
نشرة المجتمع 1#
(كانون األول/ديسمبر 2021 - 15 كانون الثاني/يناير 2022 15) 

 :Rooted in Trust مقّدمة إىل

Rooted in Trust (RiT) هو مشروع بإشراف "إنترنيوز" (Internews) لدعم الوكاالت اإلنسانية والصحية العامة
في مكافحة إنتشار الشائعات والمعلومات المضلّلة المتعلّقة بفيروس كوفيد-19 والّسيطرة عليها. إمتّد الفصل

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

تم 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 من 15 كانون األول/ديسمبر 2021 إىل 15 كانون الثاني/يناير 2022. تّم رصد 47 شائعة مع إختيار أبرز ثالث

شائعات لتسليط الضوء عليها في هذه النشرة تندرج في إطار ثالثة مواضيع متكرّرة، وهي: طرق عالج الفيروس

والتعافي منه؛ إنتقال الفيروس؛ وفّعالية اللّقاحات. تّم جمع البيانات من مجموعات خاصة وحسابات عىل

Facebook و WhatsApp و Twitter و Instagram التي تسجّل معّدًال مرتفًعا نسبًيا من حيث عدد
المستخدمين المتفاعلين معها.      

وضع كوفيد-19 والّسياق اإلقتصادي واإلجتماعي في لبنان: 
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منذ كانون الثاني/يناير 2020، بلغ عدد حاالت كوفيد-19 التراكمية في لبنان 801.801 حالة باإلضافة إىل 9.338

حالة وفاة (2) . بافتراض أّن كل شخص يحتاج إىل جرَعتين مّما يكفي لتطعيم حوالي 36.9% من سكان البلد.
(3) وفي الوقت ذاته، يمّثل الّالجئون السوريون 8.5 ٪ فقط من أولئك الّذين تلّقوا جرعة واحدة عىل األقل من

اللّقاح في حين أّن غير اللّبنانيين اآلخرين – بمن فيهم المهاجرون العّمال والّالجئون الفلسطينّيون - يمّثلون 7 ٪

فقط. (4) ال يمّثل عدد الّالجئين السوريين الذين تلقوا جرعة واحدة عىل األقل من اللّقاح (396.792) سوى ٪26.5

من إجمالي السكان مع األخذ في االعتبار أّن لبنان يستضيف حالًيا أكثر من 1.5 مليون الجئ سوري.  

في خالل الفترة المشمولة بالتقرير، ُسجّلت 7.057 حالة إصابة جديدة و 13 حالة وفاة جديدة في لبنان بينما

وصلت سعة المستشفيات من أسرّة العناية المركزة إىل نسبة 78٪. (5) ثّمة حاالت مؤّكدة لمتحّور "أوميكرون"

في البالد منذ كانون األول/ديسمبر 2021 مع معدالت انتقال عالية، ولكن لوِحَظت أعراٌض خفيفة إىل معتدلة

حتى اآلن. وفًقا لمنظمة الصحة العالمية، يقع لبنان حالًيا في المستوى 4 من انتقال الفيروس عىل المستوى

المجتمعي - مّما يعني وجود نسبة عالية جًدا من الحاالت المنتشرة عىل نطاق واسع محلّي – مع تفشي

كوفيد-19 بشكل خاص بين الذين تتراوح أعمارهم من 20 إىل 29 عاًما. (6)  ال يزال يتعّين توخي الحذر الشديد

مع التركيز المتجّدد من قبل سلطات الصحة العامة عىل تدابير التباعد االجتماعي وزيادة تغطية اللّقاحات. تم

التماس بعض التحسينات الواعدة من حيث اإلقبال عىل اللّقاح بحيث تم تسجيل أكثر من 3.600.000 شخص

عىل منّصة IMPACT مع حصول أكثر من 2.492.010 شخص عىل الجرعة األوىل و 2.002.877 شخص عىل

الجرعة الثانية و 354.156 شخص عىل جرعة معززة ثالثة. (7) الجرعة المعززة الثالثة متاحة اآلن ألي شخص يزيد

عمره عن 12 عاًما تلّقى جرعة اللّقاح الثانية منذ خمسة أشهر عىل األقل.  
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"وفًقا لبيان صادر عن وزراة الصحة، لبنان هو أول دولة في العالم يجري تشريحًا لجثة أحد
ضحايا كوفيد-19 واكتشف أّن كوفيد-19 ليس فيروس بل هو بكتيريا تعرّضت لإلشعاع

وتسّبب موت اإلنسان عن طريق التخثر في الدم. وبعد االّطالع عىل ننائج التشريح، غّيرت

وزارة الصحة اللّبنانية عىل الفور بروتوكول عالج مرضى كوفيد-19، وأعطتهم األسبرين...  أوضح
األطباء في لبنان طريقة العالج وأّكدوا أّن المرض خدعة عالمية. إنّه ليس سوى تخّثر داخل

األوعية الدموية (جلطات دموية) ويمكن عالجه بأقراص المضادات الحيوية ومضادات التخثر

مثل األسبيرين. شارِك هذه المعلومات مع عائلتك وجيرانك ومعارفك وأصدقائك وزمالئك.

فقط األشخاص الذين لديهم مناعة منخفضة للغاية يجب أن يكونوا حذرين..."   

– إنتشر الخبر باللّغة العربية عبر مجموعات WhatsApp متعّددة يصل إجمالي عدد أعضائها إىل حواىل 1000 عضو.

عالج الفيروس والتعافي منه – خدعة

شائعة 1#

 الوقائع: 

كوفيد -19 هو فيروس وليس بكتيريا. 

غالًبا ما تنجم الجلطات الدموية عن الفيروسات التي تسّبب االلتهابات مثل كوفيد -19
الذي يمكن أن يؤدي إىل التهاب في الرئتين عىل سبيل المثال. (8) 

يُستخدم األسبرين عىل مستوى العالم لتخفيف األلم واإللتهابات. ومع ذلك، تشير دراسة

بريطانية إىل أنّه عىل الرغم من أّن األسبرين كان مرتبًطا بزيادة طفيفة في احتمالية خروج

الُمصاب ب"كورونا" من المستشفى عىل قيد الحياة، فإّن هذا ال يبدو كافًيا لتبرير استخدامه

عىل نطاق واسع للمرضى الذين يدخلون المستشفى إثر إصابتهم بالفيروس. (9) 

عىل الرغم من أّن كوفيد-19 يمكن أن يصيب أيًضا األشخاص الذين يتمّتعون بصحة جّيدة

من جميع األعمار ، فإّن األشخاص الذين يعانون من حاالت طبّية موجودة 

      مسبًقا مثل األمراض غير المعدية أو أجهزة المناعة الضعيفة هم أكثر عرضة
      لإلصابة بأعراض خطيرة ويتطلّبون العالج في المستشفى. 

 



 إذا كانت هناك حالة إيجابية في المجتمع تحتاج إىل مساعدة طبية، يمكنكم اإلتّصال بالخط الساخن عىل
الرقم 1760 لإلستشارات الطبية الخاصة بمرضى كوفيد-19 وطلب آلة األكسجين.  

إذا تم تحديد حالة إيجابية في المجتمع تتطلّب دخول المستشفى، يمكنكم اإلتصال بالخط الساخن للطوارئ
التابع للّصليب األحمر اللبناني عىل الرقم 140 لطلب خدمة اإلسعاف. 

 يمكن ألي شخص التسجيل للحصول عىل اللّقاح عبر موقع تسجيل اللّقاحات التابع لوزارة الصحة العامة
(covax.moph.gov.lb). إذا كنتم بحاجة إىل مساعدة في ذلك، فيمكنكم أيًضا اإلتّصال بالخط الساخن

الخاص بلقاحات كورونا عىل الرقم 1214. 

يمكنكم أيًضا زيارة المراكز الخاصة بكوفيد-19 التابعة للّصليب األحمر اللبناني. للحصول عىل مزيد من

 (https://covid-19-lebaneseredcross.hub.arcgis.com) المعلومات
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نظرًا ألّن مصدر هذه الشائعة هو محادثة عبر WhatsApp، ينبغي تذكير المجتمعات

بتحديد مصدر الخبر وبمقارنة المعلومات المتداولة عبر مصادر مختلفة للتأّكد من

إستناد الخبر إىل حقائق علمّية. 

تذكير المجتمعات بعدم اإلعتماد عىل مجموعات Facebook أو WhatsApp أو

حسابات Twitter فحسب للحصول عىل أخبار حول كوفيد-19. بدًال من ذلك، التحّقق

من تأكيد مصادر موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية ألي خبر مطروح عىل وسائل

التواصل اإلجتماعي.  

نصح المجتمعات باستشارة الطبيب دائًما قبل تناول أي أدوية لتجّنب العواقب غير

المتوقعة خصوًصا إذا كانوا يعانون بالفعل من حاالت طبّية موجودة مسبًقا. 

توصيات
 للعاملين في مجال صحة المجتمع والمتطوعين وفرق التوعية: 

مصادر مفيدة للمجتمعات: 

https://covid-19-lebaneseredcross.hub.arcgis.com/
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"يمكنكم اإلصابة بكوفيد-19 بمجرّد
الّدخول إىل الصيدلية" 

Twitter تمت مشاركة الخبر باللّغة العربية عىل --
مع مقطع فيديو غير واضح لتجّمع أفراد يُعتَقد أنّهم

أمام صيدلية 

 إنتقال الفيروس

شائعة 2#

 الوقائع: 

تلتزم الصيدليات بإجراءات السالمة الصحية العامة التي تفرضها وزارة الصحة العامة مّما
يعني أنّه سُيطلب من الموظفين والعمالء عىل السواء ارتداء كمامة عند التواجد في داخلها.

إذا اتّخذ العمالء االحتياطات الّالزمة - ارتداء كمامة ومراعاة وجود مسافة آمنة بين العمالء
اآلخرين باإلضافة إىل غسل اليدين بعد زيارة أي مكان عام - فمن غير المرجّح أن يُصابوا

بالفيروس.  

قامت بعض الصيدليات أيًضا باعتماد خدمة drive-through أو خدمات التوصيل التي

تقلّل التخالط بين العمالء.  
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عند زيارة الصيدلية، يُنصح باتخاذ ذات اإلجراءات الوقائية والتباعد االجتماعي - مثل

ارتداء الكمامة - التي يُنصح الناس بااللتزام بها في أي مكان عام أو مزدحم. 

يجب أال يتجّنب المرضى طلب المشورة الطبية المتخّصصة أو تأخير شراء األدوية

الموصوفة خوًفا من اإلصابة بكوفيد-19  ألّن ذلك سيؤثر سلًبا في صحتهم عىل المدى

الطويل. 

التأّكد من فهم المجتمعات لحقوقها في الحصول عىل الرعاية الصحية: وفًقا

لإلرشادات التي تم إصدارها حديًثا، تشمل المستندات المقبولة في المرافق الصحية

لّالجئين السوريين: بطاقة الهوية السورية (حتى لو انتهت صالحيتها) وجواز السفر

السوري الوطني (حتى لو انتهت صالحيته) وشهادة تسجيل في المفوضية السامية

لألمم المتحدة لشؤون الّالجئين (حتى لو كانت منتهية الصالحية) أو إخراج قيد فردي أو

دفتر العائلة  أو وثيقة والدة مسجّلة في لبنان أو وثيقة إلكترونية يمكن أن تقّدمها
المفوضية في حالة عدم توّفر أي من المستندات األخرى. 

 

 

 

توصيات
 للعاملين في مجال صحة المجتمع والمتطوعين وفرق التوعية: 

إذا لم يتم احترام اإلجراءات الوقائية الخاصة بكوفيد-19 الصادرة عن وزارة الصحة العامة في صيدلية معّينة،
يمكنكم اإلبالغ عن ذلك عبر اإلتصال بالخط الساخن التابع لوزارة الصحة العامة عىل الرقم 1787.  

يمكنكم زيارة الموقع التالي للمزيد من المعلومات حول التغطية الصحية لّالجئين السوريين

 (https://refugees-lebanon.org/uploads/poster/poster_ar_161425861739.pdf)

 

 
 

مصادر مفيدة للمجتمعات: 

https://refugees-lebanon.org/uploads/poster/poster_ar_161425861739.pdf


"تنطلق غداً مسيرة مناهضة للّقاح في بيروت احتجاجاً عىل ما يشار إليه بـ"
التطعيم اإلجباري ". من المحتمل أن يكون هذا في إشارة إىل القرار األخير

PCR الذي يتطلّب من موظفي القطاع العام إظهار شهادة التلقيح أو اختبار

سلبي مرّتين في األسبوع. في حين أّن اختبارات ال PCR  باهظة التكلفة،

فإّن اللّقاحات مجانية ويتم تقديمها في المستشفيات والمراكز الطبية في

جميع أنحاء لبنان ... عىل الرغم من حقيقة أن اللّقاح لم يثبت أنه يمنع

من اإلصابة بكوفيد-19، فقد قلّل بشكل كبير من تأثيره في صحة الناس إذ

يعاني األفراد الملّقحون المصابون بـكوفيد-19 من أعراض خفيفة جًدا مقارنة

بأولئك غير الملّقحين... 
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" الخبر في اللّغة اإلنجليزية عىل إنستغرام مع 899 إعجابًا. 

فّعالية اللّقاحات

شائعة 3#

 الوقائع: 

وفًقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد أدى اللّقاح إىل تقليل أعراض كوفيد-19 واحتمال
الدخول إىل المستشفى للعالج وحاالت الوفاة مّما يخّفف أيًضا من الضغط عىل قطاع

الرعاية الصحية. (10) 

لم تجعل الحكومة اللّبنانية التطعيم ضد فيروس كوفيد -19 إلزامياً. ومع ذلك، فهي تطلب

من عمال القطاع العام تقديم شهادة لقاح أو اختبارات PCR منتظمة مّما يمكن أن يصبح

مكلًفا عىل المدى الطويل. 
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ال يتّم فرض لقاح كوفيد-19 في لبنان عىل أي مجموعة، ولكّنه متاح لمعظم المقيمين في البلد: 

مصادر مفيدة للمجتمعات: 

استحقاق اللّقاح في لبنان اعتباًرا من كانون الثاني/يناير 2022 

الجرعتان األوىل والثانية من فايزر: 

تاريخ الوالدة بين عاَمي 1992 و 2003

(بين 12 و 18 عاًما) خالل 48 ساعة من
 Impact التسجيل عبر منصة

    * يُشترط حتى اآلن حجز موعد مسبًقا 
 

تاريخ الوالدة 1976 وما دون (45

سنة وما فوق) 
   * ال يُشترط حجز موعد مسبًقا 

 

تاريخ الوالدة بين عاَمي 1977 و 2002

(بين 19 و 44 عاًما) ، باإلضافة إىل
العاملين في قطاَعي التعليم واإلعالم. 

    * ال يُشترط حجز موعد مسبًقا 
 

الجرعتان األوىل والثانية من أسترازينيكا: 

الجرعة المعّززة الثالثة متاحة اآلن ألي شخص يزيد عمره عن 12 عاًما تلّقى جرعته
  .Impact  الثانية منذ 5 أشهر عىل األقل. يُشترط التسجيل المسبق عبر منصة

اعرضوا عىل المجتمعات المحلّية أمثلة من البلدان التي وصلت إىل مناعة القطيع

وأوضحوا كيف أّن لقاحات كوفيد-19 ضرورية إلبطاء انتشار الفيروس وإيقافه في نهاية

المطاف عندما يقترن باالختبار الفّعال واستمرار تدابير الوقاية مثل التباعد االجتماعي. 

يكفل الدستور اللّبناني حرية التعبير "ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون"؛

وبالتالي، يجب احترام الحق في التظاهر. ولكن، من المهم أيًضا التحدث علًنا عندما

يتم نشر معلومات مضلّلة في حركات االحتجاج من خالل االعتماد عىل الحقائق

والنتائج العلمية الدقيقة أو من خالل إحالة المتظاهرين / أي شخص يترّدد بأخذ اللّقاح

إىل المتخّصصين في الرعاية الصحية والجهات الفاعلة في مجال التوعية. 

 

 

توصيات
 للعاملين في مجال صحة المجتمع والمتطوعين وفرق التوعية: 
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كيف يتّم تحديد المخاطر

يقوم محلّلو بيانات Rooted in Trust ومديرو المعلومات ومراقبو وسائل التواصل االجتماعي بقياس
المخاطر بناًء عىل مجموعة من العوامل منها: 

أ) الصلة الثقافّية

ب) التوقيت

ج) المشاركة عبر اإلنترنت

د) مدى مصداقية شائعة ما واألهم من ذلك

ه) التأثير السلبي المحتمل الذي قد تحدثه شائعة ما عىل صحّة المجتمعات

المحلّّية أو مقّدمي الخدمات ورفاههم وسالمتهم

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 متوسطة الخطورة

 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 قليلة 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
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الحقائق  

للحصول عىل معلومات تم التحّقق منها حول لقاح  كوفيد-19، يُرجى اإلّطالع عىل األسئلة التي يتكرّر طرحها

الصادرة رسمًيا عن وزارة الصحة العامة ووزارة اإلعالم ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف. (11) 

تسمح منّصات مواقع التواصل اإلجتماعي - مثل Facebook و Twitter و WhatsApp - ألي شخص بنشر

أفكاره (ا) أو مشاركة قصصه (ا) مع العالم مّما أدى إىل تدّفق األخبار الكاذبة وانتشار الشائعات والمعلومات
المضلّلة. وعليه، يجب دائًما مراعاة ما يلي عند قراءة أي خبر أو معلومة عىل مواقع التواصل اإلجتماعي:  

 

حّدد مصدر األخبار 

تحّقق ما إذا كانت مصادر أخبار رسمية أخرى محلّية أو دولية تتداول ذات الخبر؛ 

تحّقق مرّة أخرى ما إذا كانت منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة العامة قد أّكدت المعلومات؛ 

قارِن المعلومات المتداولة عبر مصادر مختلفة للتأّكد من إستناد الخبر إىل حقائق علمّية؛ 

ال تعتمد عىل مجموعات Facebook أو WhatsApp أو حسابات Twitter فحسب للحصول عىل

أخبار حول كوفيد-19. بدًال من ذلك، تحّقق من تأكيد مصادر موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية

ألي خبر مطروح عىل وسائل التواصل اإلجتماعي؛  

تذّكر أنّه يمكن الّتالعب بمقاطع الفيديو والصور وأنّه يجب أحيانًا التحّقق من صحّتها؛ 

تحّقق من تاريخ الخبر ومكان إنتشاره لتحديد ما إذا كان ال يزال صالحًا 
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 https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf

 WHO Daily COVID-19 Update of 14 January 2022

 https://www.moph.gov.lb/en/Pages/2/44738/covid-19-vaccine

 https://impact.gov.lb/home?dashboardName=vaccine

 WHO Daily COVID-19 Update of 14 January 2022

 WHO Daily COVID-19 Update of 14 January 2022

 https://impact.gov.lb/home?dashboardName=vaccine

  https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/what-does-covid-do-to-your-blood

 /https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/aspirin-does-not-improve-survival-covid-19-patients-uk-study-2021-06-08

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Prevention/COVID-19%20Vaccine/COVID-19%20Vaccine%20FAQ%20-%20EN%20-22-3-%202021.pdf
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