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عرب  فقط  يتحقق  ال  االنسان  ان هدف حامية  العام  لالمن  العامة  املديرية  تدرك 
استخدامها السالح ملواجهة االخطار االمنية، بل ايضا عرب استخدامها العلم والثقافة 
لتوعيته عىل مخاطر كل آفة اجتامعية قد تتسلل اليه، كادمان وسائل العامل االفرتايض 

وادواته التي تغزو عاملنا وبيوتنا. لذا، تويل هذه القضية اهمية استثنائية

تفاديًا لخطر جعل اإلنسان أداة في يد اآللة
األمن العام يعّزز الحماية من إدمان العالم اإلفتراضي

تربية

املديرية  بني  املثمر  التعاون  وجوه  ابرز  احد 
العامة لالمن العام وقوى املجتمع املدين، يتمثل 
يف تنظيم محارضات وندوات تثقيفية، سواء من 
ضباط املديرية وعنارصها يف املدارس والجامعات، 
افراد من املجتمع املدين داخل املديرية،  ام من 
يف مواضيع ثقافية وعلمية عدة تساهم يف صقل 

شخصية االنسان.
االجتامعية  الباحثة  القت   2018 ايلول   18 يف 
لوسيان فرح يف قاعة املحارضات يف املبنى املركزي 
للمديرية العامة لالمن العام محارضة عن مخاطر 
االدمان عىل وسائل العامل االفرتايض وطرق عالجه، 
يف حضور عدد من ضباط املديرية وعسكرييها. 

بعد املحارضة كان لـ"االمن العام" حوار معها:

■ ما تعريف العامل االفرتايض؟
□ العامل االفرتايض )Virtual world( هو محاكاة 
الكرتونية عادة ما تكون يف صورة بيئة ثنائية او 
بالشخصية  يسمى  ما  ملستخدميه  البعد.  ثالثية 
البيئة  مع  التعامل  لهم  تتيح  التي  االفرتاضية 
الشخصيات  ومع  بهم،  املحيطة  االفرتاضية 
آخر،  مبعنى  االخرين.  للمستخدمني  االفرتاضية 
هو عامل الكرتوين يف استطاعة كل فرد استخدامه 
او  عامة  معلومات  يف  عربه  االخرين  ومشاركة 
شخصية، عرب الصفحات ذات االستخدام العام او 
بشكل مبارش مع مستخدمني محددين، مبا يشبه 
اىل حد كبري واقع تبادل االفكار واملعلومات واالراء 

والخربات يف العامل الواقعي.

■ هل يقترص العامل االفرتايض عىل االنرتنت فقط؟
□ كال. حتى العاب الفيديو غري املوصولة باالنرتنت 
مبارشة تشكل عاملا افرتاضيا، كون االنسان يتفاعل 
معها وميكن ان يدمن عليها. عبارة العامل االفرتايض 
من  وسواها  الفيديو  والعاب  االنرتنت  تشمل 

االدوات املشابهة.

يف  الدخول  قبل  عموما،  االدمان  انواع  ما   ■
موضوع ادمان العامل االفرتايض؟

□ بحسب علامء النفس واالجتامع مثة انواع عدة 
من االدمان، ابرزها: االدمان عىل االكل مبا يفوق 
الحبوب  الكحول،  التدخني،  اليه،  الجسد  حاجة 
املخدرة او املنشطة مبختلف انواعها، املخدرات، 
ـ  االفرتايض  العامل  عىل  االدمان  امليرس،  العاب 

االنرتنت.

■ ما تعريف االدمان عموما، واالدمان عىل وسائل 
العامل االفرتايض خصوصا؟

□ االدمان كتعبري لغوي يشري اىل شكل من اشكال 
فقدان السيطرة عىل السلوك، بحيث  يعجز املرء 
اىل حد كبري عن ايقاف سلوك معني يتسبب له 
نفسية  باعراض  او  التوتر،  او  القلق  بحاالت من 
او جسدية او اجتامعية مرضة له. بالتايل، االدمان 
يف  يتمثل  االفرتايض  العامل  وسائل  من  اي  عىل 
فقدان القدرة عىل التوقف عن استخدامها بشكل 
او  تسببها مثال يف مشكالت صحية  مفرط، رغم 

نفسية او اجتامعية متنوعة.

نحو  الجنوح  خلف  تقف  التي  االسباب  ما   ■
االدمان عىل وسائل العامل االفرتايض؟

□ عموما، ال اسباب محددة، وامنا هناك تداخل 
والعائلية  واالقتصادية  االجتامعية  االسباب  بني 
فكرية  تيارات  وبني  اوىل،  جهة  من  املحلية 
اقتصادية - اجتامعية غزت العامل خالل السنوات 
االخرية مبا ساهم بشكل او بآخر يف تعزيز اتجاه 
الحديثة  االفرتايض  العامل  وسائل  عىل  االدمان 
العهد من جهة اخرى. من ابرز تلك التيارات نذكر 
عىل سبيل املثال: تيار البحث عن اللذة والراحة، 
اقىص  اىل  الذات  عن  التعبري  االستقاللية،  تعزيز 
حدود، تبدل االدوار بني الرجل واملرأة، وسواها. 
كشعوره  للفرد،  الشخيص  الوضع  بأن  ناهيك 

بامللل، وجوده يف حالة فراغ من دون اي امر مفيد 
يشغل نفسه به، شعوره بالوحدة والعزلة، فضال 
االنرتنت  شبكة  له  توفرها  التي  االمتيازات  عن 
بخاصة لناحية التواصل مع االخرين والخروج من 
عزلته، كلها عوامل تدفع الفرد من حيث ال يدري 
نحو ادمان اي من وسائل العامل االفرتايض مثال، 

كام تبني االحصاءات.

الحالة  ان  للقول  محدد  معيار  يوجد  هل   ■
تخطت املعقول واصبحت تشكل ادمانا؟

□ هناك مدرستان يف العامل كل منها يحدد معيارا 
ان  تعترب  اوىل  ادمان.  حالة  بوجود  للقول  خاصا 
استخدام اي شخص راشد وسائل العامل االفرتايض 
اكرث من 40 ساعة يف االسبوع بالنسبة اىل شخص 
ال يرتبط عمله بتلك الوسائل، دليل عىل االدمان. 
املدرسة الثانية تعترب انه اذا تغري سلوك الشخص 
وصار عدوانيا وانطوائيا مبجرد قطع االنرتنت عنه 
تكون حالته قد دخلت ضمن تصنيف االدمان. يف 
رأيي ان هناك الكثري من املؤرشات الواقعية التي 
تبني لنا ان الشخص يتجه نحو ادمان وسائل العامل 

االفرتايض، او انه اصبح مدمنا عليها.

■ ما هي تلك املؤرشات؟
□ تتمثل يف وجود الشخص ضمن بعض او معظم 

الحاالت التالية: 
العامل  وسائل  استخدام  ساعات  عدد  زيادة   •
حددها  التي  الفرتات  يتجاوز  بشكل  االفرتايض 

الفرد لنفسه.
اي  وجود  حالة  يف  الشديدان  والقلق   التوتر   •

عائق لالتصال بها.
• التكلم عنها بكرثة خالل حياته اليومية.

• اهامل الواجبات االجتامعية واالرسية والوظيفية 
بسبب استعاملها.

• استمرار استعاملها رغم وجود بعض املشكالت 
يف  والتأخر  االجتامعية،  العالقات  فقدان  مثل 

العمل.
• القيام من النوم بشكل مفاجىء والرغبة يف فتح 
عرب  به  املتصلني  قامئة  رؤية  او  االلكرتوين  الربيد 

االنرتنت مثال.

عرب  اليومية  الحياتية  الضغوط  من  الهرب   •
استخدام تلك الوسائل.

• عدم القدرة عىل إشغال وقت الفراغ بهوايات 
متنوعة.

• عدم القدرة عىل اقامة عالقات اجتامعية جيدة 
بسبب الخجل او االنطواء.

■ ضمن شبكة االنرتنت، اي مواقع تعترب االكرث 
ادمانا عليها وفق االحصاءات؟

تصفحا  املواقع  اكرث  ان  االحصاءات  بينت   □
وادمانا، هي:

1 ـ ادمان الفضاء الجنيس، اي املواقع االباحية.
تتم عرب  التي  اي  السيربية،  العالقات  ادمان  ـ   2

الفضاء املعلومايت مثل عالقات قاعات الدردشة.
3 ـ املقامرة او الرشاء عرب االنرتنت.

4ـ  االفراط املعلومايت، مثل البحث عن املعلومات 
الزائدة عن الحد عرب االنرتنت.

5ـ  ادمان العاب التسلية بانواعها املختلفة.

العامل  ادمان  فيها  يتسبب  التي  االرضار  ما   ■
االفرتايض - االنرتنت؟

□ اعراض او ارضار نفسية واجتامعية وجسدية 
االعراض  ان  الدراسات  اظهرت عدد من  يف آن. 
االحباط،  الوحدة،  تشمل  واالجتامعية  النفسية 
االكتئاب، القلق، التأخر عن العمل، حدوث تباعد 
الزوجني خصوصا.  افراد االرسة عموما وبني  بني 
اىل  يؤدي  االباحية  املواقع  زيارة  ان  واستطرادا، 
االثارة الجنسية والكبت الجنيس وظهور العديد 

من املشكالت االجتامعية واالرسية. اما االعراض 
االرق،  الخمول،  التعب،  فتشمل  الجسدية 
التهاب  والرقبة،  الظهر  االم  النوم،  من  الحرمان 
الصادرة  االشعاعات  مخاطر  اىل  اضافة  العينني. 
عن  اما  الحديثة.  االتصال  اجهزة  شاشات  عن 
عىل  الحد  عن  الزائد  االنرتنت  استخدام  تأثري 
انه  اىل  الدراسات  من  عدد  اشار  فقد  االطفال، 
يتسبب لهم يف العزلة االجتامعية، اضطرابات يف 
سلوكية  مشكالت  الدراسة،  يف  مشكالت  النوم، 
انشطة  مامرسة  عن  توقفهم  نتيجة  واجتامعية 
العاب  ومامرسة  كالقراءة  اخرى  وهوايات 
اضطراب  تتسبب يف  االوضاع  تلك  كل  رياضية. 
كبري يف شخصية الطفل، ما ينعكس سلبا عليه يف 

الحارض واملستقبل.

العامل  ادمان  حاالت  معالجة  ميكن  كيف   ■
االفرتايض؟

□ هناك طرق عالج تتصل بسلوك الفرد نفسه، 
بعض  ان  كام  عائيل.  طابع  ذات  اخرى  وطرق 
نفيس  طبيب  مراجعة  تتطلب  الصعبة  الحاالت 

متخصص. اما الطرق الذاتية للعالج، فابرزها:
• كتابة ايجابيات االدمان وسلبياته عىل االنرتنت، 
والتفكري دامئا يف سلبياته مبا قد يساعد املدمن عىل 

االبتعاد عنها.
• بدء املدمن تطبيق اسلوب كبح جامح نفسه.

عن  يزيد  ال  بحيث  االستخدام  وقت  تحديد   •
ساعتني يف اليوم.

• ايجاد نشاط بديل كمامرسة الرياضة او التواصل 

مع االهل واالصدقاء بدال من تصفح االنرتنت مثال.
يدمن  الذي  التطبيق  او  الربنامج  التخلص من   •

عليه الفرد.
اما طرق العالج ذات الطابع العائيل، فابرزها:

• تعرّف االهل عىل مشكالت االبناء والعمل عىل 
حلها.

وزيادة  االبناء،  االهل مع  زيادة مساحة حوار   •
مستوى االحتواء العاطفي لهم.

• توجيه االطفال واملراهقني يف موضوع االنرتنت 
نحو االستكشاف والبحث العلمي.

■ ما انطباعك عن اجواء تفاعل العسكريني مع 
املوضوع خالل املحارضة؟

انطباع رائع جدا. من جهة اوىل معروف ان   □
كل عسكريي االمن العام يتمتعون بدرجة عالية 
من العلم والثقافة، وهذا ما تلمسته اكرث فاكرث 
يف اثناء النقاش معهم خالل املحارضة. من جهة 
بها  التنويه  تستحق  عامة  حقيقة  هناك  ثانية، 
مفادها ان كل جمعيات حقوق االنسان وهيئاته 
اتواصل  التي  عموما،  املدين  واملجتمع  خصوصا 
مبا  كبريا  اعجابا  تبدي  وخارجه،  لبنان  يف  معها 
تقوم به املديرية العامة لالمن العام يف السنوات 
عباس  اللواء  سعادة  تويل  منذ  تحديدا  االخرية، 
ابراهيم سدة املسؤولية فيها، وذلك يف كل مجال 
انها  فعال  االنسانية.  واملجاالت  االنسان  حقوق 
مؤسسة تعكس افضل صورة حضارية وانسانية 
عن لبنان، مبا يشكل مصدر فخر لكل لبناين مقيم 

او مغرتب عىل السواء. 

من املحارضة.الباحثة االجتامعية لوسيان فرح.


