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مخاطر المخدرات الرقمية وغياب التشريعات القانونية
The dangers of digital drugs and the absence of legal legislation
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و معرفة دور التشريعات القانونية و،  هتدف الدراسة ملعرفة خماطر املخدرات الرقمية و انعكاساهتا الصحية و العقلية و االجتماعية على مستخدميها: ملخص
و توصلت الدراسة اىل أن املخدرات الرقمية ابلرغم من انتشارها و استخدامها من طرف املراهقني، العقابية يف مواجهة هذه الظاهرة اجلديدة كليا على اجملتمعات
و، فمنهم من ال يزال يشكك حول خماطر هذا النوع من املخدرات، إال أن اآلراء انقسمت بني األطباء و العلماء و الباحثني يف هذا اجملال، و الشباب خاصة
اضافة لغياب اتم لقوانني وتشريعات قضائية و عقابية جترم وتعاقب، فئة أخرى ترى أن هلا خماطر واضحة تكاد تكون نفسها اليت هي يف املخدرات العادية
إذ ال جند نصوص قانونية واضحة ودقيقة تصف استخدام هذه امللفات الصوتية وحتدد عقوبتها ؛أي غياب وخلو املنظومات القانونية من، مروجيها ومستخدميها
. أي قوانني خيص هذا النوع من املخدرات إذ تغيب تسميته و نوعه يف قوانني العقوابت بشكل واضح
 القرع على األذنني ؛ذبذابتMP3  املخدرات الرقمية ؛اإلدمان اإللكرتوين ؛ ملفات صوتية:الكلمات املفتاحية
Abstract: The study aims to know the dangers of digital narcotics and their health, mental and social repercussions on
their users, and to know the role of legislation in facing this completely new phenomenon on societies. The study found
that despite the prevalence and use of digital narcotics among adolescents and youth in particular, opinions are
divergent on them among doctors, scientists and researchers. Some of them still question the dangers of this type of
narcotics, while some others think they have the same risks of material narcotics. In addition, there is a complete
absence of judicial and penal laws that criminalize and punish their promoters and users; i.e. there are no clear and
precise legal texts describing the use of these audio files and specifying their punishment. Legal systems are empty of
any laws related this type of narcotics. No mention is clearly made of them in the penal laws.
Keywords: Digital drugs; Electronic Addiction; MP3 Audio Files; Ear Knocking; vibrations.
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مقدمة:
مشل التطور التكنولوجي مجيع جماالت احلياة االجتماعية فكان منها ما هو إجيايب أدي دور وظيفي ابرز ،وكان منها ما هو سليب أيضا ساهم يف
ظهور ظواهر جديدة مل تكن معروفة من قبل عن طريق الرقمنة اليت تعرفها جمتمعات احلداثة و ما بعد احلداثة و اليت انتقلت وضمت تقريبا كل
اجملاالت إىل العامل االفرتاضي ،ومشلت هذه األخرية حىت املخدرات وأصبحت تعرف ابملخدرات الرقمية ،ونقلها من مواد كيميائية وعقاقري تؤثر
على الدماغ إىل ملفات صوتية موسيقية ،و يرى البعض أهنا قد تكون هلا نفس التأثريات أو قد ال تكون هلا أتثريات واضحة بل سطحية فقط أو
منعدمة ،ويف ظل غياب األحباث والدراسات العلمية وعدم وجود قوانني واضحة و صرحية تسن عقوابت رادعة حوهلا بسبب عدم وضوح صورهتا
،ويف املقابل جند إحصائيات حول مستخدمي هذه املخدرات الرقمية يف أوساط املراهقني والشباب وإحصائيات أخرى عن استقبال مصحات
اإلدمان حلاالت مرضى نفسيني وأعصاب بسبب استخدامهم هلذا النوع ،وهندف من خالل هذه الدراسة معرفة حقيقة وجود املخدرات الرقمية
وطبيعتها اليت بدأ حوهلا اجلدال يف اآلونة األخرية ،و يرى فيها بعض املختصني خطرا قادما يفتك خاصة ابلشباب واملراهقني لكن هذا اخلطر
هناك من يراه ال يتعدى يف كونه هتيؤات وختيالت ملستخدميها حبثا عن النشوة اليت ال تعدو جمرد أتثريات سطحية ال تصل لنفس خماطر
املخدرات العادية ،و هذا ما جيعلنا نبحث عن خماطر املخدرات الرقمية خاصة يف ظل غياب نصوص و تشريعات قانونية حتكم هذه اآلفة
اجلديدة .
-1التساؤل الرئيسي للبحث :
ما هي خماطر املخدرات الرقمية يف ظل غياب التشريعات القانونية ؟
 -2أمهية الدراسة:
تتجلى أمهية هذه الدراسة يف خطورة موضوع املخدرات الرقمية وانتشارها مقابل نقص الدراسات العلمية والقوانني الردعية اليت متنع من انتشار
املخدرات الرقمية أو حىت عدم شيوع تسميتها و جهلها من طرف الكثري من املختصني و العامة من الناس .
ويعترب البحث يف هذا املوضوع إضافة علمية توضح الصورة احلقيقية هلذا اإلدمان اإللكرتوين اجلديد وحتذيرا من خماطره وأتثرياته.
 -3أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة يف جمموعة من النقاط و هي:
-

هتدف الدراسة ملعرفة خماطر املخدرات الرقمية اليت ظهرت و انتشرت بظهور التكنولوجيا الرقمية .
هتدف الدراسة ملعرفة آراء الباحثني األكادمييني و األطباء و خمابر البحث عن خماطر املخدرات الرقمية و درجة أتثريها على صحة
مستخدميها .
هتدف الدراسة ملعرفة حقيقة وجود قوانني خاصة هبذا النوع من املخدرات من عدمها .
هتدف الدراسة ملعرفة دور القوانني و التشريعات القضائية يف مواجهة هذه الظاهرة االجتماعية اجلديدة .
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 -4حتديد املصطلحات:
-1-4املخدرات الرقميةdigital dgurs – drogues les numériques :
هي نوع من أنواع املخدر ،لكن بشكل خمتلف متاما عن أسلوب التعاطي إذ إن هذا النوع يتسلل إىل أحناء اجلسم عرب األذن ألهنا عبارة
عن مقطع صويت أو نغمة يتم مساعها بواسطة مساعات بكلتا األذنني من خالل بث ترددات مبستوى معني يف األذن اليمىن وتردد أقل يف
األذن اليسرى فيساوي نسق الدماغ هذه الرتددات مع بعضها البعض (.اخلالدي  ،2019 ،ص. )261
املخدرات الرقمية أو ما تسمى بـ  Drogues Numériquesابللغة الفرنسية أو  ،Digital Drugsوبشكل أدق يطلق عليها أيضا
 I Diserاو كما تعرف موسيقي املخدرات الرقمية عبارة عن مقاطع من النغمات الصوتية يتم مساعها عرب مساعات من خالل كال األذنني إال
أنه يتم بث ترددات خمتلفة علي األذنني فيكون تردد النغمات الواقع علي األذن اليمين أقل من الرتدد الواقع علي األذن اليسري فيحاول الدماغ
أن يوحد الرتدد الواقع علي األذنني للحصول علي نفس املستوي من الصوت )www.clinic-psychiatry.com( .
-2-4االدمان االلكرتوين:
حيث ميكن اعتبار الطبيب النفسي األمريكي إيفان جولدبريج ) ( Goldberg Ivanأول من حتدث عن موضوع إدمان اإلنرتنت
وأطلق علية هذا التعبري ) (Addiction Internetوذلك عام . 1995وما إن أطلق جولد بريج هذا املصطلح حىت تدفقت جمموعة
من الردود املؤيدة له ،وجمموعة أخرى معارضة له بشكل أو آبخر حيث أن بعضهم رفض استخدام مصطلح أو تعبري اإلدمان على
اإلنرتنت مشرياً إىل أن اإلدمان ال يكون إال على مادة معينة يتناوهلا الشخص ،مثل املخدرات على سبيل املثال .لذا أدى هذا األمر إىل
اختالف املسميات بني العلماء ،حيث أن بعضهم استخدم مصطلح إدمان االنرتنت ) (Addiction Internetوبعضهم استخدم
مصطلح إساءة استخدام اإلنرتنت  Internet Abuseوالبعض اآلخر استخدم مصطلح استخدام اإلنرتنت املرضي

) ) Pathological Internetوحول تعريف اإلدمان على اإلنرتنت فريى كل من يونغ و رودجرز أن إدمان اإلنرتنت هو
اضطراب أو اعتالل يف القدرة على ترك االستخدام املفرط لإلنرتنت ،ويتميز أبعراض انسحابية ومشكالت نفسية وأكادميية ومهنية
واجتماعية أما شابريا و جولدمسث و كجر فريون أن إدمان اإلنرتنت هو عدم قدرة الفرد على السيطرة على استخدامه لإلنرتنت ،مما
يتسبب يف ضعف وظيفي ومؤشرات لالضطراابت النفسية  ( .مقدادي  ، 2008،ص ص ) 16- 15
و يسمي أيضا شري اضطراب إدمان اإلنرتنت ) (IADاملعروف أيضا ابسم استخدام اإلنرتنت املسبب للمشاكل أو استخدام اإلنرتنت
املرضي إىل االستخدام املفرط لإلنرتنت الذي يتداخل مع احلياة اليومية .اإلدمان الذي حدده  Dictionary Websterكـ "حاجة
قهرية واستخدام مادة تشكل عادة تتميز ابلتسامح وأعراض فسيولوجية حمددة بشكل جيد عند االنسحاب  ،كان يستخدم عادة لتصوير
اعتماد الشخص على املادة .ويف اآلونة األخرية مت تطبيق هذا املفهوم على االعتماد السلوكي مبا يف ذلك استخدام اإلنرتنت و تتطور
مشكلة إدمان اإلنرتنت مع تطور وانتشار اإلنرتنت( .انصر ، 2018،ص )2
 -3-4ملفات صوتية : mp3

هو التحويل الرقمي ألصوات نغمات مؤلفة ومعينة من طبيعتها التقليدية اليت خترج من صوت اآلالت املستخدمة األصليةإىل قطع أو مواد
إلكرتونية مقروءة بواسطة تقنيات احلاسبات اآللية عرب النظام الثنائي (بيتات) ليسهل نقلها على شبكة املعلومات الدولية .
(شعبان ،د س ،ص)1372 ،
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و هي ملفات خمزنة بصيغة تشغيل خاصة طورته أحد املواقع التجارية ابستخدام تقنية مفتوحة املصدر  GPL-Open Sourceوتسوقها
حتت اسم املخدرات الرقمية يف ملفات صوتية يرتاوح طوهلا بني  30و 40دقيقة ،وميكن حتميلها وتشغيلها من خالل تطبيق خاص ألنظمة
التشغيل  Ios-Androidلالستماع هلذه امللفات عن طريق أجهزة اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية واحلواسيب ()www.alanba.com
وهذه امللفات الصوتية كما يقول مصمموها ابستطاعتها حماكاة حاالت إدراكية معينة مرتبطة مبوجات الدماغ املعروفة ابسم موجات ألفا – بيتا -
دلتا  ،عن طريق ما يعرف ابلنغمات أو الدقات السمعية الثنائية ( . Binaura-Beatsجبريي  ،د س ،ص )576

-4-4القرع على األذنني Binaural Beats :هي عبارة عن جمموعة من األصوات أو النغمات اليت يعتقد أهنا قادرة على إحداث
تغيريات دماغية تعمل على تغييب الوعي أو تغيريه على حنو مماثل ملا حتدثه عملية تعاطي املخدرات الواقعية مثل :األفيون واحلشيش واملارجيواان .
(كاظم  ، 2016 ،ص ) 5
 -5-4ذبذابت :أصوات تنساب إىل املخ عرب األذن على شكل نغمات تؤثر على الذبذابت الطبيعية للمخ مدخلة املتلقي إىل عامل آخر من
االسرتخاء واهلدوء إىل حد يصل لتأثري املهدائت الكيميائية )www.addiction-wiki.com( .
 -5اتريخ ظهور املخدرات الرقمية :
تعتمد املخدرات الرقمية بشكل أساسي علي إحدى التقنيات القدمية واليت كانت تسمي ” النقر ابألذنني ” واليت مت اكتشافها من خالل العامل

األملاين الشهري هينريش دوف يف عام  1839م  ،وقد مت استخدامها يف العالج ألول مرة يف عام  1970لعالج شرحية من املصابني ابالكتئاب
اخلفيف ومت استخدام العالج ابلنقر ابألذنني يف حالة املرضي الذين يرفضون العالج ابألدوية ولذا فقد مت العالج من خالل الذبذابت
الكهرومغناطيسية من أجل حتفيز الدماغ علي فرز مواد منشطة للمزاج .
و مت استخدام هذه الطريقة يف العديد من مستشفيات الصحة النفسية حيث يوجد نقصاً يف املواد احملفزة واملنشطة للمزاج لدي العديد من املرضي
النفسيني واحلاجة ايل استحداث تلك اخلالاي العصبية إلفرازها ولكن حتت إشراف طيب ،حيث ان العملية برمتها ال تتعدي ثوان أو أجزاء من
الثانية وال تستخدم أكثر من مرتني يومياً  ،لكن نظراً لتكلفة هذه العملية مت توقيف العالج هبذه الطريقة www.clinic-( .
)psychiatry.com
ولقد استخدمت نظرية النقر ابألذنني يف عام  1970و ألول مرة يف عالج بعض املرضي املصابني ابالكتئاب وذلك من أجل إفراز مواد منشطة
مثل الدوابمني املسئول عن السعادة وابلتايل ختفيف األمل ويشعر االنسان ابلراحة وحتسني دورة النوم لدي الشخص.
()www.medicaltreatmentweb.com
و يتم العالج عن طريق ترددات كهرومغناطيسية لتعديل مزاج املصاب  ،كما استخدمت النغمات املوسيقية التخديرية يف مصحات العالج
النفسي جراء النقص املالحظ يف املادة املنشطة للمزاج لدى بعض املصابني نفسيا ،و لذا هم حيتاجون ايل استحداث اخلالاي العصبية إلفرازها
حتت االشراف الطيب .
كما استخدمت التقنية نفسها لكن ابستخدام بعض األ طياف الضوئية املتباينة أمام مرآي املصاب نفسيا للحظات فقط.و تعرف بعض
الطوائف يف البالد العربية و غريها من بالد اهلند و دول جنوب شرق آسيا موسيقى طربية أو ما تسمى ابلشطحات على وقع نغمات متقابلة
فيبدأ الشخص يف السماع والرقص حىت يصل ايل وضع االرتعاش مث يف األخري اإلغماء .
و يف عام  1973مت نشر مقال" " auditory beats in the brainأي النقر السمعي يف الدماغ ملؤلفه جريالد أوسر حيث بدأ بعد

 134عام من اكتشاف هنريش دوف لألحباث العلمية يف جمال الرتددات النغمية و أتثريها على الدماغ  .و التأثري الدماغي حيصل نتيجة
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اليمين و اليسري فمثال األويل تسمع بقوة  200ميغا هرتز والثانية ب  230ميغا هرتز فيتلقى الدماغ
اختالل الصدي بني ما تسمعها األذن ٌ
واجلملة العصبية يف عمومها نسبة ارتياب صويت ب  30ميغا هرتز مما يتسبب يف ارجتاج قوي قد يؤدي إيل رعشة أو ارختاء أو غريها من
األعراض على حسب الشخص وعلى حسب موجات الًرتدد اليت يتم تلقيها.
و يف عام  1950قام الباحث غراي وولرت ابكتشاف اآلاثر العصبية النامجة عن األمواج الصوتية أو الضوئية و أتثرياهتا على الدماغ ،مث يف عام

 1960قامت الكاتبة برانرد مارجوليس بنشر مقال عن أتثَري عمليات التباين الصويت على الدماغ يف حاالت الرغبة يف التخدير ألجل عمليات
إقتالع األسنان .أما يف عام  2010نشرت الواشنطن بوسط دراسة للمعهد القومي األمريكي ملكافحة املخدرات ؛تؤكد عدم وجود أية بياانت
علمية بشأن هذه الظاهرة  ،و اكتشفت جامعة جنوب فلوريدا من خالل دراسة قامت هبا لتعرف إذا كانت ظاهرة املخدرات الرقمية أو"النقر
السمعي على األذنني " تؤدي لزايدة الًرتكيز فيما يعرف بقصور االنتباه وفرط احلركة ،وتوصلت لنتيجة أن الظاهرة ال تؤدي ايل تغريات كيميائية
يف الدماغ ( .السعدي والنور ،2019 ،ص ص ) 224 - 223
واكتسبت هذه النغمات شهرة واسعة يف هناية القرن العشرين حيث استخدمت النغمات الثنائية يف األحباث املتعلقة ابلسمع ومراحل دورات النوم
وملعاجلة القلق وحتفيز الوصول إىل مراحل معينة من مراحل املوجات الدماغية (مثل مرحلة موجات ألفا وثيتا ودلتا) ،كما استخدمت يف الطب
البديل ملساعدة املستمع على حتقيق االسرتخاء والتأمل يف جمال العالج ابألصوات(www.alanba.com ( .
وقد استخدمت هذه األداة عقب حماربة الشعوب العربية واآلسيوية لرتويج املخدرات كاألفيون والكوكايني واحلشيش أو املارجيواان كرد فعل طبيعي
إلهدار الطاقات البشرية للشعوب  ،وإغراق احلكومات يف البحث عن حلول ملا حيدث لشباهبا لعقود طويلة من الزمن واعتمد مروجي هذه
األغاين على حقيقة اندماج الشباب خصوصا يف مرحلة املراهقة وراء إثبات ذاته وذلك من خالل حبثه على األغاين اجملانية بشبكات التواصل
الرتفيهية وغريها.
ونظرا ألن هذه امللفات هي من نوع  MP3وهو ما يضمن أن اهلاتف حيمل املاليني منها ،لصغر السعة التخزينية مللفاهتا على اهلاتف احملمول
كما أهنا رخيصة أو جمانية (تعطي منها عينات جمانية) ويسهل احلصول عليها ،ومن نوع الراب أو من نوع املوسيقى الشعبية الذي يسعى إليه
املراهقون ويرى فيه أتكيدا لذاته .وقد استخدمت يف فرتة السبعينات من القرن املاضي يف مستشفيات الطب النفسي والصحة النفسية األمريكية
وذلك لتحفيز العقل على فرز هرموانت السعادة و االسرتخاء واملتعة النفسية وهي هرموانت التتكسيتوسني و الدوابمني وهي هرموانت يتطلب
حقن مريض االكتئاب هبا مقابل اآلالف من الدوالرات  ،بينما ال يتطلب ابستخدام هذه التقنية العديد من الدوالرات اليت ال تتجاوز  3إىل 10
دوالرات لألغنية وتستخدم حبد أقصى جلستني أسبوعيا ،واستخد مت أيضا ابحلرب العاملية الثانية كأداة لتعذيب السجناء حيث يتم تغطية عني
السجني وطرح نوع من املوسيقى الرقمية احملفزة برتددين خمتلفني يرتاوح بني  900إىل  940هرتز مما يؤثر على النشاط الكهرابئي للمخ مما قد
يسبب الوفاة إذ أهنا تصدم نصفي املخ بنفس التوقيت (.حممود ، 2017 ،ص ) 03
 -6مقارنة بني املخدرات التقليدية والرقمية:
 -1-6أوجه التشابه:
تتشابه املادتني مع بعضهما البعض على كوهنما مواد خطرية تؤدي إىل تسمم اجلهاز العصيب .اتفق اخلرباء على أن كال النوعني يؤداين حلالة اإلدمان الذي يسبب االضطراب النفسي واجلسدي معا عند استحالة اإلقالع عنه معوجود بعض االختالفات يف أن املخدرات التقليدية حتدث ا إلدمان العضوي والنفسي معا ،خبالف املخدرات الرقمية اليت حتدث اإلدمان
النفسي فقط.
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كالمها حتداثن أتثريا على العقل يتعود عليه ويغري موجاته ومزاجه عن طريق حث املخ على فرز مواد معينة حتث العقل على فرز هرموانتتتسبب يف تغيري املزاج.
كالمها يدخل للجسم مع االختالف يف طريقة الدخول ويف كيفية االستقبال له.تتشاهبان يف كوهنما تفقدان وعي اإلنسان وتغييب إدراكه وأتثر ابلسلب على جسمه  ،كما أن املواد املخدرة ليست نوعا واحدا فقط بلمنها املسكرات و املفرتات واملرقدات.
 -2-6أوجه اإلختالف :
املخدرات التقليدية تعترب األصل يف املخدرات  ،وهي مكونة من مادة نباتية طبيعية أو مصنعة أو مادة ذات تركيبة كيميائية تسببملتعاطيها فقداان كليا أو جزئيا لإلدراك بصفة عامة  ،ويتم تعاطيها عن طريق االحتساء أو البلع أو املضغ أو احلقن أو التدخني أو الشم أو
غريها خالفا عن املخدرات الرقمية اليت ختلو عن جوهر املادة ،فهي مقاطع موسيقية مؤلفة من نغمات معينة خصيصا تدخل اجلسد عن
طريق السماع فقط ،وتؤثر على العقل وحيصل هبا اإلدمان النفسي.
املخدرات التقليدية هلا آاثرها السلبية على صح ة متعاطيها سواء بدنيا أو فسيولوجيا أو نفسيا خبالف املخدرات الرقمية اليت اختلفواحول أتثريها يف جسم متعاطيها من الناحية الفسيولوجية والبدنية والنفسية وآراء أخرى ترى آاثرها ومهية نفسية.
املخدرات التقليدية ميكن مكافحتها ورصدها وتتبع من مروجيها و متعاطيها بسهولة ،لطبيعتها املادية واقتصار من يروج فيها علىأشخاص معينني يقومون جبلبها وبيعها بوسائل وطرق ابتت معروفة لقوات مكافحتها على خالف املخدرات الرقمية اليت يتم تروجيها عن
طريق االنرتنت وأجهزة احلاسوب واهلواتف الذكية داخل البيوت يف غرف مغلقة مما جيعل مكافحتها أمر يف ابلغ الصعوبة وكذلك رصد
متعاطيها.
املخدرات التقليدية حمرمة يف كافة القوانني ومذكورة على سبيل احلصر يف جداول قوانني املخدرات لكل دولة فيسهل على أي شخصمعرفة املادة اليت يتعاطاها إن كانت جمرمة أم ال خبالف املخدرات الرقمية اليت تفتقر إىل اجلزاء اجلنائي فهي حىت اآلن مل يدرجها القانون مما
جيعل متعاطيها يفتقر إىل احلماية القانونية فهو لقمة سائغة يف يد جتارها )journals.ekb.eg( .
 -7مصادر املخدرات الرقمية :
يتم احلصول علي موسيقي املخدرات الرقمية من خالل العديد من املواقع علي االنرتنت ،إذ ميكنك حتميل املخدرات الرقمية واملقاطع
املوسيقية  mp3من خالل االنرتنت واملواقع اليت توفر تلك امللفات الصوتية ،إذ ال يوجد أي قوانني جترم أو متنع تداول تلك امللفات يف أي
دولة ابلعامل ومل يكتفي مروجو املخدرات الرقمية من توفريها وتسهيل الوصول إليها ،لكنهم وعلى عكس املخدرات التقليدية يوفرون دليل مكتوب
يشرح كيفية تعاطيها خطوة خبطوة من خالل املخدرات الرقمية  pdfو يوضح اإلجراءات اليت جيب عليك اتباعها للحصول علي النشوة
والفاعلية املطلوبة منها ،و تتوفر املخدرات الرقمية علي مواقع االنرتنت أبسعار خمتلفة حبسب الشعور الذي تود احلصول عليه أو حسب املخدر
التقليدي الذي ترغبه ؛فهناك خمدر رقمي للهريوين وخمدر رقمي للحشيش وخمدر رقمي يضاهي نفس اإلحساس والشعور كأن الشخص يتعاطى
خمدر تقليدي ابلفعل .
أما عن مقاطع موسيقي املخدرات الرقمية فترتاوح مدهتا ما بني ربع ساعة ومنه ما يصل ايل ساعة ومنها جرعات خاصة تسمعها وفق ترتيب
معني للوصول ايل الشعور املطلوب ،و مل تتوقف املخدرات الرقمية عن ملفات صوتية إذ أن املخدرات الرقمية يوتيوب ،قد وجدت بني عشية
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وضحاها لتجلب اليها كثرياً من األشخاص الذين غرر هبم من قبل جتار هذا النوع ؛إذ تتوفر علي اليوتيوب مقاطع للمخدرات الرقمية يصل
بعضها ايل ساعة حبيث يكون هناك أتثرياً بصراي ومسعياً مع األلوان املختلطة الثابتة واملتغرية حىت حتفز الالوعي عند االنسان .
()www.clinic-psychiatry.com

 -8طرق تعاطي املخدرات عرب شبكة االنرتنت:
يتمثـل هـذا التطـور احلـديث فـي تعـاطي املخـدرات عبـر شـبكة اإلنرتنـت فـي جلـوس تـاجر املـواد املخـدرة أمـام جهـاز احلاسـب اآللـي اخلـاص بـه
ليتلقـى طلبـات الـشراء للمـواد املخـدرة عبـر موقعـه االلكرتوين  ،وهنـا ال يقـوم إبرسـال أحـد اتبعيـه ليـسلم املـادة املخـدرة املـشرتاة ،و امنـا يقـوم
املـشرتي بـإجراء عمليـة حتميـل املخـدر الـذي يرغبـه فـي شـكل ملفـات وهـو مـا يعـرف بــاملخدرات الرقمية ،وقــد صــممت هــذه امللفــات الــصوتية
( أو املخــدرات الرقميــة ) حملاكــاة اهلالوس وحاالت االنتشاء املـصاحب لتعـاطي املـواد املخـدرة عـن طريـق التـأثري علـى العقـل بـشكل الالوعي وهذا
التأثري الذي حيدث عن طريق موجات صوتية غري مسعية لألذن تسمى( الضوضاء البيضاء ) مغطاة ببعض اإليقاعات البسيطة لتغطية إزعاج تلك
املوجات .وأييت التأثري املطلوب من خالل مساع تلك املوجات من مساعات أذن أسرتيو الحتواء امللف على موجتني خمتلفتني لكل أذن ابإلضافة
إىل برانمج متخصص لتلك النوعية من املوسيقى يسمى . I-Doser
ويقوم املستخدم الراغب يف شراء املادة املخدرة ابختيار اجلرعة املوسيقية ونوعها من بني عدة جرعات متاحة على املوقع ميثل كل منها نوعا من
أنواع املخدرات اليت يرغب فيها هذا املستخدم ،مث يقوم بتحميل ما مت اختياره وشراءه من ملفات على مشغل أغاين "  "MP3ومساعات سرتيو
لألذ نني واالستلقاء يف غرفة هبا ضوء خافت وتغطية العينني والرتكيز على املقطوعة املوسيقية اليت يرتاوح مدهتا بني  15و  30دقيقة للمخدرات
املعتدلة أو  45دقيقة للمخدرات شديدة التأثري  .ويؤكد املتاجرون يف املخدرات الرقمية من خالل مواقعهم على عدم وجود قانون مينع حتميل
امللفات الصوتية أو املخدرات الصوتية واإللكرتونية ،واستنادا إىل عدم وجود قانون مينع حتميلها حىت إن كان هلا أتثري املخدر فاستخدام املوجات
الصوتية يف عمليات احملاكاة العقلية لألحاسيس املختل فة و يف جماالت أخرى كالعالج النفسي وعالج القلق مستخدما ابلفعل والتوتر واألرق
وعدم انتظام النوم من خالل بث موجات غري مسعية تؤثر يف الالوعي للتحكم يف احلالة املزاجية ( .أبو سريع  2010،ص) 6- 4 ،
ويتم حتميل هذه املخدرات عرب االنرتنت وتكون العينة األوىل التجريبية جمانية وهذا قطعا ما يدفع الكثري من الشباب واملراهقني إىل جتربتها
وإدماهنا والوقوع فريسة هلا ،ومما قد مت ذكره أن هذه النغمات تصل قوهتا وترتاوح ما بني  1000إىل  1500هريتز وأن أي جرعة زائدة من هذا
املخدر املوسيقي قد تفتك مبخ املتعاطي.
فهي ملفات صوتية وأحياانً ترتافق مع مواد بصرية وأشكال و ألوان تتحرك وتتغري وفق معدل مدروس متت هندستها لتخدع الدماغ عن طريق بث
أمواج صوتية خمتلفة الرتدد بشكل بسيط لكل أذن .وألن هذه األمواج الصوتية غري مألوفة يعمل الدماغ على توحيد الرتددات من األذنني للوصول
إىل مستوى واحد ابلتايل يصبح كهرابئياً غري مستقر ،وحسب نوع االختالف يف كهرابئية الدماغ يتم الوصول إلحساس معني حياكي إحساس
أحد أنواع املخدرات أو املشاعر اليت تود الوصول إليها كالنشوة.
والضرابت الثنائية  Binural beatsحتدث عندما تكون هناك نغمتان  tonesبفارق تردد قليل تعمل بنفس الوقت دون استخدام مساعات
الرأس فإن الشخص يسمع كال النغمتني كصوت واحد  ،والفرق القليل يف الصوت و يف الرتدد يؤدي إىل مساع الصوت كصوت واحد لكن
عندما تسمع الضرابت الثنائية من خالل مساعات الرأس فإن الشخص سيسمع بوضوح الفرق بني النغمات ،والدماغ سيعامل األصوات كنبضتني
أو صوتني منفصلني والدماغ بشكل طبيعي يعاجل األصوات اإليقاعية كنبضات كهرابئية أو موجات دماغية ،والفكرة من وراء املخدرات الرقمية
هي للسيطرة على هذه املوجات الدماغية من خالل املزامنة هلم بنوابت ثنائية مصممة  ،binaural beatsهذا املبدأ هو املماثل لفعل الكثري
من العقاقري واملعاجلات مثل .biofeed bah
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فمثال لو تعرضت األذن اليمىن إىل موجة  325هرتز واليسرى إىل موجة  315هرتز فإن الدماغ سيعمل على معاجلة املوجتني لتشكيل صوت
وموجة جديدة لتكوين موجة  10هرتز ،وهي ذات املوجة اليت ينتجها الدماغ أثناء االرختاء والتأمل ( .العبادي ،2018 ،ص ص)128-127
 -9أساليب الرتويج للمخدرات الرقمية:
يستخدم مروجو هذه املخدرات العديد من الطرق و االساليب الرتوجيية إلقناع مستخدميها بفاعليتها و جودهتا جلذب أكرب عدد من مستهلكيها
و ذلك من خالل عدة طرق :
إقناع الشباب بعدم وجود أي ضرر من تلك املخدرات حيث ال تؤثر كيميائيا على اجلسد كاملخدرات التقليدية
 إبراز أتثري تلك املخدرات الرقمية على صحة اجلسد ونشاطه واسرتخاءه عرض قصص ومهية خمتلقه ألشخاص خاضوا جتربة تعاطي املخدرات الرقمية وكيف أهنا جعلت حياهتم أسعد وأمجل مما سبق. عرض تلك املخدرات أبسعار تنافسية زهيدة يف متناول اجلميع ،عكس أسعار املخدرات التقليدية اليت عادة ما تكون مرتفعة وابهظة الثمن .()www.addiction-wiki.com
 -10أنواع املخدرات الرقمية :
تتعدد أنواع املخدرات االلكرتونية وختتلف استعماالهتا متاماً كاملخدرات التقليدية وهي حتمل نفس أمساء املخدرات التقليدية كاملارجيواان و
الكوكايني وغريها من أنواع املخ درات ،بل قد فاقت املخدرات الرقمية املخدرات التقليدية وصار هلا أمساء أخري خاصة مثل :إنقاص الوزن و
أبواب اجلحيم واملتعة يف السماء ،و غريها من األمساء اليت تطلق عليها وال تتوقف على املوسيقي فحسب ،بل هناك خطر بشكل أكرب وهي
املخدرات الرقمية يوتيوب فيديو وقد القت إقباال بشكل كبري ،وعلي الرغم من أن تلك األنواع من اإلدمان مل يدخل ايل العامل العريب بشكل كبري
إال أننا نري أمور خطرية يف عامل اإلدمان ،ورمبا تنتشر تلك االنواع من االدمان علي غفلة فنخسر الكثري والكثري من شبابنا يف طريق تعاطي
املوسيقي)www.medicaltreatmentweb.com( .
لكن بعض املتخصصني صنفوا نوعني رئيسيني هلذه املخدرات و هي:
 األسطورة البلورية  :Crystal mythوهي نوع من النغمات اهلادئة اليت تبعث على االسرتخاء واهلدوء وتبعث يف النفس نوع من النشوةمن خالل توارد ،الذكرايت األليمة كما أن النغمة من النوع الدافعي اهلادئ الذي يبعث أحالم اليقظة إىل الفرد ،ويبعث يف النفس البهجة.
 املوجة العالية  :Heavy metalوهي نوع من النغمات الصاخبة اليت تتسبب يف حدوث حتفيز جلميع خالاي اجلسم والعقل وتعمل علىحتفيز العقل ابلصورة اليت تزيد من نشاط الفرد بصورة مذهلة )www.researchgate.net( .
و صنفت بعض املستشفيات يف الطب النفسي أنواع خمتلفة من هذه املقطوعات الصوتية واليت حتاكي أتثري املواد املخدرة إىل جانب مقطوعات
أخرى متنح شعور ابلراحة واالسرتخاء مثل:
 موجات الكحول :هتدف تلك املقطوعة إىل منح املتعاطي أتثري ابهلدوء واالسرتخاء يشبه ما مينح الكحول عن تناوله. -موجات األفيون :تعمل مقطوعة األفيون علي شعور املتعاطي ابلنشوة والسعادة والنعاس وحماكاة التأثري احلقيقي ملخدر األفيون.
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 موجات املارجيواان :تعمل موجات املارجيواان على هتدئة وظائف اجلسم و احساس املتعاطي بشعور يشبه تدخني نبات املارجيواان والدخول يفحالة نشوة وهدوء.
 موجات الكوكايني :عبارة عن مقطوعة حتمل نغمات منشطة للجهاز العصيب تعطي نفس إحساس الكوكايني وتولد شعور ابلطاقة والنشاط. املوجات اجلنسية :متنح النغمات اجلنسية للمتعاطي شعور ابلنشوة اجلنسية مياثل احلادث أثناء ممارسة العملية اجلنسية والوصول لألورجازم. موجات الرتفيه :تقوم تلك املقطوعة املوسيقية مبنح املتعاطي شعور ابلرتفيه والسعادة كما لو أنه يعيش حالة من الراحة والسرور وامتالك كلما يرغب فيه)altaafi.com( .
 -11حقيقة وجود املخدرات الرقمية:
نبدأ موضوعنا برأي األمم املتحدة يف هذه القضية ؛ففي بيان صدر عن القسم الصحي التابع لألمم املتحدة أكد أنه " :ال يوجد ما يُسمى
ابملخدرات الرقمية ،مبيناً أهنا فعلياً تسمى املؤثرات الصوتية ،وأن ما ذكر من حاالت إدمان وتسجيل وفيات ،معلومات مغلوطة وغري علمية".
و أكدت دراسة للمعهد القومي األمريكي ملكافحة املخدرات عدم وجود أية بياانت علمية بشأن القضية .ويف دراسة قامت هبا جامعة جنوب
فلوريدا توصلت لنتيجة أن الظاهرة ال تؤدي إىل تغيريات كيميائية يف الدماغ ،يف حني مكتب أوكالهوما للمخدرات والعقاقري اخلطرة يرى أن القلق

األكرب عندما جيرهبا الطفل وينتهي به األمر لتدخني املاريغواان مثالً ،و تقول اخلبرية األمريكية برجييت فورجو "إن املخدرات الرقمية خطرية ،وأن
االستخدام املفرط لألصوات احملفزة ميكن أن يؤدى على املدى الطويل إىل اضطراابت يف النوم أو القلق متاماً كاستخدام املنشطات اليت تستعمل

يف بعض احلاالت املرضية " .

يف املقابل قالت طبيبة األعصاب الدكتورة هيلني وهىب يف مقال هلا بصحيفة الواشنطن بوسط " :إن املخدرات الرقمية ال تشكل خطراً على
الدماغ وأن األحباث أفادت أنه مل يكن هناك أي زايدة على اإلطالق يف نشاط موجات الدماغ ملن يستمعون إىل مثل هذه امللفات ذات
الرتددات املختلفة" .ويف دراسة أعدها مقدم دكتور أبو سريع أمحد عبد الرمحن من وزارة الداخلية املصرية بني فيها أن "املخدرات الرقمية ظاهرة
منتشرة يف الوطن العريب وتتم من خالل جلوس اتجر املخدرات أمام جهاز احلاسب اآليل اخلاص به ليتلقى طلبات الشراء للمواد املخدرة عرب
موقعه اإللكرتوين ومن مث يقوم بعملية حتميل امل خدرات الرقمية ،واليت هي عبارة عن ملفات صوتية حتتوى على نغمات أحادية أو ثنائية يستمع
إليها املتعاطي جتعل الدماغ يصل إىل حالة من التخدير تشابه أتثري املخدرات احلقيقية اليت يريدها)www.alhadath.ps( ".
ويبني بعض من استمعوا إىل هذه املوسيقى الغريبة أبن تلك املقاطع ذات أتثري مؤكد ال حيتمل الشك ،حيث اراتبوا يف البداية ،ولكن عند جتريبهم
ثبتت احلقيقة لديهم ،فمروا أبعراض من التخدير يف اجلسم ودوار يف الرأس ،ووصفوا حالتهم كما يصفها من يتعاطى املخدرات متاماً .
أما األوساط العلمية فلم يتم الفصل يف مدى خطورة امل خدرات الرقمية فاملخدرات العادية تدخل مواد غريبة إىل اجلسم ،وهي تسبب التأثري بتغيري
كيميائية الدماغ ،أما قضية تغري األمواج الدماغية فريي بعض املشككني بصحة أتثريا املخدرات االلكرتونية على األدمغة ،فإهنم يرون أهنا حتتاج
املزيد و املزيد من البحث و يشاهدوا امل ستمعني هلذه املوسيقي ،حيث يبينون أن ذلك ال يتعدى خدعة وأنه وسيلة لبيع تلك املوسيقى وإن هلا
أتثريات إحيائية نفسية فقط ،إذ أن اإلحياءات النفسية قد تشوش على الدماغ ،وأنه ال يتوفر دليل علمي قاطع حول مدى أتثري املخدرات
االلكرتونية على اإلنسان  (.جلول و فرحات  ، 2020،ص ص )79-64
و يري املختصون أن إدمان هذا النوع من املخدرات الرقمية هو إدمان نفسي ،و هذا النوع من األصوات فهو غري معروف حىت اآلن وغري
مصنف عامال فعليا لإلدمان و ال تتعدي أن تكون أكثر من أصوات شديدة اإلزعاج شبيهة أبصوات املعدات الصناعية الثقيلة ،وتتكون من
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موجات صوتية مسموعة وأخرى غري مسموعة تتسبب هبالك للخالايً و االستماع هلا يسبب اإلدمان  ،ولكنه يرتك آثرا عصبية على الدماغ
ويرون أيضا أهنا مدمرة مثل إ حداث عدم تركيز وخلل يف خالاي الدماغ و األذن ،إضافة إىل اخلوف من أن هذه األصوات ستقود املراهقني
والشباب إىل إدمان على املخدرات احلقيقية حسب الكثري من الدراسات )ketabpedia.com( .
وتشري بعض التقارير أنه ال توجه حىت اآلن أية ورقة علمية حتمل دليل قاطع على أن هذا النوع من املخدرات يسبب اإلدمان أو هي مضرة أبي
حال من األحوال ،ويتفق الكثري من األطباء حول هذا ا لرأي ويرون أن أتثريها جمرد إحياء يعتمد على مدى تقبل الشخص هلا وأن منشأها نفسي
وليس كيماوي .حيث ال يصل إىل حالة اإلدمان على املوسيقى الرقمية إال من وصل حلالة اإلدمان الشديد والتدهور الصحي وخاصة النفسي
وتكشف جامعة جنوب فلوريدا من خالل دراسة قامت هبا لتعرف إن كانت ظاهرة  binaural beatsتؤدي لزايدة الرتكيز فيما يعرف
بقصور االنتباه وفرط احلركة  ADHDوتوصلت لنتيجة أن الظاهرة ال تؤدي إىل تغيريات كيميائية يف الدماغ  ( .العبادي ، 2018 ،ص ص
)132-131
ويوضح مستشار وطبيب نفسي متخصص يف اإلدمان جوزيف خوري أنه مل يسمع هبا ومل متر عليه أي حالة إدمان من هذا النوع ويرى أنه حىت
يتم معرفة أتثري نوع معني من املخدرات على الدماغ وابلتايل حتاكيه ابلذبذابت الصوتية ،جيب على املتعاطي أن يكون جمراب له أوال ،لذا على
األرجح من يستخدم هذه املخدرات استعمل من قبل املخدرات العادية املعروفة ،واآلن حياول إنشاء نفس اإلحساس عرب الذبذابت الصوتية.
( العبادي ، 2018 ،ص ص )132-131
لكن يرى بعض أطباء االدمان أنه حني االستماع هلذه امللفات الصوتية فإن الدماغ حياول توحيد الرتددين يف األذن اليمىن و اليسرى للحصول
على مستوى واحد لكال ترددي النغمة ،األمر الذي يرتك الدماغ يف حالة من الالاستقرار على مستوى اإلشارات الكهرابئية اليت يرسلها ومن
هنا خيتار املروجون ملثل هذه املخدرات نوع العقار الذي يريدون الوصول إليه  ،ويكفي أن يتم االستماع إىل الرتدد الصويت املتباين بني األذنني
ملدة بني  15دقيقة ونصف ساعة ،كما أهنا صممت حملاكاة حلاالت االنتشاء واهللوسة املصاحب لتعاطي املواد املخدرة عن طريق التأثري على
العقل بشكل الالوعي عن طريق موجات صوتية غري مسعية لألذن تسمى الضوضاء البيضاء إبيقاعات بسيطة لتغطية إزعاج تلك املوجات ويقوم
املستخدم الراغب ابلشراء ابختيار اجلرعة املوسيقية  ،ونوعها من بني اجلرعات األنواع  -املتاحة على املوقع من بني امللفات على مشغلMP3
واإلدمان على هذا النوع من املخدرات الذي مينعه القانون ولو كانت أتثرياهتا كما يقول بعض األطباء هلا نفس مفعول عقاقري اهللوسة  ،كما
تؤدي لإلدمان  ،وقد وجدت هذه املخدرات رواجا هائال بني مستخدمي االنرتنت خصوصا منهم الشباب  ،وأصبحت كثري من املواقع تعج هبذا
النوع وتتاجر فيها بعد التفنن يف تصنيفها إىل خمدرات روحية جنسية  ،هلوسة  ،سعادة  ،مضادات القلق  ،خمدرات نقية وغريها .
(عزوز  ،قريشة ، 2020 ،ص ص ) 44- 43
 -12أتثري املخدرات الرقمية على صحة األفراد:
صنف اخلرباء العديد من التأثريات الصحية و االجتماعية و النفسية و اجلسدية للمخدرات الرقمية و كل جهة صنفتها حسب وجهة نظرها و
نذكر بعض التأثريات اليت اتفق عليها األغلبية
االنعزال عن الواقع وحماولة البحث عن الشعور ابلسعادة والنشوة الزائفة ،واليت ال يوجد دليل على وجودها يف األساس.الشعور الدائم ابخلمول وعدم القدرة على بذل أي جمهود مما سيؤثر سلبا على الطاقة اإلنتاجية .اإلدمان النفسي من أبرز األضرار اليت تنتج عند االستماع إىل املخدرات الرقمية.91
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االستماع إىل الرتددات املتباينة حتمل الكثري من األضرار إىل اجلهاز السمعي وقد بسبب الرعشة يف األطراف واأليدي وعدم التوازنوتسبب الرجعة والتشنجات.
الشرود الذهين إذ يؤثر سلبا يف املخ ويقلل إىل حد الفقدان تركيز اإلنسان( .عبري ، 2009 ،ص ص . )272-271و صنفها حممود على موسي ايل مستوايت هي:
 من حيث األداء الوظيفي للذاكرة  :يؤدي استخدام املخدرات الرقمية إىل خفض كفاءة الذاكرة قصرية املدى اخلاصة ابالسرتخاء السريعللمعلومات ،وفقا لبعض التجارب اليت أجريت.
 من حيث القدرات االنفعالية  :وجدت بعض الدراسات أن األشخاص الذين خضعوا للمخدرات الرقمية متباين الرتدد على األذنني قد زادتلديهم معدالت االكتئاب بعدة مدة.
 املتعة النفسية  :االستخدام املنزيل لتقنية املخدرات الرقمية على أتثري املتعة النفسية،مما يدفعه إىل زايدة درجة الصوت وقوة الرتددات وهو ماينعكس سلبا على اجلهاز السمعي.
 القدرات املعرفية :استخدام تباين الرتدد على األذنني من قبل األشخاص يؤدي إىل حدوث مستوايت جيدة من ضعف الرتكيز وابلتحديداضطراب نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط واحلركة ونقص القدرة على اإلبداع يؤدي لتدهور قدرات هؤالء األشخاص وفقا للتجارب .
()www.researchgate.net
 استخدام النقر متباين الرتد د على األذنني يؤدي إىل اخنفاض يف كفاءة الذاكرة قصرية املدى لبعض التجارب اليت أجريت اخلاصة ابالسرتجاعالسريع للمعلومات .
 وجدت بعض الدراسات أن األشخاص الذين خضعوا لتقنية النقر متباين الرتدد على األذنني قد زادت لديهم معدالت االكتئاب بعد فرتة منالوقت .
 ا الستخدام املنزيل لتقنية النقر متباين الرتدد على األذنني يرتبط خبطر حدوث خلل يف اجلهاز السمعي السيما مع عدم جناح الشخص يفاحلصول على أتثري انتشائي  ،مما يدفعه إىل زايدة درجة الصوت و قوة الرتددات و هو ما ينعكس سلبا على اجلهاز السمعي .
استخدام النقر متباين الرتدد على األذنني من قبل األشخاص الذين يتمتعون مبستوايت جيدة من الرتكيز و القدرة على اإلبداع يؤدي لتدهورقدرات هؤالء األشخاص وفقاً للتجارب املتوافرة (.عبد احلسني  2016 ،ص) 19 ،
و الفكرة من وراء استخدامها يعكس إمكانية األفراد للوصول إىل التأثري املقصود  ،كن ميكن أن حتاكي أتثري املخدرات القوية واخلطرية مثل
الكوكايني ،اهلروين ،األفيون ،اإلكستازي  ecstasyالبييوت  peyoteوغريها والتأثريات اجلانبية هلذه العقاقري غري الشرعية و املؤذية بغض
النظر عن كيفية الوصول هلا سواء عن طريق مواد أو صوت  (.نضال خيضر ، 2018 ،ص ص . )132-131
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 -13دور التشريعات القانونية يف مكافحة املخدرات الرقمية:
نطرح تساؤل رئيسي مفاده هنا هو هل ميكن تطبيق القوانني املشرعة حول املخدرات على املخدرات اإللكرتونية ؟ لكن ابلرجوع إىل هذا القانون
جنده حيدد على سبيل احلصر املقصود ابملخدرات فيعدد ا ملخدرات الطبيعية ويعرفها أما ابلنسبة للمؤثرات العقلية فعرفها القانون أهنا كل مواد
طبيعية كانت أو اصطناعية أو كل منتج طبيعي مدرج يف اجلدول األول أو الثاين أو الثالث أو الرابع من اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 1971
فاملشرع مل ينص على املؤثرات العقلية يف القانون  04/18وذلك نظرا لعددها الكبري وذكرت فقط يف اإلحالة إىل اجلداول املذكورة يف االتفاقية
الوحيدة للمخدرات .
فتحديد القانون للمخدرات من خالل حصرها يفسر أن من يستهلك مادة غري تلك املذكورة من طرف املشرع ال يعد جرما وهذا استنادا ملبدأ
الشرعية اجلزائية وابلتايل ال ميكن املعاقبة على تعاطي املخدرات الرقمية مبوجب قانون املخدرات ( .عبد احلليم ،2019 ،ص )79
مما يبني لنا أنه وحلد اآلن ال ميكن القول أنه يوجد قوانني واضحة ودقيقة ومنفصلة شرعها املشرع تقريبا يف كل أحناء العام تعين مبكافحة تعاطي أو
االجتار ابملخدرات اإللكرتونية وهو ما يبني لنا صعوبة هذه املهنة اليت تزداد خطورهتا.
فالقوانني بصفة عامة بشأن املواد املخدرة واملؤثرات العقلية ورغم أتكيدها ابلعموميات على جترميها للمخدرات إنتاجا وجتارة وتعاطيا  ،إال أهنا
تقف عاجزة أمام تقنية اإلنتاج ووسائل الرتويج والتوزيع (الالمرئية ) وسرعة انتشارها وطريقة التناول والتداول (ابألثري) اليت ال تكلف سوى مساعة
أذن ال ميكن للقانون أن ُجيّرم امتالكها .إذ أن القانون أعاله جرم املتاجرة وصناعة املخدرات و االستخراج والتحضري واحليازة والتقدمي والعرض
للبيع والتوزيع والشراء ،ومل ُجي ّوز املتاجرة ابملستحضرات احلاوية على املخدرات مهما كان نوعها وهو أمر من اجليد أن يسري على اطالقه لو مل يقيد
مبقتضى القانون الذي افرتض أن مصدر املخدرات هو مادي أي (مرئي وملموس) فحرم زراعة املخدرات وقيد أنواعها بنبااتت القنب وخشخاش
األفيون والقات ونبتة الكوكا و غريها ،ولتأكيد القيد املادي حرم نفس القانون نقل هذه النبااتت يف أي طور من أطوار منوها.
وهنا نشأت اإلشكالية القانونية املتمثلة يف إمكانية إثبات إنتاج املخدرات الرقمية واملتاجرة فيها وابلتأكيد تعاطيها يف حال القبض على أحد
األشخاص يستمع ملثل هذا النوع من ملفات املوسيقى املخدرة .فالقانون املذكور ملكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية ،أكد يف نصوصه على
أن املخدرات هي (مادة) أي أهنا شيء مرئي وملموس ،والسؤال يف حالة املخدرات الرقمية ،هو كيف سيتم تعريف هذه امللفات الصوتية على
أهنا مادة ؟ وهي يف األصل غري ملموسة ؟ بل كيف ميكن حماسبة من روج هلذه امللفات ،كوهنا مل تكن جرمية لوال وجود مساعات األذن املباحة يف
األصل ؟ وكيف ميكن التمييز بني التعاطي هلذا النوع من املخدرات  ،والتناول على أساس عالج بعض احلاالت النفسية ،لشرحية من املصابني
ابالكتئاب اخلفيف يف حالة املرضى الذين يرفضون العالج السلوكي (األدوية) وهلذا مت العالج عن طريق ذبذابت كهرومغناطيسية ،لفرز مواد
منشطة للمزاج .وعلى تقرير أي خمترب يعتمد القاضي يف فحص وإثبات تعاطي أحد األشخاص هلذا النوع من املخدرات ؟ إن عدم االجابة على
هذه األسئلة وغريها من عالمات االستفهام يدل على أن تشريع جترمي املواد املخدرة يف القوانني وغريه من التشريعات ذات الصلة مل تعد
منسجمة مع تطور أصل املادة املخدرة وأساليب تداوهلا وتعاطيها ،وهو أمر يهدد الفئة العمرية الفعالة و املسئولة عن مستقبل الوطن.
ولعلنا على سبيل االجتهاد القانوين ،ميكننا القول أبن مقومات جرمي ة املخدرات الرقمية ميكن احتواؤها تكوينا وأتصيال وجترميا وفقا حلكم قوانني
اجلرائم اإللكرتونية ،حيث على خالف القائلني أبن املخدرات الرقمية ليست " مادة " ؛إذ "ا ملادة " قائمة وموجودة يف املخدرات الرقمية متمثلة
يف الرتدد والشفرة اجلرمية املوضوعة ابلتكوين اإللكرتوين للقطعة املوسيقية أو املادة اإللكرتونية املستخدمة مبا يتشكل معه الركن املادي للجرمية
والذي يكون مناطا للعقاب املقرر للجرمية التقليدية مبوجب النصوص العقابية الواردة يف قانون العقوابت)albiladpress.com ( .
و يف الوقت الراهن فإن استخدام الشباب للسماعات ابت منتشراً بكثرة ،حبيث سيؤدي ذلك إىل إشكالية تتعلق يف ما اذا كان ذلك الشاب
فعالً يستمع إىل موسيقى عادية أم مؤثرة ،وابلتايل فإن هذه امللفات يصعب جداً السيطرة عليها.
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و على الرغم من عدم وجود دراسات علمية  ،من جهات رمسية حول هذه املواد اليت يتم حتميلها كملفات صوتية من مواقع إلكرتونية ويتم
االستماع إليها بسماعات ،خصوصاً لتعطي الشخص املستمع أتثري املواد املخدرة نفسه  ،إال أنه جيب استشراف املستقبل ،ويتحتم على اجلميع
عدم إغفال خطورة مثل هذا النوع من املخدرات ،الذي من املؤكد أن مروجي املخدرات احلقيقيني هم من يقفون وراءه الستدراج األشخاص إىل

اإلدمان احلقيقي )www.researchgate.net( .

وابلنسبة للوضع القانوين ملروج ومدمن املخدرات الرقمية ونظرة القانون له وكيف ميكن أن يكون تكييف اجلرم الذي يقرتفه فإنه يف غياب القانون
وتوصيف علمي حمدد يوضح ويرفع اللبس عنها  ،فإنه ال ميكن تطبيق القانون بشأن مكافحة املخدرات الرقمية  ،وتنظيم استعماهلا و االجتار فيها
إضافة إىل وجود الركن الشرعي للجرمية وعدم التوسع يف النص اجلنائي فإن هذا النوع من اإلجرام يبقى من الصعب متابعته جزائيا ما مل يصدر
نص واضح وصريح هبذا الصدد وحىت صدور مثل هذه القوانني يبقى املروجون واملتعاطون هلذه األنواع بعيدا عن سلطة القانون ،ففي املخدرات
العادية النصوص والتشريعات واضحة بشأهنا وميكن حتليلها خمرباي و اتباعها لكن مع هذا النوع الذي ظهر من املخدرات الرقمية فاألمر خيتلف
متاما فالقانون يبقى عاجزا أمامها أو حماكمة متعاطيها أو مروجيها ،ألهنا ختتلف عن املخدرات العادية اليت يكون استهالكها من خالل الشم أو
احلقن أو التدخني فهي نوع جديد هلا أتثري سليب ،لكن يصعب إثبات ذلك يف ظل غياب نصوص وتشريعات قانونية واضحة واليت قد حتتاج
لسنوات عديدة حىت ميكن جتهيز مواد قانونية ميكنها حماربة هذا النوع من املخدرات (.ايسني  ،د س  ،ص ص )597-596
 -14طرق الوقاية من املخدرات الرقمية:
 البد من رصد وحجب هذه املواقع واملقاطع الصوتية قبل تروجيها والعمل على ضبط مروجيها من قبل املؤسسات احلكومية ذات العالقةابلتعاون مع وزارات الدولة كوزارة االتصال والداخلية.
 إنشاء تطبيقات توعية مبتكرة من قبل جلان خاصة ابإلرشاد النفسي ،واليت تتناسب مع أسلوب تفكري الشباب واستهداف املدارسواجلامعات هبذه احلمالت من خالل التنسيق مع إدارهتا .
نشر وسائل التوعية لألسر عن طريق مد جسور التعاون بني املرشد الرتبوي واملدرسة وأسرة املراهق وتدريبهم على كيفية فرض نوع منالرقابة على أبنائهم.
 جيب عدم وضع أجهزة الكمبيوتر داخل غرف األحداث ويفضل أن يكون يف مكان مفتوح حىت يعلم األطفال أن أهلهم يشاهدون كلما يتصفحون.
ضرورة استحداث قوانني صارمة جترم استخدام مثل هذا النوع من املخدرات.تفعيل دور فرق املكافحة وتدريبها على التعامل مع املواقع املروجة هلذا النوع من املخدرات.خلق نوع جديد من التعاون الدويل للوصول للمصادر واملواقع واختاذ إجراءات قانونية صارمة ( .عبري ، 2019،ص ص )272-271 -15نتائج الدراسة:
من خالل ما مت عرضه يف هذا البحث من اختالف وتعد د لوجهات النظر العلمية والبحثية حول املخدرات الرقمية استخلصنا جمموعة من
النتائج العلمية مفادها:
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 أن املخدرات الرقمية ال تزال اآلراء العلمية ختتلف حبقيقة وجودها و ال يزال اجلدل قائما حوهلا من طرف العلماء و األطباء من حيثحقيقتها و مفهومها و درجة أتثريها ،رغم انتشارها الذي أصبح علين وسط املراهقني و الشباب ابلدرجة األويل ،و طرق تعاطيها أصبح
شائعا.
 ازدايد انتشار املخدرات الرقمية بشكل سريع بني الشباب لسهولة استخدامها واحلصول عليها ،والخنفاض أسعارها أو جمانيتها يف البدايةجلذب الشباب واملراهقني.
ما يزيد من سرعة انتشارها وسهولة الرتويج هلا هو غياب اتم لقوانني وتشريعات قضائية جترم وتعاقب مروجيها ومستخدميها إذ ال جندنص قانوين واضح ودقيق يف كافة أحناء العامل يصف استخدام هذه امللفات الصوتية وحيدد عقوبتها (غياب وخلو املنظومات القانونية من
أي قوانني خيص هذا النوع من املخدرات إذ تغيب تسميته) مما يبني قصور القوانني يف هذا النوع من املخدرات .
 تبني لنا من خالل هذه الدراسة أن حقيقة وجود املخدرات الرقمية ال يزال حمل شك وريبة بني بعض املختصون واألطباء ،لكن الوقائعواإلحصائيات تشري إىل وجود نسب وأرقام معتربة ملستخدمي هذه املخدرات ،ويستوجب منا إعطاءها أمهية يف البحث والتحقيق حىت
ميكننا اخلروج بنتائج ميكن االستفادة منها و متكننا من محاية أهم فئات اجملتمع خاصة فئة املراهقني والشباب.
تبني لنا أنه ابلرغم من أن املخدرات الرقمية استعماهلا ليس كاملخدرات التقليدية إال أن هلا أتثريات حىت وإن مل تكن واضحة جسداي علىاملدمن إال أن هلا آاثر واضحة على نفسية املستخدم وتسبب له حاالت نفسية وعصبية تكون أحياان أخطر من املخدرات التقليدية فهي
أتثر على العقل و األعصاب و حىت ميكن أن تؤدي إلتالف اخلالاي العصبية لكثرة استخدامها ،و يصاب صاحبها ابهلذاين و اجلنون.
خامتة:
من خالل ما مت التطرق إليه ميكننا اخلروج بنتيجة مفادها أن املخدرات الرقمية كانت نتاج التطور التكنولوجي والرقمي غري املدروس وغري
املخطط مما خلف نتائج كان منها ما هو سليب وخطري ،ما جيعلنا نطرح فكرة ضرورة إنشاء جهات خمتصة ملتابعة ودراسة اآلاثر السلبية
اليت تظهر على شبكة االنرتنت ويكون عملها مستمر ،و وضع خطط ودراسات إلعطاء حلول جدية ميكن تطبيقها واخلروج بنتائج خلدمة
اجملتمع إضافة إىل ضرورة دراسة القوانني و مراجعتها و تكييفها وتطويرها تزامنا مع التطور الرقمي الذي تشهده التكنولوجيا ،من خالل
سرعة استحداثها وفق ما يستجد يف حقل األحباث والدراسات العلمية و النتائج املتوصل إليها ،حىت نتمكن من تقليل األخطار واآلاثر أو
حىت احتواء هذه الظاهرة و غريها من الظواهر االجتماعية اليت كانت نتيجة سوء االستخدام للتكنولوجيا ،حيث صار من العسري معرفة
كل األخطار احملتملة على الفرد واجملتمع بصفة عامة من هذه اآلفة و غريها من اآلفات اليت متثل خطرا جمهول اهلوية ويصعب التحكم
فيه بعد انتشاره .
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