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رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق ورئيس قسم احملليات الزميلة عفاف مختار والزميل أسامة دياب مع ضيوف الندوة                                                                                                                                                                                                                                  )فريال حماد(

 تشكيل فريق من املختصني للتواصل مع مزودي خدمة اإلنترنت للتوصل التفاق حول حجب املواقع التي تروج لها

إعداد تشريع خاص للمخدرات الرقمية يكون جاهزًا للتطبيق في حال ثبت 
علمياً أنها تسبب اإلدمان وتضافر جهود مختلف الوزارات ملواجهة الظاهرة

ضيوف الندوة مع الزميل أسامة دياب

د.صالح الناجم سعاد الشمالي  مستشار اإلدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن والزميل يوسف غامن مع ضيوف الندوة 

التي يتعرض لها املجتمع، الفتا 
إلى جناح الوزارة ورصيدها 
في حمالت إعالمية مشابهة كان 
لها األثر التوجيهي واإلرشادي 
وأثمرت نتائج ممتازة، مشددا 
عل���ى أن وزير اإلعالم ال يألو 
جهدا في دعم أي مشروع وطني 
يع���ود بالنفع عل���ى الكويت 
وأهله���ا، موضح���ا ضرورة 
أن تصل مث���ل هذه احلمالت 
إلى ط���الب املدارس ألنهم هم 
الش���ريحة الكبرى من الفئة 
املستهدفة. وكشف اخلالدي 
ان املجتمع اخلليجي بصفة 
عامة مس����تهدف وخصوصا 
املجتمعني الكويتي والسعودي 
الشباب  وذلك التساع رقعة 
فيهما، فضال عن الوفرة املالية 
واالستخدام املتنامي لألجهزة 
الذكية فيهما وتقبل الشباب 
للصرع����ات اجلديدة وحب 
االستطالع لتجربتها، موضحا 
أن خطورة املخدرات الرقمية 
تكمن فيما سيأتي بعدها حيث 
تفتح الباب إلدمان املخدرات 
التقليدية. وبخصوص الدور 
الرقابي للوزارة وإمكانية ان 
تقوم بحجب املواقع التي تروج 
للمخ����درات الرقمية، أوضح 
اخلالدي أن الكويت بلد حر 
الدميوقراطية وحرية  يدعم 
التعبي����ر ووزارة اإلعالم ال 
متلك احلق في حجب مثل هذه 
املواقع وال أي دولة في العالم 
تستطيع ولكننا نستطيع أن 
التوعوي على  نقوم بدورنا 
أكمل وجه وخلق حالة رفض 
مجتمعي للظواهر السلبية 

بكل األدوات املتاحة.
ولفت اخلال����دي إلى حل 
قانون����ي مت����اح ميكننا من 
حجب هذه املواقع عن طريق 
تشكيل جلنة من املتخصصني 
مع مزودي خدمة »االنترنت« 
ويتم االتفاق فيما بينهم على 
حجب مثل ه����ذه املواقع أو 
غيرها التي تؤثر سلبا على 
شبابنا، وبالتالي نكون حققنا 
الهدف املنشود بحجب املواقع 
حلماية شبابنا ورفعنا احلرج 

عن وزارة اإلعالم.

جتربة قد تكون غير محسوبة 
أو مدمرة.

دور وزارة اإلعالم

أك���د ممثل وزارة  بدوره، 
اإلعالم ورئي���س فريق عمل 
برنامج »مساء اخلير يا كويت« 
حمود اخلالدي أن إدارة الرصد 
في وزارة اإلعالم رصدت عددا 
من املعلوم���ات اخلطيرة عن 
الرقمية  موضوع املخ���درات 
والت���ي تبعث القل���ق ولذلك 
فإن ال���وزارة تتعامل مع هذه 
الظاهرة م���ن منطلق دورها 
التوع���وي والوقائ���ي املكمل 
لكل جهات الدولة املعنية من 
خالل توعية الشباب باملخاطر 
احملتملة وبث الصور املريعة 
للمدمن���ني عن طريق حمالت 
توعوية، مشيرا إلى أنها ترحب 
باملشاركة املجتمعية والتعاون 
مع مختلف املؤسسات احلكومية 

واألهلية في هذا الصدد.
وأشار إلى إمكانية أن تقوم 
وزارتا الشباب واإلعالم بحمالت 
إعالمية كبيرة تصل للشباب 
أماكن جتمعه���م وتكون  في 
أدواتها افالما ومشاهد متثيلية 
قصي���رة ولوح���ات إعالنية 
ورسائل قصيرة خللق حالة 
من الوعي بني أوساط الشباب 
ضد مختلف الظواهر السلبية 

الرقمية وما يجذب الش���باب 
إليها أوضح د. خضر بارون أن 
هذه امللفات الصوتية تخاطب 
املخ وتتباين نتائج استجابته 
لها ما بني االسترخاء أو النشاط 
املفرط أو الهياج، مشيرا إلى 
أن ملثل ه���ذه النغمات تأثيرا 
س���لبيا على احلالة النفسية 
واألعصاب واملزاج العام وقد 
حتول املتعاطي إلى شخص 
عدوان���ي مييل إل���ى العنف 
داخل اسرته وخارجه وذلك 
حسب مدة تعرضه ملثل هذه 
الذبذبات وشدتها وعلى حسب 
ما يتوقعه منها وتزداد شدة 
تأثيراتها بق���وة اإليحاء كما 

أسلفنا قبل قليل.
ولفت بارون إلى ضرورة 
أن تقوم األسرة بدورها جتاه 
أبنائه���ا وأن تتاب���ع وحتمي 
أبناءه���ا وتنقذه���م من آفاق 
العزل���ة اإلليكترونية ومنط 
الذي  املغلقة  األب���واب  حياة 
يجعلهم فريس���ة سهلة لكل 
الظواهر السلبية والغريبة، 
موضحا أن عودة احلوار داخل 
األسرة س���يخلق سياجا من 
احلماية ح���ول األبناء قوامه 
الثقة املتبادلة مما س���يجعل 
األبن���اء ال يترددون في طلب 
االستش���ارة والتوجيه قبل 
اإلقدام على خوض غمار أي 

يعج����ب باحلالة التي وصل 
اليها ويدمن عليها، مش����ددا 
على أنن����ا يجب أال نغفل ال� 
Placebo Effect- اإليحاء الذي 
يعزز من احلالة املرغوبة في 
نفس املتعاطي دون وجود 
م����ادة فعالة مؤث����رة ولكن 
االعراض التي يشعر بها ما 
هي إال محصلة عوامل نفسية 
مثل اإليحاء والتوقع، ولذلك 
يلجأ املروجون لهذه امللفات 
إلى نشر معلومات مغلوطة 
أنها حتفز النشاط اجلنسي 
وغيرها من احلاالت واخلدر 
التي  والهذيان واالسترخاء 
جتد قبوال في اوساط الشباب 
هو محض وهم، ألن التأثير 
يب����دو أكثر ش����دة أو اكثر 
وضوحا من خالل مدى توقع 
املتعاطي له، باإلضافة إلى أن 
النغم����ات الثنائية قد تقود 
الدماغ إلى أن يرسل رسائل 
للجس����م إلف����راز هرمونات 
معينة مثل األندروفني بكميات 
معين����ة فيش����عر املتعاطي 
بنتائج شبيهة ألثر املخدرات 

واملنشطات التقليدية.

التأثيرات النفسية السلبية 
للمخدرات الرقمية

التأثيرات  وبخص���وص 
السلبية للمخدرات  النفسية 

على اجلسم وتعرضه ملخاطر 
جمة قد تصل إلى الوفاة، ولكن 
السؤال الذي يطرح نفسه هو 
كيف سيحاكم القاضي متعاطي 
املخ���درات الرقمي���ة في ظل 
القاعدة القانونية التي تنص 
على أنه ال يجوز التوسع في 
تفسير النص اجلزائي؟، داعية 
إلى ضرورة تعديل النصوص 
التغيرات  القانونية لتجاري 
واملستجدات في مجتمعاتنا 
وخصوصا أن هناك عددا من 
النصوص أكثر أهمية من هذا 
املوضوع لم تعدل حتى وقتنا 
هذا، ولذلك فإنه وباختصار 
شديد وإذا وحدث أنه مت توقيف 
مجموعة من الشباب تتعاطي 
املخدرات الرقمية دون سواها 
من املخدرات الكيميائية، فال 
ميكن ألح���د أن يثبت عليهم 

هذا اجلرم.

االنتقال من حالة إدراكية 
ألخرى

بدوره أكد أستاذ علم النفس 
بجامعة الكويت د.خضر بارون 
أن تأثر اإلنس���ان باملوجات 
السمعية قدمي جدا وقد تكون 
أقدم مما نتصور، فاإلنس���ان 
مول���ف على ضرب���ات قلبه 
ولذلك جنده يتأثر باملوجات 
الصوتية بداخله أو في محيطه 
اخلارجي، مش���يرا لعدد من 
الظواهر القدمية والبدائية التي 
كان يستمع فيها اإلنسان لدقات 
معينة ويتفاعل معها وتخرجه 
من حالة ادراكية ألخرى مثل 
رقص املطر عند األفارقة ودقات 
الزار في الدول العربية وكذلك 

رقصة الليوا الشعبية.
 وأش����ار ب����ارون إلى أن 
التي  الس����معية  املوج����ات 
يتعرض لها اإلنسان حتت 
ظروف معينة تنقله من حالة 
إدراكية ألخ����رى وتبث في 
نفسه حالة من االسترخاء أو 
الرغبة في النعاس أو الهدوء 
النفسي والنش����اط املفرط 
التي  على حس����ب اجلرعة 
تعرض لها وبالتالي يكون 
مكمن اخلط����ورة في أنه قد 

مجتمعنا لنتحرك بل يجب أن 
نبادر بأساليب الوقاية والتوعية 

من املخاطر من اآلن.

القانون والمخدرات الرقمية

وبخصوص الوضع القانوني 
ملدمن املخدرات الرقمية ونظرة 
القانون له وكيف ميكن أن تكون 
محاكمته في حال ضبط متلبسا، 
أوضحت احملامية سعاد الشمالي 
أنه بسبب غياب توصيف علمي 
محدد يح����دد ماهية املخدرات 
الرقمية فإنه ال ميكننا تطبيق 
احكام القانون رقم 74 لس����نة 
1983 في شأن مكافحة املخدرات 
وتنظيم اس����تعمالها واالجتار 
فيها، باإلضافة إلى وجود قاعدتني 
اساسيتني األولى وردت املادة 
32 من الدس����تور والتي تنص 
على أنه »ال جرمية وال عقوبة 
بدون نص« والثانية وردت في 
قانون اجلزاء الكويتي ونصت 
على أنه »ال يجوز التوسع في 
تفسير النص اجلزائي« طاملا أننا 
ليس لدينا بحث علمي يثبت 
أنها مخدر، الفتة إلى أن النصني 
القانونيني هما من يحتكم إليهما 

قاضي اجلزاء.
وأشارت الشمالي إلى تعامل 
القانون مع املخدرات يكون من 
خالل اساسني قانونني التعاطي 
واالجتار وكليهما يعتبران جناية 
في نظر قانون اجلزاء الكويتي، 
الفتة إلى أن أدوات اثبات جرمية 
تعاط����ي املخ����درات تكون إما 
باإلقرار أو بالتحليل املخبري 
يكشف وجود املخدر في جسم 
املتعاطي أو عبر املضبوطات 

التي ضبطت بحوزته. 

عجز القانون عن مواجهة 
المخدرات الرقمية

ولفتت الشمالي إلى عجز 
القانون عن مواجهة املخدرات 
الرقمية أو محاكمة متعاطيها أو 
مروجها، ألن تعاطي املخدرات 
عادة ما يكون عن طريق دخول 
تلك املواد إلى اجلسم  إما عن 
طريق الفم أو األنف أو اإلبر 
ولكننا اليوم أمام نوع جديد 
من املخدرات التي تؤثر سلبا 

إدمان بعيد عن أعني الرقابة األسرية أو األمنيةالرقابة األسرية فريضة غائبة
دعا ممثل وزارة اإلعالم ورئيس فريق عمل برنامج »مساء اخلير يا كويت« حمود اخلالدي 

إلى ضرورة التركيز في احلمالت اإلعالمية على فئة أولياء األمور وتوعيتهم بضرورة العناية 
بأوالدهم وحمايتهم من املخاطر احملدقة بهم، الفتا إلى أن دور األسرة يأتي قبل دور املؤسسات 

ولذلك يجب على األسرة أن تقوم بدورها في الرقابة وأن توضح لألبناء أن الرقابة ال تعني 
التجسس ولكنها شكل مقبول من احلماية األسرية. أما د.أحمد احلنيان فأكد أن التوعية الدينية 
لم تعد تؤثر كثيرا في نفوس الشباب نظرا لبعد اخلطاب الديني التوعوي عن القضايا املعاصرة 

للشباب، موضحا أن الصراحة واملكاشفة مع األبناء من خالل حوار بناء هي اهم أساليب 
التوعية واحلماية، رافضا أن تكون الرقابة على األبناء انتهاكا خلصوصيتهم، مشددا على أن 

الرقابة وسيلة ضرورية حيث يشعر الشاب او الطفل بأن تليفونه وجهاز كمبيوتره اللوحي أو 
الالبتوب حتت رقابة والديه ولذلك سيفكر مليا قبل أن يقوم باي فعل أو سلوك غير مقبول. 
ودعا احلنيان وسائل اإلعالم الى أن تفكر خارج الصندوق بوسائل غير تقليدية حتاكي منط 

حياة الشباب وتكون ذات تأثير في أوساطهم من خالل أدوات مبتكرة تستفز تفكيرهم وتلفت 
نظرهم ملخاطر الظواهر السلبية، مشددا على أن اخلطاب اإلعالمي القدمي والذي يعتمد على 

اخلطابة قد ولى زمنه.
ومن جهته لفت د.صالح الناجم إلى عدد من األدوات التقنية التي متكن أولياء األمور من حتقيق 

الرقابة األسرية املنشودة وتساعدهم على حماية أوالدهم من خالل استخدام الرقابة األسرية 
املوجودة في أنظمة ويندوز ليتحكم في املواقع التي يسمح للطفل بدخولها، فضال عن أنه من 
املمكن أن يحصل على سجل كامل باملواقع التي يدخل عليها ابنه، مشيرا إلى أنه من املمكن أن 
ينزل نفس التطبيق على أجهزة التليفونات الذكية، فضال عن وسائل املراقبة والتي هي عبارة 

عن برامج تقوم مبراقبة املكاملات واملواقع واحملادثات ولكن يجب أن تكون بعلم الطفل أو الشاب 
حتى ال يكون في املوضوع شبهة انتهاك للخصوصية وجتسس.

أما د.خضر البارون فأكد على ضرورة أن يتعرف الوالدان على نفسية طفلهما واختيار 
االسلوب األمثل في التعامل معه خصوصا أن هناك بعض األوالد يقبلون الرقابة وجتدي 

معهم نفعا في حني يرفضها آخرون ويتمردون عليها وبالتالي فهم يحتاجون إلى اسلوب آخر 
بديل، موضحا ان بناء جسور الصداقة في إطار من الود واالحترام املتبادل كأهم عناصر لغة 

احلوار هو من أهم سبل احلماية والوقاية، الفتا إلى ضرورة أن يشجع اآلباء واألمهات السلوك 
اجلماعي وعدم تركهم فريسة للعزلة داخل األبواب املغلقة.

وبدورها أكدت احملامية سعاد الشمالي أن األسرة واملدرسة هما حجرا الزاوية في محاربة 
املخدرات الرقمية، موضحة أننا بحاجة إلى مراجعة مناهج وزارة التربية حيث تعتبر الطامة 

الكبرى والسبب الرئيسي في خلق جيل غير سوي عنيف ال يقبل اآلخر ويدمن على املخدرات.

امللفات الصوتية اخلاصة باملخدرات اإللكترونية متوافرة عبر عدة مواقع على االنترنت 
بصيغ تشغيلية مختلفة تالئم بدءا من تطبيقات الهواتف الذكية احملمولة وحتى البرامج 

التي تناسب الويندوز واملاك، املواقع توفر للمتعاطي دليل مستخدم يشرح له خطوة 
بخطوة اإلجراءات التي يجب أن يقوم بها حتى يحقق الفاعلية املطلوبة وكشفت دراسة 

أجراها املوقع أن أكثر من 80% ممن جربوا املخدرات الرقمية وفق إرشادات الدليل 
حققوا الهدف املنشود منها. 

وتتوافر املخدرات على املوقع بأسعار متفاوتة من 3 إلى 30 دوالرا، أما اجلرعات فهي 
حسب الشعور الذي يود املتعاطي احلصول عليه، ويقدم املوقع عينات مجانية ميكن 
االستماع إليها وبعدها يطلب املتعاطون اجلرعة الكاملة، إال أن الغريب أن املوقع يقدم 

خدمة فريدة حيث انه في حال لم تنل مكتبة املخدرات املعروضة للبيع استحسان 
املتعاطي أو لم يجد فيها ضالته، فيمكن للموقع املساعدة بتصميم اجلرعة املطلوبة على 

حسب درجة الشعور املرغوب فيه في مقابل 100 دوالر.
كل ما يحتاجه متعاطي املخدرات الرقمية هو أن ينزل امللف الصوتي املرغوب ويتمدد 

على سرير في غرفة مظلمة ويضع سماعة أذن خاصة وعصابة على عينيه ومن ثم 
تبدأ عملية التعاطي ومبجرد أن يبدأ االستماع للملف املطلوب.




