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تأثير التنوع على اﻹنصاف ﰲ
مايخص اللقاحات ﰲ اﳉزائر
نظرة عامة على البحث والسياق
أجرت «ﳎموعة حقوق اﻷقليات» بحًثا لرصد
خطاب وسائل التواصل اﻻجتماعي حول
التلقيح ضد كوفيد 19-ﰲ اﳉزائر ،بما ﰲ ذلك
الوصول والثقة واﻻستيعاب بين جميع
السكان ،مع اﻹشارة بشكل خاص إﱃ اﳌجتمع
اﻷمازيغيُ .يعتبر اﻷمازيغ شعبًا أصلًيا
وﳎموعة عرقية لغوية لها لغتها اﳋاصة،
اﻷمازيغية ،وينتمون إﱃ ﳎموعات فرعية
لغوية ﳐتلفة داخل ﳎموعة اﻷمازيغية
الشاملة .ومع ذلك ،غالبًا ما يستخدم اﻷمازيغ
اللغتين العربية والفرنسية .تختلف تقديرات
أعداد اﻷمازيغ بشكل كبير ،من  17ﰲ اﳌائة إﱃ
 55ﰲ اﳌائة (حسب اﳌصدر.)1

بشكل عام ،تفرض السلطات اﳉزائرية قيوًدا
على التعبير العام .يظهر هذا أيًضا ﰲ معركتهم
ضد اﻷخبار الكاذبة اﳌتعلقة بكوفيد 19-على
وجه اﳋصوص .بعد عامين من اﻻحتجاجات
السلمية اﳌعروفة باسم اﳊراك ،وانتخابات
رئاسية ﰲ كانون اﻷول /ديسمبر 2019
تميزت بضعف اﻹقبال بنسبة  40ﰲ اﳌائة،
تواجه السلطات صعوبات كبيرة ﰲ إيصال
رسالتها .ﰲ  22آذار /مارس  ،2020منع
الرئيس عبد اﳌجيد تبون نشر أي إحصاءات
وطنية عن كوفيد ،19-باستثناء ما يصدر عن
وزارة الصحة .أثار هذا الشكوك حول استعداد
اﳊكومة ﻹدارة اﻷزمة الصحية بشفافية3.

كان السكان اﻷمازيغ اﻷصليون وﻻ يزالون
يتعرضون لتاريخ طويل من التمييز ﰲ
اﳉزائر .كانت اللغة اﻷمازيغية ﳏظورة حتى
إنشاء «اﳌحافظة السامية لﻸمازيغية» ﰲ عام
 .1995جاء ذلك استجابة لعقود من اﳌطالب
باﻻعتراف باﳊقوق الثقافية واللغوية
لﻸمازيغ ﰲ اﳉزائر .لكنها كانت أيًضا بمثابة
بداية ﳏاوﻻت اﳊكومة لفرض السيطرة
اﳌركزية على اﳌنظمات اﻷمازيغية ،مع
تصنيف بعضها على أنها انفصالية (على
سبيل اﳌثال ،من خﻼل جريمة مرتبطة
باﻹرهاب ﰲ عام  2021ضد حركة تقرير
اﳌصير ﰲ منطقة القبايل 2،وهي منطقة
مأهولة إﱃ حد كبير باﻷمازيغ) .أصبحت
اﻷمازيغية لغة رسمية إﱃ جانب اللغة العربية
ﰲ عام 2016؛ ومع ذلك ،ﻻ تزال اللغة
الفرنسية مستخدمة على نطاق واسع.

بدأت حملة التلقيح ﰲ اﳉزائر ﰲ  29يناير
2021؛ ولغاية  9فبراير  ،2022قامت اﳉزائر
بتطعيم حواﱄ  15ﰲ اﳌائة من إجماﱄ
سكانها4.
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كن استخُلصت نتائج هذه الدراسة من مراقبة
ً علو ىسائل التواصل اﻻجتماعي للفيسبوم
بين خﻼل كراودتانغل ( ،)CrowdTangleبناء
تتبع ﳎموعات من الكلمات الرئيسية ما
يناير و 2021يناير و 2022.تستند النتائج
ضا إﱃ مراقبة اﳌوقع اﻹخباري اﳉزائري
أي ً
اﻷنباء اﳉزائرية ( ، )APSمن
خﻼل براندواتش .الرسمي ،وكالة
بالنسبة لهذا التقرير القصير ،تم ﲢليل عينة من
 395تعليًقا على فيسبوك فيما يتعلق
بمشاعرهم حول )1( :الثقة ﰲ لقاح كوفيد،19-
( )2التحفظات ﲡاه اللقاح )3( ،الوصول إﱃ
اللقاحات و( )4عدم الثقة ﰲ السلطات الصحية
والسلطات اﳊكومية اﻷخرى فيما يتعلق بإدارة
ونشر اﳌعلومات اﳌتعلقة باللقاح.
تم اختيار تعليقات فيسبوك للتقييم إذا تم

العثور على دليل على اﳌشاعر اﳌتعلقة
بالعوامل اﳌذكورة أعﻼه وتم تصنيفها ﻻحًقا
بناءً على اللغة و  /أو العرق .ومع ذلك ،هناك
نسبة منخفضة للغاية من التعليقات على
اﻹنترنت باللغة اﻷمازيغية مقارنًة باللغتين
العربية والفرنسية (نظًرا ﻷن اﳌجتمعات
العربية واﻷمازيغية غالبًا ما تكون على دراية
بكلتا اللغتين) ،كما فرضتْ صعوبة ﲢديد عرق
اﳌستخدمين ،حيث أن معظم اﳉزائريين ليس
لديهم أسماء ﳐتلفة على أساس هويتهم
العرقية ،مع استثناءات قليلة فقط ،فرضت
قيوًدا معينة على البحث.
يتم أيًضا تعزيز اﳌدخﻼت اﳌتحصلة من
وسائل التواصل اﻻجتماعي من خﻼل تقديم
أربع مناقشات جماعية مركزة ) )FGDsﰲ
اﳉزائر أو مع ﳑثلي.ة الشتات .اختار هذا
البحث ثﻼث ﳎموعات فرعية ﳏددة ،القبايل
(أكبر ﳎموعة أمازيغية تعيش ﰲ الغالب ﰲ
شمال اﳉزائر) ،والشاوية (معظمهم من شرق
اﳉزائر) ،واﳌزابيين (الذين يحتفظون بتقاليد
دينية منفصلة ويتبعون اﻹباضية ،معظمهم ﰲ
وسط وجنوب اﳉزائر) لتسليط الضوء على
اﻻختﻼفات أو التمييز ﰲ الوصول والثقة ﰲ
التلقيح ضد كوفيد 19-حسب اللغة والعرق
واﳌنطقة والظروف اﻻجتماعية واﻻقتصادية.
ﲢصل اﳌناطق الوسطى واﳉنوبية  -التي
يسكنها اﻷمازيغ بشكل رئيسي  -على اﳋدمة
اﻷقل بشكل غير متناسب ،كما أن لديها مرافق
رعاية صحية ﳏدودة ونائية .حتى اﻵن ،تم
إجراء حلقتي نقاش ( )FGDsمع اﻷمازيغ
خﻼل شهر نوفمبر مع (القبايل) وﰲ ديسمبر
مع (اﳌزابيين) من عام .2021
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النتائج الرئيسية
الثقة ﰲ التلقيح ضد
كوفيد19-

واليونيسف ﰲ اﳉزائر وصفحاتهما على
وسائل التواصل اﻻجتماعي .يؤدي القمع العام
ﳌمارس من طرف السلطة ضد اﳌجتمع اﳌدﱐ
ا ُ
ومكافحة انتشار اﻷخبار اﳌزيفة حول
كوفيد 19-إﱃ اﳊد من إمكانيات العثور على
مصادر بديلة عبر اﻹنترنت ،باستثناء وسائل
التواصل اﻻجتماعي ،حيث يمكن للمجتمعات
التعليق على الوصول والثقة ﰲ التلقيح.

تتوفر معظم اﳌعلومات حول التلقيح ضد
كوفيد 19-من خﻼل موقع  APSاﻹلكتروﱐ،
وهو ﻻ يسمح للمستخدمين بالتعليق على
اﻷخبار .ﻻ تزال مركزية اﳊكومة اﳉزائرية
ومشاركتها اﳌحدودة للمعلومات يمثﻼن
ﲢدًيا رئيسًيا ،مع كون اﳌصدر الرئيسي اﻵخر
للمعلومات هو موقعي منظمة الصحة العاﳌية

( )APSأ إﱃشار بحث من خﻼل براندواتش
قأن على ما تبثه وكالة اﻷنباء اﳉزائرية
تم استخدام أن هناك استيا ًء واسع النطابش
منشوراتهم حول التلقيح.
مصطلحات «كوفيد-ل» 19«،قاح» و«تلقيح»،
باﻹضافة إﱃ ما يعادلها باللغتين اﻹﳒليزية
عحادثات باللغات الثﻼث
إﱃ يسمبر  ( 2021شكل والف 1(.رنسية ،لتتباﳌ
من ديسمبر د2020

الشكل  .1اﳌشاعر العامة ﲡاه لقاحات كوفيد 19
انطﻼق حملة
التلقيح

تسليم 364800

اﳌوجة الثالثة

لقاح

سلبي
حيادي

إجابي
نوفمبر 30 2020

يناير4 2021

فبراير8 2021

رصد اﻻستعﻼم تدفًقا مستمًرا من اﳌشاعر
السلبية واﳊيادية ﰲ اﳌنشورات والتعليقات
حول لقاحات كوفيد 19-ﰲ اﳉزائر ،مع
وجود بعض اﻻرتفاعات اﳌلحوظة خﻼل أشهر

نشرة بحثية
2

مارس 15 2021

أبريل 18 2021

مايو 23 2021

يونيو 27 2021

أغسطس 1 2021

فبراير وأبريل ويوليو وأغسطس ،2021
ارتباطًا بانطﻼق حملة التلقيح ﰲ اﳉزائر
بتاريخ  29يناير  5،2021وتسليم 364,800
جرعة من لقاحات أكسفورد-أسترازينيكا ﰲ
 3أبريل  2021من خﻼل برنامج كوفاكس
( 6،)COVAXوزيادة ﰲ عدد حاﻻت كوفيد19-
ﰲ أغسطس  ،2021والتي أعلنت وصول
اﳌوجة الثالثة من كوفيد7.19-

سبتمبر5 2021

أكتوبر10 2021

نوفمبر 15 2021

من إجماﱄ عينة التعليقات من بحث
كراودتانغل ( ،)CrowdTangleبين يناير2021
ويناير ،2022ارتبطت  93ﰲ اﳌائة من
تعليقات العينة بمحادثات حول الثقة ﰲ لقاح
كوفيد 19-والتحفظات حول اللقاح ،و  13ﰲ
اﳌائة حول الوصول إﱃ اللقاحات ،و  42ﰲ
اﳌائة تتعلق بانعدام الثقة ﰲ السلطات
الصحية والسلطات اﳊكومية اﻷخرى.
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تأثير التنوع على اﻹنصاف ﰲ مايخص اللقاحات ﰲ اﳉزائر
من بين  395تعليًقا تم ﲢليلهم ،أظهر  31ﰲ
اﳌائة ثقة عالية (مع عدم وجود فرق كبير بين
العربية والفرنسية) ،بينما أظهر  49ﰲ اﳌائة
من التعليقات باللغة العربية ثقة منخفضة
مقابل  28ﰲ اﳌائة بالفرنسية .من ناحية
أخرى ،أظهرت  21ﰲ اﳌائة من التعليقات
باللغة الفرنسية عدم ثقة على اﻹطﻼق مقابل
 15ﰲ اﳌائة باللغة العربية (الشكل .)2
أعرب  42تعليًقا فقط عن ثقة انتقائية ،مع
وجود  88ﰲ اﳌائة من التعليقات باللغة
الفرنسية و 12ﰲ اﳌائة فقط باللغة العربية.
ومن بين هؤﻻء ،كان  31ﰲ اﳌائة ضد
سينوفارم/سينوفاك ،و 21ﰲ اﳌائة ضد
سبوتنيك ،و 12ﰲ اﳌائة كانوا يفضلون
سبوتنيك على اللقاحات اﻷخرى .استناًدا إﱃ
اﳋلفية العرقية ،التي تم استنتاجها من خﻼل
اﻷسماء الشخصية أو ﳏتوى التعليق ،تم
ﲢديد  13ﰲ اﳌائة من اﳌستخدمين.ات على
أنهم أمازيغ ،بينما ﱂ يتم تقييم الـ  87ﰲ
اﳌائة اﳌتبقية .تمت كتابة واحد ﰲ اﳌائة فقط
من التعليقات باللغة اﻷمازيغية.
خﻼل اﳌناقشة اﳉماعية اﳌركزة ()FDG
اﻷوﱃ ،أعرب جميع اﳌمثلين.ات من ﳎتمع
القبايل عن ثقتهم.هن ﰲ حملة التلقيح .ومع
ذلك ،أفاد البعض منهم.هن بانعدام الثقة ﰲ
السلطات بشكل عام وكذلك ﰲ اﳌعلومات
والبيانات التي يشاركونها ،كما هو موضح
أدناه.

باللغتين العربية والفرنسية 28 ،ﰲ اﳌائة)؛
ﳐاوف تتعلق بالتآمر ،تظهر بشكل أكبر ﰲ
التعليقات باللغة العربية ( 17ﰲ اﳌائة

بالعربية بينما  5ﰲ اﳌائة بالفرنسية)؛
وشكوك ﰲ ﳒاعة اللقاح ( 9.5ﰲ اﳌائة
بالفرنسية و 4ﰲ اﳌائة للعربية) (الشكل .) 3

الشكل  .2توزيع الثقة ﰲ اللقاح حسب اللغة

العربية
ثقة عالية

الفرنسية
إنعدام الثقة

ثقة منخفضة

الثقة
اﻻنتقائية

الشكل  .3التحفظات على لقاحات كوفيد 19حسب اللغة

ﲢفظات على التلقيح ضد
كوفيد19-
ُتظهر غالبية التعليقات من العينة أنه ﻻ توجد
ﲢفظات على لقاحات كوفيد 32( 19-ﰲ
اﳌائة)ُ .يظهر الرسم البياﱐ أدناه (الشكل )3
التحفظات اﻷكثر شيوًعا فقط ،وهي :الشك ﰲ
مأمونية اللقاح (مُعبر عنها بالتساوي

ﻻ شيء
ﳑا سبق

ال ش ك ﰲ
مأمونية
اللقاح

أخرى

الفرنسية

ﳐاوف
تتعلق
بالتآمر

ال ش ك ﰲ
ﳒاعة اللقاح

العربية

مﻼحظة :تتضمن كلمة «أخرى» أيًضا ﲢفظات مثل «تؤثر على اﳋصوبة  /وظائ
«اﻷعضاء اﳉنسية» و «أسباب دينية» ،كل منها أقل من  4ﰲ اﳌائة.
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تأثير التنوع على اﻹنصاف ﰲ مايخص اللقاحات ﰲ اﳉزائر

«

Il y a des médecins qui déconseille
aujourd’hui le vaccin aux patients
même sans antécédents faut dénoncer
ça aussi.

«

النتائج النوعية ذات الصلة (اقتباسات من التعليقات):

حبيت نفهم حاجة عﻼش مادرتوش سنتر
كبير يتﻼقاو فيه التلقيح وفيه كامل اﻹجراءات
الوقأئية وعﻼه البلدان اﻷخرى تلقيح ديالهم
ﳐالف علينا بالرغم من انو جرعة التلقيح يجب
إن توضع ﰲ درجة برودة خاصة جدا!!!......؟

«

«

ترجمة :هناك أطباء اليوم ينصحون بعدم تلقيح
اﳌرضى حتى بدون تاريخ طبي .يجب أن ندين هذا
أيًضا  -مستخدم فيسبوك ،خلفية عرقية غير معروفة.

أشار غالبية مستخدمي.ة وسائل التواصل
اﻻجتماعي الذين /اللواتي لديهم.هن ثقة
منخفضة أو معدومة إﱃ ﳐاوف بشأن سﻼمة
اللقاحات (ما يقرب من  50ﰲ اﳌائة) .يتمثل
النوع الثاﱐ من التحفظات اﳌرتبطة بمستويات
منخفضة من الثقة أو انعدامها ﰲ ﳐاوف
متعلقة بالتآمر (حواﱄ  20ﰲ اﳌائة لكل لغة)
(الشكل .)4
ذكر أحد اﳌشاركين ﰲ ﳎموعة النقاش
( )FDGمع ﳑثلي.ة القبايل ،الذي يعمل ﰲ
القطاع الصحي ،أن الناس كانوا يخشون
التلقيح بسبب الكم الهائل من اﳌعلومات التي
يتم تداولها على وسائل التواصل اﻻجتماعي،
بما ﰲ ذلك السماع عن أشخاص يموتون
نتيجة التلقيح .كما أفاد واحدة اﳌشاركين.ات
ﰲ ﳎموعة النقاش ( )FDGمع مزابيين من
غرداية أن الشك ﰲ سﻼمة اللقاح هو سبب
اﻻنتظار قبل تلقي التلقيح ،بينما أفاد ﳎيب
آخر بأن معظم الناس ذهبوا لتلقي التلقيح
خﻼل فترات ذروة اﻷزمة عندما وصلتهم أخبار
عن أناس يموتون بسبب كوفيد ،19-ولكن ﱂ
يكن اﻷمر كذلك عندما انخفض عدد اﳊاﻻت.

ترجمة :ترجمة :أريد أن أفهم شيًئا واحًدا ،ﳌاذا ﱂ
تنشئوا مركًزا للتلقيح مزود بكامل اﻻشتراطات
الصحية ،ﳌاذا يختلف اللقاح عن مثيله ﰲ الدول
اﳌتقدمة ،أﻻ يجب حفظ اللقاح ﰲ أماكن باردة ...
!!!؟  -مستخدم فيسبوك ،خلفية عرقية غير معروفة.

الشكل  :4التحفظات ﲡاه لقاحات كوفيد  19بمستوى ثقة «منخفض» أو «منعدم»

التحفظات
ال ش ك ﰲ
مأمونية اللقاح

أخرى

نعدام الثقة
ﳐاوف تتعلق
بالتآمر

ال ش ك ﰲ
ﳒاعة اللقاح

مﻼحظة :تتضمن كلمة «أخرى» أيًضا ﲢفظات مثل «تؤثر على اﳋصوبة  /وظائ
«اﻷعضاء اﳉنسية» و«أسباب دينية» ،كل منها أقل من  4ﰲ اﳌائة.
النتائج النوعية ذات الصلة (اقتباسات من التعليقات):

«

Algérie pays de cobayes. Vaccin refusé dans
certains pays européens. Et la chez nous il est le
bien venu.

«

ترجمة :اﳉزائر بلد فئران التجارب .أسترازنيكا لقاح مرفوض ﰲ
بعض الدول اﻷوروبية .وهنا مرحب به - .مستخدم فيسبوك ،اﳋلفية
العرقية غير معروفة.
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الوصول إﱃ لقاحات
كوفيد ،19-بما ﰲ ذلك
الوصول إﱃ اﳌعلومات

ﱂ تتطرق معظم التعليقات ( 87ﰲ اﳌائة) من
استعﻼم فيسبوك إﱃ موضوع الوصول إﱃ
اللقاحات ،وبالتاﱄ ﻻ يمكن تقييمها .ومع ذلك،
أشار أولئك الذين /الﻼتي أعربوا.ن عن
ﳐاوفهم.هن إﱃ عدم توفر اللقاح ﰲ اﳌنطقة
( 3.5ﰲ اﳌائة) ،أو نقص اﳌعلومات عن
توزيع اللقاح ( 3ﰲ اﳌائة) ،أو ﳏدودية
خيارات أنواع اللقاحات ( 3ﰲ اﳌائة).
ﱂ ﲢدد حلقات النقاش اﻷوﱃ مع ﳑثلين.ات
عن ﳎتمعات القبايل واﳌزابيين أي تمييز
واضح ضد السكان اﻷمازيغ ﰲ اﳊصول على
لقاحات كوفيد .19-لكن ﲢدث اﳌشاركين.ات
ﰲ ﳎموعة النقاش ( )FDGمن منطقة القبايل
عن قلة التوافر ﰲ اﳌرحلة اﻷوﱃ من حملة
التلقيح ،وخيارات ﳏدودة ﻷنواع لقاحات
معينة ﰲ اﳌدن الصغيرة مقارنة باﳌدن
الكبرى ،مثل العاصمة اﳉزائر .أبلغ ﳑثلو.ا
ﳎتمع اﳌزابيين عن توافر اللقاحات،
لكنهم.هن أشاروا.ن إﱃ التردد اﳊاﱄ ﰲ
اﳊصول على التلقيح باعتباره مشكلة رئيسية
ﰲ اﳌجتمع.
ُيتاح اﳌوقع اﻹخباري اﳉزائري الرسمي،
وكالة اﻷنباء اﳉزائرية ( ،)APSبالفرنسية
والعربية واﻹﳒليزية واﻷمازيغية ،وكان قبل
حا بثﻼث أبجديات ﳐتلفة :العربية
ذلك متا ً
والﻼتينية والتيفيناغ.
تقدم وكالة اﻷنباء اﳉزائرية معلومات عن عدد
اﳉرعات اﳌوزعة لكل وﻻية .ومع ذلك ،ﻻ توجد
إحصاءات رسمية لعدد السكان ﰲ كل وﻻية
منذ إجراء التعداد السكاﱐ اﻷخير ﰲ عام
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 ،2008وﻻ يوجد تصنيف حسب العرق أو اللغة
لفهم ما إذا كانت بعض اﳌناطق تتمتع
بامتيازات أو ﳏرومة من التوزيع.
من أجل فحص معلومات وكالة اﻷنباء
اﳉزائرية ( )APSعبر اﻹنترنت حول اللقاحات
باللغات الثﻼث ،جمعت «ﳎموعة حقوق
اﻷقليات الدولية» ( )MRGمنشورات وسائل
التواصل اﻻجتماعي من جميع صفحات
فيسبوك الرسمية لوكالة اﻷنباء اﳉزائرية
( )APSالتي تضمنت الكلمات «لقاح» أو
«تلقيح» بالفرنسية والعربية واﻷمازيغية،
باستخدام كراودتانغل ( ،)CrowdTangleعن
الفترة من  1ديسمبر  2020إﱃ 23
ديسمبر 8.2021أظهر البحث أن اﳌعلومات
حول لقاحات كوفيد19-باللغات الثﻼث غير
متوفرة بشكل متساٍو 111 :منشوًرا مع
 21184تفاعًﻼ ،تتكون من  55منشوًرا
بالعربية 56 ،منشوًرا بالفرنسية ،وﻻ توجد
منشورات باللغة اﻷمازيغية.
على الرغم من نقص اﳌعلومات باللغة
اﻷمازيغية عبر اﻹنترنت ،فقد صرح
اﳌشاركون.ات ﰲ أول ﳎموعة نقاش ()FDG
أن اﳌحطات اﻹذاعية اﳌحلية تبث بانتظام
رسائل توعية حول كوفيد 19-مع دعوات
للتلقيح باﳌتغير القبايلي من اﻷمازيغية.
ووفًقا لهؤﻻء اﳌشاركين.ات ،فإن هذه الرسائل
متاحة خملتلف الفئات اﻻجتماعية والعمرية.
ومع ذلك ،فإن اﳌذياع هو اﳌصدر الرئيسي
للمعلومات لكبار السن .وأشار بعض
اﳌشاركين.ات إﱃ أن اﻷخبار العامة ﰲ منطقة
القبايل غالبًا ما تكون باللغة الفرنسية وهي
اللغة التي يقولون أن اﻷخبار اﳌزيفة غالبًا ما
تنتشر عبرها على وسائل التواصل اﻻجتماعي.
ﰲ ﳎموعة النقاش ( )FDGالثانية ،أفاد اثنان

من اﳌشاركين.ات أن الوصول إﱃ اﳌعلومات
باللغة اﻷمازيغية ﻻ يزال غير عادل ،بسبب
كون اﳌحطات اﻹذاعية الوطنية تبث ﰲ الغالب
باللغة العربية ،واﻷطباء اﳌحليين يتكلمون
باللغة العربية و /أو ﰲ بعض اﻷحيان باللغة
الفرنسية ،ﳑا يترك بعض اﻷشخاص ،ﻻ سيما
اﳌسنات ،بدون إمكانية الوصول إﱃ معلومات.
عندما يتعلق اﻷمر بقنوات التلفزيون ،وعلى
الرغم من وجود بعض القنوات الرسمية باللغة
اﻷمازيغية ،أعرب اﳌشاركون.ات ﰲ ﳎموعة
النقاش ( )FDGعن شعورهم.هن بأن رفع
مستوى الوعي حول كوفيد 19-ﱂ يكن كافيًا.
ﳌدارة
ومع ذلك ،فقد مﻸت اﳌحطات اﻹذاعية ا ُ
ﳏلًيا ﰲ غرداية مع البرامج باللغة اﻷمازيغية
الفجوة التي خلفتها وسائل اﻹعﻼم الرسمية.
واﻷهم من ذلك ،أن اﳌصدر الرئيسي للمعلومات
عند اﳌزابيين هو اﳌجلس اﳌحلي لﻸعيان.
يتكون ﳎلس اﻷعيان من رجال دين وأطباء
ورجال أعمال ،ويحظى باحترام اﳌجتمع
وبقبول بشكل غير رسمي من قبل الدولة .يمتلك
أعضاؤه قنواتهم اﳋاصة ،التي يعتمد عليها
الناس ،لتبادل اﳌعلومات باللهجة اﳌحلية للغة
اﻷمازيغية.

عدم الثقة ﰲ السلطات

ﻻ يمكن تقييم أكثر من نصف التعليقات (54
ﰲ اﳌائة) فيما يتعلق بعدم الثقة ﰲ السلطات.
ومع ذلك ،أعربت أقل من نصف التعليقات عن
عدم الثقة ( 42ﰲ اﳌائة) ونسبة صغيرة
أشارت إﱃ بعض الثقة ( 4ﰲ اﳌائة) .ومن بين
أولئك الذين /الﻼتي أعربوا.ن عن عدم
ثقتهم.هن ،كانت  56ﰲ اﳌائة باللغة العربية،
و 41ﰲ اﳌائة باللغة الفرنسية و 3ﰲ اﳌائة
باللغة اﻷمازيغية .من اﳌهم مﻼحظة أن
جا من
التعليقات اﻷمازيغية تتضمن مزي ً
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أشار العديد من اﳊاضرين.ات ﰲ اﻻجتماع
اﻷول جملموعة النقاش ( )FDGإﱃ السياق
اﻻجتماعي والسياسي العام ﰲ اﳉزائر ،حيث
ﻻ يثق جزء كبير من السكان بالسلطات ،وﻻ
سيما ﰲ منطقة القبايل ،وهي منطقة متمردة
تاريخًيا ﲡاه اﳋطاب الرسمي .ﰲ كلتا
ﳎموعتي النقاش ( ،)FDGأفاد اﻷشخاص أن
لديهم.هن ثقة ﳏدودة ﰲ اﳌعلومات التي
تشاركها السلطات عندما يتعلق اﻷمر
بالبيانات الرسمية ،أو ﰲ الطريقة التي تواجه
بها السلطات اﳌعلومات اﳌضللة أو ببساطة ﰲ
كمية اﳌعلومات التي يتم مشاركتها .ومع ذلك،
بدا مستوى عدم الثقة ﲡاه اﻷرقام الرسمية
ﳊاﻻت كوفيد 19-ومعدﻻت الوفيات أعلى ﰲ
ﳎموعة النقاش اﻷوﱃ ،والتي قد تتفاقم
ﻷسباب اجتماعية وسياسية .يدعي
اﳌشاركون.ات وجود فجوة بين اﻷرقام
الرسمية والواقع ،ويرجع ذلك أساًسا إﱃ العدد
اﳌنخفض نسبيًا من أدوات التحقق التي قد
تسهم ﰲ نقص اﻹبﻼغ عن اﳊاﻻت والوفيات
ﰲ البﻼد .أما بالنسبة جملموعة النقاش
الثانية ،فقد بدا أن اﳌشاركين.ات يشيرون.هن
إﱃ عدم توفر اﻻخبار الرسمية واعتمادهم.هن
على اﳌصادر اﳌحلية والسلطات شبه الرسمية
ﻻ منها.
بد ً
بشكل عام ،شكلت التعليقات من مستخدمي.ة
وسائل التواصل اﻻجتماعي اﻷمازيغية 50
فقط من أصل  395تم جمعها .من اﳌحتمل أن
يكون الرقم أعلى ﻷن العديد من اﻷمازيغ
يستخدمون.هن الفرنسية والعربية بانتظام ،ﻻ
سيما على وسائل التواصل اﻻجتماعي حيث
يتواصلون.هن أيًضا مع اﳉزائريين.ات العرب،
وﻷن القليل منهم.هن فقط لديهم.هن أسماء
شخصية تشير إشارة واضحة إﱃ التاريخ
والثقافة اﻷمازيغية .لذلك ،هناك حاجة إﱃ
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اﻷمازيغية

الفرنسية

العربيية

النتائج النوعية ذات الصلة (اقتباسات من التعليقات):

«

Mais rien n’est clair sur la vaccination, aucune stratégie,
on nous parle d’acquisition mais où est la vaccination de ce
pauvre peuple !!! On ne comprends rien.

«

اﻷمازيغية والفرنسية وتتألف من  10تعليقات
فقط من العينة بأكملها (الشكل .)5

الشكل  :5توزيع عدم الثقة بالسلطات حسب اللغة

ترجمة :لكن ﻻ شيء واضح بشأن التلقيح ،ﻻ استراتيجية ،يحدثونا عن
جلب اللقاحات ولكن أين هو تلقيح هؤﻻء الفقراء !!! نحن ﻻ نفهم شيئا.
 -مستخدم فيسبوك أمازيغي.

مزيد من البحث ﰲ وسائل التواصل
اﻻجتماعي وكذلك تعدد أدوات جمع البيانات
للتحقق من وجود توجهات ومواقف وشائعات
ﳏتملة متعلقة بالتلقيح ضد
كوفيد19-خاصة بهذا اﳌجتمع.
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) هي منظمة غير حكومية تعمل على ضمان اﳊقوقMRG( اﳌجموعة الدولية ﳊقوق اﻷقليات
 وتعزيز،العرقية والدينية واللغوية لﻸقليات والشعوب اﻷصلية ﰲ جميع انحاء العاﱂ
 تركز انشطتنا على اﳌناصرة الدولية والتدريب والنشر.التعاون والتفاهم بين اﳌجتمعات
 إننا نسترشد باﻻحتياجات التي تعبر عنها شبكة شركائنا من خﻼل شبكة.والتوعية
.منظمات حول العاﱂ تمثل أقليات وشعوب أصلية
50  منظمة فيما يقرب من150 ) تعمل مع أكثر منMRG( إن اﳌجموعة الدولية ﳊقوق اﻷقليات

. أعضاء من دول ﳐتلفة10  يجتمع ﳎلس إدارتنا مرتين سنويا ويضم.دولة
) صفة استشارية لدي اﳌجلس اﻻقتصاديMRG( ﲢمل اﳌجموعة الدولية ﳊقوق اﻷقليات
) وصفة مراقب لدي اللجنة اﻷفريقية ﳊقوقECOSOC( واﻻجتماعي التابع لﻸﱈ اﳌتحدة
. )ACHPR(.اﻹنسان والشعوب

) مسجلة كمؤسسة خيرية وشركة ﳏدودة بضمانMRG( اﳌجموعة الدولية ﳊقوق اﻷقليات
. شركة ﳏدودة رقم282305 . جمعية خيرية مسجلة رقم:بموجب القانون اﻹﳒليزي
.1544957
2022 © ﳎموعة حقوق اﻷقليات الدولية

كل اﳊقوق ﳏفوظة

 ﻻ.يجوز إعادة إنتاج مواد هذا اﳌنشور ﻷغراض التدريس أو ﻷغراض غير ﲡارية أخرى
يجوز إعادة إنتاج أي جزء منه بأي شكل ﻷغراض ﲡارية دون إذن صريح مسبق من
 يرجى اﻻتصال بـمجموعة حقوق الﻸقليات،  ﳌزيد من اﳌعلومات.أصحاب حقوق النشر
.2022  تم النشر ﰲ فبراير. لهذا اﳌنشور متاح ﰲ اﳌكتبة البريطانيةCIP  سجل كتالوج.)MRG(
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بالضرورة ﰲ جميع التفاصيل وجميع اﳉوانب وجهة النظر اﳉماعية لـمجموعة حقوق
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