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الطوارق (كَلْ تَمَاشَ َ ْم قو ور قو او الوةاعا قاشَََوا
ال صحواء الكربى ،عاحةا من أ سى بيئات العامل آلالف
السَََ كي كيغ ت حت ح ياا الطوارق ،ع ما قو ا لةعر
ا لذي لعوو نه ،قامل حة ث عمتزا ة العو ملة؟ ق ا
حباثون رائةعن سَََتوَََكوون ااواني العة ةا ياا
الطوارق املعََاةَََواا من ااو َة العََابوا للحََةع
السَََ يااََََة ا لةعل ية ،عمن اال تصََََا ال ك يي
االجتماقي ،عمن املواَََياى ااماو ،عمن ال حاو
العوو ةي

مجتمع الطوارق في عالم العولمة
ال اشوا ، .B.Tauris & Co Ltdل ةن /نيو وركي
السلسلةا الةرااات الووق أعاطية ا ة ثةي
ال الفا غالف ماوىي
السعوا .56.50£
ر مكا .9781848853706
تار خ ال ووا -31أكتوبو 2010-ري
قة الصوحاتا 320ي

قا ات الطوارق العو اة مل تتأثو عمل تُع ض حة كوح حتى عةََوو الاوى االاََتعمار ة االو الاون التااََ قوََوي قذ
الاوى االاََتعمار ة سََمط م طاة الطوارق التالية ة بك ول عو حة ثة ال وََأا ،اذمو الذي تسََوي ت حات قمياة
توكيوتهو االجتماقية عاال تصََا ة عالسََيااََيةي عال زالون حتى اليور واجهون اطو التهميش قلى مسََتوى السََيااََات
الةاالية عالةعليةي نول الو ط ،عترب الطوارق حلاة عةََل بك العاملك العوبي عاريو اي ،عمعويتهو بالصََحواء الكربى
جعلتهو حمطة تو غ للمهاجو ن اذيار ة العابو ن للصحواء حنو أعرعباي
عة قذا الكتاب الةرااة اذع الواملة قن الطوارق العصو ا اضو ،ذ ستكوغ الطوق اليت من
االاا تجه الطوارق أنوسَََهو حنو أاَََلوب حياا أاذ بعك االقتوار العامل ا ارجي ،ع تحوو بوَََكل ملحوط من ال م
الوةعي من مةني أكثو ااََتاواراي حك أن حياا الطوارق تتحوو قامل متزا ة العوملة ،يهنهو رهوعن أنوسََهو كأنا
ا ر ن قلى التكيغ عالتواقل م العامل حواو بو ضل ةراتهو اربةاقيةي ع اةر قذا الكتاب ت صورا شامال للحياا ال صحواء
الكربى موحلة التحوو قذ  ،مسَََتعوضَََا مااربة نرو ة جة ةا بال ة اذقمية ذنثوعبولوجيا (قلو اذج ا الووَََو ةم
عتار خ امل طاةي عمعااا لا ضا ا ال حاو ،عالتعة ة الاومية عالثاايية ،عالت االت العابوا للحةع ي ع عة قذا الكتاب أاا ايا
للطالب عالواحثك تار خ الطوارق عثاايتهو عجمتمعهو ،عالاوميات الوةع ة ،عمشاو يو ايا بوجه قاري

"قذا كتاب أتي

ع ط م ااي بسوي ا اجة

"بََال كيز قلى التحوالت

جمتمعََات الطوارق

اليت أةََََوح تعو وها من ول قلماء اذنثوعبولوجيا

رقا ا التكوح

ثااية الطوارق -عالثاايات

(قلو اذج ا الووََو ةم موََكوكا ييه أكثو يأكثو،

اريو اية اذاوى-

ايا ها اذكرب (اآلن السياق

يهن قذا الكتاب أاذ با سََََوان الوا املعاةََََو

العامليم عالذي أةوح حمسواا بوكل قمي ععاا

للطوارق الذ ن عيوون أراض حةع ة بك مالي،

الةرااات اريو ايةي عجيسة الكتاب حمتوى ثو ا

عال يجو ،عاازائو ،عليويا] ،عبوركي ايااَََو[ي

لعمل ميةاني متميز ،ع اةر أُطوا مواقيمية ياة

قََذا السََََيََاق و ََة الاََائمون قلى قََذا الكتََاب

ااتكواف اذ لة التجو ويةي أقتاة بأن الكتاب

ااََتكوََاف نتائا جواني العوملة املختلوة ،عالطوق

ايثح قجاب ليل يا اذكا مييك ،علكن أ ضا

املختلوََة اليت من االاََا سََََتجيََي الطوارق

الطالب ،عكذلك غح املختصك م هو

رااة

ع تماشون م التأثحات املت امية من ا ارجي"

الطوارقي"

الدددكتور جورك كتوت ،بروفسددددور األنثروبولوجيددا

الدكتور بي .إف .دي مورايس فارياس ،عضور فخري

االجتماعية ،جامعة بايرويت.

قديم ،مركز دراسات غرب إفريقيا ،جامعة برمنغهام.
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