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خالل ندوة »األنباء« بعنوان »املخدرات الرقمية وغياب التشريع والبحث العلمي«

مافيا املخدرات وراء انتشار املخدرات الرقمية لتوسيع نطاق جتارتهم 
وعلينا اخلروج من عباءة ردود األفعال إلى إجراءات احلماية والوقاية

خصوصا انها ال حتتوي على 
مواد كيميائية، إال أن ما يجب 
دراسته فعليا هو تأثير زيادة 
التباين في الترددات بني األذنني 
وأثره على املخ واس����تجابته 
بإفراز هرمونات معينة مثال وما 
مدى تأثير إفراز كميات كبيرة 
منها وما املخاطر احملتملة، كما 
أن هناك ظاهرة تدعو للريبة 
وهي أن امللفات الصوتية حتمل 
أسماء املخدرات التقليدية وهذا 
ما يجعلنا ندق ناقوس اخلطر 
واالنتباه إلى املكيدة التي حتاك 
لش����بابنا وأن نسعى جاهدين 
إلنقاذهم بسالح التوعية وبكل 
االدوات املتاحة ألجهزة الدولة 

قبل فوات األوان.

استهداف الشباب 

من جهته����ا أكدت احملامية 
سعاد الشمالي أن ما اصطلح 
على تسميته باملخدرات الرقمية 
يستهدف فئة الشباب واملراهقني 
في املقام األول، مشددة على أن 
خطورة هذه امللفات الصوتية 
ليست في اس����مها، ولكن في 
تأثيرها وال����ذي يعتبر نفس 
تأثي����ر املخ����درات الكيميائية 
من حيث االسترخاء والنشوة 
الزائف����ة كما أنها من املمكن أن 
تصل مبتعاطيه����ا إلى مرحلة 
التشنجات وس����رعة نبضات 
القلب ومش����كالت التنفس، إال 
أن ما يستدعي القلق وأخذ هذه 
القضية محم����ل اجلد هو أنها 
جتعل من متعاطيها فريس����ة 
سهلة ومشروع مدمن للمخدرات 

الكيميائية في املستقبل.
أن  الش����مالي  وأوضح����ت 
الطامة الكبرى تكمن في سهولة 
امللفات،  احلصول على ه����ذه 
حيث يتم تداولها عبر مواقع 
االنترنت بأسعار متفاوتة من 
3 إلى 30 دوالرا على حس����ب 
اجلرعة، مدتها واالحساس الذي 
يريد الوصول إليه املتعاطي، بل 
ومن املمكن أن تصمم له موجات 
صوتي����ة وذبذبات خاصة به، 
مشددة على ضرورة أن نتعامل 
مع هذه امللفات الصوتية على 
أنها نوع من املخدرات بكل حزم 
وشدة لنقي شبابنا من الوقوع 
في شرك اإلدمان، موضحة أن 
هذه الظاهرة أخذت في االنتشار 
العالم منذ  في مختل����ف دول 
ع����ام 2010 حت����ى بلغت أعداد 
املدمنني على املخدرات الرقمية 
200 مليون شخص في العالم 
اآلن، موضحة أن من يروج لها 
هم مافيا املخ����درات التخليقة 
لتوس����يع نطاق جتارتهم عن 
طريق اس����تقطاب زبائن جدد 
من املراهقني والشباب لتكون 
املخدرات الرقمية خطوة مهمة 
نحو إدمان املخدرات الكيميائية، 
موضح����ة أننا يجب أن نخرج 
من عب����اءة ردود األفعال إلى 
احلماية والوقاية، فال يجب أن 
ننتظر حتى تظهر احلاالت في 

أعضاء هيئة التدريس للكليات 
التطبيقي����ة د. أحمد احلنيان 
أنه ال يوج����د علميا ما يعرف 
باملخدرات الرقمية وأنه ال يعدو 
كونه مصطلحا جتاريا استخدمه 
مروجوه لترغيب واستقطاب 
الشباب الستخدامها، موضحا أن 
الفنيني الذين عملوا على خلق 
امللفات الصوتية توصلوا  هذ 
لها عن طريق احملاولة واخلطأ 
»Trial and error« ليراقب����وا 
تأثيرات كل ملف وفي الغالب هم 
مدمنو مخدرات وبالتالي عرفوا 
تأثير كل مخدر تخليقي على املخ 
وحاولوا الوصول لنتائج قريبة 
أو مشابهة، موضحا أن انتاج 
مثل هذه امللف����ات كان يواجه 
بصعوبة بالغة في الفترة بني 
1839 و1970 إال أن العملية اآلن 
أصبح����ت في غاية الس����هولة 
باستخدام الكمبيوترات احلديثة 
وهي تقوم على تباين الترددات 
ب����ني أذن وأخرى ما يؤدي إلى 
حالة إدراكية أخرى، إما نوم أو 
نصف نعاس أو نشاط وحركة 
وكلما زادت درجة التباين في 
الترددات ب����ني األذنني تغيرت 

احلالة وكان التأثير أشد.
ولف����ت احلني����ان إل����ى أن 
احلكم على أن مثل هذه امللفات 
الصوتية تسبب اإلدمان يحتاج 
إلى متخصص����ني إلثبات ذلك 

لهذه الظاهرة أو ورقة بحثية 
واح����دة تؤك����د أن ما يس����مى 
الرقمية تس����بب  باملخ����درات 
اإلدمان، كما لم يتم نش����ر اي 
معلومات علمية موثقة من اي 
سلطات رقابية في العالم عنها، 
داعيا إل����ى ضرورة أن يتدخل 
أهل االختصاص ليحسم البحث 
العلمي مخاط����ر هذه الظاهرة 
وأضرارها العضوية والنفسية 

بشكل قاطع.
إلى حادثة  الناج����م  ولفت 
وقعت في مدرسة في اوكالهوما 
من جراء املخدرات الرقمية في 
عام 2011 وقد تناولها بالتعليق 
أكد  ال����ذي  ح����د املتخصصني 
على صعوبة اجل����زم بكونها 
مخدرات نظ����را لغياب البحث 
العلمي حول هذه الظاهرة، إال 
الض����روري أن تكون  أنه من 
لدين����ا خط����ة اس����تراتيجية 
استباقية لتحليل هذه امللفات 
ورصد تأثيراتها ودراسة مدى 
خطورتها وليتسنى للجهات 
التدخل بالتشريعات  الرقابية 
والقوانني ملكافحتها، فضال عن 
اتخاذ اإلجراءات املالئمة حلماية 

شبابنا.

مصطلح تجاري

ومن جهته، أكد  استاذ انظمة 
املعلومات ونائب رئيس رابطة 

أساس هذا االختالف ليحصل 
املستمع على شعور بالنشاط 
والطاقة وهو الشعور املرتبط 

مبوجات بيتا الدماغية.
وأوضح الناجم أن مطوري 
املوق����ع الذي يس����تخدم هذه 
التقنية ويس����وقها حتت اسم 
أن  الرقمية يؤكدون  املخدرات 
تقني����ة النغمات الثنائية التي 
يس����تخدمها املوق����ع ميكن أن 
تؤثر على طريقة عمل الدماغ 
وهو ما يتسبب في ظهور آثار 
متعددة على املستمع منها أن 
يقوم الدماغ بإرسال إشارات إلى 
اجلس����م إلفراز مواد كيميائية 
الس����يروتونني  معينة مث����ل 
واإلندورف����ني وهي مواد تؤثر 
في اجلس����م والعق����ل بطريقة 
تشبه تأثير املخدرات الفعلية 
أو العقاقير املضادة لالكتئاب 
anti-depressants، ولكن إلى اآلن 
ال يوجد دليل علمي يثبت هذا 
القول، كاشفا أن أحد املواقع الذي 
يروج له����ذه امللفات الصوتية 
يضع إعالنات ملخدرات تقليدية 
أي أنها مجرد خطوة على طريق 
الكيميائية  اإلدمان للمخدرات 

والتخليقية.

غياب البحث العلمي

وبني الناج����م أنه ال يوجد 
دليل أو تعريف علمي معتمد 

أذن بشكل واضح مختلف عن 
األذن األخرى، ولو استمر في 
االس����تماع عن طريق سماعة 
الزم����ن، فإن  أذن لفت����رة من 
إلى  الفور  الدماغ سيلجأ على 
التدخل ملعاجلة هذا االختالف 
البسيط في ترددات موجات كل 
نغمة عن طريق عملية محاكاة 
 Synchronization تعرف بالتناغم
حيث تتناغ����م موجات الدماغ 
مع ترددات النغمات السمعية 
الثنائية باستخدام عملية تعرف 
علميا بعملية االستجابة بتتبع 
 Frequency Following الترددات

.Response
وبني الناجم أنه وفقا خلبراء 
الطب البديل الذين يستخدمون 
العالج بالنغمات الثنائية، فإنه 
عندما يتم االستماع إلى نغمتني 
تختلفان في تردد املوجة ويكون 
االختالف في ترددهما في نطاق 
مستوى هيرتز معني )تقاس 
ترددات املوجات الصوتية بوحدة 
هيرتز »Hz«(، ميكن أن يتحقق 
للمستمع نوعا من التغير في 
املزاج أو الطاقة، مشيرا إلى أنه 
وفقا لهؤالء اخلبراء أيضا، فإنه 
 Meditation خالل جلسات التأمل
التي يستمع خاللها املستمع إلى 
النغمات السمعية الثنائية ميكن 
له أن يشعر باسترخاء شديد 
إلى نغمة تبث  عندما يستمع 
 145Hz140 في أذن وHz بتردد
في األذن األخرى. في هذه احلالة 
سيحاول دماغ هذا املستمع أن 
يس����تقبل االختالف بني تردد 
النغمتني )5Hz( ويناغم »يعير« 
موج����ات الدماغ على أس����اس 
هذا االختالف ليشعر املستمع 
الش����ديد وهو  باالس����ترخاء 
الشعور املرتبط مبوجات ثيتا 
إلى نفس  الدماغية. واستنادا 
اخلبراء، أما إذا ما أراد املستمع 
أن يش����عر بنشاط وزيادة في 
الطاقة فيمكنه خالل جلسة تأمل 
االستماع إلى نغمة تبث بتردد 
130Hz في أذن وHz 150 في األذن 
األخرى، هنا سيحاول دماغ هذا 
املستمع أن يستقبل االختالف 
 )20Hz( ب����ني تردد النغمت����ني
ويناغم موج����ات الدماغ على 

في البداية، أكد أستاذ علم 
اللغة احلاس����وبي واملعاجلة 
الطبيعية  احلاس����وبية للغة 
الكويت ومستش����ار  بجامعة 
اجلهاز املرك����زي لتكنولوجيا 
الناجم  املعلومات د. ص����الح 
 Digital أن املخ����درات الرقمية
Drugs- -هي عبارة عن ملفات 
صوتية MP3 مخزنة بصيغة 
تش����غيل خاصة طورته أحد 
التجارية باس����تخدام  املواقع 
 GPL- تقنية مفتوحة املصدر
Open Source - وتسوقها حتت 
اسم »املخدرات الرقمية«، الفتا 
إلى أن كل ملف صوتي يتراوح 
طوله بني 30 و40 دقيقة وميكن 
حتميل هذه امللفات وتشغيلها 
من خالل تطبيق خاص ألنظمة 
 »iOS - Android« تش����غيل 
لالس����تماع له����ذه امللفات عن 
طريق أجه����زة الهاتف الذكية 
واألجهزة اللوحية، كما ميكن 
االستماع إليها عن طريق أجهزة 

احلاسوب العادية.

تقنية قديمة في ثياب جديدة

وأش����ار الناج����م إل����ى أن 
هذه امللف����ات الصوتية - كما 
يقول مصمموها - تس����تطيع 
مح����اكاة Simulate- - حاالت 
 Altered State- إدراكية معينة
of Consciousness - مرتبطة 
مبوجات الدماغ املعروفة باسم 
موجات ألفا وبيتا وثيتا ودلتا 
عن طريق استخدام ما يعرف 
الدقات السمعية  أو  بالنغمات 
 ،-Binaural Beats- الثنائي����ة
موضحا أن هينريك دوف هو 
من اكتش����ف تأثي����ر النغمات 
العام  الثنائية في  الس����معية 
النغمات  1839 واكتسبت هذه 
شهرة واسعة في نهاية القرن 
العش����رين حيث اس����تخدمت 
الثنائية في األبحاث  النغمات 
املتعلقة بالسمع ومراحل دورات 
النوم وملعاجلة القلق وحتفيز 
إل����ى مراحل معينة  الوصول 
من مراح����ل املوجات الدماغية 
)مثل مرحلة موجات الفا وثيتا 
ودلت����ا(، كما اس����تخدمت في 
الطب البديل ملساعدة املستمع 
لها على حتقيق االس����ترخاء 
والتأمل Meditation، وفي مجال 
العالج باألصوات وهو ما يعرف 
 Solfeggio Frequency مبصطلح

 .Therapy
ولفت الناج����م إلى أن هذه 
الثنائية تبث بشكل  النغمات 
يعتم����د على تباي����ن ترددات 
النغم����ات املس����موعة من أذن 
ألخرى وعندما تسمع أصوات 
النغمات دون س����ماعات  هذه 
أذن يشعر املستمع بأنها نغمة 
واحدة مع ش����يء من التذبذب 
فيها، ولكن عندما تس����مع عن 
طريق كلتا األذنني باستخدام 
سماعة أذنني Headphone، فإن 
النغمتني ستكونان منفصلتني 
وسيستمع لترددات نغمة كل 

حمود اخلالدي 

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد خالل مداخلة له بالندوة

د. خضر البارون د. أحمد احلنيان 

ما بني إنكار جه�ات حكومي�ة ف�ي ع�دد من ال�دول العربي�ة واستخف�اف بعض احملافل بالظاهرة باتت املخدرات الرقمية خطرا داهما يهدد 

شبابنا وهاجسا يؤرق األسرة العربية. 

املخ�درات الرقمية ال تثير شكوك أو حفيظة الرقابة األسرية، فهي لألسف تعاط من نوع جديد بعيد عن أعني واهتمام ورقابة ومكافحة 

السلط�ات األمني�ة، وف�ي نظ�ره�م جرمي�ة ال يع�اقب عليه�ا الق�ان�ون، إال أن احلقيق�ة أنه�ا أضح�ت منافس�ا ش�رس�ا للمخ�درات التخليقية.

»األنباء« استض�افت األك�ادمييني واملتخصص�ني ورجا�ل الق�انون ملناقش�ة الظ�اه�رة اجل�ديدة ح�يث أجمع�وا عل�ى أن املخ�درات 

ال�رقمية مصطلح تسويقي استخ�دمه أحد املواقع لتقنية ع�الجية ق�دمية م�نذ ع�ام 1839، مشيرين إل�ى وج�ود أكثر من 200 مليون 

مدمن على املخدرات الرقمية في العالم، الف�تني إلى أن مافي�ا املخ�درات ه�م من يقف�ون وراء انتش�ار املخ�درات ال�رقمي�ة ل�توسيع نط�اق 

جت�ارته�م، داعني إلى أن ن�أخ�ذ الظ�اهرة عل�ى محم�ل اجل�د وأن نخ�رج من عب�اءة ردود األفعا�ل إل�ى آف�اق احلم�اي�ة 

واإلج�راءات ال�وقاية.. فإلى التفاصيل: 

أدار الندوة وأعدها للنشر: أسامة دياب

التوصيات  إمكانية منع وحجب املواقع املروجة ملثل هذا النوع من امللفات 
في مجمل التعليقات على محور دور اإلعالم في مكافحة 

الظاهرة أكد د.أحمد احلنيان أن املنع أو احلجب لبعض املواقع 
التي تروج لهذا النوع من امللفات على أنها مخدرات بأسماء 

صريحة ضرورة وحاجة ماسة وخصوصا أنها جتاهر صراحة 
بنيتها في تدمير شبابنا.

أما د.خضر بارون فأكد أن املنع أو احلجب ليس حال ألننا 
نعيش في عالم ال يسمح بالرقابة وما سيتم منعه في الكويت 

سيتم التحايل عليه وتنزيله بوسائل أخرى متعارف عليها في 
اوساط الشباب ولذلك البناء والتوعية أهم من املنع.

من جهتها، أكدت سعاد الشمالي على ضرورة أن يتابع جهاز 
مكافحة اجلرائم اإللكترونية مثل هذه املواقع وأن يحجب كل 

موقع يروج للمخدرات الرقمية أو يبيعها.
أما د. صالح الناجم فشدد على أهمية التوعية اإلعالمية التي 

اعتبرها محورية في محاربة الظواهر السلبية، الفتا إلى 
مشروع في اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات منذ 4 

سنوات حتت عنوان »املشروع الوطني للتوعية بتكنولوجيا 
املعلومات« والذي يقوم على توعية الناس باالستخدام األمثل 

للتكنولوجيا املعلومات نشر هذه الثقافة في املجتمع عن طريق 
رسائل وإعالنات في أماكن جتمع الشباب في مواقع التواصل 

االجتماعي، موضحا أنه على وسائل اإلعالم أن حتاكي الشباب 
باللغة اإلعالمية التي يفهمونها بعيدا عن األساليب القدمية.
وأوضح الناجم أن أدوات حتليل الشبكات االجتماعية بات 
من الضروري استخدامها الستطالع اجتاهات الرأي العام 

واهتمامات الناس وما يشغل بالهم والقضايا التي قد تشكل 
خطورة لنستبق األحداث بخطوات وقائية تخرجنا من عباءة 

ردود األفعال.

٭ تشكيل فريق من املختصني للتواصل مع مزودي خدمة االنترنت للتوصل التفاق حول حجب املواقع التي 
تروج للمخدرات الرقمية.

٭ ضرورة نشر الوعي التقني من سن مبكرة في املدارس مبختلف مراحلها.
٭ إطالق حمالت إعالمية فعالة ومؤثرة عبر مواقع التواصل االجتماعي للوصول للشريحة العريضة من الشباب 

كفئة مستهدفة باستخدام التسويق اإللكتروني.
٭ االستفادة من »املشروع الوطني للتوعية بتكنولوجيا املعلومات« التابع للجهاز املركزي لتكنولوجيا 

املعلومات للتوعية من مخاطر االستخدام السيئ للتكنولوجيا.
٭ تفعيل استخدام أدوات حتليل الشبكات االجتماعية كأحد اساليب وقاية وحماية الشباب من الظواهر 

الغريبة.
٭ تضافر جهود مختلف الوزارات املعنية من إعالم وأوقاف وداخلية وتنسيق العمل فيما بينها بخصوص 

مواجهة املخدرات الرقمية.
٭ إعداد تشريع خاص للمخدرات الرقمية يكون جاهزا للتطبيق في حال ثبت علميا أنها تسبب اإلدمان.

٭ محاربة وقت الفراغ بتفعيل البرامج واألنشطة الشبابية في النوادي ومراكز الشباب.




