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الملخص التنفيذي
مــع بــدء اإلعــالن عــن الوصــول إلنتــاج اللقاحــات تنفســت البشــرية الصعــداء، 
ولكــن تزامــن ذلــك مــع انتشــار حالــة عــزوف عــن تلقــي اللقاحــات، ممــا دفــع 
ــة لدراســة مــدى اســتجابة المجتمعــات لتلقــي  ــد مــن المراكــز البحثي بالعدي
اللقــاح، وبالنســبة لمناطــق شــمال غــرب ســورية فقــد تســلم فريــق لقــاح 
ســورية فــي 21-4-2021  أولــى كميــة مــن اللقاحــات لتبــدأ عمليــة التلقيــح 
مــع بدايــة شــهر أيــار، ولكــن االســتجابة لعمليــات التلقيــح مــن قبــل المجتمــع 
بالمجمــل يمكــن وصفهــا بأنهــا كانــت ضعيفــة، اســتنادا لعــدد مــن المؤشــرات 
ــا مــن العناصــر المهمــة التــي يجــب العمــل  ورغــم أن معالجــة جائحــة كورون
عليهــا فقــد ظهــر مــن خــالل الدراســة أن اإلقبــال علــى اللقــاح مــا زال ضعيــف 

وفــي ســبيل تجــاوز هــذه المشــكلة قدمــت الدراســة التوصيــات التاليــة: 

ــة  ــرض وأهمي ــر الم ــول مخاط ــراد ح ــة األف ــاص بتوعي ــد الخ ــادة الجه زي
ــاح.  اللق

تعبئــة المجتمــع تجــاه أهميــة تلقــي اللقــاح ويمكــن االســتفادة ممــن 
تلقــوا اللقــاح لتأديــة هــذه الــدور 

يجــب علــى الــكادر الطبــي وبشــكل أساســي األطبــاء العمــل علــى حــث 
األفــراد علــى تلقــي اللقــاح ونفــي الشــائعات حــول اللقــاح.

إيجــاد نــوع مــن اإللــزام فــي تلقــي اللقــاح، وقــد بــادرت بعــض منظمــات 
المجتمــع المدنــي العاملــة فــي المجــال الطبــي فــي المنطقــة إللــزام 

العامليــن فيهــا علــى تلقــي اللقــاح

العمــل علــى تعزيــز ســبل الوصــول للفئــات المســتهدفة وتزويــد هــذه 
الفئــات بآليــات الحصــول علــى اللقــاح، ويمكــن االســتفادة مــن وســائل 
التواصــل االجتماعــي للمجالــس المحليــة وقنــوات التليغــرام المحليــة 

الناشــطة فــي المجتمعــات المحليــة وحتــى مــن خطــب الجمعــة.

العمــل علــى بنــاء تفاهــم مــع منظمــة الصحــة العالميــة لكــي تشــمل 
عمليــة االســتجابة للوبــاء منطقــة نبــع الســالم.
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مقدمة
شــكل انتشــار جائحــة كورونــا مشــكلة عالميــة أثــرت علــى جميــع نواحــي 
ــت  ــات تنفس ــاج اللقاح ــول إلنت ــن الوص ــالن ع ــدء اإلع ــع ب ــرية، وم ــاة البش الحي
البشــرية الصعــداء، بــأن كابــوس كورونــا الــذي خيــم علــى العالــم أجمــع باتــت 
نهايتــه تلــوح فــي األفــق، ولكــن بالتزامــن مــع بــدء إنتــاج اللقــاح وتعــدد 
مصــادره وشــركات إنتاجــه انتشــرت حالــة مــن العــزوف عــن تلقــي اللقاحــات 
ممــا دفــع بالعديــد مــن المراكــز البحثيــة لدراســة مــدى اســتجابة المجتمعــات 
لتلقــي اللقــاح، وبالنســبة لمناطــق شــمال غــرب ســورية فقــد تســلم فريــق 
لقــاح ســورية فــي 21-4-2021  أول كميــة مــن اللقاحــات لتبدأ عمليــة التلقيح 
مــع بدايــة شــهر أيــار، ولكــن االســتجابة لعمليــات التلقيــح مــن قبــل المجتمــع، 
بالمجمــل، يمكــن وصفهــا بأنهــا كانــت ضعيفــة، وهــو مــا تســعى هــذه 
ــة  ــز فعالي ــى تعزي ــاعد عل ــات تس ــم توصي ــع تقدي ــبابه م ــم أس ــة لتقي الدراس
الجهــات المحليــة للتعامــل مــع الواقــع الحالــي وأي اســتحقاق مســتقبلي 

مماثــل.

اإلشكالية 

ــاره  ــة علــى ضــرورة أخــذ اللقــاح باعتب ــد منظمــة الصحــة العالمي رغــم تأكي
األداة األفضــل فــي مواجهــة جائحــة كورونــا، إال أن تــردد األفــراد فــي الشــمال 
ــدرة  ــي الق ــة ف ــام المنطق ــد أم ــق تح ــاح يخل ــي اللق ــورية بتلق ــي لس الغرب
علــى التعافــي مــن الجائحــة بشــكل ســريع، وهــو مــا تســعى هــذه الورقــة 

لبحــث إشــكاليته مــن خــالل محاولــة اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة: 

ــا  ــاح كورون ــي لق ــي لتلق ــع المحل ــتجابة المجتم ــاس اس ــن قي ــف يمك كي
فــي شــمال غــرب ســورية؟ 

كيــف يمكــن تحديــد العوامــل التــي تؤثــر علــى اســتجابة األفــراد لتلقــي 
اللقــاح فــي شــمال غــرب ســورية؟

كيف يمكن تعزيز استجابة المجتمع المحلي لحملة تلقي لقاح كورونا؟
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الفرضية 
تنطلق الورقة من الفرضية التالية:

إن تعزيــز اســتجابة المجتمــع المحلــي مــع حملــة التلقيــح يرتبــط طــردا 
بتفاعــل مجموعــة مــن العناصــر وهــي: وجــود ســلطة محليــة موثوقــة مــع 
وجــود نــوع مــن اإللــزام فــي أخــذ اللقــاح، وانتشــار الوعــي لــدى األفــراد 

ــاح.  ــي اللق ــرورة تلق بض
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أوال: االستجابة لحمالت التلقيح نماذج مقارنة 

مــع انطــالق حمــالت التلقيــح  فــي العالــم عانــت هــذه الحمــالت مــن نــوع 
مــن العــزوف المتبايــن مــا بيــن دولــة وأخــرى علــى مســتوى تلقــي اللقــاح، 
ــد”،  ــات لـ”الغ ــود عليم ــا حم ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــتاذ بمعه ــول األس يق
إن التطعيــم يــكاد يكــون خــط الدفــاع األول المضــاد لفيــروس كورونــا، وهــذا 
مــا تجمــع عليــه مؤسســات صحيــة عالميــة ووطنيــة، وقــد بذلــت الــدول 
والمؤسســات الدوليــة الجهــود لحــث الشــركات المصنعــة للقاحــات، علــى 
تســريع إنتاجهــا، وتوفيــر اختبــار اللقاحــات علــى نطــاق واســع، وإلــى درجــة أن 
أعفيــت الشــركات مــن تبعــات ومســؤوليات مــا قــد يظهــر مــن أضــرار للمطاعيم 
جــراء االســتعجال بإنتاجهــا واســتخدامها، وأشــار إلى أنه مــا كان لذلك أن يكون 
إال باتبــاع قاعــدة أخــف الضرريــن وارتــكاب الضــرر الفــردي لحمايــة المجمــوع، 
مشــيرا إلــى أنــه ونتيجــة لمــا صاحــب جائحــة كورونــا مــن إشــاعات ومعلومــات 
متضاربــة، نجــم تشــوش فــي تفكيــر غالبيــة النــاس، مــا تســبب باضطــراب فــي 

الفهــم واتخــاذ القــرار بشــأن أخــذ اللقــاح.)))

وكان لعــزوف األطقــم الطبيــة تداعيــات مضاعفــة علــى حمــالت التلقيــح، 
ــكلة،  ــذه المش ــد به ــة زاي ــورة هال ــة الدكت ــرة الصح ــت وزي ــر اعترف ــي مص فف
ــا،  ــأن 50% فقــط مــن األطقــم الطبيــة، ســجلوا للحصــول علــى لقــاح كورون ب
ــة  ــن أن المســتهدف كان 100% منهــم، وأن 40% مــن األطقــم الطبي فــي حي
ــي  ــه ف ــا أن ــور.))) علم ــن الحض ــوا ع ــاح تخلف ــى اللق ــول عل ــجلين للحص المس
ــا، فقــدوا حياتهــم علــى مــدار ســنة و4 أشــهر فقــط، نتيجــة  مصــر 115 طبيب
ــا فــي مستشــفيات العــزل. وقــال الدكتــور أســامة  تعرضهــم لعــدوى كورون
ــر مــن األطقــم الطبيــة  ــاء المصــري: "كثي عبــد الحــي أميــن عــام نقابــة األطب
غيــر مرحــب بالحصــول علــى اللقــاح وهــذا لــم يحــدث فــي مصــر فقــط بلوفــي 

)1)    محمــود الطراونة-دراســة حــول عــزوف األردنييــن عــن أخــذ لقــاح كورونــا مقارنــة بالســعوديين 
 https://cutt.us/yd9Ju - 2021-6-5

https:// ، 2021-5-24 ،2)    ســر عــزوف المصرييــن واألطقــم الطبيــة عــن تلقي لقاح كورونــا، النبــأ(
 889954/www.elnabaa.net
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ــم.))) ــي العال ــرة ف دول كثي

ــح لـــ  ــور فــراس الهــواري فــي تصري ــر الصحــة األردنــي الدكت  كمــا أكــد وزي
"عمــون" أن نســبة اإلقبــال علــى تلقــي اللقــاح مــا زالــت متدنيــة. وقــد أكــد 
خبــراء أن الحكومــة األردنيــة لــم تقــم بالتوعيــة والتحفيــز لإلقبــال علــى 
اللقــاح بشــكل مناســب، وغفــل عنهــا هــذا الــدور منــذ بدايــة األزمــة مــا ســاهم 

فــي تســبب لغــط كبيــر حاليــا 
داعيــن  الشــائعات،  وانتشــار 
عــدم  إلــى  المواطنيــن 
الشــائعات  وراء  االلتفــاف 
ــى  ــة وإل ــوال المغلوط واألق

اللقــاح.))) لتلقــي  اإلقبــال 

وفــي اليمــن، انطلقــت حملــة التطعيــم ضــد كورونــا فــي 20 نيســان 2021، 

لكــن الســلطات شــكت حينهــا مــن عــزوف كبيــر فــي اإلقبــال علــى اللقــاح. هذا 

ــكان  ــررة للس ــدات متك ــل مناش ــح، يرس ــم بحيب ــة قاس ــر الصح ــل وزي ــر، جع األم

بضــرورة أخــذ اللقــاح، وعــدم تصديــق الشــائعات التــي تــم ترويجهــا بــأن اللقــاح 

لــه مضاعفــات صحيــة ســيئة. وقــد شــهدت مراكــز التطعيــم ازدحامــا بعــد 

ــن إلــى أراضيهــا ســواء للعمــل أو  ــن الداخلي اشــتراط الســعودية علــى اليمنيي

الحــج والعمــرة، أخــذ لقــاح كورونــا كشــرط أساســي للعبــور.)))  

)1)    ســارة إمبابــي،" نقابــة األطبــاء تكشــف أســباب عــزوف األطقــم الطبيــة عــن الحصــول علــى 
 aspx.2700685/https://gate.ahram.org.eg/News ،"لقــاح كورونــا

ــي األردن، 2021-6-18،  ــا ف ــاح كورون ــي لق ــن تلق ــض ع ــزوف البع ــباب ع ــون أس ــراء يوضح )2)    خب
 617099/https://www.ammonnews.net/article

)3)    محمــد الســامعي، بعــد عــزوف.. إقبــال كبيــر علــى التطعيــم ضــد كورونــا فــي اليمــن- وكالــة 
https://cutt.us/S9kfs ،30،5،2021 ، االناضول
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ــاض الحلفــي  ــة ري ــر الصحــة العامــة فــي وزارة الصحــة العراقي ويقــول مدي
لموقــع )ارفــع صوتــك)، "فــي بدايــة األمــر واجهنا مشــكلة عــزوف المواطنين 
عــن تلقــي اللقــاح، نتيجــة مــا أثيــر حولــه مــن أنبــاء غيــر مؤكــدة تتعلــق 
باألعــراض الجانبيــة للقــاح وانعكاســها علــى صحــة المواطــن، إال أننــا بدأنــا 
نشــهد فــي اآلونــة األخيــرة تحســنا نســبيا فــي إقبــال المواطنيــن علــى مراكــز 

تلقــي اللقــاح". )))

وقــد كشــف مصــدر مســؤول بــوزارة الصحــة والســكان المصــري، عــن أن 
التواصــل االجتماعــي، هــي الســبب وراء عــزوف المواطنيــن عــن  مواقــع 
ــة التخويــف مــن  ــا، بســبب انتشــار حال ــى لقــاح كورون التســجيل للحصــول عل
أعراضــه الجانبيــة ومــا يمكــن أن يســببه علــى المــدى البعيــد، بحجــة أنــه 
ــردد  ــا يت ــدر إن م ــال المص ــن األبحاث.)))وق ــي م ــدر الكاف ــى الق ــل عل ــم يحص ل
فــي هــذا الشــأن غيــر صحيــح بالمــرة، مضيفــا: »علــى ســبيل المثــال لقــاح 

)1)    توفــر اللقــاح وعــزف الملقحــون، لمــاذا يتــردد العراقيــون حيــال تلقــي لقــاح كورونــا؟- 6-11 
 https://cutt.us/B5nKT  2021-

https:// ، 2021-5-24 ،2)    ســر عــزوف المصرييــن واألطقــم الطبيــة عــن تلقي لقاح كورونــا، النبــأ(
 889954/www.elnabaa.net

http://www.elnabaa.net/889954 
http://www.elnabaa.net/889954 
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ــن  ــت ع ــي تداول ــار الت ــد األخب ــه بع ــن من ــف المواطني ــم تخوي ــترازنيكا،))) ت اس
تســببه فــي تكويــن جلطــات دمويــة، والنــاس صدقــت هــذا الــكالم، رغــم أن 
ــة،  ــات دموي ــبب جلط ــة، تس ــراض جانبي ــه أي أع ــس ل ــاح لي ــع؛ اللق ــي الواق ف
ويمكــن أن تكــون هنــاك أســباب أخــرى لحــدوث هــذه الجلطــات، مــن بينهــا أنــه 
مــن الــوارد أن يكــون الشــخص كبيــرا فــي الســن، أو أن يكــون لــه تاريــخ مرضــي 

أســهم فــي تكويــن هــذه الجلطــات وليــس بســبب اللقــاح«.)))

ومــازال التــردد أو العــزوف قائمــا لــدى الكثيــر مــن العراقييــن بشــأن تلقــي 
اللقاحــات التــي وفرتهــا وزارة الصحــة. وتقول المواطنة نســرين هادي لموقع 
)ارفــع صوتــك)، إنهــا "وبرغــم اصابتهــا بفايــروس كورونــا خالل األشــهر الماضية 
ومــا واجهتــه مــن تداعيــات صحيــة نتيجــة اإلصابــة، إال أنهــا ال تــزال متخوفــة 
مــن تلقــي اللقــاح بســبب مــا أشــيع عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي حــول 
ــراض  ــة واألع ــن اإلصاب ــة م ــي الوقاي ــه ف ــدم فاعليت ــاح وع ــذا اللق ــر ه مخاط
الجانبيــة التــي يتســبب بهــا اللقــاح". وتضيــف نســرين أن "األســباب التــي عــززت 
مــن قناعاتهــا فــي عــدم أخــذ جرعــات اللقــاح يعــود إلــى عــدم قناعتهــا 
بالواقــع الصحــي فــي العــراق بشــكل عــام"، وتذهــب نســرين إلــى أبعــد مــن 
ذلــك، حيــث تشــكك "بمصداقيــة الجهــات الحكوميــة بشــأن اســتيراد اللقاحــات 

مــن مناشــئ رصينــة، نتيجــة استشــراء ظاهــرة الفســاد" علــى حــد قولهــا.)))

ولعــل هــذا األمــر شــهدته دول متقدمــة أيضــا فقــد زرعــت حــاالت التجلــط 
الدمــوي الــذي ســببها لقــاح أســترازينيكا المضــاد لفيــروس كورونــا الشــكوك 
فــي نفــوس الفرنســيين بشــأنه. وأدت هــذه المخــاوف إلــى عــزوف كثيــر مــن 
الفرنســيين عــن تلقــي هــذا اللقــاح فــي عــدة مناطــق فــي البــالد وســط إلغاء 
مئــات مواعيــد التطعيــم. ومــن مجمــل مليونــي فرنســي تلقــوا اللقــاح، تــم 

)1)    هو نفس اللقاح المستخدم في مناطق شمال غرب سورية 
https:// ، 2021-5-24 ،2)    ســر عــزوف المصرييــن واألطقــم الطبيــة عــن تلقي لقاح كورونــا، النبــأ(

889954/www.elnabaa.net
)3)    توفــر اللقــاح وعــزف الملقحــون، لمــاذا يتــردد العراقيــون حيــال تلقــي لقــاح كورونــا؟- 6-11 

https://cutt.us/B5nKT  2021-
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تســجيل 12 حالــة تجلــط دمــوي فقــط. ))) وقــد ذكــرت صحيفــة "وول ســتريت 
جورنــال" األمريكيــة، أن بعــض الحكومــات تبحــث فــرض عقوبــات جنائيــة بحــق 
الممتنعيــن عــن تنــاول اللقاحــات المضــادة لفيــروس كورونــا، وذلــك فــي 
الوقــت الــذي تعمــل فيــه دول العالــم، شــحذ الهمــم، إمــا بتنــاول التطعيــم، 

أو مواجهــة عقوبــات محتملــة.

وفــي أمريــكا ال يــزال إقبــال المراهقيــن والشــبان األميركييــن علــى تلقــي 
ــده  ــن أن فوائ ــن المختصي ــدات الباحثي ــم تأكي ــا، رغ ــد-19 منخفض ــاح كوفي لق
تفــوق بكثيــر مخاطــر التهــاب القلــب المســجلة لــدى نســبة قليلــة جــدا مــن 
صغــار الســن عقــب تطعيمهم.)))وقــال الدكتــور تــوم شــيمابوكورو، نائــب 
مديــر مكتــب ســالمة التحصيــن التابــع للمراكــز األميركيــة لمكافحــة األمــراض 
والوقايــة منهــا، خــالل االجتمــاع، إن التهــاب عضلــة القلــب بعــد التطعيــم "ال 
يــزال حدثــا نــادرا"، ويحصــل بمعــدل حوالــي 12 حالــة لــكل مليــون جرعــة ثانيــة 
مــن التطعيــم، لــدى مــن يبلغــون مــن العمــر 39 عامــا أو أقــل، لكــن خطــر 
ــبة  ــون النس ــباب يمثل ــون والش ــر، فالمراهق ــى بكثي ــد-19 أعل ــة بكوفي اإلصاب
ــات المتحــدة، كمــا قالــت الدكتــورة  ــر مــن الحــاالت الجديــدة فــي الوالي األكب
ميغــان واالس، مــن المركــز الوطنــي للتحصيــن وأمــراض الجهــاز التنفســي 

التابــع لـ"ســي دي ســي".)))

الشــاب لــوكاس ألتيمــاس وهــو فــي بدايــة العشــرينيات، قــال إن اآلثــار 
الجانبيــة للقاحــات تجعلــه يتجنبهــا، وأوضــح لموقــع ســكاي نيــوز عربيــة، أن 
"اآلثــار الســلبية علــى المــدى القصيــر، مثــل التهابــات القلــب، أو علــى المــدى 
الطويــل وهــي غيــر معروفــة حتــى اآلن، تجعلنــي متــرددا فــي تلقــي لقــاح 
كورونــا"، رغــم إلحــاح أســرته. أمــا كريــم محمــود، وهــو طالــب جامعــي مــن 

)1)    بســبب حــاالت مــن التجلــط الدمــوي... مئــات الفرنســيين يعزفــون عــن التطعيــم بلقــاح 
 https://cutt.us/dFLy7  -  2021-4-15 أســترازينيكا- 

)2)    هيثــم تميــم- خــاص مــا هــي أســباب عــزوف صغــار الســن فــي أميــركا عــن لقــاح كورونــا؟- 
 https://cutt.us/JUhjW  -2021-6-25

)3)    هيثــم تميــم- خــاص مــا هــي أســباب عــزوف صغــار الســن فــي أميــركا عــن لقــاح كورونــا؟- 
https://cutt.us/JUhjW  -2021-6-25
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ــي  ــام الدراس ــدء الع ــل ب ــاح قب ــيتلقى اللق ــه س ــال إن ــد ق ــة، فق ــول عربي أص
المقبــل، لكنــه أضــاف لموقــع ســكاي نيــوز عربيــة، أن "ســرعة إنتــاج اللقاحات 
ال تــزال تخيفنــي، فالمعــروف أن تطويــر لقــاح يحتــاج إلــى ســنوات"، وتابع أنه 
يعتقــد أن "جهــاز مناعتــي قــوي ويمكنــه مقاومــة الفيــروس، لكــن جامعتي 
طلبــت منــا تلقــي تطعيــم كوفيــد-19 قبــل حضــور الفصــل الدراســي المقبــل، 
لذلــك ســأذهب خــالل أيــام" ألخــذ اللقاح.)))وعليــه يمكــن القــول إن هنــاك نــوع 
ــزوف  ــى ع ــي أدت إل ــباب الت ــي األس ــدول ف ــن ال ــد م ــن العدي ــابه بي ــن التش م
بعــض األفــراد عــن تلقــي اللقــاح وهــو مــا ســيكون وبالضــرورة متكــررا فــي 

مناطــق غــرب ســورية.

)1)    هيثــم تميــم- خــاص مــا هــي أســباب عــزوف صغــار الســن فــي أميــركا عــن لقــاح كورونــا؟- 25-
https://cutt.us/JUhjW -2021-6
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ثانيا: حملة التلقيح من كوفيد 19 في شمال 
غرب سورية 

ــي  ــة ف ــدم العدال ــن ع ــية م ــا وخش ــات كورون ــاج لقاح ــي إنت ــدء ف ــع الب م
توزيعهــا وخاصــة بالنســبة للــدول الفقيــرة؛ أطلقــت منظمــة الصحــة العالميــة 
برنامــج كوفاكــس))) وهــو برنامــج يعمــل فــي إطــار منظمــة الصحــة العالميــة 
كبرنامــج عالمــي لتطعيــم النــاس فــي البلــدان الفقيــرة والمتوســطة الدخــل، 
التــي ال تمتلــك القــدرة علــى توقيــع اتفاقيــات ثنائيــة للشــراء المســبق 

للقــاح.)))
وقــد وصلــت الدفعــة األولى من لقاح فيروس “كورونا المســتجد” )كوفيد- 
19)، المرســل وفــق برنامــج “كوفاكــس” ، عبــر معبــر “بــاب الهــوى” الحــدودي 
مــع تركيــا اليــوم، األربعــاء 21 مــن نيســان، وقــال الطبيــب محمــد ســالم، العامــل 
فــي “فريــق لقــاح ســوريا”)))، إن كميــة اللقــاح الواصلــة اليــوم تصــل إلــى 53 
ألًفــا و800 جرعــة، مــن لقاحــات أســترازينيكا، كمــا ســتخصص الدفعــة الحاليــة 
لتطعيــم الكــوادر الصحيــة وموظفــي المنظمــات اإلنســانية، علــى أن يؤجــل 
تطعيــم المســنين فــوق 60 عاًمــا، واألشــخاص المصابيــن بأمــراض مزمنــة مــن 
عمــر 25 عاًمــا إلــى 59 عاًمــا، لحيــن وصــول دفعــات ثانيــة مــن اللقاح.)))وتعتبــر 
الكميــة المســتلمة هــي المرحلــة مــن األولــى مــن الكميــة والتــي تقــدر 
بحــوال 800 ألــف جرعــة))) مــن المزمــع أن يقــوم برنامــج كوفاكس بتســليمها 
لمنطقــة شــمال غــرب ســورية للوصــول إلــى هــدف تلقيــح20% مــن األفــراد 

)1)    فــي 17 أيــار/ مايــو 2021 — كان برنامــج كوفاكــس قــد ســلم 65 مليوانــا مــن جرعــات لقــاح 
كورونــا ، وكان ُيفتــرض أن يكــون العــدد قــد وصــل إلــى 170 مليونــًا علــى األقــل.

https://cutt.us/ ،2021 -1-19 ،2)    "كوفاكــس".. برنامــج "لقــاح الفقــراء" يواجــه صعوبــات(
 EWBB9

)3)    فريــق تقنــي طبــي يعمــل فــي مجــال اللقاحــات وذو موثوقيــة لــدي منظمــة الصحــة 
العالميــة فــي تقديــم لقــاح كوفيــد 19 ويعمــل وفــق البوتكــوالت الصحيــة لمنظمــة الصحــة 

العالميــة 
https:// ،2021-4-21 ،4)    وصــول أول دفعــة مــن لقــاح “كورونــا” إلــى شــمال غربــي ســوريا(

 475712/www.enabbaladi.net/archives
)5)    كان يمكــن عــدم الوصــول لهــذا الرقــم لــو لــم يتــم التمديــد لقــرار إدخال المســاعدات اإلنســانية 

عبــر الحــدود ممــا قــد يهــدد حملــة اللقــاح بشــكل كامل.
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القاطنيــن فــي شــمال غــرب ســورية،)))علما أن حملــة اللقــاح تغطــي منطقــة 
شــمال غــرب ســورية مــن جســر الشــغور غربــا إلــى جرابلــس شــرقا، وعليــه فــإن 
منطقــة نبــع الســالم خــارج نطــاق االســتهداف بالحملــة، ويعــود  ذلــك لعــدة 
أســباب منهــا: عــدم وجــود معبــر إنســاني مرخــص أمميــا لدخــول اللقاحــات من 
خاللــه، وقــد تــم تقســيم نطــاق تغطيــة الحملــة إلــى تســع مناطــق عمــل )  
جرابلــس - اعــزاز -  البــاب – عفريــن – جبل ســمعان – جســر الشــغور – حــارم -اريحا 
–– إدلــب)، وتضــم هــذه المناطــق 93 مركــزا إلعطــاء اللقــاح، ويتكــون الفريــق 

مــن أربعــة ممرضيــن مختصيــن، ويوجــد طبيــب مختــص مــع كل فريــق لمتابعــة 
أي آثــار جانبيــة يمكــن أن يتعــرض لهــا متلقــي اللقاح، ويمكــن لمتلقي اللقاح 
التواصــل مــع الطبيــب المختــص مــن خــالل رقــم مخصــص موجــود علــى بطاقــة 
اللقــاح، وباإلضافــة إلــى 93 طبيبــا المختصيــن بمتابعــة متلقــي اللقــاح يوجــد 
لجنــة عليــا مكونــة مــن أربعــة أطبــاء اختصاصييــن مســؤولة عــن المتابعــة مــع 
كامــل األطبــاء للمناقشــة حــول أي تطــورات تخــص متلقــي اللقــاح.))) وفــي 
1 حزيــران أعلــن فريــق لقــاح ســورية البــدء بإعطــاء األفــراد المســنين فــوق 60 
عاًمــا، واألشــخاص المصابيــن بأمــراض مزمنــة مــن عمــر 25 عاًمــا إلــى 59 عاًمــا، 
وهــذا قبــل اســتالم الدفعــة الثانيــة مــن اللقاحــات وهــو مــا ســيبدو أنــه مؤشــر 
علــى أن اســتجابة الفئــة األولــى لتلقــي اللقــاح كانــت دون المتوقــع، كمــا 
أنــه فــي المســتقبل ســيكون اســتهداف لفئــات جديــدة مثــل العامليــن فــي 
المؤسســات العامــة كالشــرطة والمدرســين، وقــد بلــغ عــدد مــن تلقــوا اللقــاح 
حتــى تاريــخ 7-7-2021 ، 39668 شــخصا منهــم 28437ذكــرا و11231 أنثــى كمــا 
ــع  ــق توزي ــى مناط ــارهم عل ــوزع انتش ــع ت ــي))) م ــكل التال ــح بالش ــو موض ه

اللقــاح.

)1)    مالحظــة بــأن الــدول المتقدمــة وضعــت هــدف لهــا أن تكــون نســبة اللقــاح تتجــاوز 70% مــن 
المواطنيــن 

)2)    مقابلة مع جمال خطاب مسؤول قطاع أطمة ضمن حملة التلقيح بتاريخ 7-4- 2021
https://www. 2021 -7-7 ــا علــى الفيــس بــوك بتاريــخ )3)    مجموعــة بدهــا وعــي  ضــد كورون

  240686170665568/facebook.com/groups
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وتظهــر اإلحصائيــات المنشــورة مــن قبــل فريــق لقــاح ســورية أن عــدد مــن 
تلقــوا اللقــاح فــي األســبوع األول بلــغ حوالــي 5000 شــخص بينمــا شــهد 
األســبوع الثانــي عزوفــا عــن تلقــي اللقــاح حيــث لــم يتجــاوز عــدد مــن تلقــوا 
اللقــاح 1500 شــخص، وعــاد العــدد ليرتفــع فــي األســبوع الثالــث ليصبــح 
حوالــي 4500 متلقــي لقــاح جديــد، أيضــا شــهد األســبوع الرابــع مــن الحملــة 
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ارتفاعــا فــي عــدد مــن تلقــوا اللقــاح بمتوســط حوالــي 6000 شــخص، ومــع 
نهايــة شــهر أيــار بلــغ عــدد مــن تلقــوا اللقاحــات 16155 شــخصا، وقــد بلــغ عــدد 
مــن تلقــوا اللقــاح حتــى نهايــة شــهر حزيــران حوالــي 33 ألــف شــخص، وعليــه 
ــًا 550 فــردا علمــا أنــه فــي  يمكــن القــول إن عــدد مــن يتلقــون اللقــاح يومي
ــخص)))كما أن  ــي 1200 ش ــاح لحوال ــوا اللق ــن تلق ــدد م ــل ع ــام وص ــض األي بع
ــا،  ــة تتجــاوز 10000 شــخص يومي ــة لكامــل الفــرق 93 اليومي القــدرة التلقيحي
وهــو مؤشــر مضــاف إلــى ضعــف اإلقبــال العــام مــن قبــل المواطنيــن، وقــد 
ســعى فريــق لقــاح ســورية باإلضافــة لعــدد مــن الجهــات األخــرى الحكوميــة 
وغيــر الحكوميــة لتنظيــم حمــالت توعيــة حــول أهميــة اللقــاح رغــم أن أغلــب 
عمليــات التوعيــة أتــت الحقــة لعمليــة التلقيــح وليســت ســابقة لهــا بشــكل 
كافي،)))كمــا أن حملــة التلقيــح تســتوجب خلــق نــوع مــن الوعــي الجمعــي 
ــة  ــة العامل ــة هــذا الموضــوع، ولعــل الفئ ــدى أفــراد المجتمــع حــول أهمي ل
ــى عاتقهــم المهمــة  ــن تقــع عل ــاء وممرضي فــي المجــال الصحــي مــن أطب
ــرات رســمية حــول عــدد مــن تلقــوا  ــرز فــي هــذا المجــال، وال توجــد تقدي األب
اللقــاح مــن العامليــن فــي المجــال الصحــي، وتقــدر بعــض المصــادر الغيــر 
الرســمية بــأن نســبة مــن تلقــوا اللقــاح مــن الكــوادر الطبيــة فــي الشــمال 
الســوري لــم تتجــاوز 50% مــن حجــم العامليــن فــي هــذا المجــال،  ولعــل غيــاب 
اإللزاميــة لضــرورة تلقــي الكــوادر الطبيــة اللقــاح خفــض مــن نســبة مــن تلقــى 
اللقــاح مــن الكــوادر الطبيــة، فلــم ُتصــدر مديريــات الصحــة تعميمــات إلزاميــة 

لكوادرهــا بهــذا الخصــوص.

ولعل األسباب التي أدت إلى ضعف اإلقبال، بشكل عام، هي: 

 عــدم وجــود حالــة مــن اإللــزام لتلقــي اللقــاح فمــن تلقــى اللقــاح أعطــي 
لــه الخيــار بتلقيــه مــن عدمــه، علمــا أن القــدرة علــى اإللــزام بالمجمــل تعتبــر 

محــدودة.

)1)    في 6 آيار بلغ عدد من تلقوا اللقاح 1176 شخص 
)2)    مقابلة مع جمال خطاب مسؤول قطاع أطمة ضمن حملة التلقيح بتاريخ 7-4- 2021 
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اللقــاح  بأهميــة  الوعــي  وقلــة  كورونــا،  مــرض  بخطــورة  الوعــي  قلــة 
كورونــا.  جائحــة  علــى  القضــاء  فــي  وضرورتــه 

ــة  ــر مــن الفئ ــى تعتب ــرة األول ــات التــي عــرض عليهــا اللقــاح فــي الفت الفئ
ذات التأثيــر العالــي فــي المجتمــع، وبالتالــي عندمــا امتنــع قســم منهــا 
ــر ســلبي عــال فــي المجتمــع لجهــة  عــن تلقــي اللقــاح أدى ذلــك إلــى تأثي

ــاح. ــى اللق ــال عل ــن االقب ــاع ع االمتن

الــدور الســلبي الــذي لعبتــه المعلومــات المغلوطــة المنتشــرة على وســائل 
التواصــل االجتماعــي حــول اللقــاح واألعــراض الجانبيــة المتوقعــة له.

ضعــف التنســيق فــي عمليــة التوعيــة مــن قبــل جميــع القطاعــات المؤثــرة 
فــي المجــال العــام.

صعوبة الوصول لدى بعض الفئات المستهدفة لمراكز التلقيح.

عــدم المعرفــة الشــاملة مــن قبــل بعض الكــوادر الطبيــة باللقاح المســتخدم 
ــة، وبالتالــي كانــت قــدرة هــذا الكــوادر  ــاره الجانبي ــه وآث ونوعــه ونســبة أمان

فــي إيصــال المعلومــات للمجتمــع محــدودة.)))

الموقــف الســلبي مــن قبــل بعــض األطبــاء لجهــة تقديــم المشــورة الطبيــة 
لألفــراد بتلقــي اللقــاح))) علمــا أنــه مــن المفــروض أن يكــون جــواب الطبيــب 
فــي هــذا الســياق هــو الحــث علــى تلقــي اللقــاح، وهــو مــا فهــم مــن قبــل 

العديــد مــن األفــراد باعتبــاره توصيــة بعــدم تلقــي اللقــاح.  

عــدم وجــود أي ميــزات تشــجيعية مرتبطــة بتلقــي اللقــاح مثــل االنتقــال 
بيــن المناطــق أو الحصــول علــى خدمــات حكوميــة وخاصــة معينــة.)))

وعليــه يمكــن القــول بــأن هنــاك جملــة مــن العوامــل الفرديــة والمجتمعيــة 
والحكوميــة لعبــت دورا فــي إضعــاف مســتوى اإلقبــال مــن قبــل المواطنيــن 

علــى تلقــي اللقــاح.

)1)    مقابلة مع جمال خطاب مسؤول قطاع أطمة ضمن حملة التلقيح بتاريخ 7-4- 2021
ــوا علــى تلقــي  ــوا وصفــه بالموقــف الرمــادي فــال هــم حث ــاء مــا حاول )2)    اعتمــد بعــض األطب
ــى نســبة  ــر ســلبا عل ــا آث ــى عــدم تلقــي اللقــاح ولكــن هــذا الموقــف فعلي ــوا عل اللقــاح وال حث

تلقــي اللقــاح 
)3)    مثــال فــي بعــض الــدول ارتبــط حضــور المباريــات والســينما والمناســبات التــي تتضمــن مشــاركة 

مــع مجموعــة مــن االفــراد شــروط تلقــي اللقــاح 
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ثالثا: دراسة ميدانية حول استجابة المجتمع 
المحلي 

فــي ســبيل قيــاس مــدى اســتجابة األفــراد لحملــة اللقــاح ضــد فيــروس 
ــة  ــت ثماني ــال تضمن ــذا المج ــي ه ــة ف ــتبانة خاص ــم اس ــم تنظي ــد 19 ت كوفي
ــم  ــغ حج ــد بل ــة)))، وق ــص العين ــد خصائ ــة بتحدي ــئلة المرتبط ــر األس ــئلة غي أس
العينــة 635 فــردا مــن المقيميــن فــي منطقــة شــمال غــرب ســورية، مــع 
التركيــز علــى الفئــات المحتمــل أنــه قــد تــم إتاحــة الفرصــة لهــا لتلقــي اللقاح 
بســبب عملهــا فــي المجــال اإلنســاني، وقــد تــم اعتمــاد أســلوب كــرة الثلــج 

فــي نشــر االســتبانة وامتــازت العينــة بالخصائــص التاليــة.

بلغــت نســبة الذكــور فــي العينــة المســتهدفة 7.)8% مقابــل )،)) % إنــاث، 
ورغــم الســعي للوصــول إلــى مشــاركة أكبــر مــن قبــل اإلنــاث فــي االســتبيان، 
إال أنــه كان واضحــا بــأن هنــاك حالــة مــن الضعــف فــي القــدرة علــى الوصــول 
إلــى قنــوات تواصــل مــع اإلنــاث فــي المنطقــة وحتــى فــي حــال الوصــول 
مــن خــالل منظمــات تعنــى بمجــال تمكيــن المــرأة كانــت اســتجابة هــذه 

المنظمــات مــع نشــر االســتبيان ضعيفــة.

)1)    ال يجيــب المســتبين عــن جميــع األســئلة المتضمنــة باالســتبانة، وإنمــا عــن األســئلة التــي 
ــاح  ــي اللق ــي تلق ــة ف ــه الخاص ــع حالت ــق م تتطاب

الجنس
أنثى

ذكر

84.7%

15.3%
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تركــزت الفئــة العمريــة للعينــة بشــكل كبيــر مــا بيــن 21 ســنة إلــى 30 ســنة 
بنســبة ).6)% و31ســنة إلــى 40 بنســبة ).8)% وهــي نســبة معقولــة جــدا 
علــى اعتبــار أن الغالبيــة مــن العامليــن فــي المجــال اإلنســاني هــم مــن 

هــذه الفئــة.

كانــت النســبة الغالبــة هــي مــن طــالب وخريجــي الجامعــات بنســبة ).%78 
أمــا مراحــل الدراســات العليــا فشــكلت حوالــي 9% أمــا الثانــوي فشــكل 
حوالــي 8% ومــن المفــروض أن تكــون هــذه الفئــة هــي مــن أكثــر الفئــات 

ــا.  ــاء كورون التــي تلقــت معلومــات حــول وب

الفئة العمرية

أقل من عشرين سنة

من 21 إلى 30 سنة

من 31 إلى 40 سنة

من 41 إلى 50 سنة

أكثر من 51 سنة

46.5%

38.1%

المستوى التعليمي

ابتدائي

إعدادي

ثانوي

جامعي

دراسات عليا

78.3%

9.6%
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عبــر ).)6% مــن العينــة علــى أن لديهــم عمــل بينمــا قــال ).7)% بــأن ليــس 
لديهــم عمــل.

تضمنت العينة ما نسبته ).76% مهجرين و8.))% مقيمين

العمل
ال

نعم

62.5%

37.5%

مقيم أو مهجر
مقيم

مهجر

76.2%

23.8%
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وقد تضمن االستبيان األسئلة التالية: 

السؤال األول: هل أتيح لك فرصة تلقي لقاح كوفيد 19"كورونا"؟

 265 أي   %((.( بينمــا  370شــخصا،  أي  بنعــم  أجــاب   %(8.(
ــاس  ــدف باألس ــتبيان ه ــأن االس ــك ب ــرد ذل ــال وم ــاب ب ــخصا أج ش
التوجــه نحــو الفئــات األكثــر احتماليــة بأنــه أتيــح لهــا فرصــة 

تلقــي اللقــاح.

السؤال الثاني: في حال كانت اإلجابة نعم، فهل تلقيت اللقاح؟

أجــاب ).))% أي 138 شــخصا مــن أصــل 265 بنعــم بينمــا أجــاب 
7.9)% أي 127 شــخصا بــال وهــو مؤشــر يشــير بأنــه حوالــي 
0)% ممــن أتيــح لهــم اللقــاح لــم يتلقــوا اللقــاح، وهــذه النســبة 
ــي  ــت دورا ف ــة لعب ــباب مهم ــود أس ــير لوج ــبيا تش ــة نس العالي
ــة  ــف حال ــن وص ــك ال يمك ــوا ال وبذل ــن قال ــار م ــى خي ــر عل التأثي

العــزوف عــن تلقــي اللقــاح بأنهــا حالــة فرديــةأو محــدودة، بــل يمكــن القــول إنهــا 
حالــة عامــة شــائعة وســتترك آثارهــا علــى مجمــل حملــة التلقيــح.

الســؤال الثالــث: فــي حــال كانــت أجابتــك بنعــم عــن الســؤال الثانــي، فماهي 
األســباب التــي دفعتــك لتلقي اللقــاح؟ )))

جاوب على هذا السؤال 138 شخصا كما يلي:

بمناعــة  وتزويــدي  صحتــي  علــى  للحفــاظ  مهــم  أمــر  اللقــاح   %28.84
ضدالفيــروس.

17.72% اللقــاح مصــادق عليــه مــن منظمــة الصحــة العالميــة، لذلك هــو لقاحأمين 
ومفيد.

11.64% فوائد اللقاح تفوق األضرار الجانبية للقاح.

)1)    أتيح للمستبين أختيار اكثر من خيار واحد 

28.8%71.2%

17.72%82.28%

11.64%88.36%

58.5%
41.5%

58.5%
41.5%
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ــي  ــة تلق ــد بأهمي ــة تفي ــادر مختلف ــن مص ــات م ــى معلوم ــت عل 12.42% اطلع
اللقــاح.

10.85% أثق بالمنظومة الصحية ضمن المنطقة.

10.85% التزامــي بمتطلبــات العمــل حيــث تــم اشــتراط أخــذ اللقــاح كأحــد شــروط 
العمــل فــي المــكان الــذي أعمــل بــه.

6.61% شخص أثق به تلقي اللقاح ونصحني بتلقيه.

1.06% أخرى.

تفييــد هــذه النتائــج بــأن عامــل الوعــي لــدى األفــراد كان لــه األثــر األكبــر 
ــذي  ــزام ال ــل اإلل ــا أن عام ــذه، كم ــى أخ ــاح إل ــوا اللق ــن تلق ــع م ــي دف ف
ــه بعــض المؤسســات لعــب دورا فــي دفــع األفــراد لتلقــي اللقــاح،  فرضت
وعليــه يمكــن القــول إن هنــاك نوعــان مــن العوامــل أثــرت علــى قــرار الفــرد 
للقبــول بتلقــي اللقــاح، وهــي عوامــل معنويــة ذاتيــة، مثــل الوعــي 
ــة،  ــي المنطق ــة ف ــة الصحي ــة بالمنظوم ــده والثق ــاح وفوائ ــة اللق بأهمي
وأيضــا عوامــل موضوعيــة خارجيــة مثــل حالــة اإللــزام، وانتشــار معلومــات 

موثوقــة حــول اللقــاح.

12.42%87.58%

10.85%89.15%

10.85%89.15%

6.61%93.39%

1.06%98.94%
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الســؤال الرابــع: فــي حــال كانــت أجابتــك بــال عــن الســؤال الثانــي، فماهــي 
األســباب التــي دفعتــك لعــدم تلقــي اللقــاح؟ 

تظهــر هــذه النتائــج بــأن ثقــة األفــراد فــي اللقــاح عمومــا منخفضــة، ومــرد 
ذلــك أساســا بســبب انتشــار معلومــات مغلوطــة عــن اللقــاح وآثــاره، وعليــه 
فالعوامــل المعنويــة الذاتيــة المتصلــة بقناعــات الفــرد ومســتوى ثقتــه 
باللقــاح والجهــات المســؤولة عــن الحملــة لعــب دورا فــي عــزوف األفــراد 
دورا  الخارجيــة  الموضوعيــة  العوامــل  لعبــت  اللقــاح، كمــا  تلقــي  عــن 
فــي هــذا العــزوف، وخاصــة انتشــار المعلومــات المغلوطــة علــى وســائل 

25.9%74.1%

17.18%82.82%

ال أثق باللقاح بشكل عام.

بسبب األعراض الجانبية التي يسببها اللقاح.

13.74%86.26%

3.44%96.56%

11.83%88.17%

8.02%91.98%

12.60%87.40%

3.05%96.95%

4.96%95.04%

قرأت معلومات على وسائل التواصل االجتماعي تفيد بأن اللقاح مضر.

ال أثق بالمنظومة الصحية في المنطقة.

لم أتلق معلومات من جهة موثوقة تقنعني بأهمية أخذ اللقاح.

 أخرى.

صحتي جيدة فلماذا يجب أن أخذ اللقاح.

لست مقتنعا بوجود فيروس كورونا.

سمعت بأن األطباء في المنطقة يرفضون تلقي اللقاح.
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التواصــل االجتماعــي، والتــي تتيــح ألي مســتخدم مناقشــة أي موضــوع 
بغــض النظــر عــن معرفتــه بهــذا الموضــوع، وقــد انتشــرت العديــد مــن 
مقاطــع الفيديــو علــى اليوتيــوب ممــا دفــع شــركة يوتيــوب لحــذف هــذه 
المقاطــع حيــث قالــت الشــركة يوتيــوب فــي 11-3-2021 ، إنهــا أزالــت أكثــر 
مــن 30 ألــف مقطــع فيديــو تحتــوي علــى معلومــات خاطئــة حــول لقــاح 
فيــروس كورونــا، وأوضحــت المتحدثــة باســم يوتيــوب، إيلينــا هيرنانديــز، أن 
مقاطــع الفيديــو "تضمنــت مزاعــم حــول تطعيمــات كوفيــد - 19 تتعــارض 
مــع الســلطات الصحيــة المحليــة أو منظمــة الصحــة العالميــة. بشــكل عــام، 
منــذ فبراير/شــباط 2020، أزلنــا أكثــر مــن 800 ألــف مقطــع فيديــو يتعلــق 
بمعلومــات خطيــرة أو مضللــة عــن فيــروس كورونا".)))وقــد حــذا فيــس 
بــوك حــذو يوتيــوب حيــث أعلــن موقــع فيســبوك تكثيــف جهــوده لكبــح 
انتشــار المعلومــات المضّللــة حــول لقاحــات كورونــا ولتعزيــز نشــر الحقائــق، 
ــمل  ــاح، وتش ــذ اللق ــن أخ ــذرة م ــات الح ــى الفئ ــتدالل عل ــى االس ــة إل إضاف
الخطــوة حظــر المجموعــات التــي تنشــر بشــكل متكــّرر معلومــات مضّللــة 
حــول الفيــروس واللقاحــات بشــكل عام.)))ولكــن بقيــت منصــة الواتــس آب 
هــي األكثــر تأثيــرا فــي نشــر الشــائعات والمعلومــات المضللــة حــول اللقــاح 
حيــث انتشــرت رســائل علــى الواتــس أب تفيــد باألضــرار الجانبيــة للقــاح 
والمخاطــر التــي تواجــه متلقــي اللقــاح مــع مالحظــة أن عــددا مــن هــذه 
الرســائل لــم تكــن تحمــل أي إشــارة لمصــدر معلوماتهــا، بــل هــي رســائل 

عاديــة دون أي ســند أو مرجــع أو مصــدر واضــح.
كمــا أن خيــار "ال أثــق باللقــاح بشــكل عــام" تحصــل علــى أعلــى نســبة 
وهــي 25.19% ولعــل هــذه النســبة تعــود ألســباب غيــر مرتبطــة بموضــوع 
الجائحــة واللقــاح، بــل قــد يكــون األمــر أكثر عمقــا ويرتبــط بالثقافــة العامة 
لألفــراد كمحــدد لطريقــة التفكيــر وإنتــاج الســلوكيات حيث يؤمــن الكثيرين 
بالتفكيــر  اإليمــان  وطبعــا  المؤامــرة،  بفكــرة  الســوري  المجتمــع  مــن 
المؤامراتــي قــاد البعــض إلنــكار وجــود جائحــة كورنــا فــي بدايــة انتشــارها 
كمــا أنــه يقــود ســلوكيات العديــد مــن األفــراد لالمتنــاع عــن تلقــي اللقــاح.

)1)    يوتيــوب: أزلنــا أكثــر مــن 30 ألــف مقطــع فيديــو احتــوى علــى معلومــات ُمضللــة عــن لقــاح 
 2u.pw/Tv4dA//:https ، 2021-3-11،كــورون

كورونــا،2021-2-9،  لقاحــات  حــول  المضللــة  األخبــار  لكبــح  جهــوده  يكثــف  فيســبوك      (2(
 2u.pw/K0XdQ//:https
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ــال عــن الســؤال األول،  الســؤال الخامــس فــي حــال فــي حــال كان الجــواب ب
فمــا هــي أســباب عــدم إتاحــة اللقــاح لــك؟

ــح لهــا تلقــي  ــم يت ــة ل ــأن الغالبي ــة عــن هــذا الســؤال ب ــج اإلجاب تظهــر نتائ
ــر مــن  ــاك أكث اللقــاح ألنهــا ليســت مــن الشــرائح المســتهدفة، كمــا أن هن
50% مــا يمنعهــا مــن تلقــي اللقــاح قــد تكــون أمــور فنيــة لوجســتية نابعة 
ــة لألفــراد عــن طريقــة تســجيل أســمائهم  مــن نقــص المعلومــات الكافي

علــى قائمــة المســتفيدين مــن اللقــاح.

الســؤال الســادس: فــي حــال أتيــح لــك الفرصــة لتلقــي اللقــاح، هــل توافــق 
علــى تلقــي اللقــاح؟

أجــاب 370 شــخصا علــى الســؤال: إنهــم لــم يتــح لهــم تلقــي 
اللقــاح، حيــث قــال ).))% منهــم بأنهــم موافقــون علــى 
تلقــي اللقــاح مــع احتماليــة أن تنخفــض هــذه النســبة 
بشــكل ملحــوظ فــي حــال كانــت اإلتاحــة فعليــة وليســت 
افتراضيــة كمــا هــي حــال ســؤال االســتبيان، بينمــا قــال 

ــر  ــم، وتظه ــح له ــو أتي ــى ول ــاح حت ــوا اللق ــن يتلق ــم ل ــم بأنه 9.))% منه
ــات المســتهدف لتشــمل شــرائح  ــو تــم توســعة الفئ ــه ول ــج بأن هــذه النتائ

ــال.  ــي اإلقب ــف ف ــن ضع ــي م ــح تعان ــة التلقي ــتبقى حمل ــدة س جدي

44.89%55.11%

22.33%77.67%

15.44%84.56%

14.73%85.27%

2.61%97.39%

لست من الشرائح المستهدفة في حمالت اللقاح.

ال أعلم ماهي الطريقة التي يجب أن اتبعها لتلقي اللقاح.

ال يوجد لدى إجابة محددة.

ال يوجد مركز قريب يقدم اللقاح.

أخرى.

54.1%
45.9%
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ــادس،  ــؤال الس ــى الس ــم عل ــك بنع ــت إجابت ــال كان ــي ح ــابع: ف ــؤال الس الس
ــاح؟ ــي اللق ــى تلق ــة عل ــك للموافق ــي دفعت ــباب الت ــي األس فماه

كانت اإلجابات كما يلي: 

تظهــر نتائــج اإلجابــة عــن هــذا الســؤال بــأن عنصــر الوعــي بأهميــة اللقــاح 
والموثوقيــة بالجهــة التــي تقــدم اللقــاح وتوفــر معلومــات تشــجع علــى 

تلقــي اللقــاح كانــت عناصــر أساســية فــي خيــارات األفــراد.

38.03%61.97%

15.31%84.69%

13.64%86.36%

7.66%82.34%

13.40%86.60%

2.87%97.13%

8.85%99.15%

0.24%99.76%

أخذ اللقاح أمر مهم للحفاظ على صحتي وتزويدي بمناعة ضد الفيروس.

اللقاح مصادق عليه من منظمة الصحة العالمية لذلك هو لقاح أمين ومفيد.

فوائد اللقاح تفوق األضرار الجانبية للقاح.

شخص أثق به تلقي اللقاح ونصحني بتلقيه.

أطلعت على معلومات من مصادر مختلفة تفيد بأهمية تلقي اللقاح.

التزامــي بمتطلبــات العمــل حيــث تــم اشــتراط أخــذ اللقــاح كأحــد شــروط العمــل 
فــي المــكان الــذي أعمــل بــه.

أثق بالمنظومة الصحية ضمن المنطقة.

أخرى.



Page26

استجابة المجتمع المحلي لتلقي لقاح كورونا

NMA Center For Contemporary Research - Studies

الســؤال الثامــن: فــي حــال كانــت إجابتــك بــال علــى الســؤال الســادس، ماهــي 
األســباب التــي قــد تدفعــك لعــدم تلقــي اللقــاح؟

كانت اإلجابات كما يلي:

تظهــر هــذه النتائــج أن األســباب التــي دفعــت مــن أتيــح لهــم تلقــي اللقــاح 
ــه  العــزوف عــن تلقيــه، ســتفرض نفســها مــرة أخــرى علــى مــن ســيتاح ل

تلقــي اللقــاح مســتقبال.

4.03%95.97%

31.18%68.82%

8.87%90.13%

14.25%85.75%

7.80%92.20%

12.63%83.37%

9.68%90.32

2.69%97.31%

9.41%90.59%

ال أثق باللقاح بشكل عام.

ال أثق بالمنظومة الصحية في المنطقة.

لم أتلق معلومات من جهة موثوقة تقنعني بأهمية أخذ اللقاح.

لست مقتنعا بوجود فيروس كورونا.

صحتي جيدة فلماذا يجب أن آخذ اللقاح؟

سمعت بان األطباء في المنطقة يرفضون تلقي اللقاح.

قرأت معلومات على وسائل التواصل االجتماعي تفيد بأن اللقاح مضر

أخرى.

بسبب األعراض الجانبية التى يسببها اللقاح.
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مــن خــالل اإلجابــة علــى األســئلة الــواردة فــي االســتبيان الســابق يظهــر 

أن خيــار قبــول اللقــاح مــن عدمــه ارتبــط بمجموعــة متفاعلــة مــن العوامــل 

المعنويــة الداخليــة للفــرد، باإلضافــة لمجموعــة مــن العوامــل الموضوعيــة 

ــة.  الخارجي

ورغــم أن معالجــة جائحــة كورونــا مــن العناصــر المهمــة التــي يجــب العمــل 

عليهــا فقــد ظهــر مــن خــالل الدراســة أن اإلقبــال علــى اللقــاح مــا زال ضعيفــا 

لعــدة أســباب، وفــي ســبيل تجــاوز هــذه المشــكلة يجــب العمــل علــى خطــة 

تتضمــن مــا يلــي: 

ــة  ــرض وأهمي ــر الم ــول مخاط ــراد ح ــة األف ــاص بتوعي ــد الخ ــادة الجه زي
ــاح.  اللق

تعبئــة المجتمــع تجــاه أهميــة تلقــي اللقــاح ويمكــن االســتفادة ممــن 
تلقــوا اللقــاح لتأديــة هــذه الــدور 

يجــب علــى الــكادر الطبــي وبشــكل أساســي األطبــاء العمــل علــى حــث 
األفــراد علــى تلقــي اللقــاح ونفــي الشــائعات حــول اللقــاح.

إيجــاد نــوع مــن اإللــزام فــي تلقــي اللقــاح، وقــد بــادرت بعــض منظمــات 
المجتمــع المدنــي العاملــة فــي المجــال الطبــي فــي المنطقــة إللــزام 

العامليــن فيهــا علــى تلقــي اللقــاح.

العمــل علــى تعزيــز ســبل الوصــول للفئــات المســتهدفة وتزويــد هــذه 
الفئــات بآليــات الحصــول علــى اللقــاح، ويمكــن االســتفادة مــن وســائل 
التواصــل االجتماعــي للمجالــس المحليــة وقنــوات التليغــرام المحليــة 

الناشــطة فــي المجتمعــات المحليــة وحتــى مــن خطــب الجمعــة.

العمــل علــى بنــاء تفاهــم مــع منظمــة الصحــة العالميــة لكــي تشــمل 
عمليــة االســتجابة للوبــاء منطقــة نبــع الســالم. 
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الخاتمة
ســعت هــذه الورقــة للبحــث فــي مــدى اســتجابة المجتمــع المحلــي لحملة 
تلقــي لقــاح كوفيــد 19 "كورونــا" بعــد مــرور أكثــر مــن شــهرين علــى انطــالق 
الحملــة، هــذه االســتجابة مــن قبــل المجتمــع بالمجمــل يمكــن وصفهــا بأنهــا 
كانــت ضعيفــة، وهــو مــا ســعت هــذه الورقــة البحثيــة لتقييــم أســبابه مــع 
تقديــم توصيــات تســاعد علــى تعزيــز فعاليــة الجهــات المحليــة للتعامــل مــع 

الواقــع الحالــي وأي اســتحقاق مســتقبلي مماثــل.
وفي سبيل ذلك ناقشت الورقة اإلشكالية التالية: 

رغــم تأكيــد منظمــة الصحــة العالميــة علــى ضــرورة أخــذا اللقــاح باعتبــاره 
األداة األفضــل فــي مواجهــة جائحــة كورونــا، إال أن تــردد األفــراد فــي الشــمال 
الغربــي لســورية فــي تلقــي اللقــاح يخلــق تحــد أمــام المنطقــة فــي القــدرة 
علــى التعافــي مــن الجائحــة بشــكل ســريع، وهــو مــا تســعى هــذه الورقــة 

لبحــث إشــكاليته مــن خــالل اإلجابــة علــى األســئلة التاليــة: 

أوال: كيــف يمكــن قيــاس اســتجابة المجتمــع المحلــي لتلقــي لقــاح كورونــا 
فــي شــمال غــرب ســورية؟ 

يمكــن تقييــم اســتجابة المجتمــع المحلــي لتلقــي لقــاح كورونا في شــمال 
غــرب ســورية بالضعيفــة اســتنادا إلــى عــدد مــن المؤشــرات، ومنهــا الفــارق 
مــا بيــن قــدرة فــرق التلقيــح علــى إعطــاء كميــة مــن اللقــاح يوميــا، ومــا بيــن 
مــا يتــم تقديمــه فعليــا، كمــا يمكــن قياســه مــن خــالل التوجــه الســتهداف 

شــرائح جديــدة بشــكل مختلــف عــن الخطــة الموضوعــة أساســا.

ثانيــا: كيــف يمكــن تحديــد العوامــل التــي تؤثــر علــى اســتجابة األفــراد لتلقــي 
اللقــاح فــي شــمال غــرب ســورية.

مــن خــالل اإلجابــة علــى األســئلة الــواردة فــي االســتبيان الســابقة يظهــر أن 
ــل  ــن العوام ــة م ــة متفاعل ــط بمجموع ــه ارتب ــن عدم ــاح م ــول اللق ــار قب خي
المعنويــة الداخليــة للفــرد باإلضافــة لمجموعــة مــن العوامــل الموضوعيــة 

ــة. الخارجي
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ــة تلقــي لقــاح  ــز اســتجابة المجتمــع المحلــي لحمل ــا: كيــف يمكــن تعزي ثالث
ــا؟ كورون

يمكــن تعزيــز اســتجابة المجتمــع المحلــي لحملــة تلقــي لقــاح كورونــا مــن 
خــالل خطــة تتضمــن جملــة مــن عناصــر زيــادة الوعــي الفــردي واإللــزام وزيادة 
باإلضافــة  الحملــة،  عــن  المســؤولة  العامــة  بالجهــات  األفــراد  موثوقيــة 

لتوفيــر وســائل تســهيل تلقــي اللقــاح فنيــا ولوجســتيا.

وقد اختبرت الورقة الفرضية التالية:
"إن تعزيز استجابة المجتمع المحلي مع حملة التلقيح يرتبط طردا 
بتفاعل مجموعة من العناصر وهي وجود سلطة محلية موثوقة 

مع وجود نوع من اإللزام في أخذ اللقاح، وانتشار الوعي لدى 
االفراد بضرورة اللقاح" 

وقــد ظهــر بــأن الفرضيــة صحيحــة نســبيا، حيــث أن هنــاك عناصــر أخــرى تلعــب 
دورا فــي هــذا التعزيــز مثــل التعبئــة المجتمعيــة التــي يمكــن أن يقــوم بهــا 
مــن تلقــوا اللقــاح ومحوريــة دور الــكادر الطبــي فــي تعزيــز حملــة التلقيــح، 
وتوفيــر العوامــل الفنيــة واللوجســتية المســاعدة علــى التســجيل علــى 

اللقــاح وتلقيــه.  
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المراجع

بســبب حــاالت مــن التجلــط الدمــوي... مئــات الفرنســيين يعزفــون عــن 
https://cutt.us/dFLy7  -  2021-4-15 أســترازينيكا-  بلقــاح  التطعيــم 

توفــر اللقــاح وعــزف الملقحــون، لمــاذا يتــردد العراقيــون حيــال تلقــي لقاح 
https://cutt.us/B5nKT  (0((- 6-(( -كورونا؟

خبــراء يوضحــون أســباب عــزوف البعــض عــن تلقــي لقــاح كورونــا فــي 
 617099/https://www.ammonnews.net/article  ،(0((-6-(8 األردن، 

ــة  ــم الطبي ــزوف األطق ــباب ع ــف أس ــاء تكش ــة األطب ــي،" نقاب ــارة إمباب س
https://gate.ahram.org.eg/ كورونــا"،  لقــاح  علــى  الحصــول  عــن 

 aspx.2700685/News

ــأ،  ــا، النب ــة عــن تلقــي لقــاح كورون ــن واألطقــم الطبي ســر عــزوف المصريي
889954/https://www.elnabaa.net  ،  (0((-(-((

لقاحــات  حــول  المضللــة  األخبــار  لكبــح  جهــوده  يكثــف  فيســبوك 
2u.pw/K0XdQ//:https كورونــا،9-)-))0)، 

ــا  ــن عــن أخــذ لقــاح كورون محمــود الطراونة-دراســة حــول عــزوف األردنيي
 https://cutt.us/yd9Ju - (0((-6-( بالســعوديين  مقارنــة 

ــأ،  ــا، النب ــة عــن تلقــي لقــاح كورون ــن واألطقــم الطبي ســر عــزوف المصريي
 889954/https://www.elnabaa.net  ،  (0((-(-((

 ،(0((  -(-(9 صعوبــات،  يواجــه  الفقــراء"  "لقــاح  برنامــج  "كوفاكــس".. 
https://cutt.us/EWBB9

محمــد الســامعي، بعــد عــزوف.. إقبــال كبيــر علــى التطعيــم ضــد كورونــا 
https://cutt.us/S9kfs ،30،5،2021 ، ــة االناضــول فــي اليمــن- وكال

مجموعــة بدهــا وعــي  ضــد كورونــا علــى الفيــس بــوك بتاريــخ 7-7- ))0) 
240686170665568/https://www.facebook.com/groups
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ــة التلقيــح  ــة مــع جمــال خطــاب مســؤول قطــاع أطمــة ضمــن حمل مقابل
بتاريــخ )-7- ))0)

هيثــم تميــم- خــاص مــا هــي أســباب عــزوف صغــار الســن فــي أميــركا عــن 
 https://cutt.us/JUhjW -(0((-6-(( -لقــاح كورونــا؟

وصــول أول دفعــة مــن لقــاح “كورونــا” إلــى شــمال غربــي ســوريا، ))-)-
 475712/https://www.enabbaladi.net/archives  ،(0((

يوتيــوب: أزلنــا أكثــر مــن 30 ألــف مقطــع فيديــو احتــوى علــى معلومــات 
 2u.pw/Tv4dA//:https ، (0((-(-((،ُمضللــة عــن لقــاح كــورون
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