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هوامش

للجزائريين احتفال آخر برأس السنة ،عدا عن الميالدية والهجرية ،هو رأس السنة األمازيغية ،أو «ثابورث أوسقاس» بعاداته المتجذرة
في الذاكرة الشعبية .اليوم ثالث أيام االحتفال

الجزائر ـ فتيحة زماموش

بدأت األسر الجزائرية إحياء عيد
رأس السنة األمازيغية ،2971 ،أو
ما يسمى بعيد «الناير» أول من
أمـ ــس ،ف ــي احـتـفــالـيــة تـسـتـمــر عـ ــادة ثــاثــة
أيــام من  12إلــى  14يناير /كانون الثاني،
ّ
مــن كــل عــام ،باعتبارها املــؤشــر إلــى بداية
التقويم األمــازي ـغــي ،واملــوعــد املـتـجــدد مع
الــزرع والخير والفالحة والحصاد أيضًا،
وذل ــك بــإحـيــاء تـقــالـيــد وعـ ــادات عـلــى مــدار
األي ــام الـثــاثــة .وهــو عيد سنوي تقام فيه
احـ ـتـ ـف ــاالت بـ ـه ــذا اإلرث الـ ـ ــذي وصـ ــل إل ــى
ال ـج ــزائ ــري ــن م ــن أج ـ ــداده ـ ــم ،ط ـ ــوال ق ــرون
ممتدة في التاريخ.
ّ
ّ
تتجدد العالقة مــع الـعــام األمــازيـغــي كلما
ّ
ح ــل الـثــانــي عـشــر مــن يـنــايــر ،أو مــا يسمى
بــالـلـغــة األمــازي ـغ ـيــة (ي ـنــايــر أق ــذي ــم) ،فـهــذا
الـ ـي ــوم ل ــه قــدس ـيــة خ ــاص ــة لـ ــدى ال ـعــائــات
ب ــاع ـت ـب ــاره ب ــداي ــة الـ ـع ــام ال ـج ــدي ــد أو كـمــا
يطلق عليه باألمازيغية «أمنزو يناير» أو
«ثابورث أوسقاس» أو «باب السنة».
تعتمد الــروزنــامــة األمــازيـغـيــة عـلــى ّ
تغير
الـ ـفـ ـص ــول ومـ ــراحـ ــل زرع ونـ ـم ــو وح ـص ــاد
ال ـن ـبــاتــات وال ـخ ـض ــروات وال ـب ـقــول الـجــافــة
وال ـف ــواك ــه ،إذ ي ـقــول ال ـبــاحــث فــي ال ـتــاريــخ،
مــن جــامـعــة «أم ال ـبــواقــي» سـعـيــد بــوطــران
ّ
لـ«العربي الجديد» إن «التأريخ األمازيغي
م ــرتـ ـب ــط بـ ــاملـ ــواسـ ــم واألع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ــزراعـ ـي ــة
وال ـف ــاح ــة املـنـتـظـمــة» وذلـ ــك اس ـت ـن ــادًا إلــى
مــواقــع الـكــواكــب وأهـمـهــا الـقـمــر والـشـمــس.
أما الخصوبة ،فهي ميزة افتتاح العام ،إذ
يـعـ ّـد شهر يناير بــدايــة الـتــاريــخ ّ الفالحي،
بحسب بوطران ،أو ما يوصف بأنه «الفترة
الـفــاصـلــة م ــا ب ــن نـمـطــن شـمـسـيــن وهـمــا
االن ـق ــاب الـشـمـســي ال ـش ـتــوي أو الصيفي
تؤذن
واالعتدال الربيعي أو الخريفي» ،إذ ِ
لـلـبــدء ف ــي ال ـعــديــد م ــن ال ـط ـقــوس املــرتـبـطــة
بزراعة األرض وبداية العمل الجاد الجالب
للخير ووفرة املحاصيل الزراعية.
وت ـش ـي ــر ب ـع ــض ال ـك ـت ــاب ــات ح ـ ــول ال ـث ـقــافــة
األمازيغية ،إلــى ّأن ّ
العد التاريخي للسنة
األمازيغية بدأ منذ عام  950قبل امليالد ،إذ
ّ
ّ
تنص على أن هذا التقويم بدأ مع «انتصار
امللك البربري أو األمازيغي شاشناق» على
امللك رمسيس (رعمسيس) الثالث من أسرة
الـفــراعـنــة بـمـصــر ،وذل ــك فــي سـنــة  950قبل
امل ـي ــاد ،فــي مـعــركــة دارت فــي منطقة بني
س ـن ــوس ،بــال ـقــرب مــن والي ــة تـلـمـســان 486
كيلومترًا غربي العاصمة الجزائرية .وعلى
ّ
ه ــذا األس ـ ــاس ،ظــلــت تـلــك امل ـعــركــة انـطــاقــا
ُ
لحدث مهم في الثقافة األمازيغية يحتفل
ّ
بـهــا رسـمـيــا ك ــل ع ــام ،فــي مختلف مناطق
الجزائر ،في جو بهيج مليء باملشهديات
يصنع الفرحة ،وتقدم في املناسبة أشهى
األطباق.
احـ ـتـ ـف ــاالت «الـ ـن ــاي ــر» ف ــي الـ ـج ــزائ ــر تـتـخــذ
ط ـقــوســا مـخـتـلـفــة م ــن مـ ّنـطـقــة إل ــى منطقة
ومن قرية إلى أخــرى ،لكنها تعتبر وسيلة
الس ـت ـق ـب ــال عـ ــام ال ـخ ـي ــر ،ع ـل ــى حـ ـ ّـد تـعـبـيــر
ال ـب ــاح ـث ــة ف ــي ال ـ ـتـ ــراث ،وه ـي ـب ــة ش ــري ــد فــي
حديثها إل ــى «الـعــربــي الـجــديــد» موضحة
ّ
أن االحتفاالت تجري على مدار ثالثة أيام.
وعلى العكس من بقية األيــام ،ينفرد اليوم
األول من السنة األمازيغية أي الثاني عشر

«ثابورث أوسقاس»
عادات متجذرة في الذاكرة الشعبية (العربي الجديد)

احتفالية رأس السنة األمازيغية في الجزائر

باختصار
ينفرد اليوم األول
من السنة األمازيغية،
بإعداد البيوت
الستقبالها كضيفة
عزيزة ،إذ تعكف األسر
ّ
على تجديد كل أواني
الطبخ
■■■
يجري إعداد الطبق
التقليدي ليناير ،وهو
أمنسي نيناير ،في
اليوم الثاني ،الذي
يعتمد على اللحم
املجفف املحفوظ في
امللح
■■■
في اليوم الثالث ،يجري
تزيني فتاة بأبهى حلة
من املالبس التقليدية
والحلي الفضية،
وترافقها النساء في
زيارات ملختلف بيوت
الجيران

م ــن ي ـن ــاي ــر ،ب ــإع ــداد ال ـب ـي ــوت السـتـقـبــالـهــا
ك ـض ـي ـفــة ع ـ ــزي ـ ــزة ،إذ ت ـع ـك ــف األس ـ ـ ــر عـلــى
ّ
تجديد كــل أوان ــي الطبخ واقـتـنــاء الطيني
ً
ال ـص ـنــع م ـن ـهــا ،ف ـض ــا ع ــن إت ـم ــام مختلف
أشـغــال النسيج والحياكة .ويسمى اليوم
الـثــالــث عـشــر مــن يـنــايــر ،أي ال ـيــوم الثاني
مـ ــن االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ،ب ـح ـس ــب طـ ـق ــوس مـنـطـقــة
األوراس ،شرقي الـجــزائــر بــ«يـنــار أجديذ»
أي شهر جديد ،وفيه يجري إعــداد الطبق
ال ـت ـق ـل ـيــدي ل ـي ـنــايــر وه ــو أم ـن ـســي نـيـنــايــر،
ويـطـلــق عـلـيــه مـحـلـيــا طـبــق ال ـقــديــد ،ال ــذي
يـعـتـمــد عـلــى الـلـحــم املـجـفــف امل ـح ـفــوظ في
امللح .كذلك ،يضاف الطبق نفسه إلى مائدة
عشاء العام الجديد في هذا اليوم بالذات،
مـ ــع ت ـح ـض ـيــر س ـب ـعــة أنـ ـ ـ ــواع مـ ــن ال ـف ــواك ــه
وال ـخ ـض ــروات غــالـبــا مــا تتمثل فــي الـتــن،
والـ ـج ــوز ،وامل ـش ـمــش وال ـب ــرق ــوق املـجـفـفــن،
والتمر ،والعنب ،والرمان وربما غيرها من
املنتجات املوسمية .أمــا الـيــوم الثالث من
االحتفالية ،الــذي يصادف اليوم الخميس
ف ــي ال ــراب ــع عـشــر م ــن ي ـنــايــر ،فـيـتـمـيــز عند
النساء باستحضار عــادة «أسليث نينار»
أو «ع ــروس يـنــار» كما تـقــول شــريــد ،وفيه
يجري تزيني فتاة بأبهى حلة من املالبس
ال ـت ـق ـل ـيــديــة وال ـح ـل ــي ال ـف ـض ـيــة ،وتــراف ـق ـهــا
النساء في زيــارات ملختلف بيوت الجيران
فــي املنطقة كـ«ملمح مــن مــامــح السعادة

والفرح والـســرور بهذا العام الجديد» كما
تضيف .على املستوى الجغرافي ،تختلف
ّ
الطقوس بحسب كل منطقة جزائرية ،ففي
مـنـطـقــة الـقـبــائــل ال ـك ـبــرى ،وس ــط ال ـجــزائــر،
تحتفل الـعــائــات ب ـعــادة تسمى «أس ـفــال»
م ـ ــع طـ ـب ــخ طـ ـب ــق الـ ـكـ ـسـ ـكـ ـس ــي ،ب ـم ـخ ـت ـلــف
الخضر واللحوم ،وتحرص فيه املرأة على
توزيعه على جميع أفراد أسرتها وتقديمه
كـهــديــة أي ـضــا لـلـجـيــران واألق ـ ــارب امتنانًا
لـلـخـيــر وطـلـبــا ل ـلــرزق وال ـخ ـصــوبــة .كــذلــك،
يـ ـج ــري ت ـح ـض ـيــر أطـ ـب ــاق أخـ ـ ــرى ف ــي ه ــذه
املنطقة مــن دون الـلـحــم ،قــوامـهــا الحبوب،
مــن بينها طبق أوفـتـيــان ،وهــو عـبــارة عن
ّ
حساء يتشكل من القمح والحمص والفول
وحبوب جافة أخرى لترمز إلى الخصوبة
ً
ووفــرة املحاصيل ،فضال عن إعــداد بعض
الفطائر بالعسل لبعث التفاؤل والسعادة
وان ـت ـظ ــار س ـنــة مـلـيـئــة ب ــال ـف ــرح واإلنـ ـج ــاز
والحصاد.
أما في منطقة آريس ،بوالية باتنة ،شرقي
ال ـب ــاد ،فـيـجــري إعـ ــداد طـبــق إيــرش ـمــن ،أو
طريق
الشرشم ،وهو طبق يتم إعــداده
عن ّ
ن ـقــع ال ـق ـمــح ف ــي امل ـ ــاء ث ــم ُي ـغ ـلــى ُ
وي ـصــفــى
لـتـضــاف إل ـيــه كـمـيــة م ــن ال ـغ ــرس أو التمر
ال ـط ــري ك ـمــا ت ـقــول ال ـس ـيــدة ح ــدة حـشــانــي
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» .كــذلــك ،تـحــرص نساء
ه ــذه املـنـطـقــة عـلــى ب ــدء الـسـنــة األمــازيـغـيــة

بتنظيف الـبـيــوت واسـتـقـبــالـهــا باأللبسة
التقليدية والحلي الفضية .بالنسبة لسكان
الواحات الجزائرية ،تبدأ السنة األمازيغية
بتفقد بـســاتــن األش ـج ــار والـنـخـيــل ،وبــدء
ُ
االع ـت ـنــاء ب ــال ــزرع .وت ـع ــرف مـنـطـقــة مـيــزاب
بــإعــداد طبق أرفـيــس مــن السميد والسكر
والـحـلـيــب وال ـب ـيــض ،وتـطـبـخــه رب ــة املـنــزل
ف ــي ش ـكــل ف ـط ـيــرة ث ــم تـفـتــت وت ـط ـهــى على
بخار املاء ،وبعد ذلك يجري وضع الفطيرة
ف ــي ال ــده ــون الـطـبـيـعـيــة ،وت ــزي ــن بالبيض
ّ
والزبيب .الالفت أن عــادات ميزاب تعقبها
حلقات الذكر وقــراءة القرآن والتضرع لله
ب ــأن ت ـكــون الـسـنــة وف ـي ــرة ال ـح ـصــاد .وأدى
تجذر هــذه الطقوس االجتماعية فــي قلب
األســر الجزائرية إلــى زي ــادة التماسك بني
األسر والجيران ،مع توقع األفضل دائمًا.
مل ـنــاس ـبــة إح ـي ــاء رأس ال ـس ـنــة األمــازي ـغ ـيــة
خصوصية في الجزائر ،إذ أصبحت بمرور
ال ـس ـنــن ع ـي ـدًا ي ـت ـجــدد ف ـيــه ال ـت ــواص ــل مع
اإلرث الــذي وصــل إلــى أهــل الزمن الحاضر
من األس ــاف ،عبر تقاليد ومــوروث ثقافي
وطـ ـق ــوس ت ـخ ـلــق ال ـب ـه ـجــة والـ ـسـ ـع ــادة فــي
األس ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة ،وبـ ـ ــن سـ ـك ــان ال ـب ـل ــدة
الــواحــدة ،واملدينة الــواحــدة ،وعلى امتداد
الوطن ،بمختلف جهاته ،من دون أن ننسى
ّ
أيـضــا أن كثيرين فــي دول املـغــرب العربي
يحتفلون باملناسبة نفسها.

وأخيرًا
ديكتاتورية «التواصل»
سعدية مفرح

أثـ ــار قـ ــرار م ـنـ ّـصــة تــوي ـتــر إغـ ــاق ح ـس ــاب الــرئـيــس
األميركي ،دونــالــد تــرامــب ،فيها إثــر اقتحام أنصاره
ـاؤالت اجتاحت
مبنى الكونغرس في واشنطن ،تـسـ ٍ
مـسـتـخــدمــي «تــوي ـتــر» وغ ـي ــره م ــن م ــواق ــع الـتــواصــل
االجتماعي في العالم كله بشأن أحقية هذه املنصات
ُ
فــي مثل هــذه ال ـقــرارات التي ال تــراجــع ،فترامب أحد
أش ـهــر مـسـتـخــدمــي «تــوي ـتــر» وم ــن أه ـم ـهــم ،بــل لعله
ساهم بتغريداته املثيرة دائما في إعادة تنشيط هذه
املنصة التي عانت من التراجع بعد ظهور ّ
ّ
منصات
أخرى .ولم يشفع له ذلك ،وال عدد متابعيه الذي كان
يــزيــد على الثمانية والـثـمــانــن مـلـيــون ،مــن أن تتخذ
إدارة «تويتر» ذلك القرار الحاسم والسريع واملفاجئ
بــإغــاق حسابه نهائيا ،مــا حــرمــه مــن الـتــواصــل مع
جمهوره عبر الوسيلة املفضلة لديه.
لقد أع ــاد األم ــر كله إلــى األذه ــان قــوة هــذه ّ
املنصات
الـتــواصـلـيــة عـلــى مستخدميها وسـيـطــرتـهــا الـتــامــة
لشروط
عليهم ،فهي مجانية متاحة للجميع ،وفقا
ٍ
ي ــواف ــق ع ـل ـي ـهــا ك ــل م ـس ـت ـخــدم ب ـم ـج ــرد ان ـض ـمــامــه

ً
لـهــا ،ولـكــن ال ـشــروط تـبــدو أحـيــانــا غــامـضــة ،ويمكن
ت ـف ـس ـيــرهــا ب ـت ـف ـس ـي ــرات ك ـث ـي ــرة ،وهـ ــي ت ـف ـس ـيــراتٌ
ٍ
النهائي ،تلك
تفسيرها
ـق
ـ
ح
تحتفظ بمرجعيتها و
ً
املـنـصــات وحــدهــا مــا يجعل سلطاتها مطلقة فعال
على مستخدميها ،وهو ما يثير القلق لدى الجميع،
ويجعلنا نتساءل ّ
مجددا؛ ما هي املعايير الحقيقية
الواضحة التي تستند إليها إدارة «تويتر» وغيره من
ّ
ـاب فيها؟ وكيف يمكننا
املـنــصــات ،إلغــاق أي حـسـ ٍ
ـاالت م ـت ـشــاب ـهـ ٍـة في
ال ــوث ــوق ب ـهــا ف ــي ظ ــل رص ــد ح ـ ـ ٍ
لشخصيات مختلفة ،تعاملت معها
التغريد والتدوين
ٍ
تلك املنصات بقرارات مختلفة؟
إغ ــاق حـســابــات تــرامــب ،فــي كــل وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي التي يستخدمها ،بهذا الشكل السريع،
وب ـمــا ي ـبــدو وك ــأن ــه أم ــر مـتـفــق عـلـيــه م ــن ال ـشــركــات
املختلفة املالكة تلك املنصات ،وهذا أمر نادر أساسا،
وبال مراجعة أو أمر قضائي ،أو حق للشكوى ،أثبتت
تقليدية في
شمولية وغير
ديكتاتوريات
لنا أننا أمام
ٍ
ٍ
ٍ
تطبيق سلطاتها علينا ،نحن املستخدمني .خصوصا
في ظل الحاجة ّ
املاسة الستخدام معظم الناس هذه
املنصات فــي الــوقــت الحاضر ،ألنها أصبحت بديال

سهال ومجانيا ومتوفرا للجميع ،للتعبير عن رأيه،
وإيصال رسائله وأفكاره إلى اآلخرين.
ولعل هذا ّ
يفسر بعض التعاطف الذي حظي به ترامب
من املختلفني معه في الــواليــات املتحدة والعالم كله،
بعد إغالق حساباته ،فهو ليس تعاطفا مع سياساته،
ّ
تصرفاته األخـيــرة ،وال حتى
وال مع أفـكــاره ،وال مع
توافقا مع ما كــان يكتبه في «تويتر» مثال ،بل كان
تعبيرا عن القلق الحقيقي تجاه التوجه الديكتاتوري
لدى القائمني على تلك ّ
املنصات التواصلية ،وطريقة

ّ
غض تويتر
نجهل أسباب
بصرها عن تغريدات لزعماء
كثر استخدموا حساباتهم
لتعزيز ديكتاتورياتهم

ّ
تحكمها في مستخدميها الذين وجدوا فيها حريتهم
الكاملة تقريبا عندما اكتشفوها.
ذكرت ّ
منصة تويتر ،في بيان لها عقب إيقاف حساب
ترامب فيها ،أن «إطــار املصلحة العامة للشركة قائم
عـلــى تـمـكــن الـجـمـهــور م ــن االس ـت ـمــاع م ـبــاشــرة إلــى
املسؤولني املنتخبني وقادة العالم .وهو ٌّ
مبني على مبدأ
أن للشعب الحق في محاسبة السلطة» .وقــال البيان
أيضا «هــذه الحسابات ليست فــوق قوانني أو قواعد
االستخدام بشكل كلي ،وال يمكنها استخدام تويتر
للتحريض على العنف ،من بني أمور أخرى .وسنواصل
التحلي بالشفافية بشأن سياساتنا وإنفاذها» .ولكن
ّ
من الواضح أن البيان لم يتحل بالشفافية املزعومة،
ّ
فنحن املستخدمني ما زلنا نجهل أسباب غض منصة
تويتر بصرها عن تغريدات لزعماء كثر حول العالم،
استخدموا حساباتهم لتعزيز ديكتاتورياتهم ،بل
وحاسبوا بعض مواطنيهم بقسوة شديدة ،تصل إلى
ـدات كتبها بعض
السجن م ــددا طويلة ،بسبب تـغــريـ ٍ
هــؤالء املواطنني ،فهل نحن بصدد ازدواجـيــة معايير
ُ
تفضى بنا إلى نوع جديد من الديكتاتورية اإلعالمية؟
سؤال مفتوح.
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