أخبار إنسانيات

متوز ٢٠٢٠

الزميالت والزمالء يف إنسانيات،
قبل كل شيء ،أنمل أن تصلكم نشرتنا اإلخبارية وأنتم وذووكم بصحة جيدة وأفضل حال .يف الوقت الذي يُ ّروج فيه ملبدأ
التباعد "االجتماعي" ملكافحة الوابء العاملي ،نرغب يف أن نؤكد أن إنسانيات ستُبقينا متواصلني عرب احمليطات والقارات،
وكلنا أمل أن تُسهم الثقة اليت مجعتنا ،يف مواجهة الوابء والعزلة اليت يفرضها .إن احملافظة على رابطتنا وتعزيز عملنا قد
يسهم يف رفع مناعتنا .ومن هنا تنطلق رغبتنا يف اطالعكم على آخر أخباران يف إنسانيات والرتحيب مبشاركتكم املتجددة
يف رابطة اإلنثروبولوجيني الفلسطينيني.
موقع إنسانيات اإللكرتوين :لقد قمنا بتحديث قائمة املراجع واملوارد لتتضمن جمموعة من األعمال اإلثنوغرافية املنشورة
عن فلسطني .وسننشر يف الفرتة القريبة سلسلة من املقابالت الصوتية مع أنثروبولوجيني يكتبون عن فلسطني( ،بعض
املقابالت ابلعربية واألخرى ابإلجنليزية).
جلنة األنثروبولوجيا بني الناس  :يف سعيها لتعريف اجملتمع الفلسطيين ابملعرفة اليت تنتجها األحباث األنثروبولوجية وممكناهتا

اليت تتجاوز حدود األكادمييا ،تعمل اللجنة جاهدة لتوفري الدعم لثالثة مشاريع :مشروع السوق الذي يهدف إىل ربط
أسواق فلسطني التارخيية من خالل معارض إثنوغرافية ،من املخطط أن يتم عرضها داخل هذه األسواق لرتوي حكاايهتا
صممت كمشروع تدرييب يستهدف طلبة اجلامعات
من خالل الصور وسردايت إثنوغرافية .ورشة األفالم اإلثنوغرافية وقد ُ
الفلسطينية املهتمني بتصوير األفالم بغرض تعريفهم أبساليب وأسئلة اإلثنوغرافيا املرئية كطريقة لتوثيق احلياة اليومية .ومن
املخطّط أيضاً تنفيذ جلسات تدريبية على التصوير اإلثنوغرايف ابلتعاون مع مجعيات ثقافية وشبابية حملية ،تبدأ يف حيفا

على أمل أن تتكرر الحقاً يف أماكن أخرى من فلسطني .وهناك مشروع رابع قائم على الشراكة بني جملة فلسطني الشباب

الشهرية الصادرة ابللغة العربية ،وإنسانيات اليت ستساهم برفد اجمللة بثالث أو أربع مواد إثنوغرافية يف العام يكتبها أعضاء
وعضوات إنسانيات بغرض تعريف الشباب الفلسطيين ابإلمكانيات اليت يتيحها البحث اإلثنوغرايف لفهم احلياة اليومية يف
فلسطني .لقد وصلتنا اقرتاحات من بعض األعضاء الذين عرضوا املشاركة بنشر بعض كتاابهتم اإلثنوغرافية .وندعو كل من

يرغب ابملسامهة يف نشر مواد ذات عالقة يف األعداد القادمة للتواصل مع إنسانيات ،وسنسعى لتوفري ترمجة عربية
للمسامهات اليت تردان ابإلجنليزية.

جلنة العتبة  :يركز اهتمام هذه اللجنة يف األساس على ربط فلسطني ابلعامل من جهة ،وتعريف الفلسطينيني بشعوب
وثقافات العامل األوسع من جهة اثنية .ويف الفرتة احلالية انشغلت اللجنة ابالستجابة للظرف الذي فرضه وابء الكوفيد
 ،19إذ وجهت دعوة لتقدمي مسامهات قصرية ليتم مشاركتها على موقع إنسانيات على اإلنرتنت بعنوان "كوروان
وفلسطني :مالحظات ميدانية عن احلياة يف زمن اجلائحة ".وهتدف هذه املداخالت إىل تقدمي منظور أنثروبولوجي
وفلسطيين يسهم يف فهم جوانب أخرى هلذه التجربة االستثنائية اليت مير هبا العامل .والدعوة ال تزال مفتوحة لتقدمي أعمال
متعلقة ابملوضوع بصيغ متعددة مثل صور ،فيديو ،قصائد شعرية ،و/أو قصص قصرية ،وأنمل تشجيعكم لتعميم الدعوة
ونشرها ،إضافة للمسامهة بتجاربكم اخلاصة وخرباتكم.
جلنة املؤمتر :كما هو واضح من امسها ،تعمل هذه اللجنة للتخطيط ملؤمتر إنسانيات الذي يُعقد كل سنتني .وقد اختارت
اللجنة عنوان املؤمتر القادم ليكون" :التشاؤل :أنثروبولوجيا الريبة واألمل ".سيتطرق املؤمتر إىل السياسة ،وتشكيل املعرفة،

واألخالقيات ،وأنطولوجيا األمل وصناعة األمل يف فلسطني يف وقت ترتاكم فيه الريبة والشك .وألننا غري قادرين على
معا يف موعد مناسب خالل صيف .2021
حتديد موقع املؤمتر وتوقيته يف ظل الظروف احلالية ،أنمل أن نلتقي ً
اللجنة املسؤولة عن اللوائح الداخلية والقوانني  :هتتم اللجنة مبراجعة الشؤون اإلدارية إلنسانيات ،ورمبا تعديلها .وقد
عملت اللجنة على مراجعة دقيقة للوائح الداخلية بغرض حتديد أية إشكاليات أو بنود غامضة ونواقص يف القوانني اليت
تنظم عمل الرابطة .تعترب مهام هذه اللجنة أساسية لبناء قاعدة صلبة لتوجيه عمل إنسانيات وأنشطتها ضمن ظروف مليئة
ابلتحدايت اليت نتوقع أن نواجهها يف املستقبل.
جلنة أتمني األموال  :املهمة األساسية املوكلة للجنة ،هي أتمني التمويل ملشاريع إنسانيات املختلفة ،ومن ضمنها مؤمتر
إنسانيات املزمع عقده السنة القادمة؛ وابلتايل تنشط هذه اللجنة احليوية يف تطوير مبادرات واسرتاتيجيات للتمويل.
عملت اللجنة خالل الفرتة املاضية مع جلنة األنثروبولوجيا بني الناس بغرض متويل مشاريعها وبدأت بتطوير خطة
أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر
مؤخرا ،لذلك ّ
إسرتاتيجية جلمع األموال .ومن اجلدير ابلذكر أن عضوية اللجنة تغريت ً
مجيع من س امهوا ابلعمل يف هذه اللجنة ،وألرحب ابألعضاء والعضوات اجلديدات.
ممثل عن الطلبة :قمنا بتعيني ُممثل جديد للطلبة يف اهليئة التنفيذية إلنسانيات ،للعمل بنشاط لتفعيل شبكة فاعلة مكونة
من جمموعة من الطلبة األعضاء ،وفحص إمكانيات الدعم اليت ميكن إلنسانيات أن تقدمها للطلبة .أتيت هذه اجلهود يف
الوقت املالئم خاصة مع أتثري اجلائحة اليت تعيق إمكانيات التمويل وتعطل أنشطة البحث اإلثنوغرايف.

املعضلة البنكية  :لألسف ،مل تتمكن إنسانيات بعد من فتح حساب بنكي خاص ابلرابطة .ومبرور الوقت فإن املشكلة
تزداد صعوبة .وعلى الرغم من العون الذي يقدمه عدد من أعضاء إنسانيات وأصدقائها يف الدول املختلفة ،فإننا نرغب
بسؤالكم إن كان لديكم أية نصيحة أو اقرتاح حمدد هبذا الشأن ،الرجاء إبالغنا هبا.
حركة حياة السود مهمة :أصدرت إنسانيات بيا ًان يتضمن دعوة ألشكال خمتلفة من األنشطة واإلجراءات ،واليت نشرت
على موقع الويب اخلاص بنا وعلى موقع اجملتمع التابع جلمعية األنثروبولوجيني األمريكيني AAA all-
 . community boardإننا يف إنسانيات عازمني على إجياد اآلليات اليت ميكننا من خالهلا املسامهة يف استكشاف
طرق لدعم ا النتفاضة من أجل حياة السود يف الوالايت املتحدة ،وربطها مع النضاالت األخرى يف مجيع أحناء العامل،
وعلى األخص يف فلسطني.
أود أن أستفيد من هذه الفرصة ألقدم جزيل شكري جلميع عضوات وأعضاء إنسانيات على اجلهود والوقت الذي بذلوه
ّ

ونظرا للظروف الص عبة اليت نواجهها يف مجيع أحناء العامل ،قررت اهليئة التنفيذية إلنسانيات أن جتدد
يف الفرتة السابقةً .
عضوية املنتسبني واملنتسبات إلنسانيات بشكل تلقائي ،والتغاضي عن طلب رسوم العضوية السنوية حىت حزيران .2021
ونرحب أبية تربعات توازي رسوم العضوية السنوية أو تزيد أو تنقص عنها ،مبا يسهم يف تغطية بعض التكاليف األساسية
اليت حيتاجها عمل إنسانيات.
أخريا ،نرحب أبية أسئلة وتعليقات واقرتاحات أو أفكار ختطر ببالكم .لتوجيه أسئلتكم والتواصل معنا وإبالغنا أبفكاركم
ً
واقرتاحاتكم ،ميكنكم استخدام صفحة التواصل على موقع إنسانيات أو منتدى إنسانيات على موقع الفيسبوك .خالل
فرتة اجلائحة اليت فرضت علينا عزلة غري مألوفة ومشاعر مشوشة من الريبة والشك ،أنمل أن تتمكنوا من اعتبار إنسانيات
سواي لبناء عامل يتمتع أبحوال أفضل من األمان
ً
حيزا آمنًا لتفعيل أفكاركم وأتمالتكم حول فلسطني واألنثروبولوجيا ،لنعمل ً
والصحة والعدالة.

مجيعا ،وألحبابكم ،ولكوكبنا أبوقات أكثر أما ًان وأقل جنو ًان.
مع متنياتنا لكم ً
خالد فوران
رئيس اهليئة التنفيذية
وابلنيابة عن أعضاء اهليئة التنفيذية :رميا محامي ،انئب الرئيس .ندمي كركيب ،أمني الصندوق .نريوز أبو حاطوم ،عمر
قسيس ،آمال بشارة ورامي سالمة.

