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شكل موضوع املخدرات الرقمية املطروح 
عرب  العام  لالمن  العامة  املديرية  من 
عند  حافزا  لضباطها،  اعالمية  اطالالت 
تالمذتهم  عىل  لطرحه  الرتبويني  بعض 
بهدف معرفة ماهيته وارضاره. هذا البحث 
اقتىض العودة اىل االمن العام، فكان لقاء 
جمع رئيس تحرير "االمن العام" العميد 
مالك  املهندسة  اول  واملالزم  عقيقي  منري 
تلميذا  و13  عيد  ميشلني  واملربية  رشف 

من الثانوية االنجيلية لبريوت الكربى 

التي  الرغبة  يف  تكمن  العام،  لالمن  العامة  املديرية  شهدته  الذي  اللقاء  اهمية 
مسؤولني  مع  الرقمية  املخدرات  مشكلة  مناقشة  اجل  من  الثانوية  تالمذة  ابداها 
جيل  عىل  االمر خطورة  يف  الن  اليها،  يسعون  اجوبة  عن  للبحث  العام،  االمن  يف 

الشباب يف لبنان.
التعرف عىل ماهية هذه املخدرات، مام هي مكونة، ما هي  اللقاء حول  متحور 
مصادرها وارضارها ووسائل الحصول عليها؟ كان من الطبيعي مقارنة املخدرات 
االنسان،  عىل  تأثريها  لناحية  الناس  لدى  املعروفة  العادية  باملخدرات  الرقمية 
تصيب  الصاخبة  املوسيقى  سامع  عىل  تعتمد  التي  الرقمية  املخدرات  ان  فتبني 
للعميد عقيقي  اللقاء بكلامت ثالث  بالضياع. متيز  بالتشنج، وتاليا  دماغ االنسان 
املخدرات  واقع  اسئلة حول  تالمذتها  التي وجه  عيد  واملربية  اول رشف  واملالزم 

الرقمية يف لبنان ودور القانون يف هذه املشكلة.

ما هي مصادرها وأضرارها ووسائل الحصول عليها؟
املخدرات الرقمّية خطٌر حقيقي على الشباب

تربية
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

عقيقي: املشكالت االجتماعية
من اهتماماتنا في "االمن العام"

شرف: االنترنت
مصدر املخدرات الرقمية

الثانوية  تالمذة  اىل  املوجهة  كلمته  يف 
رئيس  توقف  الكربى،  لبريوت  االنجيلية 
عقيقي  منري  العميد  العام"  "االمن  تحرير 
 5 قبل  املجلة  اصدار  من  الغاية  عند 
لبنان  سنوات: "مع كرثة وسائل االعالم يف 
الشهرية  املجلة  هذه  اصبحت  والعامل، 
يف  االعالمية  املجموعة  من  صغريا  جزءا 
مجلة  اصدار  تقرر  عندما  والعامل.  لبنان 
اللواء  العام  املدير  رأي  كان  العام  لالمن 
املجال،  هذا  يف  واضحا  ابراهيم  عباس 
سواء  قارىء  لكل  مفيدة  تكون  ان  مبعنى 
كان سياسيا او طالبا. علام ان املجلة تطرح 
اكرث  اعتامد  مع  متنوعة  متعددة  مواضيع 
هو  كام  موضوع،  كل  يف  نظر  وجهة  من 
ليرتك  الدميوقراطية،  املعالجة  يف  سائد 
للرأي العام التمييز بني الحقيقة يف وجهها 
املعلن وبني الوجه االخر فيها عندما يحني 

وقت التطبيق واالفعال".

ادارة  املالزم اول املهندسة مالك رشف تولت 
رشح  بهدف  الثانوية  تالمذة  مع  النقاش 
املشكلة، فتوقفت بداية عند السؤال االيت: "ما 
اليها؟  نتعرف  وكيف  الرقمية  املخدرات  هي 
نعرفها  التي  العادية  كاملخدرات  ليست  هي 
الن املخدرات الرقمية مصدرها االنرتنت، علام 
ان الناس يعتقدون انها موسيقى. اما من يدعو 
اليهام  والتضليل  الغش  اسلوب  فيتبع  اليها 
لتهدئة  اختريت  املوسيقى  هذه  بأن  الشباب 
ليست كذلك، الن  الواقع  لكنها يف  االعصاب، 
سلبياتها تنعكس عىل دماغ االنسان، فيصاب 

بالتشنج".
اما كيف يحصل ذلك؟ توضح رشف: "باالستامع 
االذن  بني  ما  متضاربة  مختلفة  موسيقى  اىل 
موسيقى  انها  علام  اليرسى،  واالذن  اليمنى 

اضاف: "لكرثة ما نقرأ ونشاهد وما نسمعه 
الوضع  تحليل  نستطيع  ال  ترصيحات،  من 
وما يحدث فيه. امام هذا الكم من االخبار 
الذي  االمر  املعلومات.  يف  للدقة  وجود  ال 
دفعنا اىل التفكري يف كيفية معالجة املواضيع 
املطروحة، ومن اي زاوية سننظر اليها، يك 
"االمن  ملجلة  يعرف.  ان  للقارىء  يتسنى 
الرأي،  عن  للتعبري  كبرية  مساحة  العام" 
جعلها  النحو  هذا  عىل  املواضيع  وطرحها 
امللفات".   من  لكثري  مرجعا  او   مستندا 
تابع  الرقمية،  املخدرات  حول  اللقاء  اما 
يف  اهتامماتنا  ضمن  من  "فهو  عقيقي 
االجتامعية  املشكالت  طرح  عرب  املجلة، 
االوىل.  الدرجة  يف  الشباب  تعني  التي 
االسباب  عن  البحث  هدفه  هذا  اهتاممنا 
املشكالت  هذه  نشوء  اىل  ادت  التي 
كاملخدرات  اجتامعية،  ظاهرة  اىل  وتحولها 

والجرائم".

املجلة باتت 
مرجعا ومستندا لكثير 

من امللفات 

موسيقى اليوتيوب 
مصدر املخدرات الرقمية 

رئيس تحرير "االمن العام" العميد منري عقيقي.

املالزم اول املهندسة مالك رشف.

من اللقاء الرتبوي مع التالمذة.

املخدرات  يف  املتبعة  الطريقة  هذه  صاخبة. 
الرقمية تؤثر سلبا عىل الجهاز العصبي الذي، 
االنسان  جسم  اىل  اوامره  يصدر  نعرف،  كام 
علينا  لكن  بالضياع.  اليها  يلجأ  من  فيصاب 
كان هدفه  الفكرة  مبتكر هذه  ان  نعرف  ان 
خصوصا  الناس،  اعصاب  تريح  وسيلة  تأمني 
كانت  هكذا  نفسية.  امراض  من  يعانون  من 
البداية، لكنه قام بعد فرتة بتجربة اعتمد فيها 
االذن  بني  ما  مختلفة  موسيقى  اختيار  عىل 

اليمنى واالذن اليرسى عله يحقق غايته". 
كيف نحصل عىل املخدرات الرقمية؟ تجيب: 
مختلفة  وفيديوات  اليوتيوب  خالل  "من 
كيف  مثل:  للشباب  مغرية  عناوين  تحمل 
تربهن عن ذكائك، او من اجل ان تحصل عىل 

لتبوؤ  تؤهلك  دروسك  يف  عالية  عالمات 
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املرتبة االوىل يف مدرستك، وهذه العناوين 
يراها الشباب ايجابية. يف املجال نفسه هناك 
اسلوب مختلف يف الفايسبوك يرتكز عىل ابراز 
صورة مشابهة لشخص ميارس اليوغا، فيعتقد 
من يراها انها كذلك، لكنها العكس متاما. هذا 
الرقمية  املخدرات  مروجو  يتبعه  التضليل 
من اجل ان يعتاد االنسان عليها فيقدم عىل 

رشائها، علام ان مثنها يرتاوح ما بني 3 دوالرات 
و30 دوالرا".

اما اخطر ما يف هذه املخدرات فهو، حسبام 
مروجوها  به  ينصح  ما  "يف  رشف،  تقول 
غرفة  يف  والجلوس  العامل  عن  باالنعزال 
من  ثان.  عامل  يف  الدخول  اىل  سعيا  مظلمة 
الذي  هو  الفضول  ان  هنا  القول  الرضوري 

ال  لذا  الرقمية.  املخدرات  اىل  الشباب  يدفع 
حل لهذه املشكلة اال بالتوعية التي تقول ال 
جيل  عىل  كذلك،  والنها  االنرتنت.  مع  امان 
طريقة  يف  كفاية  ذكيا  يكون  ان  الشباب 
قبول  وراء  يندفع  فال  االنرتنت،  مع  تعامله 
الدعوات املوجهة اليه عرب هذه الوسائل قبل 

قراءتها والسؤال عنها".

عيد: شبابنا خائف 
من هذا الغريب

االسباب  بعرض  كالمها  عيد  املربية  استهلت 
املخدرات  مبشكلة  االهتامم  اىل  دفعتها  التي 
ضباط  احد  متابعتها  يوم  ذلك  كان  الرقمية. 
يتحدث  تلفزيونية  مقابلة  يف  العام  االمن 
اتصاال  اجرت  الرقمية.  املخدرات  عن  فيها 
عقيقي  العميد  العام"  "االمن  تحرير  برئيس 
مقرتحة عليه عقد لقاء ملناقشة هذه املشكلة 
يف  معالجتها  قررت  وانها  خصوصا  الغامضة، 
املجلة املدرسية beirut beyond التي تتوىل 
االرشاف عليها. لفتت اىل "اننا نتناول يف هذه 
البلد،  يف  يجري  مبا  مرتبطة  مواضيع  املجلة 
التلفزيونية مع احد  ولدى مشاهديت املقابلة 
ضباط االمن العام يتحدث فيها عن املخدرات 
ومل  املطروح،  باملوضوع  اعجبت  الرقمية 
تفارقني فكرته منذ الصيف املايض. مع بداية 
العام الدرايس طرحت فكرة املخدرات الرقمية 
عىل تالمذيت، كموضوع نعمل عليه لنرشه يف 
يف  االهل  عىل  توزع  التي  املدرسية  املجلة 

اواخر العام الدرايس". 
مع  اعتمدتها  التي  العمل  طريقة  عن 

يتناول  بدأ  "البحث  ان  اىل  اشارت  تالمذتها؟ 
قد  الذي  واالذى  االجتامعي  التواصل  وسائل 
تسببه للشباب او االوالد الصغار، خصوصا وان 
وال  غرفته  يف  منزو  النه  به  اهله  يسعد  من 
يتحدث اىل احد، يكون معرضا الذى من نوع 
املسببة  الجهة  نعرف  وال  معروف  غري  اخر، 
بالعميد  اتصاال  اجريت  املرحلة  هذه  يف  له. 
عقيقي من اجل طرح هذه املشكلة عىل عدد 
من املسؤولني يف املديرية العامة لالمن العام، 
عباس  اللواء  العام  املدير  برتحيب  فابلغني 
باملالزم  جمعني  ثم  الفكرة.  بهذه  ابراهيم 
اول املهندسة مالك رشف، فكان االتفاق عىل 
املخدرات  مشكلة  فيه  نتناول  للقاء  التحضري 

الرقمية بشكل علمي".
هذه  تالمذتها  جبه  كيفية  عن  جوابها  يف 
الن  خائفون،  "هم  عيد:  تقول  املشكلة؟ 
الشارع  من  اوالدهم  يخيفون  عادة  االهل 
سلعة  هو  اليوم  الغريب  هذا  الغريب.  ومن 
يقصد الشباب رشاءها ويدفعون مثنها بهدف 
لقاء  وتالمذيت  انا  اخرتنا  ملاذا  اما  امتالكها. 

مسؤولني يف االمن العام من اجل طرح مشكلة 
جهاز  النه  هو  فالجواب  الرقمية؟  املخدرات 
هذه  خطورة  تكون  ان  املحتمل  ومن  امني، 

املشكلة اتية من الخارج".

اخترت االمن العام 
النه جهاز امني

املربية ميشلني عيد.

الرقمية كانوا هم ابطاله.  الثانوية االنجيلية لبريوت الكربى فيلام عن املخدرات  اعد تالمذة 
عرض الفيلم يف اثناء اللقاء الذي جمعهم مبسؤولني يف االمن العام. الهدف منه القاء الضوء عىل 
الوسائل التي تستدرج جيل الشباب اىل االيقاع بهم يف جحيم املخدرات بطرق سهلة ومبطنة.

ما مّيز الفيلم تصوير جلسات مدمنني عىل املخدرات الرقمية تكشف عن الحاالت التي ميرون 
الصاخبة  املوسيقى  اي  املخدرات،  هذه  يف  املعتمد  االسلوب  توضيح  اجل  من  تدريجا،  فيها 
وكيف تتحول اىل رضر عىل االنسان، لتلقي الكامريا الضوء، يف الختام، عىل كل ما يصيب الشباب 

من هذه املخدرات، كالضياع وردود الفعل الهستريية.

فيلم
عن املخدرات الرقمية

ابطاله تالمذة


