هاوٌة المخدرات
االنسان بجوهره عقل ٌفكر ولسان ٌعبر .بعقله اكتسب شرف السٌادة فغدا
محور هذا الوجود وغاٌته فً تحقٌق كٌنونته وتحقٌق ما وجد ألجله.
انه جسر العبور من الوجود المادي الالواعً الى هللا الغاٌة والنهاٌة .وهذا
االنسان هو ضمٌر هللا فً هذا الوجود ألنه وحده الذي ٌعً وجود ذاته
وٌعً وجود ما هو كائن خارج ذاته ،وٌعً ما ٌشرق علٌه من أنوار النعمة
اإللهٌة بواسطة تفاعل العقل الكلً مع النفس الكلٌة.
وألن اإلنسان بوعٌه وعقله هو ضمٌر هللا الحً وخمٌر عجٌن خبزه
الوجودي أعتبرت عقٌدة التوحٌد أن رأس الكبائر هً تعدي االنسان على
عقله ونفسه ألنها بمثابة اعالن العدوان على هللا سبحانه وتعالى.
جاء فً ألواح الحكمة الهرمسٌةٌ :ا أٌها المإمنون ان موالكم الحق قد أنار
عقولكم بالحكمة وأما القاتلون لعقولهم أو لعقول اآلخرٌن فلهم واد قد أعد
لهم.ولو فتح لضجت منه نٌران الدنٌا ٌقال له السعٌر.
وجاء فً كتاب هللا العزٌز :من اهتدى فإنما ٌهتدي لنفسه ومن ض ّل فإنما
ٌضل علٌها .وال تزر وازرة وزر أخرى وأن لكل امرئ ما سعى.
وما تعاطى المخدرات واإلدمان علٌها إال تعد لإلنسان على نفسه ومحاولة
وقحة إلتالف عقله او قتله بالكل ٌّة .واذا كنا نعلم أن االنسان لم ٌكتسب
هوٌته كإنسان إال بفضل العقل الذي وهب له وهو قبٌس من نور العقل
الكلً علمنا أن اتالف العقل أو قتله هو تنازل لإلنسان عن انسانٌته وعودته
القهقرى الى مرتبة الحٌوان األعجم الذي ال ٌعً معنى ذاته وال ٌعً معنى
الوجود وال معنى األلوهة.
وبما ان االنسان كائن اجتماعً بالفطرة كما ع ّرفه أرسطو كان من أهم
أسباب تطوره وارتقائه العٌش فً مجتمع منظم تحكمه أعراف وقوانٌن
توازن بٌن شرائحه وطبقاته وطوائفه مإ ّمنة السالم العمٌق تحت أجنحة
العدالة والحرٌة وتكرٌس حق كل فرد فً العلم والعمل والتفاعل االٌجابً
مع اآلخرٌن .ولما كان مجتمعنا اللبنانً قد تحول بعد حروبه األخٌرة الى

ساحة مفتوحة على صراع الحضارات واالٌدٌولوجٌات ومراكز القوى
االقلٌمٌة والدولٌة األمر الذي ساعد على اشاعة الفوضى وأخل بالتوازن
العادل بٌن الفئات وكرّس مبدأ الغاٌة تبرر الوسٌلة .هذا المبدأ الذي عبث
باألعراف والتقالٌد وأساء الى هٌبة القوانٌن وأشاع مناخا عبثٌا عدمٌا جعل
جٌل الشباب ٌنجذب باتجاه المحرمات التً تحاكً لغة الغرائز الجامحة
والعواطف المحمومة.
فً هكذا مناخ عبثً عدمً توقف أوكاد عمل العقل الفردي والجماعً
والذي هو نظام وتنظٌم وعدالة وتوازن ومسإولٌة الفرد تجاه نفسه وتجاه
المجتمع وهللا .لتتحرك الغرائز المتفجرة التً تعطً االنسان ملذات سرٌعة
آنٌة سرعان ما تنقلب على نفسها وٌولد من قلب أحشائها ألما وكآبة
واحساسا بالمهانة ال حدود له .هذا هو مناخ المخدرات .العقل صامت
والغرٌزة تتكلم ،التنظٌم فً إجازة والفوضى سٌدة الموقف ،الخٌر العام
مشلول والمصلحة الفردٌة تصول وتجول ،المحبة التً تغذي نزعة
االنسان كائن اجتماعً غائبة والكراهٌة التً تغذي نزعة التعدي على
النفس واآلخرٌن فً جهوزٌة تامة .والنتٌجة لكل ذلك فكر عدمً
وتصرفات عبثٌة تبتغً لذة آنٌة سرٌعة ٌعقبها احباط فٌؤس فاضمحالل .قال
هللا فً كتابه العزٌز :لقد خلقنا االنسان فً أحسن تقوٌم ثم رددناه أسفل
سافلٌن إال الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غٌر ممنون.
فاهلل سبحانه وتعالى قوّ م االنسان بالعقل ثم جعله ٌنسفل بمعصٌة نداء العقل
واتباع نداء الغرائز أما الذٌن آمنوا بؤن هذا الوجود قد وجد من أجل غاٌة
ذكرها الكتاب العزٌز وما خلقت الخلق إال لٌبعدونً أي لٌعرفونً .ومعرفة
هللا هً فً استشعاره فً الصدق والتصدٌق واألمر بالمعروف والنهً عن
المنكر والتٌقن بؤن هذا الوجود وجود غائً كل سبب فٌه ٌتبع سببه وأن
العبثٌة والعدمٌة رجس من عمل الشٌطان علٌنا اجتنابه.
فً االنسٌكلوبٌدٌا البرٌطانٌة ورد عن مخدر الكوكاٌٌن ما ٌلً:

ال حصانة ألحد ضد هذه اآلفة المدمرة ال القوي وال الغنً وال المش ّرد وال
المحبط .وحتى حٌن ال ٌفتك الكوكاٌٌن بالجسم فانه ٌفترس الذات وٌشتت
االرادة مبٌدا كل ذرة كرامة وثقة حامال نزعا أقسى من الموت.
فاذا كان الكوكاٌٌن ٌفعل كل هذه األفعال المدمرة فكٌف اذن بالمخدرات
الكٌمٌائٌة الرخٌصة التً تروّ ج حالٌا عن تعمد وسوء نٌة من ٌروجوها الى
جٌل الشباب فً المدارس والجامعات مستغلٌن احباطهم وضٌاعهم فً
مجتمع فوضوي عبثً ومحاولٌن اغراءهم بؤن المخدرات تنشط قواهم
الجنسٌة وتجعلهم ٌمارسون فحولتهم وٌتباهون برجولتهم خصوصا وأنه ال
رقابة من قبل الدولة على األفالم الخالعٌة وشبكات االنترنت التً تحاول
عن طرٌق الترغٌب واالغراء بإقناع االنسان أن سعادته هً الملذات وأنه
كلما ازداد شذوذا فً طلب اللذة كلما حلت السعادة فً قلبه وحل هو فً
قلب السعادة حتى الوصول الى الهاوٌة .وما أدراك ما الهاوٌةٌ .وم ترجف
الراجفة تتبعها الرادفة قلوب ٌومئذ واجفة أبصارها خاشعة انه لقول فصل
وما هو بالهزل انهم ٌكٌدون كٌدا وأكٌد كٌدا فم ّهل الكافرٌن مهلهم روٌدا.
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