
منذ 31 كانون الثاني/يناير 2022، بلغ عدد حاالت اإلصابة بكوفيد-19 في لبنان 921.208 حالة باإلضافة إىل 9.606 حالة وفاة وتم إعطاء 5.161.895

لقاح وفًقا لمنظمة الصحة العالمية مع تفشي الفيروس بشكل خاص بين الذين تتراوح أعمارهم من 20 إىل 29 عاًما. (2) تلّقى حوالي 40٪ من سكان

البالد الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاًما الجرعة الثانية من اللّقاح بينما تلّقى 30٪ فقط من الّالجئين السوريين في لبنان جرعة واحدة عىل األقل. (3) ال

يزال لبنان حالًيا 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 وزيادة تغطية اللّقاحات. (4)     

 
في 25 كانون الثاني/يناير2022، حّذر البنك الدولي من انكماش االقتصاد اللّبناني بنسبة تزيد عن 58٪ مع االنهيار المالي المستمر الذي يشكّل تهديًدا

خطيرًا لالستقرار عىل المدى الطويل. (5) في اليوم التالي، وّقع وزير الطاقة عىل اتفاقية إقليمية تسمح باستيراد الكهرباء من األردن عبر سوريا بهدف

الحّد من انقطاع التيار الكهربائي المزمن الذي يؤثر أيًضا في المرافق الصحية. (6)  توّصلت نقابة مستوردي األدوية أخيرًا إىل اتفاق مع وزارة الصحة

العامة والبنك المركزي الستئناف استيراد األدوية المنقذة للحياة بعد أشهر من الجمود (7)  كما سيتم توزيع لقاحات "موديرنا" و"جونسون آند جونسون"

التي تبرّعت بها السفارة األمريكية مؤخرًا عىل المرافق والعيادات الصحية في جميع أنحاء البالد بدعم من الجامعة األمريكية في بيروت. (8) 

 

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/سبتمبر 2021 ومن المتوّقع أن يستمرّ الفصل الثاني

(RiT2.0) حتى نهاية عام 2022. في هذه الّنشرة، تعرض "إنترنيوز" أبرز الشائعات
التي تم تداولها عىل مواقع التواصل اإلجتماعي في لبنان في الفترة الممتّدة من 16

إىل 31 كانون الثاني/يناير 2022 والتي تّم رصد في خاللها 35 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 ثالث شائعات بارزة تندرج في إطار مواضيع متكرّرة، وهي:

الفحوصات ومتحّورات الفيروس؛ عالج الفيروس والتعافي منه؛ واألكثر إثارة للقلق،

الّتمييز ووصمة العار.  

 
 

وضع كوفيد-19 والّسياق اإلقتصادي واإلجتماعي في لبنان: 

نشرةالشؤون
اإلنسانية 2#

RiT2.0
 16 كانون الثاني/يناير – 31 كانون الثاني/يناير 2022

المصادر

2,774
شائعة تم جمعها

 :Rooted in Trust مقّدمة إىل

5,161,895 جرعة معطاة 
 921,208 حالة إيجابية

9,606 حالة وفاة



هذه الشائعات المتوسطة الخطورة مهّمة ألّن الناس يمكن أن

يتجّنبوا الخضوع لفحوصات PCR بانتظام إذا كانوا يعتقدون حًقا

أن متحّور "أوميكرون" ال يمكن اكتشافه عن طريق هذه

الفحوصات. نتيجة لذلك، قد يكون من الصعب اكتشاف الحاالت

اإليجابية ووقف سلسلة االنتقال من خالل تدابير العزل. قد تبدأ

حاالت كوفيد-19 في االنتشار بوتيرة سريعة ومن المحتمل أن

تلقي بثقلها عىل المرافق الصحية والعاملين في مجال الرعاية

الصحية. 

ماذا وراء هذه الشائعة؟ 
عىل الرّغم من االنتشار السريع لمتحّور "أوميكرون" في لبنان،

يلتزم عدد قليل من السكان بإرشادات الصحة العامة مّما أدى إىل
ذروة متجّددة للحاالت اإليجابية. باإلضافة إىل ذلك، ال يزال موسم
اإلنفلونزا عىل قدم وساق في لبنان حيث يخلط العديد من

السكان بينه وبين فيروس كوفيد-19 ويتساءلون عن سبب عدم

اكتشاف فحوصات PCR للفيروس. ما انفّك انعدام الثقة في

الهيئات الحكومية ومؤّسسات الصحة العامة مرتفًعا أيًضا في ظّل

ً من بعض الشائعات التي تّتهم الحكومة باالستفادة ماليا

فحوصات PCR غير دقيقة - ال سيما تلك التي يتم إجراؤها في

المطار والتي تتطلّب الدفع بالدوالر األمريكي، والتي ال يستطيع

جميع المسافرين تحّمل كلفتها. نتيجة لذلك، 

يزعم عدد متزايد من الشائعات المتداولة 

ّن فحوصات PCR في لبنان هي أقّل فعالية 
وال ترصد متحّورات جديدة مثل"أوميكرون". 

 لماذا ذلك مهّم؟
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شائعة #1شائعة 1#
الفحوصات ومتحّورات الفيروس

"أجرينا فحص PCR وحصلنا عىل نتيجة سلبية. لم نكن مقتنعين
بالّنتيجة ألّن جميع األعراض كانت مرتبطة بكورونا. بدأت حالتنا

تتحّسن بعد أن أوشكنا عىل الموت. واآلن، عن طريق الصدفة، قال

أحدهم إنّه أصيَب بمتحّور "أوميكرون" وخضع لفحص PCR وكانت

نتيجته سلبًيا أيًضا. إّما لم يتم اكتشاف "أوميكرون" بواسطة

فحوصات PCR أو أّن هذه الفحوصات هي بكّل بساطة غير دقيقة"

- مشاركة المنشور باللّغة العربّية عىل Twitter و
WhatsApp مع أكثر من 1000 عضو و 50 إعجاب. 

الحقائق  

PCR وفًقا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن لفحوصات

المستخدمة عىل نطاق واسع اكتشاف العدوى الناتجة من

متحّور "أوميكرون" عىل غرار جميع المتحّورات األخرى التي

لوِحَظت حتى اآلن. 

تجدر اإلشارة أيًضا إىل أّن فحوصات PCR تكون أقّل دقة في

خالل األيام األوىل واأليام األخيرة من اإلصابة. لذلك، يمكن أن

تصبح النتائج السلبّية الزائفة أكثر شيوًعا في األيام األوىل أو

األيام األخيرة من اإلصابة ب "أوميكرون" خصوًصا إذا كانت

األعراض خفيفة.  

يُعتبر كّل من كوفيد-19 واإلنفلونزا من أمراض الجهاز

التنفسي؛ وبالتالي، يشتركان في أعراض مماثلة مثل الحرارة

والسعال وضيق التنّفس والتعب والتهاب الحلق وسيالن

األنف أو انسداده وآالم العضالت أو آالم الجسم والصداع

والغثيان والقيء واإلسهال وتغّير حاّسة التذّوق/ الشم أو

فقدانها عىل الرغم من أّن الحالة األخيرة تكون أكثر شيوًعا مع

كوفيد-19. 

 

 

 

عىل الرّغم من تعب الرأي العام من التدّفق المستمر للمعلومات المرتبطة بالوباء، استمرّوا في مشاركة رسائل التوعية األساسية

المتعلّقة بإبطاء انتشار. يمكنكم القيام بذلك أيًضا بطرق جديدة ومبتكرة مثل الرسوم المتحرّكة أو القصص التي يمكن مشاركتها عىل

وسائل التواصل االجتماعي. 

يجب أن تستمرّ االتصاالت المتعلّقة بكوفيد-19 في تشجيع أي شخص تظهر عليه أعراض تشبه أعراض األنفلونزا عىل إجراء فحص

لمعرفة ما إذا كان مصابًا بالفيروس. باإلضافة إىل ذلك، ال يزال من المهم ارتداء كّمامة وااللتزام بإجراءات التباعد االجتماعي إذا

استمرّت األعراض ولو كانت نتيجة فحص PCR سلبية.

من المهم أيًضا للشركاء والمستفيدين فهم كيفّية ظهور متحّورات كوفيد-19 باإلضافة إىل كيفّية عمل فحوصات PCR، عند اإلمكان،

بمصطلحات علمّية مبّسطة. 

قد يؤدي تسليط الضوء عىل الحاالت اإليجابية لدى األشخاص غير الملّقحين في لبنان إىل تشجيع المزيد من الناس عىل تلقي اللّقاح

أو الجرعات المعزّزة له.  

 

    

 

 التوصيات 



يمكن للشائعات والمعلومات الخاطئة المحيطة بعقار آيفرمكتين

أن تدفع الناس إىل العالج الذاتي بدالً من طلب مشورة

المتخّصصين الصحّيين. قد يترتّب عن العالج الذاتي عواقب

صحية خطيرة وأحيانًا مميتة. باإلضافة إىل ذلك ، قد يتوّقف

األشخاص الذين يختارون آيفرمكتين للعالج الذاتي عن االلتزام

بتدابير التباعد االجتماعي وقد يتجّنبوا تلقي جرعات اللّقاح

الموصى بها. 

بدأت الشائعات المرتبطة باستخدام آيفرمكتين في االنتشار بعد

أن أشاد بودكاستر أمريكي شهير عىل سبوتيفاي بالعقار بدالً من

اللّقاحات عندما يتعلّق األمر بعالج كوفيد-19. عالوة عىل ذلك،

نقلت قنوات إخبارية محلّية في لبنان عن دراسة حديثة أجرتها

شركة أدوية يابانية زعمت أّن العقار له تأثيرات "مضادة

للفيروسات" ضد متحّور "أوميكرون". الشائعات المحيطة

بالعالجات المحتملة لـكوفيد-19 ليست جديدة في سياق لبنان

حيث ال يزال الكثير من الناس يختارون العالج الذاتي بينما يبقى

شراء األدوية التي تحتاج إىل وصفات طبية من األطباء سهًال وغير
منّظم إىل حّد كبير. كما عانت مرافق الصحة العامة كثيرًا منذ بدء

األزمة االقتصادية حيث أثر انقطاع التيار الكهربائي والنقص في

الموظفين واإلمدادات بشكل كبير في سير عملها. نتيجة لذلك،

يفّضل العديد من سكان البالد - بمن فيهم 

الّالجئون اللّبنانيون والسوريون المستضعفون

- عالج أنفسهم في المنزل كلّما أمكن ذلك. 
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شائعة #2شائعة 2#
عالج الفيروس والتعافي منه

ماذا وراء هذه الشائعة؟ 

 لماذا ذلك مهّم؟

يَُعّد التفاعل مع الجهات الناشطة في مجال الصحة العامة ونشر

المعلومات المحّدثة بشأن التجارب العلمية الجارية - الصيادلة

عىل وجه الخصوص - أمرًا بالغ األهمية لمعالجة اتجاهات العالج

الذاتي في لبنان مع تشجيعها عىل تبّني سياسات من شأنها أن

تمنع الناس من الحصول عىل أي نوع من األدوية من دون وصفة

طبية. 

التأكيد عىل أهمية اللّقاحات أمر أساسي أيًضا حيث أثبتت أنها

توّفر مناعة طويلة المدى ضد أعراض كوفيد-19 الحاّدة بدالً من
بعض األدوية التي تعمل فقط عىل تخفيف األعراض عىل المدى

القصير. 

يمكن أن تساعد كّل من مجموعات االستماع وأفراد المجتمع

والعاملين في مجال الرعاية الصحية أيًضا الجهات الفاعلة

اإلنسانية عىل فهم سبب تفضيل مجموعات معّينة من السكان

العالج الذاتي بدالً من البحث عن الخدمات الصحية ومعالجة هذه

العقبات والمفاهيم الخاطئة وفًقا لذلك.  

 

 

 

"وكان خبراء الصحة قد حّذروا من استخدام عقار
آيفرمكتين في عالج كوفيد رغم الموافقة عىل استخدام

جرعات صغيرة منه في عالج بعض األمراض التي تصيب

اإلنسان وكان نشطاء مناهضون لكورونا ومنّظرو المؤامرة

يرّوجون للدواء كبديل. "  

Twitter مشاركة المنشور باللّغة العربّية عىل --
ومدّونات مع أكثر من 5 إعادة مشاركة.

تّمت الموافقة عىل عقار آيفرمكتين فقط لعالج االلتهابات التي

تسّببها بعض الديدان الطفيلية وقمل الرأس واألمراض الجلدية

مثل الوردية. 

ال توجد حتى اآلن بيانات علمّية توضح أّن آيفرمكتين فّعال في
عالج فيروس كوفيد -19 أو يقي منه. 

التجارب السريرية التي تقّيم تأثير عقار آيفرمكتين جارية ولم يتم

نشر النتائج النهائية بعد وتأكيدها. 

قد يشكّل تناول جرعات كبيرة من آيفرمكتين خطورة عىل

صحّتكم.  

 

 

 

 

 التوصيات 

الحقائق  



أّدت األزمة االقتصادية األخيرة في لبنان إىل انخفاض حاد في

قيمة العملة المحلّّية باإلضافة إىل ارتفاع معّدالت البطالة  كما

ارتفعت أسعار السلع والخدمات اليومية بشكل كبير مّما ترك

العديد من اللّبنانيين وغير اللّبنانيين تحت خط الفقر. أسفر ذلك

أيًضا عن زعزعة استقرار التماسك االجتماعي الهش بالفعل في

بلد يتنافس فيه اللّبنانيون والّالجئون والمهاجرون اآلن عىل فرص

عمل رديئة وذات أجور زهيدة. نظرًا ألّن المهاجرين والّالجئين

عملوا عبر التاريخ في جمع القمامة وأعمال البناء والزراعة، فقد

كانوا أكثر عرضة لألمراض. نتيجًة لذلك، غالًبا ما يصفهم اللّبنانيون
بأنّهم "ناشرون لألمراض" عىل الرّغم 

من أّن أرباب العمل اللّبنانيين عادة ما

 يكونون مسؤولين عن ظروف العمل السّيئة 
التي تتعرّض لها هذه الفئات الضعيفة.  
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شائعة #3شائعة 3#
عالج الفيروس والتعافي منه

تواجه أصًال الفئات السكانية الضعيفة، مثل الّالجئين والمهاجرين،

تمييًزا واسع النطاق في لبنان حيث وقعت بالفعل اعتداءات عىل

العّمال المستضعفين في مناسبات عّدة. يجب أخذ شائعات

مماثلة عىل محمل الجّد ألنّها قادرة عىل تأجيج المزيد من الكراهية

والعنف داخل المجتمع والتي يمكن أن تخرج بسهولة عن

السيطرة في المناخ االقتصادي الحالي.  

عالوة عىل ذلك، قد تطرح هذه السلوكّيات خطرًا عىل اندماج

الفئات المستضعفة في المجتمعات المضيفة إذا اختارت عزل

ذاتها خوًفا من وصمها بالعار. يمكن أن يؤثّر التمييز المتزايد في
قرارها بالتقّدم الجراء فحص PCR أو لعالج أعراض كوفيد-19.   

 

ماذا وراء هذه الشائعة؟ 

 لماذا ذلك مهّم؟

"يجب فرض ارتداء الكمامة بصرامة داخل الحافالت العامة
ومنع التدخين خاصة من قبل غير الّلبنانيين والّسوريين

والبنغالدشيين ... يكفي ما نعاني منه أصًال ..."  

 
 -- مشاركة المنشور باللّغة العربّية عىل Twitter مع 9 إعجاب.  

ً ما يواجه المهاجرون والّالجئون وغيرهم من السكان غالبا

المهّمشين صعوبات في الوصول إىل الخدمات الصحية

واالجتماعية. إّن ظروف المعيشة والعمل المترّدية التي

يتعرّضون لها غالًبا ما تساهم في المزيد من الضغط عىل

صحّتهم ورفاههم. 

تفاقمت هذه التحديات طوال جائحة كوفيد-19 مّما أدى إىل

زيادة خطر اإلصابة بفيروس كورونا بسبب مجموعة من عوامل
الخطر بما في ذلك االكتظاظ وعدم كفاية المياه والصرف

الصحي واالستخدام المحدود للكمامات وتقييد الوصول إىل

خدمات الرعاية الصحية وضعف الحمالت التوعويّة الصحّية،

عىل سبيل المثال ال الحصر. (9) 

ومع ذلك، ال يمّيز كوفيد-19 بين العرق أو الجنس أو الحالة

االجتماعية واالقتصادية ويمكن ألي شخص أن يُصاب

بالفيروس عندما ال يتم أخذ تدابير التباعد االجتماعي والحماية

في االعتبار أو تنفيذها. 

 

 

 

الحقائق  

يَُعد تصميم مواد التوعية وفًقا للسياقات اللّغوية والثقافية لمجموعة متنّوعة من المقيمين في لبنان - بما في ذلك المهاجرون والّالجئون -

أمرًا أساسًيا لضمان وصول المجتمعات المحلّية بشكل مناسب إىل المعلومات بينما نرّكز عىل الهدف المشترك المتمّثل في مكافحة انتشار

الفيروس. 

وسط التوترات المتزايدة داخل المجتمع ، من الضروري االستماع إىل كّل من المجتمعات المضيفة والّالجئين والمهاجرين لفهم مخاوفهم

الخاصة ومعالجتها. تبدأ محاربة وصمة العار باالعتراف ببعضنا البعض وكشف زيف األساطير وتعزيز الحوارات المجتمعية التي يمكن للجميع

االستفادة منها. 

تبقى الدعوة إىل حصول الّالجئين والمهاجرين عىل الّلقاح أمرًا بالغ األهمية. عىل الرغم من التحسينات األخيرة التي تم إجراؤها في ما يتعلّق

بالمبادئ التوجيهية الّالزمة لوثائق التعريف للمجموعات السكانية الضعيفة، فإّن تكاليف النقل والترّدد في أخذ اللّقاح ال يزاالن من العوائق

الرئيسة التي يجب معالجتها. 

 

 

 التوصيات 



تُعتبر الشائعة متوسطة الخطورة عندما يحتمل تصديقها في المجتمع عىل نطاق واسع مصطحبة معها آثار سلبية متوسطة محتملة

عىل صحّة المجتمع أو الفرد أو رفاهه أو سالمته. وقد تنطوي الشائعة المتوسطة الخطورة عىل بعض التداعيات عىل الّسلوكّيات

الرامية إىل المحافظة عىل الصحة. 

يقوم محلّلو بيانات Rooted In Trust ومديرو المعلومات ومراقبو وسائل التواصل اإلجتماعي بقياس المخاطر بناًء عىل مجموعة من العوامل
منها:

كيف يتّم تحديد المخاطر؟ 
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كيف يتّم تحديد المخاطر؟ 

الصلة الثقافّية

التوقيت

المشاركة عبر اإلنترنت

مدى مصداقية شائعة ما واألهم من ذلك

التأثير السلبي المحتمل الذي قد تحدثه شائعة ما عىل صحّة المجتمعات المحلّّية أو مقّدمي الخدمات ورفاههم
وسالمتهم. 

https://internews.org/wp-
content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommend
ations_Lebanon-English.pdf 
WHO Daily Brief 31 January 2022 
Impact Open Data (cib.gov.lb) 
WHO Daily Brief 31 January 2022 
https://www.washingtonpost.com/world/world-
bank-blames-lebanons-rulers-for-economic-
meltdown/2022/01/25/29afefe0-7dcc-11ec-8cc8-
b696564ba796_story.html 
https://www.al-
monitor.com/originals/2022/01/lebanon-signs-new-
electricity-deal-jordan-syria 

https://www.elnashra.com/news/show/1549843/%D9%86%
D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%
8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A
9-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%
AF%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-
%D8%A8%D8%AF%D8%A1-  
U.S. and AUB Launch Nationwide Covid-19 Vaccination
Campaign — Naharnet 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/s1303
1-021-00349-6.pdf 
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شائعة متوسطة الخطورة

 تُعتبر الشائعة قليلة الخطورة عندما يكون من غير المرجّح تصديقها في المجتمع أو لها آثار سلبّية محدودة عىل المجتمع أو الفرد أو
رفاهه أو سالمته وعىل عملّية اإلستجابة للوباء.

شائعة شديدة الخطورة
 تُعَتبر الشائعة شديدة الخطورة عندما يكون إحتمال تصديقها في المجتمع مرتفًعا جًدا مصطحبة معها آثار سلبية خطيرة قد تؤدي إىل
إلحاق ضرر جسيم بالفرد أو بالمجموعة. ومن بين هذه اآلثار، التحريض عىل العنف أو إثارة الخوف/الّذعر عىل نطاق واسع. وقد تشجّع

الشائعة الشديدة الخطورة عىل تجّنب إجراء الفحوصات أو الخضوع للعالج أو اإلضرار بالعاملين في المجال الصحي وغيرهم من

مقّدمي الخدمات.

شائعة قليلة الخطورة

المصادر
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