestine to the discipline? What are the thematic 

intersections that do or should command ethnographic attention in a sovereignless 

Palestine? In what ways might Palestine as an epistemic site offer critical reflections 

on the modern enterprise of studying the Other that is arguably anthropology? What 

are the challenges of conducting fieldwork in Palestine and among Palestinian 

communities in diaspora? 

The lives and deaths of Palestinians have been documented, researched, debated, 

and contested in academic research for over a century. Early anthropological 

writings about Arab communities in general were shaped by variegated Orientalist 

portrayals of the region. Writings on Palestine and Palestinian communities have not 

been an exception. However, in the past three decades, critical anthropological 

writings have started to document and analyze the experiences of Palestinians and 

their communities. This conference is a gathering of Palestinian anthropologists 

from home and exile to discuss the ways they study, explore and document the range 

of Palestinian experiences. As an epistemic space, Palestine in this conference, will 

offer anthropology a critique of the parochialism of Western scholarship: it 

concealments, confusions and aporias. 

Anthropology of Palestine is moving towards diversified fields that are not 

exhausted by binaries of occupation/liberation, resistance/adaptation, 1948/1967 or 

NGOs/Armed Struggle and so on. The reality of colonization dwells in an 

ontological complexity. Insaniyyat was birthed through these critiques and concerns. 
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About Insaniyyat: 

Insaniyyat is an initiative of Palestinian anthropologists that began in 2015, and it is 

devoted to promoting anthropological inquiry among Palestinians and about 

Palestine, and the rest of the world. It advocates for the development of 

anthropological knowledge in diverse subfields and related ethnographic research, 

while always being attuned to social and political justice. Insaniyyat aims to offer 

anthropological scholarship to various audiences, both local and global, and to 

provide professional support for Palestinians working in the discipline of 

anthropology by promoting their academic research and by promoting ethnographic 

writing in the Arabic language. Finally, Insaniyyat is committed to spreading 

knowledge about anthropology among Palestinian university students and to 

introducing anthropology to the wider public. 

  

Abstracts can be submitted in either Arabic or English, and should be no longer than 

500 words. 

Send your abstract to: conference2019@insaniyyat.org 

  

Important dates: 

Deadline for submission: 15 October, 2018 

Date of notification of acceptance by: 1 November, 2018 

Deadline for conference registration: 1 December, 2018 

Conference dates: 4,5,6 January, 2019 

  
For any inquiries regarding the conference, please contact: 

conference2019@insaniyyat.org 
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 مؤمتر إنسانّيات 

 أنثروبولوجيا فلسطني: التفكري يف برانيّة الدولة 

 ٢٠١٩بريزيت، فلسطني، كانون اثين 

 

 دعوة لتقدمي أوراق حبثية

  

اركات لتقدمي ملخصات واملشإنسانّيات، واليت تشّكلت مؤخرًا كرابطة األنثروبولوجيني الفلسطينيني، تدعو املشاركني 
ستديرة أن ألوراق حبثية، وللمشاركة يف طاوالت ُمستديرة، وحلضور االجتماع الثاين للرابطة. على األوراق والطاوال

ُ
ت امل

تناقش التجّمعات الفلسطينية أينما تواجدت كمحط اهتمام أنثروبولوجي. املؤمتر ابلتعاون مع برانمج الدكتوراه املتداخل 
يف العلوم االجتماعية، يف جامعة بري زيت. وتدعو إنسانّيات املشاركني يف هذا االجتماع املمتد على ثالثة أايم للحقول 

حتت عنوان "أنثروبولوجيا فلسطني: التفكري يف برانّية الدولة" أن يتناولوا األسئلة التالية: ما هي سبل رعاية وإثراء 
بحوث رية ورمبا السياسية أيضا للمعرفة اإلثنوغرافّية كما تتجلى يف الامهات النظأنثروبولوجيا فلسطني؟ ما هي املس

األنثروبولوجية حول فلسطني؟ ما هي التقاطعات يف املسالك البحثية اليت تنال أو حري هبا أن تنال اهتمامنا اإلثنوغرايف 
يف دراسة  لعلمي احلديثيف فلسطني فاقدة السيادة؟ ما الذي قد تقّدمه فلسطني كأرض حاملة للمعارف للمشروع ا

 "اآلخر" والذي يعرف كأنثروبولوجيا؟ ما هي التحدايت اليت تواجه البحث امليداين يف فلسطني، يف الوطن ويف الشتات؟

احلياة واملوت لدى الفلسطينيني كاان وال يزاالن حمط التوثيق، والبحث، واجلدل، والسجال يف احملافل األكادميية ملدة قرن 
 . فالكتابة اإلثنوغرافية عن العرب وقعت يف أطوارها األوىل حتت سطوة شىت التصورات اإلستشراقية للعاملونيف من الزمن

. واإلسالمي. لكن طرأ حتول ما حني برزت كتاابت نقدية توثّق جتارب احلياة الفلسطينية يف العقود الثالثة األخرية-العريب
اء، ريف له القدرة على نقد دراسات غربية ملا يعتلها من إغشوسنسعى ملكاشفة فلسطني يف هذا االجتماع كحّيز مع

 وإرابك، وأعياء واستعصاء.
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ومتشي أنثروبولوجيا فلسطني قدًما حنو حقول حبثية متنوعة تتخطى الثنائيات أبنواعها على منوال االحتالل والتحرر، 
ما إىل ذلك. فالواقع االستعماري جيعل ، املنظمات الغري حكومية والكفاح املسلح و ١٩٦٧\١٩٤٨املقاومة والتأقلم، 

 له من َمْلَبك الوجود موطًنا.

 كلمة على العنوان التايل:  ٥٠٠الرجاء إرسال امللخص إما ابلعربية أو اإلجنليزية على أن ال يتجاوز 

 conference2019@insaniyyat.org 

   

 عن إنسانيات:

فلسطينيني عن أطياف إىل تعزيز املعرفة األنثروبولوجية ما بني الإنسانيات هي رابطة لألنثروبولوجيني الفلسطينيني هتدف 
ا اجملتمع الفلسطيين، وعن جمتمعات العامل كافة. كما تتطلع إنسانيات إىل تطوير املعرفة يف احلقول األنثروبولوجية كافة مب

إىل نشر املعرفة  طمح إنسانياتفيها البحث اإلثنوغرايف، وتويل انتباها خاصا ملسألة العدالة على اختالف أشكاهلا. وت
 األنثروبولوجية جلمهور واسع على الصعيدين احمللي والعاملي.

هتدف إنسانيات إىل تطوير املعرفة األنثروبولوجية النقدية واليت تتيح اجملال لوجود العديد من وجهات النظر املختلفة يف 
 الدعم املهين تارخيية والسياسية. تعمل إنسانيات على تقدميأتويل األمناط احلياتية املتعددة ضمن سياقاهتا الثقافية وال

ية للفلسطينيني الذين يعملون يف جمال األنثروبولوجيا من خالل تعزيز أحباثهم األكادميية وتشجيعهم على الكتابة اإلثنوغراف
طينية وتعريف اجلمهور ت الفلسابللغة العربية. وأخرياً، تلتزم إنسانيات بنشر املعرفة حول علم اإلنسان بني طالب اجلامعا

 العام مبوضوع األنثروبولوجيا.

 مواعيد مهمة:

 ٢٠١٨ ،تشرين أول ١٥موعد أقصى لتسليم امللخصات:

 ٢٠١٨ ،تشرين اثين ١موعد أقصى إلخطار املتقدمني: 

 ٢٠١٨ ،كانون أول  ١موعد أقصى للتسجيل لإلجتماع:

 ٢٠١٩ ،كانون اثين  ٦، ٥، ٤موعد االجتماع: 

 conference2019@insaniyyat.org عن االجتماع رجاء التواصل على العنوان التايل: لالستفسار


