مؤمتر إنسانيّات

أنثروبولوجيا فلسطني :التفكري يف برانيّة الدولة
بريزيت ،فلسطني ،كانون اثين ٢٠١٩

دعوة لتقدمي أوراق حبثية
مؤخرا كرابطة األنثروبولوجيني الفلسطينيني ،تدعو املشاركني واملشاركات لتقدمي ملخصات
إنسانيّات ،واليت تش ّكلت ً
ألوراق حبثية ،وللمشاركة يف طاوالت ُمستديرة ،وحلضور االجتماع الثاين للرابطة .على األوراق والطاوالت املستديرة أن
ُ
التجمعات الفلسطينية أينما تواجدت كمحط اهتمام أنثروبولوجي .يعقد املؤمتر ابلتعاون مع برانمج الدكتوراه يف
تناقش ّ
العلوم االجتماعية ودائرة العلوم اإلجتماعية والسلوكية يف جامعة بري زيت .وتدعو إنسانيّات املشاركني يف هذا االجتماع
املمتد على ثالثة أايم حتت عنوان "أنثروبولوجيا فلسطني :التفكري يف برانيّة الدولة" أن يتناولوا األسئلة التالية :ما هي
سبل رعاية وإثراء أنثروبولوجيا فلسطني؟ ما هي املسامهات النظرية ورمبا السياسية أيضا للمعرفة اإلثنوغرافيّة كما تتجلى
يف البحوث األنثروبولوجية حول فلسطني؟ ما هي التقاطعات يف املسالك البحثية اليت تنال أو حري هبا أن تنال اهتمامنا
اإلثنوغرايف يف فلسطني فاقدة السيادة؟ ما الذي قد تق ّدمه فلسطني كأرض حاملة للمعارف للمشروع العلمي احلديث
يف دراسة "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
ونيف من الزمن .فالكتابة اإلثنوغرافية عن العرب وقعت يف أطوارها األوىل حتت سطوة شىت التصورات اإلستشراقية للعامل
العريب-واإلسالمي .لكن طرأ حتول ما حني برزت كتاابت نقدية توثّق جتارب احلياة الفلسطينية يف العقود الثالثة األخرية.
وسنسعى ملكاشفة فلسطني يف هذا االجتماع كحيّز معريف له القدرة على نقد دراسات غربية ملا يعتلها من إغشاء،
قدما حنو حقول حبثية متنوعة تتخطى الثنائيات أبنواعها على
وإرابك ،وأعياء واستعصاء .ومتشي أنثروبولوجيا فلسطني ً
منوال االحتالل والتحرر ،املقاومة والتأقلم ،١٩٦٧\١٩٤٨ ،املنظمات الغري حكومية والكفاح املسلح وما إىل ذلك.
فالواقع االستعماري جيعل له من َم ْلبَك الوجود موطنًا.

الرجاء إرسال امللخص إما ابلعربية أو اإلجنليزية على أن ال يتجاوز  ٥٠٠كلمة على العنوان التايل:
conference2019@insaniyyat.org

عن إنسانيات:
إنسانيات هي رابطة لألنثروبولوجيني الفلسطينيني هتدف إىل تعزيز املعرفة األنثروبولوجية ما بني الفلسطينيني عن أطياف
اجملتمع الفلسطيين ،وعن جمتمعات العامل كافة .كما تتطلع إنسانيات إىل تطوير املعرفة يف احلقول األنثروبولوجية كافة مبا
فيها البحث اإلثنوغرايف ،وتويل انتباها خااا ملسألة العدالة على اختالف أشكااها .وتطمح إنسانيات إىل نشر املعرفة
األنثروبولوجية جلمهور واسع على الصعيدين احمللي والعاملي.
هتدف إنسانيات إىل تطوير املعرفة األنثروبولوجية النقدية واليت تتيح اجملال لوجود العديد من وجهات النظر املختلفة يف
أتويل األمناط احلياتية املتعددة ضمن سياقاهتا الثقافية والتارخيية والسياسية .تعمل إنسانيات على تقدمي الدعم املهين
للفلسطينيني الذين يعملون يف جمال األنثروبولوجيا من خالل تعزيز أحباثهم األكادميية وتشجيعهم على الكتابة اإلثنوغرافية
ابللغة العربية .وأخرياً ،تلتزم إنسانيات بنشر املعرفة حول علم اإلنسان بني طالب اجلامعات الفلسطينية وتعريف اجلمهور
العام مبوضوع األنثروبولوجيا.
مواعيد مهمة:
موعد أقصى لتسليم امللخصات ١٥:تشرين أول٢٠١٨ ،
موعد أقصى إلخطار املتقدمني ١ :تشرين اثين٢٠١٨ ،
موعد أقصى للتسجيل لإلجتماع ١:كانون أول٢٠١٨ ،
موعد االجتماع ٦ ،٥ ،٤ :كانون اثين٢٠١٩ ،
لالستفسار عن االجتماع رجاء التواال على العنوان التايلconference2019@insaniyyat.org :
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