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مقدمة ك تاب :ع ا طوارق في عا م ا عولمة*
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ترجمة :عبدالرحمن الحرمي

اإلفادات
بالنظر إلى ما وراء املوضوعات التقليدية ،والتي تشمل اإلرث التاريخي واالستعماري ،نحن مهتمون أكثر
بالتغيرات الحديثة متعددة األبعاد ،والتي تؤثر على بل وتهدد سكان الصحراء الكبرى من البدو ،واملقيمين
وعابري الحدود .إلى أي حد يصبح الطوارق عامليون؟ كيف هي حياتهم في مرحلة التحول هذه ؟ ماذا تعني
العوملة ملجتمع قبلي ينتشر بين عدد من الدول ،ومتأثر باألفكار األوروبية ،واإلمريكية ،واإلفريقية ،والعربية،
ويستوطن املنطقة الفاصلة ما بين منطقة الساحل ،وشمال إفريقيا.
"الطوارق يتحركون نحو العااامليااة" هااذه لاااناال الفحوى الرمرس ا ا ا ااة للمؤتمر العاااملي املنعقااد بااألاااديميااة العلو
النمسا ا ااوية في فيرنا رةل الفيرة ما بين  31مايو و 2يونيو  . 2007بودنا أن نشا ا ااكرأندري جنغريته من معهد
األنثروبولوجيا ااا االجتما اااعيا ااة في ألا اااديميا ااة العلو النمسا ا ا ااويا ااة ،وتوما ااا

فيليي من قسا ا ا اام األنثروبولوجيا ااا

االجتماااعيااة والثقااافيااة في جااامعااة فيرنااا ،وإدارة النفس واملعااادن النمسا ا ا ااويااة في ليبيااا لرعاااياهم املاااديااة .إذ أن
دعمهم الساخي جعل دعوة ممموعة من الباحثين الشاباا املساتمدين وكذلمل املميارمين أمرا ممكنا ،وهم:
ديدا بادي (الجزامر) ،وناديا بيةليمات (فرنسا) ،وأنيماري بومان (هولندا) ،وأندري بورجو (فرنسا) ،وجيريمي
كينان (بريطانيا) ،وجورج للوت (أملانيا) ،وبازليكوك (هولندا) ،وس ا ااارة لوناس ا اايمل (س ا االوفي يا) ،وفريدريمل
ميلوت (فرنسا ااا) ،وبي يديتا روبا اايي (بريطانيا) ،وماركو شا ااولز(أملانيا) ،وجيرد سا اابرتلر(أملانيا) .وأما ألرس اااندرا
جيوفريدا (بريطانيا) ،وسوزان راسموسن (الواليات املتحدة) فلم تتمكنا من حيور املؤتمر ،ولكن ساهمتا
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في هذا الكتاا .نشكرلل املشاركين على حيورهم ،وعلى نقاشاتهم املفعمة بالحيوية ،وكذلمل على التواصل
املثمرالذي نتج عن املؤتمر .كذلمل نود التعبيرعن بالغ شا ااكرنا لواليردوسا ااتال لكلمتا االفتتاحية الشا اايقة في
املؤتمر .ونش ااكرأيي ااا الزميلة س ااابين ديكليفا التي قدمل مقالة لهيلين للودوت رواد كعنوان رمرس .ونش ااكر
كذلمل لل الطةا من قسا ا ا اام األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية في جامعة فيرنا الذين حيا ا ا ااروا املؤتمر
وأسااهموا بردود فعل شاايقة تماه األوراق والنقاشااات .أريرا ولرس شررا نشااكرأكيديما إيفاد ،والحساايني إيبرا،
وهم من طوارق النيمر (إيماجغن) ،واللذان يعرشان حاليا في النمسا ،ملشاركاهما في املؤتمر.

اإلمةء واملصطلحات
مصطلح الطوارق يشيرإلى تسمية أجنبية مبهمة جلبل إلى اللغات األملانية ،والفرنسية ،واإلنملي ية .فاملجتمع
َ َ
و"إيماجغن"
الذي يسكن أغلب الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل يسمى نفسا "إيموهاغ" في الجزامروليبيا،
في النيمر ،و"إيموشاغ" في مالي وبوركينافاسو .وألن هذه التسميات املمتلفة ناشئة عن تحوالت صوتية في
اللهجات؛ فإنا من الصعب اإلتيان بمصطلح موحد مناسب .وهناك نزعة حديثة متبناة في األنثروبولوجيا
َ َ َ
تتحدث عن "ل ْل ت َماش ْق" ،النا الذين يتحدثون "تماشق" .هذه التسمية لديها نزعة استثنامية مع ذلمل ،ملا
لان جزء كبير من املجتمع يتحدث "تماهق" .أيا يكن للتعامل بمصطلح شامل ،ولتمنب تسمية "الطوارق"
ّ
قدراإلمكان؛ فإننا نميل إلى استخدا تسمية "لل تماشق" .وعلى لل حال فإن كتاا الفصول املمتلفة للكتاا
ارتاروا تسميات محلية من منطلق جوانب البحث الماص بهم.
تملية "تماشق""/تماهق" تواجا مشالل مماثلة .فشارل دوفوكوتناول لهجة الجزامرفي قاموسا ،برنما بريس،
واألوجلي ،ومحمد تناولوا لهجة النيمر في قاموسهم .وأما سودلو فقد تناول لهجة بوركينافاسو وأجزاء من
مالي .ولل لغوي منهم استخد حروف ورموز راصة في اإلمةء .في هذا الكتاا لن نستخدا أي رموز أو حروف
راصة من أجل ضمان قراءة سلسة وسهلة :فمثة من أجل الصوت "غ"؛ فإننا نستخد الحرف "  "ŕبدال من
حرف تيفيناغ "ⵘ" املستخد عادة.
أريرا بودنا أن نشدد على أن املصطلحات ذات املنظور األوروبي ،مثل" :النبةء" ،و"األتباع" ،و"دافعوا
اإلتاوة" أو املفاهيم السياسية املفروضة "لاالتحادات" ،والتي تستخد مرة تلو أررى في األدا ،قد استبدلل
في هذا املجلد بأسماء من منظور لل تماشق أنفسهم .إذا أن واحد من املغازي األساسية ملؤتمرنا لان محاولة
عزل اإلرث االستعماري ،والذي ال يزال حتى اآلن مشاهدا من رةل استخدا املصطلحات املشتقة عادة من
منظور أوروبا العصور الوسطى.

الطوارق يتحركون نحو العاملية :مقدمة
إينرس كول وأنما فرشر

الكثير من لل تماشق في الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل أصبحوا مرغمين على االستقرار؛ لكونهم ممبرين
بشكل مي ايد على التحول من نمس حياة بدوي إلى نمس مدني رةل العقود القليلة املاضية .باإلضافة إلى
ذلمل ،تدفعهم السياسات الدولية الماضعة لألهواء لعبور الحدود الدولية دون أوراق ثبوتية أو وثامق .كذلمل
جعلل املصالح الدولية ،وعقوبات االتحاد األوروبي ،والعديد من املحاوالت املحلية والمارجية لفرض الهيمنة
السياسية الحياة البدوية أمر عسير .كذلمل التغيرات الجيوسياسية األريرة لان لها تأثير عميق على سكان
الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل ،إال أن بقية العالم تماهلم .وتتحول الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل
أكثر فأكثر إلى بوابة للسياسات الدولية واملناورات االقتصادية .لذلمل ي بغي أن يتحلى األنثروبولوجيون
بمسؤولية تبيين الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة التي يواجهها هؤالء النا لجمهور أوسع .وقد
أعطي املساهمون في هذا املجلد لامل الحرية لتناول لل تماشق من مدى واسع من املحاور ،والزوايا،
والجوانب .إذ أن هدفنا من هذا الكتاا هو التعريف بقو يعرشون في مناطق صحراوية في وسس الصحراء
الكبرى وعلى أطرافها في منطقة الساحل في سياق اليرابس العاملي ،مقيرحين عالم مليء بالحركة ،والتمازج،
والتواصل ،والروابس ،والتفاعل والتبادل الثقافي املستمر .فمن ناحية تعد التنقةت املعقدة واالتصاالت في
التيارات االقتصادية والثقافية أمرا يمي العالم اليو  ،فإننا من ناحية أررى نواجا حدودا إقليمية ودولية
أكثرقوة ومناعة .ولل تماشق كممتمع عابرللحدود محصورين بين لل ذلمل .وتعد الصحراء الكبرى ومنطقة
الساحل في موقع هامشيي بال سبة للتيارات العاملية .وجغرافيا مناطق لل تماشق بعيدة عن مراكزالعالم ،بل
وحتى بعيدة عن مراكزالهامه ،الذي هوالتص يف الذي تقع ضمنا املدن الشمال إفريقية وشبا السواحلية.

لذلمل فإن لل تماشق يستوطنون موقع هامشيي دارل الهامه .وبرنما هم يتأرجحون ما بين االعيراض
والتقبل ،إال أنهم وجدوا طرقا عديدة للتعامل مع الشبكات العاملية ،واألمثلة على ذلمل موجودة في هذه املجلد .
من رةل عنوان هذه املقدمة نريد التأكيد على ثةث نقاط .أوال ،للمة "الطوارق" ،والتي تستخد في األدا
األنثروبولوجي ،إنما هي تركيب استعماري ،لذلمل في هذا املجلد نفيل هجر التسميات األجنبية واليركي على
املصطلحات الذاتية .وبذلمل نحن نعالج املقاربة البالية التي تستثني البدو من عالم العوملة وتقرنهم
باملجتمعات امليمحلة .ونرغب في اليركي على التحول املحلي واالنخراط الفعال باعتبار لل تماشق منيوين
تحل املشهد العاملي.
ثانيا ،للمة "يتحركون" تلمح بأننا نتعامل مع ونشارك في نقاشات عاملية .وفي السنوات األريرة لان لل تماشق
بدوا ،ومقيمين ،وعابري حدود يتعاملون بشكل نشس مع التأثيرات المارجية .والتحرك يعني التمثيل،
والتفاوض الفعال ضمن الفياء العاملي .ولطاملا لان التنقل عامل مهم للنماة باستمرارفي الصحراء الكبرى.
واألشكال الحديثة للتنقل تذهب أبعد من تحرلات البدومع قطعانهم ،وتتحدى الوالءات والسياسات القومية
في شكلها املحلي ،واإلقليمي ،والعاملي .
ثالثا ،من رةل حس "عاملي" نرغب في التأكيد على أن الصحراء الكبرى لرسل منطقة معزولة عن التأثيرات
المارجية ،بل تعد مساحة تحول ،وولالة ،وحركة للنا واألفكار والسلع والتي تحفزها وت شطاها الدوافع
اإلقليمية والعاملية .والتشابمل العاملي يمكن أن يكون لا تأثيرات متعددة؛ ألن ممتمع لل تماشق عبارة عن
تركيب متباين من العناصر مع تنظيم ألنماط العره واملشاركة بناء على املكان والزمان الماص بكل فرد.
واليرابس العاملي يعني أكثر من ممرد تصاعد الدوامر السياسية والثقافية والبيئية .والعوملة هي عملية تسريع
وإبرازالتمربة املتغيرة في الزمان واملكان.
وقد أصبح االنكماش في الحي وضيق الوقل واضحين بين لل تماشق رةل ثورة  2007في النيمر ،عندما
نشر الثوار فلما لكل مهماتهم على اإلنيرنل .وصار بإمكان النا حول العالم املشاركة افيراضيا في الهجمات
التي نفذها الثوار .وقد جعلل أنماط االتصال واملعلومات املتطورة ممتمعة ،مع أشكال تنقل أكثر عقةنية
االنخراط أمرا ممكنا لكل تماشق بشكل أكثرفعالية مع العالم املحيس.

مع ظهور اإلنيرنل وأقمار االتصاالت واستخدا أكبر لسيارات الدفع الرباعي ،أصبح لل تماشق قادرين على
تأسرس فياء تمثيلي جديد في وسس الصحراء الكبرى.
وهذه االسيراتيميات الجديدة غالبا ما تذهب أبعد من الوالءات الوطنية ،ولكنها ال تعارض أو تقوض
اقتصاداتها" .على النقيض من ذلمل ،تقد مساهمات معتبرة لةقتصادات الثانوية ،عن طريق معادلة عد
االتزان في األنظمة الوطنية" .وهذه االمكانيات الجديدة تخرج الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل من موقعها
الهامشيي ،وتمعل املنطقة بأكملها أقرا قلية إلى العالم .وهذا التطور يمكن أن يذهب أبعد من ذلمل؛
فالصحراء الكبرى ومنطقة الساحل تتحوالن إلى ملعب سيابيي واقتصادي ،حيث حيث يتطلع الةعبون
الدوليون ملصادرجديدة من أجل تلبية االساهةك املي ايد في الغرا.
قبل تقديم وصف موجزللفصول واملواضيع في هذا املجلد ،قد يكون من املفيد ذكرالمطوط العريية ألهم
األحداث في التاريخ السيابيي لهؤالء النا  .حيث يعره لل تماشق في وسس الحراء الكبرى وعلى أطرافها في
منطقة الساحل في املنطقة الواقعة ما بين التأثيرات املغاربية ،والعربية ،والغرا إفريقية .وتقدر الولاالت
الرسمية تعدادهم بمليون ونصف املليون نسمة ،برنما يعتقد لل تماشق أنفسهم أن هذا الرقم يقيرا من
الثةثة مةيين .واالرتةف ال يستند إلى أي إحصاء سكاني حقيقي ،ولكن يعتمد على الرهان السيابيي ممثة
بالديموغرافيا العرقية في الدول اإلفريقية املعنية باملسألة .وحتى بداية الحقبة االستعمارية ،لان لل تماشق
يتمتعون باستقةل سيابيي تا  ،وقد تفاعلوا بنماح مع املجتمعات املحيطة بهم.
هناك رمسة جبال تعمل كنقاط التقاء مركزية في الصحراء الكبرى ،وحولها تشكلل اتحادات قبلية من لل
تماشق .وهذه الجبال الممسة تشكل زوايا متوازي أضةع افيراضيي .وهي :شهقار في الجزامر ،وهو جبل برلاني
َ
َّ
شامخ في وسس الصحراء الكبرى ،يعد موطن "ل ْل َشهقار" ،سكان هذا الجبل .على الشرق منا ،تاسيلي نازجر
َ
"ل ْل ش ْز َجر" .وأما جباال أهنل ْ
ومويدير في الشمال
وهي هيبة ضيقة مرتفعة تقع بين الجزامر وليبيا ،يسكنها
َ
الغربي بال سبة لجبال شهقار فهناك حيث يستقر "تايطوق" و"ل ْل أهنل" .وإلى الجنوا جبل َشير في النيمر،
َ
والذي هو استمرارية لذات السلسلة الجبلية ،ويعد موطنا لا"ل ْل َشير" .وأما جبل أضاغ إن إيفوغا  ،األصغر
َ
من بينها جميعا ،فهو مركز "ل ْل شضاغ" في مالي .وفيما بعد استقرت االتحادت القبلية األررى في منطقة
َ
َ
َ
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1رسم ملناطق الطوارق في الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل (من كتاا أنما فرشر ،البدو في الصحراء:
العره في أقسيى الظروف ،برلين :الناشر رايمر). 2008 ،

وقد
وقد أحدث توغل الجيوش األوروبية في الصحراء الكبرى في منتصف القرن التاسع عشر ،تغييرات عميقة في
اليركيب االجتماعي ،واالقتصادي ،والسيابيي لكل تماشق .فالقوات العثمانية ،والفرنسية ،والبريطانيةا
واإليطالية ،درلل وسس الصحراء الكبرى من جهات مختلفة ،وسيطرت على الجبال الممسة ،وفرضل
إدارتها االستعمارية .وقد تم تمزيق الحدود املرنة بين ممموعات لل تماشق املمتلفة ،وأقيمل حدود
استعمارية جديدة مع توجا لمدمة التوسع االقتصادي البحل للمصالح األوروبية.

الحقا بعد اناهاء االستعمار ،واستقةل الدول اإلفريقية في سترنيات القرن العشرين ،تم ترسيم حدود منيعة،
في الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل ،والتي ترى كعةمة جلية للدولة الحديثة .وبذلمل شرذ لل تماشق بين
رمس دول مختلفة تماما بنظم تعليمية متباينة ،واقتصادات متنافسة ،وأيديولوجيات سياسية متعادية.
وهذه الدول الممس املصطنعة – النيمر ،والجزامر ،وليبيا ،ومالي ،وبوركينا فاسو -لم ترث الحدود
االستعمارية وحسب ،ولكن أييا النموذج األوروبي للدولة والديمقراطية .وأبقل هذه الدول الحديثة مراكز
السلطة فيها شالف الكليلوميرات بعيدا عن مناطق لل تماشق في لل من نيامي ،والجزامر ،وطرابلس ،وباماكو،
واغادوغو على اليرترب.
وهذه املجموعات السياسية الحديثة ،واملب ية على النموذج الغربي لألمة والدولة ،قد أنتمل نوعا جديدا
من الن وع للمناطقية .وفي لل واحدة من هذه الدول ،تقع املناطق الصحراوية التي ييردد عليها البدو في موقع
هامشيي؛ ولهذا السبب في الصحراء الكبرى ينظرللدول حديثة ال شأة ،على أنها شالت لملق األقليات ،والتي يتم
إبعادها نحو هوامه املركزيات الجديدة املستتبة واملتحيرة ،ومن ناحية أررى فهذه األقليات معزولة عن
أقطاا جذبها التاريخية.
ولم تظهر هذه الدول الوليدة أي اعتبار للعدالة االجتماعية ،والسياسية ،واملناطقية ،لكل تماشق
َ
واملجتمعات األررى لاألمازيغ (إما َزغن) ،ولكن في واقع األمر أسسل لاهمرشهم؛ ألن العيوية واالنتماء اآلن
أصبحا للوطن ،وبذلمل أصبح لل تماشق أقليات ممزأة حتى في مناطقهم ،لذلمل ،يتحدث املرء بشكل منفصل
َ
عن "طوارق الجزامر" ،أو "إيموهاغ ليبيا" ،أو "ل ْل مالي" .
َ
وهذا االنقسا السيابيي تسبب في انقسا لغوي أييا .فبرنما لل ل ْل تماشق في البادية يتحدثون لغاهم ،فإن
أولئمل الذين يعرشون في املدن ممبرين على التواصل بالفرنسية ،أو لغة البامبارا ،أوالهوساوية ،أوالعربية.
وإذا لم يلجأوا إلى هذه اللغات ،ويتكيفوا مع العادات املحلية؛ فإنهم على الفور يخسرون مكاناهم املي عزعة
أصة في البرئة السياسية أو االقتصادية .لذا فإن لل تماشق في العصر الحاضر ممبرين على ابتكار
اسيراتيميات جديدة؛ للتغلب على االنهيارالجذري في نظمهم التقليدية.
ويفاقم تطور جديد الوضع الحالي لكل تماشق؛ فإلى حد اآلن القوى االستعمارية السابقة ،تحديدا فرنسا،
حاضرة في الصحراء الكبرى ،وتعمل رلف الكوالرس كرقيب سيابيي .أما اآلن فهناك قوى جديدة ،مثل،
الصين والواليات املتحدة درلل على المس وتريد االنيما إلى التكالب على املوارد الطبيعية واملواد الما

غيراملتمددة والتي تصبح نادرة في دولها .فوجود النفس والغازفي ليبيا والجزامر ،واليورانيو في النيمرأحدث
مشكةت كبيرة ،حيث قاد في  2007إلى ثورة اندلعل بين لل تماشق في النيمر ،تبعها بعد ذلمل بقليل ثورة
لل تماشق في مالي .ويواجا لل تماشق ظروف عاملية جديدة لليا ،والتي تتحدى ممددا ممتمعهم .وفي هذا
الكتاا نرغب في تناول العواقب األريرة للتأثيرات العاملية على ممتمع لل تماشق .إذ نهدف إلى وضعهم في
فياء عاملي ،ودراسة حياتهم في الصحراء الكبرى في مرحلة التحول هذه على املستوى النظري ،والعملي،
والتاريخي.
الفصول الثةثة األولى في القسم األول" ،إلى أين تتما أنثروبولوجيا الصحراء الكبرى؟" توضح اتماهات
جديدة في األنثروبولوجيا االجتماعية للمنطقة ،وتركز على مقاربات جديدة في البحوث حول البدو .حيث
تدر أنما فرشر الوضع الحالي للبدو ،وتناقه املقاربات النظرية األريرة .إذ تتساءل عما إذا لان مفهو
البداوة ما يزال مناسبا في عصر العوملة ،وتحاجج ذلمل ،من رةل تخطي املركزية األوروبية في بداوة ما بعد
الحداثة ،ويمكن للمرء محاولة تطوير مقاربة شاملة جديدة للبداوة في الصحراء الكبرى .وأما ألرساندرا
جيوفريدا فتستكشف التص يفات املمتلقة لليرحال واالستقرار في الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل .حيث
ترى أن ترحال لل تماشق يعد نظاما واسيراتيمية ،وأن دراسة اليرحال بمصطلحات شمولية تتخطى الحياة
الرعوية يمكن أن يساعدنا في فهم املرونة الب يوية والتغيرفي ممتمعات لل تماشق الحالية .وينظربازليكوك
إلى الكيفية التي تؤثر بها الرأسمالية الثقافية واالجتماعية بشكل حاسم في الطرق التي من رةلها يشارك
هؤالء النا في عالم متحير ومتعولم .ويرى أن العنصر األسابيي في تشكيل مشاركة املجموعات واألفراد في
أنماط العوملة ورلق برئة ذات تعددية ثقافية وعرقية ،إنما يوجد في شكل ،وتركيب ،وإمكانية الشبكات
البشرية أكثرمما هو في نمس اليرحال.
يربس املساهمون في القسم الثاني – "من املاضيي إلى الحاضر :نقاشات مستمرة" – العوامل التاريخية
بالتغيرات الحديثة التي سبباها العوملة ،والتي قادت إلى النقاشات املستمرة حول العبودية ،والطبقات
االجتماعية وردود الفعل تماه التأثيرات األجنبية .حيث تحلل جيرد سبرتلرالعةقة ما بين اللبا والهوية عند
َ
"ل ْل أواي" ،وتتساءل عما إذا لان "لل أواي" في بلدة تيميا يمتلكون حسا أكبرمن األصالة أكثرمن املجموعات
األررى ،وعما إذا لانل السلع األجنبية مهمة لهوياهم أ ال .في حين يمعن ديدا بادي النظر في الطبقات
االجتماعية التقليدية ،ومن رةل تتبع مراحل االستقرار في الجزامر ،يوضح إلى أي حد يؤثر التغير في حقوق

مكلية األراضيي على الطبقات االجتماعية؛ ويتعمق أييا في أصول الب ية الثنامية التي تقسم لل تماشق إلى
نبةء وأتباع .وأما ب يديتا روبيي فتقد وصفا شامة مفصة ملكانة إيكةن ،العبيد السابقين ،وتركز على
تحوالت التسلسل االجتماعي منذ عا  1850وحتى العصر الحاضر .كذلمل تدر التحوالت املعرفية في
املصطلحات ،والهوية ،واملكانة ،وتشيرإلى العشرين عاما األريرة والتي حدث رةلها الحراك السيابيي للعبيد.
يعالج القسم الثالث من الكتاا – "قيم وأعراف متنوعة " -القيم واألعراف املتغيرة .حيث تركزأنيماري بومان
على الزيمات ،ومهورها بين العبيد في بوركينا فاسو .وتناقه املهور في العرف التقليدي ،وتشير إلى مسامل
لالمصوبة ،والعمالة املن لية ،والج س ،وتطرح السؤال املثيرعما إذا لان تقديم املهرماليا بدال من املهرالعيني
ييعف تمثيل ال ساء ،ويحول مؤسسة الزواج إلى شكل حديث من العبودية .في حين تستكشف سوزان
راسموسن املفاهيم املتغيرة عن الجسم ،تحديدا السمنة األنثوية أو الحس الجمالي لدى لل تماشق في مالي.
وتركز على الصةت ما بين األفكار املحلية والعاملية ،وتتساءل إلى أي حد تغيرت في املجتمعات القروية ،وفي
السياق املديني .وأما إينرس كول فتتناول جاذبية ليبيا "إليشومار (الثوار)" املدقعين من مالي والنيمر،
وسياسة القذافي الوطنية لجذا الشباا البدو ،والعةقات املعقدة بين السكان املحليين ،وهؤالء القادمين
الجدد .عةوة على ذلمل ،تصف كيف أن صور االنتماء واالستقراراملتغيرة ،تؤثرعلى حركة "إيشومار" ،وتحول
"إيشومار" املساهيرين إلى "إيماجغن (لل تماشق)" راشدين .وأما ناديا بيةليمات فيركزعلى األسلوا املوسيقي
"القيثارة" ،وكيف أن العوملة منذ سبعي يات القرن املاضيي وحتى بدايات القرن الواحد والعشرين أثرت في
مواضيع األغاني ،وفي مناسبات الحفةت الغنامية .وتذكر كذلمل أمثلة لفرق "إيشومار" املحلية التي درلل
املشهد املوسيقي العاملي .وأما ماركو شولز فيصف كيف أن لل تماشق يصبحون منخرطين بفاعالية أكبر في
السياحة ،وما هي االسيراتيميات ،واملوارد التي يعتمدون عليها للنماح .ومن رةل كونهم عارفين بالعالم
الحديث؛ فإن هؤالء النا يخلقون ثقافة ثانوية راصة بهم ضمن املجتمع ،من رةل املزج ما بين العناصر
الحديثة ،والتقليدية لتشكيل مزيج ثقافي فريد .
ويتصدى املساهمون في القسم األرير من الكتاا – "الصحراء الكبرى :ملعب عاملي" – لحقيقة أن الصحراء
الكبرى ومنطقة الساحل تصبحان أكثر فأكثر مسرحا لةعبين الدوليين .إذ تصف سارة لوناسيمل عةقات لل
تماشق مع األوروبيين واملعاني والتصورات امللتبسة التي بناها لل تماشق عن هؤالء املسمون "إيكوفار
(الكفار)".

وتركي ها ينصب على معنى التنمية بدراسة مشاريع التنمية على املستوى الشمصيي من رةل روايات ،وشراء،
وتعليقات أنا لانوا منخرطين في هذه املشاريع .وأريرا يتناول جريمي كينان األوضاع األريرة املتأزمة في
الصحراء الكبرى ،والثورة التي اندلعل في شمال النيمرفي فبرايرعا  . 2007وبعد أن يصف أسباا الثورة،
يتنقل للحديث عن "الحرا العاملية على اإلرهاا" ،والتي شناها الواليات املتحدة باملشاركة مع القوات
األوروبية والصرنية ،ومناورات العديد من املمابرات السرية لنيل النفوذ في الصحراء الكبرى ومنطقة
الساحل ،والوصول إلى موارد النفس واليوارنيو .
وبذلمل تصف الفصول املمتلفة لهذا الكتاا حالة الغالبية من ممتمع لل تماشق .فهو ممتمع يمد فيا املرء
األفراد يتبنون اسيراتيميات مختلفة للعره ،وفيا البداوة تتعايه جنب إلى جنب مع لل أنماط الحياة
املستقرة ،وفيا أييا تفرض التحرلات الدولية عقوبات محلية قاسية ،وفيا كذلمل تتصاد االنتماءات
القبلية مع الوالءات الوطنية ،وفيا أريرا يتبنى األفراد عددا من االسيراتيميات سواء لتمنب التأثيرات
المارجية ،أو ملجرد االنيما للحراك العاملي.

