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في هذه الّنشرة، تعرض "إنترنيوز" أبرز الشائعات التي تم تداولها
عىل مواقع التواصل اإلجتماعي في لبنان في الفترة الممتّدة من

01 إىل 15 شباط/فبراير 2022 والتي تّم رصد في خاللها 21
شائعة من مجموعات خاصة وحسابات عىل Facebook و

WhatsApp و Twitter و Instagram التي تسجّل معّدًال مرتفًعا
نسبًيا من حيث عدد المستخدمين المتفاعلين معها. تسلّط هذه
النشرة الضوء عىل شائَعَتين بارَزتَين  تندرجان في إطار مواضيع

متكرّرة، وهي: السالمة واآلثار الجانبّية ومرحلة ما بعد تلّقي
اللّقاح.   

 
 

 Rooted in Trust مقّدمة إىل
Rooted in Trust (RiT) هو مشروع ممّول من الوكالة األميركية
للتنمية الدولية (USAID) بإشراف "إنترنيوز" (Internews) لدعم

الوكاالت اإلنسانية والصحية العامة في مكافحة إنتشار
الشائعات والمعلومات المضلّلة المتعلّقة بفيروس كوفيد-19
والّسيطرة عليها. إمتّد الفصل األول (RiT1) من تشرين األّول/

أكتوبر 2020 إىل شباط/فبراير 2021 وجمع أكثر من 2774
شائعة في لبنان. (1) تّم تجديد المشروع مؤخرًا في أيلول/

(RiT2.0) سبتمبر 2021 ومن المتوّقع أن يستمرّ الفصل الثاني
حتى نهاية عام 2022.  

 

ماذا عن هذه النشرة 
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وضع فيروس وضع كوفيد-19 لبنان 

1,020,204 حالة

9,855 وفاة

5,326,940 جرعة 

منذ 15 شباط/فبراير 2022، بلغ عدد حاالت اإلصابة بكوفيد-19 في لبنان 1.020.204 حالة باإلضافة
إىل 9.855 حالة وفاة كما تّم إعطاء 5.326.940 جرعة لقاح وفًقا لمنّظمة الصحّة العالمّية مع تفشي

الفيروس بشكل خاص بين الذين تتراوح أعمارهم من 20 إىل 29 عاًما.  (2) ال يزال لبنان في
المستوى 4 من انتقال الفيروس عىل المستوى المجتمعي مّما يعني أنّه ال يزال يتعّين توخي الحذر

الشديد مع التركيز عىل اإلمتثال لمعايير الصحة العامة وتدابير التباعد االجتماعي وتشجيع األفراد عىل
أخذ اللّقاح. (3)  

 
أعلنت وزارة الصحة العامة بدء توفير اللّقاحات ضّد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) لكّل

شخص يبلغ من العمر 12 سنة وما فوق فضًال عن فتح باب تسجيل األطفال الذين تتراوح أعمارهم
بين 5 و 11 سنة عىل المنّصة الرسمّية كخطوة تمهيدية إلعطائهم اللّقاح في مرحلة الحقة. (4) 

يواصل نظام الرعاية الصحية في لبنان معاناته في خضم األزمة االقتصادية بحيث يلحق الوباء بالمزيد
من الضغط عىل المستشفيات وموظفي الرعاية الصحية. في 14 شباط/فبراير 2022، أرسلت مصر
480 طًنا من اإلمدادات الطبية والغذائية لدعم السلطات اللّبنانية في التخفيف من حّدة األزمة (5).

عالوة عىل ذلك، يواجه الّالجئون السوريون في أجزاء كثيرة من البالد، وال سيما في منطقة البقاع،
عمليات إخالء فيما يتخذون إجراءات يائسة قد تعرّضهم أحيانًا للخطر للبقاء عىل قيد الحياة في فصل

الشتاء.(6)  
 

وضع كوفيد-19 والّسياق اإلقتصادي واإلجتماعي في لبنان  

مهارات



.01
السالمة واآلثار الجانبّية

"سيصاب الغالبية لعظمى من الملقحين
بصرع شديد من انطالق 5جي عىل نطاق كبير

وستراهم كالزومبي من شدة الذبذبات التي
سيرفعها اكسيد الجرافين اىل مائة ضعف

واما يقتل القريب منه أو ينتحر من شدة التوتر
والكهربية العالية لجسمه.. يا رب أكون كداب"

"

مشاركة المنشور في اللّغة العربّية عىل
Twitter مع 3 إعجاب.

انتشرت شائعات حول سالمة اللّقاحات في لبنان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020
عندما أعلنت وزارة الصحة العامة عن وصول الدفعة األوىل من لقاحات فايزر. 

يمكن أن تتكاثر نظريات المؤامرة في أوقات الخوف والقلق وعدم اليقين. توّسعت
نظريات المؤامرة التي أحاطت بـكوفيد-19 في األيام األوىل للوباء لتشمل

اللّقاحات. قد تكون هذه النظريات - التي تّدعي أن شبكة الجيل الخامس الخلوية
(5G) هي المسؤولة عن تفشي المرض - مرتبطة بانخفاض نّية األفراد بتلّقي اللّقاح
باإلضافة إىل عدم الثقة في المؤّسسات الحكومّية والصحّية. عىل الرغم من فضح

الشائعات المتعلّقة بنظريات المؤامرة، فالمعلومات المضلّلة وهذه النظريات
تستمرّ في االنتشار عىل وسائل التواصل االجتماعي مّما يتسّبب في مضاعفة

الخوف وانعدام الثقة.  
  

وفًقا لجامعة "جونز هوبكنز" (JHU)، فإّن 43% من السكّان في لبنان قلقون بشأن
اآلثار الجانبّية للّقاح. (7) دعمت نظريات المؤامرة الشائعات وزرعت الخوف من

اآلثار الجانبية مّما انعكس سلًبا عىل قرارات الناس بشأن تلّقي اللّقاح. 
 

ماذا وراء هذه الشائعة؟



التأّكد من أّن المعلومات الدقيقة حول اللّقاحات وأنواعها واآلثار الجانبية لها
تصل إىل جميع المجتمعات بما في ذلك الّالجئين والفئات الضعيفة لوقف
تصاعد الخوف من اللّقاحات. يمكن أن يساهم استخدام التقنّيات الصوتية

والمرئية في الوصول إىل المزيد من األشخاص في المجموعة السكانية
المستهدفة.  

تشكيل مجموعات مناقشة ومجموعات استماع لمعالجة المخاوف واألسئلة
المتعلّقة بنظريات المؤامرة واآلثار الجانبية واالختالفات بين أنواع اللّقاحات.

بناًء عىل المعلومات التي تم جمعها من مجموعات المناقشة، يمكن
للشركاء عقد اجتماعات منتظمة للبحث في هذه المخاوف وتحديد نظريات

المؤامرة المحتملة التي قد تغّذيها. 

يمكن أن تكون أنشطة التوعية الّالمركزية من خالل المدارس والمنظمات
غير الحكومية المحلّية والتحرّكات التي يقودها المجتمع المحلي فّعالة

إليصال المعلومات التي تم التحّقق منها. 

تعزيز ثقافة الحوار حيث يتبادل الناس اآلراء المختلفة في جو وّدي - يمكن
إجراء مثل هذا التواصل من خالل أعضاء / مجموعات تحظى بثقة المجتمع

المحلّي.  

التحلّي بالشفافّية في ما يتعلّق بتقّدم اللّقاحات بما في ذلك اإلنجازات
والصعوبات مّما سيعزّز الثقة ويساهم في ارتفاع نسبة اإلقبال عىل اللّقاح.  

 

 

 

 

 

التوصيات  الوقائع 
قد يعاني بعض األشخاص من آثار جانبية
خفيفة إىل متوسطة بعد تلّقي اللّقاح ضد

كوفيد-19 وفي ذلك إشارة طبيعية عىل أّن
الجسم يطّور الحماية كما هو الحال مع أي

لقاح.  

لقاحات كوفيد-19 ليست أداة لربط األفراد بشبكات
mRNA COVID- الجيل الخامس. تحتوي لقاحات
19، مثل Pfizer-BioNTech و Moderna ، عىل

جزيئات نانوية دهنية تُستخدم لنقل الحمض النووي
الريبي (RNA) إىل الخاليا. ال يوجد دليل يشير إىل أّن
هذه الدهون يمكنها نقل شبكات الجيل الخامس إىل

الخاليا كما ال يوجد أي دليل عىل أّن هذه الشبكات
يمكن أن تّتصل بمثل هذه الدهون. (8)  

حتى اآلن ، وبعد إجراء الكثير من األبحاث، لم يتم ربط أي
آثار صحية ضاّرة بالتعرّض للتقنيات الّالسلكية. تم

استخالص االستنتاجات المتعلّقة بالصحة من الدراسات
التي أجريت عبر الطيف الراديوي بأكمله، ولكن حتى اآلن،
لم يتم إجراء سوى عدد قليل من الدراسات عىل الترّددات

التي ستستخدمها شبكة الجيل الخامس. (9) 

تشمل اآلثار الجانبية للقاحات كوفيد-19 الحرارة
والتعب والصداع والتشّنجات العضلّية

والقشعريرة واإلسهال وألم في الجسم أو
االحمرار في موقع الحقنة. لن يعاني الجميع من

آثار جانبية. (10) 
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 لماذا ذلك مهّم؟
كان لألزمة االقتصادية في لبنان تأثير وخيم في خدمات االتصاالت في البالد. عىل الرغم من إحراز بعض التقّدم في تطوير شبكة

5G، إال أّن الظروف االقتصادية السيئة ساهمت في عدم انتظام إمدادات الكهرباء ونقص الوقود لتشغيل المولّدات. هذا يعني أّن
خدمات اإلنترنت مقطوعة بشكل منتظم في بعض المناطق مّما يحبط كل أولئك الذين يعتمدون عىل اتصال مستقر باإلنترنت

ويوقف نمو األعمال التجارية. باإلضافة إىل ذلك، يمكن لهذه الشائعات ذات الخطورة المتوسطة أن تثني األفراد عن تلقي اللّقاح،
مما يؤدي إىل ظهور موجات جديدة من كوفيد-19 والتي بدورها قد يكون لها تأثير وخيم في المؤّسسات الصحية المثقلة باألعباء

والتي تعاني من نقص الموارد. 



.02
مرحلة ما بعد تلّقي اللّقاح

"تغريدة من المستقبل تذكر انهم استخدموا في
كذبة كورونا كل قواهم، وشياطينهم، ومناديبهم،

واموالهم في محاربة الحريات وتقليصها واستعباد
الشعوب فما زادت الشعوب إال قوة ووعيا لن

يحرمونا الماء العذب ولن ترعبنا التغيرات
المناخية، عشنا العصور الجليدية والطباشيرية

والكورونية األرض محفوظة"

"

Twitter مشاركة المنشور في اللّغة العربّية عىل
بتاريخ 2022/02/11 مع 10 إعجاب

لم تؤّد األزمة االجتماعية واالقتصادية المستمرة في لبنان إال إىل زيادة معاناة
السكان اليومية. أعرب 63.7٪ من اللّبنانيين عن التداعيات االقتصادية لكوفيد-19

عىل حياتهم، وأشار 40.1٪ منهم إىل أنه أّدى بهم إىل انعدام األمن الغذائي.
يتنافس اللّبنانيون والّالجئون السوريون المستضعفون اآلن عىل وظائف منخفضة
األجر بينما يقلقون أيًضا بشأن وضع الطعام عىل الطاولة وتأمين اإليجار في نهاية

الشهر. لقد تحّول هذا إىل نقاشات عامة متزايدة حول إجراءات اإلغالق والعزل مّما
أّدى إىل انتشار العديد من الشائعات التي تّدعي أّن كوفيد-19 هو كذبة أو خدعة.
ونظرًا الفتقار الحكومة إىل الشفافية فضالً عن التوترات االجتماعية واالقتصادية

والسياسية المتنامية، تشير بعض الشائعات إىل أّن أي إجراء يتعلّق بالصحة
العامة الحتواء كوفيد-19 يشكل تهديًدا للحرّيات الشخصية للمواطنين. غالًبا ما

تشعل هذه التصّورات مشاعر الغضب وانعدام الثقة بين بعض الفئات السكانية
الضعيفة والمهّمشة بالفعل.  

 ماذا وراء هذه الشائعة؟



لمعالجة المخاوف من أّن كوفيد-19  هو خدعة، يمكن للشركاء مشاركة
القصص الشخصية باللّغة العربية ألفراد من المجتمعات المتضرّرة بشكل

مباشر من جرّاء الفيروس باإلضافة إىل قصص أولئك الذين تعافوا. 

بناء جسور اتصال أقوى بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن االستجابة
لكوفيد-19 (منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة واليونيسيف وما
إىل ذلك) والمنظمات المحلّّية لزيادة الشفافية والثقة في المؤّسسات مع
استخدام مناهج من القاعدة إىل القمة لالستماع إىل مخاوف المجتمعات
وتعديل مواد االتصال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية وفًقا لذلك. 

االنخراط في مجموعات استماع ال تحكم عىل اإلطالق بحيث يمكن للفئات
السكانية المتضرّرة أن تشعر بالراحة عند مشاركة أسئلتها ومخاوفها بشأن

كوفيد-19  واللّقاحات. 

تحديد أسس هذا الترّدد - سواء كان اجتماعًيا واقتصاديًا أو مرتبًطا بالحواجز
التي تحول دون الوصول إىل الرعاية الصحية - ومعالجتها من خالل البرامج

المبتكرة التي يقودها المجتمع والتي يمكن أن تحّسن الوعي الصحي وتغطية
اللّقاحات.  

 

 

 

 

التوصيات  الوقائع 
اعتباًرا من 14 شباط/فبراير 2022، كان
هناك ما مجموعه 822 مريًضا يشغلون
أسرّة في المستشفيات، منهم 373 في
وحدة العناية المرّكزة وفًقا لوزارة الصحة
العامة ومنظمة الصحة العالمية. (12) 

ألقى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بعبء
ثقيل عىل سكان لبنان ككّل سواء كانوا لبنانّيين

مستضعفين أو الجئين سوريّين أو حتى مهاجرين. 

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ثّمة بالفعل 1.020.204
حالة إصابة في لبنان و 9.855 حالة وفاة. (11) 

واألهم من ذلك، 68٪ من الحاالت اإليجابية
تُسجّل لدى غير الملّقحين مّما يدّل عىل أّن

اللّقاح يوّفر نوًعا من الحماية خاصة ضد
األعراض الشديدة. (13) 
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 لماذا ذلك مهّم؟
وفًقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز"، نسبة قلق اللّبنانّيين بشأن اإلصابة بـكوفيد-19 أو عدمه تبلغ 46 ٪. (14)

قد يؤدي عدم اإليمان بصحّة وجود كوفيد-19 إىل دفع هذه التصّورات القليلة الخطورة إىل أبعد من ذلك ويمكن أن يثني
المجموعات السكانية الضعيفة بالفعل عن اتخاذ تدابير وقائية أو الحصول عىل التطعيم مّما يزيد من انتقال العدوى في المجتمع.
يمكن أن تلقي الموجات الجديدة لـكوفيد-19 أيًضا بثقلها عىل قطاع الصحة العامة المتعّثر بالفعل مّما يرفع نسبة الوفّيات بسبب

الفيروس. 
عالوة عىل ذلك، قد تكون هذه الشائعات بمثابة طمأنة كاذبة للفئات الضعيفة بالفعل التي ال تستطيع تحّمل كلفة الخدمات

الصحية أو الوصول إليها. هذا مهم بشكل خاص بالنظر إىل أّن أكثر من 40٪ من اللّبنانيين أعلنوا أنّهم يواجهون عقبات في الحصول
عىل الرعاية الصحية. (15) أما بالنسبة إىل مجتمع الّالجئين السوريين، يفيد تقييم جوانب الضعف لدى الّالجئين السوريين

(VASyR) أّن غالبّية الّالجئين يواجهون صعوبات في الحصول عىل األدوية وتلقي االستشارات (16) باإلضافة إىل ذلك، تساهم هذه
الشائعة في انعدام الثقة في المؤّسسات وغياب تدابير المساءلة مّما قد يزيد من التوترات االجتماعية والسياسية. 

 



للمزيد من المعلومات أو لتقديم
شائعات، يُرجى التواصل معنا.

 https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-
English.pdf  
 WHO Daily Brief 15 February 2022  
 WHO Daily Brief 15 February 2022  
 https://www.moph.gov.lb/en/Pages/17/59366/covid-19-national-vaccination-campaign-faqs  
 https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/1234/461058/Egypt/Foreign-Affairs/Egypt-provides-
Lebanon-with-largest-aid-package-si.aspx  
 https://www.nrc.no/news/2022/february/lebanon-syrian-refugees-face-evictions-as-they-take-
desperate-measures-to-survive-the-winter/ 
 https://www.rcce-collective.net/data/behavioural-indicators/country-profile/.   
 https://www.reuters.com/article/factcheck-covid19vaccines-5g-idUSL1N2OR2C1  
 https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/radiation-5g-mobile-networks-and-
health  
 https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-
vaccines-safety  
  WHO Daily Brief 15 February 2022  
  WHO Daily Brief 15 February 2022  
  WHO Daily Brief 15 February 2022  
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