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 أصحاب السماحة والفضيلة، السادة املؤمترين 

 السالم عليكم ورمحة اهلل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبيه اخلامت حممد وآله الطيبني الطاهرين

 

  1ذمة التأريخو الخوئي السيد 

مسبوقة بتشكل  ،اإلسالمية الشيعيةمن منتصف القرن املاضي ظهرت يف العراق بدايات تشكل احلركة  .1

 األحزاب العامة واحلركات اإلسالمية يف عموم العامل اإلسالمي والعريب، مبا يف ذلك العراق..

يعىن جبمع الشتات الشيعي يق الطر ويف  ،دولة دينية يف العراق يف احملصلة قامة  إ يف تضاعيفه فكرة  هذا التشكل حيمل 

 وتنظيمه وتوجيهه ثقافيا وسياسيا..

العراق الفكر احلداثوي بفلسفة وكالم ومعرفة وحملات فقهية مغايرة ملا هو السائد يف  إىلجانب ذلك اخذ يتسلل  إىل

 للبلد.واالجتماعية تشكل البنية املعرفية والعقدية 

حماولة يتفاوت يف الزمان واملكان شدة وضعفا، وكان من تداعياته االجتماعية هو  ،حضوره االجتماعي وكان لكل  

خالقي بل واأل ،قصاء احلالة التقليدية والطعن فيها وتناوهلا بشكل خيرج يف بعض صوره عن احلراك العلمي واملنهجيإ

 يضا..أ
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تعصف  أخذت أهنا لى األقل، إاليف بعضها عكانت ذات طابع علمي   أفرز هذا احلراك مجلة ثنائيات، وهي وإن 

 بالساحة االجتماعية وتشرذمها.

 

  :ظهرت

 ..أو السياسي  و االجتماعيالفقه الفردي والفقه الكلي أ ثنائية

 وثنائية التقليدي واحلركي..

  ..وثنائية املتخلف والتقدمي

 وثنائية الرجعي واحلداثوي..

 وثنائية املداهنة والثورة..

 الرتكة والتحرر من املاضي..وثنائية اجلمود على 

.............. 

 يصنف اخلوئي املرجع ضمن الثنائيات أعاله يف احلوزة التقليدية.. و 

.. فقد كيلت لشخصه ومرجعيته النقود والتهم التصنيف القاسيةبني من طالتهم محلة أبرز من بل كان ومرجعيت ه 

تهادي من احلياة السياسية واملشاركة العامة يف ظل ملوقف علمي اج إالليس لشيء  ،ومبستوى السباب والبذاءة

ها بعدم بل عنايت   ،هاعنايت   لمؤسسة الدينية وعدم  ل خالقيااللتزام األوقد ساهم يف ضبابية الصورة ..املؤدجل االستبداد

مما فقد أرخ وأصدر ونظّر  اآلخرعلى العكس من  ،الظهور على الشاشة مما منعها من تدوين فكرها وخطتها ومذكراهتا

 يف خدمة األمة.. اوجهوده املصادرة تارخيهللضمور و عرضة   تناوهلا بشكل ي ر حمسوب، فكانتزاد يف ظالمتها ويف
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 في تقديري: 

 ن اخلط التقليدي كان احلاضنة للخط احلركي..إ

 ..التقليدية احلكيمالسيد فباعرتاف احلركيني اخلجول احتضنتهم مرجعية 

عنهم كل ردود أفعال وحوزهتا ، وحتملت مركزية النجف وحموريتها الشيعيةالعليا اخلوئي السيد وحفظت هلم مرجعية 

 ..ختدش هبم أنالسلطة من دون 

د ومل ال مبشروعه؛ إذ مل جيولكن ليتلفع احلركي بعد ذلك بعباءة التقليدي يف الوصول إىل السلطة واالحتفاظ هبا، 

 االجتماعية كل  البلد شرائح تشارك فيها كل وهو الدولة املدنية اليت ة.. وامنا مبشروع التقليدي له فرصيتمكن أن خيلق 

 ختفف منه.. أوحتول دون االستبداد بنسبته واليت 

...... 

يف احلركة العلمية وتركيزه على خلق خط علمي ميسك بتالبيب البالغ واهتمامه اخلوئي هبيكلته ومدرسته آية اهلل  .2

مينع من اخرتاق متكن من  تكريس نظام يف احلوزة  ،على بقاء احلوزة ومرجعيتها العليا يف النجف وإصرارهاحلوزة العلمية 

تدعم السلطة يف  األوقافمؤسسة من مؤسسات وزارة  إىلحتويل احلوزة  أولوياتهاحلوزة يف ظل االستبداد الذي كان من 

 مواقفها وتكون رجاالهتا وعاظ سالطني..

سياسي يعرب عن رؤية استشرافية ملص ر املؤسسة والطائفة يف أهم موقع اخلوئي اهلل  آيةمن قبل هذا االهتمام العميق  نإ

  :يكرس أنهو العراق.. فقد متكن أال و يف املنطقة واقتصادي واجتماعي وديين 

 ة كلمتهم وموقفهم اليت مل يتمكن الظلم مبختلفحفظا حلريالشيعة مبدأ االستقالل الذي قاتل من اجله علماء الدين 

على حرية الكلمة متاما وبسرعة من الس ر يف ركاب السلطة فانه يقضي متاما من مصادرهتا على العكس جتلياته 

لطة وجتنياهتا يف حروهبا العبثية مع اجل ران والداخل مع وكانت النتيجة هي عدم إضفاء الشرعية على الس واملوقف..

 حماوالت مستميتة من السلطة للحصول على ذلك..
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كل حركة خترج عن النظام املتبع يف املؤسسة الدينية تتهم يف شرعيتها بدء   أنوهو  :يؤسس للتايل أنمتكن منهج السيد 

التعامل االنتقائي  إىلة اليت تظهر يف ظل الفقر الثقايف، من وعاظ السالطني، مرورا حبركات وظواهر النيابة اخلاص

ظاهرة  إىل ،له بعض التيارات الشيعية أسستالقفز على هرمية الواقع الشيعي الذي  إىلمع النص الديين، وااللتقاطي 

 االدعاءات املتنوعة اليت تنشط يف جو دعم السلطة.....

الذي حفظ للحوزة وجودها من احليلولة دون مصادرة القرار الشيعي واختطافه واحتكاره جبهة متكن منهج السيد 

باخلمول والفقه الفردي واالهتمام بفقه احليض والنفاس والعلم بدون عمل بقسوة واحدة.. فبقيت هلذه احلوزة اليت نعتت 

ليأخذ اجتهادها السياسي فرصته يف حلظة تارخيية ها ها وحموريت  ها ومرجعيت  وخماطبة نفسها وانفصاهلا عن األمة شرعيت  

 استفاد منه اجلميع..

مة ال من موقع زعامتها تتحرك من موقع األو طاللتها السياسية بل خلالدة يف النجف األشرف ويف وقت إوتبقى املرجعية ا

متجهة يف عملها األكادميي واألخالقي صوب  ،ولتكرس استقالهلا ،مصداقيتها مصداقية جديدة إىللتضيف السلطة 

 ...يف حياهتم إياهمحاملة مهومهم وتطلعاهتم مشاركة  األتباع

  واهلل من وراء القصد.. ،ويبقى الكمال هلل

 جعفر 


