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المنظورات  :دعوة عامة لعلم االنسان االجتماعي
الرؤية كعالم في علم االنسان  :مهنة علم االنسان
االهداف التعليمية
• تحديد الطرق التي يصبح بهاا االالا ك كعاالم فاي علام االنساان معتل اا عا
اسلوب الثقافات المحلية المستعدمة بواسطة وكاالت التنمية الدولية.
• شرح ساب

ت ياي

التنمية و وصا

الممارساات التقليدياة الياارة للتبييار بواساطة وكااالت

مادك كاون الموااا

السالبية تلااا تلار الممارساات ان تصابح

سيئة لهم ,و جيدة لنا .
• تقييم اسباب وجود تأثيرا محدودا لمنظورات و تقنيات علم االنسان علي تصميم
و اهداف مشروعات التنمية الدولية.
ماذا يعني ان نرك و نسمع ما ال يمك ل خري

رؤيتا و ساماع و كيا

يمكا

ان ياتم

تطبيق تلر المعلومات المميزة بشك عملي؟ ان ندرة وجود االجابة البسيطة تت ئم مع
علم االنسان الن عم العالم االختصاصاي فاي علام االنساان ااياناا يبارل ان الت سايرات
المبسطة هي فقط جزء م

القصص المركبة للثقافاة االنساانية.في هااا ال صا  ,اما

بتقديم امثلة اول كي ية تطبيق القدرة علي الرؤية و السمع بشك عملي و كي

تيي

تلر المهارات ايمة لمنهج علم االنسان الثقافي – االجتماعي المرتبط بالتنمية الدولية.
باالخص ,لقد ألقي

اليوء علي التحديات المحتملة لتطبيق علم االنسان فاي المنظماات

البير اكومية .لوجود العصوصية االخ اياة فاي علام االنساان ,اما

بحااف الت اصاي

العاصة بالدولة ,و المنظمة ,و الملموعات العنصرية علي ادر المستطاك و التركياز علاي
العمليات المتيمنة.
بالرغم م

ان التعليم في علم االنسان يؤكد علي اهمياة العصوصاية و النتاائج التابعا

للاب االنتباا الي االشعاص و الملتمعات ,فلاي

ما الصاواب االنبمااه فيهاا اتاي

تقوم باجراءعملر الميداني اوال و ان يتحول الموضاوعات الاي اشاعاص لهاا اساماء ,و
عائ ت و مشاعر .م

ااد اهم التحديات االخ اية التاي تواجا العاالم االختصاصاي فاي

علاام االنسااان فيمااا يعااص الكتابااة ع ا
المنص

االشااعاص و الملتمعااات هااو االهتمااام الزائااد

اليهم عندما ينوك العالم االختصاصي في علام االنساان توضايح ان الموضاوك

اد يمتد ليتعدك اشعاص و ملتمعات معينة و هكاا يمك
علي سبي المثال,ام

باجراء برنامج ام

دولي ل نترن

ان يكون لدي نتائج سلبية.
بحيث يتم في عدد محدد ما

الملتمعات  .اذا تم تحديد االشعاص و الملتمعات المشاركة بشك واضاح  ,فاانهم ااد
يعيعون لنتائج سياسية سلبية مث فقدان العدمات االجتماعية المقدمة ما
او فقدان وظائ هم .بدال م

الحكوماة

ذلر ,ياتم اماياة هوياة االشاعاص و الملتمعاات ,و ياتم

تحديد االهتمامات و التحديات بطريقة تحماي هاؤالء المشااركون بأواااتهم و افكاارهم
في العملية البحثية .ان اخ اء الهوية الكام شئ غير مرغوب دائما او غيار محتما لكنا
دائما فكرا هاما عند علماء علم االنسان.
خ ل االعوام العشرة الساابقة ,اما

بالعما لادك المنظماات البيار اكومياة – ااوالي

خمسة اعوام في افريقيا الشراية و فترة ااصر في اسيا و الشرق االوساط – كمتطاوك ,و
موظ  ,و مرشد ماع الملموعاات الملتمعياة و المنظماات الدولياة و القومياة .فاي هااا
ال ص  ,ام

باكتشاف ااد تلار التلاارب للتوصا الاي االاسااه بماا ياراا عاالم علام

االنسان ما

خا ل تحليا الملهاودات للقيااء علاي الحظار البااائي بواساطة منظماة

التنمية الدولية البير اكومية .هاا ال ص مستواي م
علم الن

جيم

عم العاالم السياساي و عاالم

سكوت ,باالخص في نظرت كدولة ( .)1998و لقد تقادم

باالتركيز

ل مام في علم االنسان كمهنة و الريقة رؤية.

علم االنسان و التنمية
يتم فهم علم االنسان الثقاافي – االجتمااعي بشاك افيا ما

خا ل اسام الرئيساي

ل تلميع البيانات :م اظة المشاركي  .هاا المكون الرئيسي للبحث العراي يتيم علاي
المشاركة الطويلة االمد ,و العيش مع و التعلم م
ملتمع ال رد .باالستماك ,و التعلم ,و رؤية العالم م

الملتماع الثقاافي الااك يعتلا

عا

منظور االخاري  ,يركاز علمااء علام

االنسان علي فكرة النسبية الثقافية .و يتعارض ذلر مع العنصرية ,اياث ان المعتقادات
الثقافية لل رد ,و ايم و منظمت الملتمعياة تكاون اقيقياة و صاحيحة و االخاري علاي
خطئ لحد ما.ت ترض النسابية الثقافياة ان الممارساات و االفكاار الثقافياة يلا
فهمها م

ان ياتم

خ ل سياااتهم.

فااي الماضااي ,شااارع بعاا

علماااء علاام االنسااان فااي انشااطة التنميااة للحكومااات

االستعمارية ,و كان يتعرض علماء علم االنسان ال رديي

و النظام كك ل نتقاد بساب

ادوارهم في االفعال الظالمة التاي نتلا  .اثنااء العما فاي افبانساتان فاي عاام ,2013
ام

بمواجهة علماء علم االنسان اللاي

تورالوا في االنشطة المسماا بالتنمية و التاي

يمكا تعري هااا بالمسااتعمر اللديااد ايااث يقومااون باادعم الليااوم ما خا ل تحليا
الملتمعااات الثقافيااة بهاادف ايلاااد نقاااد ضااع هم و دعاام الع اااات البياار متكافئااة و

الظالمااة (االسااتعمارية الثقافيااة) .و ال تصاابح المشاااركة العاصااة بعلاام االنسااان دائمااا
صاداة او ايادية .كنتيلة لالر ,تشلع علماء علم االنساان علاي المشااركة فاي الت كيار
االنعكاسي الااتي – الختبار ادوارهم ,و مشاركاتهم ,و ممارسااتهم ,و اهادافهم بشاك
انتقادك.
استمر وجود درجات مت اوتة النتقاد الطبيعة ,و االهاداف ,و ال رضايات المثبتاة للتنمياة
الدولية .البع

الل

م

فاعلية  ,بينما عبر االخري

المشاركي

في التنمية الدولية اص ح انشطتهم للعلها اكثار

عنهم بمزيد ما

العاص بأن تقديم المساعدة يتسب
المهم عند بناء التنمية ,م

االنتقاادات العنصارية ,بماا فاي ذلار الارأك

في ادوث فقر شديد و يل

ايث المبدأ و ال ع  ,ان نتسائ ع
وم

ادوث التنمية المطلوبة و لم

ان ينتهي ذلار .ما
سب

يستثني منها .و ايياا يتطلا

و تواي

و كي ية

تحدياد ديناميكياة

القوة و المح زات المتيمنة .ان ادوات علم االنسان و الارق الرؤياة ما

الطارق الهاماة

ل جابة علي تلر االسئلة.

الممارسات التقليدية اليارة
كان ت اعلي مع المشروك المنااش في هااا ال صا محادودا ما

اياث التوايا

و كاان

لدك مهام معينة خاصة بتقييم البرنامج و تقييم التأثيرات و النتاائج .و لقاد ت اعلا

ماع

فريق االدارة المتمركز في المقر الرئيسي الدولي و اييا المقار الرئيساي العاالمي ,الااك
لودني بالمعلومات اول المنطقة و التواعات الموضحة اب ليارة منطقة المشروك .لام
يك

المشروك ن س ملهزا بشك اساسي للممارسات التقليدية الياارة ,لكنا يتيام

علي مكونات مرتبطة بعدم المساواة النوعية و الممارسات التي تؤثر سالبا علاي النسااء.
بعرض تلر المنااشات ,يظهر ان فريق العم و المتبرعي
م

اللاي

ينتمون لمكان ابعاد

منطقة المشروك لديهم اهتمام كبير بتلر الممارسات التقليدياة الياارة .و اعتماادا

علااي تأكياادهم ,م ا

الواضااح ان الممارسااات االجنبيااة و البريبااة لهااا التماسااا رئيساايا و

اليحتاج للمشاركة .علي سبي المثال ,االشاعاص اللااي يبعادون عا

االشاعاص الااك

يادعمهم المشاروك يهتمااون بشاك اساساي ب تشااوي االعيااء التناسالية ل ناااث  ,و
تبادل االلواج ,و الحرمان الباائي المتنافر و البير عق ني.
علي اللان

االخر ,داخ ك ملتمع في منطقة المشروك ,تم االهتمام بك م

النساء بشك اساسي م

الرجاال و

ايث نقص مياا الشارب النظي اة و الرعاياة الصاحية .و لساوء

الحظ ,تلر االهتمامات جاب

انتباا القلي م

العالم العارجي .في الواااع ,العدياد ما

المنظمات الحكومية التي تماول التنمياة الدولياة ااما

بتقيياد تمويلهاا بشاك واضاح

لالر فان البنية التحتية للمياا غير مدرج فاي ن قاات المشاروك المصارح بهاا ,بماا فيهاا
التبرك الحكومي للمشروك الاك كن

انا مشاركا في  .نادرا ما يصرح بالساب

فاي اادوث

ذلر بشك واضح ,ايث ان المنااشات البير رسمية مع موظ ي منظماة التنمياة توضاح
االسااتدامة و التكااالي

المرت ع ا هااي ايااد االهتمااام.ان بحااث ابااو لوغااد ( )2013اااول

المنظاااورات البربياااة للمااارأة المسااالمة ,و بشاااك موساااع ااااول تصاااور االخاااري

و

ااتياجاتهم ,يقدم نظرة متعمقة في كي ية ادوث تحدياد االولوياات ل اتياجاات البقاا
لل رضيات ,و لي

البقا للوااع.

الممارسات التقليدية اليارة هاي ملموعاة غريباة ما

الممارساات التاي تتاراوح ما

وشم اللسم و التعديش الي تبادل االلواج  ,و الزواج االجبارك ايث تصبح المرأا األرملاة
لوجة الخ لوجها السابق .اييا تتيم
تعتبر فع اجراميا في الكثير م

الممارسات التقليدية اليارة علي االفعال التي

العالم ,مث االختطاف و االعتقاال البيار ااانوني  .علاي

سبي المثال ,الللنة القومية فاي اثيوبياا وضاع
التقليدية اليارة  .و باالرغم ما

اائماة تشام  162ما

الممارساات

ان الكثيار ما تلار الممارساات غيار اانونياة و تعتبار

بشااك عااام انتهاكااات لحقااوق االنسااان ,فااان الاابع

لديا ممارسااات مشااابه لكنهااا

اانونية في الدول التي تتمركز بها المنظمات الدولياة ,مثا الوشام و التعاديش .هنااع
امثلة متعددة سيئة لهم ,و جيدة لنا يمك صنعها .ك واادة م تلر الممارساات و
سيااها و اوانينها تتطل
الم يدة ع

وضع سياق ليتعدك ذلر الهدف ما

هااا ال صا .ان االمثلاة

ت كير ااد الممارسات التي تم نقاشها ,تشوي االعيااء التناسالية ل نثاي,
( ,)1998و اوبرمير( )1999و اامادو و شاويدر ()2009

اام روبنسون ( , )1997و جيم
و لوندونو ( )2009بتوضيحها.

اام فريق عم المشروك بتحديد عدد م
بوجوب توا ها ,و سوف استكش
الاك نؤم

الممارسات التقليدية اليارة التاي يؤمناون

واادة فقاط مانهم :ملموعاة ما

بتأثيرا السلبي علي تباية النسااء .بااالخص ,هنااع تركياز علاي اااد اناواك

الحرمان الباائي  :منع النساء م

تناول البي

الاك تم ذكرا في ك تقرير اام

المنظمة بتقديم .

لقد تعلم

الحرماان البااائي

م

 ,ايث كان هو الحرمان البااائي الواياد

عرض المشروك ان يوجد ارمان ثقافي يمنع النساء م

و الحلي ؟  .لتناول ذلر,سيحس

المشروك الريقت و يقدم تادريبا عا

لتلر المنتلات .صرح تقرير التقييم االولي ان هاا الحرمان لام يكا
استه ع البي

 ,لكنا ايياا ارماان ما

الواضح ان المنع كان فقط م

تناول البي

تناول البي

القيماة الباائياة

فقاط الحرماان ما

اساته ع الادواج  .و فيماا بعاد اصابح ما
و اللحوم لنوك معي م

الطيور الاك كاان

ينمو في منالل النساء او في منالل اااربها .ايدت المنظمة ان هاا الممارسة كان

تاؤثر

سلبا علي النساء و االال ال الن يتم منع مصادر للتباية بال ع  ,باالخص مصادرا هاماا
لقيتااامي أ ,و الاااك يعتباار سااوء تبايااة يعاااني من ا السااكان .بااالرغم م ا
 ,اادم

الرئيسي كان علي عنصر الباي

ان التركيااز

تقاارير لمنظماات داخلياة معلوماات معتل اة :

النساء و االال ال اييا ال يتناولون لحم الماعز ,و الحيوانات التاي ياتم صايدها او اك ما
منتلات االلبان.
كان م

المعتقد ان اساته ع تلار المنتلاات يساب

لزوج االبنة ,و بالتالي يتم الحرماان ما
ادوث تبير بارل في تباية الط
تناول

بشك عام م

تناولا  .سانوات عديادة فاي المشاروك اوضاح

و ااتارح التقريار ان بارامج التعلايم و التادري

تثبيط الحرمان البااائي كانا

الم ص  ,الاك تم اجراؤا م

اادوث المارض و يساب

الماوت

الساب

التاي

وراء هااا التبييار .ااتارح التقريار الناوعي

خ ل المشاروك ,ان ال تياات و النسااء ال يزالاون ممنوعاون
 ,لكا

تناول لحم الدجاج و البي

اادم بعا

ما دراساات الحالاة عا

التبير االيلابي الاك ادث .هاا التقرير خصوصا اشاار الاي والادة الازوج بانهاا الشاعص
الاك فرض المنع م

تناول لحم الدجاج و البي

ببساالة ان المنع كانا

بساب

ثقاافي باي

العاالئة الملتمعية .بعد خمسة اعوام م

 ,في ااي

ان معظام التقاارير صارا

ملموعااتهم العراياة او نتيلاة االعتقاادات
العما  ,اساتمر المشاروك فاي المشااركة فاي

االنشطة بشك فعال بهدف تناول المعتقدات العاالئة و الممارساات التقليدياة عا
عدم تناول البي

او شرب الحلي .

ذكر ااد التقارير ,الاك اكتم في اعوام اليلة م
المشروك شلع

علي استه ع الباي

المشروك ,ان المقاومة البارلة النشطة

و لحاوم الادجاج .و ااد تام وصا

الممارساات

التق ليدية اليارة بانهاا ارماان خطيار  ,و معتقاد عرااي عمياق  .هااا التقريار ذكار
المنظمة االخرك التي كانا

تعما علاي اثباات العطاأ ما

مميزا .و باللقااء ماع فرياق عما االدارة فاي المكتا

الحرماان و اااداثها تبييارا

الرئيساي الادولي ,سامع

القصص العامة :هناع ارماان ثقاافي يمناع النسااء و ال تياات ما
الطعام ,و باالخص البي

تنااول بعا

بعا
اناواك

 .و لقد كرر فريق العم المتمركز في منطقاة المشاروا هااا

المعلومة بشك دائم.
مع ذلر ,خ ل اعوام المشروك تم فهم القليا جادا عا
تعري

الحرمان الباائي و تقديم القلي م

عنها .ولم يساتبرق اك اااد بعا
فعندما ام

الواا

تلار الممارساة العاصاة .و تام

االساباب المحتملاة و ااياناا اساباب جدلياة
ل هام ساب

تواجاد هااا الحرماان البااائي.

فيما بعد باكتشاف هاا السؤال ,ذكر ااد اعياء فريق العم الااك عاام و

تقريبا ,لم تتاح لي ال رصة العلم شئ ع

عم داخ المنطقة لعقدي

ااد التحديات التي تواج عالم علم االنسان اثنااء العما ضام

هاا  .تلر هاي

منظماة غيار اكومياة :

اايانا ي ترض ان الصعوبات التي تواجهها الملتمعات هي نتيلة اللها و الحا

هاو

النشاد التقني و المباشر مث التعليم .ااار باان نقاص فهام تلار الممارساات لام يكا
نتيلة عوائق تعليزية ,لكن نتيلة نقص التساؤل بلماذا و كي
تلع م

و متاي  ,و اسائلة اخارك

تلر الممارسات الثقافية غير اابلة لل هم .ان القدرة علي الرح هاا النوك ما

االسئلة هي مهارة تعتمد علي الريقة عالم علم االنسان في االال ك و الرؤية .فبالنسابة
لم

يت ق مع العطط التي تهدف لتحسي

لم يك

م

البري

ظروف االنسان ,مثا التاي وضاعها ساكوت,

تنااص االهتماام بطارح االسائلة .و تهادف المنظماات فاي تعريا

المشكلة و فرض الح  ,و االنشطة المعتمادة علاي االدلاة التعطيطياة لتحقياق الهادف.
بالنسبة للكثير في اطاك التنمية الدولية ,لم يك
تلر االنواك م

الحرمان .انهم يؤمنون بان م المهم وا

لم نسأل مطلقا عن م
كت

م

المهم العثاور علاي ساب

لتواجاد

تلر الممارسات اليارة.

اب

المؤرخ ويبر ان عندما ينظر المرء الي اشياء معتل اة ,يارك المارء اشاياءا معتل اة .

لقد كان يشير الي النظار داخا الانص ,و اناا اؤما بان

الشائ فاي اناواك اخارك ما

الم اظة .يرك علمااء علام االنساان بشاك اساساي العاالم ما

خا ل عدساة مميازة و

فريدة ,و ادرتهم علي رؤية ما ال ياراا االخاري ياتم دعمهاا ما خا ل الطارق العلمياة
العاصة بعلم االنساان ,و فروعا و افكاارا .ان العاالم المادني ن ا

الشائ ,اماا عدساة

الرؤية معتل ة .بالمث  ,المحترفون في المنظمات البيار اكومياة – فرياق عما االدارة ,
االاتصاديون ,االالباء ,و خبراء التنمية – يحيرون تدريباتهم العاصة و عدسات رؤيتهم
فيماا يعاص المشاك ت و ااياناا يركازون علاي االناواك المعتل اة ما

المعلوماات التاي

يوضحون اهميتها.بمعني اخر ,منظوراتنا الشعصية تبير ما نراا.
التحاادك العنصاارك لعلماااء علاام االنسااان اللاااي يعملااون فااي التنميااة الدوليااة هااو ان
المتبرعون و المنظمات و المشروعات تعما ااياناا بادون معلوماات ثقافياة اجتماعياة
م صلة .كنتيلة لالر ,العديد م

علماء علم االنسان يؤيدون ادوث تبيرات بارلة فاي

كي ية عما القسام .علاي سابي المثاال ,فاي تصاميم المشاروك ,ياتم تحدياد االنشاطة
المقتراة اايانا اب اجراء التقييمات االساسية الاتياجاات الملتماع .عناد الموافقاة علاي
المشااروك ,و وضااع الميزانيااة الماليااة ل ا  ,م ا الصااع

تمامااا ان يااتم ضاابط الهاادف و

المعطط وفقا للمعرفة اللديادة بااتياجاات الملتمع.فااياناا يلاد علمااء علام االنساان
العاملي

في تلر المشروعات ان سهم في ملاال تحادك لتأيياد االاساام اللديادة ,مثا

التراكي

التمويلية المعتمدة علي االاتياجات ,بدال ما

اولوياات المتبارعي  ,و المروناة

في البرملة كما هو متعارض مع تن ياا االنشاطة الموضاوع و التاي تام تحديادها فاي
معططات البرنامج.
في االة الحرمان البااائي المحاددة ضام

هااا المشاروك التنماوك ,ااد اتياح

الارق

متنوع فاي التقاارير ,اياث ركازت المنظاورات الطبياة علاي تاأثيرات المحتاوك البااائي
ل العمااة ,و اااد اهااتم المتعصصااون النوعيااون باالساااءة الااي اقااوق الماارأة ,و ااادد
يمكاا للتبيياارات الساالوكية ان تظهاار و تكاملهااا فااي المشااروك

المعططااون كياا

باسااتعدام المعااايير المعتماادة علااي االدلااة ,و جاااب االاتصاااديون االنتباااا الااي الاادخ
المحتم الاك يمك

للنساء ان تحقق م

و ادوث بع

المقاومة القوية م

الزم

خ ل الدجاج و بيع البي

 .بالرغم ما

مارور

االشاعاص فاي الملتمعاات ,اصابح الحرماان

الباائي يقدم كموضوعا ثقافيا او معتقدات خاالئة التي يمك الاسام التبيير السلوكية
العطاة هاو رفاع الاوعي  ,و اجاراء

المعتمدة علي االدلة ان تزيلهاا .كاان الهادف ما

محادثات معتمادة علاي الملتماع  ,و تساه تباادل الزياارات ماع الملتمعاات التاي ال
تمااره الحرمااان العااائي ,و تقاادم تعليمااا غااائيا .علااي الااورق ,العطاة تباادو جياادة .و
ستعم االنشطة المتنوعة علي تقوية التبير السلوكي مع تقديم ك وجهة نظر مميازة
و هكاااا نحص ا علااي تااأثير مرك ا

لتحقيااق الهاادف المرغااوب .فااي السااابق تاام عاارض

االنشطة بانها ناجحة في نطاق البيئات .بالنسبة ل ريق عما المشاروك ,تام تلمياع كا
المعلومات المطلوبة.
بدأ عملي فاي ايااء الواا

ماع االشاعاص فاي ملتمعااتهم و االست ساار مانهم ااول

موضوك الحرماان البااائي – مااذا كاانوا بال عا و كيا
الملتمع معلومات ت صيلية و هامة .و عندما تحدث
بانهم لم يسئلوا االشعاص في الملتمعات ابدا ع
م

االهمال ,لك

تام تواجادهم – و اادم افاراد

الي فرياق العما عا

ذلار ,اااروا

تلر االسئلة .ربما يكاون هااا نوعاا

ما اراا هو ناتج منطقي لطريقة رؤية المرء ل شياء.عندما ياتم تحدياد

الممارسة اللدلية و تقوم المنظمة باختبارها مع االنشاطة التاي تبيار هااا الممارساة ,
عندها لماذا تكون الت اصي مهمة؟  .م

هاا المنظور ,ستعم العملية المملاة لتلمياع

تلر البيانات علي اضاعة الموارد القيمة ,و الوا

و الملهود .م

المهم ان نلقي اليوء

علي الطبيعة النظامية لرؤية المنظورات التقنياة لهااا الناوك ,و التاي تعتبار شاائعة فاي
الثقافاات التنظيمياة لباارامج التنمياة الدوليااة و الااام عملهاام .انهاا غياار مقيادة بعمااال
التنميااة الدوليااة – المنظمااات المحليااة و القوميااة اايانااا تعاارض ن ا

الروايااات اااول

الحرمان الثقافي السئ الاك يمك

ان ينتهاي ما

خا ل تقاديم الاتعلم عا

التباياة و

تشليع النساء.

الرؤي ة كعالم اختصاصي في علم االنسان
عنادما بادأت عملااي فاي البرنااامج ,لام يكا لادك اك خباارة فاي التعاما ماع الملموعااة
العنصرية التي تماره الحرمان الباائي و لم ذه
ارسالي لزيارة عدد م

الملتمعات كلزء م

مطلقاا الاي تلار المنطقاة .لقاد تام

التقييم البير مارتبط بالحرماان البااائي و

اجراء منااشات ملموعات وفقا للنوك و وجهات النظر الشعصية .في الملتمع االول الااك
ام

بزيارت  ,لم ياكر الرجال البالبي

اك شئ ع

الحرمان الباائي لكا النسااء فعلاوا,

و ما االوا تم اضافت في تقارير المشروك .لقد االوا ان القياود ياتم فرضاها فقاط علاي
النساء البالبة المتزوجة ,كما هو م اظ في ااد التقارير الرسمية ,و تلر القيود محاددة
فقااط بلحاام الاادجاج المحلااي الاااك يااتم تربيتا فااي المنااالل المحااددة .فقما
التعليقات و استمري
الدينية م

اثني م

في مهامي .في الملتمع الثااني  ,اما
الطوائ

بااجراء لقااءات ماع القاادة

المسيحية التي ذكاروا ايياا الحرماان البااائي ,واصا ي

اياا بالممارسات الشائع للسحرة .في الملتمع الثالث و الرابع ,اما
للكش

ع

بتاادوي

بمنااشاات مطولاة

الموضوك الااك لام يقام اك شاعص بطارح االسائلة عنا  :ماا هاو الحرماان

الباائي؟ لما الحرمان الباائي موجود؟ ما الاك يلبرهم علي تلار الممارساة المساتمرة؟
كي

يقوم الناه بعرض تلر الممارسات و ما هي عواا

كان اعياء فريق العم اللاي
التي تم تلميعها م

عملوا في الملتمعات مندهشي

م

المعلومات القيماة

خ ل الرح اسئلة بسيطة.

اام افراد الملتمع بصنع عدد م
في التقارير و البع

م

ال يتباع تلار الممارساة؟.

التوضيحات الهامة ,بعيها تماشي مع ماا تام عرضا

االخر لم يتماشي معهم .لم تك

الت اصي العاصة بهاا الحرماان

الباائي رسمية في ك الملتمعاات ,اياث انهام تشااركوا فاي بعا

االتلاهاات .علاي

سبي المثال ,بملرد ان تتزوج المرأة تبدا فاي الظهاور عادد ما القياود ,التاي تتيام
علي الحرمان م

تناول البي

و لحم الدجاج ,بالرغم م

ان ذلار ماا ياتم انتاجا فقاط

محليا او يتم تربيت في المنالل المحددة او منالل اااربهاا .وال ياتم تطبياق القياود علاي
االال ال او ال تيات العالبات ,و ال يتم تطبيقها علي االنواك االخرك م
الي ذلر ,يمك
معتل  ,مث البي

للنساء ان يتناول
الناتج م

البي

الدجاج .باالضاافة

و لحم الدجاج الالماا انهاا ناتلاة ما

دجاج الليران .في بع

مصادر

الملتمعاات ,ياتم تطبياق ذلار

اييا علي لحوم الحيوانات التي يتم اصطيادها و الحلي  .ان النسااء ال تاي يساتهلكون
المنتلات الممنوع يؤمنون بانه

يعانون م

االمراض ,مث االنت اخ و الحكااع ,او ااد

يؤدك ذلر الي موت ااربائهم .ااد انشاطة المشاروك ارشاد النسااء الاي ااياار الباي
الاك يمنع اكل الي فريق عم المشاروك ,و ما
م

بتناول  .كان رد فع البع

ثام يقوماون بطهيا ثام يقاوم النسااء

النساء هو الرف

 ,و البع

ااموا بتناول ثام تقياأوا,

بينما االخارون اتبعاوا التعليماات بادون اعتاراض ااوك .ردود االفعاال المشاابه لاالر
تقترح وجود المنع اكثر م

انا ل

كون ملرد اعتقاد خاالئ.

اتناول اتي اموت

اام كبار الس

فاي الملتمعاات بت ساير ان الحرماان البااائي هاي وااادة ما

القيود المتواصلة ,البع

سلسالة

تم تحديدا في المشروك باليار لكنا غيار مارتبط بالحرماان

الباائي .باالضافة الي الحرمان الباائي ,تيمن
للمرأا ان تلمس و االماك

التي يمك

القيود علي الحدود العاصة بما يمكا

ان تدخلها اثناء فترة الطمث ,و منع الزوجاة ما

تناول الطعام الناتج م

المحصول االول للموسام اتاي بعاد ان يقاوم لوجهاا باالر ,و

تمنع القواعد الزوجة م

اك مشروب كحولي اتي بعد ان يقوم لوجها باالر

الشرب م

 .لدك عمال المشروك الكثير م

تلر الممارسات ,لكنهم ي سرونها ك علي ادا كتقاليد

من صلة .وجهة نظر كبار السا

تلار الممارساات المتصالة تقتارح انهام يحتااجون

عا

فهمها كتوضيحات الشياء اكبر.
لك

المعلومات و القواعد المحددة ثابتاة .فاي

لقد وجدت ان روايات الملتمعات تعتل

الوااع ,كان الحرمان الباائي جزءا صبيرا م

نظام المعتقدات الم صلة التي تاؤثر علاي

الكثير م

مكونات الحياة اليومية.منا اثني

م

االجيال ميوا ,كان هنااع اائاد محتارم

ما ملمااوعتهم العنصاارية لديا صا ات خاراااة .كااان اساام جماازانلي  ,و كااان يقااود
التحادث عا

جمازانلي ,

الملتمع و يتولي دورا باارلا فاي القياادة الدينياة .باالرغم ما

استمر وجودا في الملتمع  .ان وجودا اثر علي ما اادث ,و يمكنا ان يللا

المارض ,و

يمكن ا ان يسااتدعي اللعنااات .الاابع

يااؤم بااان جااومزني كااان شعصااا ,و االخاارون

يؤمنون بان شعص خارق دائما .بب

النظار ,االيماان بلمازنلي كاان امارا خطيارا ,و

آم ا الناااه ب ا  ,و صااداوا بااان اوانين ا صااحيحة,و ان ا شااهد علااي نتااائج ال ش ا فااي
اتباعهم.ايث ابتدك جمزنلي القيود و الحرمان الباائي للمرأة .اااد القصاص تاروك ان
رضيع االول اد ولد و هو ماسكا ورااة شالر لنباات محادد كاان يساتعدم للشا اء ما
االمراض الرواانية .و كان الع ج م

المرض امرا شائعا فاي ذكرياات جمازنلي و كاان

ذلر سببا رئيسيا في استمرار الناه فاي اللا
نتيلت االصابة باللعنات ,و في بع

مسااعدت  .عادم الاعاة جمازنلي كانا

االايان عندما يعترض شاعص علاي ااانون ماا و

االصاابة

اايانا اخرك علي االاارب يتم تعريي للحرمان الباائي .و تتاراوح اللعناات ما
باالمراض مث الحكاع الشديد او االنت اخ ليص الي اد موت االاارب.
باالضافة الي منع عدد م

السلوكيات للنسااء ,ااام جمازنلي بتحدياد اتلاهاات معيناة

ليتبعهااا الناااه ,اايانااا تصاابح وفقااا لتعليما  ,الاااك تلقاااا عباار الوساااد الرواانيااة فااي
الملتمع الاك تواص مع جمازنلي  .علاي سابي المثاال ,لقاد وصا
يتيم

الدجاج و وضع علي سرة بط

علي اطع معل

لع ج .و يتم ترع المعل

لمدة اسبوك ,و ال يمك

و في نهاية االسبوك ,يتم الالة المعل

جمازنلي ع جاا

الشعص المصاب الاك يحتااج

للشعص االستحمام اثناء تلر ال ترة.

و يقوم الشاعص باالساتحمام .يمكا

للشاعص

المصاب فقط ان يتناول الدجاج الاك تم اطع معلب .
في ك ملتمع ,يتواجد وسيط مماره رواي معروف  ,ذكر و انثي ,اياث يااه
الناه ليتواصلوا مع جمزنلي  .انهم يبحثون ع

االشكال المتعاددة للادعم او يطلباون

وضع اللعناات علاي شاعص ماا .و ياتم اعطااء الباااث بعا
محددة او يك

ع

الايهم

القيام بعما معاي  .فاي بعا

التعليماات ليقاوم باشاياء

االوااات ياتم تقاديم التياحيات و

النقود ,و يطلبها امزنلي عادة الج المناسبات الرواانية الطويلة اثناء اللي ايث يتم
اداء الطقوه و تقديم التيحيات.
اشار ااد تقارير المشروك الي الحرمان الباائي بان متأص بشك عميق ,و ما الساه
فهم سب

هاا الحالة .ايث كان الحرماان البااائي ما مكوناات نظاام اعتقاادك كبيار,

انهم عبارة ع

انشطة تكميلية مطلوباة ما خا ل التقالياد الدينياة الملتمعياة و ياتم

العم بها بلدية .و كما الاظ ااد اعياء الملتمع ,انهم جزء م

اانون جمزنلي .

هناع تحليا معتصار يوضاح جدياة هااا النقطاة .تصاور ان االشاعاص فاي ملتمعاات
المشروك كانوا تابعي

لليهودياة او االسا م ,الاديانات التاي تمناع اساته ع عادد ما

االالعمة ,بما فيها لحم العنزير .ان منظمة التنمية الدولية و اعياء فريق العم العااص
بها اد يثبتون وجود نقص في البروتينات االمار الااك يمكا
اللاي
يل

الا بواساطة االشاعاص

يستهلكون لحم العنالير و يظهرون الحرماان علاي انا ممارساة تقليدياة ضاارة
ان يتم الالتها م

البائسي

يمك

خا ل تعلام ايماتهم الباائياة .باالضاافة ,فاان افاراد الملتماع

ان يتم تشليعهم لبيع العنالير النتاج الدخ  .و الن الديانة اليهودياة و

االس مية هما االكثر انتشارا بي

الم يي

م

التابعي

لهما ,يبادو انا ما المساتحي

محاولة ااناعهم بتناول لحم العنالير معتمدا علي االسباب االاتصاادية و الباائياة .لكا
اانون جمزنلي هو اييا نظام معتقدات و يهاتم با الملتماع فاي المشاروك باليابط

مث الديانة االس مية و اليهودية و تابعيهم .لقد فش المشروك في ادراع ان الحرماان
الباائي كان جزءا م نظام معتقدات متكام و ان المنظمة اد صنع

المتطلبات التاي

تواج بشك مباشر المعتقدات و القيم الهامة ثقافيا .كنتيلاة لاالر,تم عارض انشاطة
المشروك بانها اهاناة لمعتقاداتهم الدينياة و ل نساان الصاالح المحتارم الااك اصابح
القواعد روا .
لقد سأل

ملموعة م

الرجال ه يمك

يماره الحرمان الباائي م
اؤم

بلمزنلي  .لقد رأي

الدواج

لل رد ان يستمر في االيمان بلمزنلي و ان ال

و البي

 .ردوا  ,ال ,م

المستحي  .و اضافوا اناا

التأثيرات و النتائج ,و ال يتم اك ش اء اال م خ ل جمازنلي .

و لقد وضحوا ان ال يوجد ش اء م

خ ل االالباء ,فقط جمزنلي هاو ما

يمكنا شا اء

االمراض  .لقاد اعتناق النسااء تلار المعتقادات ايياا .علاي سابي المثاال ,العدياد ما
االعوام في المشروك  ,صرا

امرأا انها ل تأك البي

مدك اوة معتقداتهم بالرغم م

اتي الموت  .اجابتهاا عكسا

ملهودات المشروك .و لقد ات ق اغلبية افاراد الملتماع

علي ان االيمان بلمزنلي كان امرا صحيحا و انهام يلا

ان يتبعاوا النظاام الموضاوك.

كان جمزنلي ااضرا في اياتهم و منااللهم و ياؤثر علاي ايااتهم اليومياة .لقاد اااموا
بتلربة ذلر و علموا انهم علي صواب.
ااااد افااراد الملتمااع تاارع جماازنلي و ا اام بتلربااة معتقااد معتل ا  ,امااا المساايحية او
الرئيسي لتركهم جمزنلي و ترع عادة الحرمان الباائي كان أالهيات

االس مية .السب

دينهم اللديد .ايث تأكا النسااء الباي
المساااعدة الطبيااة م ا

 ,و تهلار اواعاد فتارة الطماث ,و البحاث عا

االالباااء المحليااي باادال م ا

الرواانيي  .ان هلر الحرمان الباائي يتطل
اما الي ديانة جديدة او الي رف
الملتمع ااموا برف

البحااث ع ا الش ا اء م ا

الوسااطاء

هلرا لنظام المعتقدات  ,و التحاول الاديني

االعتقاد (علي االا نظريا ,انا لام اواجا اك ما

افاراد

المعتقد نهائيا).

االة فريدة؟
ه هاا المشروك مميزا ام ها
الدولية؟ مشروعا اخر ام
التي كان

الرؤياة اليايقة للمشااركي

باالنيمام الي كان يتم تن ياا م

هاي الساائدة فاي التنمياة
خا ل المنظماة الزراعياة

تح ز علي التبييرات في الرق الزراعة و الاك يهدف الاي لياادة المحاصاي  .و

يدرع المزارعي
عليها .السب

ان الرق الزراع الحديثة تعم علي ليادة المحاصاي و لكا

ال تعتماد

الرئيسي لهاا ال ش هو الطريقة المعتل ة في الت كير اول اهمياة الحيااة

الزراعيااة – و كانا

المنظمااة تح ااز الحبااوب اصاايرة االمااد و كااان المزارعااون ي ياالون

االساتدامة الطويلااة االمااد للترباة .تأكاادت منظمااة لراعيااة اخارك و متبرعيهااا بااان سااوء
التباية ل ال ال في المنطقاة هاو نتااج نقاص المعرفاة عا

القايم الباائياة ل العماة

المتعددة المستهلكة النقاص عيوب ساوء التباياة ,و لقاد اااموا بتطاوير سلسالة ما
المشروعات التعليمية لتواج تلر المشكلة .لك

بعد ايااء الواا

ماع افاراد الملتماع,

ادركاااوا ان نقاااص التناااوك فاااي انظماااتهم الباائياااة هاااو نتيلاااة وجاااود القليااا مااا
االختيارات,بشااك اساسااي بسااب
الباااائي الموساامي و ال يمكاا

ال قاار ,و ان سااوء التبايااة كااان مرتبطااا مااع الاانقص
ان يااتم ليادتاا ماا خاا ل التعلاايم .ان انشااطة تلاار

المشروعات اظهرت فائدتها ,لكنهم لام يواجهاوا المشاكلة ال علياة ,اياث تام تصاميم
المشروعا ت البقا لل رضيات التي تناول

ك ما

المشاك ت و الحلاول و لكانهم فشالوا

في تقييم المعلومات السيااية و العراية.
اايانا تعم االاسام التقنية علي استثناء السياق االجتمااعي – السياساي الااك ياتم ما
خ ل التطبيق ,و بشك كام ي تقد الطبيعة السياسية للمشروك و انشطت  .ان ملهود
التدري
بسب

المهني الاك عمل

با فاي الشارق االوساط ,علاي سابي المثاال ,فشا  ,لاي

عدم ت هم االاتياج الي التعلايم ,لكا

الن الساياق االجتمااعي – السياساي الااك

يحدث في كان مهم  ,و لم ياتم تنااول االنظماة التعليمياة السايئة اللاودة المتواجادة
بال ع الن تحسي

اللودة للتعليم لم يك

هو الهدف .بشك مماث  ,عند تقييم شبكة

االمان االجتماعي الاك تم ذكرة في البداية ,فان الطبيعة السياسية لتن يا المشاروك لام
تك

معلومة بالشك المناس

م خ ل منظمات التموي الدولية .هكااا ,فاان التلرباة

التاي تاام استكشاافها فااي هااا ال صا ليسا

غيار شااائعة ,و ما

الواضااح ان الطريقااة

العراية للرؤية تسمح بظهور موضوعات اوسع ملاال – الثقافية ,االجتماعية ,السياساية –
التاي يمكا

ان ياتم دملهااا ضام

اهاداف المشاروك و انشااطت  .هنااع منااالق ت تقااد

االاسام و التقييمات التقنية.

االنعكاسات
ماذا ي ع علماء علم االنسان االجتماعي  -الثقافي ؟ .ال توجد اجابة م ردة لهاا الساؤال.
يوجد هناع مهارات يكتسبها علماء علم االنسان فيماا يعاص الارق الرؤياة و االساتماك
الواضحة و المميزة و التي يمك

تطبيقها علاي العدياد ما

البيئاات المعتل اة .بعا

علماء علم االنسان يستعدمون تلر المهاارات لتساهي عملياة صاناع السياساات التاي
تتص

بتعادد ثقافاتهاا و شاموليتها ,الابع

انشاب باالالياات الت سايري ضاعي ة ,و

االخرون يشلعون فاعلية تسويق البيائع االسته كية .هااا ال صا ي سار كيا

اما

باستعدام الريقة علم االنسان في الرؤياة و االالا ك لوضاع ساياق ل فعاال التنموياة ,و

االشعاص اللاي

يتم لهم هاا التنمية و استكشاف التحديات االخ اياة التاي يواجههاا

علماء علم االنسان عند العم في اطاك التنمياة الدولياة و العما ماع المنظماات البيار
اكومية.
بشك عاام ,وجادت ان العدياد ما

االشاعاص اللااي

يعملاون فاي منظماات التنمياة

الدولية لم يدركوا اتي االن ايمة الرح االسئلة علي العديد ما
ايامهم ب ع ما ي علون  .م

االشاعاص ااول ساب

وجهة نظر عالم علام االنساان ,فاان فهام ساب
ملرد استط ك ,ان عبارة اييا ع

تلر الممارسات لم يعد عبارة ع

التقاادير ل شااعاص و معاارفتهم و اياااء الوا ا

ظهاور

الرق التعبيار عا

فااي االسااتماك و الااتعلم و المشاااهدة.

القسم المثالي للمشاركات التنموية توص بوضوح و ببساالة وجود نقاص فاي التقادير
و االاترام لثقافة و ايم و افكار االشعاص الاك يرغ

المشروك في دعمهم.

ان االاترام المتأص في وجهة نظر علماء علام االنساان يعتماد علاي النسابية الثقافياة,
التي تقود العملية االستط عية .و يارتبط االفتاراض ب هام الساياق النسابي للمارساات
العاضااعة للنقااام .اايانااا يقااوم فريااق عم ا منظمااات التنميااة ب اارض االاكااام البقااا
ل رضياتهم و ال يرون ايمة م
عائقا لنلااهم .م

القيام بالتحقيقات فيما بعد .تلر النظرة اليايقة تعتبار

المهم ,عند النظر و الت كير كعالم اختصاصي فاي علام االنساان ,ان

تتواجد الرغبة في فهم وجهات نظر االشعاص االخرك و ااترام افكارهم .كعالم في علم
االنسان ,لم يك

مطلوب مني ان اؤم

بلمزنلي  .وماع ذلار ,كاان تادريبي و تعليماي

يؤه ني ل هم و البدء في رؤية العالم م
رغبتي في رؤية الوااع م

منظور تواجد في ذلر االعتقاد .ان اادرتي و

منظاورات اخارك غيار منظاورك الشعصاي هاو ما المهاارات

الرئيسية – القادرة علاي رؤياة ماا ال ياراا االشاعاص و ساماك ماا ال ااد يسامع بعا
االشعاص .و يمك

لعاالم علام االنساان ان ياربط انشاطة ملهاودات التنمياة الدولياة

بالقيم الثقافية ليعملوا معا بدال م
المعتقدات الشام الاك يتيم

ان يتعارضوا مع بعيهم البع

 .ان تعري

نظام

علي معتقد الحرمان الباائي  ,علي سبي المثاال ,ااام

بانشاء الرق جديدة للحلول الثقافية و العملية و التقديري لمشكلة فقر التباياة للنسااء
و االال ال.
ان موضوك ملهودات منظمة التنمية ترك
ه اام

غير مكتملة .ها ااام الملتماع بالمقاوماة؟

المنظمة بتبيير انشطتها؟ ه تم دعم الاتعلم المعتلا

و الثقافاة المعتمادة

علي التساؤل في المنظمة؟ ه استمر المعتقد العاص بلمزنلي ؟ ه نلحا

المنظماة

في تبيير السلوكيات؟ ه اجتال الملتمع اليبط العارجي؟ ه خيع معظام االشاعاص
لتأييد المشروك ام ه وجدوا الطرق لتيلي و انحراف و اعادة توجي التأييد العارجي؟ .

كما كن

اتمني م

هاا ال صا ان يقاوم بتوصايل  ,ان اساتلابات النااه للملهاودات

التي تبال لتبييرهم هي استلابات معقدة .ايث يلع
خ ل توسيع رؤية المنظمة بالر يمك

عالم علم االنسان دورا هاما م

ان يصبح برناملها و انشطتها متحيازة بشاك

افي مع وااع الناه اللاي تم تصميم و تن يا البرنامج الجلهم.

اسئلة المنااشة
 -1متعصصي التنمية الدولية اللاي

تم وص هم في هاا ال صا كاانوا يؤكادون

علي الالة معتقد الحرمان الباائي المرتبط بقاانون جمازنلي
يشير الي ان تلر القواعد هي جزء م

 ,لكا

كاوكران

نظام اعتقادك اكبر .ه هناع مواا

يتم

القبول فيها بمحاولة تبيير القيم الثقافية لملموعة ما بهدف تح يز التبيرات في
اقوق المرأة و صحتها و تبايتها؟ ام ,ه تعتقد ان ما
العارجي ان يطلا

غيار المناسا

للعاالم

هااا التبييار؟ ها تعتقاد انا ما المحتما ان ياتم تحقياق

االهداف ,مث تحسي

التباية ,بدون اليبط علي الملموعات لتبيير اايمهم و

معتقداتهم؟
 -2ادم كوكران العديد م

االمثلة للمواا

التي تقوم فيهاا الارق و وجهاات نظار

عالم علم االنسان باستكشاف المعلومات الهامة اول الملتمعاات المحلياة التاي
لم يتادخ فيهاا متعصصاي التنمياة .ماع ذلار ,فاان نقاص المعرفاة بالثقافاات
المحلية التي تميز العديد ما

مشاروعات التنمياة ال تحادث نتيلاة نقاص خبارة

عالم علم االنسان .ما هي العوام االخرك الماكورة في هاا ال ص التي تشارع
فاي عادم التوافاق ماا باي

ااتياجاات االشاعاص المحلياي

و اهاداف مشااروعات

التنمية الدولية؟

نباة ع

المؤل

لوجان كوكران هو بااث فانير في جامعاة كولومبياا البريطانياة (اوكاناجاان) .عما عبار
البحار في االثني عشر عاما الماضية ,بما في ذلر افبانستان ,بناي  ,برونادك ,جمهورياة
الكونبااو الديمقرااليااة ,اثيوبيااا ,تنزانيااا ,و اوغناادا .عما لوجااان كمستشااار مااع الااوك ء
المتواجاادون فااي العلااوم االداريااة للصااحة ,و انقاااذ االال ااال ,مكت ا
اليونيس

و منظمة مساعدات االمم المتحدة.

االتصااال ,منظمااة
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