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السالالت الجديدة - مخاوف وشائعات
 

في السودان تناولت وسائل التواصل االجتماعي
موضوع السالالت الجديدة بطرق مختلفة،
وأصبح موضوع سالمة اللقاحات وإمكانية

 على اللقاح محل
ً
حصول الدول األقل نموا

نقاشات وشائعات وأسئلة كثيرة حول األثار
الجانبية للقاح ومدي فاعليته. قالت سودانية

على صفحتها في فيس بوك: " اكتشف
السودان ساللة رابعة من عائلة كورونا".

بعد اكتشاف سالالت جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا وفي دول أخري، ظل الجدل يحتدم حول
السالالت الجديدة في مختلف أنحاء العالم. لفيروس كورونا طفرات جينية بوتيرة متسارعة وتظل كثير

 في
ً
من األسئلة تبحث عن إجابات بخصوص السالالت الجديدة، هل بات فيروس كورونا أكثر فتكا

النسخ الجديدة؟ اإلجابة أن ال دليل علي ذلك، و أن االمر يحتاج الي مزيد من  الرصد ومتابعة. وهل
تجدي اللقاحات مع السالالت الجديدة من كورونا؟ نعم، وبكثير من التأكيد. أو على األقل هذا ما تم

.تأكيده حتي اآلن
 

ر اللقاحات الثالثة الرائدة حائط منيع ضد السالالت الموجودة من فيروس كورونا.
ّ
وتوف

 
تحور الفيروسات أمر طبيعي وترتبط بعض المتحورات الهامة المبلغ عنها حتى اآلن بزيادة في

قدرة الفيروس على االنتقال ولكنها ال تؤثر على وخامة المرض.

أثارت سالالت كورونا الجديدة الذعر حول العالم وتفاعلت
وسائل اإلعالم بسرعة مع التطورات الجديدة حيث تناقلت

األخبار والتحليالت بكثافة، خاصة مع الكم الهائل من
المعلومات. ولذلك، يجب على الصحفيين عرض األخبار

والمعلومات دون تشويه أو تضليل أو تزييف،  للصحفي دور
أخالقي ومهني يحثه الي نسب األقوال واألفعال إلى مصادر

معلومة (معرفة باالسم والصفة)، وذلك مع وجود بعض
االستثناءات القليلة لحماية المصادر. ويجب ايضا علي

الصحفي تحري الدقة في وضع المعلومات والصور في
سياقها وتسلسلها الزمني والموضوعي.

 
 للمزيد أنظر الى ميثاق الشرف البحريني
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جهات يمكن التواصل معها

 
 البراق النزير, السكرتير الصحفي لرئيس

مجلس الوزاء
b.elwarag@cabinet.gov.sd
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البروفيسور منتصر الطيب,  مديرمعهد
األمراض المتوطنة، جامعة الخرطوم
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 اكتشاف ساللة رابعة من كورونا في
ً
ليس صحيحا

السودان، والسالالت الجديدة ليست خارج السيطرة.
 .بدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

ً
عالميا

الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس المخاوف
المرتبطة بالساللة الجديدة حيث قال في اإلحاطة
اإلعالمية حول (كوفيد -19) يوم 11 يناير الحالي: "

رة في الوقت الحاضر، ال يبدو أن السالالت المتحوِّ
تشير إلى ازدياد شدة المرض."

 
وفي 21 ديسمبر 2020، قال مايكل راين، مسؤول

الحاالت الصحية الطارئة في منظمة الصحة العالمية،
أن الساللة الجديدة تنتشر بوتيرة أسرع ولكنها

"ليست خارج السيطرة." وقال وزير الصحة األلماني،
"استنادا إلى كل ما نعرفه حتى الساعة، وإثر

اجتماعات بين خبراء السلطات األوروبية، فإنه ال تأثير
للساللة الجديدة على اللقاحات التي ال تزال فعالة".

 
وكان الطبيب السوداني المقيم في بريطانيا إبراهيم
حسن كوجان قد كتب على صفحته في فيس بوك

أكثر من مرة عن الساللة الجديدة في بريطانيا في
رده على أسئلة السودانيين في مختلف أنحاء العالم

وأضاف كوجان عن الساللة الجديدة قائال ان
"الفيروس الجديد ال يختلف من القديم في تركيبته

البروتينية." وهذا قد يعزز ما أورده الخبراء في
حديثهم عن أن اللقاح قد يستجيب بفعالية علي

الساللة الجديدة للفيروس ولذلك "فال خوف".
 

قال المركز األمريكي لمكافحة األمراض والوقاية
منها أن السالالت المختلفة في المملكة المتحدة

وجنوب إفريقيا يبدو أنها تنتشر بسهولة أكبر أسرع
من السالالت األخرى، مما قد يؤدي إلى المزيد من

حاالت كوفيد-19. وفي الوقت الحالي، ال يوجد
ا أكثر خطورة

ً
دليل على أن هذه االنواع تسبب مرض

أو تزيد خطر الوفاة، ومع ذلك، فإن الزيادة في عدد
الحاالت ستضع مزيًدا من الضغط على موارد الرعاية

الصحية، وتؤدي إلى المزيد من حاالت دخول
المستشفى. وربما تؤدي إلى المزيد من الوفيات.

 

يوميات كورونا #يوميات كورونا 66# يناير يناير 20212021

ماذا يقولون: السالالت الجديدة

مصادر ومراجع للصحفيين
 

أشرح للجمهور بوضوح ما هو معروف ومازال
 عن اللقاحات، أشرح

ً
مجهوال

علمية إنتاج اللقاحات وقرب الصورة إلى أذهان
المتلقي بأمثال ومقارنات وبلغة سهلة

 
للمزيد أنظر

 
Guideline-How to report on vaccines-Arabic-

Final-template.pdf
 

كيف تعمل اللقاحات
 

يجب على الصحفيين نقل الحقيقة بأمانة وعدل
والدقة في العمل الصحفي قبل النشر. للمزيد

أنظر
 

https://studies.aljazeera.net/ar/article/472
9
 

https://www.who.int/ar/emergencies/disea
ses/novel-coronavirus-2019
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ماذا يقولون ..لقاحات كورونا - حملة شرسة من الشائعات
 

 

 نسعي لعمل إعالمي وصحفي متكامل يستند علي 
ً
نرحب بالتعليقات واالستفسارات والمقترحات، معا

 المهنية والمصداقية في تغطية جائحة الكورونا. يرجى االتصال باألستاذ حسن أحمد بركية، مسئول
hberkia@internews.org :االعالم للمشروع الخاص بمكافحة الشائعات الخاصة بالكورونا بالسودان
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الحقائق: المعلومات التي تم تداولها في وسائل التواصل االجتماعي عن عدم
جدوى اللقاحات والتشكيك في المأمونية غير صحيحة وال تستند على أي مرجعيات
علمية. اللقاحات التي تحصلت على موافقة منظمة الصحة العالمية خضعت
الختبارات وتجارب سريرية صارمة للتأكد من أنها آمنة وفعالة في السيطرة على

المرض. للمزيد أنظر: 
 

UNICEF | 19-ما يلزمك معرفته بشأن لقاحات كوفيد
 

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “تم تطوير اللقاحات والعالجات ووسائل
التشخيص ونشرها بسرعة قياسية، بفضل مختلف أشكال التعاون، ومن بينها مبادرة

 في عكس مسار
ً
 كبيرا

ً
تسريع إتاحة أدوات مكافحة(كوفيد-19) واللقاحات تمثل أمال

الجائحة ".

اللقاحات ال تغيير الحمض النووي
 

 تفجرت موجة من الشائعات المناهضة للقاحات كورونا من
ً
عالميا

جملة الشائعات التي تم تداولها في وسائل التواصل االجتماعي أن
اللقاحات تحتوي على روبوتات صغيرة أو شرائح لتسجيل المعلومات

وأنها تعمل على تغيير الحمض النووي.
 

وقال فريق تقصي في مؤسسة البي بي سي:" ال يوجد دليل يؤيد تلك
المزاعم، كما أن مؤسسة بيل ومليندا غيتس أكدت لبي بي سي أنها

ليس لها جدير من الصحة". 
 

ذكرت خدمة تقّصي صّحة األخبار في وكالة فرانس برس "أّن اللقاحات
ال تغيّر الحمض النووي لإلنسان" وأن "ال صّحة لألخبار عن خّطة بيل

غيتس لزرع شرائح تجمع معلومات عن اللذين يتلقون اللقاح".
 

 بالتحقق من صّحة األخبار منذ
ً
 خاصا

ً
تولي وكالة فرانس برس اهتماما

 للمزيد أنظر:
ً
نشأتها قبل أكثر من 180 عاما
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