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ً
وفيات األوبئة عالميا
شلل األطفال

اإلنفلونزا اآلسيوية

530,868

1,000,000

االيدز

إنفلونزا الخنازير

35,000,000

200,000

إيبوال

متالزمة التنفس الحادة
الوخيمة )سارس(

11,325
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الجدري
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1,000,000

الطاعون

إنفلوانزا روسيا

12,000,000

1,000,000

اإلنفلونزا اإلسبانية

كوفيد١٩-

50,000,000

4,550,000
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نظرية المؤامرﻩ..وباء األوبئة

1920

ورد مــصــــطـــلح نظرية المؤامرة ألول
مـــــرة فــــي مقالة اقــتصادية

جـــــــرى تـــداولـــــه

1997

1960

تم إضافته إلى قاموس أكسفورد

ً
يشير لشرح لحدث أو موقف اعتمادا على مؤامرة ال مبرر لها
ُ
تنتج افتراضات وتتناقض الفهم التاريخي السائد للحقائق البسيطة

ً
تتجــسـد فــي ثــالث مبــــــادئ وفقا
للعالم السياسي مايكـــل باركون

01
02
03

ال شــــيء يـــحـــدث بــالصــــدفة

ال شيء يكون كما يبدو عليه

كـــــل شــيء مــــرتــبـــط ببعضه

1
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تعني نظريات المؤامرة
ً
معلوم أو غير معلوم بعمل منظم ســـواء بوعي أو بدون
قيام طرف ً ما
ً
وعي ،ســـرا ًأو علنـــا ،بالتخطيط للوصول لهدف ما مع طـــرف آخر ويتمثل
مصلحة ما أو الســـيطرة على تلك الجهة ،ومن
الهـــدف غالبا في تحقيق
ٍ
ثم تنفيذ خطوات تحقيق الهدف من خالل عناصر معروفة أو غير معروفة

تصــــرفـــات وأهـــداف المجموعة
غيــــــــر قـــانــــونيـــة

يتمكـــن المتآمرون مـــن التحكم
من خاللها بمجرى األحداث

تعــــمــــل الجــــــــــماعــــــة فـــــي
الخـــــفـــــاء

تفترض سيطرة مجموعة ناشطة
على مؤسسة ،دولة ،العالم

العالقة مع الشائعات الطبية واألوبئة

تشكل لحــــظـة انتشار
األوبــــــئــــة ،بيــئة خصبة
لــــتصــــاعــــد التـــــفكير
التآمري ،ربما أكثر حدة
مقارنة بأوقات األزمــات
والتغيرات التــــاريــــخية
الكبرى ،وتتضمن
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متالزمات نظرية المؤامرة
التــــــــــــنــــاقـــــــــض

المبالغة في الشك

النـــــيــــئــة السيئــة

البد من وجود أخطاء

الضحية المضطهدة

محصــن ضــــد األدلـة

دوافع أصحاب النظرية
الشعور باألمان والسيطرة أن كل شيء على ما يرام
تجنــــــــب التهــــــديـــــــدات والمخـــــــاطـــــــــر
عنـــــهـــم من عــبء اتخـــــاذ إجــــراءات بعيـــدة المـــدى

الدوافع االجتماعية لدى الجماعات
تنتشر بشـــكل أكبر داخل
األحزاب واألقليات
ً
االعتقـــاد نحن دائما على
صواب بينما اآلخرون خطأ

يبـــــــحــــث اإلنســـــان عــــن
عكـــــــس صورتـــه
شـــعور الجماعـــة بأنهـــا مهددة
ً
ومستهدفة تاريخيا
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نظرية المؤامرة والشائعات الطبية
انتشـــار ســـرديات المؤامـــرة حول
كورونـــا جـــزء ال يتجـــزأ مـــن حالـــة
التفاعل اإلنساني للمجتمعات مع
الخطـــر ،وحالة قد تظهـــر في بداية
ًّ
األزمـــة ،وتخبـــو نســـبيا إذا توصل
العالم للقـــاح لمواجهتـــه ،وبرغم
التــــراكـــــــم العـــلمـــي انتـعشت
التفسيرات التآمرية وتضمنت:
 01بناء تفسير غيبي أو أسطوري

 02تتـــجه الستــنـتــاجـات مبسطة

 03الربــــط الســـبــبــــي الزائف بين
األحداث دون دليــــل مشـــترك

 04تـــربــــط األوبــئــــة بالسياقات
الصراعية التي تــنــشــأ فيها

 05ال تنــظــر للتطــــور الطــبــيعي
ألي حـــــــــدث

 06الخـلــط االستـــداللي بين حدث
ما وسيـــــاقــــه

 07التسييس كي تصبح أكثــــــر
قابلية ومنطقية

 08طـــرح المغــالطــــــــة المنطقيـة
عند التفسيرات

مسارات انتشار األوبئة حول العالم
01

ُ
تدميـــر البيئـــة يعـــزز فـــرص انتشـــار
الفيروســـات وانتقالها من الحيوانات
إلى البشر

02

استمرار التدمير البيئي قد يدفع إلى
ظهور جوائح أشـــد شراســـة بســـبب
العدوى
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حسابات مبادرة

عش بصحة
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ً
أشهر األوبئة عالميا

ّ
كل جائحة مرت على البشر أصابتهم بالهلع ،هنا أبرز األوبئة التي مرت على
البشرية وأتت بمصطلح الحجر الصحي
وصل الطاعون إلى أوروبا
1347م

بعد أن رست  12سفينــة مــن الـبــحـر
األسود في ميناء ميسينا الصقلي

الذين ما زالوا على قـيـد
الحياة عانــوا مــن مــرض

الطاعــــــون
سمي بالمـوت األســـــــود أحد
ً
أنواع الطاعون واألكثر أنتشارا

معـظـم البحـارة عـلـى مـــتــن
السفن ماتوا
غطوا بالـدمــامــل الــســوداء
التي تنضح بالدماء والصديد

الدبـــــــــــــــــــلي
ً
مسؤوال عن انتشار األوبئة
عبر التاريخ

تسبب في وفاﻩ  50+مليون

نشأ في أسيـا الوســطى

فــــــي أوروبـــــــــــا خـــــــــــــالل

وانتقل مـن الـمـحــــاربـــيــــن

الــــقـــــــــــــــــــرن 14

والمغول
ينتــقــل عـن طـريــق لـدغـــــــــات

تسببه بكتيريا

الــــــــبـــراغــيـــث والــثــــديــــــــات
الحاملــة للبكتيريــا والتعامـل
مع سوائل شخص مصاب

دخـل المــرض عــن طــريــق
ايطاليا إلى كامل أوروبا

الشائعة

اذا لم يتم معالجتــه يــكــون
ً
قاتال خالل  72ساعة

الحقيقة
سمي بالموت األسود عام

يجعــل مـن لحم
ضحاياﻩ أسود

 ١٨٢٣بسبب البقع السوداء
الناتجة من النزيف تحت الجلد
الذي يظهر على المصابين

األغنياء أصيبوا و مات الفقراء
يصــيــب الفقراء
بالدرجة األولى

التـقـدم في وسائل النقل
زاد مــن سرعـــة المرض

الجهود البشرية لوقف
انتشارﻩ عديمة الجدوى
لذلك انتشر

باعداد أكبر لعدم قدرتهم
البقاء خارج البلدة مثل
األغنياء وزيادة عدد الفقراء
اختلفت التقديرات قال البعض
بمعدل  1ميل في اليوم
وآخرين ال يزيد عن  8أميال
فزيادة السفر و التطور لم يؤثر
على سرعة انتشار المرض

بعض المدن كانت قادرة
على تنفـــــيــــذ الحـــجــر
الصحي فأنـــقذها
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عـــــــدوى فيــــــــــروســيــــــــــــــة
سريعة االنتقال

تـسبـــــــب حـــمـــــــى حـــــــادة
ً
ًّ
وطفــحا جلديا

1796م بـــدأ تـطـويـر اللــــقــــــاح
من قبل د.جينير ويبر

 1958بدأت حمالت التحصين
الكثيفة على المرض

اليوم الجدري المرض الوحيد الذي تم القضاء عليه

الشائعات وحقيقتها
ال يوجد عالج ولكن يوجد

الـحقــيقــة أنه ال يوجد عالج

لقاح فعال للوقاية

مصرح به حتى اآلن

يصيب الصغار فقط

يصيب كل األعمار

ليس هناك ما يكفي من

يـــــــــــــــــوجــــــــد مخـــــــزون

لقاح لتطعيم المصابين

عالــــمـــي كــافــــي

التطعيم في الطفولة

الحمايـــة قد تتالشى في
ً
غضون  20عاما

ليس هناك لقاح فعال

أول لقاح طور في العالم

لمرض الجدري

واكثرها فعالية خالل150سنه

لـــــقــــــــــاح الجــــــدري

الجرعة األولى  1من الجرعة الثانية  1من
كل مليــون يــمــوت كل  4مليون يموت
بسبب اللقاح
بسبب اللقاح

اللقاح غير فعال إذا تم

اللقـــاح يــــوفــر حماية إذا تم

أخذﻩ بعد التعرض للفيروس

أخذﻩ خالل  3أيام من اإلصابة

يحمي من المرض

قــــــــــــاتـــــــل
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االنفلونزا االسبانية
من أشد األمراض التي مرت
على البشر
حــدثــت خــالل  3مــــوجـــــات
إنفلونـــزا مميتــــــــة بطريقة
غيـــــــــــــــر اعتيــــــاديــــــــــــة
أصـــــــــــــــابـــــــــــــــــــــت ثلث
سكان العالم
 100-50مليـــــون شخــــــص
إجمالـــــــــي الوفــــــيـــــــــات
ارتـفـاع الــوفـيــات لــعـــدم
التقيد باإلجراءات االحترازية

الشائعة وحقيقتها
منشأ الوباء
سميت باإلسبانية ألن إسبانية كانت
محايدة خالل الحرب العالمية األولى

كان لدى إعالمها حرية اإلبالغ عن
الحاالت

أدت تقارير وكاالت األنباء إلى تفشي الوباء ربيع
 1918وسميت اإلنلفونزا اإلسبانية

ظهرت عدﻩ حقائق
القاعـــدة العســـكرية البريطانية في

اشـــار المؤرخ ألفريد دبليو .كروسبي

إتابلز شـــمال فرنســـا ضمت  100ألف

أن اإلنفلونـــزا نشـــأت فـــي واليـــة

جندي على مساحة 12كم

كنســـاس ،وحدد مقاطعة هاســـكل
في كنساس نقطة األصل

الصين إحـــدى المناطـــق القليلة في
ً
العالـــم التـــي كانـــت أقل تأثـــرا كان
ً
هناك عدد قليل نسبيا من الوفيات

إلى البشر بسبب ظروف المعيشة

اإلنـفـلـونـزا ظـهــرت فــي الــنــمــســـا

جـــادل المؤرخ مارك همفريز بأن دعوة

 7_1مارس 1917

 96ألـــف عامـــل صيني للعمـــل خلف

نشأت في شرق آسيا ،وهي منطقة
شـــائعة لنقـــل المرض مـــن الحيوانات

الخطـــوط البريطانية والفرنســـية ربما
كانت مصدر الوباء.
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اإلشاعـة
انتشرت إنفلـــــونــــزا بسـرعـة وقتـل  25مليون فــي ستـه شــهـــــور

الحقيقة

ً
لــم يكـن الفيروس مختلفا عن األوبئة األخـــــرى ،ولكـــن االزدحــام
في المعسكرات والبيئات الحضرية وســــــوء التغذيـــــة والصــــرف
الصحي ومحدودية الخدمات الصحية واندالع الحرب العالمية األولى
وتزاحم الجنود

اإلشاعـة
المـوجـــة األولـى مــن الجـــــائحــة
كانــت
ً
أشـد فتـكـا

الحقيقة
الموجـــــــــة األولى أقل
الوفيـــــــــات من
ً
والموجة الثالثة ًأكثــر فتكا من الموجة
األولى ،وأقل فتكا من الثانيــة

إشاعة

حقيقة

قتــــــــــــــــــل الفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروس
معظــــــــــــــــــم المصابــــــــــــــيــــــــــــــــــن

معدل الوفيات للمصابين خالل 1919-1918
لعمر  34-15قدر  ،20%معدل الوفيــــــات
ً
عالميا 2.5%

العالجــــــــــــــــــات كــــــــــــــــــان لهـــــــــــــا
تأثير ضئيـــــــــــــــــــل علـــــــــى المـــــــــرض

لـــــم تكن هناك عالجات محــددة مضادة
للفيروســـات والرعايـــة الطبيــة لإلنفلونزا
ً
كانت لدعم المرضى بدال مـــن عالجهـم
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إشاعة

حقيقة

01

02

العالجــــــــــــــــــات كــــــــــــــــــان لهـــــــــــــا
تأثير ضئيـــــــــــــــــــل علـــــــــى المـــــــــرض

لـــــم تكن هناك عالجات محددة مضادة
للفيروســـات والرعايـــة الطبية لإلنفلونزا
ً
كانت لدعم المرضى بدال مـــن عالجهـم

03

04

سيــــــــــطـــــــــر الـــــــــوبــــــــــــاء علـــــــــى
األخــــــبــــــــــــــــــار اليومــــــــــــيــــــــــــــــــــة

عمــــــل مسؤولــــــي الصحــــــــــة وضباط
األمن واإلعالم والسياسيين للتقليـــــل
من خطورة المـــــــــرض لتجنــــــب الذعــــــر

05

06

غيــــــــــــــــر الوبــــــــــــــــاء مـــــســــــــــــــــار
الحــــــــــــــــرب العالمــــــيــــــــــــــــة األولى

07
أدى انتــــــــــــشــــــــار اللــــــــقــــــــــــــــــــاح
إلى القضــــــــــــاء علــــــــــــى الوبــــــــــــــاء

المقاتلــــــــيـــــــــــن علــــــــى جانبــــــــــــــي
ساحة المعركــــــــة تأثــــــــروا بــــــالمرض

08
لـــــــم يتم التحصين في عام  1918ولم
يلعــــــــــــب أي دور فـــــــــــي إنهاء الوباء

13

Jakelelm

الكــــوليـــــــرا
مرض إسهالي حاد ينتج عن عدوى
األمعاء ببكتيريا الضمة الكوليرية
المصلية  O1أو O139
وقوع ما بين  4,0-1.3مليون حالة
ً
سنويا
حاالت الوفاة  43,000-21,000وفاة
ً
عالميا
 1مــــن كــــــــل  10أشخــــاص يصابون
بالكوليرا يصابون بأعــــــــراض حـــادة
مثل اإلسهال المائـــــــي والقــــيء
وتشنــــــــجــــــــــــات الســــــــــــاق
الفقــــــــد السريــع لسوائل الجسم
والجفاف والصدمـــــة وعدم العالج،
يسبــــــــــــــــب الــــــــوفــــــــاة
اعطاء السوائل عن طريق الوريد
لعالج الجفاف لتعويض السوائل
المفقودة
1832م خالل الجائحة الثانية في بريطانيا ادعت تقارير صحفية أن عدد الضحايا الذين ماتوا
في المستشفى أكثر من الذين بقوا في منازلهم
أدى الخوف إلى احتجاجات
في كبرى المدن البريطانية

انتشرت إشاعات تفيد بأن األطباء قتلوا المرضي لغايات
التحليل التشريحي

الشائعات وحقيقتها
إشاعة

حقيقة

المسبـب الــرئيــســـــي للمـــــرض
ُ
"الهـــواء المسمــم" )(Miasma

يـــنــــتــــــــــــــــــــشـــــر عـــــن طــــريــــق
َّ
الــــــــمـــــــــــاء الـــمــــــــــــــــلـــــــــــــوث

سبـب انتشار الوبـاء انتشــار
أعمال السحــــر والشعـــوذة

خـــرافـــات وجهــــــل منشـــرة وخاصة
في الدول األفريقـــيــــة وهايـــــتـــي
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شلل األطفال
في باكستان

أبـريـــل 2019م انــتــشـــر فـي
باكستان مقاطع فيديو

تضمن المقطع أطفال فاقدين
للوعي

أدعــي الـمـقــطـــع أن األوالد
مرضى بعد تلقي اللـقـاح

انتشر المقــطــع ونــقــل 25,000
طفل إلى مستشفى بيشاور

ً
خوفا من تعرضـهـم للـخـطـر
بسبب اللقاحات

تـعـرضـت الـعـيـادة الـطـبـيـــة
للتخريب والحرق

تسببت اإلشاعة بحرمان 2

خالل  7أيام قدر عدد الحـاالت
التي دخلت للمستشفى
 45,000حالة
بعد تفشي اإلشاعة أوقفت
السلطات الصحـيــة حــمــالت
المكافحة

ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــون طفل من الحصول

على اللقاح

تضمنت االشاعات
يسبب العقم للنساء
الــــمــــــســــــلــــــمـــــات

اللـقـاحـات تـحـتــوي عــلــى
مكونات يحرمها اإلسالم
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فيروس متالزمة
الشرق األوسط التنفسية
متالزمة تنفسية حادة تصاحبها ارتفاع درجة الحرارة والتهاب رئوي
سفلي شديد

مكان االنتشار

السعودية

األردن

الكويت

ُ
عمان

قطر

اإلمارات

اليمن

فرنسا

المانيا

اليونان

إيطاليا

بريطانيا

تونس

مصر

الصين

ماليزيا

كوريا

الفلبين

أمريكا

أعراض المرض
تظهر خالل 2-1أسبوع من التعرض للفايرس

ً
ولكنها في الغالب تظهر خالل خمس أيام وقد تظهر خالل  14يوما
الحرارة
اسهال

صعوبة في التنفس

السعال

وقد التظهر أي أعراض على المصاب

ألم بالمفاصل والعضالت

التهاب الحلق

يتسبب الفيروس في

قد يصحبها التهاب رئوي
قد تؤدي إلى فشل كلوي

 4-3من كل  10مصابين يتوفون

مصادر العدوى
-1من الجمال للبشر ويعتقد

 -1تؤثر على الجهاز التنفسي
وتتسبب في أعراض تشابه
اإلنفلونزا

للجمال ثم أنتقلت للبشر

 -2قصور في وظائف أعضاء
الجسم

 -2االنتقال من اإلنسان
إلى اإلنسان

 -3الوفاة في بعض الحاالت

-3االنتشار بالرذاذ المتناثر
من إفرازات الجهاز التنفسي

أنها انتقلت من األزل من الخفافيش

-4احتمال االنتقال عبر البراز
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األشخاص األكثر عرضة لالصابة
كبار السن

المصابين بأمراض مزمنة

مرضى نقص المناعة المكتسبة

الوقاية والعالج
ً
تجنب تناول اللحوم غير المطهية جيدا

تجنب شرب الحليب غير المبستر

تجنب مخالطة الحيوانات المريضة
و خاصة الجمال

تجنب شرب بول الجمال

االرشادات للحد من انتشار المرض

االلتزام باالحترازات الوقائية الالزمة عند التعامل مع المرضى

غسل جيدا بالماء والـصـابـون
واستخدام المواد المطهرة

استخدام المندايل عند السعال
أو العطاس

التخـلــص مــنــه فــي ســــلــــة
النفايات

تجنب مالمسة العينـيـن واألنــف
والفم باليد

وضع الكمامات في أماكن
التجمعات واالزدحام

الـــــــتـــــــــوازن الــــــــغــــــــــذائــــــــــي

الــنــــشـــــاط الـــــبــــــــــدنــــــــي

النـوم لـــســـــاعــــات كــــافـــــيـــــة

تجنب االحتكاك بالمصابين

المحافـظــــة علـــى الــنـــظــــافــــة
العامة

االرشادات للحد من انتشار المرض
ال توجد أدوية مضادة
للــــــفـــــــــــيـــــــــــــــروس

يتم التركيز على تقديم
العالج المسانــد لألعــراض
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حمى الضنك
في الفلبين

مرض مستوطن في المـنــطــقـــة

 2016أصـبــحــت الفلبــيـــن أول دولـــة
تطلق حملة تطعيم وطنية

يشكل المرض عبئ علـى الـصـحـة
العامة والنظام الصحي

 2018انتـشـر الجـدل على اإلنـتــرنـــت

ُ
علقت الحملة وتـوترت الـثـقـة فـي
جميع اللقاحات

لم تتـضـمـن اإلشاعـات الـمتـداولــة
حول لقاح الحقيقة أو دليل علمي

أشارت مراجعة أجرتها الـشــركـــة
المصنعة إلى حاالت نادرة يتسبب
فيها اللقاح باإلصابة بالمرض

يواجه من لم يصابوا بالمـرض قبـــــل
تلقيهم اللقاح خطر اإلصابة ودخـول
المستشفى وربما الموت

والنتيجة

1

ألغت الحكومـة بـرنـامـج الـتـحـصـيــن

2

أثار اإللغاء التشكيك بوجود مـؤامــرة

3

انتشرت التشكيكات عبـر الـوســم
 #denggateفضيحة حمى الضنك

4

تراجعت اللقاحات من  % 82عام 2015
إلى  % 21عام 2018م
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ايــبــــــوال
معــــــروف بــــــاســــــــــــم
حمــــى اإليــــــــــبــــــــــــــوال
الــــــنــــــــــــزفــــــــــــيــــــــــــة

مــــــــــــــــــرض نــــــــــــــــــادر
وشــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــد
الــــــخــــــطـــــــــــــــــــــــــــورة

ينــــتــــــقــــــــــــل إلــــــــــــى
الــــــبــــــــــــشــــــــــــر مــــــن
الحيــــــــــــوانــــــات البريـــــة

ينتــــــشر بيــــــن البشــــــــر
مــــــن خــــــالل انتقـــالــــــه
من إنســــان إلــــــى آخــــــر

 ٪50مــتــــــــــــوســــــــــــط
مــــــعــــــــــــــــــدل التسبب
بـــــــــــالــــــــــــوفــــــــــــــــــاة

تــــــم تطويــــــر لقاحــــــات
للحمايـــــة واستخدمــــــت
للسيطــــرة على انتشارﻩ
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أشهر الشائعات والحقائق

حـــــول االيبوال
اإلشاعـة

الحقيقة

اإليـــبــــــــــوال شــــــــــديــــــــــــــــــــد
الــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــدوى

ً
ليــــــــس معـــديا تتطلـــــــــــــــــــب
العــــــــدوى الكثيـــــر من االتصال

التحــــــــــــــــدث إلـــــــــى أناس من
إفريقيا قد يســــــــــبب المــــــــرض

ال يمكــــــــنــــــك اإلصابة من خالل
المحادثـة أو المرور بجانب شخص

ال توجــــــــد طريقــــــــة للنجـــــــــــاة
بمجـــــــــرد اإلصابــــــــة بالمــــــــرض

ال يوجــــــــــــــــــــــد لــــــــقــــــــــــــــاح
وال عالج محــــــــــــــــدد للــــــــمرض

حظــــــــر الســــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــر
سيمــــــنــــــــــــــــع االنتـــــشـــــــــار

لــــــم يكن أي من عمليات الحظر
فعالة ،وانتشــــــرت الفيروســــات
بغــــــض الــــــنــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــر
عــــــن اإلجــــــراءات الحكوميـــــــــة

المياﻩ المالحة أو البصــل يقــــــي

شــــرب المـــــــــــــاء المالــــــــــــــــح
في الظروف الحــارة خطير ،البصل
النيء والحليب ال يمنــــــع اإلصابة

المتــــــوفــــــي ال ينقــــل العدوي

عندمــــــا يـــمــــــــــــوت شخــــــــص
بسبــــــب إيبــــــــــــوال ،قــــــد يكون
ً
الفيــــــروس ال يــــــزال موجــــــودا

هـــنــــــــــــاك حــــــاجــــــــــــة إلــــــى
معقمــــــات باهظــــــة الثــــــمــــن

يوصــــــى بغســــــل اليدين بالماء
والصابون ،خاصـة إذا كنــــــت على
اتصال بمريض اإليبـوال أو محيطه
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كوفيد 19-جائحة
الـشــائـــــعــــــات
نظـريــــة الــــمــؤامــــــرة
وتضخيم خطر كورونا

ادعاءات الحرب البيولوجية
حرب بيولوجية تقودها واشنطن

ً
معــمال إلنتـــاج الفيـروســات في

إلضـــــعـــــــــــاف الصيــــــــــن

ووهــــان أصابـــه خـــلل

الجيــــش األمــريكــي قـــد يكون

اتهامات لمنظمة الصحة العالمية

وراء نشـــر الفيــــروس

بالتواطؤ مع الصين إلخفاء المرض

تهـــــويــــن "تــــرامـــــــب" مـــن الـــوبــــاء ووصفــــــه بالفيــــروس الصيــنــــي

ادعاءات االنتقام اإللهي
انتقام إلهي ضد غير المؤمنين

ادعاءات تقليص السكان
تسعى أطراف في العالم لتخفيض عدد السكان
تخفيف حدة الصراع على الموارد
ًّ
ً
التضحية باألكبر سنا واألكثر فقرا
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حسابات مبادرة

عش بصحة
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دوافع متـعددة وذهنيات األوبـئة
الدفاع النفسي
ً
نوعـــــا مـــن "الدفاع النفسي" الفردي أو
الجمعي ،لمواجهة وباء غامض
تبـــــــرئـــــة الــذات عبـــر إلقــاء المسؤولية
على اآلخــــريــــن
ً
غير مكلفة ،فهم لن يخسروا شيئا حال
ُ
َ
أثبتت األحداث عكس ما يعتقدون
خلــــط مسببـــــات الوباء بصراعات المصالح
بـــين الدول

اإلرث التخيلي
تصورات افتراضية نتيجة للروايات األدبية واألفالم السينمائية

التفاوت والال مساواة
ًّ
مجموعة سرية من األثرياء تنشر األوبئة للسيطرة اقتصاديا

ّ
انحيازات وادعاء معرفي
اتساع عمليات التضليل اإللكتروني على وسائل التواصل االجتماعي
يزعم البعض معرفتهم بأسرار علمية ال يملكها اآلخرون
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لماذا..

كــــــــــــــوفيد19-
جائحة الشائعات؟
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النشـــر في تويتر
في الشهور الثالث األولى لعام  2020دخل  6,000شخص إلى المستشفى
بسبب معلومات مضللة عن كورونا توفى منهم  800شخص

حجـــم الحــديث

1,538,793,823
تغـــريــــدة

جغرافيــة التــفـاعـــل
المملكة المتحدة

61,656,400
السعودية

تغـــريــــدة

البـــــرازيــــل

37,827,068
تغـــريــــدة

9,565,231

الواليات المتحدة األمريكية

تغـــريــــدة

272,155,088

الهــــــــنـــــــــد

تغـــريــــدة

68,215,424
تغـــريــــدة

كنــــــــــــدا

30,679,370
تغـــريــــدة

أعلى الهاشتاقات
#covid19
201,238,472

#covid
30,121,932

#coronavirus
47,409,918

#covid_19
21,574,161
#كــــــــورونــــــا
12,187,027
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لغــــات النـــشــــر

اإلنجــليــزيـــة

اإلسبانية

مليـــــــــــــــــون

مليـــــــــــــــــون

940

البرتغالية

214.1

الفرنسية

73.8
مليـــــــــــــــــون

العــربــيــة

46.8

49.5

مليـــــــــــــــــون

مليـــــــــــــــــون

أعلـــى التغــريــدات

1.1

ألـــــــــــــف
إعجــــــــــــــاب

19

279

ألـــــــــــــف
رد

1.1

ألـــــــــــــف
تغــــــريــــــــد

14.5

ألـــــــــــــف
إعجــــــــــــــاب

229

ألـــــــــــــف
تغــــــريــــــــد

ألـــــــــــــف
رد

852

2.4

222.5

287.9

1

214

868.8

2.6

204.6

ألـــــــــــــف
إعجــــــــــــــاب

ألـــــــــــــف
رد

ألـــــــــــــف
تغــــــريــــــــد

ألـــــــــــــف
إعجــــــــــــــاب

ألـــــــــــــف
رد

ألـــــــــــــف
تغــــــريــــــــد

ألـــــــــــــف
إعجــــــــــــــاب

ألـــــــــــــف
رد

ألـــــــــــــف
تغــــــريــــــــد

ً
أعلى الدول نشرا

لإلشاعات حول لقاح كورونا

الهند

الواليات المتحدة األمريكية

الصين

إسبانيا

إندونسيا

البرازيل
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أعلـــى التغــريــدات
في السعــــــوديـــــة

186.7 252.1
ألـــــــــــــف
إعجــــــــــــــاب

45.4

ألـــــــــــــف
إعجــــــــــــــاب

16.7

ألـــــــــــــف
إعجــــــــــــــاب

ألـــــــــــــف
تغــــــريــــــــد

41.5

ألـــــــــــــف
تغــــــريــــــــد

24.4
ألـــــــــــــف
تغــــــريــــــــد

54

ألـــــــــــــف
رد

9.5

ألـــــــــــــف
رد

4.6

ألـــــــــــــف
رد

24.9 126.9 164.4
ألـــــــــــــف
إعجــــــــــــــاب

43.1

ألـــــــــــــف
إعجــــــــــــــاب

15.8

ألـــــــــــــف
إعجــــــــــــــاب

ألـــــــــــــف
رد

ألـــــــــــــف
تغــــــريــــــــد

34.9

5.9

20.4

3.1

ألـــــــــــــف
رد

ألـــــــــــــف
تغــــــريــــــــد

ألـــــــــــــف
تغــــــريــــــــد

6

ألـــــــــــــف
رد
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منصة جوجل
Scholar
منصة مايكروسوفت
Academic
منــــــصــــــــــــــة
Reddit

المقاالت العربية

829
مقــــــال

المقاالت اإلنجليزية

4,460,000
مقــــــال

المقاالت العربية

1,191
مقــــــال

المقاالت غير العربية

50,000+
مقــــــال

المنشورات بالعربية

14,300
مقــــــال

المنشورات بغير العربية

33,4500,901
مقــــــال

Coronavirus

2.4M

Coronavirus

345K

CoronavirusUS

143K

COVID19positive

120K

China_Flu

102K

CoronavirusCA

94.K

CoronavirusWA

92.5K

CanadaCoronavirus

70.2K
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1,4

1,52

الفيديوهــات العــربية

الفيديوهات غير العربية

63,1

1,2

عــدد الـمنشورات

عدد المنشورات

العامة بالــــعربـــيــة

العامة بغير العربية

20

1,8

غيـــــر الــعــربـــيــــة

الـــــــعــــــــربــــــيــــــــة

مليــــــــار

ملـــيــــــون

ملـيــــــــون

مليــــــــار

مليــــــــار

ملـيــــــــون

متابعة حركة مناهضة اللقاحات

31,000,000
ملـــيــــــون
شخص

17,000,000
ملـــيــــــون
شخص
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ثقـة الجمـاهير
العربية فيما ينشر

عن اللقاح والفيروس

2.30 1.54

2.23 2.06

2.26 1.88

2.09 1.85

2.70 1.73

2.28 1.59

2.25 1.20
30
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تفاعل الجمـــهــــــور العربي
مـــع األخـــبــار والــمعلومات
المتعلقة بفيروس كورونا
اكتب تعليقا على أخبار ومعلومات

35.16%

13.19%

51.65%

شـــارك بأخــبــــار ومـــعــلــــومــــات

15.38%

37.91%

46.70%

أسجــــل إعجــابــك بأخبــار ومعلــومات

18.13%

35.71%

46.15%

اقرأ أخبار ومعلومات دون إعادة مشاركتها

46.70%

39.56%

13.74%

توفير رابط لتصحيح أو تأكيد أخبار ومعلومات

9.89%

40.56%

50.00%

مجرد قراءة منشورات وتعليقات األصدقاء حول األخبار والمعلومات

23.08%

56.04%

20.88%

اكتب تعليقات على منشورات وتعليقات األصدقاء
حول األخبار والمعلومات

13.74%

50.00%

36.26%
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حسابات مبادرة

عش بصحة
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ً
أبزر الشائعات انتشارا حول العالم
دققت الشبكة الدولية
لتقصي الحقائق IFCN

9000+
إشـــاعـــــة

70

لــغــــــــة

اإلشــاعــــة

40

دولــــــــــة

100+

مدقق حقائق

الحقيقة

الفيتامينات والمكمالت
المعدنية ال تعالج كورونا

ضروريــــة لضـمان األداء الجيد
ً
للجهاز المنـاعي ،وتلعب دورا
ً
حيويا فـــــي تعــزيـز الـــــصحة

عقـار هيـــدروكــسي كلوروكوين
ليس له أي فـــــــوائــــــد عــــــالجية

خضـــع العقـــار للدراســـة كعـــالج
محتمل واستعماله في الحاالت
َ
التي لم يوص باستعماله وبدون
ً
إشـــراف طبـــي قـــد يســـبب آثارا
جانبية خطيرة

الديكســـاميثـــازون عـــالج
لجمـــــــيــــــع الــــمـــرضــــى

يوصى للمرضى الذين هم في
ّ
أمس الحاجة وال ينبغي تخزينه
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اإلشاعـة

الحقيقة

مهم ارتـــــداء الكمـــامة أثناء
ممارسة الريــــاضـــــة

ينبغي عدم ارتداء الكمامة أثناء
ّ
ممارسة الرياضة ،ألنها قد تحد
من التنفس المريح

المــــاء أو الســـبــاحــة ينـــقالن
الفيروس كوفــــيــــد-19

ال ينتقل الفيروس عن طريق الماء
أثنــــــاء السبــــاحـــة وينـــتشر عــند
المخالطة الوثـــيقة

ينتشر الفيروس بواسطة
استعمال ذات األحذية

احتمالية انتقال المرض بواسطة
ً
األحذية ضعيفة جدا

استخدام الكمامات الطبية
ّ
لفترة طويلة يسبب التسمم
بثاني أكسيد الكربون

استخدام الكمامات لفترة طويلة
ً
غير مريحا ،ولكنه ال يؤدي إلى
التسمم بثاني أكسيد الكربون
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اإلشاعـة

الحقيقة

الماسحات الضوئــيــة الحـــراريــة ال
يمكنها اكتشاف الفـــيـــــــروس

الماسحات فعالـة في اكتشاف
األشخاص الذين يعانون من الحمى
وليس المصابين

إضافة الفلفل إلى الطـــعــــام تقي
مـــــــــن الـــــــمـــــــــرض

إضافة الفلفل الحار إلى الطعام ال
تقي من المرض والتعالجه

كوفيد 19-ينتـــــقـــل عـــن طريق
الذباب المــــــــــنــــزلي

ال يوجد دليل يـــشيـــــر إلــــــى أن
فيروس كوفيد -19ينــــــتـــقل عن
طريق الذباب المنــــــــزلي

رش أو إدخال مبــيـض أو معقم إلى
جـــسمــــك يحمــــــي

هذﻩ المـــــــواد ســــامـــــة إذا تم
ابتالعها وتسبب تهيج لألنسجة
التي تتعرض لها

اإلشــاعــــة
شبكات الجيل الخامس )(5G
تنشر العدوى

ّ
التعرض للشمس ودرجات
حرارة عالية يقي من المرض

حبس النفس دون الشعور
بالضيق تعني أنك غير مصاب

الحقيقة
ليس بمقدور الفيروسات التنقل
عبر الموجات الالسلكية يتفشى
المرض في دول ال يوجد فيها
شبكات الجيل الخامس
انتشرت حاالت عدوى في
البلدان الحارة

أفضل طريقة لكشف الفايروس
الفحص المختبري ،وليس عن
َ
طريق تمرين حبس النفس
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الــــوقــايـــــة
ومكــافـحـة
العــــــــدوى
مــــــن خــــــــــــــالل

أخــــــذ اللـــقـــــــــــاح

لـــبــــس الـــكــمــــامـــة

تجنب التجمعـــــات
و االزدحام

االلتزام بالمســـافــــة
اآلمنة

االهتمام بنظافة
اليدين بغسلهمـا
بالماء و الصابـون

تغطية الفم و األنــف
عــنــــد الـــســـعـــــال أو
العطـاس بالمـنــديــــل
أو باطن الذراع
تجنـب لمـس العـيـن أو
الفم أو األنف باليدين
قـبـل غسلهما
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اإلشــاعــــة
البرد والثلج يقتل الفيروس

الحــــقيقــــة
ليس هنـــاك مــا يدعو إلى
االعتقاد بأن البــرد يمكن أن
يقتل الفيروس

اإلشـــــــــاعــــــــــــــــة

االستــــحــــمــــام بـــــالـمـــــــــاء الســــــاخــــن يــــــقـــــــــي مــــــــــن الــــفيــــــــروس
الـــــحــــــقيـــــــــقــــــة

االستحمام بالماء الساخن لن يقيك من اإلصــابـة درجــــة الحــــــرارة الــــســــويــــة
لــــجــسـمك تظل تتراوح بــــيـن 37 - 36.5

اإلشـــــــــاعــــــــــــــــة

ينــــتـــقــل الفــيـــروس عــــن
طريق لدغات الـــبـــعــــــــوض

الـــــحــــــقيـــــــــقــــــة

هو أحد فــــيـــــــروسات الجــــــهـــاز
التنفــــــسي ،يــــنــتقــــل بمخالطة
المصــــاب ،وال تتــوفر معـــــلومات
توحي بانتقاله عــــن طريق البعوض

اإلشـــــــــاعــــــــــــــــة

مجفـــــــــفــــات األيــــــــدي فــــــــعــــالة فـــــــي القــــضــــاء علــــى الفيــــــروس
الـــــحــــــقيـــــــــقــــــة

ليست فـــعــالة فــي القضـاء علـى الفيـــروس ولكن المـداومة على تنظيف
اليدين وغسلها بالماء والصابون واستخدام المعقمات يحمي
اإلشـــــــــاعــــــــــــــــة

ينـــبــغـــي استخــــدام مصـــابيـــح األشعـــة فــوق البــنــفسجيـــة للتعــــقيم
الـــــحــــــقيـــــــــقــــــة

ً
ً
يمــكـن أن تسبــب األشعـة فوق البنفسجية تهيجا للبشرة وتلفا للعـــيـنـيـن
اإلشـــــــــاعــــــــــــــــة

تــنـاول الثوم يـــــقـــــي
مــــن الــــعــــــــدوى

الـــــحــــــقيـــــــــقــــــة

الثـــوم طــعـــــام صحي،
ومع ذلك ،ال تـــوجـــد أي
ّ
بينة تثبت أن تناول الثوم
يقي من الفــــيــــــــــروس
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اإلشــاعــــة

الحــــقيقــــة

َّ
المضادات الحيوية فعالة في الوقاية من الفيروس
ال تــقـضـي الـمـضـــادات الحيـوية على الفيروسـات
بـــل تقــضــي علــــى الجراثيم فقط
من يحصل على اللقاح ال يحصل على أي مخدر موضعي أو كامل
ال يعتبر اللقاح مانع من الخضوع ألي عملية جراحية أو الحصول على مخدر طبي

ارتفع عدد المصابين مع انتشار اللقاح
اللقاحات فعالة وتعمل مع باقي التدابير الصحية
من يحصل على اللقاح البد من حجرﻩ من  -14 2يوم
ال تحتوي اللقاحات على فيروس حي وال تسبب
أي عدوى
يغيـــــــر اللقــــــــاح الجـــــيـــن الـــوراثــــي
ال يغير وال يتفاعل مع الجين الوراثي ألنه ال يدخل
إلى نواﻩ الخلية
اإلشـــــــــاعــــــــــــــــة

من سبق له اإلصابة ال يأخذ اللقاح

الـــــحــــــقيـــــــــقــــــة

يوصى بأخذ اللقاح للوقاية من جميع
المتحورات وقد أثبتت فعاليتها

اإلشـــــــــاعــــــــــــــــة

جرعة واحدة تعطي مناعة كاملة

الـــــحــــــقيـــــــــقــــــة

أخذ جرعـــة واحــــدة تعــطـــي نصــــف
المنــــاعـــــة المطلـــــوبـــــــة

اإلشـــــــــاعــــــــــــــــة

ال يمكن أخذ لقاح االنفلونزا وكورنا
في نفس العام
اإلشـــــــــاعــــــــــــــــة

الـــــحــــــقيـــــــــقــــــة

يمكن أخذ اللقاحين على أن يكـــون
ً
بيــــــنــــهم  14يــــــــــــومــــــــا
الـــــحــــــقيـــــــــقــــــة

لقاح كورونا يزرع شريحة إلكترونية

ادعاء قام بتـــرويــــجــه أصحاب نظرية

بالجسم

المؤامرة وحذرت منه منظمة الصحة
العالمية في بياناتها

تـــوفـــيــــت إليـــسا جــراناتو أول
متطوعة جربت لقـــاح ضد كورونا

نفت إليـــسا جــراناتو وفاتها بعد
انتشار الشائعات حولها بعد أخذ
اللقاح كأول متطوعة تلقت اللقاح
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المصـــــــادر
https://www.chicagotribune.com/sns-health-swine-flu-myths-story.html
 بمزاعم "كيو أنان" عن عبدة الشيطان؟-19 كيف التقت نظريات المؤامرة عن كوفيد:فيروس كورونا

https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-54017203
 نظريات المؤامرة عن الجيل الخامس والشرائح الدقيقة تنتشر عالميا:فيروس كورونا

https://www.bbc.com/arabic/world-53206583
!كورونا والراسخون في نظرية المؤامرة

https://www.alhurra.com/different-angle/202013/03//%D983%%D988%%
D8%B1%D988%%D986%%D8%A7-%D988%%D8%A7%D984%%D8%B1%D
8%A7%D8%B3%D8%AE%D988%%D986-%%D981%%D98%A-%D986%%D8
%B8%D8%B1%D98%A%D8%A9-%D8%A7%D984%%D985%%D8%A4%D8
%A7%D985%%D8%B1%D8%A9
!كورونا والراسخون في نظرية المؤامرة

https://www.alhurra.com/different-angle/202119/07//%D984%%D982%%D
8%A7%D8%AD-%D983%%D988%%D8%B1%D988%%D986%%D8%A7-%D8
%A3%D988%%D987%%D8%A7%D985-%%D8%A7%D984%%D985%%D8%
A4%D8%A7%D985%%D8%B1%D8%A9
! أوهام المؤامرة..لقــــاح كـــورونا

https://www.alhurra.com/different-angle/202119/07//%D984%%D982%%D
8%A7%D8%AD-%D983%%D988%%D8%B1%D988%%D986%%D8%A7-%D8
%A3%D988%%D987%%D8%A7%D985-%%D8%A7%D984%%D985%%D8%
A4%D8%A7%D985%%D8%B1%D8%A9
Black Death

https://www.history.com/topics/middle-ages/black-death
Plague

https://www.who.int/health-topics/plague#tab=tab_1
خرافات ومفاهيم خاطئة شائعة عن مرض الجدري

http://www.dotmsr.com/news/204399092//%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D
981%%D8%A7%D8%AA-%D988%%D985%%D981%%D8%A7%D987%%D9
8%A%D985-%%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D8%A9-%D8%B4%D8
%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D986-%%D985%%D8%B1%D8
%B6-%D8%A7%D984%%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D98%A
الجدري المائي

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/
Dermatology/Pages/shingles.aspx
Debunking 1918 Flu Pandemic Myths Can Help Us In The Future
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المصـــــــادر
https://givingcompass.org/article/1918-flu-pandemic-myths-debunked/?gcli
d=CjwKCAjw3_KIBhA2EiwAaAAlilh3LcEG2FTUxGq2IGJ5KYQ2CTnF26UUoarW
hiwt1XfqzS41oXkh-BoCBBkQAvD_BwE
اإلنفلونزا اإلسپانية

https://www.marefa.org/%D8%A7%D984%%D8%A5%D986%%D981%%D9
84%%D988%%D986%%D8%B2%D8%A7_%D8%A7%D984%%D8%A5%D8
%B3%D9%BE%D8%A7%D986%%D98%A%D8%A9
Debunked Myths about the Bubonic Plague

https://blogs.agu.org/sciencecommunication/202012271/21/07//
Cholera

https://blogs.agu.org/sciencecommunication/202012271/21/07//
! أمراض نظريات المؤامرة:كورونا واإليدز والطاعون

https://www.dw.com/ar/%D983%%D988%%D8%B1%D988%%D986%%D8
%A7-%D988%%D8%A7%D984%%D8%A5%D98%A%D8%AF%D8%B2-%D9
88%%D8%A7%D984%%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D988%%D986-%%D8
%A3%D985%%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D986%%D8%B8%D8%B1%D9%
8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D984%%D985%%D8%A4%D8%A7%D9%
85%D8%B1%D8%A9/a-52710353
What is a conspiracy theory?

https://www.sv.uio.no/c-rex/english/groups/compendium/what-is-a-conspir
acy-theory.html
Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respirator
y-syndrome-coronavirus-(mers-cov)
conspiracy theory

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conspiracy-theory
What Are HIV and AIDS?

https://www.hiv.gov/hiv-basics/overview/about-hiv-and-aids/what-are-hivand-aids
https://pdfs.semanticscholar.org/5cf4/fa9673faba13450125fbba128c58239fb
90a.pdf
Myth 1: HIV can spread as a result of touching someone who has it

https://www.medicalnewstoday.com/articles/323832#touching
We want to help set the record straight on five common myths about
the Ebola virus disease.
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المصـــــــادر
https://www.redcross.ca/how-we-help/international-programs/emergencie
s-and-disasters-worldwide/west-africa-ebola-virus/common-ebola-myths
What Is Swine Flu (H1N1)?

https://www.verywellhealth.com/what-is-h1n1-swine-flu-770496
Common Myths About HIV and AIDS

https://www.webmd.com/hiv-aids/top-10-myths-misconceptions-about-hiv-aids
Ebola virus disease

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
Yellow fever

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/yellow-fever
Ebola virus: busting the myths

https://www.bbc.com/news/health-29311659
Debunking Common Swine Flu Myths
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