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مقّدمة:

     هذه الورقة هي وجهُة نظٍر مقترحة في موضوٍع قابٍل للّنقاِش 

للحوار  البحرين  رأي ووجهة نظر، ويطيُب لمركز  بأكثِر من  والّتداوِل 

والّتسامح أن يصدَر هذه الورقة، في استقبال شهر محّرم الحرام، 

الفكرّية  االستراتيجّيات  إشاعِة  إلى  تدعو  التي  رؤيته  مع  انسجاما 

والعملّية الذي تفيد في إشاعِة الخير والّسالم العام والمشترك، 

أيدي  إدارِة األزمات، والسيما على  البّناءة في  التوّجهات  وتشجيع 

مؤثرا  دورا  تتوّلى  والتي  الّروحّية،  والمرجعّيات  الّدينيين  الفاعلين 

في أوقات األزمات والّصراعات.

مركز البحرين للحوار والّتسامح
حمرم احلرام ١٤٤٣
أغسطس ٢٠٢١م

ِحيِم ِن الَرّ ْحَمٰ ِه الَرّ ِبْسِم الَلّ
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أوال: مفهوم إحياء عاشوراء في أوقات األزمات

عنوانا  يمّثل  عاشوراء  موسَم  بأّن  األولى،  للوهلِة  يبدو،  قد     

البعض  لدى  حْصره  يتّم  حيث  المذهبي،  المستوى  على  استثنائّيا 

(الّشيعة  اإلسالمّية  المذاهِب  بأحِد  خاص  مذهبّي  إطاٍر  في 

اإلمامّية). وبعيدا عن مناقشِة هذا الّتعاطي غير الّدقيق؛ إال أّن هذا 

محدودٍة  ذهنّيٍة  تأسيِس  في  تسّبَب  ولألسف،  الّتجزيئي،  الّتناول 

في تلّقي هذه المناسبة من جانب شريحٍة واسعٍة من المسلمين، 

وأصبَح هذا الموسم – مع الوقت وبسبِب هذا التلّقي المحدود – 

جهٍة  ومن  جهة،  من  مذهبّي  معنى  عن  تمثيال  باعتباره  إليه  ُينظُر 

غير  أي  محدودة،  ومعاٍن  قيٍم  على  محّفزا  أو  موّلدا  باعتباره  أخرى 

مشتركٍة مع المجموع الّديني العام. هذه المحدودّيُة في الّتعاطي 

ُتعّد واحدًة من أهم "التقّلصات" التي تعّرَض لها موسُم عاشوراء، 

اريخ، ولم يتشّكل ذلك في فترٍة زمنّيٍة معّينة، أو في  على مدى الّتْ

مناطَق  شمَل  بل  محّددة،  دينّيٍة  تجربٍة  نطاق  في  أو  بعينه،  بلٍد 

والمداخالت  الّتدّخالت  من  تراكٌم  ُوِجَد  حيث  مختلفة،  وسياقاٍت 

الجغرافّية واأليديولوجّية الذي كّرس في نهايِة المطاف، مع عوامل 

أخرى، تلك المحدودّية االنتقاصّية لموسم عاشوراء.
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  إّن انتقاَص المعنى الكبير لألحداِث والمناسبات الّدينّية، وتحويلها 

من معنى واسٍع إلى معنى محدود؛ هو تشويٌه وتحريٌف له تبعاٌت 

باحثون وعلماء من  كثيرة، وقد توّقف عند بعض مظاهر هذا األمر 

مختلفة. اتجاهاٍت 

أوقاِت  في  الخصوص،  وجه  على  اإلشكالّية،  هذه  آثاُر  تظهر     

حيث  معّينة،  توّتراٍت  أو  بصراعاٍت  المجتمعاُت  تمّر  وعندما  األزمات 

والمكّوناِت  العناصر  كّل  وتأجيج  استدعاِء  في  الّتأزيمّي  الخّزاُن  يبدأ 

ظروِف  وتسخيِن  والّتخندق  الّتصعيِد  مستوى  لزيادِة  ُتوّظُف  التي 

ذلك  ومن  والّتوتر،  الّتأزيِم  أجواُء  تفرضها  التي  المواجهاِت 

اآلراِء  د  وتعدُّ االختالف  محّل  تكون  التي  الّدينّية  الموضوعاُت 

الّتصعيديين  واالجتهادات، حيث تتحّوُل هذه الموضوعاُت – على يد 

وعلى  الخطورة،  بالغِة  استثمارّيٍة  ماّدٍة  إلى   - األزمات  أوقاِت  في 

واإللغاء  والعنصرّية  الطائفّيِة  خطاباُت  وتتشّكُل  تنشأ  ضفافها 

الفكرّي واالزدراء والّسخرية من عقائد اآلخرين. وال شّك أّن ذلك كّله 

ما كان أْن يحصَل لو أّن هذا الموضوع الّديني أو ذاك، الُمختلف عليه؛ 

ُعولَج بشكٍل آخر من ِقبل المعنيين الّدينيين وغيرهم، وجرى تقديمه 

من منظوٍر تسامحّي مشترك، وبما يؤّكد أّن محتواه القيمي يشمُل 

الجميَع، وأّنه ليس محتوى خاّصا بفئٍة أو طائفٍة دون غيرها.
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تفاوت االستجابة لألزمات

   في أوقاِت األزمات، مثل اندالِع الّصراعات أو الحروب، أو تفّشي 

األوبئة، أو وقوع األعاصير والّزالزل، ومع ما تخّلفه هذه األزمات من 

البشُر على  مشاكَل اجتماعّيٍة واقتصادّيٍة ونفسّية وغير ذلك؛ يعتاد 

مختلفٍة  أشكال  استحضار  ويتّم  والمعتقدات،  اإليماِن  إلى  الّلجوء 

من الّروحانّياِت ألجل االستعانِة بها في عبور هذه األزمات، والخروج 

بين  تفاوتا  هناك  أّن  نجد  وسوف  واألحوال.  الّنتائج  بأفضِل  منها 

األزماِت  مع  الّتعاطي  أساليِب  في  والجماعاِت  والّشعوِب  األمِم 

الّتفاوت  هذا  أسباِب  من  جزءا  أّن  اكتشاف  ويمكن  منها،  والخروج 

اإليمانّيات  استحضار  في  البشر  طرائق  في  الّتفاوِت  إلى  يعوُد 

والّتاريخ العقائدي. وينبغي االنتباه هنا إلى مالحظٍة منهجّيٍة تتعّلُق 

إّن  استحضارها.  طريقة  وبين  اإليمانّيات  فكرِة  أْصل  بين  بالّتفريق 

اإلشكالّية في هذا الخصوص، وعلى مدى الّتاريخ، كانت تتشّكل من 

ثالِث جهاٍت أساسّية:

١- طرائق البشر في استنباِت اإليمان في البيئات الخارجّية.

٢- وفي اّتجاهات توظيف العقائد في مجاالِت الحياة المختلفة. 

٣- وفي منطلقات تأويِل الّتاريخ الّديني المصاحب لالعتقاد الّديني. 
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الّتأسيسّية  الّنصوص  كّل  بأّن  الشّك  الّنظري،  المستوى  على     

لألديان والعقائد الكبرى تنطوي على قواعد أساسّيةٍ في تنظيم 

بها  يمكن  عليا،  ومبادئ  بقيٍم  تحفُل  الّنصوُص  فهذه  البشر،  حياِة 

في  المساعدة  وكذلك  الّرئيسّية،  حقوقهم  وتأصيل  البشر  رعاية 

المناسبة  األسِس  واقتراح  والكوارِث  األزماِت  من  حمايتهم 

مدى  على   – كبيرة  بدرجٍة   – يتوّقف  ذلك  أّن  إال  منها،  إلخراجهم 

وبين  واألسس،  والمبادئ  القيم  هذه  بين  الُمنجز  االنسجام 

الّطرائق واالّتجاهات والمنطلقات المشار إليها أعاله.

عاشوراء: اإلحياء في زمن الوباء

عاشوراء اإلمام الحسين بن  أّن  الّتأكيد على  البداية؛ ينبغي     في 

قيمها  حيث  من  هاّمة،  دينّية  مناسبٌة  هي  طالب؛  أبي  بن  علي 

ومعانيها اإلنسانّية والحضارّية،  وقد جرى عليها – كما سبق ذكره – 

ألواٌن من الّتعاطي الّسلبي، لناحيِة تقليصها داخل الّدائرِة الّشيعّية، 

المناسبة،  لهذه  إحيائّية  أشكال  البعض  ممارسِة  لناحيِة  وكذلك 

مستوى،  من  أكثر  على  وإشكاالت  جدلّيٍة  معاٍن  على  تنطوي 

وتسّببت هذه األشكاُل في تبعيِد المسافاِت مع اآلخرين، وبالّتالي 

إحداِث شبكٍة إضافّيٍة من الّتعقيدات مع المختلفين، وهو األمُر الذي 
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غير  الّتداخل  مالحظِة  مع  واالختالِف  اإلثارِة  من  مساحًة  له  يجد 

يتعّلق بمفهوم  المنضبط، في كثير من األحيان، والذي يجري فيما 

نصوص  في  عليها  المنصوص  الممارسات  أي   – الّدينّية  الّشعائر 

أشكاال  لكونها  التعّبدي  لإلحياِء  ثابتا  مصداقا  تمّثل  والتي  الّشرع 

تعبيرّية طبيعّية أو فطرّية في مختلف األزمان، وجرى اإلمضاء عليها 

من قبل الممثلين الّشرعيين المعتبرين.

إحياء  أشكاِل  في  كبيرًة  توسعًة  هناك  أّن  سنجد  المحّصلة،  في     

والقداسات  الّزمن  قّوِة  وبسبب  الحسين،  اإلمام  عاشوراء  ذكرى 

وجرى  راسخة،  قيمًة  األشكال  هذه  بعُض  أخذت  فقد  المستحدثة؛ 

تصويرها على أّنها "شعائر"، تحمُل صفَة القداسِة الّثابتة، وأحيطت 

أو  بالّنقِد  الهالِة والّتقديس، على نحو ال يمكن مقاربتها  بسياٍج من 

وأّنها مجّرد  تكون كذلك،  أّنها قد ال  حين  اإلصالح، في  أو  المراجعِة 

اجتهاٍد بشرّي تكّوَن وفق ظروٍف تاريخّيٍة واجتماعّيٍة وعاطفّيٍة خاّصة.

    سيكوُن من الواضِح هنا، وفي أوقاِت األزمات تحديدا؛ أّن التشّبَث 

بهذه األشكاِل اإلحيائّية – لسبٍب أو آخر – هو من أبرز الحاالت التي 

الّدينيين  الفاعلين  بين  الَجدل  أو  الخالف  إحداِث  في  تتسّبب  قد 

أوقاِت  في  العام  الّديني  الّسياق  إدارِة  بضْبط  يهتّمون  الذين 
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كورونا.  وباء  عن  الناتجة  الّصحّية  األزمة  مع  الحاُل  هو  كما  األزمات، 

طابٌع  لها  اإلحيائّية  األشكال  تلك  كانت  حال  في  ذلك،  ويتأّكد 

جماهيرّي، وُتماَرُس في إطار حْشٍد كبير وعام من الّناس.

 

    من هذا المنظور؛ فإّن موضوَع إحياء عاشوراء في زمِن الوباء؛ ال 

يمثل موضوعا هامشّيا، وال ينبغي الّنظر إليه من زاويٍة طائفّية، أو 

بالحدث.  المحيطة  والّصراعات  الّسياسّيِة  األمور  مجريات  تأثير  تحت 

فمن الّناحيِة الجوهرّية، هذا موضوٌع نموذجّي الختبار قدرِة الفاعلين 

الفكرّيِة  المقاربِة  ابتكاِر  في   – الخصوص  وجه  على   – الّدينيين 

الّنجاح  ومدى  الكبرى،  األزمات  أوقاِت  في  المناسبة  والخطابّيِة 

الّنظري والعملي في الجْمع "الّتوفيقي" واإليجابّي بين الّضرورات 

ُيتيح  وبما  الّظاهري،  والّتعارض  "التقابل"  وضعّية  في  تبدو  التي 

الّضرورات  تصارع  إلى  ُتفضي  التي  الّضيقة  المقارباِت  عن  الّنأي 

ع خسائر في أكثر من اتجاه، ليس فقط  المتقابلة، وبالّتالي إلى تجرُّ

أكثر  أخرى  أيضا خسائر  الُمعاش، ولكن  الواقع  خسائر على مستوى 

والسيما  للمجتمع،  واإليمانّية  الفكرّية  المنظومة  تطاُل  قد  خطورٍة 

حينما يكون هناك إرباٌك متدْحرج في المعالجِة الفكرّية يكون له آثاره 

الّسلبّية التي تنسحُب على حياِة األفراد والمجتمع.



٩

ثانيا: الفكر البّناء والّتواصلي للعّالمة الغريفي

(مواليد  الغريفي  السّيد عبدالله  للعّالمة  الّدينيُّ  الفكُر  يتأّسُس     

البحرين، ١٩٣٩) من منطلٍق أساسّي يقوُم على وظيفِة الحفاظ على 

لحمايِة  مفاهيمّي  خطاٍب  تأسيس  عبر  وذلك  للّدين،  العليا  القيم 

المباشر، وتأمين  المباشر وغير  الّتحريف  أو  التشّوه  القيِم من  هذه 

قيم الّدين من القراءاِت الّتأويلّية غير الّناهضة، والتي تنطوي على 

مباٍن تجزيئّية أو صدامّية أو صراعّية، وتؤدي في نهايِة المطاف إلى 

إشاعِة  في  األساسّية  ومقاصده  المركزّية  قيمه  من  الّدين  تفريِغ 

الخير والّسالم والّرحمة بين الّناس (العالمين).

استناده  إلى  الغريفي  للعّالمة  الوظيفيُّ  المنطلُق  هذا  يعود     

اإلسالمّية  الّدينّية  المشاريُع  به  تمّيزت  الذي  اإلحيائي  االّتجاه  على 

المعاصرة. وقد زامَل وتقاطَع وتمركَز العّالمُة الغريفّي مع عدٍد من 

الّسّيد  الّراحل  المفّكر  مثل  ورموزه،  اإليحائّي  االتجاه  مؤّسسي 

محّمد باقر الّصدر (١٩٨٠)، والمرجع الّراحل الّسّيد محّمد حسين فضل 

اتجاهاِت  الغريفّي قّدَم إضافًة خاّصًة في  العّالمة  أّن  (٢٠١٠)، إال  الله 

الخصوصّيات  االعتبار  بعين  اإلضافة  هذه  تأخُذ  الّدينّية،  اإلحيائّية 

والمتغّيرات المحيطة، على المستوى المحّلي والخليجّي، وأبعد من 
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ميزات  أهّم  من  تعتبر  الظرفّية  االعتبارّية  وهذه  أيضا.  ذلك 

ال  مّمن  الغريفي،  العّالمة  يمّثلهم  الذين  الّدينيين  اإلحيائيين 

ال  أّنهم  كما  الّراهن،  الواقع  عن  معزوٍل  تجريدّي  فكٍر  ينطلقون من 

المطلقِة  الّتبعّيِة  تأثير  تحت  مرهونة  مشاريَع  أو  أفكارا  ُينتجون 

للماضي والّتراث، واالنحباِس الكامل في تجارب الّسابقين (الّسلف 

الّصالح).

الخالصة:

   في ورقٍة سابقة أصدرها مركز البحرين للحوار والّتسامح في مايو 

٢٠٢٠م  حول فكر الّسيد الغريفي (تحت عنوان: "التكاملّية الحّية: رؤية 

التدّين  على  المحافظة  في  الغريفي  عبدالله  الّسّيد  العّالمة 

"رؤية  أّن  إلى  االستنتاُج  انتهى  الّتحّديات")  أوقات  في  الحقيقي 

أوقات  في  التدين  نظام  على  المحافظة  في  الغريفي  السيد 

التحديات، تقوم على فكرة ”التكاملّية الحية” أي استحضار العناصر 

المختلفة (المتكاملة) التي تقّوي من نظام التدين، وذلك من خالل 

جانب  من  وتطويره  تقويمه  ومن  جانب،  من  اإليمان  قّوة  تشديد 

آخر".
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    ويمكن هنا استكمال هذا االستخالص - ومن أفِق الموضوِع الذي 

بحسب  اإلحيائي،  الّديني  الفكَر  أّن  إلى   - الورقة  هذه  تناقشه 

العليا،  الّدين  قيم  على  الحفاِظ  إلى  يهدُف  الغريفّي،  العّالمة 

انطالقا من الفكِر الحّي الذي ُيراعي الواقَع الّراهن ومتغّيراته، وعبر 

المحيطة،  إنتاج خطاٍب يتفّهُم ويتفاعُل مع الخصوصّياِت والمتغّيرات 

وهو ما تتبلور عنه، في المقام األخير؛ سيرٌة فكرّيٌة وعملّيٌة تقوُم 

على البناء (ال للهدم)، والّتواصل (ال للّصدام).

اإلحيائّية
الدينية

 فكر حي ينطلق من
الواقع الراهن

 احلفاظ على قيم
العليا الدين 

التواصل  اسرتاتيجية 
(ال للصدام)

 خطاب مرن يراعي
 اخلصوصيات

واملتغريات

البناء اسرتاتيجية 
(ال للهدم)
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األزمات..  أوقات  في  العاشورائي  اإلحياء  ثالثا: 
قبسات من فكر العّالمة الغريفّي

الّدينّي  الموقَف  بدايِة وباء كورونا،  الغريفي، منذ  العّالمة     سّجل 

الوقايِة  إجراءاِت  بكّل  الجميِع  التزام  إلى ضرورِة  يدعو  الذي  الحاسَم 

من الوباء، وأصدَر الّسّيد الغريفّي بياناٍت منفردة وأخرى مشتركة مع 

عدٍد من العلماء في هذا الخصوص. 

الّراهن،  الّصحي  للواقع  دقيٍق  فْهم  على  الموقُف  هذا  اعتمَد     

وتجاوَز من خالله كلَّ االعتباراِت األخرى التي قد تحكُم الموقَف العام 

الّدخوِل في مسارات "الشّد والجذب"،  أثناء األزمات، حيث نأى عن 

يمثل  األزمات"  "ظرف  أّن  إلى  يذهب  الذي  االّتجاه  يشغله  ولم 

على  الّضغوط  عبر ممارسِة  "فرصًة ذهبّية" النتزاع مكاسب معينٍة 

الجهاِت الّرسمّية إلجبارها على الّليونِة أو الّرضوخ. إّن االنكباب على 

مثل هذا المنحى، وفي أوقاِت األزمات؛ يعكُس أنانّيًة ّضيقة، وأفقا 

اإلنساني  القيمي  األساس  لضعِف  نتيجٌة  هو  وبما  محدودا، 

المشترك، في مقابِل الّدوران حول المصالح الخاّصة فقط.
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   إّن الّرؤية المتكاملة أو الّتكاملّية، والتي تستند على قيٍم دينّية 

في  تنشأ  التي  والمضطربة  الّطارئة  الّظروِف  إلى  تنظُر  ال  عليا؛ 

أوقات األزمات الحاّدة؛ على أّنها "فرصة مواتية" القتناِص المكاسِب 

والمبادئ  القيُم  تتحكَم  أن  يتحّتُم  بل  عليها.  الُمتصارع  أو  المؤجلِة 

لتكوَن  المستقّرة،  غير  وآثارها  الّظروف وسياقاتها  العليا في هذه 

األولويُة هي للخالِص من الّشر أو الخطر العام الذي ُيْحدق بالجميع، 

العامة  "المصلحة  ومبدأ  للجميع"،  الخير  "حّب  قيمِة  من  وانطالقا 

والمشتركة".

   من هذه الخلفّية، سيكوُن من المفهوم أن يبادَر الّسّيد الغريفي، 

منذ بدايِة الوباء؛ إلى تسجيل موقِف اإلشادة والّتثمين إلى الجهاِت 

وباء كورونا  الوطنّيِة في مواجهِة  والّرسمية نظير جهودها  األهلّية 

في البحرين. حيث وّجه الّشكَر في بيان أصدره الثالثاء ١٧ مارس ٢٠٢٠م، 

جهودهم  على   (..) اّلطبّية  والّطواقم  الّرسمّية،  الجهات  "كّل  إلى 

واحدا  "الوقوف صّفا  على  مؤكدا  كورونا"،  وباء  لمكافحة  المبذولة 

لمواجهة هذا الوباء المتفشي"، كما شّدَد في البيان على "ضرورة 

الّلجان  في  أمكن  ما  واالنخراط  الّرسمّية  اإلجراءات  مع  الّتعاون 

"االستعداد  الواضح  إبدائه  مع  ذلك  الغريفّي  وترجَم  الوطنّية"، 

للّتكاتف والتآزر مع المواقع الّرسمّية المهتمة" بمواجهة الوباء.
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استراتيجّية االستجابة ألزمة الوباء في إحياء عاشوراء

بياناٍت  وأصدَر  الموقف،  لهذا  الّتأسيَس  الغريفي  الّسّيد  واصَل     

الناُس  يحييها  التي  الّدينّيِة  المناسباِت  في  أخرى  وخطاباٍت 

تحّديا إضافّيا لموضوع  نحٍو واسع، مّما يمّثل  ويحتشدون فيها على 

االستجابة  استراتيجّية  عند  يلي  فيما  نقُف  وسوف  الوباء.  مكافحِة 

التي عمَل الّسّيد الغريفي على وْضعها في إحياء موسم عاشوراء 

للعام للهجري الجديد في إطار الخطر القائم جّراء وباء كورونا. 

     ونتناول ذلك من خالل محورين:

األّول: استراتيجيات التعامل مع الواقع الخارجي:

١- إدراك الواقع: الحْسم في الّتشخيص

د في توصيِف     يتعّلُق الكالُم هنا بواقِع الخطِر الّصحي، وعدم التردُّ

الّتساهل  يمكن  وال  الجميع،  يهّدُد  وباء  باعتباره  وتشخيصه  مخاطره 

إّن إدراَك الواقع  معه. وهو ما قاَم به الّسّيد الغريفّي منذ البداية. 

المواقُف،  تتعّدد  حين  األزمات،  وقت  وخصوصا  سهال،  أمرا  ليس 

ويكون  والمشّخصات،  الّتشخيصاُت  وتتضارُب  الّرؤى،  وتضطرُب 

بناء  الّتشخيص مسألًة شديدة األهّمية، ويتوقُف عليه  الحْسُم في 
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الغريفّي  الّسيد  بياناُت  وُتفصح  لألزمة.  االستجابة  استراتيجّية 

كلماته  مع  الواضح  مؤداه  أخَذ  والذي  المعنى،  هذا  عن  وخطاباته 

األخيرة، والتي أعاد بيانها في الكلمِة المركزّية بمناسبِة قرب حلول 

شهر محرم – بتاريخ ٥ أغسطس ٢٠٢١م - والتي وّصَف فيها الوقايَة 

حيث  من   – مواز  خٍط  في  إّياها  واضعا  "ضرورة"،  بأّنه  الوباء  من 

هذا  إّن  عاشوراء.  إحياء  وهي  مركزّية،  دينّيٍة  ضرورٍة  مع   – األهمّية 

من  الغريفّي  السّيد  مّكن  الّصحي،  الواقع  إدراِك  في  الوضوَح 

استراتيجّيِة  اتجاهاِت  وتحديِد  الخارجّي،  الموقِف  بناِء  في  المضي 

االستجابِة لألزمة، كما هو الحاُل أيضا مع بقية علماء البحرين، وبينهم 

آية الله الّشيخ عيسى قاسم في بياناته بهذا الخصوص. 

٢- العمل المشترك: الّتعاون مع الشركاء

ينبني  تتطّلُب عمال مشتركا وجماعّيا،  عاّمة،  أزمٍة  أّي  إّن مواجهة     

على تعاوٍن تضامنّي مع الّشركاء كاّفة. هذه المسألة قد تواِجه أكثر 

من  متعّدٍد  بسياٍق  محاطا  المجتمُع  يكون  حينما  وتحدٍّ  محذوٍر  من 

األزمات، كما هو الحال في البحرين، حيث تأتي أزمُة الوباء في وقٍت 

فبراير   ١٤ ال تزال البالد، بكل مكّوناته، تعاني من تبعات وآثار أحداث 

المتداخلة، ويؤّكد  السياقاِت  الغريفّي من هذه  العّالمة  يخرُج  ٢٠١١م. 

بأّن أزمًة الوباء، كما هو الحال مع بقّية األزمات؛ ال يمكن معالجتها إال 
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أجواِء  في  األزمة  أطراف  كّل  ودخول  المشترك،  العمل  خالل  من 

ليتعاون  المشتركة،  المسؤولّية  رباط  وتحت  والعقالنّيِة  التهدئِة 

أرضّيٍة محّددة وموّحدة عنوانها تجنيُب "العباد والبالد"  الجميُع على 

دائرِة  عند  يقف  ال  توّجٌه  وهو  األزمات،  هذه  مضاعفات  من  المزيد 

خطوٍة  إلى  يذهُب  بل  الّرأي،  عن  الّتعبير  أو  الّرؤية،  عن  اإلفصاح 

والمواقِف  المبادراِت  بناء  من  متنّوعة  مروحة  خالل  من  تكميلّية 

اإليجابّية، والتي ُتسعف على بناء الثقة وتلطيف األجواء.

٣- الّتواصل البّناء: 

"الّتواصل  موضوع  على  مركزّي،  بشكل  الغريفّي،  العّالمة  أّكد      

البّناء"، باعتباره قيمًة فكرّية، ولكونه آلّية تحريكّية في نفس الوقت. 

أجل  من  المشترك  للعمل  الّدعوة  سياِق  في  اآلخر،  مع  فالّتواصُل 

فيما  أصيل،  فكرّي  موقٍف  عن  ُتفصح  دعوٌة  هي  األزمات؛  معالجة 

يتعلق بالفكر الّديني اإلحيائي، كما أّنها تعّبر عن تمّسك واثق، وجاّد، 

بواحدٍة من أهم األدوات التي ُتحّرك الواقع الجامد، والذي ُينتج أجواء 

ال  المعنى،  وبهذا  الشركاء.  كّل  ولدى  اّتجاه،  من  أكثر  على  سلبّية 

بل يشمل  المباشر، فحسب،  الجانب  الّتواصل على  يقتصر مفهوم 

أيضا كّل أشكال الّتواصل غير المباشر، سواء عبر الّرسائل المفتوحة، 

المستوى  على  ذلك.  غير  أو  الوسطاء،  عبر  المحّملة  الّرسائل  أو 
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األول، فقد سّجل العّالمة الغريفّي أكثر من تواصل مع القيادة العليا 

برقية  آخرها  الرسائل والبرقيات –  أو من خالل  البالد، مباشرًة  في 

التهنئة المرفوعة إلي ملك البالد بمناسبة الّسنة الهجرّية الجديدة – 

تكون  أن  على  الغريفّي  العّالمة  حرَص  كما  مباشر،  غير  بطريق  أو 

هناك قناة اّتصال بالجهات الّصحّية في البالد، من أجل أن يكون على 

الصحّية  والّسياسة  البالد،  في  الّصحي  الوضع  تفاصيل  من  مقربٍة 

الّنظر في ُسبل  تبادل وجهات  الوباء، وكذلك  المّتبعة في مواجهة 

الّتعاون والّتقويم التي يمكن أن تقّدمها المنابر الّدينّية والمرجعّيات 

الّسيد  حرص  المباشر،  غير  الّتواصل  سياق  في  ويأتي  الّروحّية. 

المعنّية  الّرسمّية  الجهات  إلى  والّتحية  الّشكر  توجيه  على  الغريفي 

العميق،  وأثره  خصوصيته  له  تواصٌل  وهو  الّصحي،  الوضع  بإدارة 

لكونه ينطوي على محاولة لتأسيس خطاٍب على األرض، وبين يدي 

تقديمه  يتّم  الذي  العملّي  الّدرس  بمثابة  ليكون  واألتباع،  الجمهور 

إلى الجميع، لالحتذاء به والعمل على منواله.  

٤- تحديد األولوّيات: المصلحة العاّمة والخير المشتر

الّتوتر في أوقات األزمات؛ هو عدم  إّن من أكثر أسباب تصعيد      

الّنجاح الّفعال في تصميم خارطة األولوّيات، ومن كّل أطراف األزمة. 

التي  والّدول  المجتمعات  في  الوضوح  بالغة  المسألة  هذه  وتعتبر 
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تعاني تراكما في األزمات، نوعا وعددا. وقد توّلى الّسّيد الغريفي 

األولوّيات  سّلم  بناء  خالل  من  سنوات،  منذ  المسألة،  هذه  إدارة 

الّتالية: وفق المعايير 

   في شأن األزمة الصحّية جراء كورونا؛ فإّن رعاية االحترازات الوقائّية 

هو  وبما  ملّحة،  عاّمة  بمصلحة  ترتبط  ألّنها  المقّدمة،  في  تأتي 

هذه  والمقيمين.  المواطنين  عموم  بين  المنافع  من  مشترك 

الخاّصة والفئوّية،  المنفعة  أو  المصلحة  إلغاء  إلى  المعيارّية ال تؤّدي 

في حال كانت سليمة ومحّقة، كما أّن هذه األولوّية ال تمّثل تجميدا 

ولكن  الّدينّية،  بالجماعات  الخاّصة  االعتقادات  على  حاكما  تدخال  أو 

ُتسهم هذه الرؤية المعيارّية تعمل على دور الّضبط اإلرشادي، ومن 

الّدينّية.  داخل المنظومة المفاهيمّية 

- إعالء المصالح العاّمة على المصالح الخاّصة.

- تقديم المنافع المشتركة على المنافع الفئوّية.

- عدم االستثمار في األزمات والّتعالي عن الّتوظيفات الّضيقة              

لألزمات. 

- إعطاء األولوّيات لما هو استراتيجّي في مقابل عدم االنحباس 

فيما هو مؤقت وظرفي.
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المحور الّثاني: استراتيجّيات الخطاب الّديني

نقد المنطلقات المثيرة للّتصادمات  -١

واالستراتيجّيات  للعملّيات  ومنتج  سلس  طريق  تشييد  يمكن  ال     

الّسابقة، المّتصلة بالتعاطي مع الواقع الخارجي، إال في حال كانت 

فإدراُك  واألدائي.  النظري  الجانب  من  مكّملة  استراتيجّيات  هناك 

الواقع الخارجي، وتثبيت سياسة العمل المشترك، والّتواصل البّناء، 

إدارة  سياسات  تحسين  في  تفلح  أن  يمكن  ال  األولوّيات؛  وتحديد 

األزمة؛ ما لم تكن مصحوبة بعملّيات رافدٍة، ومّصححة، وداعمٍة، على 

العقائدّية والروحية والفقهّية.  الّديني والمقاربات  الخطاب  مستوى 

وإجراء  بناء  أكثر  خالل  من  الغريفّي  العّالمة  توّاله  الذي  األمر  وهو 

فكري وفقهي.

وفي  المنطلقات"،  "نقد  استراتيجّية  صعيد  وعلى  ذلك،  من     

الغريفي  الّسيد  أعاد  فقد  تحديدا؛  األزمات  مع  التعاطي  خصوص 

عاشوراء، مشّددا  إحياء  إطار  الّدينّية، في  الّشعائر  مطالعة مفهوم 

إمضاٌء واضح من  لها  التي  تلك  تقتصر على  الّشعائر  دائرة  أّن  على 

الّدائرة  هذه  وأّن  الّشيعة)،  المسلمين  (لدى  المعصومة  المرجعّية 

العزاء،  مجلس  (إقامة  الشعائرّية  الممارسات  من  بجملة  محدودٌة 
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البكاء، إلقاء قصائد الرثاء..)، وشّدد على أّن الممارسات األخرى التي 

ليست  فهي  وبالتالي  الّشعائر،  من  ليست  وآخر،  زمٍن  بين  تظهر 

أو تجاوزها إلى ممارساٍت  أو تغييرها،  الممكن تعديلها،  ثابتة، ومن 

أخرى، مع تأكيده على أّن ذلك يتّم مع الممارسات اإلحيائّية التي ال 

تكون  فإّنها  غير ذلك، وإال  أو  دينّية  أية مخالفة  تنطوي، أصال، على 

مهما  مطلقا،  منها  التبرؤ  وينبغي  المرغوبة،  الممارسة  إطار  خارج 

حملت من غطاء أو تبرير ديني.     

العملّي  أثره  له  المفاهيمّي  المنطلق  هذا  نقد  أن  والشّك     

التي  الخارجّية،  الّطبائع والّظروف  االعتبار  بعين  يأخذ  إّنه  بل  الواضح، 

لممارسات  تجاوزا  أو  تحديدا،  أو  تغييرا،  األحيان  بعض  في  تتطّلب 

وبقبول  بُيسر،  يتّم  أن  يمكن  الذي  األمر  وهو  معّينة،  إحيائّية 

المطالعة  إلى  إسناده  عبر  العموم،  من  عقالني  وتقّبل  اجتماعّي، 

تحقيق  وبالّتالي  الّشعائر،  بمفهوم  تتعلق  التي  والفقهّية  الفكرّية 

الممارسات  في  الّتصحيح  عملّيات  مع  وإيجابّية،  سريعة،  استجابة 

الغريفي  الّسّيد  إّن  األزمات.  ظرف  مع  تتالءم  ال  التي  اإلحيائّية 

الّناس  بين  واالجتماعي  الّذهني  الوعي  ترسيخ  باتجاه  يصّوب 

للّتفريق بين الممارسات اإلحيائّية، وتوّزعها على مستويات: الشعائر 

تبديلها،  أو  تغييرها  الممكن  ولكن  المقبولة  الممارسات  الّثابتة، 
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كما  المنهجي،  التصويب  وهذا  مطلقا.  المقبولة  غير  والممارسات 

نلحظ، له أهميته العملّية والعلمّية على حّد سواء، فهو يوّفر تموين 

أّنه  كما  األزمات،  أوقات  في  النقدّية  للمعالجات  وفقهي  فكري 

يّتضح  أن  بعد  المعالجات،  هذه  لمثل  االجتماعي  التقّبل  من  ُيّسهل 

للّناس الفرق بين المستويات المذكورة أعاله. 

٢- توسيع مدى القيم العليا للدين

الحسنة،  االستجابة  صناعة  في  أساسّية  استراتيجّية  هذه  تمّثل     

حيث إّن توسيع مدى القيم العليا للّدين، من شأنه أن يخلق الّسياق 

الفكري واالجتماعي الذي ُيحّسن شروط نجاح المهام واألعباء التي 

يقوم بها علماء الّدين والمرجعّيات الّروحّية في إطار الّتوجيه العام، 

وإدارة األزمات من المنطلق الّديني.

للعمل  المتّمم  الجزء  باعتباره  األمر  بهذا  الغريفّي  العّالمة  اهتّم     

تنوير  يتّم  أن  فبعد  للّتصادم.  المثيرة  للمنطلقات  الموّجه  النقدي 

اإلحياء:  عمليات  على مستوى  الّثالث  بالّدوائر  المتدّين  العام  الرأي 

دائرة الّثابت (الّشعائر)، دائرة المتغّير (الممارسات المحمودة)، دائرة 

الحقة  أهمّية  هناك  تكون  المحمودة)؛  غير  (الممارسات  المنفي 

في:
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   وقد حرص العّالمة الغريفّي على القيام بهذه األمور على قاعدة 

نحو  على  للّدين،  الكبرى  المنطلقات  وتوضيح  الّدين،  بقيم  الّتنوير 

وترشيد  العام،  الّذوق  بناء  إعادة  الّتنويرّية  العملّية  هذه  تتوّلى 

داخل  التدّين  تدير  الذي  المفاهيم  وضْبط  االجتماعي،  الّسلوك 

المجتمع.

٣- التوفيق اإليجابي بين الضرورات

    تضع أزمة كورونا موضوَع إحياء عاشوراء أمام أكثر من خيار يدوُر 

السّيد  ولكن  الطبي،  االحتراز  عن  والتخّلي  اإلحياء،  عن  التخّلي  بين 

الغريفي يؤّكد بأّن الّتوفيق بين الّضرورات الّدينّية والّصحّية ممكٌن، 

ويبسط  ضرورة.  كّل  في  المطلوبة  لالعتبارات  إسقاٍط  غير  ومن 

اإلحياء  بضرورة  ك  التمسُّ على  تشديده   في  األمر  هذا  الغريفّي 

الّتوازي  وهذا  الوباء،  من  الوقاية  ضرورة  مع  بالّتوازي  العاشورائي، 

التوفيقّي ليس عمال ترقيعّيا، بل هو عمٌل توفيقي طبيعي، ويتّم 

بضرورِة  ك  التمسُّ أساسه  يكون  سلس،  تركيبّي  إجراٍء  خالل  من 

- إدارة أداء الّشعائر (الّتسديد والّتوجيه)

- تنظيم الممارسات المحمودة (الّتطوير والّتقييم)

- محاكمة الممارسات غير المحمودة (الّنقد والتحصين).
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الّشعائري  شكله  وفي  الّشرعي،  وإطاره  حده  في  ولكن  اإلحياء، 

غير  اإليحائّية  الممارسات  مع  المراجعة  أو  الّتنازل  إمكان  مع  خاّصة، 

الموصوفة بالّشعائرّية، في حاِل كانت الّضرورة الصحّية تقتضي مثل 

هذا الّتنازل أو المراجعة، كما هو الحال إذا قّرر المختّصون الّصحّيون 

الّضرورة  دائرة  تتحّرك  حيث  المغلقة،  التجّمعات  ومْنع  العام  اإلغالق 

اإلحيائّية  الممارسات  دائرَة  لتحكم  الحال،  هذه  في  الّصحّية، 

باإلجراءات  االلتزام  مساحة  وتكون  الّشعائرّية)،  (غير  التكميلّية 

الوقائّية المطلوبة للحمايِة من الوباء هي الحاكمة على هذه الّدائرة 

من الممارسات.

بين  (الحيوي)  الّتركيبي  الّتوفيق  من  الّنحو  هذا  أّن  الواضح  ومن     

الّضرورات الّشرعّية (الّشعائرّية) والّصحّية (الوقائّية)؛ ال يمكن أن يتم 

ما لم يترافق مع عمٍل فكرّي تصحّيح أو معالجٍة فكرّية ودينّية متنّورة، 

هذه  في  يدخل  وما  عاشوراء،  إحياء  "ضرورة"  لمعنى  تحديدا  تضُع 

أّن  فكرة  استصحاب  مع  فقط)،  الّشعائر  (أي  أشكال  من  الّدائرة 

االلتزام بضرورة الوقاية من الوباء، ليس عمال منفصال عن االلتزام 

الّديني والّشرعي والعقلي، بل هو من صميم ذلك. وهو ما أضفاه 

أكثر في  وترّكزت  عديدة،  ومحاضرات  خطابات  الغريفّي في  الّسيد 

الكلمة المركزّية بمناسبة حلول موسم عاشوراء هذا العام.
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الخاتمة

    إّن الّتحّديات التي تواجه إحياء الّشعائر وإقامة الّطقوس الّدينّية 

أجل  من  الّدينيين  للقادِة  أخرى  فرصة  تمّثل  األزمات؛  أوقات  في 

حماية  في  الّروحّية  والمواقع  الّديني  الخطاب  قدرة  وتثبيت  إثبات 

من  المشترك  والّتعاون  الّدعم  تقديم  وفي  والمجتمع،  اإلنسان 

أّن هذا األمر، في حال  العليا. والشّك  أجل رعاية القيم اإلنسانّية 

تّم بشكٍل إيجابّي وفّعال، من شأنه أن يوّفر أرضّية مناسبة لتعزيز 

بين  والّتفاهم  الّتقارب  من  مزيٍد  على  تشّجع  التي  األجواء  كّل 

بتحويل  الكفيلة  الّسبل  وتهيئة  المجتمع،  في  المختلفة  المكّونات 

الّصعاب  لتذليل  ذهبّية  فرص  إلى   – أنواعها  على   – األزمات  هذه 

القائمة، وتحسين األفهام المتبادلة، وتصحيح التصّورات المسبقة، 

المغلقة والّظروف  الّدوائر  الّسريع من كّل  الخروج  وبالّتالي ضمان 

اجتماعي  استقرار  إلى  وصوال  الحاّدة،  واالضطرابات  المتوترة 

ووئام وسالم بين الجميع.  


