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Rooted in Trust هو مشروع ممّول من

الوكالة األميركية للتنمية الدولية

(Internews) بإشراف إنترنيوز (USAID)

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
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وضع COVID-19 في لبنان

وفًقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) هناك
264،647 حالة إصابة بـ COVID-19 في لبنان

اعتباًرا من 21 يناير 2021. [1) بعد فترة األعياد,
شهدت البالد ارتفاًعا واضحًا في أعداد الحاالت ،

ويرجع ذلك جزئًيا إىل تخفيف الحكومة من التدابير
خالل تلك الفترة  باإلضافة إىل زيادة التجمعات

االجتماعية والعائلية الكبيرة في المنازل والمطاعم
والحانات. وقد أدى ذلك إىل تنفيذ إغالق جزئي في

7 يناير تاله إغالق عىل مستوى البالد في 14 يناير
بسبب االرتفاع المطرد في اإلصابات. من المتوقع

أن تستمر اإلجراءات الجديدة واألكثر صرامة حتى
25 يناير.

 
وبالمثل، فإن وضع المستشفيات يزداد سوًءا حيث

تعمل العديد من المرافق الصحية حالًيا بكامل
طاقتها. أعلنت العديد من المستشفيات الحكومية

والخاصة أن أجنحة COVID-19 ووحدة العناية
المركزة الخاصة بها مشغولة بالكامل كما أن

حسابات المرضى الذين يعالجون في سياراتهم أو

يُحرمون من الخدمات تنتشر بسرعة عىل وسائل
التواصل االجتماعي اللبنانية. في الواقع، أعلنت
منظمة الصحة العالمية خالل اجتماع مجموعة
الصحة في 12 يناير أن 94٪ من أسرة العناية

المركزة كانت بكامل طاقتها مع توفر 53 سريرًا
فقط في جميع أنحاء البالد. 

 

كيف نعمل:
يدعم تمريننا لرسم خرائط وسائل التواصل االجتماعي نهجًا نوعًيا لالستماع من خالل

تحديد مكان حدوث المناقشات حول COVID-19 وتسليط الضوء عىل المؤثرين
الرئيسيين للمعلومات. تهدف هذه المجموعة المنتظمة من الرؤى المجتمعية إىل تقديم

أفكار للوكاالت اإلنسانية والصحية العامة لدمج أنشطة االتصال الخاصة بالمخاطر
ومواءمتها مع وجهات نظر المجتمع واحتياجاته.

 
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.

 
Internews يستند التحليل المقدم هنا إىل 433 شائعة تم جمعها من قبل فريق

Lebanon Rooted in Trust' ومؤسسة مهارات من 10 ديسمبر 2020 إىل 4 يناير 2021.

Facebook

48%

Twitter

34%

WhatsApp

16%

Instagram

2%

الشكل 1: توزيع 433 إشاعة تم جمعها بين 10 ديسمبر و 4 يناير ، حسب المنصة

تشمل الشائعات في هذه النشرة الشائعات المتعلقة بلقاح COVID-19 ، وشائعات
عن سالالت COVID-19 الجديدة وطرق العالج الخاطئة والشائعات حول نظام الرعاية

الصحية ومؤامرة تربط COVID-19 بالمسيحية. تم جمع البيانات من صفحات
ومجموعات وحسابات Facebook و WhatsApp و Twitter و Instagram التي تتمتع

بمشاركة مستخدم عالية نسبًيا. تم التعبير عن شائعات مماثلة وتحديدها خالل
مجموعتين استماع أجراهما إنترنيوز ومهارات في يناير 2021 مع مجموعات من

المجتمعات اللبنانية والالجئين.
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المشاهير الذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين عىل وسائل
التواصل االجتماعي يمتلكون القوة الكافية للتأثير عىل

جمهورهم. يمكن أن تنتشر اآلراء التي يعبرون عنها بسرعة
حيث يشاركها المعجبون.

 
وفًقا للمعلومات التي تم جمعها خالل مجموعات االستماع في
Internews، يتم أيًضا إعادة مشاركة هذه المنشورات بشكل
كبير عىل العديد من المنصات التي تستخدمها المجتمعات

المحلية والالجئين عىل حد سواء.
 

مع اقتراب خطة إطالق اللقاح في فبراير 2021، فإن إطالق
شخصيات مؤثرة لمثل هذه الشائعات لن يؤدي إال إىل تكثيف

الشكوك حول اللقاحات بين عموم السكان.
 

كما تم تسجيل شائعات أخرى حول اللقاح تكشف أن جزًءا
كبيرًا من سكان لبنان ال يزالون يشعرون بعدم الثقة تجاه اللقاح

ويساورهم القلق بشكل خاص بشأن آثاره الجانبية الشديدة
المزعومة.

 
 تم تطوير لقاحات COVID-19 بسرعة مقارنة باللقاحات
األخرى. لذلك من المفهوم أن يكون لدى الناس أسئلة

ومخاوف حول هذا الموضوع. من المهم معالجة هذه المخاوف

بشكل مباشر من أجل تجنب انتشار الخوف غير الضروري بين
المجتمعات.

انتشرت الشائعات حول سالمة اللقاح في لبنان منذ نوفمبر

2020 عندما أعلنت وزارة الصحة العامة (MOPH) عن
مشاركة البالد في مبادرة COVAX باإلضافة إىل شراكة

ثنائية مع شركة Pfizer لتأمين مليوني جرعة من اللقاح. (2)
 

في اآلونة األخيرة توجه العديد من المشاهير اللبنانيين ذات
متابعة كبيرة إىل وسائل التواصل االجتماعي للتعبير عن

مخاوفها من اللقاح؛ بعضها عزز الشائعات التي تم تداولها
بالفعل.

 
غرّدت المغنية كارول سماحة ، التي لديها أكثر من 4.8

مليون متابع عىل تويتر ، أن لقاح COVID-19 هو "صفقة
القرن" ، مشيرة إىل أن "اللعبة أصبحت اآلن واضحة" مع

استخدام هاشتاغ # ال_للتلقيح.
 

وشاركت المطربة المؤثرة هيفاء وهبي رفضها المطلق ألخذ

اللقاح عىل قصصها عىل إنستغرام  حيث لديها 6.8 مليون
متابع.

 
تمت إعادة نشر هذه المنشورات إىل جانب العديد من

مثلها  الواردة من شخصيات مؤثرة عىل وسائل التواصل
االجتماعي.
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لماذا ذلك مهّم؟ ماذا يقول الناس؟
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المسيحيون: معرضون لخطر كبير من نظريات المؤامرة حول
COVID-19 لقاحات

تم تحديد العديد من صفحات Facebook المخصصة للجمهور المسيحي لنشر الشائعات بشكل متزايد حول COVID-19 واصفة
إياه بأنه مؤامرة متعددة األوجه ناتجة عن دوافع خفية متعددة.

 
ترتبط بعض هذه الشائعات أيًضا باللقاح حيث تزعم بعد المنشورات عن متلقين للقاح يعانون من آثار جانبية خطيرة. باإلضافة إىل

ذلك انتقدت إحدى الصفحات موافقة البابا عىل اللقاحات بينما ألمحت إىل أنها قد تحتوي عىل خاليا جنينية مجهضة.

 
يمكن لمثل هذه المعتقدات التي تهدف إىل تشويه سمعة الوجود الحقيقي لـ COVID-19 أن تردع الناس عن االلتزام بأساليب

الحماية والوقائية مثل ارتداء األقنعة والتباعد االجتماعي. يمكن أن تؤدي المعلومات الخاطئة المحيطة باللقاح أيًضا إىل زيادة إحجام
األفراد المتدينين عن تلقيه بمجرد طرحه. التعبئة المجتمعية والتوعية ضرورية لمواجهة هذه الشائعات.

 
يجب أن يدرك العاملون في المجال اإلنساني والصحي أيًضا أن هذا االتجاه المتمثل في ربط المعتقدات الدينية بالمشاعر المناهضة

للقاحات يمكن أن يؤثر في النهاية عىل جميع الفئات الدينية واالجتماعية عىل قدم المساواة. وبالتالي فإن تدابير التوعية الوقائية هي

المفتاح عىل جميع مستويات المجتمع لمواجهة المعلومات الخاطئة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
 

"يجب عىل كل مسيحي مؤمن أن يرفض التطعيم ضد COVID-19!" تم النشر عىل مجموعة Facebook مع غالبية
الجمهور المسيحي. 1100 إعجاب ، 1500 تعليق ، 92 مشاركة.
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يتعاون مكون التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية (RCCE) في استجابة COVID-19 في لبنان مع المؤثرين ويشجعهم

عىل مشاركة معلومات من منظمة الصحة العالمية وغيرها من المعلومات التي تم التحقق منها حول اللقاح. قد يكون من المفيد

دعوة جهات اتصال رفيعة المستوى من قطاع الصحة اإلنسانية للتعامل مع المؤثرين المعنيين الذين ينشرون معلومات كاذبة.

هناك حاجة إىل ضمان وصول الرسائل الدقيقة حول اللقاح ال سيما سالمته وآثاره الجانبية  إىل جميع المجتمعات المعنية بما في

ذلك الالجئين والفئات الضعيفة لوقف انتشار الشائعات وتصاعد الخوف حول عملية التطعيم. يُعد إبراز الدور الحاسم للعاملين في

مجال الرعاية الصحية - بما في ذلك الممرضات واألطباء الذين سيقدمون اللقاح ومراقبة آثاره الجانبية - أمرًا أساسًيا أيًضا للحفاظ

عىل ثقة المجتمعات في العملية الطبية. يمكن أن يكون التنسيق مع القنوات اإلخبارية المحلية إحدى الطرق لضمان وصول هذه

الرسائل إىل عدد كبير من األشخاص من بين الفئات السكانية المعنية.

باإلضافة إىل ذلك ، فإن استخدام األدوات المرئية والصوتية مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو المالحظات الصوتية من خالل

WhatsApp (أحد أكثر التطبيقات استخداًما عىل نطاق واسع بين كافة الفئات السكانية) يمكن أن يخدم في زيادة وصول المنظمات

اإلنسانية إىل السكان المستهدفين.

 السماح ألفراد المجتمع بالتعبير عن مخاوفهم أثناء اإلجابة عىل أي أسئلة ملحة قد تكون لديهم كلما أمكن ذلك. من المهم أيًضا أن

يظل العاملون في المجال اإلنساني شفافيين أثناء جلسات التوعية حول المعلومات التي قد تكون لديهم أو ال تتوفر لديهم في

الوقت الحالي من أجل الحفاظ عىل الثقة مع تمكين المجتمع أيًضا من أن يكون أكثر تقبالً للمعلومات الجديدة عن اللقاح كلما

ظهرت.

قد تكون جهود زيادة الوعي الالمركزية من خالل القادة الدينيين المحليين في المجتمع ومن خالل المنظمات غير الحكومية القائمة

عىل الدين والمدارس ومجموعات الشباب وحركات الكشافة مفيدة أيًضا في نشر المعلومات التي تم التحقق منها.

من المهم معالجة المخاوف المرتبطة بالسالالت الجديدة من COVID-19 بشكل صحيح لتجنب تأجيج الخوف ورفض اللقاح. يمكن

للجهات الفاعلة اإلنسانية تنظيم جلسات توعية حيث يتم نقل المعلومات المتاحة المتعلقة بالسالالت الجديدة بشفافية. يمكن

تنظيم جلسات التوعية هذه عن بُعد من خالل WhatsApp أو Facebook أو Zoom للتكيف مع إجراءات اإلغالق الجديدة
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مخاوف بشأن السالالت الجديدة: التأثيرات عىل األطفال وفعالية
اللقاح

 تم التقاط 18 إشاعة تتعلق بالسالالت الجديدة لـ COVID-19. تبين هذه الشائعات ارتباكات حول تأثيرات السالالت الجديدة عىل
األطفال وفعالية لقاحات COVID-19 ضدها.

 
صحيح أن السالالت الجديدة أثبتت سهولة انتقالها ومع ذلك، وفًقا لجامعة جون هوبكنز، ال توجد أدلة كافية حتى اآلن تشير إىل أن

األطفال أكثر عرضة لإلصابة بها. (3) تظهر البيانات إصابة األطفال بالسالالت القديمة والجديدة. أما بالنسبة للقاح ، فيزعم الخبراء أنه
ال يوجد سبب لالعتقاد بأنه لن يكون فعاالً ضد السالالت الجديدة، و هذا يرتبط بطبيعة عمل اللقاح. يهاجم الجسم عدة أجزاء من
البروتين الذي يدخل الجسم من خالل اللقاح. وبالتالي من غير المحتمل أن يؤدي تغير واحد في البروتين إىل تعطيل فعالية اللقاح

ضد الفيروس ككل. (4)
 

تعد التغيرات جزًءا طبيعًيا من دورة حياة الفيروس ونادًرا ما تؤثر عىل قدرة اللقاح عىل الوقاية منه. أظهرت اللقاحات السابقة
فعاليتها ضد التغيرات في أمراض مثل لقاح فيروس شلل األطفال الفموي ولقاح شلل األطفال ولقاح الحصبة ولقاح الحمى

الصفراء. يمكن للعاملين في المجال اإلنساني والصحي أيًضا استخدام فيروس اإلنفلونزا كمثال لشرح كيفية تحديث اللقاح بانتظام
للتعامل مع الفيروس المتغير باستمرار بشكل أكثر فعالية. (5)

 
"ساللة كورونا الجديدة تحمل طفرات تمكنها من التأثير عىل األطفال والبالغين عىل حد سواء عىل عكس السالالت

األصلية التي لم تقتل الصغار" نشر عىل مجموعة فيسبوك.
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كيف يمكن للجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني المساعدة؟
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تشير الشائعات التي تعود إىل أكتوبر 2020 إىل استخدام
.COVID-19 العالجات المنزلية واستهالك بعض األطعمة لعالج

منذ ذلك الحين أصبحت هذه الشائعات أكثر إثارة للقلق حيث
يتم اإلعالن عن األدوية المختلفة التي يمكن أن تسبب ضرًرا
خطيرًا إذا لم يصفها الطبيب كعالجات محتملة. هذا التطور
المقلق والمخاطر الواضحة المصاحبة له يعزز أهمية معالجة

موضوع التطبيب الذاتي دون استشارة طبية مناسبة، ال سيما
بالنظر إىل أن بعض هذه األدوية يمكن الوصول إليها عىل نطاق

واسع وبتكلفة منخفضة في الصيدليات اللبنانية.
 

مع عدم وجود عالج مثبت من المتوقع أن تستمر التكهنات
حول العالجات المحتملة والعالجات المنزلية في االزدياد.

باإلضافة إىل ذلك تعمل المستشفيات اللبنانية حالًيا بكامل
COVID-19 طاقتها حيث ال تقبل  سوى الحاالت الشديدة من
مع تقديم المشورة للرعاية المنزلية بدالً من االستشفاء للحاالت

الخفيفة.
 

لفتت دراسة أجراها أطباء لبنانيون في عام 2017 االنتباه إىل

سلوكيات العالج الذاتي عىل نطاق واسع بين اللبنانيين حيث

اعترف 42٪ من 319 مشارًكا بشراء المضادات الحيوية دون

وصفة طبية. (6)
 

وفًقا لـ Human Rights Watch, يخشى الالجئون السوريون
طلب الرعاية الطبية حتى عندما يعانون من أعراض مقلقة.

وفًقا للمجموعة الحقوقية، هناك انعدام عام للثقة بين الالجئين
السوريين في نظام الرعاية الصحية اللبناني حيث يخشى الكثير

من الترحيل إذا قرروا طلب الرعاية الطبية. (7).

تُظهر أنشطة مراقبة وسائل التواصل االجتماعي أن
العالجات الخاطئة والعالجات المنزلية لـ COVID-19 ال

تزال منتشرة بين مستخدمي وسائل التواصل
االجتماعي.

 
تم تسجيل ما ال يقل عن 35 شائعة تدعي كفاءة مجموعة

.COVID-19 واسعة من العالجات لـ
 

تشمل العالجات المزعومة ، عىل سبيل المثال: الليمون
والبرتقال وحليب الحمير والبصل والثوم وخل التفاح.

 
تشمل العالجات األخرى المذكورة والتي تكون أكثر عرضة
للتسبب في ضرر األدوية مثل الكلوروكين الذي يستخدم

لعالج المالريا والمضاد الحيوي أزيثروميسين
واإليفرمكتين الذي يستخدم عادة لعالج اإلصابة

بالطفيليات.
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أزيثروميسين -Azithromycin-  مضاد حيوي. صممت المضادات الحيوية لعالج االلتهابات البكتيرية وليست فعالة ضد
الفيروسات أو االلتهابات الفيروسية. (8) ال يمكن للمضادات الحيوية عالج COVID-19 نظرًا ألنه فيروس. ومع ذلك ، تُستخدم

المضادات الحيوية أحيانًا لعالج الحاالت الخطيرة من COVID-19 التي طورت عدوى بكتيرية كمضاعفات للفيروس. قد يؤدي تناول

المضادات الحيوية بدون وصفة طبية وإرشادات من الطبيب إىل عواقب سلبية عىل المستهلك وقد يؤدي إىل مقاومة المضادات

الحيوية مما يزيد من خطر اإلصابة بعدوى.
 

الكلوروكين -Chloroquine- هو عالج ووقاية من المالريا معتمد من إدارة الغذاء والدواء األمريكية FDA. بعد وفاة بعض المرضى
الذين تم إعطاؤهم هذا الدواء، أصدرت إدارة الغذاء والدواء األمريكية (FDA) تحذيراً من استخدامه كعالج (9). 

 
اإليفرمكتين -Ivermectin- هو دواء يستخدم لعالج العديد من أنواع اإلصابة بالطفيليات مثل قمل الرأس. أظهرت دراسة أجريت
في المختبر أن هذا الدواء يمكن أن يمنع تكاثر فيروس COVID-19. لم يتم اختبار هذا بعد عىل البشر وال تزال آثاره الجانبية غير

معروفة. أصدرت إدارة الغذاء والدواء األمريكية (FDA) تحذيرًا من استخدامه كعالج لفيروس كورونا. (10)

أثبت عقار Ivermectin يوماً بعد يوم من خالل

تجربتي الشخصية عىل العشرات من مرضى كورونا
فعاليته ونتائجه الممتازة في تعافي المرضى بشكل
سريع وفعال. وقد كان هذا الدواء فعاال في العديد
من الدراسات التي أجريت في أستراليا والهند
وباكستان. "نشره طبيب لبناني عىل حسابه في

تويتر ، 101 إعجاب ، 13 تعليًقا ، 13 إعادة تغريد.

الحقائق
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ال يُنصح برفض تناول األشخاص للعالجات المنزلية، خاصًة إذا كانت المكونات المعنية طبيعية وليست ضارة. عىل العكس، فإن
االعتراف بالنهج التقليدية للمجتمعات المستهدفة أثناء االنخراط في عمليات تبادل محترمة وواعية لن يؤدي إال إىل زيادة انفتاح

الفئات الضعيفة وقبولها لطرق العالج األخرى المثبتة في الطب والعلوم.

 
يجب نقل رسائل واضحة عند التواصل مع األفراد المصابين الذين تعتبر حاالتهم خفيفة بحيث ال يمكن إدخالهم إىل المستشفى.

يجب تحديد األدوية واألساليب المطلوبة أو تكرار االستهالك بوضوح من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية بينما يوصى أيًضا

بالمتابعة المنتظمة من خالل أخصائي اجتماعي أو مسؤول تعزيز الصحة.
 

من شأن حمالت التواصل التي يتم نشرها عبر القنوات اإلعالمية المحلية والتي تؤكد عىل المخاطر الجسيمة المرتبطة بالتطبيب
الذاتي أن تساعد في زيادة الوعي بهذا األمر وتشجع الناس عىل استشارة طبيبهم قبل شراء أو تناول األدوية التي يعتقدون أنها قد
تمنع أو حتى تعالج COVID-19 .قد تكون مشاركة شهادات حقيقية من مرضى COVID-19 الذين اتبعوا توصيات طبيبهم وتعافوا

من الفيروس جنًبا إىل جنب مع شهادات األشخاص الذين تأثروا سلًبا بالتطبيب الذاتي مفيدة لردع اآلخرين عن ارتكاب نفس
الخطأ.

 
يتمتع األطباء بمكانة فريدة ويعتبرهم الكثيرون مصادر موثوقة للمعلومات خالل هذه الجائحة. لذلك فإن استهداف مجتمع األطباء
والممرضات اللبنانيين وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية النشطين عىل اإلنترنت ومحاسبتهم عبر القنوات المهنية

ذات الصلة يمكن أن يجعلهم أكثر وعياً بمسؤوليتهم في مواجهة انتشار المعلومات المضللة بدالً من تأجيجها.

شائعات أخرى:  المستشفيات تقتل المرضى لفوائد اقتصادية:

"المستشفيات تنشر الرعب والخوف بين الناس!
هل تجني المال من ظهورنا؟ المستشفيات في
لبنان تتنافس عىل من يسجل أعىل عدد من

الوفيات حتى تتمكن من كسب المزيد من المال!
هذا يسمى األعمال القذرة" نشره رجل لبناني عىل
مجموعة الفيسبوك. 229 إعجابًا ، 54 تعليًقا ، 16

مشاركة.

أعرب الناس عن خوفهم من اللجوء للرعاية الطبية في المستشفيات عبر وسائل التواصل االجتماعي وكذلك أثناء مجموعات االستماع

التي أجرتها إنترنيوز ومؤسسة مهارات بسبب شائعات تزعم أن المستشفيات تقتل المرضى من أجل زيادة عدد الوفيات والحصول
عىل المزيد من التمويل الدولي. كان نظام الرعاية الصحية اللبناني مهدًدا بالفعل قبل انتشار COVID-19، ولم يؤد الوباء إال إىل

استنزاف الموارد البشرية والمادية للقطاع بينما تصل المزيد والمزيد من المستشفيات إىل طاقتها الكاملة.

 
تم التقاط هذه الشائعات مؤخرًا 16 مرة وتم ذكرها في النشرات السابقة التي أنتجتها Internews. كان نظام الرعاية الصحية اللبناني

عىل أسس متزعزعة قبل انتشار COVID-19. لقد أدى الوباء إىل تفاقم الوضع مع استنفاد الموارد البشرية والمادية حيث تصل

المستشفيات بسرعة إىل طاقتها الكاملة.

 
لذلك ليس من المستغرب أن اللبنانيين ما زالوا ال يثقون في حكومتهم ونظام الرعاية الصحية العام الذي يترأسه.

 
يمكن أن يؤدي إجراء حمالت إعالمية حيث يشارك العاملون في الخطوط األمامية تجاربهم الشخصية في عالج المرضى من خلفيات

مختلفة في المرافق الصحية في جميع أنحاء البالد إىل إبراز العالقة الخاصة بين المريض ومقدمي الرعاية والمساعدة في إضفاء الطابع
اإلنساني عىل المتخصصين في الرعاية الصحية مع كسر وصمة العار حول المرافق الصحية التي تعالج COVID-19. من المهم أيًضا

التأكد من أن المستفيدين عىل دراية بجميع مراكز الرعاية الصحية األولية والثانوية المتوفرة بالقرب من منطقة إقامتهم مع نشر قائمة
محدثة بالخدمات والتغطية من قبل الوكاالت ذات الصلة.
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اقرأ وثيقة األسئلة الشائعة حول اللقاح في لبنان
والنشرات األخرى عن طريق مسح رمز االستجابة
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