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تعريف المخدرات من الناحية العلمية

.  ا اإلنسانمن الناحية العلمية تم تعريف المخدرات على أنها تلك المواد التي يتعاطاه•

غير فتكما يعرف المخدر بأنه مادة طبيعية أو مصنعة تؤثر على جسم اإلنسان•

رة على نتائج خطيتصرفاته وبعض وظائفه والتي ينتج عن تكرار استعمالها

تمعالصحة الجسدية والعقلية فضالً عن تأثيرها السلبي على البيئة والمج
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ر قد يؤدي تناول هذه العقاقير إلى التعود أو االدمان مما يض•

ية باإلنسان صحيا واجتماعيا وينتج عن ذلك أضرار اجتماع

ية واقتصادية للفرد والمجتمع كما حذرت كل األديان السماو

.واالتفاقيات الدولية من تناولها 
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أشكال تناول المخدرات

شراباً تختلف أشكال تناول المخدرات تبعاً ألنواعا فمنها ما يكون•

مثل الكحول ومنها ما يؤخذ على شكل أقراص كنوع من أنواع 

المسكنات مثل الترامادول إلى جانب أنواع أخرى غير المسكنات

ه عن والتي تتمثل في المنشطات والمهلوسات ومنها ما يتم تناول

الل طريق االستنشاق مثل مادة الهيروين ومنها ما يتم تعاطيه من خ

(المخدرات الرقمية) اضافة الى االستماع .الحقن الوريدي  8



انواع العقاقير المخدره
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المخدرات المهدئة. 1

يعمل هذا النوع من المخدرات على تثبيط الجهاز العصبي المركزي وإصابته 

المهدئة في إصابة متعاطي المخدرات إدمان المخدراتويظهر تأثير . بالخمول

بالكسل الدائم وعدم التركيز، كما تؤثر هذه المخدرات في مراكز اإلحساس لدى 

.مدمن المخدرات حيث تفقده اإلحساس بما حوله حتى أنه ربما يغيب عن وعيه
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أنواع المهدئات

.  القنب أو الماريغوانا1)

.  الكحول2)

 .(Ketamine)الكيتامين 3)

والمورفين ،(Codeine)الهيروين، والكودين : مثل،( (Opioids)المسكنات األفيونية 4)

(Morphine )

GHB. 6واختصاراً ( (Gamma-Hydroxybutyricالكاما هيدروكسي بيوتيريت 5)

( (Diazepamمثل دواء ديازيبام  ( :  (Benzodiazepinesالبنزوديازيبينات 6)
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المخدرات المنشطة. 2•

ن ويظهر تأثير هذا النوع م. هي مخدرات تقوم بتنشيط الجهاز العصبي بطريقة مفرطه او زائدة•

لب وارتفاع المخدرات بوضوح في القلق والشد العصبي لمتعاطيها، كما تتسبب في زيادة ضربات الق

.ضغط الدم واضطراب في النوم
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أنواع العقاقير المنشطة

.  األمفيتامينات1.

(.Cocaine)الكوكايين 2.

( (Caffeineالكافيين 3.

( (Ecstasyاإلكستاسي 4.

( (Nicotineالنيكوتين 5.
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المخدرات المهلوسة. 3•

إلى اضطراب (  (Hallucinogensيؤدي استخدام العقاقير المهلوسة •

.النظر، والسمع، والشم: حواس الجسم المختلفة، مثل

ما يصاب بحيث يتخيل ويرى أشياء وهمية، ورب:والشعور باألشياء المحيطة•

بالفزع الشديد واالكتئاب بسبب ما 
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انواع المهلوسات

:يمكن تقسيم المهلوسات إلى نوعين رئيسيين •

) سرجيك ثنائي إيثيل أميد حمض اللي: المهلوسات االعتيادية أو الكالسيكية، مثل•

Lysergic acid diethylamide)  ًواختصاراLSD)

مثل ( (Dissociative drugsأما النوع الثاني ما يعرف بمهلوسات التفارق •

Phencyclidine)  )رة إذ تؤثر هذه األدوية في شعور الشخص بفقدانه للسيط

.أو انفصاله عن العالم من حوله
15
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أو DIGITAL DRUGSالمخدرات الرقمية أو ما يعرف ب

IDOSER 

تؤدي ,المخدرات الرقمية هي ملفات صوتية تعمل على تذبذبات مختلفة هي 

ي تحدثها ية الدماغ وتحفيزه في محاكاة للتغيرات التائإلى تغيير في كهرب

المخدرات الحقيقية
19

المخدرات الرقمية



مكبراتعبروخاصةسماعاتخاللمنسماعهايتمالصوتيةالمقاطعهذة•

.بيالعصوالجهازالمخلمراكزمهدئةأومنشطةذبذباتمنتتكونوصوتية،

ترددانكإذابمعنىاليسرىاألذنعناليمنىاألذنفيالتردداتتلكتختلف•

المخيقومحتىوذلك315تكوناليسرىفإنهرتز325اليمنىاألذن

ذلكويضوتعبينهماوالمساواةتوحيدهماعلىوالعملالصوتينبينبالموازنة

عادةوالسالنشاطعنالمسؤولالدوبامينهرمونإفراززيادةخاللمنالفرق

نوبةفيالمتعاطيمعهاويدخلبالجرعة،المبذولالجهدذلكويعرف

النوم،فيوالرغبةالعامالمزاجفيبتحسنويشعروهدوءاسترخاء
20
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وصوتية،مكبراتعبروخاصةسماعاتخاللمنسماعهايتمالصوتيةالمقاطعهذة

.العصبيوالجهازالمخلمراكزمهدئةأومنشطةذبذباتمنتتكون

يمنىالاألذنترددكانإذابمعنىاليسرىاألذنعناليمنىاألذنفيالتردداتتلكتختلف

والعملالصوتينبينبالموازنةالمخيقومحتىوذلك315تكوناليسرىفإنهرتز325

هرمونإفراززيادةخاللمنالفرقذلكوتعويضبينهماوالمساواةتوحيدهماعلى

عهامويدخلبالجرعة،المبذولالجهدذلكويعرفوالسعادةالنشاطعنالمسؤولالدوبامين

،ومالنفيوالرغبةالعامالمزاجفيبتحسنويشعروهدوءاسترخاءنوبةفيالمتعاطي
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هرتز واليسرى إلى 325مثالً لو تعرضت األذن اليمنى إلى موجة •

كيل هرتز فإن الدماغ سيعمل على معالجة الموجتين لتش315موجة 

هرتز وهي نفس الموجة 10صوت و موجة جديدة لتكون موجة 

.التي ينتجها الدماغ أثناء االرتخاء والتأمل
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ن وحسب المنظمة العربية للمعلومات واالتصاالت فإن تلك المخدرات عبارة ع•

يؤدي . دلتاذبذبات صوتية تتراوح أمواجها ما بين ألفا ثم بيتا و ثيتا وصوالً إلى

دوخة أو االستماع إليها لفترة طويلة عدة أحاسيس كالنعاس أو اليقظة الشديدة أو ال

االرتخاء أو الصرع واالنزعاج
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"  على تقنية قديمة تعرف ب  Digital Drugsونشأت المخدرات الرقمية •

واستخدمت 1839اكتشفها العالم األلماني هينريش في عام " النقر باألذنين

لعالج بعض األمراض النفسية لشريحة من 1970ألول مرة في عام 

العالج المصابين باالكتئاب الخفيف في حالة المرضى الذين يرفضون

ة لفرز السلوكي باألدوية، لهذا تم العالج باستخدام موجات كهرومغناطيسي

.مواد منشطة للمزاج
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ما هي آلية عمل المخدرات الرقمية؟•

صول على في المخدرات الرقمية يحاول الدماغ جاهداً أن يوحد الترددين في األذنين اليمنى واليسرى للح

كهربائية األمر الذي يترك الدماغ في حالة غير مستقرة على مستوى اإلشارات ال,مستوى واحد للصوتين

.التي يرسلها، ومن هنا يختار المروجون لمثل هذه المخدرات نوع العقار الذي تريده
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دماغ من خالل دراسة حالة الدماغ وطبيعة اإلشارات الكهربائية التي تصدر عن ال•

ث أن بعد تعاطي نوع معين من المخدرات يمكن تحديد حالة النشوة المرغوبة، حي

.دماغيكل نوع من المخدرات الرقمية يمكن أن يستهدف نمطاً معيناً من النشاط ال
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شروط المخدرات الرقمية•

عند االستماع للمخدرات الرقمية هناك عدد من الطقوس والخطوات التي يقبل عليها •

وة الشخص للحصول على أعلى استفادة ممكنة وتحقيق مستويات مرتفعة من النش

:وتشمل

.االنعزال في الغرفة بعيد عن أي مشوشات خارجية•

.إغالق كافة األضواء أو اإلكتفاء باضاءة خافتة•

.الجلوس في حالة استرخاء مع إغماض العينين أو ارتداء أربطة تعصيب العينين•

.ارتداءسماعات •

.ارتداء مالبس فضفاضة•
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االستماع،قبلالماءمنكوببشربالمستخدميوصيمنومنهم•

ً تكونالتيالشروطمنوغيرها .الصعوبةغايةفيأحيانا
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اضرار المخدرات الرقمية

: اضرار المخدرات الرقمية •

د حالها حال المخدارت الطبيعية، فبالتأكي Digital Drugsالمخدرات الرقمية بما أن •

:لها العديد من األخطار والسلبيات على الفرد المتعاطي

.يسبب االستماع للمخدرات الرقمية الشعور برجفة وتشنجات بالجسم•

اد وعزل تؤثر المخدرات الرقمية على الحالة النفسية والجسدية للمتعاطي، وتعمل على إبع•

.المتعاطي عن الحياة االجتماعية

.انخفاض الطاقة اإلنتاجية للفرد بسبب انعزاله عن الواقع الخارجي•

لحصول اإلصابة باإلدمان النفسي على مثل هذه األصوات مما يدفع الفرد الستنزاف نقوده ل•

.عليها

ات من جهة أخرى فإن هناك دراسات وأبحاث تحاول تتبع اآلثار العالجية المحتملة للمخدر•

الرقمية بحيث يتم استخدامها تحت اإلشراف الطبي بأهداف عالجية
DR.NIHAD KHALAWE TEKTOOK 31

https://www.hellooha.com/articles/1064-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D9%8A%D9%86


: األضرار األمنية 

حاالت إلى دي انتشار المخدرات وتفشيها بين أفراد المجتمع في بعض الؤي
انحراف بعض الموظفين القائمين بالخدمات العامة للعمل بتجاره 

قاء المخدرات رغبة في الثراء السريع آو من اجل الحصول على رشاوى ل
,  سكوتهم على مرور المواد المخدرة 

ة عن وفي بعض الحاالت يحاول العدو الحصول على أسرار الدول العسكري
ه في للتعاطي واستخالص المعلومات منهم كما انالمتورطينطريق دفع 
اب يتم نشر المواد المخدرة من اجل أضعاف نفوس الشبيان بعض اإلح

.وجعلهم عاجزين عن العمل وتحطيم الروح المعنوية لديهم 
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: األضرار االقتصادية 

اطي يؤثر تعاطي المخدرات علي االقتصاد بدرجة كبيرة حيث أن المتع
يصرف ما يحصل علية من دخل من اجل الحصول علي المخدرات وهذه 

.األموال تهرب إلى الخارج وبالتالي يضعف االقتصاد في الدول 

عاطي كما أن المتعاطي يفقد الكثير من قوته الجسمية والعقلية من جراء ت
وطني المخدرات فيودي ذلك إلى ضعف إنتاجه مما يؤثر على االقتصاد ال

اء كما أن الدولة تصرف الكثير من اجل مكافحة المخدرات عن طريق بن
جون المصحات لعالج المتعاطين كما أن الدول تصرف الكثير لبناء الس

درات نجد والمحاكم والمبالغ التي تصرف على المسجونين في قضايا المخ
33انه كان من األفضل صرف هذه المبالغ الطائله في تطوير الدول 



اسباب التعاطي
:هناك أسباب للبدء فى تعاطي المخدرات نذكر منها •

.التشبه بمجموعة المتعاطين اللذين يشكلوا للبادىء ضغط وإغراء

: التفكك األســــري 

بناء بال الخالفـات الـزوجـيه التي تصـل الى حـد الطــالق بحيث يصبح اال
راعي ومراقب عليهم 

.  ة االبـناء أالالمـبـاالة في تـنـش
غـيـاب األب أو األم عـن األبـنـاء فـتــرة طـويلـه او االنشغال عنهم 

34بمشاكلهم الخاصة 



.  حب اإلستطالع ومحاولة التعرف على حقيقة ما يشعر به المتعاطى •

.  ن ضعف الوازع الديني وعدم اللجوء إلى هللا تعالى في الشدائد والمح*

.  الترف الزائد ووفرة المال لدى كثير من الناس *

.  أصدقاء السوء الذين يزينون لإلنسان قبائح األفعال *

.الفراغ القاتل ومحاولة شغله بأي وسيلة * 

الهروب من مواجهة المشكالت وعدم القدرة على حلها ولكنه هروب إلى * 
. جحيم المخدرات والرذيلة 
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. الرغبة في زيادة القدرة على العمل والسهر والمذاكرة * 

. اعتقاد عدم تحريم المخدرات * 

.  تقليد بعض المشاهير من أهل الفن والطرب الذين يتعاطون المخدرات * 
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. تهاون بعض الدول في التصدي لهذه المشكله * 

.  ية سليمة سوء التربية وعدم اهتمام الوالدين بتنشئة األبناء تنشئة دين* 

ها إلى وجود عصابات متخصصة في الترويج للمخدرات وتسهيل وصول* 

"  الجامعات والنوادى " التجمعات الشبابية 
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كيف يمكن التعرف على متعاطي المخدرات 

الضعف والخمول وشحوب الوجه-احتقان العينين وزوغان البصر -

االكتئاب-االنطواء والعزلة -

التعب واإلرهاق عند بذل أقل مجهود بدني-السلوك العدواني -

ةاو المدرسكثرة التغيب عن المؤسسة التعليمية-العالقات السيئة مع األصدقاء -

كثرة التغيب عن البيت-السرقة -

الخداع والكذب-النوم أثناء الدروس والمحاضرات -
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مراعاة مشاعر األخرين عدم
البعد عن الوقار 

ارتعاش األطراف وتغير الصوت * البالدة والنسيان و الضياع 

* الهلوسـة الحسية والسمعية و البصرية كرؤية األشباح الوهمية 
االضطرابات العقلية كالجنون 

نفعال و القلق النفسي وزيادة اال* اختالل أحجام وأشكال المرئيات والمسافات
الخوف و االضطراب النفسي

DR.NIHAD KHALAWE TEKTOOK 39



حكم الشعور الزائف باالضطهاد اضطراب في تقدير المكان والزمان ال•
الخاطئ على األشياء 

نفسي زيادة البالدة والعزلة والتوتر العصبي وال* األحساس بالكآبة * 
الزائد

ةاسضعف التركيز والذاكرة الذي يؤدي للرسوب والفشل في الدر* 
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ر المواد تم إطالق أنواع مختلفة من المقطوعات الصوتية والتي تحاكي تأثي

المخدرة إلى جانب مقطوعات أخرى تمنح شعور بالراحة واالسترخاء
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43

بيع يتم الحصول على المخدرات الرقمية من خالل مواقع متخصصة تقوم ب

وحتى اآلن، ال يوجد رقابة على هذه. هذه النغمات على مواقع اإلنترنت

.المواقع أو حظر لمثل هذه النغمات

ختلفة كما ويتم ترويج المخدرات الرقمية على مواقع التواصل االجتماعي الم

لى مقابل القليل من الدوالرات، كما يمكن الحصول عليها بشكل مجاني ع

اليوتيوب



جاه الوقاية من المخدرات الرقمية، ومسؤولية الفرد والمجتمع والحكومات تكيفية •

:الموضوع

.تمنع استخدام هذه المخدراتعلى الحكومات تحديث القوانين الرادعة التي •

تدريب فرق خاصة لمراقبة مثل هذه المواقع التي تروج لهذا النوع من المخدرات•

.والعمل على حجبها

على الحكومات البحث عن تعاون دولي قوي لتحديد مصدر هذه المخدرات والعمل•

.على ضبط مروجيها

.إقامة دورات تدريبية وإرشادية للشباب حول أضرار المخدرات اإللكترونية•
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.على األسر الحذر وعمل نوع من الرقابة على األبناء•

.على الحكومات التنسيق مع المدارس والجامعات لعمل حلقات توعوية حول خطر المخدرات الرقمية•

.يجب على األهل حث األبناء على المشاركة في أنشطة اجتماعية وتطوعية تفرغ طاقات الشباب•

.على األهل تقوية الروابط بينهم وبين األبناء بما يضمن مصارحتهم بما يجول في أنفسهم•
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:ومن أبرز طرق العالج من المخدرات الرقمية

.إخضاع المتعاطي لجلسات توعوية بمخاطر المخدرات الرقمية وتأثيراتها البدنية والنفسية •

نغمات على األهل دمج ابنهم المتعاطي للمخدرات الرقمية في العديد من األنشطة للتخلص من هوس سماع هذه ال •

.وإدمانها

ثل هذا على األهل مراقبة الهواتف النقالة والحواسيب الخاصة بابنهم والعمل على حجب المواقع التي تبث م •

.المحتوى

عند عجز األهل عن إصالح حال ابنهم عليهم للجوء إلى مراكز متخصصة باإلدمان أو بعض األطباء  •

واالستشاريين
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ِّ من مشكلة اإلدمان النصائح التي يمكن اتباعها للمساعدة على الحد 
.تطوير مهارات التواصل االجتماعي واتخاذ القرارات•

. تقدير الذات•

.  تجنيد طاقات الشباب بفرق تطوعية خيرية او نشاطات رياضية وغيرها•

.تجنب الضغط االجتماعي الستخدام إحدى المواد التي قد تؤدي إلى اإلدمان•

.  السيطرة على مستويات القلق النفسي والتوتر•

.  الحدُّ من توفر األدوية التي تحتاج إلى وصفة طبية، وتنظيم الحصول عليها•

. حظر اإلعالن عن المنتجات التي قد تسبب اإلدمان•

.  حظر تسويق المنتجات التي قد تسبب اإلدمان بطرق تجذب المراهقين•
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:للتواصل
Dr.Ali AlSafar

Drnihadkhalawe@gmail.com
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• drnihadkhalawe@gmail.com

• Nihad Khalawe Tektook
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