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 Rooted in Trust مقّدمة إىل
Rooted in Trust (RiT) هو مشروع ممّول من مكتب

المساعدات االنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
بإشراف "إنترنيوز" (Internews) لدعم الوكاالت اإلنسانية

والصحية العامة في مكافحة إنتشار الشائعات والمعلومات
المضلّلة المتعلّقة بفيروس كوفيد-19 والّسيطرة عليها. إمتّد

الفصل األول (RiT1) منتشرين األّول/أكتوبر 2020 إىل شباط/
فبراير 2021 وجمع أكثر من 2774 شائعة في لبنان. 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 في الفترة الممتّدة من

01 إىل 31 آذار/مارس 2022 والتي تّم رصد في خاللها 40
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 ثالث شائعات بارزة تندرج في

إطار مواضيع متكرّرة، وهي: العوارض، وخدعة. 
 

تجميعهاشائعة تم 40

مواضيع الشائعات
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وضع فيروس وضع كوفيد-19 لبنان 

مهارات

17,735 حالة

10,296 وفاة

5,556,261 جرعة 

شهد لبنان 17.735 حالة إصابة جديدة في خالل شهر آذار/مارس 2022فضًال عن تسجيل 5 حاالت
وفاة جديدة بحسب منظمة الصحة العالمية (1) مع تفشي الفيروس بشكل خاص بين الشباب

ومتوسطي العمر الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 سنة. (2) اعتباًرا من منتصف شهر شباط/فبراير
من هذا العام، تلّقى 52 ٪ من السكان المستهدفين في البالد جرعة واحدة عىل األقل من اللّقاح (3)؛
غالبية هؤالء من الجنسية اللّبنانية بنسبة 72.45٪ في حين أّن 14.25٪ فقط من الجنسية السورية و

13.29٪ هم غير لبنانّيين بمن في ذلك فلسطينيون يعيشون في لبنان وعامالت وعّمال مهاجرات/ون
من جنسيات مختلفة. (4)

 
وفًقا لمنظمة الصحة العالمية، ال زال لبنان حتى شهر آذار/مارس في المستوى 3 من انتقال الفيروس

عىل المستوى المجتمعي مّما يعني أنّه ال يزال يتعّين توخي الحذر الشديد مع التركيز عىل اإلمتثال
لمعايير الصحة العامة والتدابير االجتماعية مثل ارتداء كمامة في األماكن العامة والتباعد الجسدي

والحفاظ عىل نظافة اليَدين وكذلك زيادة تغطية اللّقاح. (5)
 

لألزمة المعّقدة في البالد آثار خطيرة من حيث توافر الخدمات األساسية. منذ عام 2021، يعيش أكثر
من 80٪ من سكان لبنان في فقر متعّدد األبعاد مّما يعكس الحرمان في مجاالت تشمل الرعاية

الصحية والكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل واالتصال باإلنترنت ومصادر الدخل مّما يمّثل
ضعف معّدل الفقر المتعّدد األبعاد في عام 2019 (٪42). (6)

 
أّدى الوضع أيًضا إىل أزمة في جودة الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها. أصبح من الصعب

الحصول عىل األدوية التي كانت مدعومة في السابق في جميع أنحاء البالد واضطر مزّودو الكهرباء إىل
قطع ساعات الكهرباء أو الطاقة التشغيلية بسبب نقص في الوقود واإلمدادات. عالوة عىل ذلك،
انخفض عدد األشخاص الذين يبحثون عن الخدمات األساسية من مراكز الصحة العامة ربّما أيًضا

بسبب مشاكل الوقود والنقل. تتزايد مخاطر حماية السكان المعرّضين للخطر نتيجة لألزمة. 

وضع كوفيد-19 والّسياق اإلقتصادي واإلجتماعي في لبنان  



العوارض01.
"يمكن أن يسبب "كوفيد – 19"، شأنه شأن أي عدوى أخرى،
تفاقم أمراض الحساسية بعد سباتها خالل فترة طويلة. أعلنت
ذلك د. ناديجدا لوغينا، أخصائية المناعة والحساسية في حديث
أدلت به لبوابة Ura.ru. وقالت:" أرصد ذلك من خالل فحص

مرضاي الذين لم يتعرضوا لإلصابة بالحساسية خالل فترة طويلة  
 ( 15 عاما مثال) حين لم يواجهوا احتداد أمراض حساسية، ولكن

بعد شفائهم من فيروس كورونا أو اإلنفلونزا أحيانا، يجدون
أنفسهم يعانون من أمراض الحساسية بمختلف أنواعها. وإننا
نضطر إىل تكرار العالج. وحسب األخصائية فإن تلك الظاهرة

يمكن أن تحدث بعد اإلصابة بأمراض فيروسية أخرى. كما يمكن
أن تتفاقم عىل خلفية ذلك عمليات مزمنة أخرى. بينما قالت

طبيبة المناعة الروسية د. زويا سكوربيليفا: "هناك خطر لإلصابة
بمضاعفات معينة لدى من تصيبهم أمراض مزمنة وقد يزداد

لديهم رد فعل متعلق بالحساسية وليس أكثر من ذلك".

"
مشاركة الخبر باللّغة العربية عىل Twitter و
WhatsApp وFacebook  مع حوالي 1000

إعجاب

في خالل موسم الحساسية في السنوات السابقة، كانت عمليات اإلغالق ال تزال
سارية في الكثير من األماكن في العالم وقد ساعدت اإلجراءات الوقائية مثل قضاء

المزيد من الوقت في الداخل وارتداء الكمامة في الخارج في تقليل عوارض
الحساسية بعض الشيئ إذ توّفر الكمامة بعض الحماية من الغبار الزهري. (7) نظرًا
لتعرّض األشخاص بشكل أقّل لمسّببات الحساسية في خالل العاَمين الماضَيين،

يبدو أّن تعرّضهم لها هذا العام (8) كان أكثر حّدة. قد يكون هذا هو الدافع وراء
االعتقاد بأّن كوفيد-19 يفاقم الحساسية. حتى في الصحافة الصحية أيًضا، تَُعّد

التقارير اإلعالمية المثيرة ملحوظة عند وصف عالجات كوفيد-19 وطرق الكشف
عنه واللّقاحات (9) ويمكننا أن نرى الكثير من العناوين المضلّلة مثل "الحساسية

أسوأ هذا الموسم؟ إلقوا اللّوم عىل فيروس كورونا "بينما ال يعكس محتوى المقال
هذا التصّور وال يربط بين الفيروس بحّد ذاته والحساسية. أخيرًا، حتى المهنّيين

الصحّيين يمكن أن يكونوا عرضة لتصديق المعلومات الخاطئة والمضلّلة ونشرها،
وغالًبا ما يكون الدافع وراء ذلك هو العمل عىل عنصر اإلثارة في التقارير الصحية
التي تقّدم ادعاءات مبالغ فيها حول الفرضيات التي لم يتم اختبارها أو مراجعتها

من قبل األقران. (10)
 

ماذا وراء هذه الشائعة؟
شائعة قليلة الخطورة



نظرًا ألّن التأثيرات الطويلة المدى لـكوفيد-19 ال تزال قيد التحديد، فإّن
توفير معلومات حول ما نعرفه حتى اآلن عن تأثيرات الفيروس عىل المدى

المتوسط إىل الطويل هو عنصر مهم إلبقاء الناس عىل اطالع.

تقديم الدعم والمساعدة للمرضى الذين يعانون من عوارض مرض كوفيد
-19 طويلة األمد.

تنظيم األحداث المجتمعية في مجتمعات مختلفة من خالل دعوة
المهنيين الصحيين الموثوق بهم وقادة المجتمع إللقاء الضوء وإعطاء أمثلة

عن سبب تعرّض بعض األشخاص آلثار جانبية أكثر خطورة من اآلخرين.

من المحتمل أن يكون األشخاص الذين يعانون من الربو معرّضين لخطر
اإلصابة بعوارض كوفيد-19 متوسطة إىل شديدة (عىل الرغم من أنّهم

ليسوا معرضين لخطر اإلصابة بمرض شديد) ويتم تشجيعهم عىل تناول
لقاح األنفلونزا الموسمية لتقليل مخاطر اإلنفلونزا  إذ من الممكن اإلصابة

بكوفيد-19 واألنفلونزا في ذات الوقت. من المهم أيًضا السيطرة عىل الربو
بتناول األدوية بصورة منتظمة. (16)

 

 

 

التوصيات  الوقائع 
األشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة
مثل الحساسية - خصوًصا الحساسية التي

تؤثّر في الجهاز التنفسي مثل الربو - أمراض
القلب والسكري والسرطان ومرض االنسداد

الرئوي المزمن وأمراض الكىل المزمنة
والسمنة، كلّها حاالت تزيد من خطر اإلصابة

بأمراض خطيرة بسبب كوفيد-19. (12)

يمكن أن يساهم مزيج من عاملَين عىل األقّل في
زيادة ردود الفعل التحّسسية، ويُعزى ذلك إىل خروج
الناس بدون أقنعة (والتي يمكن أن تحمي أيًضا من

الغبار الزهري) أو إىل إرخائها عىل الوجه. السبب اآلخر
- واألكبر - هو ارتفاع نسبة الغبار الزهري لفترات

أطول من الوقت نتيجة لتغير المناخ. يؤدي ارتفاع
نسبة الغبار الزهري عىل مدى فترات زمنية أطول إىل
ردود فعل تحّسسية أكثر حّدة تدوم لفترة أطول. (11)

 

ثّمة الكثير من العوارض التي يمكن أن يعاني منها األشخاص المصابون بالحساسية وأولئك المصابون بفيروس كوفيد -19 منها االحتقان والسعال
وصعوبة التنّفس والتعب وسيالن األنف والتهاب الحلق وضيق التنّفس. ومع ذلك، فإّن مقارنة العوارض األكثر شيوًعا تكشف عن اختالفات

واضحة. عادة ما تسّبب الحساسية الموسمية حكة أو دموع في العين والعطس بينما يتمّيز كوفيد -19 بالحمى والقشعريرة وآالم في العضالت
والجسم وفقدان جديد للتذّوق والشم والغثيان والقيء واإلسهال. 

 

.01

 لماذا ذلك مهّم؟
هذه الشائعة القليلة الخطورة مهّمة نظرًا لبعض أوجه التشابه بين عوارض الحساسية وعوارض كوفيد-19 مما قد يربك الكثير من الناس. في بعض الحاالت، قد يؤدي ذلك إىل عدم خضوعهم لفحص PCR وعزو العوارض التي يعانون

منها إىل الحساسية؛ وبالتالي، تعريض أنفسهم للخطر في حال تقّدم الفيروس إىل مرحلة أكثر خطورة وكذلك تعريض اآلخرين للخطر عن طريق نشر الفيروس من دون قصد. (12)
عالوة عىل ذلك، فإّن الّالجئين السوريين في لبنان مّعرضون بشكل خاص لألمراض المزمنة حيث ال يستطيع الكثيرون الوصول إىل الرعاية الصحية وتحّمل تكاليفها، وقد ال يعرف البعض حتى أنّهم مصابون بمرض مزمن في المقام

األول. (13) تؤثر األمراض المزمنة وكذلك عدوى كوفيد-19  والتشخيص واالستشفاء والوفيات في مجموعات سكانية محّددة بشكل غير متناسب، ال سّيما تلك التي تعاني من حالة عسر اجتماعًيا واقتصاديًا وأفراد مجموعات عرقية
وإثنية معّينة.  

 
هذه المجموعات السكانية معرّضة لخطر أكبر بسبب التعرّض للمحّددات االجتماعية للصحة (SDoH) دون المستوى األمثل. المحّددات االجتماعية للصحة هي عوامل تؤثر في الصحة حيث يعيش الناس ويعملون ويلعبون، ويمكن أن
يترتّب عنها عقبات تسهم في عدم المساواة. التعليم ونوع العمل وسوء الحصول عىل الرعاية الصحية أو عدم الحصول عليها واالفتقار إىل سكن آمن وبأسعار معقولة ونقص الوصول إىل الغذاء الصحي والعنصرية الهيكلية وغيرها من

الظروف، كلّها عوامل تؤثّر في مجموعة  واسعة من التداعيات الصحية. (14)
 



باإلضافة إىل األزمة متعّددة األوجه التي يكافح الشعب اللّبناني للتعامل معها والتي تشمل
الصعوبات االقتصادية وفواتير المستشفيات المرتفعة ونسبة عالية من المهاجرين (17) (بمن

في ذلك متخّصصون في الرعاية الصحية) ومشاكل الوقود والنقل ونقص األدوية، انتقلت
األولويّة من الحديث عن فيروس كوفيد -19 إىل الحديث عن الحرب األوكرانية / الروسية. يأخذ

الصراع الروسي / األوكراني مساحة أكبر وأكثر في الروايات اإلعالمية.
 

 لم ينفصل اللّبنانيون والّالجئون السوريون عن هذا الحوار العالمي حيث كان لهذه الحرب
عواقب مباشرة عىل الحياة اليومية للسكان في لبنان مثل نقص الخبز والمواد األخرى التي

كانت تستورد في السابق بكثافة من أوكرانيا. تعمل وسائل اإلعالم في جميع أنحاء العالم وفي
لبنان بشكل متزايد عىل تأطير أخبارها حول هذا الصراع. قد يكون هذا أحد األسباب وراء

"الخدعة'' المزعومة حول كوفيد-19 حيث تغّير نشرات األخبار اهتمامها بسرعة من أولوية
كبيرة إىل أخرى ، مّما يترك الجميع في حيرة من أمرهم بشأن األهمية الكبيرة التي ألقيت عىل
الموضوع السابق. أصبح الناس بالفعل أكثر وعياً ويواجهون بشكل مفاجئ جدول األعمال الذي
تحّدده وسائل اإلعالم - وعىل عكس القضايا الروتينية اليومية األخرى، إن التوجه الشعبي يميل

إلنتقاد ذلك األمر، ويطرحون أسئلة مثل "إذا كان كوفيد-19 مهًما جًدا، فلماذا تخلّت وسائل
اإلعالم عن تسليط الضوء عليه؟ " ويحلّلون أّن الفيروس هو خدعة أو في بعض الحاالت أداة
سياسية مّصنعة في المختبرات. وهذا يعكس أيًضا كيف يستشهد الناس بشكل متزايد بـ

"العلماء الروس" في الكثير من الشائعات الجديدة الناشئة. 
 

عالوة عىل ذلك، يمكن أن يؤثر االنخفاض في الحاالت وخفض القيود من قبل وزارة الصحة
العامة في تصديق الناس لصحّة وجود كوفيد-19 وهذا هو سبب عودة الشائعات المرتبطة

بالفيروس باعتباره خدعة.
 

 ماذا وراء هذه الشائعة؟

02.
خدعة

"جاء من يغطي كذبة كورونا التي اوهمو الشعوب
فيها خالل العامين الماضيين - كذبة كورونا التي

صدقها العالم - كورونا كذبة عالمية - منى وين كورونا.
بعد حدا عندو شك انو كورونا اكبر كذبة القرن. كيف

اختفت. معقول المصانع البيولوجية حكيوا عنا
الروس لي بأوكرانيا هي السبب. خدعة القرن

األميركية "

"

مشاركة الخبر باللّغة
العربية عىل Twitter و

  Facebookو WhatsApp

في خالل شهر آذار/مارس، تم جمع 14 شائعة تزعم أّن كوفيد-19 هو خدعة. تندرج هذه الشائعات
تحت 5 فئات، وهي:

 
 

   1.كوفيد-19 كذبة عالمية       2.حرب روسيا / أوكرانيا    3.تأثير الكمامة      4.التطعيم     5. تغّير المناخ   
 
 

قد يكون هذا بسبب االنخفاض في إجمالي الحاالت في لبنان وخفض القيود من قبل وزارة الصحة العامة.

شائعة متوسطة الخطورة



 تسّبب انتشار األخبار الكاذبة حول كوفيد-19 في حدوث أضرار ووفيات
كان من الممكن تجّنبها. هناك مصادر مختلفة عبر اإلنترنت للحصول عىل
شهادات شخصية من أشخاص أصيبوا بالفيروس، وحتى من أولئك الذين

اعتقدوا ذات مرّة أنه خدعةفي لبنان والخارج. إعادة نشر شهادات هؤالء
األشخاص - واألهم من ذلك، اختيار أشخاص من المجتمعات المستهدفة
- هو استراتيجية جيدة لتبديد هذه الشائعة. ثّمة خيار آخر يتمّثل في إجراء
مقابالت مع شخصيات ناشطة من المجتمعات المستهدفة في مقاطع

فيديو قصيرة.

 تعزيز التعاون مع رجال الدين البارزين الذين يمكن أن يؤثروا في الرأي
العام وخصوًصا في خالل شهر رمضان المبارك.

شرح مخاطر إسقاط التدابير الوقائية عىل المجتمعات التي تفتقر إىل
الوصول إىل الرعاية الصحية عىل وجه التحديد وتشجيع هذه المجتمعات

عىل التطعيم من خالل توفير وسائل النقل لها من وإىل مراكز التطعيم
وزيادة مراكز التطعيم المتنّقلة في جميع أنحاء لبنان، ال سّيما في المناطق

الريفية وتعزيز تنظيم سباقات التطعيم لزيادة تغطية اللّقاح.

 

 

التوصيات  الوقائع 
 تشير دراسة حديثة إىل أنّه في األشهر

الثالثة األوىل من عام 2020، تم إدخال ما
يقارب 6000 شخص حول العالم إىل

المستشفى بسبب معلومات مضلّلة عن
فيروس كورونا. يقول الباحثون إّن 800

شخص عىل األقل ربما ماتوا في خالل هذه
الفترة بسبب معلومات خاطئة تتعلّق

بكوفيد-19. (21)
 

وفًقا لمنظمة الصحة العالمية، سجّل العالم
483.556.595 حالة تراكمية (18) منذ 31 آذار/مارس
2022. في لبنان، هناك 1.091.777 حالة تراكمية و

10.296 حالة وفاة.  (19)
 

يمكن أن يكون كوفيد-19  شديًدا وقد تسّبب في وفاة
الماليين حول العالم باإلضافة إىل مشاكل صحية دائمة

لبعض الذين نجوا من المرض. (20)
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هذه الشائعة المتوسطة الخطورة مهمة ألنّها تؤثر في فعالية استراتيجيات االحتواء. تؤدي المعلومات المضلّلة إىل ترك األطفال واألسر والمجتمعات غير محمية وعرضة لألمراض، كما أنّها تنشر الخوف والوصم. قد يرى مستخدمو
وسائل التواصل االجتماعي موضوًعا شائًعا وال يدركون ارتباطه بنظريات المؤامرة أو حمالت التضليل. هذه الشائعات ذات صلة بشكل خاص بالمجتمعات الضعيفة مثل الّالجئين الذين يعانون من نقص منهجي في الوصول إىل

الرعاية الصحية ويمكن أن تدفع الناس إىل التخلّي عن تدابير الحماية تماًما مّما يعرّض مجتمعات بأكملها للخطر.
 



03.
خدعة

"
"أكثر من 30% من االطباء في لبنان يرفضون
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 كذبة في جميع أنحاء العالم

 حرب روسيا \ أوكرانيا

شائعات مصنفة بأن  كوفيد-19 هو خدعة

في لبنان، كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم، "انتقد" بعض العاملين في مجال
الرعاية الصحية لقاحات كوفيد-19 ونشروا الشائعات مّما أنتج تصّوًرا عاًما بأّن

العاملين في مجال الرعاية الصحية يعارضونها.

إلقرار بأنّه حتى العاملين في مجال الرعاية الصحية والسلطات الموثوقة عرضة للتضليل
ونشر هذه المعلومات الخاطئة بين مجتمعاتهم؛ زيادة حمالت التوعية والرسائل وإعادة
صياغتها وإعادة تنظيمها مثل االستهداف عبر وسائل التواصل االجتماعي للوصول إىل
جميع الفئات السكانية؛ وتضمين رسائل مخّصصة لكل من العاملين في مجال الرعاية

الصحية والمجتمعات التي يتواصلون معها.

تنظيم جلسات توعية مع األطباء الموثوق بهم والمتخّصصين في الرعاية الصحية الذين تم
تطعيمهم لتقديم معلومات عن التطعيم ومشاركة أمثلة واقعية عن عواقب عدم التطعيم؛
وإلقاء الضوء عىل سبب تعرّض بعض األشخاص آلثار جانبية أكثر خطورة من غيرهم لبناء

الثقة.

العمل عن كثب مع وزارة الصحة العامة لتطوير الرسوم البيانية مع آخر المستجدات بشأن
اللّقاحات.

 إحالة تقارير عن معّدالت االستشفاء من الملّقحين مقابل غير الملّقحين.

 

 

 

ماذا وراء هذه الشائعة؟
شائعة متوسطة الخطورة

التوصيات 



وفي سياق الدراسة ذاتها:
-العوامل التي تدفع إىل االستعداد لتلّقي اللّقاح هي: التقّدم في السن والزواج والعيش في المناطق
الحضرية وتلقي لقاح األنفلونزا لهذا الموسم وامتالك المزيد من المعرفة حول فوائد التطعيم ووجود

مخاوف تتعلّق بتوافر اللّقاحات وإمكانية الوصول إليها والثقة في السلطات الصحية وتلّقي شخصيات
مؤثّرة في المجتمع للّقاح والتحفيز الذاتي.

قد تنعكس شكوك كّل من السلطات الموثوقة والشخصيات البارزة إزاء صحّة وجود كوفيد-19 عىل المجتمعات التي توليها احتراًما كبيرًا، مّما يثني األفراد عن اتخاذ التدابير الوقائية والحصول عىل اللّقاح مّما يؤدي إىل زيادة انتقال العدوى في المجتمع،
ويشكل مخاطر طويلة األمد عىل القطاع الطبي الذي يعاني أصًال في لبنان. 

 
هذه الشائعة ذات صلة خاصة بالمجتمعات السورية التي تعيش في لبنان، حيث إنّها تميل إىل الحصول عىل معلوماتها من األشخاص األقرب إليها عىل عكس المصادر الحكومية الرسمية والوكاالت اإلنسانية. وفًقا لتقييم النظام اإليكولوجي للمعلومات
لدينا، (23) حرمت الحكومة اللّبنانية تدريجياً الّالجئين السوريين من حقوقهم عىل مر السنين بينما كافح العاملون في المجال اإلنساني بسبب التمويل المتناقص والمتقطع وغير المكتمل لالستجابة لالجئين، وقد أّدى ذلك إىل دفع مجتمعات السوريين
اليوم للتخوف ورؤية عمل هاتين المؤسستين من خالل منظور واعي لدوافعهما ومحدودية قدراتهما لإلستجابة إلحتياجاتهم اإلنسانية، وبلغت ذروتها أحيانًا في مشاعر عدم الثقة الصريحة. وبالمثل، تدفع هذه الديناميكيات المجتمع السوري إىل االعتماد

بشكل أكبر عىل شبكاتهم الفورية للحصول عىل المعلومات والدعم.

- العوامل التي تدفع إىل الترّدد في تلقي اللّقاح هي: 
العيش في المناطق الريفية والرفض السابق ألي لقاح والمخاوف بشأن سالمة اللّقاح واآلثار الجانبية

والجنس األنثوي وإيالء األهمية للّدين والمخاوف بشأن موثوقية الشركة المّصنعة. 
 

وفًقا لوزارة الصحة العامة، تم تسجيل 118405 عامالً في مجال الرعاية الصحية للحصول عىل
اللّقاح، بما في ذلك األطباء والممرّضات والقابالت وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية

المجتمعية في لبنان.  (22) عىل الرغم من عدم توافر بيانات حول النسبة المئوية الدقيقة لمن
تلقوا اللّقاح، فمن اآلمن افتراض أّن الغالبية منهم كانوا قادرين عىل القيام بذلك ألنّه تم إعطاؤهم

األولوية في خطة نشر اللّقاح. 
 

·تظهر البيانات التي تّم جمعها في خالل حوالي 12 شهرًا بشأن سالمة اللّقاح، بما في ذلك البيانات
من عشرات اآلالف من المشاركين في التجارب السريرية قبل ذلك، أّن اللّقاحات آمنة وفّعالة في

الوقاية من األمراض الخطيرة أو الوفاة بسبب كوفيد-19.

 حتى مع عدم وجود بيانات دقيقة حول النسبة المئوية لألطباء في لبنان الذين حصلوا عىل اللّقاح
بنجاح، فإّن المؤشرات أعاله تظهر أّن نسبة 30٪ من األطباء في لبنان الذين رفضوا أخذ اللّقاح

الواردة في هذه اإلشاعة مبالغ فيها وغير محتملة.
 

بلغت الرغبة اإلجمالية في الحصول عىل لقاح كوفيد-19 بين السكان البالغين في لبنان نسبة
51.5٪ حيث أظهر العاملون في مجال الرعاية الصحية استعداًدا أعىل لتلّقي اللّقاح مقارنة

بالعاملين في القطاع غير الصحي ٪65.8.
 

الوقائع 

 لماذا ذلك مهّم؟
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يقوم محلّلو بيانات Rooted In Trust ومديرو المعلومات ومراقبو وسائل التواصل اإلجتماعي بقياس
المخاطر بناًء عىل مجموعة من العوامل منها:

الصلة الثقافّية

التوقيت

المشاركة عبر اإلنترنت

مدى مصداقية شائعة ما واألهم من ذلك

التأثير السلبي المحتمل الذي قد تحدثه شائعة ما عىل صحّة المجتمعات المحلّّية أو مقّدمي
الخدمات ورفاههم وسالمتهم. 

 كيف يتّم تحديد المخاطر؟

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 متوسطة 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.

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 قليلة الخطورة
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