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Trust

 
Rooted in Trust (RiT) هو مشروع

Internews)) "بإشراف "إنترنيوز
لدعم الوكاالت اإلنسانية والصحية

العامة في مكافحة إنتشار الشائعات
والمعلومات المضلّلة المتعلّقة

بفيروس كوفيد-19 ال سّيما بين
الفئات السكّانّية الضعيفة مثل

الّالجئين والمهاجرين. إمتّد الفصل
األول (RiT1) من تشرين األّول/أكتوبر
2020 إىل شباط/فبراير 2021 وجمع
أكثر من 2774 شائعة في لبنان. (1) 

 تم تجديد المشروع في أيلول/سبتمبر
2021 وسيستمرّ حتى نهاية عام

  .2022
 

ماذا عن هذه النشرة 
 

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: عالج الفيروس والتعافي منه باإلضافة إىل الّتمييز ووصمة العار. 
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منهجّية العمل 
 

نقوم بجمع بياناتنا يدويًا من وسائل
التواصل االجتماعي وأنشطة

المشاركة الرقمية ومباشرة (وجًها
لوجه من دون اتصال باإلنترنت)
ووسائل إعالم محلّية ومنظمات
إنسانية أخرى. يتّم جمع البيانات

النوعية الرقمية والمباشرة من خالل
مجموعات ومحادثات عبر وسائل

التواصل االجتماعي العامة والخاصة
ومجموعات االستماع / الشبكات
الخاصة عىل التوالي. نقوم بتحليل

بياناتنا  بالتركيز عىل الشائعات
والموضوعات واالتجاهات ومستوى

التفاعل معها وتكرارها / مستوى
المخاطر الناجمة عنها.  

 

وضع كوفيد-19 في لبنان: 
 

 
وفًقا لمنّظمة الصحّة العالمّية، بلغ عدد حاالت اإلصابة بكوفيد-19 في لبنان
77.401 حالة باإلضافة إىل 256 حالة وفاة في األسبوَعين األّولَين من شهر
شباط/فبراير 2022 (2) مع تفشي الفيروس بشكل خاص بين الذين تتراوح
أعمارهم من 20 إىل 29 عاًما. (3) تلّقى حوالي 36٪ من سكان البالد الجرعة
الثانية من اللّقاح بينما تلّقى ما يقارب 34٪ من الّالجئين السوريين في لبنان
جرعة واحدة عىل األقل. (4)   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. (5) 
 

5,326,940 
 جرعة من اللقاح

 1,020,204
إصابة بالفيروس

9,855
وفّيات



عشبة إكليل الجبل قد تحتوي عىل"
"عالج كورونا ومرض الزهايمر

مشاركة المنشور باللّغة العربّية عىل
Facebookو WhatsApp و Twitter

بتاريخ 2022/02/14 مع أكثر من 1000
إعجاب و10 تعليقات

عالج الفيروس والتعافي منه
شائعة 1#

غالًبا ما تُستخدم عشبة إكليل الجبل
الشائعة في الطعام وكعالج طبيعي

لألعراض المرتبطة بعسر الهضم (6)
ولكن ال يوجد دليل علمي عىل فعالّيتها

ضد كوفيد -19 أو مرض الزهايمر. 

من المحتمل أن يكون تناول زيت
إكليل الجبل غير المخّفف أو كميات
كبيرة جًدا من أوراق إكليل الجبل غير

آمن ويمكن أن يسّبب القيء وحساسّية
الشمس واحمرار الجلد. (7) 

مرض فيروس كورونا هو مرض ُمعد
يسّببه فيروس SARS-CoV-2 في حين
أّن مرض الزهايمر هو اضطراب عصبي

يؤثر في الذاكرة والمهارات المعرفية.
يختلف المرضان من الناحية الطبية

ومن غير المرجّح أن تعالج األدوية
كليهما. 

يمكن الوقاية من كوفيد -19  عن طريق
التطعيم واتخاذ اإلجراءات االحترازية بما
في ذلك ارتداء الكمامة وتهوية األماكن

والتباعد الجسدي وغسل اليَدين.  
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عىل الرّغم من أّن الشائعات حول العالجات الطبيعية أو
العشبية لـكوفيد -19 قد ال تكون دائًما ضارة بشكل
مباشر، فمن المهم للناس أن يفهموا تماًما طبيعة

الفيروس وأن يكونوا قادرين عىل تمييزه عن األمراض
األخرى. يمكن المساعدة في ذلك من خالل جلسات

توعية صحية مخّصصة من قبل عاملين موثوقين في
صحة المجتمع أو متخّصصين صحّيين محلّّيين. 

عادة ما تكون العالجات الطبيعية المرتبطة باألعشاب
والزيوت األساسية جزًءا من تراث المجتمع وتاريخه ومن
المهم عدم تجاهل هذه المعرفة ألنّها قد تكسر الثقة بين

فرق التوعية الصحية وأولئك المصابين.  

يتمّثل النهج الفّعال في تبادل المعرفة العلمّية لدى
االطالع عىل دراية المجتمع بالعالجات الطبيعية وإيجاد

مناهج تكميلّية حتى يتم أخذ كوفيد-19 والوقاية منه
وعالجه عىل محمل الجّد. استخدموا مواد توعية محلّّية
وسياقّية مترجمة باللّغة المحلّية وخالية من أي أحكام

بحّق أولئلك الذين يلجأون إىل هذا النوع من العالجات. 

 

 

التوصيات

1787 1214
كـورونـا للقـاحـات

https://internews.org/wp-
content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recom
mendations_Lebanon-English.pdf   
https://covid19.who.int/region/emro/country/lb 
WHO Daily Brief 15 February 2022  
Impact Open Data (cib.gov.lb)  
WHO Daily Brief 15 February 2022  
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredien
tmono-154/rosemary 
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredien
tmono-154/rosemary 
WHO Daily Brief 15 February 2022  
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الـمصادر

الخطوط الساخنة التابعة لوزارة الصحة العامة: 

مركز االتصال لإلبالغ عن حاالت إصابة بكوفيد-19: 594459 01 
قسم الحجر الصحي في المطار: 629352 01

مركز الطب الوقائي: 843769 01 | 830300 01
وحدة المراقبة الوبائية: 614194 01 |614196 01

مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان: 612970/1/2 01

       كورونا 1787 | لقاح 1214 (كالهما مجاني) 

 أرقام هواتف وخطوط ساخنة مهّمة
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ال يوجد دليل عىل أّن لقاحات
كوفيد-19 تسّبب سوء الحظ، ومع ذلك

فمن الّصحيح أّن الوباء المستمر قد
أّدى إىل تفاقم الوضع االجتماعي
واالقتصادي للعديد من الفئات

السكانية الضعيفة بالفعل. 

تلّقى أكثر من 5.326.940 شخًصا في
لبنان جرعة واحدة عىل األقّل من اللّقاح

ولم تعاني الغالبية العظمى منهم من
أعراض شديدة. 

قد يتسّبب لقاح كوفيد-19 في آثار
جانبية خفيفة مثل ألم في الذراع أو
التعب لمّدة 24 ساعة تقريًبا. اللّقاح

فّعال للغاية في الحد من أعراض
كوفيد-19 وحّدته مّما أدى إىل انخفاض

كبير في حاالت الدخول إىل
المستشفى، وقد يقلّل أيًضا من انتقال

العدوى.  

وفًقا لمنظمة الصحة العالمية ووزارة
الصحة العامة، فإّن 68٪ من المصابين

بكوفيد-19 في لبنان هم من غير
الملّقحين مّما يبرز مرّة أخرى أهمية

التطعيم. (8) 

 

 

 

 

تَُعّد مشاركة البيانات الرئيسة - مثل حقيقة أّن معظم
الذين يعانون حالًيا من عوارض شديدة ناجمة عن
إصابتهم بكوفيد-19 هم من غير الملّقحين - مع

المجتمعات المترّددة في تلقي اللّقاحات أمرًا ضروريًا
لزيادة الوعي بين أولئك الذين قد يفتقرون إىل معلومات

دقيقة أو في المجتمعات ذات معّدالت منخفضة من
حيث اإللمام بالقراءة والكتابة. 

يمكن القيام بذلك من خالل الرسوم البيانية وغيرها من
المواّد الرسومية التي يمكن أن تساعد في إبراز فعالّية

اللّقاحات. 

تنظيم مجموعات االستماع للتعّمق في األسباب الكامنة
وراء ترّدد بعض الفئات السكانية في تلّقي اللّقاح هو
أيًضا مفتاح لفهم احتياجاتها واالستجابة لها بشكل

أفضل.  

 
 

 

 

لألسف أختي قررت الطالق من زوجها بعد أخذها"
اللقاح كانت قد اتفقت معه منذ مدة أنه في حالة
أخذه القاح ستنقصل عنه لكن أظنه لم يأخذ األمر
بجدية وهي حالّياً مصرة إصراراً كبيراً رغم تدخالت
كبار العائلة من أجل أبنائها. هللا يهلك كا من كان

"وراء هذه اللقاحات والبلوى التي سببتها

عالج الفيروس والتعافي منه
شائعة 1#
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التوصيات

Twitter مشاركة المنشور باللّغة العربّية عىل 
بتاريخ 2022/02/08 مع عشرات اإلعجابات.

سيزور "باص التلقيح" (VaxBus) محافظَتي جنوب لبنان والنبطية
ألول مرّة هذا الشهر وسيحّق ألي شخص يزيد عمره عن 12 عاًما ولم

يتلّق بعد لقاح ضّد كوفيد-19 تلّقي لقاح فايزر من دون أي موعد
مسبق. 

إليكم الجدول أدناه للحصول عىل مزيد من المعلومات. عادة ما تكون
الباصات موجودة من الساعة 9 صباًحا حتى 2 ظهرًا أمام مباني

البلدية المعنّية
 

االثالثاء 01/03/2022

ااألربعاء 02/03/2022

الخميس 03/03/2022

الجمعة 04/03/2022

رشاف - بنت جبيل

حناوية - صور

طير دبّا - صور

انصارية - صيدا

مصادر عملّية 
موقع الصليب األحمر اللّبناني المخّصص

لكوفيد-19 
لوحة المعلومات التابعة لمنظمة الصحة

العالمية
صفحة منظمة الصحة العالمية (كوفيد-19)
كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا؟

(اإلنجليزية/العربّية)
أسئلة وأجوبة (اإلنجليزية/العربّية)

البيانات الخاصة بلبنان عىل موقع منظمة
الصحة العالمية االلكتروني

https://covid-19-lebaneseredcross.hub.arcgis.com/
https://covid-19-lebaneseredcross.hub.arcgis.com/
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/AwarenessCampaign/National%20Awareness%20Campaign%20on%20COVID%2019%20Vaccine%202021/COVID-19%20Vaccine%20FAQ%20-%20EN%20-%2010_02_2022.pdf
https://covid19.who.int/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub

