أخبار إنسانيات

نشرة شتاء 2020

إىل الزمالء يف إنسانيات،

نرسل إليكم أطيب التمنيات واألمل ابلعمل معاً إلنتاج معرفة جديدة تساهم يف نشر بعض النور والعدل يف واقعنا
املظلم .يسعدان أن نشارككم آبخر أخباران يف إنسانيات:

اجمللس االستشاري للشؤون الدولية :يسعدان أن نبلغكم أبن الزميلة ألبا شاه  Alpa Shahانضمت مؤخراً إىل اجمللس

الذي كان يضم منذ انطالق إنسانيات كل من :هيوغ جاستريسون  ،Hugh Gustersonونيكو بيسنري Niko
 ،Besnierوليث مالينجز  ،Leith Mullingsوالرا ديب  ،Lara Deebوانداي أبو احلاج Nadia Abu El-

 .Hajوهذه فرصة لنوجه هلم عميق شكران لدعمهم الدائم إلنسانيات.

مشاركة إنسانيات يف االجتماع السنوي للجمعية األنثروبولوجية األمريكية :نظمت إنسانيات جلسة حوارية ضمن
فعاليات االجتماع السنوي للجمعية األنثروبولوجية األمريكية اليت عُقدت يف مدينة فانكوفر يف شهر تشرين الثاين

 2019ابلتعاون مع اجلمعية األنثروبولوجية الكندية ،حيث ابدرت نريوز أبو حاطوم وسارة امحود بتنظيم اجللسة والدعوة
إىل خميال اجتماعي وسياسي بديل للتفكري مبمكنات مستقبلية يف فلسطني يف حلظة ما بعد أوسلو ،لنتجاوز الورطة
اليت حتصر تفكريان بني سردييت "بناء الدولة" و"العملية السلمية" .شارك بتقدمي أوراق اجللسة كل من هديل عسايل،
وكرمي ربيع ،وندمي كركيب ،وأماندا بطارسة ،وقمت بقراءة مداخلة حول األوراق املقدمة أمام مجهور من احلضور الذين
تفاعلوا مع النقاش حبماس .يف هناية اجللسة ُوزعت امللصقات التعريفية إبنسانيات على احلضور ،واجتمع أعضاء اجللسة
يف املساء لتناول العشاء ومناقشة خططهم القادمة وطموحاهتم وأحالمهم ابلنسبة إلنسانيات وتطوير األنثروبولوجيا يف
وعن فلسطني.

اجمللس العاملي للجمعيات األنثروبولوجية :يسران أن نعلن خرباً مهماً آخر وهو قبول إنسانيات ضمن عضوية اجمللس
العاملي للجمعيات األنثروبولوجية  ،وهبذا أصبحت فلسطني موجودة على خارطة عاملية إضافية وهي خارطة العامل
األنثروبولوجي.

منتدى إنسانيات على الفيس بوك :قمنا مؤخراً إبطالق صفحة "منتدى إنسانيات" على موقع فيس بوك ،ونود أن

ننتهز هذه الفرصة لدعوة كل من يهتم ابملشاركة يف مناقشة قضااي تتعلق ابألنثروبولوجيا وبفلسطني لالنضمام إىل
الصفحة .نشجعكم للتفاعل مع صفحة املنتدى ابلقراءة والكتابة ومشاركة اآلخرين أبخبار إنسانيات .كما أنمل أن
تتيح صفحة املنتدى لكم اجملال لتبادل املعارف مع أعضاء إنسانيات والتعريف بكتاابتكم وأخبار مشاريعكم اإلثنوغرافية.

اللجان الفاعلة يف إنسانيات :توجد حالياً ست جلان تعمل ضمن مشاريع متنوعة ،وتشمل )1( :جلنة اإلنتاج املعريف
األنثروبولوجي ابللغة العربية؛ ( )2جلنة األنثروبولوجيا بني الناس؛ ( )3اللجنة املسؤولة عن اللوائح والقوانني؛ ( )4جلنة
العضوية والتواصل؛ ( )5جلنة جتنيد األموال؛ ( )6جلنة النشر .للتعرف أكثر على عمل هذه اللجان وكيفية املسامهة
فيها ،الرجاء التواصل معنا من خالل.https://insaniyyat.org/contact :
العضوية :خالل الشهور الستة املاضية ارتفع عدد عضوات وأعضاء إنسانيات ليبلغ  29 :57أنثروبولوجياً/ة انتسبوا
ضمن العضوية األولية ،و 28أنثروبولوجياً/ة اشرتكوا ضمن عضوية األصدقاء.

املعامالت املصرفية :مل نتمكن لألسف من فتح حساب بنكي خاص إبنسانيات ،ولذلك ال نزال نعتمد على مساندة

مجعيات صديقة .وتكمن الصعوبة يف إجياد حل لتجاوز هذه العقبات املالية نظراً ألن عضوية إنسانيات تشمل أشخاص
من دول خمتلفة ،ول رغبتنا إباتحة فرصة اإليداع واالستفادة من امليزانية ألعضائنا ابختالف أماكن تواجدهم يف العامل.
أرجو إبالغنا ،يف حال كانت لديكم اقرتاحات حلل هذه اإلشكالية.
املاحنون والشركاء :استفادت إنسانيات من كرم العديد من األفراد املاحنني الذين أجتنب ذكر أمسائهم هنا احرتاماً
للخصوصية .إضافة إىل الدعم الذي قدمته جمموعة من املؤسسات اليت سامهت يف مساعدة إنسانيات على االستمرار

ابلعمل والتفكري خبطط جديدة لتطويره مثل :مركز األحباث الفلسطيين األمريكي ( ،(PARCومجعية وينر غرين الداعمة
لألنثروبولوجيا حول العامل ) .(Wenner-Gren Foundationهذه فرصة ألشكرهم ابلنيابة عن مجيع أعضاء

وعضوات إنسانيات .وابلطبع هناك العديد من العضوات واألعضاء يف إنسانيات الذين مل ترد أمساءهم هنا والذين
يستحقون خالص الشكر للوقت الذي أمضوه واجلهد الذي كرسوه يف الفرتة املاضية إلجناح إنسانيات.

ويف النهاية ،نرحب جبميع االقرتاحات واألسئلة والتعليقات واآلراء اليت قد ترغبون مبشاركتنا هبا ،من خالل صفحة

التواصل معنا على موقع إنسانيات ،أو عرب منتدى إنسانيات على صفحة الفيس بوك.
مع التحية،
خالد فوراين
رئيس اهليئة التنفيذية

نيابة عن أعضاء اهليئة التنفيذية :رميا محامي ،انئبة الرئيس؛ ندمي كركيب ،أمني الصندوق؛ نريوز أبو حاطوم؛ رندة مي
وهبة؛ آمال بشارة؛ رامي سالمة.

