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حول التقرير
حة ،وصفحتها على فيسبوك باللغتين العرب ّية
يرصد هذا التقرير المواد المنشورة على الموقع الرسميّ لوزارة الص ّ
والعبر يّة ،كما يتط ّرق إلى عدد ومحتوى الفيديوهات التي نُشرت عبر قناة يوتيوب التابعة للوزارة ،ويقدّم مقارنة
بين المواد كم ًيا وكيف ًيا؛ في فترة أزمة كورونا الواقعة ما بين  2.2.2020حتى .31.5.2020
منصــات إلكترون ّيــة مختلفــة ،ارتأينــا
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بوجــود كـ ّ
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تقديــم ملخـ ٍ
ّ
المنصــات الثــاث ـفـي ثــاث أبـ ٍ
والفيديوهــات؛ يشــمل الوصــف والتحليــل للمحتــوى البصــريّ ،تقديــم نمــاذج مقارنــة وتطــرق إ ـلـى صياغــة النصــوص
وســامة اللغــة.
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ت
ـارخ
ـح وصـ ٍ
يتع ـ ّرض الفلســطينيون مواطنــو إســرائيل للتمييــز ـفـي معظــم مجــاالت الحيــاة .يأ ــي التمييــز بشــكل واضـ ٍ
حــة ،والســكن واألراضــي والتخطيــط،
ويتجســد ـفـي تخصيــص المــوارد والميزانيــات الحكوميــة الممنوحــة للتعليــم ،والص ّ
ّ
والتطويــر .لــم تتعامــل مؤسســات الدولــة الرســمية مــع العــرب الفلســطينيين ـفـي الداخــل ع ـلـى أســاس متســا ٍو منــذ
قيامهــا وتعريفهــا لنفســها كدولــة يهوديــة .تعاملــت معهــم وصنّفتهــم كأقليــة مقابــل األغلبيــة اليهوديــة ،لكــن ليــس
كأقليــة أصالنيــة لهــا حقــوق جماعيــة ع ـلـى مســتوى المســاواة والكرامــة ،والحفــاظ ع ـلـى خصائصهــم الوطنيــة والثقافيــة.
وملــزم تجــاه الفلســطينيين أثــر ج ـدًا ـفـي حصولهــم ع ـلـى
إن حيــاد النصــوص الرســم ّية عــن وضــع تعر يــف واضــح ُ
الحقــوق المدن ّيــة ً
أيضــا ،فالدولــة اليهوديــة تعطــي األوليــة لليهــود سياسـ ًيا ومدن ًيــا – أُقــرت هــذه األولويــة بشــكل أ كثــر
حــا مــن خــال ســن "قانــون أســاس إســرائيل دولــة قوم ّيــة للشــعب اليهــودي" والمعــروف باســم "قانــون
فظاظـ ًة ووضو ً
القوميــة".
أ كــدت دراســات عديــدة ،وكــذا المنشــورات الصــادرة عــن جهــات رســم ّية 1؛ وع ـلـى رأســها تقار يــر مراقــب الدولــة؛ تعـ ّرض
المجتمــع العر ـبـيّ الفلســطينيّ ـفـي الداخــل للتمييــز ع ـلـى أســاس قومــيّ .لقــد أ كــدت الدراســات أن منــح المواطنــة
ـن بالضــرورة منحهــم الحقــوق كاملــة – ع ـلـى الرغــم مــن أن منحهــم
للفلســطينيين ـفـي الداخــل بعــد نكبــة  1948لــم يعـ ِ
المواطنــة يعنــي مســؤولية الدولــة عــن توفيــر المــوارد الالزمــة لهــم ـفـي مختلــف المجــاالت الحياتيــة الحيويــة وحقوقهــم
األساســية كبشــر وع ـلـى رأســها الحــق ـفـي الصحــة والخدمــات الصح ّيــة.
ـفـي العــام  2010اعترفــت وزارة الصحــة اإلســرائيل ّية بوجــود فجــوات ـفـي الخدمــات الصحيــة بيــن المجموعــات المختلفــة
مــن المواطنيــن ع ـلـى أســاس قومــيّ ،وعر ـقـيّ ،ودينــيّ ،وكــذا ع ـلـى أســاس مــكان الســكن ،ومســتوى الثقافــة ،والدخــل
المــادي .وال يتو ّقــف األمــر هنــا ،بــل وص ّرحــت الــوزارة عــن وجــود فجــوات وتقصيــر ـفـي إتاحــة الخدمــات وتو ّفــر المرافــق
الصح ّيــة والطواقــم المهن ّيــة .نشــرت الــوزارة كذلــك عبــر موقعهــا الرســميّ ع ـلـى شــبكة االنترنــت ،برنامــج الــوزارة لســد
 .1تقرير لجنة أور حول أسباب اندالع ه ّبة أ كتوبر  ،2000الباب األول ،بنود  18و ( https://bit.ly/3hALsDU 19شوهد آخر مرة بتاريخ )8.6.2020
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إذا مــا قمنــا بفحــص خصائــص المجتمــع العر ـبـيّ الفلســطينيّ ـفـي الداخــل ،مــع محتــوى نــص الــوزارة تحــت عنــوان
حــة" ،نجــد أن المجتمــع العر ـبـيّ يختلــف عــن األغلبيــة قوم ًيــا وعرق ًيــا ودين ًيــا،
"تقليــص عــدم المســاواة ـفـي مجــال الص ّ
ويســكن الضواحــي بعيـدًا عــن المركــز ،ومســتوى الدخــل للفــرد فيــه أقــل مــن معـدّل دخــل الفــرد ـفـي الدولــة .كل هــذه
تجعــل منــه الضحيــة األو ـلـى لــكل سياســات التمييــز واإلهمــال التــي ال تــزال حاضــر ًة ع ـلـى الرغــم مــن ُقــرب انتهــاء تنفيــذ
خطــة سـ ّد الفجــوات.
مــع األخــذ باالعتبــار مــا ذكــر ً
حــة اإلســرائيل ّية حملتهــا اإلعالميــة
آنفــا ،وبالتزامــن مــع انتشــار وبــاء كورونــا ،بــدأت وزارة الص ّ
للتوعيــة مــن مخاطــر الوبــاء ـفـي الثا ـنـي مــن شــباط  .2020افتُتحــت الحملــة بفيديــو توعــوي عــام حــول ماهيــة الوبــاء
وا كتشــافه وانتشــاره نُشــر بالعرب ّيــة كمــا العبر يّــة بتار يــخ  ،13.2.20203ومــن ثــم بــدأ نشــر مــواد حــول كيفيــة الوقايــة،

وكيفيــة نقــل العــدوى .و ـفـي ذروة الحملــة تــم العمــل ع ـلـى نشــر إرشــادات وتعليمــات حــول النظافــة والتعقيــم ،الحجــر
الصحــي ،العــزل والتباعــد االجتماعــي ،اســتخدام الكمامــة ،وتفاصيــل حــول اإلغــاق الــذي طــال معظــم المرافــق ـفـي
البــاد.

نشــرت الــوزارة خــال الفتــرة الواقعــة مــا بيــن  2.2.2020حتــى  30.5.2020مــوادًا توعو يــة باللغــة العرب ّيــة إ ـلـى جانــب
ـن محتواهــا لقــاءات مباشــرة مــع أطبــاء عــرب ،ومــواد ارشــادية ،وبيانــات الــوزارة ،وقــرارات الحكومــة حــول
العبر يّــة ،تضمـ ّ
ـل ويومــيُّ .تظهــر معاينــة الحمــات التوعويــة أن إنتاجهــا تــم ع ـلـى يــد مكتــب الدعايــة
إغــاق المرافــق بشــكل متواصـ ٍ
الحكومــي (לפ"מ) ،حتــى تار يــخ  13.3.2020حيــث تــم اإلعــان عبــر وســائل اإلعــام 4عــن تفويض مكتب دعاية وإعالم
عر ـبـيّ إلدارة الحملــة باللغــة العرب ّيــة واشــغال مهمــة الناطــق بلســان الــوزارة للمجتمــع العر ـبـيّ الفلســطينيّ ـفـي الداخــل.

شــمل عمــل المكتــب حتلنــه ونشــر المــواد عبــر موقــع الــوزارة ،إدارة صفحــة الــوزارة ع ـلـى فيســبوك ،تحديــث الرســائل
عبــر تطبيــق تلغــرام ونشــر اإلعالنــات ـفـي وســائل اإلعــام العرب ّيــة المرئيــة والمســموعة والمقــروءة واإللكترون ّيــة ،ونشــر
اإلعالنــات ـفـي الشــوارع ومفترقــات الطــرق (.)Billboards
فحصــا
إن مــا ُذكــر هنــا حــول نشــاط وزارة الصحــة إلتاحــة المعلومــات للمجتمــع العر ـبـيّ الفلســطينيّ ـفـي الداخــل يحتــاج
ً
ُم ً
ـاص عالم ًيــا ،وعليــه يقــوم
ـرف خـ ٍ
عمقــا للمضاميــن ،فــإن سياســات اإلقصــاء والتقصيــر المعروفــة لنــا ُتختبــر اآلن ـفـي ظـ ٍ
المقــارن للوقــوف ع ـلـى مــا ُقـدّم للمجتمــع العر ـبـيّ الفلســطينيّ ـفـي الداخــل وفحــص
هــذا التقر يــر ع ـلـى الرصــد والتحليــل ُ
ً
طريقــا لــه خــال أزمــة كورونــا.
الممنهــج ـفـي سياســات الحكوميــة
مــا إذا وجــد التمييــز ُ

حة اإلسرائيل ّية  -تقليص عدم المساواة في مجال الصحة ( https://bit.ly/2Bgg4tXشوهد آخر مرة بتاريخ )8.6.2020
 .2وزارة الص ّ
( https://bit.ly/3fv5WMC .3شوهد آخر مرة بتاريخ )31.5.2020
( https://bit.ly/3fucFGH .4شوهد آخر مرة بتاريخ )30.5.2020

 .1نتائج كم ّية
أ 1.منشورات فيسبوك
فيمــا ي ـلـي رصــد كمــيّ لعــدد منشــورات فيســبوك باللغتيــن العرب ّيــة والعبر يّــة ،وكذلــك عــدد الفيديوهــات المنشــورة
5
عبــر فيســبوك وقنــاة يوتيــوب.
عدد المنشورات في فيسبوك  -عربي
عدد المنشورات في فيسبوك  -عبري
عدد منشورات فيسبوك المماثلة بالعرب ّية
والعبر يّة
عدد الفيديوهات في فيسبوك  -عربي
عدد الفيديوهات في فيسبوك -عبري
عدد فيديوهات فيسبوك المماثلة بالعرب ّية
والعبر يّة

عدد الفيديوهات في قناة الوزارة على يوتيوب–5
بكل اللغات
عدد الفيديوهات في قناة الوزارة على يوتيوب
باللغة العرب ّية
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أ 2.محتوى الفيديوهات يف فيسبوك
ثمــة محتو يــات تكــررت ـفـي الفيديوهــات المتوفـ ّرة ،فيمــا ي ـلـي رصــد
يتضــح مــن مشــاهدة الفيديوهــات عبــر فيســبوك أن ّ
كمــيّ لهــذه المحتويــات.
المحتوى

عربي

عبري

محاضرة افتراضية ،حوارية (ويبنر)،
إجابة على أسئلة من قبل طبيب

15

13

بيانات وزارية /حكومية ،خطاب
لرئيس الحكومة ،خطاب لمدير عام
حة
حة أو وزير الص ّ
وزارة الص ّ
حمالت توعوية (غسل اليدين ،نقل
العدوى ،وضع الكمامة)
نصائح وتوصيات من رجال دين
نصائح وتوصيات من شخصيات
معروفة

0

18

13

26

4

0

4

0

حــة ع ـلـى يوتيــوب( https://bit.ly/2V8z4Sj :شــوهدت آخــر مــرة بتاريــخ  )30.5.2020تضــم القنــاة الحمــات التوعويــة واإلرشــادية
 .5قنــاة وزارة الص ّ
باللغــات العبريّــة ،والعرب ّيــة ،والروســية ،واألمهاريــة .الحمــات باللغــات المختلفــة هــي عبــارة عــن دبلجــة للفيديــو المنشــور بالعبريّــة – تعديــل ومالءمــة
(.)Adaptation
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التبايُن بني حمالت وزارة الصحّة اإلرسائيليّة بالعربيّة والعرب يّة يف فرتة كورونا

أ 3.محتوى الفيديوهات يف قناة يوتيوب

ب .منشورات فيسبوك

كمــا الفيديوهــات المنشــورة عبــر فيســبوك؛ والمذكــورة سـ ً
ثمــة فيديوهــات تتكــرر ـفـي المنص ّتيــن،
ـابقا؛ يتضــح أن ّ
وكذلــك المحتويــات .فيمــا ي ـلـي رصــد كمــيّ لهــذه المحتويــات.

ب 1.منشورات فيسبوك باللغة العرب ّية

المحتوى

عربي

عبري

توضيح وشرح ،إجابة على أسئلة
من قبل طبيب ،شرح حول
استخدام معدات طبية لمريض
كورونا
بيانات وزارية /حكومية ،خطاب
لرئيس الحكومة ،خطاب لمدير عام
حة
حة أو وزير الص ّ
وزارة الص ّ
حمالت توعوية (غسل اليدين ،نقل
العدوى ،وضع الكمامة ،العودة
للحياة االعتيادية)
نصائح وتوصيات من رجال دين أو
ذات طابع دينيّ
نصائح وتوصيات من شخصيات
معروفة

0

39

0

9

15

53

0

1

0

3

0

2

0

2

تمارين رياضية لفترة الحجر
الصحي المنزلي
شرح بلغة اإلشارة حول الوباء
وسبل الوقاية

حة اإلسرائيل ّية في فيسبوك بتاريخ  .2.2.2020وفيما نشرت الصفحة باللغة العبر يّة
بدأ النشر عبر صفحات وزارة الص ّ
حة وطاقم وزارته للبت في قضية انتشار وباء كورونا  -وبذلك تم اإليذان للجمهور عن بدء العمل
صورة الجتماع وزير الص ّ
الوزاري – وما في األمر من تعبير عن مدى جديّة الموضوع وخطورته ،لم تنشر الصورة عبر الصفحة باللغة العرب ّية.
أولى المنشورات اإلعالم ّية (الحمالت) كانت حول مصدر الفيروس – الصين ،تبعها نشر معلومات خاصة للعائدين
من الصين حول ضرورة الحجر المنزلي ،أما الصفحة باللغة العرب ّية فقد بدأت النشر التوعوي بتعليمات حول ضرورة
غسل اليدين 6وما في األمر من قدرة وامكانية لتفادي العدوى ،وإعالن عن حوار مفتوح ببث حيّ مع طبيبة عائلة

للشرح حول ماهية الفيروس.

اعتمدت معظم المنشورات الـ  62بالعرب ّية على تقديم التعليمات للمتلقي – أي شرح حول ضرورة الوقاية ،تعليمات
لضمان السالمة ،شرح حول كيفية غسل اليدين ،وكيفية ارتداء الكمامة والمستفاد منها ،كذلك نشر حول التصرفات
التي تحد من انتشار العدوى مثل منع المصافحة والمعانقة ،والتباعد االجتماعي ،والحجر الصحيّ ،وتقديمها معلومات
محتلنة حول قرارات الوزارة وتفاصيل إغالق المرافق التجارية والتعليمية والترفيهية ،ومنع السفر ،والتقييدات على
الحركة بين المدن وداخل البلدات ،وعلى الصعيد الوقاية الشخصية نشرت معلومات حول تفادي وصول رذاذ الفم
لآلخرين.
حة ،واللون األزرق المعتمد في التصاميم الحكومية،
اعتمدت معظم المنشورات في البداية ألوان شعار (لوجو) وزارة الص ّ
ً
نصا وصو ًرا
الحقا تم التخلي عن األزرق واستبداله بألوان أخرى تتالءم مع محتوى التصاميم .احتوت المنشورات ً
يكمل محتوى الصورة وخاصة في مرحلة
توضيحية ،وفي بعضها تم اعتماد صورة ونشر نص مرافق لها يوضح أو
ّ
التعليمات الوزارية واالعالن عن اغالق المرافق .برز استخدام اللون األحمر في المنشورات التي تهدف للتحذير ،كما
يظهر في المثال التالي:

مُعاجلة المعلومات
حــة اإلســرائيل ّية باللغتيــن
المخرجــات اإلعالميــة التــي أنتجتهــا وزارة الص ّ
تتــم ـفـي هــذا البــاب مقارنــة بيــن مضاميــن ُ
العرب ّيــة والعبر يّــة ســواء بصر يًــا أو جــودة المضاميــن والرســالة التــي يتوجــب أن ُتستشــف منهــا ،كذلــك ســتتم اإلشــارة
إ ـلـى ســامة اللغــة العرب ّيــة المســتخدمة ،وارتبــاط كل هــذا بمــدى موا كبــة المنشــورات للتطــورات وتعليمــات الطــوارئ
ســريعة التغ ّيــر.

 .6أول منشور في الصفحة باللغة العرب ّية ( https://bit.ly/37G94CBشوهد آخر مرة بتاريخ )30.5.2020
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التبايُن بني حمالت وزارة الصحّة اإلرسائيليّة بالعربيّة والعرب يّة يف فرتة كورونا

التبايُن بني حمالت وزارة الصحّة اإلرسائيليّة بالعربيّة والعرب يّة يف فرتة كورونا

نصــا وتعليمــات للجمهــور لــم تعتمــد مبــدأ
رغــم ضــرورة المحتــوى وأهميتــه -معظــم المنشــورات التــي تحتــوي ً
منشــورات فيســبوك المعــروف ( %20أي أن يكــون النــص بمســاحة  %20فقــط مــن أي صــورة  -بوســتر) وبالتا ـلـي
تقــل إمكانيــة النشــر الممــول ،وتقــل معهــا فــرص وصــول المحتــوى إ ـلـى متابعــي الصفحــة والجمهــور العــام بشــكل
تصعــب ع ـلـى المتلقــي قراءتــه – كمــا يظهــر ـفـي مثــال "ابقــوا ـفـي البيــت".
كبيــر .ناهيــك عــن أن كثافــة النــص
ّ

ُتظهــر بعــض المنشــورات أن المــواد مترجمــة عــن اللغــة العبر يّــة شـ ً
ـكل ومضمونًــا ،حيــث وقعــت أخطــاء ـفـي التصاميــم
تعكس اعتماد ايقونات توضيحية ( )Iconsباللغة العبر يّة في المنشورات بالعرب ّية ،أو الترجمة الحرفية عن العبر يّة
بحيــث ينتــج عنهــا معنــى مختلــف بالعرب ّيــة أو جملــة بــا معنــى؛ كمــا نــرى ـفـي مثــال "שימו לב"

ان المنشــورات التــي تحتــوي مــوادًا ذات ضــرورة قصــوى للجمهــور ،وبالــذات فيمــا يتعلــق بســبل الســامة والوقايــة إ ـلـى
ّ
جانــب المســموح والمحظــور فعلــه مــن جهــة ،والعقوبــات الواقعــة ع ـلـى المخالفيــن مــن جهــة أخــرى ،كان مــن األجــدر
أن تكــون ذات نصــوص قصيــرة ومباشــرة.
بالمقارنــة مــع محتــوى المنشــورات باللغــة العبر يّــة -لــم يســعف عــدد المنشــورات المحتــوى بالعرب ّيــة ،ورغــم تطــرق
تمامــا كمــا نُشــر بالعبر يّــة ،إال أن صياغــة بعــض النصــوص غيــر الســليمة تجعــل
المنشــورات إ ـلـى تعليمــات الســامة
ً
فهمهــا عســي ًرا ع ـلـى المتلقــي ،ناهيــك عــن األخطــاء اإلمالئيــة والنحو يــة.
يصعــب عمليــة
تــم تصميــم بعــض المنشــورات كبوســترات تعــرض صــو ًرا توضيحيــة متسلســلة ،لكــن صغــر حجمهــا
ّ
رؤيتهــا بوضــوح – نأخــذ بعيــن االعتبــار هنــا أن عــددًا كبي ـ ًرا مــن النــاس يطالــع الشــبكات االجتماعيــة مــن خــال جهــاز
الهاتــف الخلــوي -كذلــك نلحــظ تكــرا ًرا للتعليمــات بتصاميــم مختلفــة ،نشــر صــور لمحطــات فحــص دون أي نــص
مرافــق حــول مــكان المحطــات أو أي معلومــة حــول الهــدف مــن نشــر الصــور ،ونشــر صــور لمنتجــات تتــرك المجــال
لتكهنــات المتلقــي حــول الهــدف مــن وراء النشــر!
ونخــص بالذكــر هنــا مثــال ع ـلـى منتــج ( )Gelيجــب الحــذر مــن شــرائه واســتخدامه ،لكــن التحذيــر يظهــر فقــط ـفـي
الصفحــة بالعبر يّــة فيمــا اقتصــر النشــر ـفـي الصفحــة بالعرب ّيــة ع ـلـى صــورة المنتــج فقــط -كمــا يظهــر ـفـي المثــال "הודעה
לציבור".
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يعكس الفرق في محتوى المنشورات؛ أوال تعامل الوزارة مع المتلقي ،فالفروقات في عدد المنشورات ،مواعيد النشر
وكثافته ،المنشورات التي اقتصرت على اللغة العبر يّة؛ كلها مجتمعة تبدو كتقصير في كم المعلومات الناتج عن إعطاء
األولوية للنشر بالغة العبر يّة .في حين تم الحرص على نشر معلومات من المصدر (الوزارة) لخلق الثقة لدى الجمهور
ولم ُيؤخذ المتلقي العربي بعين االعتبار.
•من الالفت ان من بين  62منشو ًرا كانت هناك  6منشورات متعلقة بشهر رمضان والتعليمات الخاصة التي
صدرت خالله ،خاصة تلك المتعلقة بالتباعد االجتماعي خالل وجبات اإلفطار وااللتزام بالصالة في البيت ،بالمقابل؛
ورغم تزامن عيد الفصح المجيد مع فترة أزمنة كورونا إال أن الصفحة لم تنشر منشو ًرا واحدًا يتوجه للمحتفلين
حا بااللتزام بتعليمات الوزارة .كذلك األمر بالنسبة لعيد النبي شعيب للطائفة الدرزية الذي حل أيضا في فترة
ناص ً
األزمة ولم ُيذكر ولو بمنشور واحد ،ولم يتم تقديم نصيحة خاصة حول عدم التوافد إلى المقام وزيارته بأعداد كبيرة
والحفاظ على التباعد االجتماعي!
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أمــا ع ـلـى صعيــد المناســبات االجتماعيــة ،فقــد تــم تصميــم منشــور خــاص بالتزامــن مــع االحتفــال بعيــد األم ،وتــم خاللــه
ً
حفاظــا ع ـلـى ســامتهن.
تقديــم النصيحــة بعــدم ز يــارة األم والجــدة واالمتنــاع عــن معانقتهــن

التبايُن بني حمالت وزارة الصحّة اإلرسائيليّة بالعربيّة والعرب يّة يف فرتة كورونا

نورد هنا بعض األمثلة:
•خطأ نحوي مثل :على اإلسرائيليون العائدون
•العرب ّية المحكية مثل :تهوية البيت
•كلمات ليست بالعرب ّية مثل" :كاشير"  -بمعنى صندوق الدفع في المحالت التجارية.
•ترجمــة حرفيــة عــن اللغــة العبر يّــة مثــل :بمشــاركة ال أ كثــر مــن (בהשתתפות לא יותר מ )-أو مثــل :كل نشــاط
مبــارك طالمــا أنــه عــدم الجلــوس ع ـلـى األريكــة (כל פעילות מבורכת כל עוד היא לא ישיבה על הספה).

ب 2.1.سالمة اللغة العرب ّية
أظهــر فحــص المنشــورات وقــوع عــدد كبيــر مــن األخطــاء اإلمالئيــة والنحويــة ،واســتخدام كلمــات باللغــة العرب ّيــة
ً
عوضــا عــن الفصحــى ،وصياغــة نصــوص بشــكل ينــم عــن ترجمــة حرفيــة للنــص باللغــة العبر يّــة .مــا مــن
المحكيــة
شــك أن اتاحــة المعلومــات للجمهــور العر ـبـي تتطلــب صياغــة نصــوص ليســت عســيرة ع ـلـى الفهــم ،خاصــة أن الحديــث
يــدور عــن حالــة صحيــة وتعليمــات وقايــة يوميــة ديناميكيــة تحتــاج التوضيــح والشــرح إليصــال مفادهــا إ ـلـى المتلقيــن
ع ـلـى اختــاف شــرائحهم العمر يــة او الثقافيــة.
إن الترجمــة الحرفيــة عــن اللغــة العبر يّــة تنعكــس مــن خــال صياغــات غيــر ســليمة أو غيــر واضحــة ،اســتبدال المؤنــث
بالمذكــر ،نصــب المرفــوع او المجــرور ،واســتخدام كلمــات مســتخدمة ـفـي الحديــث اليومــي لكنهــا ليســت بالعرب ّيــة .هــذه
الترجمــة تثيــر تســاؤلين مهميــن:
1.1هــل تــم اعتمــاد مترجميــن أو شــركات ترجمــة مهنيــة ،أم أن الــوزارة أوكلــت المهمــة لشــخص يعــرف اللغــة بغــض
النظــر عــن مهن ّيتــه؟ (يمكــن أن يكــون إســرائيل ًيا ُيتقــن العربيــة).
2.2هــل تــم التعامــل مــع اللغــة العرب ّيــة كلغــة يتحــدث بهــا ُ
خمــس المواطنيــن ،أم ك ُلغــة أقليــة ُيفتــرض بهــم معرفة لغة
الدولــة الرســمية وبالتا ـلـي يمكنهــم اســتقاء المعلومــات الناقصــة مــن خــال مطالعــة المنشــورات والمعلومــات
بالعبر يّة؟
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ب 2.منشورات فيسبوك باللغة العرب يّة
بلــغ عــدد منشــورات صفحــة فيســبوك باللغــة العبر يّــة ثالثــة اضعــاف المنشــورات باللغــة العرب ّيــة .وبالتا ـلـي فــإن عــددًا
كبيـ ًرا مــن المنشــورات بالعبر يّــة لــم يتوفــر بالعرب ّيــة.
بــدت جديّــة التعامــل مــع متلقــي الصفحــة بالعبر يّــة عنــد اإلعــان عــن أول اصابــة بالوبــاء ،تبعهــا تفصيــل لمســار
تحـ ّرك المر يــض وفيمــا بعــد تــم تخصيــص  72منشــو ًرا حــول مســارات مرضــى ـفـي بلــدات مختلفــة .هــذه المعلومــات
الضرور يــة غابــت كل ًيــا عــن المتلقــي العر ـبـي.
ومــن األمــور ذات األهميــة والتــي نشــرت ـفـي الصفحــة بالعبر يّــة فقــط كانــت التحذيــرات ممــا يســمى األخبــار الكاذبــة
" ،" fake newsفقــد ورد ـفـي الصفحــة  7منشــورات تحتــوي ع ـلـى صــورة لخبــر كاذب منتشــر مــع تحذيــر مــن أن الخبــر
حــة .ان عــدم تحذيــر المتلقــي العر ـبـي مــن األخبــار الكاذبــة يوقعــه ال شــك ـفـي فــخ المغالطــة
لــم يصــدر عــن وزارة الص ّ
والتخويــف والترهيــب ،خاصــة أن محتــوى الرســائل كان يتح ـدّث عــن اعــان الحكومــة حالــة طــوارئ قصــوى.
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مــع العــودة التدريجيــة إ ـلـى الحيــاة الطبيعيــة تمــت حتلنــة الشــكل الرئيســي لفيســبوك ،وتبدلّــت صــورة الغــاف
(اليافطــة) لصفحــة فيســبوك بالعبر يّــة لتتــاءم مــع التغييــرات والتحديثــات ،والتشــديد ع ـلـى تعليمــات الســامة خــال
الفترة االنتقالية واتخاذ شعار يحذر بشكل غير مباشر من نتائج عدم اتباع التعليمات "נהיה בסדר או נהיה בסגר"،
بينمــا بقيــت التعليمــات الخاصــة بشــهر رمضــان تتصــدر الصفحــة بالعرب ّيــة ،7كمــا يظهــر ـفـي المثــال:

ومــن المنشــورات المتفرقــة التــي نشــرت بالعبر يّــة فقــط كانــت مضامينهــا كالتا ـلـي :خبــر عــن تطبيــق معلوما ـتـي
اســمه " "Corona App؛ منشــور توضيحــي لطريقــة اجــراء فحــص كورونــا؛ منشــور تحذيــري للعائديــن مــن ســيناء؛
معلومــات حــول امكانيــة نقــل العــدوى مــن خــال الطــرود البريديــة التــي تصــل مــن خــارج البــاد؛ منشــور حــول التغذيــة
الســليمة وز يــادة المناعــة؛ اإلعــان عــن إلغــاء امتحانــات الترخيــص ـفـي المهــن الطبيــة؛ اإلعــان عــن وصــول ركاب ســفينة
"נסיכת יהלום " القادمــة مــن الشــرق األقصــى؛ اعــان عــن وقــف الخدمــات والعالجــات التجميليــة غير الطبية؛ منشــور
تشجيعي حول دور المواطنين في منع انتشار العدوى؛ ومعلومات حول العقوبات لمخالفي الحجر الصحي المنزلي
ودعــوة الجمهــور للتبليــغ عــن المخالفيــن.

تجــدر اإلشــارة هنــا إ ـلـى أحــد منشــورات الصفحــة الــذي تــم شــطبه مــن الصفحــة بفعــل الضغــط الجماهيــري ،وحملــة
االنتقــاد الواســعة التــي طالتــه .يــدور الحديــث عــن أحــد منشــورات الــوزارة ع ـلـى صفحتهــا الرســمية حــول تعليمــات
ـومات توضيحيــة لعائلــة
الســامة مــع بدا يــة شــهر رمضــان .احتــوى المنشــور – إ ـلـى جانــب التعليمــات – ع ـلـى رسـ
ٍ
"حطــة" باللــون
مســلمة ،ظهــر أفــراد العائلــة مــن الرجــال بلبــاس أبيــض واســع (جالبيــة) وغطــاء رأس (المعــروف باســم
ّ
األبيــض ،و"عقــال" أســود) ال يمتــان بصلّــة إ ـلـى المتعــارف عليــه ـفـي المجتمــع العر ـبـيّ الفلســطينيّ ـفـي الداخــل ،وظهــرت
النســاء بلبــاس واســع أســود (عبــاءة) وغطــاء للــرأس أســود ً
حــا أن الصــورة لعائلــة خليجيــة ،ممــا أثــار
أيضــا .كان واض ً
ردود فعــل غاضبــة ،وأعــداد مــن المنشــورات الفيســبوكية الحانقــة ع ـلـى مــن يقــف وراء هــذه الالمبــاالة ـفـي اختيــار
الرســومات التوضيحيــة – التصميــم أدنــاه.

بالطبــع؛ فــإن جــز ًءا كبي ـ ًرا مــن هــذه المنشــورات ذات أهميــة للمتلقــي العر ـبـي ً
المســاءلة حــول
أيضــا ،وهنــا تجــدر ُ
عمليــة االنتقــاء التــي ينتــج عنهــا تغييــب لبعــض المضاميــن الهامــة بالعرب ّيــة! وهــل هــذا التغييــب متعلــق بالميزانيــات
المخصصــة للنشــر بالعربيــة؟ أم هــو انتقــاء متعلــق بالطــرف المنفــذ للنشــر؟ ـفـي كلتــا الحالتين فــإن اختصار المعلومات
وعــدم اتاحتهــا  %100كمــا تتــاح للناطقيــن بالعبر يــة هــو تعبيــر عــن مكانــة جمهــور الهــدف.

 .7الصور في المثال كما شوهدت الصفحات آخر مرة بتاريخ .29.5.2020
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الفيديوهات
حــة عبــر صفحتهــا ـفـي فيســبوك وقناتهــا ـفـي يوتيــوب .يظهــر فحــص الفيديوهــات المنشــورة
تتو ّفــر فيديوهــات وزارة الص ّ
ً
تطابقــا شــبه تــام بيــن الفيديوهــات باللغــة العرب ّيــة ـفـي فيســبوك ويوتيــوب ،ويقتصــر االختــاف ع ـلـى اضافــة فيديــو ـفـي
8
يوتيــوب حــول العــودة التدريجيــة للحيــاة الطبيعيــة لــم ُينشــر ـفـي فيســبوك  .تناولــت الفيديوهــات تعر يــف بالفيــروس
وســبل الوقايــة منــه ،غســل اليديــن ،نقــل العــدوى ،نصائــح وارشــادات واجابــة ع ـلـى تســاؤالت الجمهــور مــن قبــل
أطبــاء ،إ ـلـى جانــب فيديوهــات لرجــال ديــن تهــدف باألســاس إ ـلـى اقنــاع الجمهــور باعتــزال دور العبــادة ـفـي فتــرة األزمــة،
وحملــة تشــجيع التبــاع التعليمــات مــن قبــل بعــض الشــخصيات الرياضيــة تركــزت حــول الحــرص ع ـلـى األســس ال 3
األساســية التباعــد االجتماعــي ،ارتــداء الكفــوف ووضــع الكمامــة.

التبايُن بني حمالت وزارة الصحّة اإلرسائيليّة بالعربيّة والعرب يّة يف فرتة كورونا

تتوفــر معلومــات كهــذه بالعرب ّيــة الب ّتــة .كذلــك ـفـي الخرائــط ،فالرابــط المتوفــر بالعرب ّيــة ينقــل المتصفــح إ ـلـى خارطة عامة
للعالــم مقطوعــة عــن ســياق الفيــروس ،بينمــا بالعبر يّــة يصــل المتصفــح إ ـلـى خارطــة واضحــة تعكــس معلومات جديدة
ومتواصلــة حــول مــكان وجــود الوبــاء ـفـي البــاد .أمــا تبو يــب "مصابــو الوبــاء المؤكديــن" بالعرب ّيــة فيصــل بالمتصفــح
إ ـلـى صفحــة تحتــوي ع ـلـى اخبــار الــوزارة ـفـي موقــع الخدمــات والمعلومــات الحكومــي ،حيــث وضعــت مالحظــة تقــول:
"المعلومــات بالعرب ّيــة غيــر كاملــة ،يرجــى التوجــه إ ـلـى الصفحــة بالعبر يّــة".

حــة ،ثــم توالــت الفيديوهــات
أمــا الفيديوهــات بالعبر يّــة فشــملت محاضــرة خاصــة لرئيــس قســم االوبئــة ـفـي وزارة الص ّ
حــة ،ثــم حوار يــات (ويبنــر) ألطبــاء تتضمــن اإلجابــة
حــة ،ومديــر عــام وزارة الص ّ
لخطابــات رئيــس الحكومــة ،ووز يــر الص ّ
ع ـلـى أســئلة الجمهــور ،وفيديوهــات ارشــادية للطواقــم الطبيــة حــول اســتخدام اجهــزة التنفــس االصطناعــي ،تمار يــن
رياضيــة لســامة الجســم ـفـي فتــرة الحجــر الصحــي المنز ـلـي ،فيديوهــات متاحــة ألصحــاب اإلعاقــة الســمعية ،وتوصيــات
بالتــزام تعليمــات الســامة مــن قبــل رؤســاء ســلطات محليــة يهوديــة.
ثمــة فــرق صــارخ بيــن كــم الفيديوهــات بالعرب ّيــة والعبر يّــة ومحتوياتهــا ،فاتســمت العبر يّــة بالشــمولية طب ًيــا ورســم ًيا
ّ

واجتماع ًيــا ،فيمــا غــاب الجانــب الرســمي عــن العرب ّيــة ،رغــم أهميتــه وكونــه المصــدر األول والمعتمــد لتلقي التعليمات
المحتلنــة حــول المســتجدات والتقييــدات وتعليمــات الســامة .كذلــك األمــر فيمــا يتعلــق بالفيديوهــات االرشــادية
لكيفيــة اســتخدام أجهــزة التنفــس االصطناعــي التــي لــم تتوفــر اال بالعبر يّــة.
تــم اعتمــاد المالءمــة ( )Adaptationـفـي الحمــات األساســية وترجمتهــا عــن العبر يّــة ،ولكــن هــذا لــم يقتصــر ع ـلـى
الفيديوهــات بالعرب ّيــة بــل كذلــك ـفـي اللغــات األخــرى (كمــا هــو موضــح ـفـي المالحظــة الجانبيــة صفحــة .)2

(خارطة انتشار كورونا في الموقع بالعبر يّة)

الموقع الرسمي
تــم تخصيــص صفحــات خاصــة ( )landing pageبالعرب ّيــة  9والعبر يّــة ألزمــة كورونــا تحــت عنــوان "فيــروس كورونــا"،
وتحتــوي هــذه الصفحــات ع ـلـى تبويبــات ( )tapsتحتــوي ع ـلـى أســئلة وإجابــات معلوماتيــة أساســية ،معلومــات حــول
حــة ،معلومــات وفعاليــات خاصــة بالطواقــم الطبيــة ،التأقلــم
الوبــاء المؤكديــن ،األخبــار والبيانــات الرســمية لــوزارة الص ّ
مــع الحيــاة االعتياديــة ومعلومــات أخــرى.
أما ضمن زوايا المحتوى األخرى فهناك خرائط انتشــار الفيروس في البالد ،وخرائط العزل حســب تقســيم الســلطات
المحليــة ،وامكانيــة تبليــغ عــن منتهكــي الحجــر الصحــي المنز ـلـي ،ســبل العــودة للحيــاة االعتياديــة ،واألوامــر الرســمية
المحتلنة.
لــدى مقارنــة الصفحــات بالعرب ّيــة والعبر يّــة يظهــر الفــرق جل ًيــا بينهمــا ،إ ـلـى جانــب التصميــم واختــاف ســلم أولو يــات
المعلومــات الــواردة؛ ـفـي الصفحــة العبر يّــة هنــاك تحديــث مســتمر ألعــداد المصابيــن بالوبــاء واعــداد المتعافيــن فيمــا ال
( https://bit.ly/2zJb6p8 .8شوهد آخر م ّرة بتاريخ )31.5.2020
( https://bit.ly/3en654N .9شوهد آخر مرة بتاريخ )29.5.2020
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التبايُن بني حمالت وزارة الصحّة اإلرسائيليّة بالعربيّة والعرب يّة يف فرتة كورونا

حول أعداد المصابين بالوباء العرب وأماكن سكناهم.
لــدى تصفــح تبويــب "فعاليــات للطواقــم المهنيــة" أو "مــزودي خدمــات أساســيين ـفـي النظــام الصحــي" نصــل إ ـلـى
صفحــة معلومــات بالعبر يّــة ،كذلــك الحــال لــدى تصفــح عناو يــن مثــل :الشــارة البنفســجية؛ فعاليــات بمشــاركة أ كثــر
مــن  50شــخص؛ فيديوهــات مقترحــة لنشــاط بد ـنـيّ؛ قائمــة شــاملة للطعــام الصحــي؛ ومعلومــات حــول ممارســة
الرياضــة؛ الرجــوع التدريجــي للحيــاة االعتياديــة؛ واســتمارة قيــاس الحــرارة.
تس ـ ّهل الصفحــة بالعبر يّــة عمليــة الوصــول إ ـلـى المحتويــات ،وتق ـدّم للمتصفــح معلومــات تظهــر ً
وفقــا للتغييــرات ـفـي
الوضــع الميدا ـنـي ،فــإن ّ
تعقــب أعــداد المصابيــن الوبــاء والمتعافيــن ،وأماكــن تواجدهــم وأماكــن انتشــار الفيــروس ينشــر
ـفـي المقدمــة ،فيمــا تليــه معلومــات محدثّــة كان آخرهــا نشــر التقســيم الزمنــي لعــودة الحيــاة إ ـلـى مجراهــا الطبيعــي.

جَرس اله ّوة  -تجنّد المؤسسات األهلية العربية
حة ومكتب اإلعالنات الحكومي خصصوا الموارد والطواقم لإلعالم باللغة العرب ّية ،إال أن
على الرغم من أن وزارة الص ّ
المؤسسات األهلية العرب ّية استشعرت الخطر والتقصير ولم تقف مكتوفة األيدي حيال ذلك .بادرت المؤسسات
المذكورة إلى أخذ دور في المطالبة بإتاحة المعلومات والخدمات باللغة العرب ّية من جهة ،وأخذت دورها في التوعية
ّ
ّ
مستقل إلدارة شؤون
مصغر
لمخاطر الفيروس من جهة أخرى .فيما عملت المؤسسات األهل ّية  ،كجسم تنسيقي
المجتمع العربيّ الفلسطينيّ في الداخل نتيجة ما آلت إليه الظروف والتحديات غير المسبوقة.
ينم هذا التجنّد عن الوعيّ لإلهمال طويل األمد الذي تنتهجه الدولة ومؤسساتها تجاه العرب ،لذا تمخض عنه عمالن
محليّ وقطريّ .جزء من حمالت التوعية كان محل ًيا – بحيث عملت عليه جمعيات محلية النشاط (في مدن او قرى
حة
عينية) ،وجزؤها اآلخر كان قطر يًا تم الحرص أن يكون واسع االنتشار ،مهن ًيا وموا ك ًبا للتطورات وتعليمات وزارة الص ّ
المتغيرة بين حين وآخر.
بمضيّ أسبوعين على بدء الفحوصات الميدانية "افحص وسافر" لم تكن هذه متاحة في أي من البلدات العرب ّية-
حتى المدن الكبرى كالناصرة وأم الفحم وره وسخنين -وبالتالي تمت المطالبة بفتح محطات فحص بشكل فوري في
المجتمع العربي ، 10على الرغم من أن هذه مسؤولية الوزارة القصوى ،لكن طابع التمييز في الحصول على الخدمات

تجسد على شكل إعطاء األولوية للجمهور اليهودي للحصول على خدمات الفحص .بالمقابل ،ظهر تباطؤ
الصح ّية
ّ
في تهيئة المستشفيات العرب ّية الستيعاب حاالت اإلصابة ،مما دفع مركز عدالة لاللتماس للمحكمة لتوفير مطالب
المستشفيات.11

برزت خالل هذه الفترة ً
فعلت طواقم مختصة في مجاالت صحة الجمهور،
أيضا نشاطات الهيئة العرب ّية للطوارئ ،والتي ّ
والتط ّوع ،واإلعالم من أجل إتاحة المعلومات للمجتمع العربي بشكل مكثف ومحتلن ومتواصل ،وخلق شبكة
متطوعين لتقديم الخدمات الميدانية ،وإيصال األدوية.
أنتجت الهيئة فيديوهات توعوية مهنية وصل عددها إلى  28فيديو تن ّوعت ما بين اإلرشادات والحمالت ،وركزت على
االلتزام بقواعد الحماية الشخصية ،والحرص على تنفيذ تعليمات الوزارة والتعليمات الحكومية ،وتوفير المعلومات
حة ( https://bit.ly/2YMAeneشوهد آخر مرة بتاريخ )30.5.2020
 .10توجه جمعية حقوق المواطن لوزارة الص ّ
 .11التماس عدالة لتوفير احتياجات مستشفيات الناصرة ( https://bit.ly/2CgvuyMشوهد آخر مرة بتاريخ )30.5.2020
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خصوصا مقابل
عموما ،دور المؤسسات الرسمية ذات الصلّة
المستفادة من هذه األزمة
ً
بات واض ً
ً
حا أن الدروس ُ
جهود الهيئة ومؤسسات أهل ّية أخرى؛ هي أن المجتمع العربي الفلسطينيّ في الداخل يمتلك القدرات المهن ّية
لتجسير اله ّوة المعلوماتية لدى الجمهور النابعة عن تقصير الوزارة في توفير المعلومات للمجتمع العربي ،وعلى
وعي المجتمع إلى ضرورة تضافر الجهود لخدمة نفسه بنفسه عند وقوع أزمة.

تلخيص واستنتاجات
ً
وفقا للقومية أو الدين
نوع من التعامل الشعاراتيّ مع فيروس كورونا بأنه ال يف ّرق بين إنسان وآخر
تم اعتماد ٍ
أو الجندر؛ وكذلك يجب أن يكون التعامل الرسمي مع الوباء؛ إال أن مطالعة المنشورات والفيديوهات ومحتوى
الموقع؛ تنم عن تمييز جدّي في المعلومات الحيوية المتاحة للمتلقي العربيّ:
•كم ّية المنشورات بالعرب ّية والتي بلغت ُثلث المنشورات باللغة العبر يّة تعكس مدى الجهد والوقت وربما
الميزانيات المخصصة لتوفير المعلومات الالزمة للمجتمع العربي ،وكذلك انعكاس للجديّة والحرص على توفير
هاما؛ ربما األكثر أهمية؛
المعلومات للمواطن العربيّ من خالل
ّ
المنصات اإللكترونية التي تعتبر اليوم مصد ًرا ً
ً
وفقا لإلحصائيات المتوفرة يستخدم معظم العرب في البالد ( )%84شبكة اإلنترنت
في إتاحة المعلومات.

للحصول على المعلومات ،12بضمنها؛ بالطبع؛ المعلومات الرسم ّية الصادرة عن المؤسسات الحكوم ّية وخاصة
في ظرف استثنائيّ كانتشار وباء كورونا .إن التقليل من كم المعلومات المتوفرة هو جزء ال يتجزأ من تعامل
مؤسسات الدولة مع العرب ،وهو نموذج لمدى التهاون في ّ
حة الجمهور رغم
بث المعلومات المتعلقة بص ّ

تتسم بالتمييز
حساسية الحدث .ببساطة ،تتجلى هنا سياسات الدولة
ّ
المتبعة على مدار عشرات السنين والتي ّ
ّ
واإلهمال.

المعطى طبيعة العالقات بين العرب ومؤسسات
•استخدام لغة عرب ّية غير سليمة ومشوهّةُ :يستشف من هذا ُ
شرعته
الدولة ،والمكانة المتدن ّية للمواطن العربي ولغته التي تظهر جل ًيا من خالل بنود قانون القومية الذي
ّ
الكنيست يوم  19تموز/يوليو  132018وعلى رأسها بند  4التعلّق باللغة العربية ومكانتها في مؤسسات الدولة

الرسم ّية ،وتصنيفها كلغة "ذات مكانة خاصة" رغم أنها لغة األم ألكثر من  20%من المواطنين .باإلضافة
فإن عدم الحرص ً
حقا على توفير المعلومات له بلغته األم ليس غري ًبا في ظل وجود خطة خماسية
إلى ذلكّ ،
14
للحكومة اإلسرائيل ّية (خطة تطوير مجتمعات األقليات  )2016-2020التي ورد فيها بند ينص على ضرورة
تبني قرار وزارة التربية والتعليم بخصوص تعليم ّ
اللغة العبر يّة لألطفال العرب في سن مبكرة كبادرة إلحداث
المالمة على التساهل،
تح ّول في مفهوم الهوية لدى األجيال القادمة 15.ليست المؤسسات الرسم ّية وحدها ُ
(كالمترجمين ،ومؤلفي الحمالت،
بل للق ّيمين على نشر المعلومات وتوفيرها بالعرب ّية من الموظفين العرب
ُ

 .12أبــو كشــك ،هامــة ( " : )2016الح ّيــز االفتراضــي لــدى األقل ّيــة الفلســطين ّية ـفـي إســرائيل" .ـفـي جــدل ،العــدد التاســع والعشــرون ،كانــون أول  .2016مركــز
مــدى الكرمــل.
 .13بنود قانون أساس :إسرائيل – دولة قومية للشعب اليهودي ( https://bit.ly/3dbHdvlشوهد آخر مرة بتاريخ .)6.6.2020
 .14قرار الحكومة رقم  922من تاريخ ( https://bit.ly/30MLSRT .30.12.2016شوهد آخر مرة بتاريخ )6.6.2020
همت ( " )2016الفلسطينيون في إسرائيل ،مواطنة مشروطة بقبول يهودية الدولة" .تقرير مدار االستراتيجي  .2016صفحات .290-253
 .15زعبيّ ،
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ّ
حة ،ووسائل اإلعالم العرب ّية الناشرة)
وكاتبي النصوص ،ومكاتب اإلعالن
المفوضة كناطق بلسان وزارة الص ّ
حصة في هذا االستخفاف بسالمة اللغة.
ّ
•جــودة المضاميــن :إن خطــورة الوبــاء وســرعة انتشــاره ،وســهولة نقــل العــدوى الناجمــة عــن االحتــكاك اليومــي
حــة للتوع ّيــة .كمــا أظهــرت المقارنــة
بيــن النــاس ،لــم تتجســد ـفـي محتــوى المنشــورات ولــم تعكــس الضــرورة المل ّ
الكم ّيــة رجــوح ك ّفــة المنشــورات والمعلومــات باللغــة العبر يّــة ،كذلــك جــودة المضاميــن .ان المــواد المتوفــرة أمامنا
تنــم عــن جديــة أ كثــر ـفـي التعامــل مــع الوبــاء باللغــة العبر يّــة وع ـلـى وجــه الخصــوص الحــرص ع ـلـى نقــل التعليمــات
الرســمية ببــث مباشــر ،إ ـلـى جانــب االرشــادات حــول اســتخدام أجهــزة التنفــس والتــي اقتصــرت ع ـلـى العبر يّــة أيضــا
رغــم أن معلومــات هــذه ربمــا ُيســتفاد منهــا ع ـلـى مســتوى الطواقــم الطبيــة فقــط.
كان مــن الالفــت للنظــر االســتعانة برجــال الديــن إليصــال معلومــات للجمهــور ،لكــن محتــوى توجهاتهــم للجمهــور ال
المعتمــد ـفـي الحمــات بصــورة عامــة ،وليــس فيهــا مــا هــو مصيــريّ لصحــة الجمهــور؛ لــذا فــإن
ُيضيــف ـفـي فائدتــه عــن ُ
ـفـي هــذه االســتعانة شــيء مــن االستشــراق – و ـفـي االستشــراق تضميــن للعنصر يّــة – و ُيع ـ ّد هــذا االستشــراق أ كثــر
ســو ًءا إذا مــا تــم اختيــاره وتبنيــه واســتخدامه مــن قبــل أشــخاص عــرب تــم اعتمادهــم إلدارة الحمــات ،فقدمــوا رجــال
ومشــجعي الجمهــور ع ـلـى االلتــزام بالتعليمــات الرســمية،
الديــن وكــذا شــخصيات رياضيــة ـفـي خانــة مق ّدمــي النصائــح ُ
ومالءمــة لعقل ّيــة جمهــور الهــدف .وجــاء هــذا بشــكل بالــغ الوضــوح ع ـلـى حســاب اعتمــاد شــخصيات
ناســب ُ
ع ـلـى أنهــا تَ ُ
ً
توظيفــا لمفاهيــم
حــة – ع ـلـى ســبيل الذكــر ال الحصــر .ربمــا هنــاك مــن يــرى ـفـي األمــر
رســمية كمديــر عــام وزارة الص ّ
وعــادات اجتماعيــة لخدمــة حمــات التوعيــة ،لكــن اختبــار الواقــع يدفعنــا لطــرح ســؤالين:

(الصفحة الرئيسية للموقع بالعبر يّة)

1.1مــا مــدى تأثيــر هــذه الشــخصيات فعل ًيــا ع ـلـى الوعــي الجماعــيّ الجماهيــريّ ،وبالتا ـلـي ع ـلـى انصيــاع النــاس لألوامــر
مقتنعيــن بضرورتهــا؛ وهــل مــن ســبيل لقيــاس ذلــك التأثيــر؟
 2.2إذا كان لرجــل الديــن تأثيــر ع ـلـى الوعــي الجماعــيّ لمــاذا لــم يتــم توظيــف رجــال ديــن يهــود؛ أو فتــاوى؛ رغــم وجــود
عــدد كبيــر مــن المصابيــن ـفـي مدينــة بنــي بــراك ذات االغلبيــة المتدينــة؟
ان التمييــز ضــد العــرب ع ـلـى المســتوى المؤسســاتيّ يظهــر ـفـي جميــع مناحــي الحيــاة ،و ـفـي ســياق توفيــر المعلومــات
الــذي يتمحــور حولــه هــذا التقر يــر باألســاس ،مــن المفيــد ً
أيضــا التســاؤل حــول المنشــورات التــي ظهــرت بعــد عــودة
الحيــاة إ ـلـى مجراهــا الطبيعــي ،ومحاولــة استشــفاف خصائصهــا وإمكان ّيــة شــذوذها عــن نمــط التمييــز الظاهــر فيمــا
ســبقها مــن منشــورات .ولكــن ،لــن نُفاجــأ عندمــا نكتشــف أن النمــط يتكــرر ،ففــي تار يــخ  30.5.2020كانــت صــورة
الغــاف ( اليافطــة )coverلصفحــة فيســبوك بالعبر يّــة تتنــاول موضــوع الحفــاظ ع ـلـى التعليمــات لضمــان عــدم إعــادة
عجلــة العــدوى ،بينمــا بقــي رمضــان متصــد ًرا الصفحــة بالعرب ّيــة – فيمــا ي ـلـي .وكذلــك الفرق في فاتحة الموقع الرســمي
باللغتيــن .يبــدو هــذا النشــر وكأن انتهــاء مرحلــة الــذروة ،هــي إشــارة تتيــح اخــاء مســؤولية الــوزارة مــن تخصيــص
منشــورات بالعرب ّيــة أو حتلنــة المنصــات.
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(الصفحة الرئيسية للموقع بالعرب ّية)
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