
في نشرة الشائعات هذه، جمعت "إنترنيوز" شائعات عبر مواقع التواصل االجتماعي في لبنان.
،COVID-19 تتضمن الشائعات المطروحة طرًق وقائية خاطئة ، وتأثيرات طويلة المدى لـ

وادعاءات بأن الفيروس مجرد خدعة. تم جمع البيانات من صفحات ومجموعات وحسابات

Facebook و WhatsApp و Twitter و Instagram التي تتمتع بمشاركة مستخدم عالية نسبًيا.
ويهدف هذا الجمع المنتظم لمختلف وجهات النظر في المجتمع إىل تزويد الوكاالت اإلنسانية

والصحية العامة بأفكار لدمج أنشطة التواصل بشأن المخاطر وموائمتها مع وجهات النظر

السائدة في المجتمع واحتياجات الناس للحصول عىل المعلومات.

سجلنا ثمانية شائعات "عالية الخطورة" والتي يمكن أن تثني الناس
عن االلتزام باإلجراءات الوقائية أو البحث عن الفحوصات والعالج.
قد يؤدي هذا إىل زيادة انتقال العدوى في المجتمع في لبنان خالل

الموجة الثانية من العدوى الشديدة

يستند التحليل المقدم هنا إىل 557 شائعة تم جمعها من قبل فريق  Rooted in Trust ومؤسسة مهارات من 17 أكتوبر إىل 7 نوفمبر. يدعم
تمرين رسم خرائط وسائل التواصل االجتماعي منهجنا النوعي لالستماع من خالل تحديد مكان حدوث

المناقشات حول COVID-19 وإبراز المؤثرين الرئيسيين للمعلومات. يتم اختيار التعليقات التي تم إبرازها في هذه النشرة بناًء عىل مصفوفة

تقييم المخاطر التي تعتمد عىل: تكرار مشاركة الشائعة ، ومستوى المشاركة ، وتأثيرها المحتمل عىل األفراد والمجتمع وخدمات االستجابة
لألوبئة.

نشرة الشائعات #نشرة الشائعات #نشرة الشائعات 222#
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Rooted in Trust هو مشروع ممّول من
(USAID) الوكالة األميركية للتنمية الدولية

بإشراف إنترنيوز (Internews) لدعم الوكاالت

اإلنسانية والصحية العامة في مكافحة انتشار
الشائعات والمعلومات المضلّلة المتعلّقة

بفيروس كوفيد-19. 

وفي لبنان، تعمل إنترنيوز مع منظمة
مهارات لجمع الشائعات والمعلومات

المضلّلة المتعلقة بفيروس سارس-كوف-2

ووباء كوفيد-19 وتحليلها.
لمزيد من المعلومات أو إلرسال شائعات
يرجى االتصال بمنسقة مشروع إنترنيوز

Haley McCoin
hmccoin@internews.org

بينما تم جمع معظم الشائعات الواردة هنا من وسائل التواصل االجتماعي ، تدعم العديد من منظمات المجتمع المدني اللبنانية ووكاالت
األمم المتحدة أيًضا من خالل مشاركة الشائعات التي جمعتها فرقهم معنا. في هذه النشرة ، شاركت جمعية نجدة 25 إشاعة تم تداولها في
12 مخيماً فلسطينياً في تشرين األول وتشرين الثاني. تراوحت مستويات مخاطر الشائعات بين منخفضة ومتوسطة وعالية مثل االعتقاد

بأن الشاي الساخن يقتل الفيروس ، وأن العدوى الثانية غير ممكنة ، وأن المضادات الحيوية هي طريقة عالج.
إذا سمعت أنت أو مؤسستك شائعات ومعلومات خاطئة تشعر أنها يجب أن تنعكس في النشرات المستقبلية ، فيرجى االتصال بهالي

hmccoin@internews.org منسقة مشروع إنترنيوز عىل ،  Haley McCoinماكوين

شائعات COVID-19 في المخيمات 
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الشكل 1: توزيع الشائعات حسب المنصة بين 17
أكتوبر و 7 نوفمبر 2020
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الشكل 2: توزيع الشائعات حسب المخاطر

www.internews.org covid-19@internews.org @Internews_COVID facebook.com/InternewsCovid19www.internews.org covid-19@internews.org facebook.com/Internews.HJN

http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/
https://twitter.com/internews
http://www.internews.orgwww.internews.org/
http://www.internews.org/


2

 تم تسجيل 60 إشاعة تناقش الطرق التي يمكن أن "تمنع"
عدوى COVID-19 عبر وسائل التواصل االجتماعي خالل
األسبوعين الماضيين ، وأكثر من نصفها (63%) ظهر عىل

فيسبوك.

ناقشت معظم الشائعات األطعمة التي يعتقد أنها تمنع

العدوى. تم تسجيل شائعات أخرى في كثير من األحيان
تشكل مخاطر أكبر من الطعام ، مثل استخدام شامبو األطفال

المخفف كرذاذ لألنف وتطبيق طارد الحشرات عىل الجلد

.COVID-19 للوقاية من

قد يلجأ الناس في لبنان إىل عالجات منزلية بأسعار معقولة كبديل
لمعدات الحماية الشخصية التقليدية مثل األقنعة والمطهرات ومواد

التنظيف بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة في لبنان.

 يمكن أن يلجأوا أيًضا إىل هذه العالجات ألنها مألوفة ومريحة وغالًبا
ما تستخدم لعالج أعراض أمراض مماثلة مثل نزالت البرد أو األنفلونزا

الموسمية.
 

في حين أن المخاطر الصحية المباشرة لطرق الوقاية المذكورة هنا
منخفضة ، فإن انتشار هذه اإلشاعة يشير إىل أن الناس يمكن أن

يتقبلوا طرق العالج الضارة وغير المثبتة في المستقبل. وفًقا لدراسة
أجرتها المجلة األمريكية للطب االستوائي والنظافة ، تسبب شرب
الكلور في وفاة مئات األشخاص ، كما أدى استهالك الميثانول إىل
مشاكل صحية خطيرة بما في ذلك العمى. يجب االعتراف بإمكانية
حدوث مثل هذه السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في لبنان بسرعة

وبدقة لتجنب الضرر المحتمل.

بينما تستمر جلسات التوعية إلعالم الناس بأساليب الوقاية
التي أثبتت جدواها ، فإن المعدل المرتفع لتبادل هذه

الشائعات عبر وسائل التواصل االجتماعي يُظهر أن زيادة

الوعي يجب أن تستمر ، ال سيما تلك التي تفسر الضغوط
المالية التي يواجهها الناس في االلتزام الكامل بتدابير الوقاية

التقليدية.

 يمكن أن تتضمن جلسات رفع الوعي شخصيات موثوقة من
المجتمع من المرجح أن يستمع إليها الناس مثل قادة

المجتمع ، ورؤساء البلديات و المخاتير ، أو الشخصيات
الدينية المحلية.

 يمكن أن يضمن توزيع معدات الوقاية الشخصية المجانية أن
الناس لديهم خيار طرق الوقاية التي أثبتت جدواها عىل الرغم

من التكاليف المالية.

كيف يمكن للجهات الفاعلة فيكيف يمكن للجهات الفاعلة فيكيف يمكن للجهات الفاعلة في
مجال العمل اإلنساني المساعدة؟مجال العمل اإلنساني المساعدة؟مجال العمل اإلنساني المساعدة؟

لماذا ذلك مهّم؟
ماذا يقول الناس؟

وفًقا لمنظمة الصحة العالمية MythBusters ، ال توجد أغذية أو
فيتامينات أو مكمالت معدنية ثبت أنها تمنع أي شخص من

اإلصابة بـ COVID-19. في حين أن بعض األطعمة و المكمالت
مثل الثوم والفيتامينات والزنك مهمة لجهاز المناعة غير أنه ال
يوجد دليل عىل أن تناولها سيقي من الفيروس. لقد نجح في

الماضي عالج شامبو األطفال في مساعدة مرضى جراحة
الجيوب األنفية ومن المعروف أن غسول الفم يقتل البكتيريا

وبالتالي قد يقتل الفيروسات عند مالمسته للفم لكنهما لم
ينجحا بعد في القضاء عىل فيروس الكورونا.

 
وفًقا لباحثي Penn State College الذين أجروا البحث حول
استخدام هاتين الطريقتين، ذكروا أن هناك حاجة إىل مزيد من
االختبارات باإلضافة إىل التجارب البشرية قبل اعتمادها رسمًيا

.COVID-19 كإجراءات وقائية لـ

 
وبالمثل، اختبر مختبر العلوم والتكنولوجيا الدفاعية البريطاني
فعالية طارد الحشرات عىل COVID-19 وذكر أن هناك حاجة

لمزيد من االختبارات قبل اعتماد هذه الطريقة رسمًيا.

الحقائق

نشرة الشائعات #نشرة الشائعات #نشرة الشائعات 222#
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الشكل 3: شائعات حول الوقاية من عدوى COVID-19 عن طريق تناول الطعام والمعادن والفيتامينات

"كل ما نحتاج إىل القيام به للقضاء عىل
الفيروس هو تناول أطعمة حمضية أكثر
من الفيروس مثل الليمون والبرتقال

والثوم وما 
إىل ذلك."

Lebanon Mirror 115 المصدر: مجموعة
WhatsApp عىل
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ال يزال هناك الكثير لنتعلمه حول كيفية تأثير COVID-19 عىل
األشخاص بعد شفائهم وهناك حاجة إىل مزيد من البحث لتأكيد

شدة ومدة آثار الفيروس.
 

في غضون ذلك ، تعد معالجة هذه المخاوف واألسئلة أمرًا مهًما
لتعزيز المعرفة الواقعية عن COVID-19 وتقليل التحيز الذي قد
يتعرض له المصابون بكوفيد -19 لفترة طويلة ، والذين قد ال

يؤخذون عىل محمل الجد من قبل األصدقاء والعائلة والمهنيين
الطبيين.

تمت مشاركة 27 إشاعة تتعلق بالتأثيرات طويلة المدى

لـCOVID-19 عبر منصات وسائل التواصل االجتماعي في
األسبوعين الماضيين.

تراوحت المخاوف والشائعات من التأثيرات عىل الصحة

الجسدية والعقلية كما إىل التأثيرات عىل االقتصادات والتركيبة
السكانية حول العالم.

وفًقا لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية في 9 سبتمبر ، في بعض
الحاالت قد ال تختفي األعراض ألسابيع أو أشهر حتى بعد الشفاء

األولي، لكن ال يكون األشخاص معديين لآلخرين خالل هذا الوقت. 
 

في دراسة أجرتها جامعة باريس في أغسطس من عام 2020، ذكر
الناجون من فيروس كورونا المستجد أن األعراض مثل فقدان

الذاكرة وصعوبة التركيز استمرت لمدة تصل إىل أربعة أشهر بعد
الشفاء.

لماذا ذلك مهّم؟

كيف يمكن للجهات الفاعلة في مجالكيف يمكن للجهات الفاعلة في مجالكيف يمكن للجهات الفاعلة في مجال
العمل اإلنساني المساعدة؟العمل اإلنساني المساعدة؟العمل اإلنساني المساعدة؟

بالنظر إىل أن اآلثار طويلة المدى لـ COVID-19 ال تزال قيد
التحديد، فإن الوعي بمعدات الوقاية الشخصية بشأن

االستخدام السليم وفوائد معدات الوقاية الشخصية أمر بالغ
األهمية للمجتمعات التي تشعر بالقلق بالفيروس. يعد توفير
المعلومات حول ما نعرفه حتى اآلن عن التأثيرات المتوسطة
إىل طويلة المدى للفيروس عنصرًا مهًما إلبقاء الناس عىل

اطالع.

 استمر في المحادثات ثنائية االتجاه مع المجتمع لفهم كيف
يمكن أن تؤثر التأثيرات طويلة المدى عىل الناس والبحث عن
طرق يمكن للعمليات اإلنسانية أن تدعم الناس بشكل أفضل.

   
إن تقديم الدعم والمساعدة للمرضى المتعافين الذين يعانون

من اآلثار طويلة المدى بعد التعافي مهم بشكل خاص
للمجتمعات الضعيفة التي قد يكون لديها وصول محدود إىل

الرعاية الصحية في لبنان.

نشرة الشائعات #نشرة الشائعات #نشرة الشائعات 222#
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.COVID-19 الشكل 4: شائعات مصنفة حول اآلثار الصحية طويلة المدى لـ

"العلماء يكشفون أن كورونا يضعف
عضلة القلب!"

Twitter Leb Now ، 13.1 المصدر: صفحة
ألف متابع.
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عىل الرغم من أن شائعة "COVID-19 هي خدعة" تم تناولها في
النشرة األخيرة لـ Internews ، إال أن استمرار هذه الشائعات في

األسبوعين الماضيين يظهر أن العاملين في المجال اإلنساني
والصحفيين يمكن أن يتوقعوا عدم تصديق الفيروس بين

المجتمعات.
عدم اإليمان بـ COVID-19 يمكن أن يعيق عزيمة األفراد من اتخاذ
التدابير الوقائية ويؤدي إىل زيادة انتقال العدوى في المجتمع مما

يفرض المخاطر عىل القطاع الطبي اللبناني المتزعزع حالياً.
 

االدعاءات القائلة بأن كوفيد -19 إما خدعة سياسية أو اقتصادية
مرتبطة بشائعات أخرى متداولة في لبنان مثل االدعاءات بأن

الحاالت المؤكدة مبالغ فيها من قبل وزارة الصحة العامة من أجل
الحصول عىل مزيد من األموال من المنظمات الدولية.

4

تم تسجيل 57 شائعة تصف COVID-19 بأنها خدعة. لفهم
جذور هذه الشائعات بشكل أفضل ، صنفتها Internews حول

أربعة مواضيع أساسية: COVID-19 (1 غير موجود عىل
اإلطالق ، 2) الفيروس ينتشر ألسباب اقتصادية ، 3) ينتشر

الفيروس للسيطرة عىل السكان و أخيرًا ، 4) أن COVID-19 ال

يشكل خطرًا أعىل من نزالت البرد.

وفًقا لدراسة نشرتها المجلة األمريكية للطب االستوائي والنظافة ،
فإن "جائحة COVID-19 هو من بين األمراض المعدية األكثر فتًكا

التي ظهرت في التاريخ الحديث".

 وبحسب منظمة الصحة العالمية ، فقد تم تسجيل 104,267
إصابة و 806 حالة وفاة منذ 3 يناير.

   
تسبب انتشار األخبار الكاذبة حول  COVID-19 العديد من الوفيات

واألضرار التي من الممكن تجنبها. هناك مصادر مختلفة عبر
اإلنترنت للحصول عىل شهادات شخصية ألشخاص أصيبوا

بالفيروس ، وحتى أولئك الذين اعتقدوا ذات مرة أنها مجرد خدعة ،

في لبنان والخارج .
   

أمثلة:

في أكتوبر / تشرين األول ، نشرت كامبجي ، وهي مبادرة إعالمية
شعبية نفذت من المخيمات السورية في لبنان ، سلسلة من

COVID-19: الشهادات من سوريين تأثروا بشكل مباشر بـ

/https://fb.watch/1ocF-dEnOf
   

 كما نشرت اللجنة الدولية للصليب األحمر في لبنان هذا الفيديو
حول COVID-19 في مخيم عين حلوة الفلسطيني في لبنان:

https://www.youtube.com/watch؟
v=ktYsCzGqRLU&list=PLulvDtcD9wioohBdFE5IMPPDT1i

FinDji&index=7

من المهم االعتراف بأن هذه المعتقدات موجودة في العديد من
المجتمعات في لبنان ، وأنها متجذرة في إحباطات حقيقية

بشأن األزمة السياسية واالقتصادية الحالية في لبنان.

يمكن أن تكون معالجة األسباب واإلحباطات الكامنة وراء عدم
اإليمان بـ COVID-19 خطوة أوىل مهمة لتبديد هذه الشائعات.

يمكن لمجموعات االستماع و التعليقات أن تعالج األسباب
الكامنة وراء هذا الفكر وتساعد المجتمعات أيًضا عىل تطوير

.COVID-19 المزيد من الثقة في المؤسسات التي تستجيب لـ
 

مع دخول موسم اإلنفلونزا, من المهم تفرقة االختالفات بين
COVID-19 واإلنفلونزا.  يمكن معالجت هذا األمر من قبل

العاملين في الخطوط األمامية مثل العاملين في مجال الصحة
و التوعية.

2929 أكتوبر أكتوبر20202020  

كيف يمكن للجهات الفاعلة في مجالكيف يمكن للجهات الفاعلة في مجالكيف يمكن للجهات الفاعلة في مجال
العمل اإلنساني المساعدة؟العمل اإلنساني المساعدة؟العمل اإلنساني المساعدة؟

نشرة الشائعات #نشرة الشائعات #نشرة الشائعات 111#

ماذا يقول الناس؟

الحقائق

لماذا ذلك مهّم؟

0 5 10 15 20 25

Covid-19 غير موجود 

 تم إنشاؤه ألسباب سياسية

 تم انشاؤه للتحكم بالعدد السكاني

 تم إنشاؤه ألسباب اقتصادية

Covid-19 هو األنفلونزا الشائعة 

الشكل 4: الشائعات المصنفة حول كون COVID-19 خدعة

"ما يحدث اآلن عىل مستوى العالم هو
حرب بيولوجية!

أكثر ما أخشاه هو هجوم مضاد لفيروس
جديد أكثر شراسة من كورونا وسيكون

الناس ضحايا!"

 نشرها طبيب لبناني عىل صفحته عىل
فيسبوك 6793 متابًعا.

نشرة الشائعات #نشرة الشائعات #نشرة الشائعات 222#
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الفحوصات: معلومات حول معدات الفحوصات ونتائجها وإجراءاتها، إلخ. 

السبب: َمنشأ فيروس كوفيد-19 الُمشتبه فيه.

العالج/الدواء: ُطرق العالج والعالجات المحتملة أو غير المثَبتة حتى اآلن.

اإلجراءات الوقائية: معلومات عن األدوية أو العالجات المنزلية المستخدمة لتجّنب اإلصابة بالفيروس أو انتقاله.

اللقاح: مناقشة اللقاحات أو تجارب اللقاحات.

معاودة اإلصابة: معلومات تتعلّق بمعاودة اإلصابة أو معاودة ظهور الفيروس أو االنتكاسة لدى األشخاص أو الحيوانات.

األعراض: معلومات عن أعراض فيروس كوفيد-19 المؤكدة أو غير المؤكدة حتى اآلن.

النظافة: نصائح حول إجراءات النظافة المثبتة أو غير المثبتة حتى اآلن التي تحّد من انتشار الفيروس.

السفر: حظر السفر أو القيود أو إغالق الطرق أو اإلغالق التام.

األحكام الُمسبقة: التعبير عن مشاعرَ ُمعادية لألجانب أو عنصرية أو حاِملٍة ألحكاٍم ُمسبقة في ما يتعلق بنقل الفيروس أو اإلصابة به.

الرعاية الصحية: الخيارات أو الخدمات في مجال الرعاية الصحية.

الحكومة: القوانين أو إجراءات اإلغالق المتعلقة بالفيروس التي تفرضها الدولة.

انتقال العدوى: معلومات مثبتة أو غير مثبتة حول كيفية انتشار فيروس كوفيد-19.

المناعة: معلومات تتعلّق باألشخاص المعرّضين لإلصابة بـفيروس كوفيد-19 أو األشخاص المعرّضين أكثر لخطر المضاعفات.

التداعيات: أي معلومات غير دقيقة أو تُؤثر عىل الفرد أو المجتمع عىل نطاق واسع.

خدعة: أي اّدعاءات مفاُدها أن فيروس كوفيد-19 لم يعد مشكلًة أو لم يكن موجوًدا أصًال أو أن الوباء مؤامرٌة.

التنظيم المؤسسي: معلومات تتعلق بمؤسسة دولية أو حُكومة وطنية أو محلية أو منظمة مسجلة محلياً.

مواضيع أخرى: أي محتوى ال يندرج ضمن الفئات المواضيعية األخرى.
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ما هي المواضيع التي نستخدمها لتحليل ردود فعل المجتمع؟

يقوم محللو بيانات Rooted In Trust ومديرو المعلومات ومراقبو وسائل التواصل االجتماعي بقياس المخاطر بناًء عىل مجموعة من العوامل
منها: أ) الصلة الثقافية، ب) التوقيت، ج) المشاركة عبر اإلنترنت، د) مدى مصداقية شائعٍة ما، واألهم من ذلك، هـ) التأثير السلبي المحتمل

الذي قد تُحدثه شائعٌة ما عىل صحة المجتمعات المحلية أو مقدمي الخدمات ورفاههم وسالمتهم.

شائعة شديدة الخطورة: تُعَتبر الشائعة شديدَة الخطورة عندما يكون احتمال تصديِقها في المجتمع مرتفًعا جّدا مصطحبًة معها آثار سلبية خطيرة
قد تؤدي إىل إلحاق ضرر جسيم بالفرد أو المجموعة. ومن بين هذه اآلثار، التحريض عىل العنف أو إثارة الخوف/الذعر عىل نطاق واسع. وقد

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

 
شائعة متوّسطة الخطورة: تُعتبر الشائعة متوّسطَة الخطورة عندما يُحتمل تصديقها في المجتمع عىل نطاق واسع، ُمصطحبًة معها آثار سلبية

متوّسطة ُمحتملة عىل صحة المجتمع أو الفرد أو رفاهه أو سالمته. وقد تنطوي الشائعة المتوسطة الخطورة عىل بعض التداعيات عىل
السلوكيات الرامية إىل المحافظة عىل الصحة.

 
شائعة قليلة الخطورة: تُعتبر الشائعة قليلَة الخطورة عندما يكون من غير المرجح تصديُقها في المجتمع أو لها آثار سلبية محدودة عىل صحة

المجتمع أو الفرد أو رفاهه أو سالمته وعىل عملية االستجابة للوباء.

كيف يتّم تحديد المخاطر؟
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