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الرتبويّة يف حزب اللـه ومركز اإلمام اخلميين  يف التعبئةأوّد بدايًة أن أوّجه الشكر إىل املسؤولني 
"، وكذلك بني التكفري واإللتزام الديينّ  لدعويت للمشاركة يف هذا امللتقى حول "الشباب اللبنانّ 

من تقديري الختيار هذا املوضوع اهلام الذي يرمي من انحية إىل نبذ التكفري و أوّد أن أعّّب عن 
 املشرتك والِقَيماملقبول مبوجب الدين واحلّس  لتزام الديينّ إىل حتديد مشروعّية اإلانحية أخرى 

 اإلنسانّية والروحّية. 
. وإذا إللتزام الديينّ لة التكفري يف مقابل امعضفاملوضوع ليس التكفري وحيثّياته ونتائجه فقط بل 

البعض حنو التكفري، فإنّنا نعود إىل الدستور  لغلوّ لتزام وكذلك مجال هلذا اإلكأخذان لبنان الوطن  
فهذا الدستور هو  .جلميع أبنائه جوهرًّيا والزًما الذي جيعل من اللـه عّز وجّل مرجًعا اللبنانّ 

مبختلف وجوهه من انحية، ويبنّي الطريق النفتاح الناس على  لتزام الديينّ النموذج، ألنّه يتيح اإل
مرتبط بوجود  جوهر وجود الكيان اللبنانّ  الباب إنّ . من هذا من انحية أخرى بعضهم البعض

 .وابلتايل التزام املنتمي إىل هذه العائالت الروحّية الواعي والصحيح ةالروحّية الفاعل عائالته 
مسلًما أم على صعيد  أكان مسيحياا أم لتزام الديينّ اإللبّية أعضائها يف غاعندما تعلن الشبيبة ف

ومكانته، من دون أن يلغي أحٌد ويعّزز معناه  علي من شأن الكيان اللبنانّ فذلك ي   ،املذاهب
حبريّة الضمري جلميع  يقوللتزاًما دينياا معيّـًنا وإّن هذا الدستور عينه إيفرض على أحد  أن أو أحًدا

 إىل جانب حريّة املمارسة. اللبنانّيني 
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فاملعروف  ،لقتل والعنف من دون وازعوخصوًصا ذلك التكفري املؤّدي إىل ا ،أّما خبصوص التكفري
 نّه ظاهرة كونّية رافقت األدًّينيّـًنا، إن حصران ذلك ابلدين، بل إأنّه ال يتناول ابلتحديد ديًنا مع

 اإلسالميّ  الدين على الضؤ تسليط تّ  أنّه العلم مع عاّمة، التوحيديّة األدًّين وخصوًصا وأتباعها
 هذا إىل هائانتما عن صراحة تعلن اليت اإلرهابّية املتطّرفة التّيارات صعود مع األخرية احلقبة يف

وجتدر اإلشارة إىل أّن  .أدبّياته وخمتلف وشريعته الدين ابسم والقتل العنف اعتماد وإىل الدين
ب أن تكون األدًّين وخصوًصا التوحيديّة يأنّه ليس من الغر إىل  ي شري فكرًّيا هاماا يف الغرب تّيارًا
، ألّن هذه األدًّين تعلن العنفوداعية إىل للتكفري  مثارًا ،أي اليهوديّة واإلسالم واملسيحّية ،منها

ا وتعتّب من ال يدين بـها جاحًدا معادًًّي. أمسح لنفسي ش هبناقَ مقّدسة أحادية ال ي  عقيدة إهلّية 
القول أبّن املسيحّية بوجه اإلمجال حاولت أن تتجاوز هذا القول عندما اندت ابحرتام العقائد 

ذلك بعض الفرق اإلسالمّية وأيًضا بعض اليهوديّة إنسانّية ، وكمقّدسة و ها من ِقَيم مبا فياألخرى 
مواقف األدًّين  ك الرأي ال بّد من أخذه اليوم بعني االعتبار حبيث تصب  الليّبالّية. إاّل أّن ذل

 التوحيديّة يف خانة العمل على رسالة التآخي واحملّبة املتبادلة.
تقول الدراسات  بعضيتحّدث يف آًّيت كثرية عن التكفري والكّفار. إاّل أّن فالقرآن الكرمي  أّما 
 .أو مجاعات ذكر ألمساء أشخاص فاليكمن يف الوصف ال يف تكفري الشخص ّن هذا التكفري إب

وابلتايل تصبح تعابري الكفر عاماًل عرضياا ال لزاًما، مبعىن أّن اإلنسان ميكن له أن يكون كافرًا 
نفسه عّز وجّل. وتقول الدراسات أيًضا أّن الكفر،  للـهفيتوب أو ملحًدا فيعود احلكم يف ذلك 

قد تصيب اإلنسان لضعفه، فهو دعوة لإلصالح والتوبة ال للفساد واإلفساد والقتل  لةحامبا أنّه 
 وإدانة اآلخرين بدل إدانة الذات. 

ملا يقومون فال وعي وكأّّنم نوع من الكائن اآليل،  برجمتهمأّّنم قوم مّتت واملشكلة مع التكفريّيني 
به من تصريح أو فعل أو حركة، فهم مسرّيون ال خمرّيون حىت ولو كانوا مثّقفني متعّلمني وحائزين 

. إجتماعياا و إعلى أعلى الشهادات أو كانوا من جيل العاطلني عن العمل واملهّمشني  قتصادًّيا
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أنّه ابطل ويؤمن أبّن  لىعفاملكّفر هو ابلتايل الذي أصبح يؤمن ابلباطل على أنّه احلّق، وابحلّق 
 اجلهاد هو يف قتل الذي خيالفونه الرأي حتت شعار اللـه أكّب.

أّما احلديث عن الوسائل اجلاذبة إىل هذا التكفري وكذلك الوسائل الدافعة عنه فهناك الكثري من 
نّي ال األدبّيات يف هذين اجملالني. فالدعوة إىل إقامة دولة اخلالفة والعدل والشرع مبوجب فقه مع

 ال جتد مستقبلها وحىت حاضرها إالّ من خالل األصولّية األذن الصاغية لدى شبيبة ىفقه غريه تلق
وكذلك  .غرقت يف عامل الضياع واالستهالك وفقدان اهلويّة أّّناأو  أو من خالل املواقف املتطّرفة

يف النظام أّن و  واملتديّننيأّّنا ترى يف العوملة أداًة لضرب الدين إال شبيبة ملتزمة دينياا  جند تربية
ترّب  واليتتشّجع احلوار  ال دعوة إىل استعمار جديد وال شّك أّن األنظمة اليت الغربّ  السياسيّ 

على األصولّية ومن  تعيللدين مكانه إّّنا تشّجع من دون أن تعطي  ال مقفلةعلى أيديولوجّيات 
 ر واحلكم عليه ابسم الدين ابلكفر.وإدانة اآلخمثّ على التطّرف مثّ على التكفري 

 
إىل اعتماد السلوكّيات اليت  أّدتوما هي املواقف اليت  كيف نعمل من أجل نبذ التكفري وآاثره

 ؟ إىل االلتزام الديين الصحيح ونبذ التكفري والتطّرف تقرِّب
اآلخر قراءة  عنقراءة الصورة  تكمن يف الرتبية وتربية الشبابو الصورة،  زمنحنن من جيل  -1

 جّيدة عميقة. فكثريًا ما أصبحت صورة اآلخر مشّوهة وّنطّية.
فما هي صورة اآلخر احلقيقّية اليت نوّد أن نكّوّنا عن اآلخر؟ وما هي الصورة اليت نوّد أن ننقلها 

 نوّد أن ننقلها إىل أنفسنا وإىل اآلخر؟إىل اآلخر وما هي صورة اللـه اليت 
 ،من الثقافة اجلامعّية واملهارات والكفاءات حيّصلونهمبا  ،والشباب اليوم ،حنن يف زمن الوعي -2

تنقية إمياّنم ابللـه عّز وجّل تّ مبوجبها  ، حيثوالنضوج واالنفتاح الروحيّ  لديهم املقّومات الفاعلة
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دم ال األصل وال ال خت أصولّية سطحّية ورمّبا من كلّ أيًضا من من كّل شائبة ومن كّل غلّو و 
 .إّّنا حتّط من شأن الديناإلميان وال الدين بل 

ابللـه الذي أهداان احلياة البيولوجّية  هو حنن يف زمن ويف جيل شباب لديه العقيدة أّن اإلميان -3
يدعوان إىل أن نكون و  مصدر احلياةخلقنا أنفسنا بل إّن اللـه هو لسنا حنن الذين واملعنويّة ف

وهذا املوقف هو موقف يشرتك  ونعمل من أجل عّزهتا. فنصوّناكفالء ومسؤولني عن هذه احلياة 
 فيه مجيع املؤمنني املتديّنني من كّل املذاهب واألدًّين.

 ،عن التضامن والشراكة واألخّوة ،خصوًصا الشبيبة ،حنن يف زمن نتحّدث فيه لياًل ّنارًا -4
دث  وإاّل مل يكن وشراكة بني الذين يشبهون بعضهم فقط  تضامًنافاللـه عّز وجّل مل ي بدع ومل حي 

وبالد. إنّه هو الذي  لون  والشراكة للجميع سواسية من كّل إّّنا خلق اخلري . فإله اخلري هو اللـه
 مِّن َخَلْقَناك م ِإان   اس  الن   أَيـ َها "ًّيَ أبدع اإلختالف البشري عماًل بتلك اآلية العظيمة اليت تقول 

، 49 أَتْـَقاك ْم" )سورة احلجرات اّلل ِ  ِعندَ  َأْكَرَمك مْ  ِإن   لِتَـَعاَرف وا َوقـََباِئلَ  ش ع وابً  َوَجَعْلَناك مْ  َوأ نَثى   ذََكر  
فإذا كان اللـه قد أولد يف قلوبنا روح املسؤولّية فإّّنا دعاان ويدعون لنكون مسؤولني عن  .(13
 ونقّويه.  حنّصنهو ندافع عنه فا االختالف بني البشر هذ
الشبيبة لديها اليوم احلّس الكبري الداعي إىل احرتام اآلخر يف رأيه ونظرته  ،البابمن هذا  -5

حتّول إىل ثقافة احرتام، حيث يقوم الواحد منّا إذا  إىل الوجود. فهذا االحرتام ال يكفي إالّ 
به حرتام لن يكون متيًنا إالّ إذا عّبان وهذا اإل .إىل ما يقوله اآلخر حىت ولو كان خمتلًفا ابإلصغاء

به بعض وسائل اإلعالم أو الكتب أو صفحات  ما تتحف نا غري ،حنو معرفة اآلخر وعقيدته
 .حيال اآلخر سبقةالصور املنّمطة واألحكام امل مناإلنرتنت 

أالّ تنقاد من دون وعي لبعض  ،وخصوًصا الشبيبة املؤمنة امللتزمة ،هذا ما يدعو الشبيبة اليوم -6
حىت دون  األعمى ابلتقليدجتهادات، بل إىل مواجهة التكفري ابلتفكري ال بعض اإل الدعاة أو
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. يف هذا اإلطار، قضّية اهلويّة العقلمتييز أيخذ بعني االعتبار قياس املبادئ الدينّية احلّق وقياس 
هو التايل : ما هي  . والسؤال األساسيّ إىل عامل اليوم والغدّية مركزيّة ابلنسبة نتماء هي قضواإل

وكيف أزاوج  املسيحّيةو  والعربّية واإلسالمّيةهويّتنا اليوم ؟ وكيف أعيش هوّييت وانتماءايت اللبنانّية 
وتتجاهل هويّة أتخذ بعني االعتبار انتماءً معيّـًنا هي ، هل ذاتّييت؟ هل هي هويّة منغلقة على بينها

وكأّّنا ضعيفة واتئهة؟  هويّة خائفة على كينونتها متجّمدة،هويّة  ؟ هل هي األخرى االنتماءات
خر ولديها مسّلماهتا، تعرف ما هو الثابت وما هو املتحّول وابلتايل آلأم هي هويّة منفتحة على ا

طرح مسألة اهلويّة يف بعدها التعّددي. وفائدة ؟ هنا ت   غىنهو ال ختاف من األخذ من اآلخر ما 
عرتاف نفتاح فإّّنا تضع نفسها يف موقع عدم اإلفإذا ما انغلقت اهلويّة على نفسها ورفضت اإل
هو مفيد لبناء ما معه أو مع اهلويّة األخرى  تبينابآلخر ألّّنا ال متّد اجلسور معه وال حتاول أن 

تداد ر . اخلطر من االاملتفاعلةوطن الواحد الذي يّتسع صدره للكثري من اهلوًّّيت تمع األوسع والاجمل
اهلويّة  ختطئهلويّة على ذاهتا يكمن يف إدانة اآلخر واهلويّة املقابلة وابلتايل بداية مسرية تكفري 

 .للدين مارقة املختلفة وجتعلها  األخرى
لآلخر  هذه املواقف اليت تكّلمنا عنها للتّو إّّنا تشّكل احلاجز أمام كّل غلّو وإدانة وأختم قائالً إنّ 

وتكفري مذهبه أو دينه وتعنيفه. إّّنا مسرية إميانّية والتزام ديين تشّكل فيها الشبيبة العنصر 
ناحر جتماعّية وسياسّية مبنّية على التوافق بدل التإيف التغيري للوصول إىل عالقات  األساسيّ 

 وعلى معرفة اآلخر ال على جهله ونبذه من ساحة اإلنسانّية.
لنا مجيًعا الشعار الذي اعتمده الصادق األكّب أمري املؤمنني علي بن أب طالب الذي  ولنعتمد

 احلبّ ل من أجل إلتزام دين صحيح يعمل على : "بركة العمر حسن العمل". فلنعمقال يوًما 
فبذلك يرتاجع حدود التكفري ويتنامى االلتزام ابلدين االلتزام  واإلميان والوعي والتضامن. والعدالة

 الصحيح.


