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الطوارق...
احلياة في الصحراء ذات مذاق
خ��اص ال يعرفه إال أهلها ،فتبر
ال��رم��ال األص��ف��ر وزم���رد السماء
األزرق عندما يتحدان عند خط
األفق ال مييز الناظر أيهما يغرق
في جلة اآلخر.
فنجد البدوي فارسا ال يشق له
غبار وسيفا على رقبة املعتدي.
ض��رب��ه ب��ت��ار ش��ه��م ف���ي م��وط��ن
ال��ش��ه��ام��ة .وع��ف��ي��ف ف��ي موطن
العفه ،ذلك الفارس على ظهر جواد
يطارد ظباء املها ،أو املرحتل ..من
غيداء إلى بطحاء ،موطنه منابع
امل��اء ،حيث ينيخ رحاله ،مرحبا
بالضيف في شمم وإباء.
الفارس العربي وص��ل إل��ى بحر
الرمال األفريقي الكبير ومنا في
حضنها غرسه املعروف بالبربر
أو الطوارق «امللثمني» إال من أهداب
العني على عكس النساء الالئي في
الغالب ما يكن سافرات للوجه،
يقدر وجودهم بأفريقيا بخمسة
آالف سنة حيث كانوا في الساحل
الشمالي بدءا ً وهيمنوا فيها على
ط���رق ال��ت��ج��ارة ع��ب��ر ال��ص��ح��راء
متاجرين بنفائسها من ذهب وعاج
وابنوس وملح وأقاموا دولة إلى
ال��داخ��ل قليال في النيجر سميت
«سلطنة العير» كانت عاصمتهم

ف��ي «أغ��ادي��ر» وحينما انتشرت
الدعوة اإلسالمية وقف علماؤهم
املعرفون باملرابطني إل��ى جانب
ال��دي��ن احل��ق ف��ن��ش��روا تعاليمه
احلنيفة ف��ي أغ����وار ال��ص��ح��راء
حتى مشارف االس��ت��واء ثم جاء
املستعمر الفرنسي ليسيطر على
مناطقهم بعد مقاومة عنيفة لم
تغمض ل��ه ع�ين فوجد ال��ط��وارق
انفسهم مقسمني بني دول اجلزائر
وليبيا ومالي والنيجر وتونس
وبوركينا فاسو واملغرب.تراجعت
أهمية التجارة بعد تواجد احلدود
احلديثة وس��ن القوانني مما أثر
على شكل احلياة الفريد الذي هو
بيت قصيدنا هنا حيث ندعوكم
لزيارة خيامهم ضيوفا لفنجان
من القهوة املجملة بالهيل للتعرف
على بدو الصحراء الكبرى الزرق
أو «البربر الطوارق» ..فأهال بكم..
هناك اعتقاد خاطئ ف��ي العالم
العربي وبخاصة تلك الدول التي
تقع في الشمال األفريقي منه ..أن
الطوارق ينسبون للقائد العربي
املسلم الشهير «ط��ارق بن زياد»
لكونه من أصول بربرية ..ولكن
التسمية ي��رج��ح أن��ه��ا ت��أت��ي من
«متاشق» أو «متازغ» وتعني بلغة
البربر «الرجال األحرار» أما مفردة

«ط��وارق» فهي تأتي من «تارقة»
وهي منطقة فزان بجمهورية ليبيا
حيث حط ه��ؤالء العرب رحالهم
إما في سعيهم وراء ابلهم أوالً ثم
انتشروا كدعاة للرسالة اإلسالمية
اخلالدة .ينحدر هؤالء من أصول
تعود ملنطقة «حميرة» في اجلزيرة
العربية وبالتحديد من منطقة
اليمن احلالية حيث يظهر هذا جليا
في مالمحهم العربية اجلنوبية
وم��ن مييل منهم لسمرة البشرة
وسوادها جنده قد تزاوج مع قبائل
أفريقية مسلمة مثل «الهوسا»
أو «امل��ان��دي��ن��غ» أو «ال��ف��والن��ي»،
الطوارق محاربون أشداء وفرسان
ال يشق لهم غبار ..وقد لعبوا دورا
أساسيا في الفتوحات اإلسالمية
وخاصة عندما عبروا مع قائدهم
ال��ف��ذ «ط���ارق ب��ن زي���اد» ال��ب��رزخ
املائي الفاصل بني أوروبا وأفريقيا
املعروف باسم مضيق جبل طارق
ك��رأس رمح كسر شوكة جيوش
الفرجنة في معركة «الزلقة» في
شجاعة نادرة بعد أن أحرق القائد
سفنهم عند الشاطئ مذكرا لهم أن
ال مناص من احلرب حيث «البحر
وراءك��م والعدو أمامكم» فكانوا
أسودا شديدة املراس والنزال.
يجتمع ال���ط���وارق ع��ل��ى حت��دث

