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نظمت  املخدرات،  ملكافحة  العاملي  اليوم  يف 
جمعية جاد - شبيبة ضد املخدرات بالتعاون 
مع دائرة التدريب يف املديرية العامة لالمن 
بعنوان:  عمل  ورشة  آب،   27 قاعة  يف  العام 
شارك  وحلول"،  مشاكل   - العقلية  "املؤثرات 
فيها عدد من الضباط والعسكريني الطالعهم 
االنواع  وتعريفهم عىل  االدمان  عىل عالمات 
تهريبها،  واساليب  للمخدرات،  الجديدة 
ومهامتهم  تحقيقاتهم  يف  مساعدتهم  بهدف 

االستقصائية.
مهد للورشة املفتش املؤهل اول جورج روكز 
بتوجيهات  املديرية،  ان  فيها  اكد  بكلمة 
ابراهيم،  عباس  اللواء  العام  مديرها  من 
سعت وتسعى دوما اىل التعاون مع جمعية 
الحكومية  املعنية،  الجهات  وسائر  جاد 
صفوف  بني  التوعية  لنرش  الحكومية،  وغري 
الحلول  وايجاد  العام  االمن  يف  العسكريني 
املناسبة آلفتي املخدرات واملؤثرات العقلية. 
وعدد النقيب االسبق للصيادلة الدكتور زياد 
نصور االسباب التي تدفع الشباب اىل تعاطي 
املخدرات، السيام الناتجة من مشاكل عصية 
اهمية  عىل  وشدد  لها.  حلول  ايجاد  عىل 
الذي  االدمان  العراض  املبكر  "االكتشاف 
ان  عىل  مركزا  آجيالنا"،  مستقبل  يهدد 
بعض  استعامل  يف  ايضا  تكمن  "الخطورة 
مثل  املخدرات  ضمن  املصنفة  غري  املواد 
اثناء  التي تستخدم يف   Anaesthesia ادوية
التي  او  املستشفيات  الجراحية يف  العمليات 
ان  واوضح  االطار".  جنط  لتنظيف  تستخدم 
العامل  ودول  لبنان  يف  منترشة  املواد  هذه 
ترشع  ان  امكانها  يف  "لكن  قانونية  بطريقة 
املخدرات،  نفق  يف  للدخول  واسعا  الباب 
يف  تستخدم  كالتي  االدوية  بعض  اىل  اضافة 
عالج الباركنسون واالسهال واالوجاع والرصع 

في اليوم العاملي ملكافحة املخدرات
ورشة عمل كشفت املخاطر وإحباط التهريب

نشاطات

من ورشة العمل.

املعروف بداء النقطة، وهي ادوية رشعية اذا 
فائدتها  تعطي  صحيحة  بطريقة  استعملت 
من  سيئة  بطريقة  استعاملها  لكن  املرجوة. 
اىل  يؤدي  ان  ميكن  الطبيب  وصفة  دون 
والكوكايني  كالهرويني  املخدرات  تعاطي 

وغريهام".
وعدم  االرسية  الرعاية  "غياب  ان  اىل  ولفت 
آليات  عن  االهل  لدى  معلومات  وجود 
استخدام هذه املواد التي تفيض اىل االدمان، 
يجعل امر التعاطي فيها سهال عىل اي مراهق 
مفعوال  يعطي  جديد  يشء  تجربة  يحاول 
وان  خصوصا  املخدرات،  انواع  بباقي  شبيها 
ويستخدم  تجارية  محال  يف  موجود  بعضها 

يف مجاالت حياتية يومية".
وتناولت املحامية جميلة نجيم يف مداخلتها 
فاشارت  املخدرات،  تعاطي  عالمات  ابرز 
بتغريات  االوىل تيش  املرحلة  "اعراض  ان  اىل 
بظهور  وتتسم  النفسية،  الحالة  يف  مفاجئة 
الدراسة،  يف  االنتظام  عدم  السوء،  رفاق 
بروز  املنزل،  اثاث  بعض  او  االموال  فقدان 
املخدرات  موضوع  مناقشة  عند  الغضب 
وتأخريه".  تغيبه  اسباب  عن  الحديث  او 
ورأت ان املتعاطي يف املرحلة الثانية "تتميز 
واالكتئاب  والعزلة  بالعدوانية  ترصفاته 
االختالط  عدم  يف  رغبته  وتتضح  والخمول، 
وتزداد  الخارجي،  مبظهره  واالهتامم  العائيل 
االطراف  بثقل يف  ويشعر  عرقه،  افراز  كمية 
الدامئة  رغبته  وتنكشف  الرأس،  يف  ودوار 
يف  برسعة.  وانفاقه  املال  عىل  الحصول  يف 
الرتكيز  عىل  القدرة  يفقد  الثالثة  املرحلة 
مييل  مفاصله،  يف  بأمل  يشعر  الشهية،  وعىل 
االفيون،  متعاطي  اىل  بالنسبة  النعاس  اىل 
بصورة  وزنه  وينقص  الجنسية  الرغبة  يفقد 
الهرويني،  متعاطي  اىل  بالنسبة  مفاجئة 

 نشاط غري طبيعي مكثف ملدمني الكوكايني".
عىل  تظهر  اخرى  اعراض  عند  وتوقفت 
يف  رسعة  اليدين،  يف  الرعشة  مثل  املتعاطي 
متواصل،  حكاك  كالجنون،  هذيان  التنفس، 
الوجه  عىل  شحوب  الفم،  من  كريهة  رائحة 
الدم،  بصق  مع  اسهال  الشفاه،  وتشقق 
القلب،  رضبات  وزيادة  الدم  ضغط  ارتفاع 
شعور بالخوف والذعر، احمرار العني وسعال 
العثور  التبول،  اىل  متكررة  وحاجة  مستمر 
اوراق  او  مالعق  وعىل  فارغة  حقن  عىل 
اللجوء  الحامم واالدراج،  قصدير محروقة يف 
اىل رسم االوشام عىل جسده الخفاء مظاهر 

التقرحات. 
الشخص  اعتبار  ميكن  "ال  انه  عىل  وشددت 
بعض  من  واحدة  عالمة  ظهور  مدمنا مبجرد 
الرضوري  من  بل  اليها،  املشار  العالمات 
مجتمعة  عدة  مؤرشات  االعتبار  يف  االخذ 

وربطها بوضعه الراهن".
املخدرات  مكافحة  شعبة  رئيس  وعرض 
العقيد  اللبنانية  الجامرك  وتبييض االموال يف 
فاشار  الحديثة،  التهريب  الجردي طرق  نزار 
اىل  مهربة  كانت  املضبوطات  "معظم  ان  اىل 
آالت  داخل  موضبة  وكانت  العربية،  الدول 
خشب  طاوالت  داخل  او  الخشب،  لكبس 
لالطفال، او فاكهة مجففة مشبعة بالكوكايني، 
او ضمن زهورات، او داخل دراجات هوائية، 
اثاث  او داخل  النايلون،  او داخل لفات من 
منزل، او ضمن ادوية للغسيل والصابون، او 
هدايا،  ورق  او ضمن  مسافر،  احشاء  ضمن 
اقفاص  اسفل  يف  او  عازلة،  الواح  ضمن  او 

البالستيك".
ضبطتها  التي  باملواد  احصائيا  جدوال  واورد 

شعبة الجامرك عىل الشكل االيت:
90,5 كلغ  2015: 303 كلغ كبتاغون،  • عام 

كلغ   2361 ترامادول،  كلغ   2,6 كوكايني، 
حشيشة. 

 192,7 كبتاغون،  كلغ   1163  :2016 عام   •
كلغ كوكايني، 300 كلغ حشيشة، 1110 كلغ 

.Diethylether كلغ BMK، 480
كلغ   72 كبتاغون،  كلغ   526  :2017 عام   •

كوكايني، 3674 كلغ حشيشة.
 26,7 كبتاغون،  كلغ   2072  :2018 عام   •
كلغ كوكايني، 4107 كلغ حشيشة، 240 كلغ 

 .BMK
بشكل  يرتكز  الشعبة  عمل  ان  اىل  ولفت 
اسايس عىل "تحليل املعلومات والخربة واالرادة 
اىل  نظرا  اآلفة،  هذه  انتشار  منع  يف  والرغبة 
ان  واوضح  شبيبتنا".  عىل  الجسيمة  ارضارها 
قراءة  خالل  من  "قادرون  الشعبة  عنارص 
البيانات عىل االشتباه بوجود مواد ممنوعة بني 
افتقادهم  من  الرغم  عىل  املستوردة،  البضائع 
اىل التقنيات الحديثة التي متكنهم من الكشف 
عمره  يزيد  املستخدم  السكانر  حيث  الدقيق 
عن 15 سنة ومل يعد يف حال جيدة". وشدد عىل 
الحذر  من  كثريا  "تتطلب  التفتيش  عملية  ان 
للتأكد من ان البضائع مشبوهة حتى ال تتحمل 
الجامرك مسؤولية تلفها". واكد ان مرفأ بريوت 
املخدرات  لتهريب  اساسيا  رادعا  يشكل  "بات 

عىل الرغم من االمكانات املتواضعة".

حواط  جوزف  جاد  جمعية  رئيس  وتحدث 
االمنية  االجهزة  بني  التعاون  اهمية  عن 
املعنية مبكافحة املخدرات، مثنيا عىل "تطور 
الحد  يف  العام  االمن  الجهزة  الوقايئ  العمل 
التي  الخربة  بفضل  اآلفة  هذه  انتشار  من 
متواصل  بشكل  اطالعها  خالل  من  تكتسبها 
واساليب  للمخدرات  الجديدة  االنواع  عىل 
االدمان  بعالمات  ومعرفتها  تعاطيها، 
املروجني  عىل  والقبض  املدمنني  الكتشاف 
ايام  اىل  "ترمز  تاريخا   45 وعرض  والتجار". 
تحسبا  امنيا  مراقبتها  بعضها  يتطلب  عاملية 
الحتامل وقوع حوادث يف اثناء االحتفال بها، 
 20/4 كتاريخ  املشبوهة  املناسبات  السيام 

اليوم العاملي لتعاطي املخدرات".
العام  االمن  ربط  "اهمية  عىل  وشدد 
خصوصا  الخربات  لتبادل  دولية  مبنظامت 

عامن  سلطنة  يف  العاملي  الرشوق  مركز  مع 
ومع اختصاصيني يف العالج النفيس من مرص 

ولبنان".
اىل  االميوين  وديعة  الربوفسورة  وتطرقت 
ان  واعتربت  االلكرتوين،  الهريويني  مسألة 
الشبكة  عىل  االفرتاضية  الحياة  "اشكالية 
عىل  اهتاممنا  محط  تبقى  العنكبوتية 
النفسية  السلوكيات  مفاعيل  مستوى 
والتفاعل  االندماج  يف  واثرها  واالجتامعية، 
االنساين السليم". ولفتت اىل "ظاهرة االدمان 
تطبيقات  عرب  املخدرات  واستخدام  الرقمي 
تقنية  خالل  من  االنرتنت،  شبكة  ومواقع 
غري  ترددية  موجات  بسامع  تتحدد  خاصة 
االذنني  عىل  بينها  ما  يف  ومختلفة  متوازية 
وادراكها  تفكيكها  عىل  الدماغ  قدرة  تفوق 
العصبية،  الكهربائية  االشارات  مستوى  عىل 
وهي من نغامت او موجات الفا وبيتا وثيتا 
يحدث  الذي  االمر  عالية.  ترددية  بجرعات 
او  الجسم  عضالت  يف  الارادية  تشنجات 
هلوسة او اسرتخاء شديد او غيبوبة، استنادا 
التي  الجرعة  وكمية  الرقمي  املخدر  نوع  اىل 

استخدامها". تم 
دون  هرنيتش  االملاين  العامل  ان  اىل  واشارت 
 1839 عام  باالذنني  النقر  تقنية  اكتشف 
"استخدام  لكنه  وعالجية،  طبية  السباب 
يستدعي  فرضية  اليوم الغراض  التقنية  هذه 
قبل  اآلفة  هذه  نحو  الجدي  االلتفات 
انتشارها بشكل كبري". ولفتت يف هذا السياق 
اىل دور االهل يف مراقبة وتوعية ابنائهم من 
جهة، ودور الدولة يف اتخاذ اجراءات رسيعة 
التي  االلكرتونية  التطبيقات واملواقع  يف حق 
تروج للمخدرات الرقمية باسعار زهيدة من 
من  كبرية  تطاول رشيحة  والتي  اخرى،  جهة 

االطفال واالوالد والشباب. 
وقالت: "من منا ال يشكو من هجمة االوالد 
بالشبكة  املوصولة  الخليوية  الهواتف  عىل 
كونية  كواكب  اصبحت  التي  العنكبوتية، 
وحش  وهي  الصغرية،  اياديهم  يف  صغرية 
واندماجية  وتربوية  اخالقية  قيم  لكل  كارس 

بسبب سوء استخدامها". 
باسم  الحلبي  طارق  الرائد  وزع  الختام،  يف 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 

براءات تقديرية عىل املحارضين.
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