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 ممخص:

تمثؿ العادات والتقاليد مجموعة مف السموكيات والطقوس التي تتوارثيا 
التعاوف  :فبعضيا مفيد لممجتمع مثؿ ،ا في حياة المجتمعاتا ميم  وتؤدي دورً  ،األجياؿ

جاءت  ،وبعضيا مضر مثؿ الخرافات والشعوذة والعصبية القبمية ،باألفراح واألحزاف
شعارىـ وأغانييـ أكانت  إذ ؛طوارؽ لمصارعة الطبيعة والتأقمـ معياعادات ال

 عيادأكانت احتفاالت أو أما مناسباتيـ سواء أ ،وقصصيـ ذات مساس بالمجتمع
نيا جاءت إف ،لبستيـ ولثاميـأأما  ،أعراس ذات طابع خاص درج عمييا الطوارؽأو 

ي جاء ليعالج بعض األمور والجف والطب الشعب أما السحر ،لتالئـ الطبيعة الصحراوية
 .امجتمعيـ مقسـ طبقيً ، و النفسيةو  البدنيةو  االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عيػػادىـ أومػػا تتضػػمنو شػػعر وغنػػاء وموسػػيق  و  تقاليػػدىـو  عػػاداتيـ : قبيمػػة الطػػوارؽلكممااات المفتاحيااةا
 ىـ وطبقاتيـ االجتماعية وتأثير السحر والجف والطب الشعبي في حياتيـ.ؤ زياأو 
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Abstract: 

The customs and traditions represent a set of behaviors and 

rituals that are inherited by generations and play an important role in 

the life of societies. Some of them are beneficial to society، such as 

co-operation with joys and sorrows، some harmful، such as 

superstition، witchcraft and tribal nervousness. Their customs came to 

wrestle with nature, and their stories and songs were harmful to 

society. Whether they were celebrations or holidays or weddings of a 

special nature drawer Tuareg, but their clothes and their time they 

came to suit the desert nature, while the magic and the department of 

folk medicine came to address some of the social, physical and 

psychological, and their community divided class. 
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 مقدمة:

مف يتصدى ىذا الموضوع لتقصي العادات والتقاليد لدى مجتمع الطوارؽ 
والتركيز عم  النصؼ الثاني مف القرف  ،دراسة تاريخية لطوارؽ الصحراء الكبرىخالؿ 

د مف التحوالت شيدت العدي الفترةالتاسع عشر وبواكير القرف العشريف لكوف ىذه 
المصطبغ  ،وجؿ تاريخيـ ىو تاريخ شفوي ،عصقاجنبي في ىذه األبتأثير التواجد األ

شكالية وىي حالة إىـ أوقد تتبع ىذا البحث  ،بالجيؿ وانتشار العادات الوثنية بينيـ
غمب مظاىر أى ىذه القبيمة بحكـ ابتعادىا عف البدائية واالنغالؽ عم  الذات لد

 .ل  عدة محاورإوقد قسـ البحث  ،التوطف والتمدف

 :والته االجتماعية والسياسيةالشعر والغناء ومدل -0
ويتـ تناقمو  ،باءالشجاعة والكـر والنبؿ واإل :تصدى الشعر لعدة مواضيع مثؿ 

مور الضرورية مثؿ في األفيـ ال يستخدموف الكتابة سوى  ،ل  جيؿإا مف جيؿ شفيي  
ذ ال يضرب إ ؛ف الطبوؿ ليا استخداماتأكما  ،(1)عقود البيع والشراء

ال في بعض المناسبات الخاصة مثؿ استقباؿ شخصية إ ،منوكاؿاأل (2)(Ettebelطبؿ)
تتسـ اآلالت الموسيقية عند الطوارؽ  ،(3)كما ويقرع في الحروب بأيدي النساء ،ميمة

 ،ساسية عندىـلة األاد ذات الوتر الواحد التي تعد اآلمز لة األآومثاؿ ذلؾ  ،بالبساطة
ديمة تتصؿ بالسحر وتختمط فيو حركات تعبيرية ذات جذور ق ،ما رقص الرجاؿأ

  .(4) بعادات وثنية

ذ استق  إ ؛وقد قاـ الراىب شارؿ دي فوكو بجمع كـ كبير مف الشعر
كما تداوؿ الطوارؽ القصة في  ،(5)معموماتو مف اشير شعراء الطوارؽ وىي )داسيف(

 .(6)حيوانات ومعظـ القصص التي تحك  شخصياتيا ،مجالسيـ
  :ف انعقادهاعياد وظرو االحتفاالت واأل -9

يصبح  ،و فتاة عمر السادسة عشرة مف العمرأا كاف ف يبمغ الطارقي شابً أبعد 
ا لحفؿ ويعد امتدادً  ،و مقابمةأىاؿ محادثة آوتعني كممة  ،مف حقو حضور حفؿ اآلىاؿ
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الرجاؿ والنساء حوؿ فتاة تعزؼ وىو عبارة عف اجتماع كبير يضـ  ،الزىار الموسع
وقات أحت   ،وتتخمؿ الحفؿ بعض النكت والشعر ،لحببأغاني ا وتشدو ،مزاداأل

ويأتي الشباب ليذا الحفؿ  ،ا ما يكوف فرصة الختيار العروس المناسبةمتأخرة وغالبً 
 .(7) وىو نوع مف مجالس الحب ،مف مسافات بعيدة

ذ يجتمعوف خارج إ ،ضح كبقية المسمميف بعيدي الفطر واأل يحتفؿ الطوارؽ
ماـ الذي يتقدـ سوا كامؿ زينتيـ في انتظار السمطاف واإلوقد لب ،الحي صباح العيد

ضاحييـ ويتصدقوف بجزء منيا عم  أضح  يذبحوف وفي عيد األ ،ويقرأ الخطبة
بمدح  كما يحتفؿ الطوارؽ بالمولد النبوي ويجمسوف عم  شكؿ حمقات ،الفقراء

 .(8)وتناوؿ الحموى ،شعار بالمناسبةأالرسوؿ)ص( ترافقيا قصائد و 
يتـ االحتفاؿ بيذه المناسبة السعيدة واستقباؿ  ،لحاج مف الديار المقدسةبعودة ا

جواء الفرح والرقص والغناء والمسابقات الرياضية في احتفاليـ أوتتشابو  ،المينئيف
ويتـ خالؿ ىذه االحتفاالت تبادؿ  ،الموسمي السنوي الذي يعرؼ باحتفاؿ الخريؼ

  .(9)بمناسبة تنصيب السمطاف عند انتخابوكما يحتفؿ الطوارؽ  ،اليدايا بيف الزعماء
 ،سالميةمع الطارقي فتقاـ عم  الطريقة اإلأما مراسيـ الوفاة في المجت

ات ومف المفارق ،عالنا بالرض  بقضاء اهلل تعال  وقدرهإويستقبموف نبأ الموت بالبياض 
سيـ المولود ما مراأ ،(10)فراح عندىـياـ وبعدىا تقاـ األأ ةتقاـ مجالس العزاء لمدة ثالث

ويكوف الختاف  ،ا بيضاءطفاليـ قمصانً أويمبس  ،والختاف تقاـ باحتفاالت وذبح ذبائح
 .(11)في فصؿ الشتاء العتداؿ الجو

  :المثام ودواعي استعماله -2

ل  إيميؿ  اسودً أويكوف لونو لدى النبالء  ،(12)المثاـ ىو قماش مطمي )بالنيمة( 
خاصة مف حمير ف الأوقد ذكر ابف عذارى ب ،(13)بيضأقؿ وعند الفئات األ ،الزرقة

يضعيا  ،نؼ وما حولويوضع عم  األ ،(14)و البرد ثـ تمثـ عامتيـأيتمثموف لشدة الحر 
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 ،منو عم  رأسو اكبيرً  االعينيف ويمؼ جزءً  يستر بو وجيو ما عدا ،الرجؿ دوف المرأة
كما يتخذ  ،مدغويمنع المسع وال ،ومف فوائده قيؿ يمنع مشاىدة المناظر غير الالئقة

كما  ،ا لألنفة والسيادةكونو رمزً  ،فضال عف ،ذا مات صاحبو في الصحراءإا كفنً 
 .(15) ثناء الحروبأما استخدـ المثاـ لسيولة التخفي ك ،يستخدـ لمتحمي بالوقار والميابة

لشريرة بنفوسيـ عف رواح امونو ليحولوا دوف خرافة اتصاؿ األكما يستعم 
ويقاـ احتفاؿ بيذه  ،مف سف البموغ رجؿ يمبس المثاـ ابتداءً فال ،نؼطريؽ الفـ واأل

ولو  ؟فمماذا يمبسونو عند سف البموغ ،رواحلو كاف يمنع يمنع دخوؿ األ ،(16)المناسبة
فكيؼ تقي النساء نفسيا  ،ف النساء ال يمبسف المثاـأكما  ،كاف يمنع أللبسوه لألطفاؿ

 ى الطوارؽ.و معتقدات خرافية لدأ ،؟ذف ىذه اآلراء ضعيفةإ

وطريقة لبس  ،(17)فمثـ ألسباب دينية قديمة انتيت اآلف التأمف المحتمؿ  
و أخفاىا فيذا يدؿ عم  حزف أذا تدل  عم  الجبية و إف ،المثاـ تدؿ عم  مدلوالت معينة

 .(18)عف الجبية فيذا يدؿ عم  الفرح ذا رفعو قمياًل إما أ ،عم  استحياء

ف مف الصعب إصؿ المثاـ فأحت في عم  كؿ ىذه اآلراء التي طر  ءً وبنا 
جماؿ كؿ ىذه اآلراء إوعم  العموـ يمكف  ،(19)اختيار سبب واحد ألصؿ لبس المثاـ

 فمنيا الواقعي ومنيا الخرافي. ،سيمت في رسوخ عادة التمثـأنيا أب
  :هم ومكوناتهاؤ زياأ -2

 وساطيـ بمآزرأويحتزموف في  ،كسية الصوؼألباس الرجاؿ والنساء  
ومالبس  ،كسية التي تسم  المعمةسفاقس، ويرتدوف فوقيا األأمونيا ويس ،صوؼ

ال إاىية البراقة وال يمبس مف الحمي لواف الز ارقيات بسيط وىف ال يميمف ال  األالط
س أا يوضع عم  الر لبستيـ قميص وفستاف قصير وجرد يستعمؿ لحافً أومف  ،(20)القميؿ

 و حذاء حسب الرغبةأا ارتدائيف خف   ، عففضاًل  ،ثناء البرد وىبوب الرياحأوالكتفيف 

زرؽ غامؽ مصنوعة أو ذات لوف أيـ فمباسيـ سروايؿ فضفاضة سوداء ما رجالأ ،(21)
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الفضة فيي مفضمة لدييـ  ماأ ،(22)مف القطف تنزؿ حت  الركبة وفوقو قميص واسع
 ،(23)عم  الذىب التي تعد مير المرأة وزينتيا تصنع بأشكاؿ مستمدة مف بيئة الصحراء

لوانيا أو  ،سأا تمؼ حوؿ الر كثر انتشارً وىي العمامة األ س فيسم  )الشو(أما غطاء الر أ
ا مف القبعات ما النساء فيمبسف في الصيؼ نوعً أو  ،(24)بيضويفضؿ الموف األ ،متعددة

 .(25)مخروطية الشكؿ مصنوعة مف القشواسعة الحواشي 
 معتقدات الطوارق وطرق التداوي بالطب الشعبي -2

 ،يعتقدوف بالسحر اعتقادا جازماالطوارق بالسحر والجن: معتقدات  -2-0
فالنافع يستعمؿ  ،والسحر عندىـ عم  نوعيف سحر نافع وسحر ضار

مثؿ جمب المطر اما الضار فيو الحاؽ االذى  ،لخير الجماعة والفرد
وال يتركوف خمفيـ اي شيء لتالفي استخدميا مف  ،(26)مثؿ العقـ بالنساء

في انتشار ىذا االعتقاد بالسحر يعود لعادات والسبب (27) قبؿ السحرة
 .(28)وثنية لـ يستطع االسالـ استئصاليا

وقد نسجت الكثير مف الخرافات  ،يعتقدوف اف لمجف سمطنات ومشيخات 
فضال عما  ،حوليا ويعتقدوف اف الجف ىو السبب في اصابتيـ باألمراض

ا خرافي ومف خرافاتيـ ىو ارتباط كؿ تؿ بشيء م ،(29)يصيب حيواناتيـ
كما يحصف الطوارؽ انفسيـ مف الحسد باالعتماد عم   ،(30)اسطوري

اذ اثناء عممية ختاف االطفاؿ يتـ الباس الصبي طاقية  ،معتقداتيـ الشعبية
ويستعمموف التمائـ لموقاية  ،يعمقوف عمييا قرف غزاؿ تجنبا لمعيف والحسد

 . (31)مف العيف الشريرة
 :ويعشاب والطب الشعبي وطرق التدااأل -2-9

وسوء  مراض بسبب الغبار وارتفاع درجات الحرارةيصاب الطوارؽ بالعديد مف األ 
 ،(32)مراض العيوف التي يعالجيا الطوارؽ بالكحؿأمراض ومف ىذه األ ،التغذية
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دخاؿ الطفؿ في إطفاؿ عف طريؽ ج السعاؿ الديكي الذي يصاب بو األكما يعال
الذي يطي  تحت الرماؿ رنب البري و عف طريؽ لحـ األأ ،الرمؿ الساخف

 .(33)ثـ يحرؽ ويقدـ لمطفؿ ،الساخنة

يعالج بالممح والحميب المذيف  ،ما مرض )تقنوت تنوت( ىو مرض يصيب القمبأ 
ما حاالت الشد العضمي فتعالج أ ،المريض ماليشربي افيغمياف معا وتقدم

د قاأوراؽ شجرة )أكما وتستخدـ  ،التي تسيـ في خروج الدـ الفاسد ،بالحجامة
 ،لـ وتشد برباطج الكسور بعد وضعيا عم  مكاف األيصخترف( بعد طحنيا لعال

عف استخداـ حبوب شجرة )منمط ( بعد وضعيا مع الشاي والحميب  فضاًل 
وعشبة  ،قسور( لعالج مرض الصفيرأوتستعمؿ عشبة ) ،كشراب لعالج الكسور

لديس( لعالج مساؾ ونبات )اجرجر( لعالج اإلأوعشبة ) ،غالشـ( لعالج الزكاـأ)
 .(34)عالج المفاصؿ والشمؿ بالينابيع الساخنة ،عف فضاًل  ،العيف

 ،ما الجدري فيعالجونو بواسطة )الممة(أ ،كما يستعمموف لحـ الذئب لعالج الزىري 
رانب ويعالجوف الحصبة بأكؿ لحـ اآل ،وىي حفرة تغطي جسمو بالرماؿ الساخنة

عشاب وبطرؽ أسناف عدة ج األكما يستعمموف لعال ،و الضأفأو لحـ الغزاؿ أ
 . (36) يدييـ المتورمةأولب الخردؿ كعالج ألصابعيـ و  ،(35)مختمفة

س الغنـ أذ يطي  ر إ ،تيةفيعالج بالطريقة اآل ،مراض البرودة والصدر والزكاـأما أ 
ما أ ،ويطبخ عم  شكؿ حساء ويقدـ لممريض ،في قدر مع الفمفؿ والبصؿ الجاؼ

ولعالج  ،والبطف فيستخدموف لمعالجتيا التمر والماءمعاء مراض المعدة واألأعف 
ليو إيستخدموف الجراد المجفؼ والمضاؼ االضطرابات في الجياز اليضمي 

ما الصرع يقيموف لممريض أ ،التمر مع قميؿ مف الماء يقدـ كشراب لممريض
حفالت ورقصات ترافقيا موسيق  صاخبة تبث في المريض ىيجاف وىستريا جراء 
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ىذه  ،(37) رضف يسقط المصاب عم  األأل  إ ،التي يقوـ بيا تمؾ الحركات
 . مراض وغيرىا سببيا حياة الفقر والتخمؼاأل

 :طبقات المجتمع الطارقي بين الهيمنة واالستغالل -2

والثروة التي تكوف  يتحكـ فييا النسب فئاتل  عدة إمجتمع الطوارؽ مقسـ 
لكف يحتموف  ،روف مف نسب واحدشخاص ينحدأف ىناؾ أا عممً  ،ساسيةمركز قوتو األ

 ،(38)في حيف تبق  الفئات الدنيا تمارس الميف الوضيعة ،قؿ بسبب عامؿ الثروةأفئة 
يخضع لمشيخ الذي يقوـ بدور الحاكـ والقاضي  ،ف مجتمع الطوارؽ ىو مجتمع قبميإ

رض ولكؿ قبيمة مساحة مف األ ،(39)يساعده في ذلؾ عدد مف كبار السف ،فييا
وتعد وطنيا الخاص تمارس فيو نشاطيا  ،طارىاإكيا وتنتقؿ في )مضارب( تمتم

دناه طبقات أ ،(40)وجود عدو وأضطر لمغادرة نطاقيا بسبب الجفاؼ وقد ت ،الرعوي
 المجتمع الطارقي التي سنتناوؿ حقوؽ وواجبات كؿ طبقة:

ولئؾ الذيف يتمسكوف بالعادات أمف  الفئة: تتكوف ىذه (41)طبقة النبالء )اهقارن( - أ
نفسيـ ويفرضوف شخصيتيـ عم  أوالذيف يبرزوف  ،تقاليد الطارقية العريقةوال
نشطة أوىـ ال يقوموف بأي  ،الفئةويكوف السمطاف وشيخ القبيمة مف ىذه  ،خريفاآل

عم  دعوى نما يقتصر نشاطيـ ا  و  ،وال ييتموف بالتعميـ وال بأي نوع مف الثقافة
احتفظوا بشخصيتيـ  ،(42)خرى وتوظيفيا لخدمتيـسيطرتيـ عم  الطبقات األ

حرار األ فئةويطمؽ عمييا  ،محاربة ليا ثقميافئة وىي  ،(43)ونقائيـ الجنسي
الذيف يتصفوف بقوتيـ وشجاعتيـ وحرياتيـ التي كما يعرفوف  ،شراؼسياد واألواأل

 .(44)بالصبر والثبات وحبيـ لمعزلة واالستقاللية

ويقطعوف مسافات  ،لعشبا عف الكأل وابحثً  ،عماليـ ىو الرعي والترحاؿأومف 
و خبز أفي غذائيـ اليومي عم  عدة تمرات ويقتصروف  ،(45)طويمة في سبيؿ ذلؾ
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التي  ،نيـ يختصوف بحماية وتأميف الطرؽ التجارية لمقوافؿإكما  ،(46)مف الدقيؽ
 .(47)راضييـأتاوات مقابؿ المرور عم  تدفع ليـ الضرائب واأل

م  المخيمات المجاورة لغرض سرقة ع لياًل موف نيـ يتسمأسمبيات منيا  الفئةليذه  
ولوال القحط والجراد الذي ينتشر في  ،(48)فمقبوا حينيا بقراصنة الصحراء ،مالكيـأ

 .(49)مالؾ غيرىـأالشديد لما استول  الطوارؽ عم   والفقر ،المنطقة

راضي الزراعية المنتشرة موسـ زراعي يتجو النبالء صوب األ في نياية كؿ 
ونتيجة لمعرفة فئة  ،(50)ليأخذوا حصتيـ مف المحصوؿ ،نيارواأل ديةو بجانب األ

 ،(51)اعتمد عمييـ الفرنسيوف في الحمالت االستكشافية ،النبالء لطرؽ الصحراء
كؿ العادات االجتماعية مثؿ طريقة األتباع تظير في توجد فوارؽ بيف النبالء واأل
 .(52)غذيةوركوب المواشي ونوع األ

صحاب الماعز ومف واجباتيـ دفع أتعني تسميتيـ (: Imghad) مغادإ فئة - ب
ي كؿ حروب الطوارؽ ساسية فأوالمساىمة بصورة  ،الضريبة كؿ عاـ لالمنوكاؿ

يكتفوف  (54)بالقبائؿ النبيمة لخدمتيا اإلمغاديرتبط  ،(53)شداءأ يفلكونيـ محارب
عماليـ حرفة الصيد خدمة ألسيادىـ أوبعض  ،باالستضافة ورعي مواشييـ

 .(55) حيث يأخذىـ السالطيف مرافقيف لخدمتيـ ،النبالء

ىو زواج الطوارؽ النبالء مف نساء  ،سباب التي وضعتيـ في الفئة الثانيةومف األ 
الء الطوارؽ ال يعترفوف بيـ وىذا ما حط مف شخصيتيـ وجعؿ نب ،العبيد الجواري

 ،ييـلإ ألحسنة ىو الكـر والعناية بمف يمجومف سجاياىـ ا ،(56)نيـ طوارؽأرغـ 
سيـ أوقد  ،(57)نيـ يعمموف بالتجارةأكما  ،وىـ ال ييابوف السمطاف بكممة الحؽ
ل  إمع ىذه الفئة بدؿ النبالء لضميـ الجيش الفرنسي في ربط عالقات 

 ثارة النزاع بيف فئات المجتمع الطارقي.وتفسير ىذا العمؿ ىو إل ،(58)صفوفو
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يوفروف ليـ الحبوب والقمح نيـ أل ؛كما استخدموا لخدمة اقتصاد فئة النبالء 
ا فاف قسطً  ،وعند تنظيـ غزوة عم  بعض المناطؽ المجاورة ،(59)والزبدة والحميب

 .(60)ا مف الغنائـ يعود لفئة النبالءميم  

بامرأة  ،اإلمغادظيرت فئة وسطية في المجتمع الطارقي بفعؿ زواج رجؿ مف  
سم  بمجموعات وت ،فئة مختمطة أبناؤىـفيكوف  ،ل  فئة النبالءإتنتمي 

وىي مجموعات  ،(Irreguenatenو اريكيناتف )أ( Issekkemarnايساكيمارف )
تماعية فأنيا تكوف في ومف الناحية االج ،توجد في جميع السمطنات الطوارقية

وىذا  ،(61)اإلمغادكثر حرية مف أوىي تعيش في وضع  ،مغاد والنبالءإالوسط بيف 
  اء المادي والنسبي.نوع مف المرونة في نظاميـ شرؽ االرتق

وىـ  ،سالـصحاب اإلأو أ ،(: وتعني المتدينوفIneslemen) طبقة الفقهاء - ت
 (62)وىـ مف فئة النبالء ،ف عف ظير قمبآويحفظوف القر  ،سالميةإالمثقفوف بثقافة 

مما جعميـ  ،(63)ي عالقة بالحروب وتخصصيـ الوحيد ىو الديفأ ـليس ليوىـ 
 Kel)طمؽ عمييـ كؿ تيمسجيدا ألذى االمسجد ف سكنيـ قرب أوبما  ،فئة مستقمة

Timisgida )ويستقبموف اليدايا  ،وىـ يدفعوف الضريبة لالمينوكاؿ ،و المرابطوفأ
ومف واجباتيـ ىو تربية القبيمة  ،وليـ الحؽ بامتالؾ العبيد ،خرىمف الطبقات األ

بت في الطوارؽ ليذه الفئة لحؿ نزاعاتيـ وال أحياف يمجوفي بعض األ ،(64)ادينيً 
وقد انتعش دورىا بوضوح خالؿ اندالع  ،(65)شبو بالقضاةأي أ الخصومات

وازداد نفوذىـ وديناميتيـ مع استمرار  ،التمردات والثورات ضد االحتالؿ الفرنسي
 .(66)المقاومة

(: وىـ الذيف يقوموف بمختمؼ الحرؼ مثؿ الحداديف Inadan) الحرفيون االينادن - ث
ليو إميمتيـ صناعة كؿ ما يحتاج  ،وحرفيو الخزؼ وحرفيو الخشب والجمود

منزلية وسروج الجماؿ ومختمؼ احتياجات القبيمة مف  واف  أسمحة و أالطوارؽ مف 
 ،فيـ ليسوا مف الطوارؽ ،صميـ غامضأف إف ،ما بالنسبة ألصوليـأ ،العدد اليدوية
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 ،والحرفيوف متعمقوف بأسيادىـ ،(67)صميـأسطورية في أذكر الطوارؽ روايات وي
ميف السر والمستشار أا لدى النبالء دور حيانً أذ يؤدوف إ ؛لكنيـ ليسوا مف العبيد

ف مف أل؛حصاءجراء اإلإمد الفرنسيوف عم  ىذه الفئة عند وقد اعت ،(68)السياسي
 .(69)بائيـآسماء أا طالقً إعادات الطوارؽ ال يذكروف 

ا فيـ ال يحفظوف سر   ،وجميع سكاف الصحراء يخشوف السنة ىؤالء الحرفييف 
عف  سناف واقتالعيا فضاًل نيـ يقوموف بممارسة مينة طب األأكما  (70)وثرثاروف
ف يسمع أذنيو خشية أ  نو يغمؽ إف ،ذا مر شخص عم  فئة الحرفييفا  و  ،(71)الحالقة

ارىـ بأعماؿ السحر والشعوذة الشتي ؛سوةألنيا تجمب الحسد والعقـ لمن ؛ىـءغنا
لطوارؽ يروف في ا ،(72)ىـ مف الغراماتؤ عفاإلذلؾ تـ  ،عماليـ ىو القتاؿأومف 

 .(73)فيي مف عمؿ العبيد ،نيا مستيجنة وال تميؽ بيـأالحرفة اليدوية ب
وىـ طبقة كبيرة عمميا  ،قارب الطوارؽأ(: ىـ ليسوا Iklan) العبيد والموالي - ج

لحراسة والتزود بالماء ومختمؼ خدمة المنازؿ والقياـ بالزراعة واساس ىو في األ
 .(74)لبستيـأف يقـو السيد بالتكفؿ بإطعاميـ و أعم   ،نشطة الخدميةاأل

الطارقي يصطحب معو عند سفر  ،لغرض تالفي تعدد الزوجات لدى الطوارؽ
ع فيو ا لو يضو غني عبد يكوف مقربً أكما لكؿ نبيؿ  ،ثناء السفرأجارية لخدمتو 

يتـ الحصوؿ عم   ،(75)والمرأة النبيمة كانت تشرؼ عم  الخدـ فقط ،كامؿ ثقتو
و جمبيـ مف مختمؼ مناطؽ أ ،يـئو شراأ ،سرىـ في الحروبأالعبيد عف طريؽ 

ف يتزوج أيمكف لمعبد  ،(76)سعارىـ حسب قوة العبد ودرجة جمالوأو  ،الصحراء
ممتمكاتو تكوف في ممكية والده وكؿ أف إف ،ولكف بعد وفاتو ،بموافقة سيده

ف يحصؿ عم  حريتو ويدع  حينيا بايدارفاف أيستطيع العبد  ،(77)السيد
(Iderfan( وااليغاوالف )Ighawallan)(78)،  سياده وينتقؿ أف يترؾ ديار أشرط
 .(79) ل  مكاف آخر ليأخذ حريتو ويشكؿ قبيمة جديدةإ
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 ،و الحر الطارئأي تعني الحر الثانالحراطوف و خرى ىـ ومف فئات العبيد األ 
 ،(80)رض واستخراج المياهوىـ خبراء بشؤوف فالحة األ ،وىـ العتقاء الذيف نالوا حريتيـ

اد العدؿ والمساواة دوف ر أسالـ ف اإلالطبقي لمطوارؽ ىو نظاـ مرفوض أل البناء
 .و ظمـأاستغالؿ 

 خاتمة: 

القبيمة  الفولكمور الشعبي ليذهف أليو ىذه الدراسة ىو إمف جممة ما توصمت 
جنبي ومجيء االستعمار األ ،رجاءتي ىي سمة الحياة في ىذه األيتسـ بالبساطة ال

الكثير مف الحقوؽ  ذ تغيرإ ،ناء االجتماعي التقميدي لمطوارؽل  تغيرات مست البإدى أ
عف طريؽ منع دفع  ،وجيت فرنسا ضربة موجعة لمنصب االمنوكاؿ ،والواجبات

ف تاريخ أفي الختاـ يمكف القوؿ  ،ائؿ لالمنوكاؿالضرائب التي كانت تمنحيا القب
ذى ل  األإضافة إ ،الطوارؽ ىو تاريخ مميء باأللـ والحرماف ومكابدة الطبيعة القاسية

حث ىذه القبيمة عم  توصي ىذه الدراسة ب ،الذي جمبو االستعمار ليذه المنطقة
ة وتعميـ كبار مياأل وفتح مراكز لمحو ،واالىتماـ بمدنيـ ومراكزىـ التعميمية ،التعميـ
والحذر في معاممتيـ  ،بعض السموكيات مثؿ النظافة وتعاليـ الديف اإلسالمي السف
نشاء مؤسسات قائمة عم  جمع ىذا ا  الحفاظ عم  ىذا الموروث الشعبي و و  ،كأقمية

 التراث وتوثيقو.
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