
 
 

 ان�ات ـــــار إنســـــــــأخب
 2022شتاء نشرة 

 
 ، الزمیالت والزمالء في إنسان�ات

 
"األمل وال�أس"، نتمنى أال �صادفكم   حول شهر �انون الثاني ومؤتمرنا الناجح �موضوعه الرئ�سي    بدا�ات �العودة إلى  

من ال�أس سوى النزر ال�سیر الضروري الخت�ار األمل. على الرغم من استمرار الجائحة، فقد شهدت إنسان�ات خالل 
الثاني من سنة   الذین ساهموا    2021النصف  العضوات واألعضاء  بذلتها  التي  الكبیرة  الجهود  �فضل  أحداثًا حافلة 

وأفكارهم المبدعة في تحقیق المز�د من االزدهار لرا�طتنا. یبلغ عدد أعضاء را�طة األنثرو�ولوجیین  بتفانیهم في العمل  
التار�خ�ة    68إنسان�ات  -الفلسطینیین فلسطین  داخل حدود  مواقع جغراف�ة مختلفة سواء  في  یتواجدون  أنثرو�ولوج�ًا/ة 

في   المحتلة  لألراضي  المفروضة  و 67أو    48�التقس�مات  واألردن،  المتحدة ،  والوال�ات  و�ندا،  وسنغافورة،  أورو�ا، 
األمر�ك�ة. نأمل أن تجدوا في نشرتنا اإلخ�ار�ة هذه �الغ التقدیر واإلقرار �جهود�م جم�عًا. ونقدم لكم ف�ما یلي تقر�رًا حول  

 فعال�ات إنسان�ات.    آخر

  خالللمة حم�م�ة ودافئة في بیت جاال  إنسان�ات    أعضاءجمعت    ،في شهر �انون الثاني ال�ارد  مؤتمر إنسان�ات الثالث:

"التشاؤل: أنثرو�ولوج�ا  قد تحت عنوان  الذي عُ الثالث  . شارك في المؤتمر  عقد مرة �ل سنتینالذي �ُ مؤتمر إنسان�ات  

لكترون�ة).  موقعًا حول العالم (حضورًا أو عبر المنصة اإل  30شخصًا من أكثر من    80  األمل الفلسطیني والال�قین"

فتتحت فعال�ات المؤتمر �جلسة تكر�م�ة لألنثرو�ولوج�ة روزماري صا�غ تقدیرًا السهاماتها النافذة خالل سنوات عملها  ا

المحاضرة الرئ�س�ة للمؤتمر التي    لت الجلسة التكر�م�ةالطو�لة في دعم األنثرو�ولوج�ا وفلسطین وأنثرو�ولوج�ا فلسطین. ت

عرض خاللها اسهامات األنثرو�ولوجیین في دراسة "األمل" وما �مكن  والتي  قدمها ست�ف جانسن (من جامعة سرای�فو)  

لو�فیل  أن تقدمه األنثرو�ولوج�ا حول الموضوع، مع تعقیب ونقاش من قبل األنثرو�ولوج�ة جولي بیتیت (من جامعة  

(University of Louisvilleن المشار�ون والمشار�ات موضوع األمل عبر ست جلسات تضمنت  قاشات  . وتناول 

الجمال�ات،   حول  وأوراق  واإل�ستمولوج�ا،  الطو�او�ة  شملت:  الفلسطیني  الس�اق  في  �األمل  للتفكیر  متنوعة  ومداخل 

  واالستئناس، والتعدد�ة، والعالقة مع األرض.  

 �الً وتخللت أعمال المؤتمر ورشتي عمل تهدفان لدعم الكتا�ة والنشر، خصصت احداها لطل�ة الدراسات العل�ا قدمها  

) Niko Besnierنثرو�ولوجي ن�كو ب�سنییر (من عالء العزة وران�ا جواد (من جامعة بیرز�ت)، بینما قدم الورشة الثان�ة األ
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من جامعة أمستردام، و�انت متاحة لجم�ع المشار�ین والمشار�ات في المؤتمر. اختتمت أعمال المؤتمر في یومه الثالث  

ه اعالن نتائج انتخا�ات أعضاء الهیئة التنفیذ�ة. ومن الجدیر �الذ�ر أن نجاح  �اجتماع ألعضاء إنسان�ات، وتم خالل

لكادر من المتطوعین   والعمل المخلص  ،لجنة مؤتمر إنسان�ات  بذله أعضاء وعضوات الدؤوب الذي    جهدالمؤتمر ُ�عزى لل

و�نر غر�ن لأل�حاث   سسةمؤ و   (PARC)مر�ز األ�حاث الفلسطیني األمر�كي  م من  والمتطوعات، �اإلضافة للدعم الق�ّ 

 . (Wenner-Gren)  األنثرو�ولوج�ة

وج�ة األكاد�م�ة إلى أنشطة �مكن لالتي تكرس جهودها لـ "ترجمة" األعمال األنثرو�و   :لجنة األنثرو�ولوج�ا بین الناس

مشار�تها مع المجتمع الفلسطیني والعر�ي األوسع خارج حدود األكاد�م�ا، أنهت مشار�عها الثالثة بنجاح. ضمن فعال�ات  

المشروع األول تم اصدار �تاب حكا�ا السوق الذي �قدم ملخصًا ألعمال الفر�ق المشارك في انجاز معرض الصور  

التي   ولجنة  اإلثنوغراف�ة  إنسان�ات  �سع  وال  تار�خ�ة.  فلسطین�ة  أسواق  س�عة  في  الیوم�ة  الح�اة  من  قصصًا  تروي 

األنثرو�ولوج�ا بین الناس إال االعراب عن خالص االمتنان والشكر لجم�ع الشر�اء على دعمهم السخي النجاح المشروع  

، ومر�ز  (PARC)الفلسطیني األمر�كي  وط�اعة الكتاب: مؤسسة التعاون للش�اب، ومؤسسة دروسوس، ومر�ز األ�حاث  

Yan P. Lin  ) لدراسة الحر�ة واألنظمة العالم�ة القد�مة والحدیثة والتا�ع لجامعة مكغیل الكند�ةMcGill University  .(

 . عبر الرا�ط التاليمشروع حكا�ا السوق   حول�مكنكم قراءة المز�د  

ونظمت لجنة األنثرو�ولوج�ا بین الناس ورشة عمل حول األنثرو�ولوج�ا ال�صر�ة واألفالم اإلثنوغراف�ة من اعداد وتصم�م  

طل�ًا من أماكن   90األنثرو�ولوج�ة المصر�ة فرح حال�ة. �ان اإلق�ال على الورشة �بیرًا حیث بلغ عدد طل�ات المشار�ة  

مشار�ًا ومشار�ة، العدد األصلي المخصص لهذه الورشة.    25اللجنة اخت�ار  مختلفة داخل فلسطین وخارجها؛ و�ان على  

تم عقد الورشة عبر المنصة االلكترون�ة زووم التي سمحت �انضمام مشار�ین ومشار�ات من مناطق فلسطین�ة مختلفة  

اجدون في األردن ، �اإلضافة لمشار�ة صناع أفالم فلسطینیین متو 1948شملت الضفة الغر��ة، وغزة والقدس وفلسطین  

والمملكة المتحدة و�لج�كا و�س�ان�ا وفرنسا وألمان�ا. وامتدت الورشة على مدار شهر�ن بواقع تسع جلسات مدة �ل جلسة  

ثالث ساعات ونصف، تعرف خاللها المشار�ون من صناع األفالم وطل�ة السینما على أدوات اإلثنوغراف�ا واألنثرو�ولوج�ا 

رس وتقن�ات مختلفة من خالل أفالم عدیدة حضرها المشار�ون مس�قًا. وفي الجلسة الختام�ة ال�صر�ة، واطلعوا على مدا 

التي استمرت أكثر من أر�ع ساعات عرض المشار�ون والمشار�ات أفكار أفالمهم ومشار�عهم القادمة وناقشوا طرق 

. تشكر إنسان�ات مؤسسة روزا لو�سمبورغ  تنفیذها عبر التقن�ات واألدوات األنثرو�ولوج�ة التي اطلعوا علیها خالل الورشة

ورشة األنثرو�ولوج�ا   لالستزادة َحولومؤسسة فیلم الب فلسطین على دعمهم الذي سمح �انجاز هذه الورشة بنجاح.  

 . هذه الصفحةز�ارة  یرجى  ال�صر�ة واألفالم اإلثنوغراف�ة 

https://souqstories.insaniyyat.org/
https://insaniyyat.org/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3
https://insaniyyat.org/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3
https://insaniyyat.org/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3
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نثرو�ولوج�ا بین الناس تطور إلى شراكة بین إنسان�ات ومجلة دور�ة  األالمشروع الثالث واألخیر الذي تشتغل عل�ه لجنة  

رام هللا، في  تصدر  أكاد�م�ة  غیر  الشباب  محل�ة  من  ،  فلسطین  سلسلة  بنشر  ستقوم  التعر�ف  والتي  بهدف  المقاالت 

�المشار�ع والكتا�ات األنثرو�ولوج�ة لجمهور أوسع من قراء المجلة. �تبت المداخلة األولى من هذه السلسلة آالء حاج  

�حیى وهي محام�ة وطال�ة ماجستیر في االنثرو�ولوج�ا وعنوان مقالها المنشور في عدد تشر�ن الثاني من المجلة هو:  

 ". شرف العائلة: إفراط في الحراسة وتفر�ط في الحما�ةالنساء الفلسطین�ات و "

العدید من مشار�ع إنسان�ات،   ز �عد نجاحها خالل السنة الماض�ة في تأمین التمو�ل الالزم النجا  :لجنة تأمین األموال
وأنشطتها.  تعمل على اعداد خطة استرات�ج�ة تضمن استدامة التمو�ل لتنفیذ مشار�ع إنسان�ات القادمة  اللجنة  ال تزال  

حیث اجتمعت مع �ًال من مؤسسة    ،طلب المشورة من مؤسسات شر�كةإلى    وضمن جهودها لتحقیق ذلك سعت اللجنة 
ومجلس أ�حاث العلوم االجتماع�ة. وأعر�ت المؤسستان عن    ، (Wenner-Gren)  و�نر غر�ن لأل�حاث األنثرو�ولوج�ة

 . یتم التخط�ط النجازهامختلفة   ة الدعم ألنشطوتقد�م مع إنسان�ات رغبتهما �استمرار التعاون 

المكلفة بتطو�ر مجاالت للتعاون مع جهات إقل�م�ة ودول�ة تشارك رؤ�ة إنسان�ات ورسالتها اجتمعت مع   :لجنة التواصل

  �حث لزمالء من مر�ز فاعلون لل�حث في األنثرو�ولوج�ا والعلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة �الجزائر. و�جري التعاون حال�ًا 

نشر ترجمات لنصوص أنثرو�ولوج�ة    :إمكان�ات عقد أنشطة مشتر�ة تهم األنثرو�ولوجیین في الجزائر وفلسطین وتشمل

فلسطین في المجلة الدور�ة الصادرة عن مر�ز فاعلون، �اإلضافة إلى عقد    حول غیر متوفرة �العر��ة، وعدد خاص  

 ورش وندوات مشتر�ة عبر المنصة اإللكترون�ة.  

التي تهتم �اعداد أنشطة أكاد�م�ة محل�ة ودول�ة رعت سلسلة حدیث إنسان�ات، وهي ع�ارة عن لقاءات    :لعت�ةلجنة ا 

أیلول   انطلقت في شهر  �العر��ة و/أو اإلنجلیز�ة  �عنوان "غزة:   2021شهر�ة  ألقت محاضرة  التي  مع هدیل عسلي 

في   والصدقة  حول جمال�ات وأخالق�ات العطاءمحاضرة  عالء الحوراني  ألقى  فلسطین الجنو��ة". وفي تشر�ن األول  

حصار    ها رو�ینز �محاضرة حول �حثها المنشور في �تاب -في شهر تشر�ن الثاني صوف�ا ستاماتبولوشار�تنا  اإلسالم. و 
لحة عن تشكیل . وفي اللقاء األخیر في شهر �انون األول تحدثت أسیل صواالنفا�ات: ح�اة البن�ة التحت�ة في فلسطین

 الظروف المضطر�ة التي �ع�شها اإلقل�م.  ظل المشهد الثقافي والفني في عمان �األردن في  

)، أصدرت حلقتین جدیدتین في  2021التي انطلقت في شهر �انون الثاني السنة الماض�ة (  :إذاعة َصوت إنسانّ�ات

تحدثت  ،  الحلقة الخامسة  و�دنبرغ وند�م �ر�بي. في النصف الثاني من السنة تضمنت محادثات مع األنثرو�ولوجیین تید س

،  والماضي الوطني الفلسطیني  1939-1936�ر�ات الثورة: ثورة  ذ آنا ت�شكوف مع األنثرو�ولوجي سو�دنبرغ حول �تا�ه  

، ومواض�ع أخرى. وفي الحلقة السادسة، 2021واالنتفاضة الموحدة في آ�ار  وأسالیب التار�خ الشفوي وعالقته �السلطة،  

http://www.filistinashabab.com/
https://insaniyyat.org/voi-e5-ar
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دثنا عن تجار�ه مع األنثرو�ولوج�ا ��احث اثنوغرافي أمضى  ح   استضاف عامر إبراه�م األنثرو�ولوجي ند�م �ر�بي الذي

خالل دراسته لعالم  والضفة الغر��ة وعمان و�رلین ولندن وأماكن أخرى حول ا  1948عدة سنوات �السفر بین فلسطین  

الوطني. ل واالنتماء  التضامن  من  مختلفة  أنماط  بتكو�ن  من خاللها  تسهم  التي  والطرق  البدیلة  الفلسطین�ة  لموس�قى 

و�شار�نا �ر�بي أ�ضًا �أفكار ومداخالت حول مشروعه الحالي الذي �ستكشف من خالله أسالیب عمل الثقافة والس�اسة 

 في إسرائیل وحما�ة امت�ازاته.     "مكون جمعي یهودي"في رسم حدود 

نحاء العالم، وندعو�م لإلطالع أتود إنسان�ات أن تشكر �ل من یتا�ع االستماع للبث الم�اشر عبر االنترنت من جم�ع  

. و�عمل  2022صوت إنسان�ات بتسجیل حلقات جدیدة لسنة  لمشروع  على موقع اإلذاعة حیث یتا�ع الفر�ق المذهل  

�الشراكة مع مؤسسة و�نر غر�ن   أفكار جدیدة  نتاج سلسلة حلقات  إل   (Wenner-Gren)الفر�ق أ�ضًا على تطو�ر 

  Apple Podcastsو  Anchorمشتر�ة. علمًا أن �امكانكم االستماع إلى صوت إنسان�ات من منصات عدیدة عبر  

وتتا�عون أحدث اإلصدارات  .  لموقع إنسان�ات �اإلضافة    ،Stitcherو  Spotifyو  Google Podcastsو   akerBreو

  @voice_of_insaniyyat من صوت إنسان�ات عبر إنستغرام

انتفاضة    :تنف�سة""مشروع   األمر�ك�ة، دعت    2020إثر  المتحدة  الوال�ات  في  السود مهمة  قادتها حر�ة ح�اة  التي 

إنسان�ات إلى اجتماع لت�ادل األفكار مع مجموعة من األنثرو�ولوجیین السود وأكاد�میین آخر�ن مهتمین �إ�جاد طرق 

رعتها في البدا�ة �ًال من   أحد األفكار التيقت  لترس�خ التحالفات التي تدعم �فاحنا المشترك ضد الظلم والعنصر�ة. انبث

  ،(PARC)مر�ز األ�حاث الفلسطیني األمر�كي  األنثرو�ولوج�ة الراحلة لیث مولینغز وصد�قة إنسان�ات بیني میتشیل من  

لعدة أساب�ع، في فلسطین انتهت �اعداد مسودة مقترح لمشروع سیوفر إقامات فن�ة لمناقشتها وعقد الطرفان عدة لقاءات 

و�عد مراجعة  .  ، �ستفید منها عدد من الفنانین السود من الوال�ات المتحدةفلسطین�ة  فن�ة�الشراكة مع عائالت ومؤسسات  

المتح والوال�ات  فلسطین  وأنثرو�ولوجیین من  فنانین  أر�عة  قبل  المقترح من  فكرة  مسودة  أثنوا على  الذین  األمر�ك�ة  دة 

 المقترح وآل�اته، تم وضع خطط فور�ة للم�اشرة �استكمال المقترح وتقد�مه بنسخته النهائ�ة للتمو�ل.  

مؤتمرها األخیر عقدت إنسان�ات جلسة لمراجعة مشروع هذا الكتاب �استضافة    خالل:  مشروع �تاب التعدد�ة الفلسطین�ة

، على رسالة دعم للنشر من نس�ج: صیرورة فلسطینرح له عنوان  . حصل الكتاب الذي اقتُ اً مناقش ال�احث سل�م تماري  

من   مساهمات  سیتضمن  حیث  القاهرة  في  األمر�ك�ة  الجامعة  وتشمل    و�ات�ةً   اً �ات�  16مط�عة  مختلفة.  حقول  من 

لتعدد�ة والوحدة التار�خ�ة ل  تكشف المالمحالمساهمات المطبوعة مواد متعددة من مقاالت، وصور، وقصائد وقصص  

األصلیین  فلسطین  الفلسطینیین    ،بین سكان  �طرد  المستمر  الصهیوني  المشروع  قبل  من  الیوم  مهددة  والتي أضحت 

 و�قصائهم وتشتیت نس�جهم المجتمعي.  

https://anchor.fm/voice-of-insaniyyat
https://podcasts.apple.com/us/podcast/voice-of-insaniyyat-%D8%B5-%D9%88%D8%AA-%D8%A5%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%AA/id1545078705
https://www.breaker.audio/voice-of-insaniyyat-sawt-nsnywt
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80MjllNzFlNC9wb2RjYXN0L3Jzcw
https://open.spotify.com/show/59rHNnNULgCVG4TXbpg2Ab
https://www.stitcher.com/show/voice-of-insaniyyat
https://insaniyyat.org/voi-ar
https://insaniyyat.us19.list-manage.com/track/click?u=889f18e4b77cc5e7bc0fcb515&id=b68405378b&e=0f08f050a3
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  !سهاماتكمإ فنحن �حاجة إلى  ،دعو�م لمشار�تنان

أو المشار�ع  المختلفة  اللجان  معنا من خالل  نرحب في إنسان�ات �أ�ة أفكار أو مداخالت لد�كم وندعو�م للمشار�ة �العمل  
تعل�قات أو  واألنشطة التي تالئم اهتماماتكم. وسواء شار�تم معنا في السابق أم ال، فإننا نشجعكم على مشار�تنا �أ�ة  

اقتراحات تقدمونها أو �التطوع للمشار�ة ضمن فعال�ات إنسان�ات. �مكنكم المساهمة من خالل الكتا�ة والنشر ومشار�ة  
أعمالكم أو االشراف على مشار�ع و�تا�ات الطل�ة، والمشار�ة في تأمین التمو�ل لتنفیذ األنشطة والمشار�ع التي تسهم 

الرجاء التواصل معنا  .  رؤیة إنسانیات ورسالتھا   ة. نرحب �أ�ة أفكار لمشار�ع جدیدة تعزز في تطو�ر األنثرو�ولوج�ا العر��
  https://insaniyyat.org/contact:  على موقع إنسان�ات  لالتصال بنا من خالل الصفحة المخصصة 

 
 ،  التمن�ات واآلمالمع أطیب 

 
 خالد فوراني  

 رئ�س الهیئة التنفیذ�ة 
: ر�ما حمامي، نائ�ة الرئ�س؛ ند�م �ر�بي، أمین الصندوق؛  ]في مرحلتها االنتقال�ة[  ن�ا�ة عن أعضاء الهیئة التنفیذ�ة

؛ ثائر هاستینغز؛ روضة �ناعنة؛ حاطوم؛ دینا ز�یدات؛ لورا عدوان؛ آمال �شارة؛ رامي سالمة؛ عامر إبراه�منیروز أبو  
 . أسیل صوالحة؛ عالء العزة

 
 

https://insaniyyat.org/ar/vision
https://insaniyyat.org/ar/ar-content
https://insaniyyat.org/ar/ar-content
https://insaniyyat.org/ar/ar-content
https://insaniyyat.org/contact

