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اإلعالمية
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مقّد مة إىل Rooted in Trust
قامت مؤّس سة مهارات بإعداد هذه الّنشرة اإلعالمّية
بالّتعاون مع منّظ مة إنترنيوز كجزء من مشروع
.Rooted in Trust 2.0
يواصل فريق رصد وسائل الّتواصل االجتماعي الّتابع
لمهارات جمع الّش ائعات المرتبطة بكوفيد 19-عىل
منّص ات لبنانّية مختلفة.
يتّم بعد ذلك تحليل اّتجاهات الّش ائعات هذه
وتدقيق المعلومات من قبل فريق "مهارات نيوز".

غّر دت صفحة األحداث األميريكة على تويتر وكتبت عن تصريح لبيل
غايتس أشار فيه إلى أن "كورونا لم ينتِه  ،ولم نرى األسوأ بعد ،ومحتمل
ظهور ساللة شرسة أكثر فتًك ا ،وهناك حاجة عاجلة للقاحات ذات تأثير
طويل األمد لمنع العدوى" .مما أثار المخاوف لدى عدد من رواد مواقع
التواصل االجتماعي وأدى إلى ردود وتساؤالت كثيرة.
حّذ ر مؤسس شركة "مايكروسوفت" من أن جائحة كوفيد 19-لم تنته بعد
وأنه ال يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر أكثر انتشاًرا وأكثر فتًك ا،
وأضاف قائاًل "لم نشهد األسوأ بعد" ،مشيًرا إلى أنه في حين ال يريد أن
يكون "صوًت ا متشائًم ا ،إّال أن خطر ظهور متغّي ر أكثر ضراوة يزيد كثيًرا عن
خمسة في المئة" في مقابلٍة أجرتها معه صحيفة .Financial Times
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هناك احتمال كبير النتشار
سالالت جديدة أكثر خطورة
من كوفيد ،وفًق ا لبيان بيل
غيتس

وشدد غايتس على أّن "ما زلنا معرضين لخطر هذا الوباء الذي يوّلد
متغيرات يمكن أن تكون أكثر قابلية لالنتقال ،بل وأكثر فتًك ا" ،مشدًد ا على
أن "اللقاحات طويلة األمد التي تمنع العدوى ،مطلوبة بشكل عاجل".
كما حّث غيتس ،الذي نشر كتاًبا بعنوان "كيفية منع الجائحة التالية" ،على
تشكيل فريق من الخبراء الدوليين ،يضم علماء متخصصين في األوبئة
ومصممي أجهزة وبرامج الكمبيوتر ،لتحديد التهديدات وتحسين التنسيق
الدولي.

تغريدة على تويتر

الحقائق
في هذا السياق أوضح الرئيس التنفيذي لشركة  Moderna Incفي
مقابلٍة عبر شاشة بلومبرغ ،إن هناك احتمال واحد من كل خمسة لظهور
متغيير جديد لكوفيد 19-أكثر خطورة من المتغيرات الحالية،
واألشخاص الذين يعتبروا في دائرة الخطر هم كبار السن ومن يعانون
ضعًف ا في المناعة ،لهذا هم بحاجة إلى جرعات معززة سنوًي ا لتقوية
مناعتهم.
وأكد مستشار العالج الدوائي لألمراض المعدية ضرار البعاوي في مقابلٍة
عبر سكاي نيوز عربية إلى أن "غايتس اختار االستثناء وليس القاعدة،
وأن كل الخبراء كانوا يحذرون من أنه هناك احتمالية أقل من  %5لظهور
متحور جديد أكثر ضراوة ،وهو استثناء ،والدليل على ذلك هو أن جميع
المتحورات التي ظهرت بعد أوميكرون كانت ضعيفة".
ومع ذلك ,هذا ال يمكن أن ينكر إمكانية تكوين طفرات جديدة في
المستقبل من كوفيد ,وطالما استمر هذا الفيروس في االنتشار بين
السكان ,ستستمر الطفرات في الحدوث ,وسيستمر تطور متغيرات دلتا
وأوميكرون ,وفًق ا لتقرير أعدته جامعة جونز هوبكنز الطبية.
إًذ ا ،ما نشرته صفحة األحداث األميريكية صحيح جزئًي ا كونه مستنًد ا
على نظريات علمية وليست وقائع ومستندات علمية بحتة ،لهذا ال يمكن
تأكيد هذه النظرية بشكٍل مطلق من دون إصدار دراسات تشمل أرقام
ووقائع تجزم صحة هذه النظرية.

ما هي آثار هذه اإلشاعة؟
من دون تحقق علمي من وجود
متحّو ر جديد ،فإن تصديق هذه
اإلشاعة قد يؤدي إلى نشر الذعر
والخوف بين الجهات الحكومية
والمواطنين ،وكذلك متابعي بيل
غيتس .باإلضافة إلى ذلك ،قد
يتعرض قّر اء هذا الخبر لخطر جسدي
إذا لجأوا إلى اتخاذ وتطبيق
احتياطات غير الضرورية في حال
غياب ألي متحور جديد أو حلول طبية
غير دقيقة في حال وجود سالالت
جديدة لم يتم اكتشافها ودراستها
من قبل المنظمات الصحية الدولية.

نصائح للصحافيين

مبادىء إعالمية

ال تشارك أي بيان صادر عن مؤثر محلي أو عالمي عبر
مواقع التواصل االجتماعي حول مواضيع صحية دون
الرجوع والتحقق من صحة المعلومات من مصادر
موثوقة.

يجب أن ينقل الصحافيون دائًم ا الحقائق
المتعلقة بأي تحديثات حول كوفيد 19-ضمن
إطار عمل إعالمي محدد يضمن نشر البيانات
الدقيقة للجمهور.

ال تنظر إلى البيانات القائمة على الرأي كمصادر
رئيسية في تغطية المواضيع الصحية مع التأكيد على
الفرق بين النظريات العلمية والحقائق.

إضافة إلى ذلك ،يجب عليهم دائًم ا التحقق
من جميع المعلومات التي تمت مشاركتها من
قبل الشخصيات العامة ،والتي تؤثر على آراء
الجمهور وسلوكياته ،فيما يتعلق بالقضايا
والمواضيع الصحية.

االعتماد على الدراسات والبيانات العلمية والطبية
التي أجرتها المنظمات الصحية الدولية فيما يتعلق
بأي متغيرات وحاالت كوفيد.19-
راقب يومًّي ا آخر التغييرات التي تحدث في القطاع
الصحي ،ال سيما القضايا المتعلقة بكوفيد.19-

في  3أيار  2022نشر موقع "الجريدة" مقااًل يفيد بأّن من تلّق ى لقاح
موديرنا أو لقاح فايزر المضاد لكوفيد 19-قد "أكل الضرب" واستند
المقال إلى مقابلة أجراها رئيس مختبر هندسة الجينوم بافيل
فولتشكوف مع صحيفة "غازيتا" الروسية ،إذ قال ْإّن البولي إيثيلين
جاليكول ( )PEGالموجود في لقاحي موديرنا وفايزر قد يسبب
أمراض المناعة الذاتية لدى الذين قد تم تطعيمهم.

ما هي آثار هذه اإلشاعة؟
إن االعتقاد بأن اإلدعاء بأن المرضى الذين يتلقون لقاح ""Moderna
و" "Pfizerمعرضون بشدة لخطر اإلصابة بأمراض المناعة الذاتية
في المستقبل ،يمكن أن يسبب الذعر بين األشخاص الذين تم
تطعيمهم والذين قد يحصلون على لقاحات أخرى وقد يمتنعون عن
التطعيم .ال توجد بيانات رسمية تؤكد أي أمراض مناعة ذاتية
اّل
مشتقة من لقاحات كوفيد .19-ال تعتمد إ على تقارير المنظمات
الدولية الرسمية فيما يتعلق بالبيانات الجديدة واالكتشافات الطبية
حول لقاحات كوفيد وفعاليتها وآثارها الجانبية.
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هناك مخاطر من اإلصابة
بأمراض المناعة الذاتية نتيجة
التطعيم بجرعات Moderna
وPfizer

ُن شر الخبر على موقع إلكتروني

الحقائق
بالعودة إلى المقال األساسي الذي نشر في صحيفة "غازيتا"
الروسية في  28نيسان  ،2022قال فولتشكوف إن الماليين الذين
قد تم تطعيمهم بلقاح موديرنا وفايزر قد يصابون بأمراض المناعة
الذاتية .وأضاف" :الملقح سيواجه أيًض ا عدم القدرة على تناول
أدوية أخرى ،والتي تحتوي أيًض ا على  PEGكاألدوية المضادة
للسرطان ،وأدوية التهاب الكبد".
يعتبر البولي إيثيلين جاليكول مرّك ب يستخدم على نطاق واسع
كمادة مضافة في المستحضرات الصيدالنية ومستحضرات
التجميل واألغذية ويستخدم كعالج للسرطان ،وهو أحد المكونات
للقاحات الرنا المرسال ( )mRnAموديرنا وفايزر.
وقد نشر المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية ()ncbi
دراسة خلصت إلى أّن الدالئل إلى اليوم ضئيلة لكن من الممكن أن
تكون بعض حاالت الحساسية المفرطة بعد التطعيم عائدة إلى
وجود البولي إيثيلين جاليكول في لقاحات ( )mRnAلدى المرضى
الذين يعانون من حساسية على هذا المرّك ب (.)PEG
وأضاف المركز أنه من المهم فحص المرضى الذين يعانون من
ردود فعل تحسسية شديدة لسبب غير معروف لتحديد الحاالت
النادرة للمرضى الذين يعانون من حساسية.

من جهتها أوضحت مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها (،)CDC
أن من يعاني من حساسية تجاه البولي إيثيلين جاليكول ال يجب
أن يتلقى لقاحات ( ،)mRnAويجب أن يستشير طبيبه حول
إمكانية تلقيه لقاح جونسون أند جونسون.
وأشارت إدارة الغذاء والدواء األمريكية ( )FDAإلى أّن كل
األشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه أي من
مكونات لقاح كوفيد ،19-يجب أن يستشيروا إختصاصيين
أمراض الحساسية.
إًذ ا وبحسب المصادر الرسمية ،ما نشر من قبل رئيس مختبر
هندسة الجينوم بافيل فولتشكوف غير صحيح ،فقط من يعانون
من حساسية تجاه البولي إيثيلين جاليكول قد تؤثر عليهم
لقاحات موديرنا وفايزر ،وليس كل من تلّق ح به كما ذكر
فولتشكوف.

نصائح للصحافيين
تحقق من جميع التحديثات الخاصة بلقاحات كوفيد
مع توفير المعلومات الكاملة كما أكدها أخصائيو
الرعاية الصحية والجهات الفاعلة.
تحليل المعلومات الخاطئة التي يمكن أن تنبع من
الحمالت المستهدفة والمنافسة بين الشركات الطبية
والصيدالنية على أساس استراتيجياتها اإلعالنية
والدعاية السياسية
االعتماد على الدراسات العلمية التي تجريها
المؤسسات والمنظمات الصحية الدولية فيما يتعلق
بأي بيانات أو تحديثها بشأن عمليات التطعيم
واآلثار الجانبية.
االمتناع عن استخدام و/أو نشر عناوين مضللة
حول أي موضوع صحي لتقليل المخاطر العقلية
والبدنية المستقبلية والحد منها بين الجمهور.

مبادىء إعالمية
يجب على الصحافيين دائًم ا بناء قنوات
اتصال مع الجهات الفاعلة والمتخصصين
في مجال الرعاية الصحية للتحقق
واالعتراف بأحدث البيانات التي تصدر أي
آثار جانبية و/أو معلومات جديدة تتعلق
بلقاحات كوفيد.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب على الصحافيين
تقديم صورة كاملة ودقيقة عن تغيرات
اللقاحات األخيرة والسياق الذي يحتاجه
الجمهور لفهم المعلومات .لذلك ،عليهم أن
يصبحوا مصدًرا موثوًق ا من خالل التحقق
المستمر من صحة بيانات كوفيد من
المنظمات الصحية الدولية المختصة.
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