
تم تصميم هذا الملخص للنشرات اإلعالمية التي كان يتم إنتاجها دورًيا تحت إطار مشروع Rooted in Trust  2.0، موّجهة للصحافيين وغيرهم من
العاملين في المجال الصحي-اإلعالمي في لبنان، الذين يقومون باإلبالغ والعمل عىل كوفيد-19، وغيرها من القضايا والتحديات الصحية. يتضّمن هذا
الملخص تحليًال موجًزا للمعلومات الخاطئة والشائعات المتداولة التي تم رصدها والتحقق منها في النشرات اإلعالمية السابقة، خالل الفترة الزمنية
الممتدة بين آذار وتشرين الثاني 2022، ويلقي الضوء عىل اإلتجاهات التي تركزت عليها الشائعات المنتشرة، إلعطاء مشهدية التغيرات واالحتياجات

المعلوماتية في هذا اإلطار.

RIT 2.0 ملخص النشرات اإلعالمية

تشرين الثاني  ۲۰۲۲ 

توزع عدد اإلصابات باألوبئة

۱,۱۲۲,۱٤٦ كوفيد-۱۹
اصابة

المصدر: رويترز ، تموز ۲۰۲۲ 

جدري القرود
۲۰ مشتبه بها

RHUH ۱۲ حالة أحيلت إىل
RHUH ۱۲ حالة في

٤ حاالت مؤكدة

المصدر: وزارة الصحة, تموز ۲۰۲۲ 

٥٥٥التهاب الكبد 
الحاالت المبلغ عنها

المصدر: شبكة اإلغاثة ، تموز ۲۰۲۲ 

۱
يمكنكم االطالع عىل جميع النشرات اإلعالمية السابقة من خالل

/https://rootedintrust.org/countries/lebanon :"أو موقع مشروع انترنيوز "منبع الثقة https://maharatfoundation.org/ar/news :زيارة موقع مؤسسة مهارات 
lb-info@internews.org أو Info@maharatfoundation.org :إذا أردتم مشاركة معلومات أو شائعات، يرجى التواصل معنا عبر
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 RCCE,  ۱۷/۱۱/۲۰۲۲ المصدر: اجتماع

ملخص عن أحدث التطورات
كوفيد -۱۹، جدري القرود، الكوليرا:

من تحٍد إىل آخر

شهد القطاع الصحي في لبنان خالل هذا العام تزايًدا في تفشي
األوبئة، بالتوازي مع انتشار فيروس كورونا في مراحله الحالية. في
 هذا االطار، وعىل مدى األشهر الثمانية الماضية، حذر خبراء
الرعاية الصحية من فيروسات متعددة قد تنتشر بين الجمهور
اللبناني والمجتمعات المهمشة، في حين تم رصد في الوقت
نفسه انتشار كبير للمعلومات المضللة والشائعات في اإلعالم

والمجتمع اللبناني في سياقات اجتماعية وسياسية مختلفة.
 

بدايًة, أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، االثنين ۲۰ حزيران ۲۰۲۲، عن أول
إصابة بفيروس جدري القرود. رافقت هذه األزمة الصحية
مجموعة واسعة من الشائعات التي استهدفت مجتمع
LGBTQIA (مجتمع الميم عين) في لبنان، محملًة إياهم مسؤولية

انتشار هذا الفيروس محلًيا.
 

وبالمثل، في حزيران ۲۰۲۲، ُرصدت حاالت جديدة اللتهاب الكبد
الفيروسي  (Hepatitis A) بتفٍش واسع داخل المجتمع اللبناني.
وبحسب وزارة الصحة العامة، فقد تم اإلبالغ عن ٦۰۹ حاالت
مؤكدة في محافظتي الشمال والبقاع. ومع هذا الفيروس,
لوحظ انتشار كبير للشائعات, تضمنت عالجات طبية غير علمية
 لمن تم تشخيص إصابتهم بفيروس التهاب الكبد، ما يؤدي اىل

مخاطر جسدية خطيرة عىل الجمهور ومتلقي هذه األخبار.
 

أما في الرابع من تشرين األول ۲۰۲۲، أعلنت وزارة الصحة العامة عن
تفشي فيروس الكوليرا في لبنان، مع أكثر من ۳۰٤۲ حالة مشتبه

بها ومؤكدة، بحسب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
صرح الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممّثل منظمة الصحة العالمية
في لبنان، أن "لبنان معرض للكوليرا، وقد تفاقم هذا الوضع
بسبب الوضع االقتصادي وندرة الوصول إىل المياه النظيفة
وخدمات الصرف الصحي المناسبة في جميع أنحاء البالد". وفي
الواقع، شهدت وسائل التواصل االجتماعي موجة شائعات أخرى,
منها نمطية استهدفت الالجئين السوريين الموجودين في

المناطق الفقيرة في لبنان.
 

يحلل هذا التقرير مشهد الشائعات خالل فترة الرصد الممتدة بين
آذار وتشرين الثاني ۲۰۲۲, من خالل النشرات اإلعالمية المستمرة
التي انتجتها مؤسسة مهارات، بالشراكة مع Internews، ضمن
مشروع Rooted in Trust. يهدف هذا التقرير إىل تزويد
الصحافيين بلمحة عامة ومفصلة عن المعلومات المضللة
والشائعات التي تم رصدها، واعتبار هذا الملخص كدليل إرشادي
يوضح المنهجيات المعتمدة والتحليل للبيانات في قطاعي

اإلعالم والصحة في لبنان.
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٦۸۹ إشاعة عبر اإلنترنت
۳۸۰ إشاعة في محتوى

إخباري

   تم التحقق من ۸۲ محتوىً إخبارًيا
تم تصنيفه كشائعة بمواضيع

صحية خالل فترة الرصد
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الكوليرا
 

منصات التواصل االجتماعي الرئيسية المستخدمة لنشر
الشائعات

 

٦۸۰
من الصحافيون/ات تلقوا النشرات اإلعالمية من خالل

مجموعات Mailchimp و WhatsApp لضمان بيئة
معلوماتية  صحية ومستدامة للمعلومات الصحية

والحد من انتشار الشائعات المعلومات المضللة

دعم الصحافيون/ات والصحافيون/ات المواطنون/ات

نسبة تداول الشائعات خالل أشهر الرصد
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وفًقا لـ BMC Medicine: "وصمة العار هي عائق كبير يحد من سلوكيات البحث عن الصحة
والمشاركة في الرعاية وااللتزام بالعالج عبر مجموعة من الحاالت الصحية المرصودة

علمًيا". في هذا السياق, يمكن رصد وصمة العار في البيئة المعلوماتية واإلعالمي من
خالل التمييز المستهدف ضد مجموعة من األشخاص أو مكان ما، والذي يرتبط ارتباًطا

مباشًرا بنقص المعرفة والمعلومات المتعلقة بأي موضوع صحي يتم تناوله.
 

في هذا اإلطار, كان من الضروري تسليط الضوء عىل كيفية رصد الشائعات، عبر اإلنترنت
في المجتمع واإلعالم المحلي  حول القضايا الصحية واألوبئة في المجتمعات المهمشة

من خالل إلقاء اللوم كما الخوف والذعر بين هذا الجمهور, وباألخص الالجئين السوريين,
الالجئين الفلسطينيين, العامالت األجانب ومجتمع الميم عين والمتحولين جنسًيا.

 
بناًء عىل تحليل مهارات، يمكن أن يؤدي نشر وصمة العار, كما الخوف والقلق عند انتشار أي

وباء أو خالل عمليات التطعيم إىل مواقف ومعتقدات سلبية تجاه الناس ويمكن أن تؤثر
عىل استجابة الجمهور خالل تفشي األوبئة والوقاية منها. عىل سبيل المثال، برزت وصمات

عار حول جدري القرود في إطار شائعات استهدفت مجتمع LGTBQIAs (مجتمع الميم
عين)  في لبنان لكونه سبب تفشي هذا الفيروس، مما خلق رفًضا اجتماعًيا ودينًيا ضد

هذه الفئات المهمشة. باإلضافة إىل ذلك، أن هذه الشائعات قد تعرض األشخاص األكثر
تهميًشا إلخفاء األعراض أو المرض، واالمتناع عن اللجوء لمراكز الرعاية الصحية

والمتخصصين، أو حتى عدم اتباع  االجراءات الصحية الضرورية.
 

من أجل وقف نشر وصمة العار والتخفيف من التأثيرات السلبية للشائعات المتعلقة بصحة
األفراد، من الضروري العمل عىل خلق إطار صحافي وإعالمي واضح ودقيق لتوجيه وسائل

اإلعالم والجمهور نحو تطوير االستجابة الصحيحة خالل األزمات الصحية، و نشر  التطورات
الصحية  والسياسات المعتمدة عالمًيا خالل األوبئة.

االستماع المجتمعي
ماذا كنا نسمع في لبنان؟

"تم الكشف عن جلطات دموية وتأثيرات خطيرة بين مرضى كوفيد-۱۹ "

"شرب اللبن هو أفضل عالج لفيروس الكوليرا"
 

"توزيع شهادات لقاح غير رسمية ومزّورة للمرضى الذين تلقوا
اللقاح"

 

"تأثيرات خطيرة طويلة المدى لكوفيد-۱۹ عىل كل من الجهاز
التنفسي والجهاز العصبي لدى المرضى المصابين بالفيروس"

"معظم حاالت جدري القرود تم كشفها داخل مجتمعات
LGBTQIA. وهذا بالتأكيد عقاب من هللا"

معلومات مضللة حول اللقاح

ركزت العديد من الشائعات التي شاركها
الجمهور حول موضوع "حاالت اختراق
اللقاحات". واستخدم هذا النوع من
الشائعات كوسيلة ضد عملية التطعيم،
من خالل مشاركة نظريات المؤامرة حول

تركيبات لقاحات كوفيد - ۱۹.

 نشر وصمة العار
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https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-019-1271-3


منهجية التحقق من المعلومات

         

في إطار جدري القرود: عالجت النشرات اإلعالمية العديد من الشائعات التي استهدفت مجتمع الـ LGBTQIAs (مجتمع الميم عين) في سياق
جدري القرود. باإلضافة إىل ذلك، ركزت منهجية التحقق من المعلومات عىل التدقيق في الشائعات التي أفادت غياًبا لمراكز الرعاية الصحية
وأقسام المستشفيات المتخصصة في عالج حاالت جدري القرود والكشف عنها. رّكزت أيًضا الشائعات عىل تشجيع الجمهور لعدم اتخاذ

اإلجراءات واالحتياطات الالزمة، ال سّيما عند "عدم" اعتبار هذا الفيروس كوباء متفٍش في لبنان.

         

في إطار  الكوليرا: عملت النشرات اإلعالمية عىل نشر اإلجراءات والعالجات الالزمة التي يجب تطبيقها عند اإلصابة بفيروس الكوليرا، خصوًصا
بعد التحقق من الشائعات التي قدمت عالجات غير علمية للمرضى.  أما في إطار  استهداف المخّيمات والالجئين السوريين، نشرت الشائعات
المتداولة والتي تم رصدها، إدعاءات نمطية بشأن مصدر هذا الفيروس، من خالل وضع هذه المجتمعات المهمشة تحت ضغوطات

إجتماعية ونفسية كبيرة.

ما الذي تم التحقق منه؟

إشاعة تم التحقق منها في النشرات اإلعالمية۱۸

         

في إطار  كوفيد-۱۹: أفادت النشرات اإلعالمية أن العديد من الشائعات التي ُرصدت وتم التحقق منها،  رّكزت عىل اآلثار الجانبية طويلة وقصيرة
المدى لفيروس كوفيد-۱۹، بما في ذلك فقدان الحواس، والتشخيص بالتهاب الكبد، وتأثيرات سلبية عىل الدماغ أيًضا، سلطت الشائعات الضوء
عىل العديد من المتحورات والمتغيرات لهذا الفيروس في سياقات مختلفة، بهدف إثارة الخوف والذعر بين الجمهور. أما بالنسبة لعملية
التطعيم والتحصين المجتمعي، فقد تناولت الشائعات موضوع اللقاحات بطرق متعددة: آثار اللقاحات الجانبية، فعالية التطعيم عىل كبار السن
واألطفال ، فرضيات وجود الرقائق اإللكترونية المزروعة داخل اللقاحات واكتشاف عالجات ألمراض مزمنة أخرى من خالل تركيبات لقاحات

كوفيد-۱۹.

يجب عىل الصحافيين التحقق من جميع المعلومات الصحية من خالل االعتماد عىل
الدراسات العلمية، المنظمات الصحية الوطنية والدولية وخبراء الرعاية الصحية /

اإلنسانية.
 

االمتناع عن نشر وصمة العار في المجتمعات المهمشة، خصوًصا في المواضيع 
 الصحية.

 
االمتناع عن استخدام عناوين مضللة حول أي موضوع صحي قد يتسبب بمخاطر جسدية

ونفسية بين الجمهور.

دليل إرشادي

#الكوليرا#جدري_القرود#كوفيد-۱۹#التحقق_من_المعلومات
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