
 .. هل تعلم ماذا يتابع طفلك يف جهازه؟املخدرات من خالل مواقع التواصل االجتماعيبيع 
 مع تطور التقنية اصبحت مواقع التواصل وسيلة سهلة للرتويج عن املخدرات اليت من خالهلا ميكن استدراج الشباب والتأثري عليهم

 

 ، عالية العجالن. ف اخلثعمي ره  جلني الشهري، حصه السماري،  –ض  ايالر 

من أخطر القضااي  عرب مواقع التواصل االجتماعي  تعد مشكلة ترويج املخدرات  
آلاثرها   نظراً  عليها  للقضاء  تسعى  واليت   ، العامل  دول  خمتلف  تواجهها  اليت 

اليوم نرى أن مواقع   الفرد واجملتمع ،  االجتماعي هي  اخلطرية على  التواصل 
 وسيلة سهلة لرتويج املخدرات عرب اإلنرتنت للشباب واستدراجهم لشرائها . 

 نتشار أكثر ا

أن أكثر    ،دربة والباحثة يف هيئة مكافحة املخدراتامل   ،الشهري وضحت فوزية  
الكثري من  التواصل ألهنا بيد  انتشار لرتويج املخدرات يتم عن طريق مواقع 

  الفئة  هذه  ألن ،    ٪ ٦٤تصل إىل   الشباب وأن نسبة استخدامهم ملواقع التواصل 
 .  زمة ملقاومة مروجي املخدرات ال   ثقافة  متلك  ال   أهنا  بسبب  أتثراً   األسرع  هي

 الفئة املستهدفة 

أهنم  شارتأ االجتماعي    الشهري  التواصل  مواقع  عرب  املخدرات  مروجني 
والذين    يف اجملتمعراهقني وصغار السن ومن هم أقل ثقافة وتعليم  امليستهدفون  

، فاملروجني يستهدفون هذه الفئة من الشباب ابعتبارهم  يتعرضون ملشاكل أسرية
اًي من هذه  ماد  واالستفادةُضعاف شخصية ومن السهل أبن يقعوا ابملخدرات  

 املخدرات.   انضمامهم لعملية بيعالفئات أو  

 عوامل اخلطورة

أن   الشهري  ت  العواملمن  وذكرت  مناليت  التواصل    خطورة  زيد  وسائل 
   هتا نظرًا لطبيعة الفئة  الثقافة خبطور   ةاالجتماعي يف الرتويج عن املخدرات قل

 

 

وقلاملستهدفة  األشخاص  ة،  مع  ابلتعامل  املخدرات   اخلربة  مروِج  ومن    ،من 
 مواقع التواصل االجتماعي من قبل    استخدامهو سهولة    العوامل كذلك

سنوات ميتلك هاتف وحساابت على    10الطفل ذو  أن  األطفال، حيث نرى  
 . مواقع التواصل االجتماعي  

 احلرب ضد املخدرات 

املخدرات حتكمها ثقافة البلد وحيكمها الوازع    ضدن احلرب  أالشهري    أكدت
الديين أي ال ميكن حرب املخدرات والتخلص منها هنائيا ما زال يف هذه احلياة  
وجود اخلري والشر، لكن هناك جهود تقوم هبا الدولة للحرب ضد املخدرات  

ة تسلط الضوء على  وي رسائل توع  واملسموعة  منها أن تنشر عرب الوسائل املرئية
   ،املخدرات وآاثرها السلبية على الفرد واجملتمع  انتشارية التوعية وظاهرة  أمه

 

 

وحترص أيضاً على تفعيل األدوار اجملتمعية من خالل عدة نشاطات تربز خطورة  
 . تعاطي املخدرات 

 توعية ال أهم منوقاية 

التثقيف  وحتدثت فوزية قائلة:" أن الفرق بني التوعية والوقاية أن التوعية هي  
االجتماعية   ومساوئها  اجلانبية  وآاثرها  وأشكاهلا  وأنواعها  املخدرات  أبضرار 

رتبية  ف  ".والدينية، أما الوقاية فهي أهم من التوعية فالوقاية هي احلماية األسرية
األبن تربية جيدة وتثقيفه وحتفيزه وتعليمه على املهارات احلياتية من أمهها مهارة  

جتعل شخصية الطفل    فهي من  والتواصل االجتماعي الرفض، وإدارة الذات،  
عدم وقوعه يف األخطاء السلوكية واملخدرات واملشاكل    علىقوية وتساعده  

 احلياتية األخرى. 

خالل  ال  من  وخماطرها  املخدرات  أبضرار  واملراهقني  الشباب  توعية  من  بد 
زايدة    , ويلزمسرة خمتلف القطاعات اليت تتعامل مع هذه الفئة من مدارس, واأل 

الرقابة على مواقع التواصل االجتماعي وحمتواها حىت نضمن عدم استمرار مثل  
على   البد  لذلك  السم,  الربيئة يف  الفئة  من  الكثري  اإلشكالية ووقوع   هذي 

ضمان تثقيفهم وتربيتهم ابلطريقة اليت تضمن ابتعادهم عن املمارسات  األسرة  
 . الصحية اخلاطئة 


