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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) من تشرين األّول/أكتوبر 2020 إىل شباط/فبراير 2021 وجمع أكثر من 2774 شائعة في

لبنان.(1) 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 في لبنان عىل مواقع التواصل

 "Endless Medical Advantage"  اإلجتماعي وبعيًدا عنها من خالل أنشطة شريكَتين لنا – منّظمة

 الناشطة في إشراك المجتمَعين السوري واللّبناني في منطقة البقاع ومؤّسسة "مهارات" التي تتعامل
مع مجتمعات مختلفة من كافة الجنسيات في لبنان - في الفترة الممتّدة من 01 إىل 31 تشرين

األول/أكتوبر 2022، والتي تّم رصد في خاللها 114 شائعة من مجموعات خاصة وحسابات عىل

Facebook و WhatsApp و Twitter و Instagram التي تسجّل معّدًال مرتفًعا نسبًيا من حيث عدد
المستخدمين المتفاعلين معها فضًال عن 92 شائعة تّم تداولها بعيًدا عن شبكة اإلنترنت رصدتها

األنشطة الهادفة التي أجراها شركاؤنا بهدف الوصول إىل السكان والمجموعات األقل نشاًطا عىل

اإلنترنت والذين ينقلون شائعاتهم من خالل الكالم الشفهي.  

 
 تسلّط هذه النشرة الضوء عىل شائَعَتين بارزتَين تندرجان في إطار مواضيع متكرّرة، وهي: كوفيد-19؛

األمراض المعدية؛ الكوليرا؛ ومواضيع أخرى تتعلّق بالصحّة.  

 

شائعة114
 عبر اإلنترنت

شائعة دون92
 اتصال باإلنترنت

مصادر المعلومات

مواضيع الشائعات

منهجّية العمل 
نقوم بجمع بياناتنا يدويًا من وسائل التواصل االجتماعي وأنشطة المشاركة الرقمية ومباشرة (وجًها
لوجه من دون اتصال باإلنترنت) ووسائل إعالم محلّية ومنظمات إنسانية أخرى. يتّم جمع البيانات

النوعية الرقمية والمباشرة من خالل مجموعات ومحادثات عبر وسائل التواصل االجتماعي العامة
والخاصة ومجموعات االستماع / الشبكات الخاصة عىل التوالي. نقوم بتحليل بياناتنا  بالتركيز عىل

Twittالشائعات والمواضيع واالتجاهات ومستوى التفاعل معها وتكرارها / مستوى المخاطر الناجمة عنها.  
er
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وضع فيروس وضع كوفيد-19

شهد لبنان 3.216 حالة إيجابية (2) في الفترة الممتّدة من 01 إىل 31 تشرين األول/أكتوبر فضًال عن تسجيل 36 حالة وفاة

جديدة (3)  مع تفشي الفيروس بشكل خاص لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 سنة. ال يزال لبنان في

المستوى 3 من انتقال الفيروس عىل المستوى المجتمعي (4) وبلغ متوّسط معّدل الحاالت االيجابية 6.3٪، ولكن من المهم

مالحظة أّن عدد الفحوصات قد انخفض في األسابيع األخيرة من جرّاء عوامل عّدة منها عدم رغبة األشخاص بإجراء فحص

عندما تظهر عليهم عوارض خفيفة ونتائج المختبرات التي لم يتم اإلبالغ عنها من قبل القطاع الخاص. (5)

إّن نسبة األشخاص الذين تلّقوا جرعَتين من لقاح كوفيد-19 بلغت 44.1٪ . (6) هذه الّنسبة بعيدة جًدا عن هدف تحصين

المجتمع والذي يمكن تحقيقه عندما يتلّقى حوالي 80% من السكان جرعَتين من اللّقاح عىل األقّل. (7) لذلك، يوصى بما يلي:

(8) تعزيز الوصول  العادل إىل اللّقاحات والفحوصات والكمامات وأجهزة التنّفس وأدوية العالج والوقاية والتوعية المجتمعية
وخدمات الدعم فضًال عن توفير االتصاالت والرسائل لتشجيع العزلة بين األشخاص الذين ثُبَتت إصابتهم. 

 
مرض الكوليرا في لبنان: 

 
يتفّشى المرض بسرعة في المحافظات الثماني في لبنان وعبر 18 من أصل 26 قضاء. (9) منذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر، تم

اإلبالغ عن إجمالي 2.524 حالة كوليرا مشتبه بها، من بينها 416 حالة مؤكدة مختبرًيا، باإلضافة إىل ما مجموعه 19 حالة

وفاة مرتبطة به. (10) 
 

أثّرت األزمات المتداخلة األخيرة بشّدة في الوصول إىل الخدمات الصحية ومياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي

لكّل من السكّان المضيفين والّالجئين في لبنان (11) كما قامت اليونيسف بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء

المنظمات غير الحكومية بوضع خطة استجابة مشتركة (12) بإشراف وزارة الصحة العامة مع توّقع استمرار ارتفاع عدد الحاالت

بسرعة.  

 
ال يوجد عدد كاٍف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء البالد نتيجة لألزمة االقتصادية الحالية في لبنان وما
تالها من هجرة المهنّيين، كما ال يوجد عدد كاٍف من الشركاء في مجال الرعاية الصحية الثانوية (13) لتقديم الدعم. عىل غرار

ذلك، هناك "هجرة أدمغة" كبيرة للعاملين التقنّيين واإلداريين في مؤّسسات المياه مّما يمنع أنظمة المياه والصرف الصحي

من العمل كما ينبغي. (14)

 

وضع كوفيد-19 والّسياق اإلقتصادي واإلجتماعي في لبنان  

3.216 حالة جديدة

36 حالة وفاة جديدة

٪44.1  تلّقوا جرعَتين  

2,524
حالة مشتبه بها

416
حالة مؤكدة

وضع مرض الكوليرا



– مشاركة الشائعة عبر حساب عىل فايسبوك تابع للبرنامج
التلفزيوني الشهير "صار الوقت" مع نسبة عالية من حيث

عدد المشاهدين والمتابعين ( 185,500 متابع). 

األمراض المعدية؛01.

الكوليرا؛ ومواضيع أخرى
تتعلّق بالصحّة

"د. عبد الرحمن البزري لـ #صار_الوقت: 80% من
حاملي الكوليرا ال تظهر عليهم عوارض وهذه هي

المشكلة. 

قد تكون المضادات الحيوية التي تعمل ضد

الكوليرا عاّمة ال تتماشى والكوليرا الموجودة اليوم
في لبنان." 

"

قد تؤدي االستجابة لتفشي الكوليرا الحالي إىل إرباك النظام الصحي

الهش بالفعل في البالد.15 هذا هو أول تفشي للكوليرا في لبنان منذ عام

1993؛ لذلك، من المتوّقع أن يكون لدى العاملين في مجال الرعاية
الصحية والمتخّصصين، بمن فيهم األطباء، العديد من المفاهيم الخاطئة

حول آليات المرض وانتشاره وطرق عمله نظرًا ألّن هذا هو أول تفشي

للكوليرا منذ 29 عاًما. 
 
 

ماذا وراء هذه الشائعة؟
شائعة متوسطة الخطورة



01.

ة الكُوليريَّة المنتشرة حالًيا في لبنان واتّضح أنّها من النمط مَّ تم تحديد ساللة الضَّ

المصلي O1 El-Tor Ogawa، وهو مشابه للنمط المنتشر في المنطقة. (16)

 

بشكل عام، ظهرت عوارض عىل 88٪ من الحاالت المشتبه بها والمؤّكدة التي تم

اإلبالغ عنها من جانب منشآت صحية في لبنان، (17) وكان ما يصل إىل ٪18

من الحاالت المشتبه بها والمؤكدة بحاجة إىل دخول المستشفى. (18)

 
 

  
بسبب األزمة االقتصادية، يُعتَقد أّن األشخاص الذين يعانون من عوارض حاّدة

هم فقط من سيطلبون الرعاية الصحية، وهو ما يفّسر هذه األعداد الكبيرة. 

 

يرتبط انتقال الكوليرا ارتباًطا وثيًقا بعدم كفاية الوصول إىل المياه النظيفة

ومرافق الصرف الصحي فضالً عن استهالك المياه أو الطعام الملّوث. (19) 

 

يختلف عدد الحاالت المصحوبة بعوارض بحسب العمر وطبيعة المرض

المتوّطن. (20)
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4

عىل عكس المرضى الذين ال يعانون من عوارض، والذين عادًة ما يتبرّزون مرّة

واحدة فقط في اليوم، قد يفرز المرضى الذين تظهر عليهم العوارض الفيروس

قبل ظهورها وسيستمرّون في فعل ذلك لمّدة أسبوع إىل أسبوَعين. 

 

يشير هذا إىل أنّه في حين أّن األفراد الذين ال يعانون من عوارض يساهمون

أيًضا في انتشار المرض، إال أّن مساهمتهم أقّل بكثير من مساهمة أولئك

الذين يعانون من عوارض.  

 

يَُعّد الوصول السريع إىل الرعاية الطبية المبكرة والفّعالة أمرًا بالغ األهمية في

أثناء تفشي وباء الكوليرا. يجب أن يبقى معّدل الوفيات أقّل من ٪1.21 
 

5



 لماذا ذلك مهّم؟.01

تّمت مشاركة هذه المعلومات ألول مرة عىل قناة تلفزيون محلّية ثم عىل حساب تويتر لبرنامج ينال استحسانًا كبيرًا ويشاهده العديد من األشخاص في لبنان، بما في ذلك المجتمعات الضعيفة والمهّمشة المعرّضة لخطر

أكبر في أثناء حاالت الطوارئ الصحية. قد ينمو لدى هؤالء السكان عدم ثقة في مقّدمي الرعاية الصحية والمتخّصصين نتيجة لهذه المعلومات المضلّلة، والتي من شأنها أن تقّوض أي تدخّل أو جهود وقائية يتم بذلها.  
 
 

التوصيات 
للمنظمات اإلنسانية

االستمرار في تثقيف العاملين في مجال الرعاية الصحية حول مرض الكوليرا - ال سيما المهنّيين الذين قد يعتقدون

أنّهم ليسوا بحاجة إىل ذلك - وإيالء اهتمام خاص لموظفي الخطوط األمامية واألشخاص الذين يحظون باالحترام في

مجتمعاتهم مّما يساعد في تبديد المعلومات الخاطئة والمضلّلة واحتواء تفشي المرض بشكل أفضل.  

محاسبة أولئك الذين ينشرون معلومات كاذبة ومضلّلة. من الضروري االتصال بهم وتصحيحهم وطلب منهم علًنا

تصحيح أي معلومات خاطئة نشروها بصفتهم إعالمّيين أو متخّصصين موثوق بهم في مجال الرعاية الصحية.  

إنشاء أنظمة إبالغ وخطوط ساخنة بحيث يمكن للمجتمعات اإلبالغ عن حاالت سوء الممارسة بين األطباء والعاملين في

مجال الرعاية الصحية واالستفسار عن المعلومات التي تّم التحّقق منها وليس فقط اإلبالغ عن الحاالت المشتبه فيها

والحصول عىل المساعدة. 

التمحور حول المجتمعات: زيادة شفافية جهود االستجابة بشكل مباشر مع المجتمعات، بما في ذلك السماح لها

بمعرفة أين ومتى يتم تقديم الخدمات، بما في ذلك فحص المياه ومعالجتها، وما هي اللّقاحات المتوافرة وأين يمكن

لألفراد المشتبه بإصابتهم و / أو المؤّكدة إصابتهم الحصول عىل مزيد من المعلومات الصحية والمساعدة و الدعم في

حالة احتياجهم للخدمات الصحية.  

 

 

 



- مشاركة الشائعة عبر صفحة عىل فايسبوك لمنّصة إخبارية
محلّية بديلة لديها  52.348 متابًعا مع تسجيل نسبة تفاعل

منخفضة. 

.02
كوفيد-19

"دراسة تربط فيروس كورونا بخطر اإلصابة بمرض
السكري من النوع األول لدى األطفال"

"

عالمًيا، أشارت األبحاث إىل وجود عدد أعىل من المتوّقع لحاالت اإلصابة

الجديدة بمرض السكري لدى األشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

22ومع ذلك، يجب أن نضع في اعتبارنا أّن دراسات عّدة لم تجد أي دليل
عىل أّن الفيروس يسّبب ارتفاًعا طفيًفا في عدد حاالت مرض السكري،

وأّن االرتباط ال يعني الّسببّية.  

 

ماذا وراء هذه الشائعة؟
شائعة متوسطة الخطورة



02.

كان انتشار مرض السكري من النوع األول في لبنان أقّل من التقديرات الدولية،

ولكن قد يكون هذا بسبب التأخير في االختبارات القياسّية. (23)

 

يتزايد مرض السكري من النوع األول في لبنان بمعّدل 4.3٪ سنويًا مقارنة

بمرض السكري من النوع الثاني بمعّدل 4.0٪، (24) وهو أمر مقلق بشكل خاص

ألنّه يُعتقد أّن مرض السكري من النوع األول هو غير مرئي وليس عىل رادار
العديد من أنظمة الرعاية الصحية وال يتم اكتشافه إال بعد فوات األوان مقارنة

بالظهور التدريجي للعوارض المصحوبة بمرض السكري من النوع الثاني. (25) 

 

عىل الصعيد العالمي، درس الباحثون الصلة بين فيروس كورونا والتشخيصات

الجديدة لمرض السكري بعّدة طرق مختلفة: اقتصرت بعض الدراسات عىل

األطفال وبعضها اآلخر عىل البالغين وغيرها عىل المصابين بفيروس كورونا

الذين دخلوا المستشفى وبعضها عىل المصابين الذين عانوا من عوارض خفيفة.

(26) هذا يجعل من الصعب مقارنة النتائج واستخالصها.  
 

تشير دراسات أخرى إىل أنّه بينما زاد معّدل اإلصابة بالنوع األول من داء

SARS- السكري لدى األطفال في أثناء الجائحة، فإّن التحليل يشير إىل أّن عدوى

CoV-2  لم تكن بحد ذاتها سبب هذه الزيادة. (27)
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يبحث العلماء أيًضا في احتمال أن يتسّبب

فيروس كورونا في حدوث نوع جديد من مرض

السكري: قد يرتفع مستوى السكر في الدم لدى

بعض األشخاص المصابين بفيروس كورونا بسبب

اإلجهاد الذي يتعرّض له الجسم عند محاولته

مكافحة العدوى. ومع ذلك، ثّمة حاجة إىل مزيد

من األبحاث لتحديد ما إذا كانت هذه الحاالت

مرتبطة بمرض السكري من النوع األول أو النوع

الثاني أو بشيء مختلف تماًما وما إذا كانت

التغّيرات في مستوى السكر في الدم مؤّقتة أم

طويلة األمد. (28) 

4

 لماذا ذلك مهّم؟

في اآلونة األخيرة، تلّقى كوفيد-19  تمويًال واهتماًما

أقّل بسبب رفع تدابير الوقاية من كوفيد-19  عىل

المستويَين المحلّي والدولي فضالً عن تفشي التهاب

الكبد A المحلّي في أيلول/سبتمبر وتفشي الكوليرا

المستمر منذ تشرين األول/أكتوبر. في الخلفية، ال يزال

لبنان في المستوى 3 من انتقال الفيروس عىل

المستوى المجتمعي - مستوى مرتفع - ويشهد معّدًال

منخفًضا من حيث اإلقبال عىل لقاح كورونا. يجب

بذل المزيد من الجهود لتقليل مستويات انتقال

العدوى في المجتمع وكذلك رفع معّدالت التحصين 

 لتجّنب اآلثار الّسلبية الطويلة المدى عىل الصحّة
وخصوًصا لدى األطفال.   

عىل الرغم من أّن هذه الشائعة من تلقاء ذاتها قد ال

تبدو خطيرة، فإنّها تُضاف إىل سلسلة المعلومات

الجديدة غير الدقيقة حول كوفيد-19، والتي بدورها

تضاعف الغموض حول المرض وتعزّز المواقف

السلبية تجاهه، ال سّيما وأّن التواصل بشأنه ال يجري

تحديثه عىل عكس الشائعات. من المهم التصّدي

للشائعات التي تبدو غير ضاّرة - عىل الرغم من أّن

ذلك قد ال يبدو مهًما - ألنّه غالًبا ما تتم مالحظة

العواقب عند وضع أنشطة االستجابة الصحية موضع

التنفيذ.     

 



التوصيات 
للمنظمات اإلنسانية

02.
مواءمة جهود التواصل بشأن مخاطر كوفيد-19 مع ذات الجهود المبذولة الحتواء األمراض األخرى وإعادة ترتيب أولويات االستجابة لـكوفيد-19 من خالل الجهود المستمرة لتقديم الخدمات الطبية ذات

الصلة وخدمات اإلحالة ألفراد المجتمع عند الحاجة.   

االستمرار في دعم المجتمعات المستضعفة من خالل توفير الخدمات الصحية والترويج لها عىل نطاق أوسع، خصوًصا بين المجتمعات التي تعيش بالقرب منكم. 

 تنفيذ أنشطة مجتمعية مباشرة تستند إىل أبحاث ومعلومات جديدة. قد يشمل نوع األنشطة: الحوار الفردي والزيارات المنزلية والجلسات الجماعية والحوار المجتمعي وحمالت توعية من البلديات
والجهات الفاعلة والقادة الدينيين ومشاركة النصائح والمعلومات عبر مجموعات واتساب.  

إيالء اهتمام خاص لتكثيف حمالت التحصين ضد فيروس كوفيد -19 ألنّها يمكن أن تقلّل من شّدة االعوارض وتمنع ظهور مضاعفات أكثر خطورة عىل المدى الطويل. 

مواكبة البحوث المتعلّقة بـكوفيد-19 وآثاره الطويلة المدى عىل الصحة ودمجها بشكل مناسب في طلبات التمويل والبرامج الهادفة إىل االستجابة لكوفيد-19. 

تحسين تنسيق إدارة رعاية مرضى السكري: تكون اإلجراءات أكثر فاعلية عند تنفيذها تحت إشراف أطباء الرعاية األولية الذين يمكنهم مراقبة متطلبات اإلحالة إىل أشكال مختلفة من رعاية مرضى السكري.

حّث الحكومة عىل وضع أنظمة مراقبة مناسبة وشاملة لمختلف األمراض المزمنة من أجل جمع البيانات عنها. يشمل ذلك انتشار مرض السكري من النوع األول وخصائصه السريرية وتفشّيه الجغرافي

والديموغرافي حيث إنّها بيانات وبائية مهمة وضرورية لتخطيط استراتيجيات وقائية وعالجية مناسبة تضمن حياة أفضل لألطفال. هذا من شأنه أن يساعد أيًضا في اعتماد برامج للتدخّالت المتعلّقة بمرض

السكري. 

التصّدي للمعلومات الخاطئة عىل جميع المستويات والتركيز عىل الرسائل الدقيقة واإليجابية التي تتجّنب نشر الذعر أو الخوف في المجتمعات. 

رصد الشائعات في المجتمعات التي تعملون معها واإلبالغ عنها. للمعلومات المضلّلة والخاطئة تأثير كبير ويمكن استخدامها لحشد المشاعر واإلجراءات الملموسة بين المجتمعات مما يؤثر في جهود

التواصل بشأن فيروس كورونا ومبادرات التطعيم. 

 

 

 

 

 

  

 

 

يمكنكم مساعدتنا في رصد

الشائعات والرد عليها عىل
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHUMPUr7MRRB5upMJg6_ZgUGyxWOpPJmzm4WFrsCIzrABURA/viewform 



يقوم محلّلو بيانات Rooted In Trust ومديرو المعلومات ومراقبو وسائل التواصل اإلجتماعي 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. 

 كيف يتّم تحديد المخاطر؟

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 شديدة 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 متوسطة الخطورة

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. 

شائعة قليلة الخطورة
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