السيطرة عمى المخدرات والحماية من اإلدمان :نظرة بهائية
ومحدث ،تم تقديمه أساسا ،بتاريخ  14تشرين ثاني/نوفمبر ،1794 -إلى قسم المواد المخدرة التابع لألمم المتحدة،
بيان ُمنقح ُ
جوابا عمى استبيان حول "اإلجراءات الالزمة لمكافحة إدمان المخدرات".
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بيائية في أكثر من  411دولة مستقمّة وتمثّل أكثر من  0111من األصول
البيائية
إن الجامعة
تتكون من جامعات ّ
ّ
ّ
ّ
العالمية التي ّ
العرقية المختمفة لمبشر ،ويزيد أتباعيا عن ثالثة ماليين طفل وشاب وبالغ من الجنسين ،تعيش وفق مبادئ وتعاليم حضرة بياءاهلل،
ّ

البيائي.
الدين
مؤسس ّ
ّ
ّ

تسبب اإلدمان".
إحدى ىذه التعاليم ىي "االمتناع التّام عن تناول المشروبات
الكحولية واألفيون وما يماثميا من عقاقير ّ
ّ
البيائية ،الواردة أدناه:
عدة فقرات من الكتابات
تم توضيح ىذا التّحريم بشكل أكبر في ّ
ّ
لقد ّ
.4
.0

.3

.1
.5
.1

تسبب األمراض المزمنة وتُضعف األعصاب وتُذىب بالعقل...
نص الكتاب األقدس ّ
ألنيا ّ
محرم حسب ّ
شرب الكحول ّ
فيو محرم عمى ك ّل مؤمن سواء ر ٍ
جل أم امرأة.
ُ ّ

ورب
وص الكتواب األقودس – كتواب التشوري  -مح ّورم وموذموم وشوربو ض ٌ
أما عن األفيون القذر الممعوون ....ف ّإنوو بصوريح ن ّ
ّ
واني .أسوتعيذ بواهلل مون ارتكواب مثول
من الجنون .لقود أ ّكودت التجربوة ّ
أن الوذي يستسومم لوو فإنوو يعوزل نفسوو عون العوالم اإلنس ّ
ودي ،إذ يسوتولي عموى ال ّونفس ،فيمووت الوجودان ،ويوزول
واني ،والمس ّوبب لمخسوران األب ّ
ىذا األمر الفظيو اليوادم لمبنيوان اإلنس ّ
وي ميتواً ،وتخموود حو اررة الطّبيعووة ،وال يمكوون تصو ّوور مضو ّورة أعظووم موون ذلووك .ىنيئواً
ال ّشووعور ،ويتالشووى اإلدراك ،وينقمووب الحو ّ
يتحرك لسانيم بذكر األفيون ،فما بالك باستعمالو.
لنفوس لم ّ
جميعا ،وتحريمو صريح ،وبسببو يضطرب التّفكير وتخمد روح اإلنسان في
أما عن الحشيش ....إّنو ألسوأ المسكرات
ً
ّ
أما ىذا الحشيش الزقّوم فإّنو ُيزيل العقل
جمي األطوارّ .
إن الخمر يسبب ذىول العقل ،ويؤدي إلى سفيو األعمالّ ....

الروح وييزل الجسد ويورث اإلنسان الخيبة والخسران.
النفس
ويخمد ّ
ُ
ويجمد ّ
ّ
البيوت ( )Payoteوالو
بيائيين أالّ يستعمموا العقاقير المؤدية لميموسة بما في ذلك نبتة الصبار اإلليي ّ
يجب عمى ال ّ
الطبي وعمييم كذلك االمتناع عن إجراء التّجارب بيذه المواد.
( )LSDوما شابو ذلك إالّ في العالج ّ
القمبي لحضرة
بالتوجو
إن الحافز
الروحانية
اإلدعاء بالمزايا
الروحي ال يتحقّق إالّ
ّ
بخصوص ّ
ّ
ّ
لممخدرات الميموسةّ ...
ّ
ّ
كالمخدرات وغيرىا...
المادية
بياءاهلل وليس بالوسائل
ّ
ّ

وخاصة ال ّشباب منيم ،االمتناع التّام عن استعمال مثل
بيائيين
إن المواد الميموسة ىي نوع من أنواع المسكرات .عمى ال ّ
ّ
ّ
تجنب
الوجدانية لقوانين بالدىم
ىذه المواد ويتوق منيم عالوة عمى ذلك اإلطاعة
أن عمييم ّ
ّ
ّ
المدنية ،فمن الواضح إ ًذا ّ

السعي في سبيل مستقبل سالم العالم وسالمتو.
تعاطي ىذه العقاقير .وعمى شباب اليوم قاطبة
ّ
مسؤولية كبيرة نحو ّ

حرم تناول المشروبات
ّ
إن البيائيين الموجودين اليوم في أكثر من  444,111مركز في أنحاء العالم ممتزمون بتعاليم دينيم الذي ُي ّ
األىمية
جدا والمنطقي ليذا التّحريم يق في
المخدرة والعقاقير األخرى
الكحولية ،واألفيون ،والمواد
ّ
ّ
المؤدية لإلدمان .والتفسير البسيط ً
ّ
ّ

اإلنساني ،أو يفسد قدراتو
فأي شيء يعمل عمى تدمير الوعي
العظمى التي تولييا الجامعات
ّ
البيائية لتنمية وحماية عقل اإلنسانّ .
ّ
عمى تنمية ليس فقط "عزيمة قوية" و"شخصية ممتازة" ،ولكن أيضاً تنمية "سعة اطالعو وتعمّمو" و"قدرتو عمى حل المشاكل
الصعبة" ،ك ّل ذلك التّحريم التّام ىو في سبيل أنبل األىداف البشرية في خدمة الصالح العام.

المخدرات والحماية من سوء
البيائية تساىم بشكل كبير في أعمال األمم المتحدة في مكافحة
فإن الجامعات
ّ
ّ
وكما ىو مالحظّ ،
اليومية .كما يشارك
تعاطييا وادمانيا ،وذلك من خالل التزام البيائيين الذين يعممون عمى تطبيق ِقَيم وتعاليم دينيم في حياتيم
ّ
بالمخدرات .إضافة إلى ذلك ،وحيث ّأنيم يؤمنون بوجوب
التثقيفية المتعمّقة
بفاعمية ،كمّما أُتيحت ليم الفرصة ،في البرامج
البيائيون
ّ
ّ
ّ
ّ
المنطقية الموجودة في الكتابات بخصوص
الدين والعمم كوجيين لحقيقة واحدة ،فأنو باإلمكان اآلن اإلضافة إلى التفسيرات
اتفاق ّ
ّ

الضرر الذي يحدثو
عاما بعد عام ،كما
تحريم الكحول والمخدرات ،فيناك دالئل
ونوعاُ ،موضحة بشكل مقن مدى ّ
ّ
ً
عممية تتزايد ً
تناول مثل ىذه المواد عمى جسم اإلنسان ،وبالتالي عمى الوعي اإلنساني.
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