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نشرة الشؤون اإلنسانية 1#
(كانون األول/ديسمبر 2021 - 15 كانون الثاني/يناير 2022 15) 

 :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/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 من 15 كانون األول/ديسمبر 2021 إىل 15
كانون الثاني/يناير 2022. تّم رصد 47 شائعة تندرج في إطار المواضيع الفرعية التالية: الوصول اىل اللّقاح والقدرة

عىل تحّمل تكلفته؛  األجندة السياسية والمعلومات المضلّلة؛ الدين وكوفيد-19؛ أعراض الفيروس وانتقاله؛
متحّورات كوفيد-19 والوقاية؛ طرق العالج والحكومة اللّبنانية. تسلّط هذه النشرة أيًضا عىل أبرز ثالث شائعات

تندرج في إطار موضوَعين متكرَّرين، وهما: طرق العالج وفعالّية لقاحات كوفيد-19. تّم جمع البيانات من
مجموعات خاصة وحسابات عىل Facebook و WhatsApp و Twitter و Instagram التي تسجّل معّدًال مرتفًعا

نسبًيا من حيث عدد المستخدمين المتفاعلين معها.

وضع كوفيد-19 والّسياق اإلقتصادي واإلجتماعي في لبنان: 

منذ 13 كانون الثاني/يناير 2022، بلغ عدد حاالت كوفيد-19 التراكمية في لبنان 801.801 حالة، منها ما مجموعه
7.057 حالة جديدة منذ 21 كانون األول/ديسمبر2021. ثّمة 262 حالة فقط من بين المسافرين و 6.795 حالة من

بين المقيمين. (2)  وصل عدد األشخاص الذين تلّقوا جرعَتين من اللّقاح إىل 2.002.877 (3) إضافة إىل ذلك،
فإّن 78.6٪ من المسجّلين عبر منصة IMPACT هم لبنانيون في حين أّن 21.4٪ المتبقية ليسوا لبنانيّين. الجرعة

المعزّزة الثالثة متاحة اآلن ألي شخص يزيد عمره عن 12 عاًما تلّقى جرعة اللّقاح الثانية منذ خمسة أشهر عىل
األقل. 

ثّمة حاالت مؤّكدة لمتحّور "أوميكرون" في البالد منذ كانون األول/ديسمبر 2021 مع معدالت انتقال عالية، ولكن
لوِحَظت أعراٌض خفيفة إىل معتدلة حتى اآلن. وفًقا لمنظمة الصحة العالمية، يقع لبنان حالًيا في المستوى 4 من

انتقال الفيروس عىل المستوى المجتمعي - مّما يعني وجود نسبة عالية جًدا من الحاالت المنتشرة عىل نطاق
واسع محلّي – مع تفشي كوفيد-19 بشكل خاص بين الذين تتراوح أعمارهم من 20 إىل 29 عاًما. (4) ال يزال
يتعّين توخي الحذر الشديد مع التركيز المتجّدد من قبل سلطات الصحة العامة عىل تدابير التباعد االجتماعي
وزيادة تغطية اللّقاحات. تشمل اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة الحّد من تنّقل األشخاص غير الملّقحين من

خالل حظر تجول ليلي باإلضافة إىل طلب شهادات اللّقاح أو اختبارات PCR منتظمة من العاملين في القطاع
العام. ومع ذلك، ال يتم تنفيذ هذه اإلجراءات بانتظام عىل األرض بينما شرع عمال القطاع العام أيًضا في تنظيم

احتجاج في 7 كانون الثاني/يناير 2022 للمطالبة بحرية االختيار عندما يتعلّق األمر بالحصول عىل اللقاح. تم
التماس بعض التحسينات الواعدة من حيث اإلقبال عىل اللّقاح بحيث تم تسجيل أكثر من 3.600.000 شخص

عىل منّصة IMPACT مع حصول أكثر من 2.492.010 شخص عىل الجرعة األوىل و 2.002.877 شخص عىل
الجرعة الثانية و 354.156 شخص عىل جرعة معززة ثالثة. (5)   
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ماذا وراء
 هذه

الشائعة؟ 

مع استمرار ارتفاع عدد حاالت اإلصابة بمتحّور "أوميكرون" في لبنان، خصوًصا بعد
احتفاالت عيد الميالد ورأس السنة الجديدة التي شهدت عودة العديد من

المغتربين إىل ديارهم لزيارة عائالتهم، ال تزال الشائعات منتشرة حول وجود
كوفيد-19 وعالجه. بسبب األزمة االقتصادية في البالد وتهاوي المؤّسسات العامة،

يجد سكان لبنان صعوبة أكبر في طلب الخدمات الصحية مثل االستشارات من
المتخّصصين. لطالما انتشر العالج الذاتي في لبنان - ومنطقة الشرق األوسط ككل

– وهو آِخذ في اإلرتفاع نتيجة الوباء والمعلومات المضلّلة المحيطة بالعالجات. 

"وفًقا لبيان صادر عن وزراة الصحة، لبنان هو أول دولة في العالم يجري تشريحًا لجثة أحد
ضحايا كوفيد-19 واكتشف أّن كوفيد-19 ليس فيروس بل هو بكتيريا تعرّضت لإلشعاع

وتسّبب موت اإلنسان عن طريق التخثر في الدم. وبعد االّطالع عىل ننائج التشريح، غّيرت
وزارة الصحة اللّبنانية عىل الفور بروتوكول عالج مرضى كوفيد-19، وأعطتهم األسبرين...  أوضح

األطباء في لبنان طريقة العالج وأّكدوا أّن المرض خدعة عالمية. إنّه ليس سوى تخّثر داخل
األوعية الدموية (جلطات دموية) ويمكن عالجه بأقراص المضادات الحيوية ومضادات التخثر
مثل األسبيرين. شارِك هذه المعلومات مع عائلتك وجيرانك ومعارفك وأصدقائك وزمالئك.

فقط األشخاص الذين لديهم مناعة منخفضة للغاية يجب أن يكونوا حذرين..."   

– إنتشر الخبر باللّغة العربية عبر مجموعات WhatsApp متعّددة يصل إجمالي عدد أعضائها إىل حواىل 1000 عضو.

عالج الفيروس والتعافي منه – خدعة
شائعة 1#
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يمكن أن يثني عدم تصديق صحّة وجود كوفيد-19 األفراد عن اتخاذ تدابير وقائية مّما
يؤدي إىل زيادة انتقال العدوى في المجتمع ويشكّل مخاطر طويلة األمد عىل القطاع

الطبي الذي يعاني بالفعل في لبنان. 
منذ بداية الوباء، تسّبب الشائعات التي تتعلّق باألدوية وبطرق العالج غير الصالحة

والتي ترّوج لكوفيد-19 عىل أنّه خدعة الضرر ألي شخص يقرّر أن يعالج ذاته من تلقاء
نفسه ومن دون توجيهات مناسبة من إختصاصي توعية صحية معتمد. المثير للقلق

بشأن هذه الشائعة هو أنها توحي بأّن وزارة الصحة، وهي مصدر موثوق به، طرحت
هذه المزاعم في حين أنّها لم تفعل ذلك في الواقع. نظرًا ألّن وزارة الصحة هي مصدر

موثوق به، فقد يصدّقها أي متلقي ويشاركها مع المزيد من األشخاص ويلجأ إىل طرق
العالج المذكورة. 

ما يُربِك المجتمعات أيًضا هي اآلراء المتضاربة من أطباء مختلفين يقترحون أدوية غير
معتمدة لعالج كوفيد-19. بالنظر إىل تدهور الوضع االجتماعي واالقتصادي والصحي في

لبنان، أصبح العديد من هذه األدوية أكثر ندرة مما يشكّل خطرًا عىل صحّة المصابين
بأمراض مزمنة. وعىل الرغم من أّن مسكّنات األلم مثل الباراسيتامول تعالج الحّمى،

فهي غير مناسبة لألشخاص الذين يعانون من بعض الحاالت الطبّية الموجودة
المسبقة ويمكن أن تؤدي إىل آثار جانبية مقلقة.   

 

لماذا
ذلك

 مهّم؟

التحّقق من الحقائق والواقع: 

كوفيد-19 هو فيروس وليس بكتيريا. عىل الرغم من أنّه يمكن أن يؤدي إىل جلطات دموية،
فهذا ليس التأثير الوحيد للمرض. (6) 

تم إجراء دراسات سريريّة في جميع أنحاء العالم لفهم تأثير كوفيد-19 في جسم اإلنسان. 
يُستخدم األسبرين عىل مستوى العالم لتخفيف األلم واإللتهابات. ومع ذلك، تشير دراسة
بريطانية إىل أنّه عىل الرغم من أّن األسبرين كان مرتبًطا بزيادة طفيفة في احتمالية خروج

الُمصاب ب"كورونا" من المستشفى عىل قيد الحياة، فإّن هذا ال يبدو كافًيا لتبرير استخدامه
عىل نطاق واسع للمرضى الذين يدخلون المستشفى إثر إصابتهم بالفيروس. (7) 

لم تتبّن وزارة الصحة وال أي من الناطقين باسمها هذا الخبر كما لم يتم
      نشره عىل الموقع اإلكتروني الخاص بها. 

 



يمكن للشركاء العاملين في الصحة العامة مشاركة بيانات سريعة للتحّقق من أي عالج
لكوفيد-19 غير كافي أو غير مثّبت فور صدور الشائعة. يجب أن تتضّمن هذه البيانات
توصيات بديلة للعالج المناسب لألعراض حتى يتمكّن األشخاص من اتخاذ اإلجراءات

عند الحاجة. 
يجب أن ترّكز االتصاالت من الشركاء العاملين في القطاعات اإلنسانية عىل طرق

العالج المعتمدة مع تسليط الضوء أيًضا عىل مخاطر العالج الذاتي، وخصوًصا مخاطر
التفاعالت السلبية مع األدوية الموصوفة األخرى أو الظروف الصحية األساسية. 

يساعد المصابون بالفيروس وهؤالء الذين تعافوا منه في تبديد الخرافات التي تزعم أّن
الوباء مجرّد خدعة وذلك من خالل مشاركة خبرتهم الشخصية مع الفيروس.  

يجب أن ينخرط الشركاء الصحّيون  العاملين عىل أرض الواقع بانتظام في مناقشات
مجموعات التركيز ومجموعات االستماع من أجل فهم مخاوف فئات المجتمع

المختلفة حول كوفيد-19 واالستجابة لها بشكل أفضل.  

 

 

 

 

التوصيات: 
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"#حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في لبنان اليوم، كّل هذا
وما زلنا نكره بعضنا البعض. ماذا سيحدث إذا أحببنا بعضنا
البعض؟ كورونا لن ينتهي أبدا في لبنان إال إذا عادت الحرب

األهلية وظهرت السواتر الترابية والمتاريس من جديد"   
– الخبر باللّغة العربّية عىل Twitter مع 50 إعجابًا ومشاركَتين.

األجندة السياسية والمعلومات المضلّلة 
شائعة 2#
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ماذا وراء
 هذه

الشائعة؟ 

ال يزال الوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي الحالي في لبنان هًشا للغاية
وتستغّل المعسكرات السياسية المتصارعة األزمة االقتصادية لتوجيه أصابع االتهام

إىل خصومها وتحميلهم مسؤولية الفساد المستشري ورد فعل الحكومة غير
الفّعال. هذا بيان خطير - غالًبا ما يُستخدم عبر قطاعات مختلفة - ويظهر بانتظام
عبر وسائل التواصل االجتماعي في لبنان. كما أّن االفتقار إىل الحلول السياسية

للنزاعات والعنف المتكرّر وعدم االستقرار يُنهي المجتمعات الضعيفة التي تعاني
بالفعل عن الحصول عىل حقوقها األساسية في لبنان. باإلضافة إىل تحديات
الحماية وزيادة الفقر، يمكن أن تؤدي التوترات االجتماعية أيًضا إىل تحديات

مختلفة عندما يتعلّق األمر بإضفاء الشرعّية عىل إقامة الّالجئين في لبنان وعىل
حريّتهم في التنّقل.   

التحّقق من الحقائق والواقع: 

منذ بداية األزمة، شعرت المجتمعات المضيفة والّالجئون السوريون وغيرهم من المهاجرين
بالتأثيرات عىل مستويات المعيشة عىل الصعيد الوطني. قد تظهر التوترات بين

المجتمعات وبين األديان مرة أخرى في السياق االجتماعي واالقتصادي الحالي بحيث
يحاول الناس التعامل بأفضل ما يمكنهم مع التحديات الجسيمة. في ظل هذه الظروف، قد
يميل الناس إىل إلقاء اللّوم عىل "اآلخرين" واللّجوء إىل الخطابات المتطرّفة. ومع ذلك، من

المهم أن نتذّكر أّن الصراع والعنف ليسا الحل أبًدا وأّن الحوار ضروري إليجاد أرضية مشتركة
لنقضي مًعا عىل هذا الفيروس ونتخّطى األزمة االقتصادية. 

لن يقضي النزاع أو العودة إىل حرب أهلية عىل كوفيد-19. فالعمل الجماعي كمواطنين
لبنانيّين وتجاهل االختالفات الدينية أو العرقية هما السبيل الوحيد القابل للتطبيق إلبطاء

انتشار الفيروس والقضاء عليه في نهاية المطاف. 
ال يمّيز كوفيد-19 بين العرق والجنس والمعتقدات الدينية، ويمكن أن

 

 

     يُصاب أي شخص به وفي أي وقت ما لم يتم اتخاذ االحتياطات المناسبة. 
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يواجه المواطنون اللبنانيون المستضعفون ومجتمعات الّالجئين اإلرهاق الوبائي
المقترن بعدم الثقة في قدرة الحكومة عىل السيطرة عىل الوباء وسط أزمة سياسية

واجتماعية واقتصادية كبرى. لقد أثّر تسييس الوباء عىل خلفّيات طائفية وعرقية بشكل
أكبر في الفئات المهّمشة بالفعل واألكثر تضرراً من األزمة االجتماعية واالقتصادية

الحالية. 
من شأن المعلومات المضلّلة عىل وسائل التواصل االجتماعي أيًضا أن تؤجّج التوترات

وتؤثّر في التماسك االجتماعي في البلد الهش بالفعل حيث تكون االستجابة الصحية
عىل شفا االنهيار. في خطوة إيجابية، سارعت الحكومة والمجتمع المدني لمواجهة
الرسائل المضلّلة. ومع ذلك، فقد حشدت بعض األحزاب السياسية المساعدات

الحصرية لمناصريها مّما أدى إىل مزيد من انعدام الثقة وتصاعد التوترات.  
 

لماذا
ذلك

 مهّم؟

ال يزال نزع الطابع السياسي عن االستجابة لكوفيد-19 أمرًا أساسًيا لضمان التماسك
االجتماعي في خضم هذه األزمة. يجب أن يقوم الشركاء بشكل جماعي عبر منّصة

التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية ((RCCE بدعوة الجهات الفاعلة العامة
ذات الصلة إىل تلطيف األجواء وعدم تعزيز التوترات الكامنة بين المجتمعات. من

الضروري أيًضا أن نواصل جميًعا الدعوة إىل الوصول العادل للّقاح في جميع أنحاء
البالد. 

يمّثل كوفيد-19  والمعلومات الصحية الخاطئة حافًزا خطيرًا للتوترات االجتماعية، ال
سيما في ظل المشهد الحالي للتوزيع غير المتكافئ للّقاحات بين المجتمعات

المضيفة والّالجئين السوريين والمهاجرين اآلخرين. من الضروري أن يستمر الشركاء
في تخصيص الوقت والموارد والجهود لرصد الشائعات والمخاوف واألسئلة حول

كوفيد-19 واللّقاحات وخطط حمالت التطعيم.  
عىل الشركاء إعطاء األولويّة ألفراد المجتمع من خالل السماح لهم بالّتعبير عن

مخاوفهم وقلقهم بشأن الغموض االجتماعي واالقتصادي الحالي واإلجابة عن أي أسئلة
ملحّة يمكن أن تساعدهم عىل التعامل بشكل أفضل مع الوضع. سيساعدنا االستماع
إىل فئات المجتمع عىل تحديد المخاوف بشكل أفضل في العالقات بين المجتمعات

وتوجيه أي تدخالت مطلوبة للتماسك االجتماعي.  
قد تكون جهود زيادة الوعي الّالمركزية من خالل القادة الدينّيين المحلّيين في المجتمع

باإلضافة إىل المنظمات غير الحكومية الدينية والمدارس ومجموعات الشباب
وحركات الكشافة مفيدة أيًضا في تعزيز الحوار بين المجموعات العرقية والدينية

المختلفة وقد يدعمون أيًضا نشر المعلومات والمواد التي تجيب عن أسئلة األشخاص
حول كوفيد-19 وخطط التطعيم لمختلف فئات المجتمع. 

 

 

 

 
 

التوصيات: 
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"تحظر السلطات الصحية في
الواليات المتحدة استخدام لقاح

جونسون آند جونسون ... فإىل أين
تريد اإلدارة األمريكية إرساله

للتخلّص منه؟ ال بأس، دعنا نرسله
إىل لبنان ... لقاح الموت األمريكي!"

 - منشور باللّغة العربية عىل تويتر مع 65 إعادة
تغريد و 274 إعجاب. 

في خالل الفترة المشمولة بالتقرير، ظهر عدد
كبير من التغريدات ضد استخدام لقاح

"جونسون آند جونسون" (J&J) المقّدم من
الواليات المتحدة بدعوى أنّه مرتبط بأجندة

سياسية. أصبح الهاشتاغ#
American) لقاح_الموت_األمريكي

vaccine of death) من األبرز في لبنان ، مع
أكثر من 1000 تغريدة فردية حول هذا

الموضوع وآالف إعادة النشر باللّغة العربية
 .Facebook و Twitter عىل

ترتبط هذه الحملة عبر اإلنترنت ارتباًطا 
مباشرًا بحقيقة أّن السفارة األمريكية تبرّعت بـ 336.000 جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" إىل 

لبنان في 19 كانون األول/ديسمبر 2021 من خالل برنامج COVAX، ووعدت أيًضا بالتبرّع بـ 277.340
جرعة من "موديرنا" للوصول إىل إجمالي 613.340 جرعة. وبحسب بيان السفارة، فإن التبرّع يأتي ضمن

حزمة مساعدات إنسانية مخّصصة للبنان لعام 2021 والتي يبلغ مجموعها أكثر من 372 مليون دوالر.
تعرّضت السفارة النتقادات في وسائل اإلعالم المحلية المعارِضة لها مثل "الميادين" بعد التبرّع بلقاحات
(CDC) جونسون آند جونسون" إىل لبنان مّما يسلط الضوء عىل حقيقة أّن مراكز السيطرة عىل األمراض"

قد نشرت بيانًا في 16 كانون األول/ديسمبر 2021 تعّبر فيه عن أفضلّية تلقي لقاح mRNA عىل
"جونسون آند جونسون" عندما يتوّفر األول. وقد ينجم هذا أيًضا عن انعدام الثقة الكبير بحمالت التطعيم

وبرامج المساعدة الغربية المدعومة. جهود االتصال لمعالجة الخرافات والتفاهم هي أولوية لبناء الثقة
وتقليل ترّدد األفراد عىل تلقي اللّقاح بسبب عدم الثقة في المؤّسسات. 

فّعالية اللّقاحات
شائعة 3#

ماذا وراء
 هذه

الشائعة؟ 
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التحّقق من الحقائق والواقع: 

أدرجت منظمة الصحة العالمية لقاح "جونسون آند جونسون" لالستخدام في حاالت
الطوارئ  وهو آمن وفّعال استناًدا إىل بيانات واسعة النطاق من التجارب السريرية. (8) 
ومع ذلك، توصي مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها في الواليات المتحدة بعدم

اختيار لقاح "جونسون آند جونسون" عندما تتوّفر اللّقاحات من شركَتي "فايزر" و"موديرنا".
لقاح "جونسون" هو لقاح ناقل فيروسي يَستخدم نسخة معّدلة من فيروس يختلف عن

الفيروس المستهَدف إليصال تعليمات مهّمة إىل خاليانا. (9) 
عىل الرغم من التبرّع األخير من قبل السفارة األمريكية، فهو لم يتم طرحه في لبنان. 

 

 

 

إّن عدم الثقة المتزايد في فعالّية اللّقاح وتنامي المشاعر المناهضة له المرتبطة بالسياسة
يشكّالن سابقة خطيرة ألّن التطعيم هو أحد الحلول القليلة القابلة للتطبيق للحد من انتشار

كوفيد-19 ال سيما بين الفئات الضعيفة. تم تطوير لقاحات كوفيد-19  بسرعة مقارنة
باللّقاحات األخرى. لذلك، من المفهوم أّن لدى الناس أسئلة ومخاوف حول هذا الموضوع،
ولكّن من المهم أيًضا فهم المخاوف الكامنة تحت السطح والتي يمكن أن تزيد من حشد
التوترات. يَُعّد هذا أمرًا أساسًيا بشكل خاص في سياق التبرّعات الغربية أو شراء لقاحات

من مصدر غربي حيث إّن عدم الثقة عىل نطاق واسع في هذه الجهات الفاعلة أو الحقن قد
يعرّض للخطر ليس فقط خطط التطعيم ضد كوفيد-19، بل أيًضا حمالت التطعيم

اإلضافية أو االستجابات الصحية التي تدعمها حالًيا هذه الجهات.  

لماذا
ذلك

 مهّم؟
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االستماع إىل فئات المجتمع ومناقشتها بصراحة حول عدم ثقتها في لقاحات معّينة أو
مانحين معّينين. من المهم االعتراف بمخاوف الناس وفهمهم للواقع ضمن

ديناميكيات القوة الوطنية والدولية والمشهد العلمي السريع التطور. هذا مهم بشكل
خاص لدى التعامل مع المجتمعات الضعيفة التي تخوض حياة صعبة. 

عىل الفاعلين في القطاعات اإلنسانّية زيادة تفاعلهم مع وسائل اإلعالم المحلّية
بشفافية واستباقية لكي يفهموا أكثر التطعيمات المختلفة المتاحة وخطط إتاحتها لهم.

من الضروري إشراك الصحفيين والمحرّرين لإلبالغ بمسؤولية وتجّنب الممارسات
الخاطئة المثيرة التي قد تؤدي إىل تفاقم عدم الثقة في االستجابة الصحية أو

المساهمة في مزيد من المعلومات المضلّلة. 
يمكن للشركاء تبادل األدلّة حول نجاح حمالت التطعيم التي قادتها منظمة الصحة
العالمية ووزارة الصحة العامة في لبنان في الماضي باإلستناد إىل آراء الذين تلّقوا

اللّقاح.  
قد يدعم الشركاء كّل من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط األمامية
والعاملين في مجال التوعية لمعالجة االختالفات بين التطعيمات المختلفة بمواد

تتكّيف مع اللّغات والسياقات المختلفة للفئات الضعيفة، مع األخذ في االعتبار أيًضا
احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة واألمّيين. يمكن أن يؤدي إجراء جلسات توعية مع

المهنيّين الصحيين الموثوقين المعنّيين إىل زيادة نسبة اإلقبال عىل اللّقاح ومنع
تسييسه في المناخ السياسي الهش الحالي في لبنان. 

 

 

 

 

التوصيات: 
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كيف يتّم تحديد المخاطر

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

أ) الصلة الثقافّية

ب) التوقيت

ج) المشاركة عبر اإلنترنت

د) مدى مصداقية شائعة ما واألهم من ذلك

ه) التأثير السلبي المحتمل الذي قد تحدثه شائعة ما عىل صحّة المجتمعات

المحلّّية أو مقّدمي الخدمات ورفاههم وسالمتهم

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 متوسطة الخطورة
 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.

شائعة قليلة 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
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الحقائق  

للحصول عىل معلومات تم التحّقق منها حول لقاح  كوفيد-19، يُرجى اإلّطالع عىل األسئلة التي يتكرّر طرحها
الصادرة رسمًيا عن وزارة الصحة العامة ووزارة اإلعالم ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف. (10) 

تسمح منّصات مواقع التواصل اإلجتماعي - مثل Facebook و Twitter و WhatsApp - ألي شخص بنشر
أفكاره (ا) أو مشاركة قصصه (ا) مع العالم مّما أدى إىل تدّفق األخبار الكاذبة وانتشار الشائعات والمعلومات

المضلّلة. وعليه، يجب دائًما مراعاة ما يلي عند قراءة أي خبر أو معلومة عىل مواقع التواصل اإلجتماعي:  
 

حّدد مصدر األخبار 

تحّقق ما إذا كانت مصادر أخبار رسمية أخرى محلّية أو دولية تتداول ذات الخبر؛ 

تحّقق مرّة أخرى ما إذا كانت منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة العامة قد أّكدت المعلومات؛ 

قارِن المعلومات المتداولة عبر مصادر مختلفة للتأّكد من إستناد الخبر إىل حقائق علمّية؛ 

ال تعتمد عىل مجموعات Facebook أو WhatsApp أو حسابات Twitter فحسب للحصول عىل

أخبار حول كوفيد-19. بدًال من ذلك، تحّقق من تأكيد مصادر موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية

ألي خبر مطروح عىل وسائل التواصل اإلجتماعي؛  

تذّكر أنّه يمكن الّتالعب بمقاطع الفيديو والصور وأنّه يجب أحيانًا التحّقق من صحّتها؛ 

تحّقق من تاريخ الخبر ومكان إنتشاره لتحديد ما إذا كان ال يزال صالحًا 
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 https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf

 https://www.moph.gov.lb/en/Pages/2/44738/covid-19-vaccine

 https://www.moph.gov.lb/en/Pages/2/44738/covid-19-vaccine

 https://www.moph.gov.lb/en/Pages/2/44738/covid-19-vaccine

 (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update44-public-healthand-social-measures.pdf?sfvrsn=1bcdd00f_5)

 https://www.reuters.com/article/factcheck-russia-covid-autopsy-idUSL1N2M82C9

 /https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/aspirin-does-not-improve-survival-covid-19-patients-uk-study-2021-06-08

 https://www.who.int/news/item/12-03-2021-who-adds-janssen-vaccine-to-list-of-safe-and-effective-emergency-tools-against-covid-19

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/viralvector.html

 https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-frequently-asked-questions
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