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 وهــو ؛»«هــذا هــو اجلــزء الرابــع مــن 

مـرص، الـسودان، املغــرب، (خمـصص للتجمعـات الـشيعية يف بـالد أفريقيـا العربيـة 
ً، وسيكون احلـديث حمـصورا يف هـذا اجلـزء يف الـشيعة )، جزر القمراجلزائر، تونس

 . ؛ كاإلسامعيلية، والزيديةاإلثنى عرشية دون سائر فرق الشيعة األخرى
 قـضايا الـشيعة واملتـشيعني، ودخـول التـشيع إىل هـذه :سنتناول يف هذا اجلـزء

 .  وانعكاسات ذلك عىل املجتمعات العربية واإلسالمية؛البلدان، وعالقاهتا بإيران
ً أهــم اهليئــات، واملؤســسات، والشخــصيات الــشيعية، وجانبــا مــن :كــام نتنــاول
ً وتوجهاهتا؛ إيامنا منا بأمهية توفري املعلومـات الدقيقـة والـصحيحة أنشطتها، وتياراهتا،

ُعن هذه التجمعات؛ التي وجدت بسبب النشاط الشيعي التبشريي املدعوم من جهات 
 .إيرانية وشيعية

 التنبيه عىل بعض األمور املتعلقة بالتجمعات الشيعية يف -هنا-وجيدر بنا 
 :أفريقيا العربية

 وهـي نتـاج عمليـات ؛يثة طارئـة عـىل املجتمعـات الـسنية هذه التجمعات حد-١
 وجـزر ، والـسودان، كـام يف مـرص؛التشييع التي تقوم هبا إيران وبعض القـوى الـشيعية

 .القمر
ــشيعية -٢ ــة ال ــة الديني ــرتبط باملرجعي ــذه التجمعــات م ــاء ه ُ خيــشى أن غالــب أبن

 . واملرجعية السياسية اإليرانية أكثر من ارتباطهم بحكوماهتم ودوهلم الوطنية
ً من الواضح جدا أن حتركات ومطالب هذه التجمعـات تـتم عـرب دعـم مـايل، -٣ ّ



 
 
 

 


 

 ختفيـه إيـران؛ التـي تـدعم، وفكري، وتنظيمي خارجي؛ يفوق قـدرهتا، األمـر الـذي ال
 .ّوتوجه، وحتتضن أغلب حركات املعارضة الشيعية العربية

 باسـتثناء ؛ املعلومات عن التجمعات الشيعية يف بالد أفريقيـا العربيـة شـحيحة-٤
 . والتي يطمع الشيعة لكسبها إىل صفهم؛ ودورها املركزيها، بسبب حجم؛مرص

املعلومة الدقيقة دون هتويل أو هتوين، أننا اعتمدنا عىل وسيلحظ القارئ الكريم 
معتمدين عىل ما توفر لنا مما سطره الشيعة أنفسهم يف كتبهم، وصـحفهم، وجمالهتـم، و

نرتنـت، األمـر الـذي جيعـل لكرتونيـة الرسـمية عـىل شـبكة اإلوبياناهتم، ومواقعهم اإل
 .املعلومة موثقة واضحة

 . دلة والرباهنينرحب بأي تعقيب، أو نقد علمي؛ مدعم باأل: ًوختاما
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َط يف هذا الفصل من الكتاب الضوء عـىل دخـول التـشيع إىل مـرص، وارتباطـه ِّسلُن

 والتـي حكمـت مـرص ؛ صاحبة املذهب الشيعي اإلسامعييل؛بالدولة العبيدية الفاطمية
 ومع ذلك ظل أهل مرص عىل مذهب ، وحاولت فرض مذهبها،)هـ٣٥٨(ًبدءا من سنة 

الـذي قـىض عـىل -  وكان لصالح الدين األيـويب،ًغريبا عليها وظل التشيع ،أهل السنة
 .  وختليصها من التشيع،الدور الكبري يف إعادة مرص إىل مذهبها -تلك الدولة

ونذكر طرق الشيعة يف نرش فكرهم ودعوهتم يف مرص عرب سنوات طويلة، كام أننـا 
و اهليئـات التـي  أ،نعرض ألهم اهليئات التي أنـشأها املتـشيعون يف مـرص لنـرش التـشيع

 ، وكـذلك نعـرض ألهـم أنـشطتهم الدينيـة والثقافيـة واإلعالميـة،حاولوا إعادة بعثها
 .ّونعرف بأهم شخصياهتم

ًوحيث أن املتشيعني يف مرص يتأثرون سلبا وإجيابا بعالقات بالدهم مع إيران  فقد ؛ً
دم املتشيعني  ملرص، وتستخًكبرياً خاصة وأن إيران تويل اهتامما ؛سلطنا الضوء عىل ذلك

 .ورقة لتنفيذ خمططاهتا
فإن هناك بعض املالحظات التي جيب  ؛»شيعة مرص «وعند تناول موضوع

 :إدراكها وهي
لكـن أمهيتهـا والثقـل الـذي تتمتـع بـه يف العـامل  ، إن مرص دولـة سـنية-١

 ويعملون عىل نرش مـذهبهم ،العريب ويف أفريقيا جعل إيران والشيعة هيتمون هبا



 
 

 

 


  

 .ًطاعوا إىل ذلك سبيالهناك ما است
 :هاشمي رفـسنجاينالرئيس اإليراين األسبق  يقول ؛وحول مكانة مرص وحموريتها

 مل يكن رأيي الشخـيص يف أي وقـت أن نقطـع العالقـة معهـا، لكـن ؛وفيام خيص مرص«
 فقطعنا العالقة، ويف زمن حكومتي األوىل وافقنـا ؛هو الذي أمر)  اخلميني:أي(اإلمام 

 لكنه ،-خامنئي-القومي عىل إعادة العالقات، ويف البداية وافق القائد يف جملس األمن 
  . وبقيت املسألة عىل حاهلا هذا،عاد ورفض

ليه، إذ أخذوا يرددون ما كنت أقولـه يف حينهـا مـن أن عواآلن وصلت إىل ما هي 
، ونحن نمتلك هناك أفضل قاعـدة شـعبية، ومـرص kٌّشعب مرص حمب ألهل البيت 

 ألن األزهـر يقـوم برتبيـة املعلمـني ؛ثقايف يف أفريقيـا، والكثـري مـن املنـاطقتتمتع بنفوذ 
 .»الذين يعملون يف تلك البلدان، وكان علينا أن نقوم بعملنا

 ؛أن موقف بعض املؤسسات الرسمية املتساهل جتاه الشيعة كاألزهر -٢
ني واآلخـر  بل وتصدر منه بـني احلـ،ما يغض الطرف عن كتبهم وأنشطتهم ًكثرياالذي 

ّسهل نمو التشيع يف  ؛ وجتيز التعبد عىل مذهبهم،الفتاوى التي تصحح مذهب الشيعة
 .مرص
 ؛ل الشيعة واملتشيعون يف مرص عىل استغالل بعض الطرق الصوفيةِمَ ع-٣

 .ي مستغلني حبهم آلل البيت ،لنرش التشيع
ملــذهب وقـد نــتج عــن هـذه اجلهــود الــشيعية قيـام أعــداد مــن املـرصيني باعتنــاق ا

ٍ وهم اآلن أصحاب صوت عال،الشيعي  وهم يسعون ، وسقف مطالبهم ال حدود له،ٍ
                                                        

 سـنة الواليـة، دار ،)٤٣١ص( »رفـسنجاين هاشمي الشيخ مع رصيح حوار :مكاشفات« )1(
)٢٠٠٥ .( 



 

 

 . ونرش فكرهم،إىل إقامة املؤسسات الشيعية
 سـنة وقد ساعدهم يف ذلك االنفتاح الذي تظاهرت بـه إيـران بعـد وفـاة اخلمينـي

 والتـي كانـت مـرص ،)١٩٨٨(سـنة  كام أن توقف احلرب العراقية اإليرانيـة ،)١٩٨٩(
 األمـر الـذي يوجـب ،تقف فيها إىل جانب العراق قد ساهم يف بروز هذا التيار املتشيع

حذر أهل السنة من هذه املخططات التي ال تكتفي بالبلدان التي يوجد فيها عدد كبـري 
 . إنام صارت متتد وتنترش إىل جمتمعات سنّية رصفة،من الشيعة


عىل يد الصحابة الكرام، ) م٦٤٠-هـ٢١(سنة دخلت يف اإلسالم معلوم أن مرص 

ـــن ت الفـــاروق عمـــر بـــن اخلطـــاب الثـــاينيف زمـــن اخلليفـــة   ، وبقيـــادة عمـــرو ب
 حتى حتول غالب سكاهنا القبط من املسيحية إىل ؛، ونرشوا فيها اإلسالمتالعاص 
 . اإلسالم

 صاحبة املذهب ؛فاطمية فيعود إىل الدولة العبيدية ال؛أما الوجود الشيعي يف مرص
 والتي كانت قد تأسست يف بالد املغرب العريب يف أواخر القـرن ؛الشيعي اإلسامعييل

                                                        
 والزيديـة، ،عـرشية اإلثنـى إىل إضـافة ؛الكـربى الـثالث الـشيعة فرق إحدى :اإلسامعيلية )1(

 .الصادق جعفر بن إسامعيل إىل تسبوتن
 السادس حتى األئمة ويف واألفكار، العقائد بعض يف عرشية اإلثنى مع اإلسامعيلية وتتفق
 الـشيعة مـن فريـق سـاق )هـ ١٤٨( سنة يف جعفر وفاة بعد إذ الصادق، جعفر وهو ؛منهم

 بعـد اإلمـام واواعتـرب ؛آخـرون وخالفهم باإلسامعيليني، وسموا إسامعيل، ابنه إىل َاإلمامة
 أبنائه يف اإلمامة جعلوا ثم السابع، اإلمام واعتربوه بالكاظم، امللقب ،موسى ابنه هو جعفر

 اإلثنـى باإلماميـة سـمي الفريـق وهـذا املنتظر، املهدي عرش الثاين باإلمام انتهاء وأحفاده،
 يف ةاملعـارص للفـرق الـشاملة املوسـوعة« الكـسواين، وهيـثم شـحادة أسامة :انظر .عرشية

 

= 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (



 
 

 

 


  

 ). بداية القرن العارش امليالدي(الثالث اهلجري 
وبعد عدة حماوالت متكررة لغزو مرص يف عهد أول حكامهم عبيد اهللا املهدي، ثم 

تطاع الفاطميون حتقيق هذه األمنيـة واحـتالل  اس؛يف عهد ابنه القائم، وحفيده املنصور
، يف عهــد رابــع حكــامهم املعــز لــدين اهللا، مــستغلني )م٩٦٩-هـــ٣٥٨(ســنة مــرص يف 

 .ّالضعف الذي دب يف الدولة اإلخشيدية، حاكمة مرص آنذاك

 
 

 وأرضها ،ومل تكن مرص كأي دولة أخرى أخضعها الفاطميون حلكمهم، فخرياهتا
ــرا،اخلــصبة ــا اجلغ ــرص مركــزا،يف وموقعه ــل م ــا أغــرت الفــاطميني بجع  ً وإمكانياهت

ومعـه  « جاء؛م املعز لدين اهللا إىل مرصِالمرباطوريتهم، والقاهرة عاصمتها، وعندما قد
 وترك إفريقيا واملغـرب لقائـده بلكـني ، لقراره باالستقرار النهائي فيهاً رمزا،جثث آبائه

 .»بن زيري الصنهاجيا
                                                        

 .بعدها وما )١٠٥ص( ،)م٢٠٠٧( ،١ط القاهرة، مدبويل، مكتبة ،»العامل =
 ،٢ط النفـائس، دار إصـدار املـؤلفني، مـن عـدد ،)٣٨٦ص( »امليـرسة األديـان موسوعة« )1(

 .)م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(
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 فإن الفاطميني كانوا يشعرون أهنـم بمركـزهم ؛وقعهاوإضافة إىل ثروات مرص وم
 سيبقون بعيدين عن حتقيـق غـايتهم -حيث الفقر املجدب-النائي يف الشامل اإلفريقي 
 املتمثلة بمناجزة اخلالفة العباسـية، والعمـل عـىل تقـويض ؛السياسية واملذهبية الكربى

، وكانـت مـرص يف نظـرهم دعائمها، وإزالتها من الوجود، وانتزاع زعامة اإلسالم منها
 . التي يتوقون إىل خوضها مع الدولة العباسية؛هي ميدان املعركة احلاسمة

وعىل الرغم من أن صك األمان الذي أعطاه القائد الفاطمي جوهر الصقيل ألهل 
ّمرص السنة عندما دخلها نص عىل احرتام خصوصيتهم، ومراعاة اختالف مذهبهم عن 

 أن األيـام أثبتـت أن ّ إال؛يل الذي يعتنقه الفاطميون وأتباعهماملذهب الشيعي اإلسامعي
 وكـسبهم إىل صـف ، للتقـرب مـنهم؛ مل يكن إال وسيلة خلداع املرصينيذلك الصك
 ومنعهم من مقاومة احلكام اجلدد، إذ رسعان ما أمـر جـوهر بقطـع الـدعاء ،الفاطميني

ّمي، وعـني جـوهر يف سـائر للخالفة العباسية مـن منـابر مـرص، والـدعاء للمعـز الفـاط
.. من أنصار احلكم القديم ًكثرياًاألعامل رجاال من املغاربة املوالني للفاطميني، واعتقل 

                                                        
 مكتبة ،)٢٢ -٢١ص( »الفاطمية الدعوة وأرسار ،اهللا بأمر احلاكم« عنان، اهللا عبد حممد .د )1(

  .)م١٩٨٣-هـ١٤٠٤( ،٣ط بالرياض، الرفاعي ودار ،بالقاهرة نجياخلا
 ورشيعـة واحـدة سـنة اإلسـالم إن« :للمـرصيني جـوهر أعطاه الذي األمان كتاب يف جاء )2(

 مـن املفـروض أداء مـن عليـه كنـتم ما عىل ترتكوا وأن مذهبكم، عىل إقامتكم وهي متبعة،
 األمـة سـلف عليـه كان ما عىل وثباتكم ومساجدكم، جوامعكم يف عليه واالجتامع العلم،

 بمـذاهبهم األحكام جرت الذين ؛األمصار وفقهاء بعدهم، والتابعني ي الصحابة من
 والزكـاة لياليـه وقيـام وفطـره رمـضان شـهر وصـيام والصالة األذان جيري وأن وفتواهم،

 ،اهللا أمربـ احلـاكم« .»..سـنته يف خ نبيـه ّونـص كتابـه، يف اهللا أمـر ما عىل واجلهاد واحلج
 .)٣٠ص( »الفاطمية الدعوة وأرسار



 
 

 

 


  

 .)َّحي عىل خري العمل(ـ ثم أمر بعد ذلك بتغيري األذان، وأن يؤذن ب
 وبـدأت تتـدخل يف الـشئون ،ومل تلبث الدولة الفاطميـة أن ختلـت عـن وعودهـا«
 بكل ما لدهيا من قوة عىل استاملة املرصيني إىل املذهب الرسمي للدولة،  وتعمل،الدينية

ًشــيعيا..  حتـى يـصبح الـشعب املــرصي عـىل ديـن ملوكـه؛وعـىل تغيـري البنيـة املذهبيــة ّ 
ًيا إسامعيل  .»!!ًاّباطنيّ

ــدعوة  ــيع نطــاق ال ــل بتوس ــرشوعهم املتمث ــم م ــرص ومعه ــاطميون إىل م جــاء الف
سـنة عهم الفكـري وصـل إىل مـرص قبـل وصـول قـواهتم يف اإلسامعيلية، بل إن مـرشو

ــا ؛)هـــ٣٥٨(  فقــد نــشطت الــدعوة اإلســامعيلية يف مــرص قبــل قــدوم الفــاطميني إليه
ًواختذ عدد مؤثر من اإلسـامعيليني مـرص منـزال هلـم بغيـة اإلعـداد  «بجيوشهم اجلرارة،

ن دعوتـه خفيـة، وكان للمعز بمرص دعـاة يبثـو «،»لالستيالء عىل مقاليد األمور فيها
 . »ويبرشون بالفتح الفاطمي

ّوليس أدل عىل ذلك املرشوع من أن الفـاطميني عنـدما قـدموا إىل مـرص أحـرضوا 
جمــالس  « وأضــحت،معهــم كبــار الــدعاة الــذين عــارصوا نــشأة الدولــة يف املغــرب

  مـن أهـم-ّوهـي حمـارضات عامـة ذات صـفة رسـمية- »جمالس احلكمـة «أو» الدعوة
                                                        

 .املصدر السابق )1(
 الـرشوق، دار ،١ط ،)١١ -١٠ص( »والتبـاريح التفـاريح دولـة الفاطميـة« بدوي، مجال )2(

 .)م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(
 دار ،)٩٢ص( »الـيمن العـراق، الـشام، األحـساء، يف القرامطـة أخبـار« زكـار، سـهيل .د )3(

 .)م١٩٨٩-هـ١٤١٠( الرياض، الكوثر،
 .)٢٩ص( »الفاطمية الدعوة وأرسار ،اهللا بأمر احلاكم« )4(
 ). ١٤ص( »والتباريح التفاريح دولة الفاطمية« )5(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 : مثـل، املذهب الشيعي اإلسامعييل يف مرص، وقد أنشئت لذلك املؤسساتوسائل نرش
 . اجلامع األزهر، ودار احلكمة، وأصبحت القاهرة مركز الدعوة اإلسامعيلية يف العامل


 حـارب الفـاطميون مـذهب أهـل الـسنة ؛ويف مقابل العمل الدؤوب لنرش التشيع

فاهتم وكياهنم، ومل يبيحوا الفتوى إال ملـن كـان عـىل مـذهبهم، ومنعـوا وعلامءهم ومؤل
املساجد، ونرش العلم،   وخاصة يف بالد املغرب العريب من التدريس يف؛علامء أهل السنة

واالجتامع بالطالب، فكانـت كتـب الـسنة ال تقـرأ إال يف البيـوت، كـام قـام الفـاطميون 
 .س من تداوهلابإتالف مصنفات أهل السنة، ومنعوا النا

 كان للعامل املذهبي دور كبري يف طريقة تعامل الفاطميني مع أهل مـرص، ًعموماو
إىل حماولة فرض املذهب الشيعي اإلسامعييل عىل مرص، وحماربـة مـذهب أهـل  فإضافة

ّ أعـىل الفـاطميون مـن شـأن اليهـود والنـصارى، وعينـوهم يف مناصـب رفيعـة، ؛السنة
 . عىل املرصينيومنحوهم الفرصة للتسلط 

 وخاصة يف عهـد سـادس ؛كام عانى املرصيون من احلكام الفاطميني معاناة شديدة
                                                        

 ،)احلكمـة ودور الـدعوة جمـالس يؤسسون الفاطميون( مقال الكسواين، هيثم :املزيد انظر )1(
  http://alrased.net/site/topics/view/1222 :الرابط عىل

 وحتريـر الفاطميـة الدولـة عىل القضاء يف وجهوده األيويب الدين صالح «الصاليب، عيل .د )2(
 ). م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩( ،٢ط بريوت، املعرفة، دار ،)١٤٥ص( »املقدس بيت

 ،)مالـك مـذهب عـىل اإلفتاء يمنعون الفاطميون( مقال الكسواين، هيثم :-ًأيضا- وانظر
  http://alrased.net/site/topics/view/1663 :الرابط عىل

 ،)والنـصارى اليهـود شـأن من يعلون الفاطميون العبيديون( مقال الكسواين، هيثم :انظر )3(
 http://alrased.net/site/topics/view/451 :الرابط عىل

http://alrased.net/site/topics/view/1222
http://alrased.net/site/topics/view/1663
http://alrased.net/site/topics/view/451


 
 

 

 


  

 الذي عرف باالضطراب والتقلب، ؛)م١٠٢١-هـ٤١١ت ( احلاكم بأمر اهللا :حكامهم
والقسوة الشديدة، فقد فرض عىل أهل مرص سب الصحابة والـسلف الـصالح، وأمـر 

، ومـنهم الكثـري مـن ًكثـريا ًخلقـا وقتل من أهل مرص مرة بإحراق القاهرة واستباحتها،
 ،خمساعديه ووزرائه، وكان بعد قتلهم حيرقهم بالنار، كام حاول نبش قرب رسول اهللا 

 لتحويـل احلـج إىل مـرص، وبلغـت خمـازي هـذا ؛ب أيب بكر وعمر :وقربي صاحبيه
ئع عـن زمـن ّاحلاكم ذروهتا بادعائه الربوبية، وقـد سـجل املؤرخـون الكثـري مـن الفظـا

 .احلاكم، وسوء سريته وسياسته ألهل مرص


 فإن الشعب املرصي ؛ سنة، ومع ذلك)٢٠٠(واستمر حكم الفاطميني ملرص قرابة 
يف جممله بقي عىل عقيدتـه الـسنية، كارهـا للفـاطميني ومـذهبهم، بـرغم مـا أبـدوه مـن 

ال يستطيع مؤرخ أن يزعم أن الفاطميني « :ترغيب وترهيب، يقول األستاذ مجال بدوي
نجحوا يف إخراج املرصيني من كهف السنة إىل كهف التشيع، ولكـن النجـاح املقـصود 

ء سلطاهنا ملدة  وبقا، وتوسيع نفوذها، وتثبيت جذورها،يتمثل يف توطيد أركان دولتهم
 حتويــل :ي وهــ،ولكــنهم يف النهايــة مل يــصلوا إىل غــايتهم النهائيــة. ..تزيــد عــىل قــرنني

َّاملرصيني إىل خنـدق الـشيعة، ولـيس أدل عـىل ذلـك مـن أن هـذه احلقبـة الطويلـة التـي 
ًيا  مذهبًعاشتها الدولة الفاطمية مل تثمر حتوال  بـالرغم مـن أسـاليب ؛يف الشارع املرصيّ

 . » وأفانني املغريات التي قدمها الفاطميون،الدعاية اجلبارة
                                                        

  حممـد للـدكتور »الفاطميـة الـدعوة وأرسار اهللا بـأمر احلـاكم «:-املثـال سـبيل عـىل- انظر )1(
 .عنان اهللا عبد

 ).١١ص( »والتباريح التفاريح دولة الفاطمية« )2(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

ستاذ بدوي يرى أن هذا يعـود إىل أن املـرصيني وتعددت التفسريات يف ذلك، فاأل
أصحاب باع قديم يف جمال الفكر الـديني، وهـم قـد عرفـوا التـدين منـذ فجـر التـاريخ 

 إال ؛اإلنساين، لذلك فإهنم وإن كانوا قد عملوا يف خدمة الدولة الفاطميـة ومؤسـساهتا
رحلـة التـي  خاصـة يف امل؛أهنم وقفوا موقف املسرتيب من فكرهـا وعقيـدهتا ومـذهبها

 .  الرسيةاكشفت فيها عن صبغتها املذهبية، وخلعت النقاب عن حقيقة دعوهت
أن  « فيعــزو فـشل الفــاطميني يف تــشييع املجتمــع املــرصي إىل؛ســهيل زكــار. أمـا د

احلركة اإلسـامعيلية التفتـت بعـد سـيطرهتا عـىل مـرص إىل النـشاط اخلـارجي، وأمهلـت 
 . »الوضع الداخيل


عندما متكن صالح الدين ) م١١٧١-هـ٥٦٧(سنة وطويت صفحة الفاطميني ىف 

 وإعـادة مـرص إىل حكـم أهـل الـسنة وحظـرية الدولـة ،األيويب من القضاء عىل دولتهم
 . العباسية

َ الذين عاشـوا يف ظـل الفـاطميني عـرصهم الـذهبي رفـضوا ؛لكن الشيعة يف مرص
، وعرضوا عىل الصليبيني التحـالف ضـد صـالح الـدين إلعـادة الدولة السنية اجلديدة

 . الدولة الفاطمية
                                                        

 ). ١٢ -١١ص (»والتباريح التفاريح دولة الفاطمية« )1(
 ).١٠٧ص( »اليمن العراق، الشام، األحساء، يف القرامطة أخبار« )2(
 »املقـدس بيـت وحتريـر الفاطميـة الدولـة عـىل القـضاء يف وجهوده األيويب الدين صالح« )3(

 .)١٨١ -١٨٠ص(
 -١٩٣ص( »اإلســالمي التـاريخ ّهـزت خيانــات «الفقـي، كـريم ســعد :-ًأيـضا- وانظـر
 ). م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩( ،٢ط سكندرية،اإل العاملية، الدار ،)٢١٩



 
 

 

 


  

 

 

 بـرغم انحـراف سـريهتا، ومـا ؛وما زال الشيعة لليوم حينون أليام الدولة الفاطميـة
نرشته من بدع، ويرون فيها املثالية 

 »اإلسالم وطـن « فمجلة،والطهر
ـــة ـــة العزمي ـــة للطريق  ذات ؛التابع

 نـرشت ،واضـحةامليول الشيعية ال
الدولـة الفاطميـة ( :بعنـوانًمقـاال 

 الثقايفبعيون غري وهابية، املرشوع 
مألتـه بالثنـاء  ؛ )للدولة الفاطميـة

ــــة ــــة الفاطمي ــــد للدول  ،والتمجي
بأنـه  «ووصفت فرتة حكمها ملرص

ـــرتات ىف  ـــن أعظـــم الف واحـــد م
ـــاريخ اإل ـــالميالت ـــرصي، س  وامل

وأســاس هــام ىف تطــور احلــضارة 
 .»بعداإلسالمية فيام 

إن مل -ُّاخللفـاء الفـاطميون، وجـل البيـت الفـاطمي  «:يقول أحد املتشيعة يف مرص
، k كانوا متشددين يف إسالميتهم، ويف والئهم ألمري املؤمنني وأهل بيتـه -نقل كلهم

ــة  ــنام حلــوا، ويعمــرون املــساجد واملعاهــد العلمي ّوكــانوا يقيمــون شــعائر اإلســالم أي
 يف مرص، حتى ًخصوصا و؛اإلنفاق عليها وعىل فقراء املسلمنياإلسالمية، ويبالغون يف 

 ولقد نال أهل مرص من مجيلهم ما ال ،)ًأعياداإن أيامهم يف مرص كانت كلها ( :قيل بحق
                                                        

 ).م٢٠٠٩ أغسطس-هـ١٤٣٠( شعبان ،)٢٧٦( العدد )1(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 . »ّحيىص عده
 وعقب أعامل القمة اإلفريقيـة ؛ قام الزعيم الليبي معمر القذايف)٢٠٠٧(سنة ويف 

ة القبائل العربية املتوزعـة يف ربـوع مـرص إىل إحيـاء  بدعو ؛ بمرص يف منتجع رشم الشيخ
 !!الدولة الفاطمية

وقد ندد شيعة مرص بفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف الـسعودية 
 وأن مؤسسها جمويس، حيث ،والتي وصفت الدولة الفاطمية بأهنا دولة مارقة باإلمجاع

 وهو من املـوالني إليـران ،فا للدراساترئيس مركز يا-رأى الدكتور رفعت سيد أمحد 
 عىل ترصحيات الرئيس الليبي ًاّ أن هذه الفتوى سياسية، وأهنا جاءت رد «-وحزب اهللا

  .» الذي دعا لإلفادة من الفاطميني يف معاجلة قضية السنة والشيعة؛معمر القذايف
ذاهب، وأن  يف املزاوجة بني املًوقال سيد أمحد بأن الدولة الفاطمية قدمت نموذجا

مذهبها الشيعي مل يمنعها من انتهاج سياسة أشبه بالعلامنية التي ال تتعـصب ملـذهب أو 
 . دين أو نحلة

ولذلك خلص مركز يافا للدراسات إىل أن عالج الفتنة الطائفية واملذهبية يتم عرب 
 . !»الروح الفاطمية «تبني

ً يعترب الشيعة صالح الدين جمرما رشيرا؛وباملقابل ً  ً، فإن أحد املوظفني الـسابقني يف َُ
 أعلن أنه يسعى إىل ؛ وهو أحد الذين تشيعوا واسمه صالح فرغيل،دائرة اآلثار املرصية

ّويزعم بأن صالح الـدين سـفاح ! البحث عن رفات الشيعة الذين قتلهم صالح الدين
                                                        

 ،١ط بـريوت، الـبالغ، مؤسـسة ،)٩٢-٩١ص( »مـرص يف الـشيعة «مرغي، عثامن جاسم )1(
 ). م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣(

 ).١٦/٤/٢٠٠٧( »نت اجلزيرة« )2(



 
 

 

 


  

 وحتويل املرصيني ،ّحول مرص كلها إىل سجون ومعتقالت حتت األرض لرضب الشيعة
 . املذهب الشيعيعن

وقد ذكر أن هناك عمليات تنقيب وحفريات تقوم هبا جمموعات من الشيعة داخل 
 بتواطؤ من وزارة الثقافة، بزعم البحث عام يعتقد أهنا رفات ؛قلعة صالح الدين األيويب

ــة، اســتنادا إىل معلومــات مزعومــة  ــة الفاطمي ــان الدول ًملراجــع الــشيعة اإلســامعيلية إب
 ى ولكن وزير الثقافة املرصي نفـ،الشيعي ل بوزارة الثقافة يعتنق الفكرمصدرها مسئو

 .هذا اخلرب

 


 


 ؛ ورفضهم للتشيع والدعوة اإلسامعيلية،وبسبب متسك املرصيني بعقيدهتم السنية

                                                        
 ).  ٧/٥/٢٠٠٢( ،نرتنتاإل عىل »عرش األربعة املعصومون« موقع )1(
   ).٣٠/٦/٢٠١٠(» املرصيون«موقع  )2(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 كـام يـتجىل ذلـك بالروايـات صار الفكر الشيعي ينظر إىل مرص وشـعبها نظـرة احتقـار،
 :، وإىل أئمتهم، ومنهاخالعديدة التي ينسبها الشيعة إىل النبي 

 .»ماء نيل مرص يميت القلوب «-١
  .» فإنه يذهب بالغرية، ويورث الدياثة؛ال تغسلوا رؤوسكم بطني مرص «-٢
 ، فإنـه يـذهب بـالغرية؛ وال تغـسلوا رؤوسـكم بطينهـا،ال تـأكلوا يف فخارهـا «-٣
 .»ث الدياثةويور

 .» ألنه يورث الدياثة؛ ال تطلبوا املكث فيها،انتحوا مرص «-٤
 .»، فجعل اهللا منهم القردة واخلنازير؛ُأبناء مرص لعنوا عىل لسان داود  «-٥
ــنهم إال  «-٦ ــم مــرص، وال ريض ع ــل إال أدخله ــي إرسائي ــا غــضب اهللا عــىل بن م

 .»أخرجهم منها إىل غريها
 . »بئس البالد مرص «-٧

إضافة إىل ما يتعلق بالدولة - حممود صبيح أن كراهية الشيعة ملرص سببها. ويرى د
التنافس عىل مقامات أهل البيت، فإن وجود قبور بعض أهل البيت يف مرص  -الفاطمية

 خاصة وأن أهل مرص مل خيذلوا آل البيت مـثلام ؛يسحب البساط من حتت أقدام الشيعة
 . فعلت الشيعة

 - مـنهمًإال قلـيال-  فـإن الـشيعة اإلماميـة-صبيح. وبحسب د-فمن هذا املنطلق 
 حتى ال تصبح مرص ؛ يف مرص، وكذلك أخته زينبتينكرون وجود رأس احلسني 

                                                        
 اإلمـام مكتبـة ،)١١١-٩٦ص( »الـشيعة معتقد يف وأهلها مرص «إبراهيم، بن أمحد السيد )1(

 »األيــويب الــدين صــالح« وكتــاب ،)م٢٠٠٧-هـــ١٤٢٨( ،١ط اإلســامعيلية، البخــاري،
 ). ٢٠٢ -٢٠١ص( الصاليب للدكتور



 
 

 

 


  

 .مركز جذب باملقارنة بالنجف أو كربالء


 عـىل الدولــة ّوبـالرغم مــن أن مـرص ظلــت عـىل مــذهب أهـل الــسنة بعـد القــضاء
ًهنائيـاِ إال أن التشيع مل ينتـه ؛الفاطمية  مـن جمموعـة مـن -فـيام بعـد-، واسـتفاد الـشيعة ّ

  :العوامل يف نرش مذهبهم وأفكارهم، من أمهها
وخاصـة يف  ؛وجود بعض قبور وأرضحة آل البيت أو املنسوبة إليهم: ًأوال
 :القاهرة

 ،ملــرصيني هبــذه املقامــات بــسبب تعلــق قطــاع مــن ا؛األمــر الــذي اســتغله الــشيعة
َّ فاسـتغل الـشيعة حـب املـرصيني آلل بيـت ،وإحيائهم للمناسـبات املتعلقـة بأصـحاهبا َّ 

 .  املتبع لطريقتهم، حيث أظهروا أنفسهم بمظهر املدافع عن آل البيت؛خالنبي 
وبالتايل حتدثوا عن مشرتكات بينهم وبني املرصيني، ودعوا رصاحة لالستفادة من 

واجلدير بالقيادات الشيعية استثامر  «: نرش التشيع، وهلذا يقول جاسم مرغياملقامات يف
 لفرض نرش الفكرة يف هذا املناخ املناسب هلا، وقـد آن الوقـت ؛هذه العواطف الكريمة

 حيـث يمكـن اعتبـار القـاهرة مـن أخـصب املنـاطق عـىل ؛للشيعة أن يبـرشوا بفكـرهتم
 .»اإلطالق للعمل من أجل خدمة املذهب

 :أهم هذه املقاماتو
 دفن تُ إذ يعتقد أن جسد احلسني ،بمشهد رأس احلسني بن عيل  -١

                                                        
 والـشيعة املـسلمني اإلخـوان بـني الـصوفية اهلوية تضيع ال حتى «صبيح، السيد حممود .د )1(

 ).١٢١ص( )م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨( ،١ط القاهرة، واملقام، الركن دار ،»اجلدد أمية وبني
 ).١٤٤ص( »مرص يف الشيعة« )2(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 ،)هــ٦١(سـنة  التي استـشهد فيهـا ؛ من موقع معركة الطفًقريبايف كربالء يف العراق، 
 فقـد ؛حول املكان الذي دفـن فيـه رأسـه -حتى عند الشيعة- بينام يوجد خالف شديد

 :، وقيـلً كربالء بعد استشهاد احلسني بـأربعني يومـاقيل بأن الرأس دفن عند اجلسد يف
 يف مدينة عسقالن، :، يف املدينة املنورة، وقيللدفن يف البقيع بجوار قرب أمه فاطمة 

 عنـدما خـيش الـوزير ؛)م١١٥٣-هــ٥٤٨(ُيف فلسطني، ومنها نقل إىل القاهرة يف سـنة 
ِّطالئع بن رزيك من هجوم الصليب   . عىل املقامينيُ

      


 

ُكام توجد آراء أخرى تزعم أن الرأس دفن يف دمشق، ويف جبـل جوشـن يف مدينـة 
، ويف الكوفة، ويف مـسجد الرقـة تحلب، ويف النجف عند مقام عيل بن أيب طالب 

املـدن  يف إيران، ويف أكثـر هـذه عىل الفرات، وكذلك يف مدينة مرو، بأرض خراسان
 !أقيمت أرضحة ومقامات كلها يزعم القائمون عليها أن رأس احلسني مدفون فيها

ويعترب املقام الذي بالقاهرة من أشهر هذه املقامات، وهو من أهم معـامل القـاهرة، 
                                                        

 :وتقـديم إعـداد جمموعـة، ،»مرص يف بيتال أهل«و ،)١٥٤-١٤٧ص (»مرص يف الشيعة« )1(
 ).٧١-٧٠ص( ،)م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥( الدولية، الرشوق مكتبة خرسو، هادي سيد



 
 

 

 


  

ــزور بعــض املــرصي،»احلــسني « حيمــل اســم،ويقــع يف حــي شــعبي مكــتظ  املقــام ني وي
 . وخاصة يف يوم عاشوراء؛باستمرار
 الـذي هـو شـعار ؛ تم تغيري كسوة الرضيح من اللـون األخـرض)٢٠٠٨(سنة ويف 

 رفـاعي الذي هو شعار الشيعة، وقد تكرر هذا يف رضيح ال؛الصوفية إىل اللون األسود
تـم إعادهتـا للـون األخـرض بـأمر مـن  ، لكن-ًأيضا-بالقاهرة، ورضيح البدوي بطنطا 

 .وزير األوقاف املرصي الدكتور حممود محدي زقزوق
 امللقبـة عنـد الـشيعة ،ل مقام السيدة زينـب بنـت عـيل بـن أيب طالـب -٢

 ويقع املقام يف وسط القـاهرة القديمـة، يف احلـي أو امليـدان ،)هـ٦٢ت (بالعقيلة زينب 
  .»قنطرة السباع «:الذي حيمل اسمها، وكان فيام سبق يسمى

 


                                                        
 ).٢٨/١/٢٠٠٩ (»نت العربية« )1(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

ا، بالقرب من دمشق، يف منطقة تـسمى بالـسيدة وللسيدة زينب مقام آخر يف سوري
 ويميل علامء الشيعة ومؤرخوهم إىل أن املقام الذي بدمشق هو الذي دفنت فيه ،زينب

 زينـب بنـت : زينب بنت عيل، أما املقام الذي بالقاهرة فدفنت فيـه زينـب أخـرى، هـي
بـن عـيل بـن أيب  ا، املعـروف بـابن احلنفيـة، بن جعفر بن حممدعبد اهللاأمحد بن حممد بن 

 .طالب
 وهي نفيسة بنت احلسن بن زيد بن احلسن بن عيل بن أيب مقام السيدة نفيسة، -٣
 عىل املدينة من قبـل ثـاين اخللفـاء العباسـيني أيب ً كان والدها واليا،)هـ٢٠٨ت (طالب 

درب  «: ويقع املقام يف منطقة حتمـل اسـمها، وكانـت فـيام سـبق تـسمى،جعفر املنصور
 .»السباع

 


                                                        
 ).١٩١ص( »مرص يف الشيعة« )1(
 ).١٧٩-١٧١ص( »مرص يف البيت أهل«و ،)٢٠١-١٩٨ص( ،السابق املصدر )2(



 
 

 

 


  

، أحد )هـ٣٨ت ( مالك األشرت -٤
القـــادة الـــذين كـــانوا يف جـــيش عـــيل يف 

ه عـيل ّ اجلمل وصفني، وقـد وال:معركتي
 .  لكنه مات فور وصوله إليها؛عىل مرص

يقع قربه قرب املـرج يف ضـاحية مـن 
ـــة تـــسمى ـــاهرة يف منطق  :ضـــواحي الق

ات مـن عىل بعد عرشة كيلومرت ،»القلج«
 . ويسمى بقرب العجمي،القاهرة


 

 

سنة  ماليني جنيه، ويف )٥( بقيمة )٢٠٠٩(سنة وقد قام الشيعة البهرة برتميم املقام 
 بـالتجمع عنـده يف موسـم )أكتـوبر( قام الشيعة العراقيـون املقيمـون بمدينـة )٢٠١٠(

 .عاشوراء
مقام سكينة :  أو منسوبة إليهم، منها،قامات أخرى آلل البيت م-ًأيضا-ويف مرص 

بنت احلسني بن عيل بن أيب طالب، وفاطمة بنت احلسني بن عيل بن أيب طالـب، ورقيـة 
بنت عيل بن أيب طالب، وإبراهيم بن احلسن بـن عـيل بـن أيب طالـب، وحـسن األنـور، 

 ؛بـن عـيل بـن أيب طالـبحفيد احلسن بن عيل بن أيب طالب، وزيد بن عيل بـن احلـسني 
 نـسبة إىل ؛الذي تنسب إليه الزيدية، وهـذا املقـام األخـري يـسمى بمقـام زيـن العابـدين

                                                        
 ).٣٣٤ص( »مرص يف البيت أهل« )1(
 ).١٥/٤/٢٠١٠ (»ملرصيونا« )2(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

والده، وحممد اجلعفري ابـن جعفـر الـصادق، وعائـشة بنـت جعفـر الـصادق، وكلثـوم 
 .»لخ إ...حفيدة جعفر الصادق

ًيا إيرانً فإن ثمة سعيا ؛ويف إطار االستفادة من املقامات يف نرش التشيع ًشيعيا وّ لفتح ّ
 واإلعـداد لتكـوين ، وتـسهيل دخـوهلم بأعـداد كبـرية،املقامات أمام السياح اإليرانيني

 بحيث يتوىل هذا املجلس مهمة توجيه اإلنفاق عـىل ؛)العتبات املقدسة(جملس ملرشوع 
 وعقـد املـؤمترات والنـدوات التـي مـن شـأهنا تنـشيط ،ترميم مراقد آل البيـت يف مـرص

 )٣(، حيث يتوقع بعض العاملني يف قطاع السياحة بـأن يـزور مـرص العتباتسياحة 
 .ماليني سائح إيراين خالل عامني من فتح الباب هلم

 حيـث طالـب بتعيـني شـيعي يف منـصب وزيـر !وقد شطح اخليال بأحد اإليرانيني
ويف ! ةً يكون مسئوال عن شئون العتبـات املقدسـة واملـزارات الدينيـ،باحلكومة املرصية

الشيعية التي تصدر بالفارسية » احلكومة اإلسالمية «مقالة لطالب نارص محودي بمجلة
 ، كتب أن العامل الشيعي بصدد رفع دعوى قضائية)١٦/١١/٢٠٠٦(واإلنجليزية يف 

ــام يف جملــس األمــن عــىل مــرص  لتمكــني العلــامء الــشيعة مــن وضــع أيــدهيم ؛خــالل أي
 . وإعامرها، ورعايتها،ها للحفاظ علي؛واإلرشاف عىل العتبات

 بــسبب خماوفهــا مــن ؛ولكــن الــسلطات املــرصية ال تــزال تــرفض هــذه العــروض
 كـام ؛استغالل هذه السياحة من قبل احلرس الثوري اإليراين الخرتاق الساحة املـرصية

                                                        
 ).٢٩٨-١٨١ص( »مرص يف البيت أهل«و ،)٢١٧-١٩٦ص( »مرص يف الشيعة« )1(
 ). ١٦/٥/٢٠٠٣ »الرأي« )2(
 ).١٢/٥/٢٠٠٣ + ٧/٥( »لألنباء الشيعية الوكالة« )3(
 ). ١٨/١١/٢٠٠٦( »املرصيون« موقع )4(



 
 

 

 


  

 .حصل يف العراق
 : تذبذب األزهر يف موضوع الشيعةً:اثاني

 عــامل التــي قــام هبــا الفــاطميون لــدىيعتــرب تأســيس اجلــامع األزهــر مــن أول األ 
 ليـؤدي دوره يف الدعايـة للمـذهب ؛حكمهم ملـرص

كان الفاطميون يطمحـون  «الشيعي اإلسامعييل، إذ
 ممـا يتطلـب ،إىل قيام نظام سيايس ومذهبي يف مرص

قيام مؤسسات ثقافية وإعالمية تقوم بمهمـة ذيـوع 
 وكـسب القلـوب حولـه، ،مذهب الدولة الرسـمي

ليحمل مهمة  -اجلامع- أن يقوم األزهرال بد  وكان
          .»الدعوة للمذهب اجلديد

 
 

 
 اجتهد صالح الدين األيويب يف توجيه األزهـر ؛وبعد القضاء عىل الدولة الفاطمية

ُوجهة سنية، وجعله مؤسسة لتدريس مذهب أهل السنة، وما زال األزهر إىل اليوم أحد 
 . مية، وأكثرها توجيها وأمهية، وبات يشكل مرجعية سنية بارزةأكرب املؤسسات اإلسال

ومتيز موقف األزهر جتاه الشيعة ومذهبهم بالتذبذب، والتأثر بالظروف السياسية، 
ًيا  إسالمًمذهبا حيث اعترب التشيع ؛ًوإمجاال اتسم بالتساهل  كاملـذاهب الـسنية !ًخامساّ

 وتعتـرب الفتـوى التـي ، جيـوز التعبـد بـه؛)احلنفي واملالكي والشافعي واحلنبيل(األربعة 
                                                        

 ).٢١ص( »والتباريح التفاريح دولة الفاطمية« )1(



 

 

) م١٩٦٣ت (أصدرها شيخ األزهر السابق حممـود شـلتوت 
من أشهر الفتاوى التي صدرت ) م١٩٥٩-هـ١٣٧٨(سنة يف 

 .ًكبريا ًتأثرياعن األزهر يف هذا الشأن، وأحدثت 
إن مـذهب اجلعفريـة املعـروف بمـذهب  «:تقول الفتوى

 كـسائر ؛ًز التعبد بـه رشعـااإلمامية اإلثنى عرشية مذهب جيو
 .مذاهب أهل السنة

 وأن يتخلصوا من العصبية بغـري حـق ملـذاهب ،فينبغي للمسلمني أن يعرفوا ذلك
معينة، فام كان دين اهللا وما كانت رشيعته بتابعة ملذهب أو مقصورة عىل مذهب، فالكل 

 للنظـر واالجتهـاد تقليـدهم ً جيوز ملـن لـيس أهـال،-ىلتعا-جمتهدون مقبولون عند اهللا 
  .»والعمل بام يقررونه يف فقههم، وال فرق يف ذلك بني العبادات واملعامالت

                                                        
 ). ٢٨٩ص( »مرص يف الشيعة« )1(

 !السنية كاملذاهب خامس مذهب الشيعة بأن األزهر فيه يفتي الذي الوقت يف أنه والغريب
 املرجعك ؛املعتدلني خانة يف املصنفني علامئهم من حتى ؛مشاهبة شيعية فتوى نجد ال أننا إال

 يف بـدالتع جيـوز هـل :التـايل الـسؤال له ُوجه الذي ؛اهللا فضل حسني حممد اللبناين الشيعي
  الشيعية؟ غري املذاهب بقية وكذلك ،األربعة السنية باملذاهب الدين فروع

 املـذهب ألنـه ؛k البيـت أهل مذهب غري إسالمي مذهب بأي التعبد جيوز ال« :فأجاب
 .)١١٠ص( »عقدية مسائل «كتاب .»القاطعة احلجة عليه قامت الذي

 العتقادنا ذلك نفعل إنام )ع( يتالب أهل أئمة نتبع عندما نحن ..« :يقول آخر موضع ويف
 أيب فمـذهب مـذهب، أصـحاب ليـسوا )ع( فإهنم ولذا ًأبدا، ُخيطئون ال وأهنم ،بعصمتهم

 أن يمكـن نظـر وجهـة لـيس )ع( الصادق اإلمام مذهب ولكن نظر، وجهة :يسمى حنيفة
  ..صواب عىل هي بل تصيب، أن ويمكن ،ختطئ

= 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (



 
 

 

 


  

ًشيعيا ً  فقد شكلت مدخال؛لقد عمل الشيعة عىل نرش الفتوى وإبرازها إىل اليوم إىل ّ
هتم، مـا جعـل الـزعيم  يربزونه عىل صحة مـذهبهم وممارسـاًاملجتمعات السنية، ودليال

ما أحوج العامل اإلسالمي إىل مثـل  «:الشيعي روح اهللا اخلميني يقول عند وفاة شلتوت
  .»هذا الرجل

 ًقـديامفقـد عارضـها ؛  يف األوسـاط الـسنيةًشـديداًكام أحدثت هذه الفتوى جـدال 
الـشيخ حممـد حـسنني خملـوف، والـشيخ عبـد اللطيـف :  مثـل،مجاعة من علامء األزهـر

، والـشيخ حممـد عرفـة، ومـن -رئيس جلنة الفتوى، وشيخ احلنابلـة بـاألزهر-سبكي ال
  الذي يبدو أنه ألف كتابـه؛)هـ١٣٨٩ت (العالمة حمب الدين اخلطيب : خارج األزهر

بـسبب » اخلطوط العريضة لألسس التي قام عليها دين الشيعة اإلمامية اإلثني عرشية«
عـن هـذه  -يف الـسنوات األخـرية-  احلـديثوقد كثـر «: حيث قال يف املقدمة؛الفتوى

 وهـو أشـهر وأضـخم معهـد دينـي ألهـل ؛الدعوة، ثم تطور التأثر هبا حتى بلغ األزهر
السنة املنتسبني إىل املذاهب الفقهية األربعة، فتبنى األزهر فكـرة التقريـب هـذه بأوسـع 

ن، فخرج األزهر من نطاقه الذي التزمه بال انقطاع من أيام صالح الدين األيويب إىل اآل
 مـذهب : ويف طليعتهـا؛عن ذلـك النطـاق إىل رغبتـه يف التعـرف إىل املـذاهب األخـرى

 .ثني عرشية، وال يزال األزهر حتى هذه الساعة يف بداية هذا الطريقية اإلالشيعة اإلمام
                                                        

 مذهب هو بل واخلطأ، للصواب كغريه خيضع ًاّاجتهاديً مذهبا الشيعة مذهب ليس ولذلك =
 »احلياة فقه «كتاب .»]٤٢:فصلت[﴾﴿ الذي ؛اإلسالم

  ).٢٧٩-٢٧٨ص(
 ص( »٢٠٠١ سـبتمرب ١١ بعـد مـا حتـديات :وإيـران مرص «،)حمرر( إدريس السعيد حممد )1(

 ). م٢٠٠٣( القاهرة، باألهرام، واالسرتاتيجية السياسية اتالدراس مركز ،)١٦٣



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 .».. بالبحث والدراسة والعرضًلذلك كان هذا املوضوع اخلطري جديرا
 ألنه مجع هو والدكتور ؛ف القرضاوي وجود هذه الفتوى أنكر الشيخ يوسًحديثاو

 ومل تكن فيه هذه الفتوى، لكن األستاذ عصام تليمة ؛أمحد العسال تراث الشيخ شلتوت
 أثبت صدور هذه الفتوى بعد انتهاء عمـل القرضـاوي -وهو من تالميذ القرضاوي-

بجـواز التعبـد أفتـى شـلتوت .. نعـم «:والعسال يف مجع تراث شلتوت يف بحثه املسمى
ً حيـث يكـشف تليمـة أن الفتـوى كانـت جوابـا عـن سـؤال ؛»عىل املذهب اجلعفري

 )م١٩٥٩(عــام  عــن تـرصحيات للــشيخ شــلتوت يف بدايــة »الــشعب«ملنـدوب جريــدة 
 بعزمه عىل التقريب بني املذاهب، واملبارشة بتـدريس الفقـه الـشيعي يف »احلياة«جلريدة 

 التـي كانـت »رسـالة اإلسـالم«يدة، وقـد قامـت جملـة كلية الرشيعة ضمن براجمها اجلد
ً بني املـذاهب اإلسـالمية بالقـاهرة بنـرشها نقـال عـن جريـدة »دار التقريب«تصدر عن 

 .»الشعب«
 
 
 
 
 
 

                                                        
 اإلماميـة الـشيعة ديـن عليهـا قـام التـي لألسـس العريضة اخلطوط «اخلطيب، الدين حمب )1(

  .األطهار البيت آل دار ،)١ص (»عرشية اإلثني
 .»الين أون إسالم «لشبكة التابع ،»مدارك« موقع يف منشور بحث )2(



 
 

 

 


  

 



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 بفتواه، ومل تكن جمرد فتوى خرجت وانتهى ًأن شلتوت كان مقتنعا «ويعتقد تليمة
 مـع شـلتوت، ً مطـوالًحـوارا» العريباملجتمع  «األمر، فبعدها بفرتة وجيزة نرشت جملة

هـل : ، وجاء فيه هـذا الـسؤال-ًأيضا-نرش احلوار بالكامل » األزهر «وقد أعادت جملة
 أم أنـه يـدرس ملجـرد العلـم ؟يعني تدريس مذهب الشيعة يف األزهر أنه جائز التطبيـق

  وزيادة معارف رجل الدين؟،والتحصيل
راسـتنا يف األزهـر ملجـرد العلـم لسنا حريصني عـىل أن تكـون د«: فأجاب شلتوت

 بكل مـا يمكـن ؛والتحصيل، إنام نحن ندرس لالستيعاب والفهم، ثم التطبيق والعمل
 .العمل به

وفقه الشيعة مأخوذ ببعض أحكامه يف كثري من القانون عندنا، وكثـري مـن علامئنـا 
 عمل ببعض أحكام العبادات عندهم، ونحن إنام نرجـع إىل الكتـاب والـسنة، فمتـى مل

 ؛ من األصول اإلسالمية الصحيحة، ومل يتعارض مع نـص رشعـيًخيالف الرأي أصال
  .»فال بأس من تطبيقه، واألخذ به، وذك هو التقريب املنشود، والتيسري املرجو

 ًومل تقف ردود األفعال حول فتوى شلتوت عند هذ احلد، بل تفاعـل معهـا تأييـدا
 ؛-قبـل تراجعـه-الدكتور حممـد البهـي : دواّ عدد من العلامء واملشايخ، فممن أيًونقدا

 ويف ،)مع املذاهب اإلسالمية( :بعنوانًمقاال  لتوجه الفتوى وشلتوت ًالذي كتب مؤيدا
األزهـر ومـذاهب الفقـه ( :بعنـوانًمقـاال نفس العدد كتب األستاذ حممـود الـرشقاوي 

  .)اإلسالمي
 للفتوى الشيخ حممد تقـي  فقد كتب فيها يف العدد التايل؛»رسالة اإلسالم «أما جملة

 يــشيد ،»قــصة التقريــب «:بعنــوانًمقــاال  -الــسكرتري العــام جلامعــة التقريــب-القمــي 
 بالفتوى، وبجهود شلتوت يف التقريب، وتاله يف نفس العدد الشيخ حممد حممـد املـدين 

 بمقـال -وعميـد كليـة الـرشيعة بجامعـة األزهـر ،»رسالة اإلسالم «رئيس حترير جملة-
يؤيد فيه فتوى شلتوت، ويسهب يف الرد عـىل  ، )رجة البعث يف كلية الرشيعة( :بعنوان



 
 

 

 


  

عىل أوائـل ( :بعنوانًمقاال املخالفني للفتوى، ويف نفس العدد نرش الشيخ حممد الغزايل 
وقد نـاقش املخـالفني لفتـوى شـلتوت، ودافـع عـن الفتـوى بطريقـة احلـوار  ،)الطريق

 هـ  . إ.»zالساخر املعهودة من الشيخ الغزايل 
دفاع عن العقيدة والرشيعة  «وقد أرص الشيخ حممد الغزايل عىل هذا الرأي يف كتابه

  .»ضد مطاعن املسترشقني
- zحسنني خملوف   عن الشيخ حممد فينقل؛أما الشيخ أرشف عبد املقصود

بدأت فكرة  «: فيقول؛ قصة الفتوى- وأحد الذين عارصوا هذه الفتوى،املفتي األسبق
 ،»حممـد القمـي «بني أهل السنة والشيعة حني كان بمرص رجـل شـيعي اسـمهالتقريب 

 وكتب فيها ،»التقريب« وأصدر جملة ،)مجاعة التقريب( :وسعى يف تكوين مجاعة سامها
 ولـذلك مل أكتـب يف ؛ ال عىل التقريـب وال عـىل املجلـةًموافقاالناس، وأنا مل أكن  بعض
لدى شلتوت » القمي « مسجد ما، وقد سعى يف)التقريب( ومل أجتمع مع مجاعة ،املجلة

يف أن يقرر تدريس مادة الفقه الشيعي اإلمامي يف األزهر أسوة باملذاهب األربعـة التـي 
 وأنه ال يـصح ، كتبت كلمة ضد هذه الفكرة؛تدرس فيه، وأنا حني علمت هبذا السعي

ة ونحن يف الفقه يف األزهر، أال ترون أن الشيعة جييزون نكاح املتع أن يدرس فقه الشيعة
 وقد أبلغت هذا الرأي ألهل احلل والعقد !؟ وأنه غري صحيح،،املتعة نقرر بطالن نكاح

 ومل ينفذ ،وأصدروا األمر لشيخ األزهر بأنه ال جيوز تدريس هذا الفقه ،يف مرص إذ ذاك
 .»واحلمد هللا

نني ما ذكره الشيخ حممد حس «:ويعلق عبد املقصود عىل رواية الشيخ خملوف بقوله
 حني سئل عن زواج املتعة، ؛ أكده الشيخ شلتوت نفسه-zاألسبق  املفتي-خملوف 

                                                        
 .نرتنتاإل شبكة عىل منشور وهو »شلتوت الشيخ وفتوى ،التقريب خدعة« بحثه يف )1(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 ال يمكـن أن يكـون ؛أجاب الشيخ شلتوت بأن أمثال هذا الفقه الذي يبيح زواج املتعة
تبـيح  إن الـرشيعة التـي «:يقول عـن زواج املتعـة) ٢٧٥ص(» فتاويه «رشيعة اهللا، ففي

 وتبيح للرجل أن يتزوج كل يوم ما ،ًدة أحد عرش رجالللمرأة أن تتزوج يف السنة الواح
 من تبعات الزواج؛ إن رشيعة تبيح هـذا ال يمكـن أنًشيئا متكن من النساء دون حتميله 

 .»!! وال رشيعة اإلحصان واإلعفاف،تكون هي رشيعة اهللا رب العاملني
لخص  فـي؛ ) الشيخ شلتوتىحكاية فتو(  ففي مقاله؛أما األستاذ مجال سلطان

حـوار صـحفي، اسـتغل محاسـة الـشيخ شـلتوت لفكـرة التقريـب  «قضية الفتوى بأهنـا
املذهبي، وال يوجد يف أي بحث علمي أو الفتاوى املعتمـدة يف تـراث الـشيخ شـلتوت 

 . كام قال العالمة يوسف القرضاوي؛هذه الفتوى
ينـات وكان هناك بعض علامء الشيعة يزورون القاهرة بني احلني واآلخـر يف األربع

 ويوحــون إلــيهم بـأهنم راغبــون يف إذابــة ، ويتــوددون إىل بعــض العلـامء،واخلمـسينات
عـن مـذهب ًشـيئا اخلالف املـذهبي، رغـم أن القـاهرة يف ذلـك الوقـت مل تكـن تعـرف 

 .»التشيع، وترصحيات الشيخ شلتوت التي حسبوها فتوى كانت غري واضحة املعامل
 تعمـد الكثـريين إغفـال توضـيحات :لكن اجلانب املهم يف رأي مجال سـلطان هـو

فهو قال للصحفي أن  «: واالكتفاء بجزء منها، يقول سلطان، ببرت املقابلة؛شلتوت لرأيه
، لكنه فرس كالمه بعد ذلك بأنـه ال يقـصد مطلـق ًمذهب اجلعفرية جيوز التعبد به رشعا

 :احـداملذهب، وإنام يقصد ما وافق منه القـرآن والـسنة الـصحيحة، وقـال بـاحلرف الو
، ونحـن إنـام -يعنـي الـشيعة- كثري من علامئنا عمل ببعض أحكام العبـادات عنـدهم«

ــرأي أصــال ــى مل خيــالف ال ــسنة، فمت ــاب وال  مــن األصــول اإلســالمية ًنرجــع إىل الكت
                                                        

 ). ٢١/٤/٢٠٠٩( »املرصيون« )1(



 
 

 

 


  

 فال بأس من تطبيقه، واألخذ به، وذلـك هـو ؛الصحيحة، ومل يتعارض مع نص رشعي
 . ىانته .»التقريب املنشود، والتيسري املرجو

أحكام العبادات عندهم تتوافق مع » بعض «فمن الواضح من كالمه أنه يقصد أن
ما عند أهل السنة، أو أهنا ال تتعارض مع النص القرآين أو النبوي الـصحيح، وهـو مـا 
أزال االلتباس يف فهم اجلملة الصحفية التي أطلقها يف حواره الصحفي األول، ولذلك 

رشعية أو الفتاوى من احلوارات الـصحفية العارضـة، ينبغي احلذر من أخذ األحكام ال
 هبـذا الـشكل يف قـضية ً مـشتبهاًكام أنـه مل يكـن يليـق بالـشيخ شـلتوت أن يطلـق كالمـا

 . بحامسة عاطفية ال تليق بشخصية مسؤولة مثلهً مدفوعا،حساسة
والذي يؤكد اضطراب الرؤية والتعبري عند الـشيخ شـلتوت جتـاه هـذه املـسألة مـا 

 واعتباره أنه ال يمكن أن ،فتاويه املعتمدة من استبشاعه لبعض ما يف فقه الشيعةذكره يف 
فكيف يمكن أن يقرر جواز التعبد برشيعة يقول هو نفسه بأهنا .. ينسب إىل رشيعة اهللا،

 !نسبتها إىل رشيعة رب العاملني؟ال يمكن 
ا هذه هي قصة ترصحيات الشيخ شلتوت، ويبدو أن الرجـل استـشعر احلـرج منهـ

 عن أن يكتب فيها أي رسـالة أو ً فضال؛بعد ذلك، فلم يضمها إىل تراثه أو أي من كتبه
ًهنائيامقالة أو بحث،   .مل حيدث ذلك ّ

كذلك فرغم أنـه قـال يف نفـس احلـوار الـصحفي أنـه ال يامنـع يف تـدريس املـذهب 
 اإلثنـى  ومل يدخل مـذهب، إال أنه مل ينفذ هذا الوعد أو هذه الرغبة؛الشيعي يف األزهر

 هـ.إ .»عرشية إىل األزهر منذ هذا التاريخ وحتى اليوم
ّومن الذين أصدروا فتاوى تسوغ مذهب الشيعة مفتي مرص الـسابق نـرص فريـد : ِ

 : فتوى جاء فيها)هـ١٤٢١(سنة  إذ أصدر يف ؛واصل
 رسـول اهللا، وال ينكـر ً اهللا، وأن حممـداّم يـؤمن بـاهللا، ويـشهد أال إلـه إالكل مسل«

 من الدين بالرضورة، وهو عامل بأركـان اإلسـالم، والـصالة ورشوطهـا، وهـي ًمعلوما



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 ولـو ؛ إذا تـوفرت فيـه تلـك الـرشوط؛ وإمامة غريه له، فتصح إمامته لغريه؛متوفرة فيه
 ، ونتشيع معهـم هللا، ولرسـوله، وشيعة أهل البيت من نحلهم،اختلف مذهبهام الفقهي

 . ً وصحابته مجيعا،وأهل بيته
ــالف بي ــوم وال خ ــو معل ــيام ه ــالمية، وال ف ــرشيعة اإلس ــول ال ــنهم يف أص ــا وبي نن

 وصلوا خلفنا يف طهران ويف قم يف األيام التي رشفنا اهللا ،بالرضورة، وقد صلينا خلفهم
 .»..هبم يف دولة إيران اإلسالمية

ومن املواقف األزهرية املتـساهلة مـع 
-توجيــه الــدكتور أمحــد الطيــب : الــشيعة

ـــيس جامعـــة األز شـــيخ األزهـــر (هـــر رئ
ًحاليا الدعوة لعلامء  -)م٢٠٠٧(سنة  يف ،)ّ

-شيعة عىل رأسـهم حممـد عـيل تـسخريي 
األمني العام ملجمع التقريب بـني املـذاهب 

 للمشاركة يف امللتقـى -اإلسالمية يف إيران
  حتت عنـوان،الدويل الثاين خلرجيي األزهر

 ،»التحديات احلضارية لألمـة اإلسـالمية«
ًيا تفاعل وجودهم  وإنام سيكون؛علامء الشيعة لن يشاركوا ببحوثواإلعالن أن ال إلبداء ّ

 .التعليقات

                                                        
 ).٣٤٧ -٣٤٦ص( »الصوفية اهلوية تضيع ال حتى« )1(
 .»الين أون إسالم« )2(



 
 

 

 


  

 
 

حممد سـيد طنطـاوي . ترصيح شيخ األزهر السابق د: -ًأيضا-ومن تلك املواقف 
 ، والفتوى التـي أطلقهـا الـدكتور عـيل مجعـة أنه ال فرق بني مسلم سني وآخر شيعي

 عـىل املـذهب الـشيعي، وإعجابـه بتطـور الفقـه الـشيعي،  بجواز التعبد-املفتى احلايل-
بالقــــاهرة يف » الليــــونز «وأكــــد مــــضمون هــــذه الفتــــوى يف حمــــارضة لــــه بنــــادي

)١/٣/٢٠٠٩(. 
كام كشف السفري املرصي يف العراق رشيف كامل رشيف أنه تم االتفاق عىل توثيق 

هرة، ومـن بـني تلـك العالقات بـني احلـوزة الدينيـة يف مدينـة النجـف واألزهـر يف القـا
 . تبادل الزيارات لعدد من الشخصيات العلمية والدينية من الطرفني:اخلطوات

                                                        
 ).١٤/٥/٢٠٠٨( »حميط« موقع )1(
 ). ٢/٣/٢٠٠٩ ،٤/٢/٢٠٠٩ (»نت العربية« )2(
 .)٤/٥/٢٠١٠(» اجلزيرة نت« )3(



 

 

 
 
 

  




 

أمحد الطيب بعودة الطلبة الشيعة اإليرانيني للدراسة . ورحب شيخ األزهر احلايل د
 معاهـد وجامعـة  بعـودة الطلبـة اإليـرانيني يفًة األزهر، وقال بأنه سيصدر قـرارابجامع
 معارضة، وذلك يف إطار الدور الرائد لألزهر ى إذا طلبت إيران ذلك دون أدن؛األزهر

 حيـث أن جامعـة األزهـر كانـت تـستقبل الطلبـة ؛يف التقريب بني املـذاهب اإلسـالمية
ــران والعــراق وقطــر والب ــةالــشيعة مــن إي ــى انقطــاع ؛حــرين وكافــة الــدول العربي  حت

 .العالقات املرصية اإليرانية بعد قيام الثورة يف إيران
 دأب املتشيعون عىل االنتقاص من ؛ورغم كل ذلك التساهل جتاه الشيعة ومذهبهم

 كان فيهم رجال مثل ًقديامعلامء األزهر  «:األزهر ومعاداته، يقول املتشيع حسن شحاتة
 والــشيخ ، والــشيخ ســليم البــرشي، والــشيخ حممــد عبــده، الــشرباويالــشيخ عبــد اهللا

فمـنهم مـن هـو جاهـل ال يعـرف، ! شلتوت، أما اآلن فقد ضعفت الرجولة يف رجالـه
 . ».. وهو ضال مضل؛ وال يتكلم، ومنهم من يتخبط؛ومنهم من يعرف

                                                        
 ).٢٥/١/٢٠١٠(» املرصيون« )1(
 بـريوت، -البيضاء املحجة دار ،)٧٢٤ص( »ووثائق حقائق املتحولون «قطيط، آل هشام )2(
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أن الفاطميني  بحجة ؛كام أن املتشيعني دائمو املطالبة بتحويل األزهر إىل هيئة شيعية
،  ويتهم املتشيعون املرصيون األزهر بعدم الشيعة هم الذين بنوه أثناء حكمهم ملرص

ــون ــل يقول ــة لإلســالم، ب ــصورة احلقيقي ــراز ال ــر :إب  إن اإلســالم ســقط ضــحية األزه
  فقـد اهتـم املتـشيع الـدمرداش العقـايل؛واملؤسسات واحلركات اإلسـالمية األخـرى

 هم من الشيعة بأهنم أرسى للنقل، ويرفضون استخدام عقوهلم يف موقفعلامء األزهر يف
 مؤســسة األزهــر قائمـة عــىل فكــرة عدالــة  تلقوهــا يفي ألن العلــوم التـ؛نقـد الــصحابة

وممـا قالـه ،  حتى لو كـانوا عـىل خطـأ؛ شكل من األشكالي وعدم نقدهم بأ،الصحابة
 .»األزهريني قام عليه تعليم ينقد الصحابة هيدم األساس الذ «:العقايل

ويعتقد الدمرداش أن موقف القيادة السياسية من إيران هو املحرك الرئيـيس وراء 
فشل التقريب بني املذاهب، فلو انصلحت العالقات بني البلدين لسارع علـامء األزهـر 

 من ًىف مدح فضائل الشيعة عىل الفور، مدلال عىل ذلك بواقعة زواج ابنة امللك فاروق
 أثـارت اعرتاضـات واسـعة بـني علـامء األزهـر، لكـن ي والتـ؛الـشيعينجل شاه إيران 

 انـربى ؛ وحرصه عىل العالقات مع إيـران،بمجرد إعالن امللك فاروق مباركته للزواج
 . علامء األزهر بدورهم ملباركة الزواج، متجاهلني انتقاداهتم ألتباع املذهب الشيعي

                                                        
 

 ). ١٧٨ص( ،)م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢( ،١ط =
 ).٢٢/٣/٢٠٠٣ (»املجلة جملة« )1(
 لـصالح »طالبـان إىل احلنابلة من اإلسالمية احلركة أزمة« كتاب :-املثال سبيل عىل- انظر )2(

 .داينالور
 ).٥٩: (انظر. ابنة امللك فؤاد، وشقيقة امللك فاروق: الصواب )3(
 ).٢/٣/٢٠١٠(، »السابع اليوم صحيفة« )4(
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ً إال أن بعض شيوخ األزهر كان له موقف أكثر حسام، نـذكر ؛هلوبرغم هذا التسا

 :منها
» املراجعات « الذي أبدى استياءه من كتاب؛موقف شيخ األزهر السابق جاد احلق

ّ، وادعـى )م١٩٥٧ت (ّلفه أحد شيوخ الشيعة، وهو عبد احلـسني رشف الـدين الذي أ
زهـر الـسابق سـليم فيه أنـه حـصيلة مناقـشات ومراسـالت جـرت بينـه وبـني شـيخ األ

، وقد أصدر رشف الدين هذا الكتاب بعد وفاة الشيخ البـرشي )م١٩١٦ت (البرشي 
بسنوات عديدة، وأظهره فيه بمظهـر اجلاهـل بمذهبـه، املنبهـر بـشبهات رشف الـدين، 
ّواملقر له عىل مذهبه، وقد بـني عـدد مـن املحققـني والبـاحثني كـذب هـذه املراجعـات ّ، 

 . وتربأت منه،شيخ البرشي، كام رفضت أرسته الكتابوعدم صحة نسبتها إىل ال
 ،هـذا الكتـاب لتـسويق شـبهاهتم إىل أهـل الـسنة -وإىل اآلن- وقد استغل الشيعة

وإثبات تفوقه وصحته، وهو من أوائل الكتب التي تعطى للمتشيعني، والذين يرغـب 
 . الشيعة يف دعوهتم إىل مذهبهم

بــرشي، وصــارت الكتــب اخلاصــة ّثــم ادعــى الــشيعة بعــد ذلــك تــشيع الــشيخ ال
 وكذلك املواقع االلكرتونية الشيعية تورد اسمه كأحد أشهر املتـشيعني مـن ،باملتشيعني

 . مرص
ًسـنيا  كـان zفإنه  «:يقول هشام آل قطيط ًشـاكاّ  يف املـذهب الـشيعي، فعنـدما ّ

 زال التباسه عن املذهب اجلعفري،) رشف الدين(اجتمع وفتح احلوار البناء مع السيد 
 وحصل عنده علم يقيني بام كان يشك فيه، لـيس يف املخفيـات الـشيعية، بـل يف الـسنية 

 فاهتدى إىل الرصاط املستقيم باختياره للمـذهب ؛ أنار له الطريق@، فإن اهللا -ًأيضا-
 اعترب تشيعه مـن الـنعم الكبـرية، وهـو يـشكر اهللا وحيمـده عليـه، z فإنه ؛اجلعفري

ــرشي ــشيخ ســليم الب ــرز ال ــدالً رجــالوهكــذا ب ــة احلــق ً معت ــه يف معرف  اســتعمل علم



 
 

 

 


  

 .»..والتحقيق،
  الـشيخ حممـود شـلتوت :ّوادعوا كذلك تشيع عدد آخـر مـن شـيوخ مـرص، مـنهم

 .-مفتي الديار املرصية السابق- والشيخ حممد عبده ،-شيخ األزهر السابق-
وقد كلف الشيخ جاد احلق الدكتور عيل السالوس بأن يكتب 

ًردا» اجعاتاملر «عىل  بعد أن ملس يف أسفاره حديث ؛ًشافيا وًكافيا ّ
 .املسلمني عن تقصري األزهر يف عدم الرد عىل الكتاب

بيان للناس مـن  «وأرشف الشيخ جاد احلق عىل إصدار كتاب
 وانحرافــه عــن ،الــذي وضــح حقيقــة التــشيع ؛»األزهــر الــرشيف

            .الصواب
للمتـشيع املـرصي أمحـد النفـيس مـن » التحكـيم «منع كتاب: هرومن مواقف األز

امللحمـة  « ومنـع تـداول كتـاب، ويـيسء هلـم، ألنه حيط مـن قـدر الـصحابة؛التداول
 : والـذي تطـاول فيـه عـىل الـصحابيني اجلليلـني؛ املطهـريمن تأليف مرتىض» احلسينية

 .ب وسمرة بن جندب ،معاوية بن أيب سفيان
                                                        

 بـريوت، -البيضاء املحجة دار ،)٧٢٤ص( »ووثائق حقائق املتحولون «قطيط، آل هشام )1(
 ). ٩٤ص(، )م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢( ،١ط

ــائق «قطــيط، آل هــشام )2( ــون حقــائق ووث ــضاء، املحجــة، دار )٤٠ص، ٥ج( ،»املتحول  البي
 ). م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦(، ١ طبريوت،

، دار الثقافـة، قطـر، »البـرشي األزهـر شـيخ عـىل املفـرتاة املراجعـات« ،الـسالوس عيل .د )3(
 .)ت: ص(، )م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨(، ١ومكتبة دار القرآن، مرص، ط

 ).١٦/١٠/٢٠٠٥(» العربية نت« )4(
 ).٤/١٢/٢٠٠٦ (»برس قدس« )5(
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 التـي يـصدرها املتـشيع »أهـل البيـت« بمنع تـداول جملـة -ًيضاأ-وأوىص األزهر 
  . عن دار اهلدف لإلعالم والنرش،املرصي صالح الورداين

كام أن جممع البحوث اإلسالمية باجلامع األزهر عقد جلسة طارئة لبحث ما نرشته 
، وإىل أمهـــات خ املـــرصية مــن إســاءات إىل أصـــحاب الرســول »الغــد«صــحيفة 
 . املؤمنني

 ؛لقد بالغ شيخ األزهر الـسابق حممـد طنطـاوي يف الـدفاع عـن الـصحابة الكـرامو
ًإننـي أضـيف ركنـا سادسـا ألركـان اإلسـالم اخلمـسة املعروفـة «:حتى قـال  : وهـو،ً

 وحماوالت النيل ، ألنه يستحيل أن نسكت عىل اإلساءات للصحابة؛)احرتام الصحابة(
  .»من مكانتهم

 .»ا الذنب العظيم كافر وخارج عـن ملـة اإلسـالممن يقرتف هذ «:-ًأيضا-وقال 
 ،نه تقدم ببالغ للنائب العـام لوقـف تطـاول أي صـحيفة أو جملـة عـىل الـصحابةإوقال 

 .وتشديد العقوبة يف ذلك
ًيا ً إصداره تقريرا رسم:ومن املواقف الصلبة لألزهر يف موضوع الشيعة  عن كتابّ

ذي ألفـه أبـو احلـسني اخلـوئيني، املـيلء الـ» فصل اخلطاب يف تاريخ قتل ابـن اخلطـاب«
 واخللفاء الراشدين ،تبالشتائم والسباب والتكفري ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

 والـذي ؛ٌ والذي تقدم بـشكوى ضـده عـدد مـن املـواطنني؛خمعه، وأصحاب النبي 
                                                        

 ).٢٠٠٦ /١١/١٠(» ملرصيونا« )1(
 اإلسالمية للشؤون األعىل للمجلس الثقايف املوسم فعاليات ختام يف له كلمة يف ذلك جاء )2(

 .بالعباسية النور بمسجد
 ).٢٥/٤/٢٠٠٧ (»اليوم املرصي« )3(



 
 

 

 


  

، )٢٠٠٨(سنة سمحت وزارة الثقافة بعرضه وبيعه يف معرض القاهرة الدويل للكتاب 
 ووزع كهدية من جملـة األزهـر لـشهر ،حممد عامرة.  يف خامتة التقرير الذي أعده دوجاء

 فإن التوصية ال تقف عند حدود منع هذا الكتاب من ؛ولذلك «:)هـ١٤٢٩(ذي احلجة 
ينـاير، ( وبيـع يف معـرض الكتـاب هبـا ،-مع شديد األسـف- دخول مرص التي دخلها

  ملجلـةًاوق ذلك  نرش هذا التقرير ملحقـ وإنام تتضمن التوصية ف،)م٢٠٠٨سنة فرباير 
 للنـاس، يفـضح هـذا ًابيان:  ليكون هذا النرش؛»صوت األزهر « ويف صحيفة،»األزهر«

 حلقيقـة ًوإظهـارا، ز اإلسالم وأمتـه ودولتـه وحـضارتهالفحش الفكري امليسء إىل رمو
 ، أمجعنيي وخمواقف هذه الطائفة التي احرتفت االفرتاء عىل صحابة رسول اهللا 

 وإهالـة ،مـن أمـة اإلسـالم) %٩٠(واالفرتاء عىل أهل الـسنة واجلامعـة الـذين يمثلـون 
 ؛ التي صنعها هـؤالء العلـامء؛ ومن ثم عىل احلضارة اإلسالمية،الرتاب عىل علامء األمة

 .وال تزال تتعلم حتى هذه األيام، والتي تعلمت منها الدنيا
وهـم -قالء هذه الطائفـة وحكامئهـا  ليكون هذا النرش هلذا التقرير دعوة لعًاوأيض

 والتقريـب بـني املـذاهب ، إىل إعالن املوقف الالئق بدعاة الوحدة اإلسالمية-كثريون
 التي نحـن أحـوج ؛اإلسالمية إزاء هذا التخريب املتعمد واملعلن هلذه املقاصد العظمى

  هـ. إ» ...ما نكون إىل حتقيقها هذه األيام
يخ طنطاوي زيارة طهران، عقب اكتشاف خلية رفض الش: -ًأيضا-ومن املواقف 

ّحلـزب اهللا يف مــرص، وقــد وجـه نــداء للــشباب حـذر فيــه مــن مغبـة اإلعجــاب بأفكــار 
 وال تسفر ، وأهنا هتدم أركان الدولة، ألهنا ليست يف صالح األمة؛ومعتقدات حزب اهللا

 . سواء بالنسبة لألفراد أو املجتمعات؛عن أي نفع
                                                        

 ).٢٠/٤/٢٠٠٩ (»العريب القدس صحيفة« )1(
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ديار املرصية عيل مجعة إصدار فتوى جتيـز للـشيعة العـراقيني ض مفتي الْرف: ومنها
 .)أكتوبر ٦(خاصة هبم يف مدينة » حسينية «املقيمني يف مرص إقامة

 من علامء جامعة األزهر اعرتضوا عىل تـرصحيات شـيخ األزهـر ًكبرياًكام أن عددا 
جامعة األزهـر، احلايل أمحد الطيب بالرتحيب بعودة الطلبة الشيعة اإليرانيني للدراسة ب

 اسـتنكرت فيـه هـذه التـرصحيات، وأبـدت اجلبهـة ًزهـر بيانـاوأصدرت جبهة علامء األ
 بعد إغراقها بالطلبة الشيعة ؛ختوفها من حتول جامعة األزهر الرشيف إىل جامعة شيعية

 . من إيران والدول املوالية هلا
-٢٦( الفـرتة كام نظم جممع البحـوث اإلسـالمية بـاألزهر مـؤمتره الرابـع عـرش يف

 بمشاركة نخبة كبرية ،»خأصحاب الرسول  «: والذي محل عنوان؛)٢٧/٢/٢٠١٠
 مـن العلـامء املـشاركني، مـن بينهـا ً مقـدماً بحثـا)٢٠(من العلامء املسلمني، ناقش نحو 

، يبحـث شـيخ األزهـر حـول جانـب مـن حـديث القـرآن والـسنة عـن الـصحابة 
 للـدكتور حممـد عـامرة، وبحـث »يعةمكانـة الـصحابة بـني الـسنة والـش «وبحـث حـول

عميـد كليـة الـرشيعة -للـدكتور حامـد أبـو طالـب » جريمـة سـب الـصحابة «:بعنوان
سـمرة بـن جنـدب املفـرتى عليـه يف ضـوء  «:، وآخر بعنوان-والقانون بجامعة األزهر

  .-وزير األوقاف األسبق- للدكتور حممد األمحدي أبو النور »الدراسة النقدية
 ببحث حول مظاهر حب الصحابة -عضو املجمع-طه أبو كريشة وتقدم الدكتور 

 ببحـث عـن دور -وكيل األزهر الـسابق-، بينام تقدم الشيخ عمر الديب خللرسول 
الصحابيات يف نرش الدعوة، فيام كان موضوع البحث املقدم من الدكتور حممود مهنـي 

 خة النبـي  عـن احلـب واإليثـار يف حيـا- فـرع أسـيوط،نائب رئيس جامعة األزهـر-
                                                        

 ).٢٥/١/٢٠١٠(» املرصيون« )1(



 
 

 

 


  

 . وصحابته األبرار
األمـني العـام للمجلـس األعـىل -ومنها بحـث للـدكتور حممـد الـشحات اجلنـدي 

مواقـف واجتهـادات  « حـول- وعضو جممـع البحـوث اإلسـالمية،للشئون اإلسالمية
أصـحاب كـرام  «: بعنـوان، وبحث للشيخ حممد حممد عبد الـرمحن الـراوي،»الصحابة

 وزيـد بـن ، عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب: ومنهم، صغارًالكانوا عند بعثة الرسول أطفا
اإلجابـة  «: وبحث للدكتور عبد اهللا النجار ببحث بعنـوان،» وعبد اهللا بن عباس،ثابت

وكيـل - وبحث للـدكتور حممـد عبـد العزيـز واصـل ،»عن حكم متثيل أدوار الصحابة
 . »فضائل الصحابة « حول-األزهر

 بملـف نيرفض بعض علامء األزهر ومسئول: لتشيعومن مواقف األزهر يف وجه ا
 الذي ؛التقريب بني املذاهب اإلسالمية مرشوع إنشاء مركز للدراسات الشيعية يف مرص

 .   أعلن عنه املتشيع أمحد راسم النفيس
شــيخ األزهــر -تــرصيح الــدكتور أمحــد الطيــب : ومنهــا

لنــرش املــذهب  أن األزهــر سيتــصدى ألي حماولــة -احلــايل
 أو لنرش خاليا شيعية يف أوسـاط ،الشيعي يف أي بلد إسالمي

ًالشباب السني، وأنـه سـيكون يقظـا ومنتبهـا  وسـيعمل عـىل ،ً
إبطال أي أجندة سياسية ألي طالب شيعي يـدرس يف مـرص، 

 للـشباب الــسني» مــصيدة «ـلـفهـو ال يريـد أن يتحــول األمـر 
        بؤرة، ثم مركز  وتتحول بعدها إىل،للتحول للمذهب الشيعي

                                                        
 ).٢٧/٢/٢٠١٠ (»اإلسالم مفكرة« )1(
 ).٨/٢/٢٠١٠ (»الين ونأ إسالم« )2(
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شيعي يعقبه قتال، فهذا أمر ال يمت لإلسالم أو للفكـر بـصلة، وأن األزهـر سيواصـل 
دوره يف مسألة التقريب الفكري التي بدأها مع املذهب الشيعي منذ عهد شيخه األسبق 

 .حممود شلتوت
ًشيعياًالطيب هجوما . وقد لقيت ترصحيات د إمـام صـالة -شـهري  من هاشـم بوّ

 وعـىل األزهـر، ، عـىل شخـصه-وعضو جملس خرباء القيادة اإليرانيـة ،»قم «اجلمعة يف
 . وقد رفض شيخ األزهر الدخول يف جدل معه

والغريب أن القائم بأعامل السفارة اإليرانية بالقاهرة نفى حـصول اعتـذار للـشيخ 
 . نية وملحقاهتاالطيب عن الشتائم التي وجههوها له يف الصحافة اإليرا

ويف امللتقى العاملي اخلامس خلرجيي األزهر املنعقد يف القاهرة برعاية شـيخ األزهـر 
 .الشيخ أمحد الطيب أطلقت حتذيرات من حماوالت التمدد الشيعي

 /٢٥/٦( يف تــرصيح صــحايف ،ونفــى املتحــدث اإلعالمــي باســم شــيخ األزهــر
سالمية التابع لألزهر إىل ضم علامء شيعة،  ما تردد عن اجتاه جممع البحوث اإل)٢٠١٠

مل تتم مناقشة أي طلبات من السفارة اإليرانية بالقاهرة داخل جممع البحوث يف  «:وقال
 .»هذا اخلصوص

 ً كثـريةًاكام أن جلبهة علامء األزهر ورئيسها الشيخ الدكتور عبد املنعم الربي جهـود

                                                        
 ).٢/٤/٢٠١٠(» العربية نت« )1(
 ).٦/٤/٢٠١٠ (املصدر السابق، )2(
 .)٣٠/٤/٢٠١٠(» املرصيون« )3(
 ).١٠/٥/٢٠١٠ (»الين ونأ إيست ميدل« موقع )4(
 ).٢٨/٦/٢٠١٠ (»نيوز سني« )5(



 
 

 

 


  

 . يف وجه التشيع
 :»املذاهب اإلسالمية بني دار التقريب« ً:اثالث

 التـي ؛»دار التقريـب«:  ومن العوامل التـي سـاعدت عـىل عـودة التـشيع يف مـرص
 وقد ساهم يف تأسيسها عـدد مـن ، يف حي الزمالك يف القاهرة)م١٩٤٧(سنة تأسست 

 ، ومـصطفى عبـد الـرازق، وعبـد املجيـد سـليم،حممـود شـلتوت:  مثـل،شيوخ األزهر
ًالـذي كـان أمينـا عامـا - حممـد تقـي القمـي : مثـل، وعدد مـن علـامء الـشيعة،وغريهم ً 

 . وحسني بروجردي، وعبد احلسني رشف الدين،-للدار
 كــشف املرجــع »الــرشق األوســط«ويف مذكراتـه التــي نــرشت ملخــصها صـحيفة 

الـشيعي وخليفـة اخلمينـي املعـزول حـسني منتظـري عـن حقيقـة دور القمـي واملرجــع 
 بـصورة ًاـّكان املرجع الراحل بروجردي مهتمـ« : فقال؛ردي فيام يتعلق بالتقريببروج
 وحـصول ، بحيـث كـان يأمـل يف زوال اخلالفـات؛بقضية الوحدة بـني املـسلمنيجيدة 
 . ب بني أبناء األمة الواحدةالتقار

وملا علم بتشكيل دار للتقريب بني املذاهب اإلسالمية يف القاهرة مـن قبـل الـشيخ 
 ًدائـام و،ًكثـرياارتاح ) ل يف العامل االسالميمندوب بروجردي املتجو(حممد تقي القمي 

رسـالة « كام كان يتابع بـاهتامم بـالغ مطالـب جملـة ،كان سامحته يشري إىل مساعي القمي
 .  التي كان القمي يصدرها من القاهرة؛»اإلسالم

 يف يـوم مـا حـني جمـيء القمـي إىل مكتـب بروجـردي كيـف أصـغى ًوكنت شاهدا
 وقـدم ،ت وجهه مظاهر اإلعجاب والتقـدير واالرتيـاح وقد عل،بروجردي إىل تقريره

 لبذل مزيد من االهتامم والسعي لكسب ؛سامحته بعد ذلك نصائح وتعليامت إىل القمي
 ..ود أهل السنة

 اسـتقبل -بعد فرتة من إقامته يف مـرص- حينام جاء الشيخ حممد تقي القمي إىل قم 
ي يتحدث بطريقة مثرية إلعجاب بحفاوة بالغة من قبل بروجردي والطلبة، وكان القم
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  .الطلبة الشبان
ًيا وقد روى القمي يل شخص أن األندونيسيني عندما نالوا االسـتقالل مـن هولنـدا ّ

 ومبلـغ إىل ، إىل مـرص كـي يطالـب شـيخ األزهـر بإيفـاد ألـف عـامل ديـنًأرسلوا مبعوثا
  . وتعليم الناس بأصول الرشيعة، لرشح مبادئ الدين احلنيف؛أندونيسيا

 ، إنكـم بـصدد إيفـاد املبلغـني إىل أندونيـسيا:وقد ذهبت إىل شيخ األزهر وقلت له
ًمهام) الشيعي أو السني(وليس مذهب املبلغني   ً مؤمناً، إذ أنه جيب أن يكون املبلغ مسلامّ

 فلهذا أرجـوكم اختيـار بعـض املبلغـني والعلـامء الـشيعة ، بالقرآن ومبادئ الدينًوعاملا
 وقد وافق شيخ األزهر عىل طلبي، لكنه أوضح ،ين إىل أندونيسياضمن املبلغني املوفد

 معرفته إمـا باللغـة : ويف مقدمتها،ن تكون بعض الرشوط متوافرة لدى املبلغأأنه جيب 
املحلية األندونيسية أو باللغة اإلنجليزية، كام جيـب أن حيظـى الـشخص املرشـح بـدعم 

  .ديكم أو أحد كبار العلامء ل،وثقة آية اهللا بروجردي
 ملا تأملت يف كالم شـيخ األزهـر أدركـت بأنـه ال يوجـد يف :وأضاف الشيخ القمي

 فلهـذا أثـرت األمـر مـع ؛احلوزة يف قم أو يف النجف أي شخص جييد اللغات األجنبيـة
  .» اإلنجليزية والفرنسية: مثل،بروجردي ودعوته إللزام الطلبة بتعلم اللغات األجنبية

إن القمي كان  «: ويقول،»دار التقريب«نشاط القمي و ويتابع منتظري حديثه عن 
 وبمـساعيه ،يركز اهتاممه يف هذا الوقت عىل معاجلة سوء التفامهات بني السنة والشيعة

 فتواه الـشهرية باعتبـار املـذهب الـشيعي -شيخ األزهر-أصدر الشيخ حممود شلتوت 
ًيا  إسالمًمذهبا  . ًخامساّ

 ســاهم بــشكل مــؤثر يف تقريــب »ة اإلســالمرســال«كــام أن القمــي باصــداره جملــة 
املسلمني الشيعة والسنة، كام أن تبادل الزيارات بني العلامء الشيعة والسنة بـدأ بمبـادرة 

 .  وبتشجيع ودعم الزعيم الراحل بروجردي،من جانب القمي
 ؛ بالقـاهرة»دار التقريـب« وإنشاء ،لقد ذهب القمي إىل القاهرة ليدرس يف األزهر



 
 

 

 


  

  .»ية يف قمبدعم املرجع
:  يقـول منتظـري؛ ومدى ارتباط مرشوعه بشاه إيـران الـسابق،وحول وفاة القمي

 حيـث ؛إن القمي بعد تعرضه ألبشع اإلهانات بعد الثورة هرب من إيران إىل بـاريس«
ن االنتقادات املوجهة إىل القمي إ يف بداية التسعينات، و، غامضيقتل يف حادث مرور

 إذ مـن ؛رانيـة والـشاه ليـست مبنيـة عـىل أرضـية صـحيحةحول ارتباطه باحلكومـة اإلي
 واحلاميـة املعنويـة مـن حكومـة بـالده ،الطبيعي أنـه كـان بحاجـة إىل املـساعدات املاليـة

 هـ. إ. » بسبب عمله عىل مستوى التقريب بني املذهبني؛ومؤسسات بالده

             


 

 فقـد طالبـت الـدار بتـدريس ؛وقد حتولت هذه الدار إىل مركز لنرش الفكر الشيعي
 ؛ وقـد متـت املوافقـة عـىل هـذا املطلـب،الفكر الشيعي يف األزهر من خالل عامل شـيعي

ولكنه مل ينفذ بسبب رفض بعض العلامء الواعني كالشيخ حممد حسني خملـوف، وكـان 
 فقد قامت وزارة األوقاف املرصية بطباعـة ً طباعة الكتب الشيعية، وفعال:من مطالبهم

 .بعض الكتب الشيعية
 بعـد أن انكـشفت ؛دعت بعض أعضائها إىل التربؤ منهـا هذه اجلهود لنرش التشيع

 ، ونـشأهتا،»دار التقريـب«هلم احلقيقة، فالشيخ عبد اللطيف حممد الـسبكي يقـول عـن 
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 أهنا تنفق بـسخاء دون أن  وجيب أن يرتاب كل عضو بريء!وارتبنا «:وعن جتربته فيها
 .»...! ودون أن يطلب منا دفع اشرتاكات،ًنعرف موردا من املال

أنشئت  «:؟ جييب عن هذا العالمة حمب الدين اخلطيب بقولهًفمن هو املمول هلا إذا
ُ ينفق عليها من امليزانية الرسمية ،دار يف مرص) أي السنة والشيعة(لدعوة التقريب بينهام 

 فاختـصتنا هبـذا ؛آثرتنـا هبـذه املكرمـة) الكريمـة(، وهـذه الدولـة الـشيعية لدولة شيعية
ْالسخاء الرسمي، وضنت بمثله عىل نفسها وعـىل أبنـاء مـذهبها، فلـم تـسخ مثـل هـذا 

 يف طهران أو قم أو النجف أو جبل عامـل أو غريهـا مـن »دار تقريب«السخاء إلنشاء 
 .»مراكز الدعاية والنرش للمذهب الشيعي

 ففي ؛وهذا اإليثار تكرر منهم يف خمتلف العصور «):احلاشية(يف اخلطيب يف ويض
 أشار إليه السيوطي ،عرص اجلالل السيوطي حرض من إيران إىل مرص داعية من دعاهتم

 وبسبب ذلـك الداعيـة اإليـراين ،)٣٣٠ ص١ج( الطبعة املنريية ،»احلاوي للفتاوي«يف 
  .»» يف االعتصام بالسنةمفتاح اجلنة« :ألف السيوطي رسالة سامها

 لكن حني تبينت ،»دار التقريب«ـ  كان من املؤيدين ل؛وكذلك الدكتور حممد البهي
ويف القـاهرة قامـت حركـة تقريـب بـني  «: قـال؛ والـدعوة القائمـة هبـا،له حقيقة الـدار

 ركـزت ؛ مـن أن تركـز نـشاطها عـىل الـدعوة إىل مـا دعـا إليـه القـرآنًوبـدال.. املذاهب
 .»..ا إىل إحياء ما للشيعة من فقه وأصول وتفسرينشاطه

                                                        
 ).٢٤( املجلد »األزهر جملة« )1(
 ).٢ص( »العريضة اخلطوط« )2(
 .املقدمة ،»العريضة اخلطوط« )3(
 ).٤٣٩ص (»املعارصة واملجتمعات اإلسالمي الفكر «:كتابـه )4(



 
 

 

 


  

، والـشيخ طـه حممـد -عضو هيئـة كبـار العلـامء يف األزهـر-أما الشيخ حممد عرفة 
 نرش التشيع بني : بعد أن علام أن املقصود من إنشائها»دار التقريب« فقد تركا ؛الساكت

 . ال التقارب والتقريب؛السنة
 فـدار ؛ومـع هـذا «:ًدا الدور الذي كانت تؤديه الدارعيل السالوس منتق. ويقول د

 التـي »رسالة اإلسالم« وليست يف موطن من مواطن الشيعة، وجملة ؛التقريب بالقاهرة
ّتصدر عن الدار جل ما تتناول من موضوعات اخلالف أهنا هتدف إىل إقناع أهل السنة 

 .» أشبه بمحاولة لتشييع السنة؛ببعض ما يعتنقه الشيعة
 التي سـعت إىل ؛ودار التقريب بالقاهرة «:السالوس. يشء من التفصيل يقول دوب

 إىل نرش كتب الشيعة، وطبع ونرش -ًأيضا- سعت ؛ وإصدار الفتوى،طبع الكتاب
 الذي يعترب من ؛)حديث الثقلني (: مثل،كتب وأبحاث تدعو إىل ما يذهب الشيعة إليه
  يـــدعو ًكتابـــا -ًأيـــضا-دهتم، وطبعـــوا أهـــم أدلـــتهم التـــي يـــستندون إليهـــا يف عقيـــ

ــسلهام ــرجلني يف الوضــوء ال غ ــسح ال ــرجلني يبطــل ؛إىل م ــسل ال ــرون أن غ ــث ي  حي
 !!الوضوء

 حيث إهنم يصلون ثالث مرات يف اليوم، ؛ عن اجلمع بني الصالتنيًكام طبعوا بحثا
 !  بني العرص والظهر، العشاء واملغربًدائامفيجمعون 

 يدعو الشيعة لرتك ًواحدا ًبحثا -التي زرهتا عدة مرات- »دار التقريب«ومل أجد يف 
                                                        

 .»ةالعريض اخلطوط«كتاب حمقق ذلك ذكر )1(
 ).٢٥٦ص (»اإلمامية الشيعة فقه« )2(
 .احليل للمحقق »اإلمامية فقه يف النافع املخترص« كتاب :أي )3(
 .عنها ثاحلدي سبق التي؛ شلتوت فتوى :أي )4(
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 أن يقـرتب :فالتقريب بني اثنني يعنـي! يشء عندهم، والتقرب من أهل السنة واجلامعة
  .»!ّ وليس أن جير أحدمها إىل اآلخر؛كل منهام من اآلخر

يام فـ- بالقاهرة، وبني املجمع الذي أنـشئ »دار التقريب«السالوس بني . ويقارن د
مل نجـد دعـوات تظهـر بـني  «: فيقـول؛ للغرض نفسه؛ بالعاصمة اإليرانية طهران-بعد

 وعنـدما أنـشئ املجمـع العـاملي للتقريـب بـني ،الشيعة ليقرتبوا من أهل السنة واجلامعة
 وليس ويل أمر ؛هو ويل أمر املسلمني) خامنئي(َّ نص عىل أن اإلمام ؛املذاهب اإلسالمية

  ! ويل أمر الشيعةاإليرانيني وحدهم، أو
 لعبد احلسني »الفصول املهمة يف تأليف األمة« كتاب :ومن مطبوعات هذا املجمع

، والذي انتهى إىل أن التأليف هو أن تكون أمة اإلسالم كلها من الرافـضة حتـت هذا
 وليس ؛»الوحدة اإلسالمية من منظور الثقلني« :-ًأيضا-ومن مطبوعاته ، راية ابن سبأ

 الكتـاب والعـرتة، وحيـرصون : والـسنة املـرشفة، وإنـام، الكتـاب العزيـز:ثقلنياملراد بال
وال أريد أن .. . لعاملني شيعيني»حديث الثقلني« -ًأيضا-كام طبعوا ، العرتة يف الرافضة

أتتبع نشاط هذا املجمع ومطبوعاته، وإنام أكتفي هبذه اإلشارة الرسيعة التي تفصح عن 
 .»يه الرافضةمفهوم التقريب الذي تسعى إل

حممد عامرة مقارنة أخرى للتقريب الذي اضطلعت به املؤسسات الدينية . ويقدم د
إن مـرص قـد  «: فيقـول عـن املفهـوم األول؛يف مرص، وذلك الذي أراده الشيعة وإيـران

                                                        
 قطـر، الثقافـة، دار ،»البـرشي األزهـر شـيخ عـىل املفـرتاة املراجعـات« ،الـسالوس عيل .د )1(

 ).٣٦ ،٣٥ص(، )م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨(، ١ طمرص، القرآن، دار ومكتبة
 .»املراجعات «كتاب صاحب الدين، رشف احلسني عبد :أي )2(
 .»البرشي األزهر شيخ عىل املفرتاة املراجعات« )3(



 
 

 

 


  

احتضنت كل املذاهب الفقهية اإلسالمية يف إصالحاهتا التـرشيعية منـذ العقـود األوىل 
حتضنت حركة التقريب بني الشيعة والـسنة منـذ أربعينيـات القـرن  وا،للقرن العرشين

:  املعتمدة األصولموسوعة الفقه عىل املذاهب اإلسالمية الثامنية« وأصدرت ،العرشين
 .»والظاهريالشافعي واحلنفي واملالكي واحلنبيل واجلعفري والزيدي واإلبايض 

عـامرة أهنـا مـدخل إىل نـرش . ا د فـريى فيهـ؛أما النظرة الشيعية واإليرانية للتقريـب
 )م٢٠٠١(سـنة ويف زياريت الثانية إليـران  «:التشيع املرافق إلقصاء أهل السنة، ويقول

 ْ للمسامهة يف االحتفال بإمـامي؛ضمن وفد جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الرشيف
 ،.. واإلمـام الـشيخ حممـود شـلتوت،التقريب بني الشيعة والسنة، اإلمـام الربوجـردي

كانت يل حماورات مع العديـد مـن علـامء الـشيعة حـول خمـاطر خلخلـة وحـدة النـسيج 
 ..  بزرع اخلاليا الشيعية؛املذهبي والثقايف يف املجتمعات السنية

كذلك دارت حوارات حول اإلقصاء الشيعي ألهل السنة يف إيـران، فالزرادشـت 
راين، بيـنام أهـل الـسنة املجوس، واليهود، والنصارى هلم ممثلون يف جملس الشورى اإلي

  !اإليرانيون بماليينهم العديدة حمرومون وحدهم من هذا احلق
 بـل ًألـيس غريبـا: ولقد قلت لبعض علـامء الـشيعة يف طهـران يف هـذه املحـاورات

 حيـث الفاتيكـان، ؛ أن يكون للمسلمني السنة مسجد ومركـز إسـالمي يف رومـاًاّوشاذ
 .»!د يقيمون فيه صالة اجلمعة يف طهران؟بينام هم حمرومون من أن يكون هلم مسج

 : فيقـول؛»دار التقريـب«ـ  ويقر املتشيع املرصي صالح الورداين بالنشاط الشيعي ل
                                                        

 ،»والتـاريخ الـسياسة خـالف الـدين وحـدة :والـشيعة الـسنة «الكاتب، وأمحد امرةع حممد )1(
 ).١٣ص( ،)٢٠٠٨(، ١ طاجليزة، النافذة، مكتبة

 ).١٧-١٦ص( السابق، املصدر )2(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 متكنـت مـن ،وقد استمرت مجاعة التقريـب تعمـل يف مـرص حتـى أواخـر الـسبعينات«
 . »...خالل هذه الفرتة من استقطاب الكثري من الرموز اإلسالمية البارزة فيه

 يـراين عىل إثر اتفـاق بـني الـرئيس اإل»دار التقريب« أعيد فتح )م٢٠٠٧(سنة ويف 
 /٢٩/٣ يف ، خالل زيارته ملـرص، والـشيخ حممـد سـيد الطنطـاويخامتيالسابق حممد 

   حـسانعبـد اهللاحـسان .  فقـد رصح د، لتفعيل احلوار بني املـذاهب اإلسـالمية٢٠٠٦
 سـتفتح مـن جديـد بعـد أن »دار التقريـب«  أن-»دار التقريـب«أحد املسؤولني عـن -

 بسبب اخلالفات السياسية بني إيران ومرص يف ذلك الوقـت، ؛نارصعبد الأغلقها مجال 
» رسـالة اإلسـالم «وأهنا ستعاود إصدار جملـة

ــصة يف املــذهب الــشيعي، برتخــيص  املتخص
 وسيكون مضمون رسالتها اإلعالمية ،رسمي

ًالياحو، الصحيح  توضيح الفكر الشيعي:هو ّ 
تتألف اللجنـة املـرشفة عـىل الـدار مـن الـشيخ 

ــود عاشــور  ، -وكيــل األزهــر الــسابق-حمم
والدكتور حممد الدسـوقي، واملستـشار أسـامة 

  أحد؛عزيز عيسىعبد النجل الشيخ -عيسى 
ـــب«مؤســـيس  ـــب -»دار التقري ـــن اجلان ، وم

ًحاليا واملقيم ،-اإلمام القمي نجل-عبد اهللا اليمني : اإليراين  .لقاهرة يف اّ

                                                        
 ). ١٥٥ص( »مرص يف الشيعة« )1(
 ).٢٩/٣/٢٠٠٧(» العربية نت« )2(



 
 

 

 


  

 جعل موضوع التقريـب بـني املـذاهب أحـد :ومن آخر نشاطات التقريب يف مرص
  .)٢٠٠٩(سنة  يف ،حماور املؤمتر الثالث عرش ملجمع البحوث اإلسالمية باألزهر

 : الطالب الشيعة العرب القادمون إىل مرصً:ارابع
اصة من  وخ؛ ومن بينهم الشيعة،حيث يؤم مرص أعداد كبرية من الطالب العرب

 عـىل نـرش فكـرهم يف صــفوف -أو بعـضهم- وكـانوا يعملـون ،دول اخللـيج والعـراق
إىل تـأثره بـبعض هـؤالء هو  وقد عزا الكاتب املرصي صالح الورداين تشيعه ،املرصيني
ٍّبعد خروجي من املعتقل يف منتصف الثامنينات احتككـت بكـم مـن  «: فيقول؛الطالب

 وكـذلك الـشباب البحرينـي ،ملعارضـة وغـريهمالشباب العراقي املقـيم يف مـرص مـن ا
 من ؛ وأطروحة التشيع، فبدأت التعرف عىل فكر الشيعة،الذين كانوا يدرسون يف مرص

 وقـد ، ومن خالل اإلجابة عىل كثري من تساؤاليت،ّخالل مراجع وكتب هم وفروها يل
 .»دارت بيننا نقاشات كثرية

قات كثرية بالطلبة العـرب املقيمـني كانت يل عال «:ويف موضع آخر يقول الورداين
 وقد سببت يل هذه ،يف مرص لغرض الدراسة، وكان من بينهم عدد من الشيعة العراقيني

 إذ رست الشائعات تقول أننـي أقـوم ؛العالقات الكثري من احلرج يف الوسط اإلسالمي
 . بغرض تطبيق زواج املتعة؛بدور الوساطة بني العنارص الشيعية وعائالت مرصية

 عىل الرغم مما ترتب عليها من الوقيعة بينـي وبـني ؛ومل تكن تعنيني تلك الشائعات
من تلك العالقات يف التعرف عىل فكر الشيعة  ًكثرياكثري من اإلسالميني، فقد استفدت 

                                                        
 ). ٦٧- ٦٦ص( قطيط آل هشام ،»احلقيقة واكتشفت« )1(

 املحجـة، دار )٧٢٤ص(» املتحولـون حقـائق ووثـائق «قطـيط، آل هشام :-ًيضاأ- وانظر
 ). ٦٨٥ص(، )م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢(، ١ طبريوت، -البيضاء



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

عن قرب، وأمكن يل أن أقوم برحلة إىل العراق بدعوة مـن صـديق يل تعرفـت عليـه يف 
 ويقـوم بتحـضري دراسـات عليـا يف القـاهرة، ،لثقافـةمرص، وكان عىل درجة كبرية من ا

 . وهو الدكتور عيل القرش،)م١٩٧٧(عام وذلك 
 .. ً استمرت أكثر من عرشين يوما،ويف العراق استضافتني عائلته مدة طويلة

 قمت بزيارة مراقد آل البيت ببغداد، والطواف عىل ؛ومن خالل تواجدي بالعراق
 واحلـوار مـع الـشباب الـشيعي مـن ،حـارضات وسـامع الـدروس وامل،مساجد الـشيعة

 .»أصدقاء صديقي
عـيل « رجـل عراقـي اسـمه :وممن كان له دور يف نـرش الفكـر الـشيعي مـن العـرب

 بعـد أن كـان قـد درس الـرشيعة يف ؛ ذهب إىل األزهر إلكامل دراسـاته العليـا،»البدري
ًسنيا وكان ،جامعة بغداد و القاسـم اخلـوئي بـأن ّ وتشيع، وقد كلفـه املرجـع الـشيعي أبـّ

 وتـزوج امـرأة مـرصية ، وقد تـرك زوجتـه يف العـراق،ًيكون وكيال عنه للشيعة يف مرص
ــنوات ــس س ــدت خلم ــي امت ــاهرة الت ــه يف الق ــاء إقامت  ،أثن

ًوخالل هذه الفرتة استطاع أن يستقطب عددا من خرجيي 
 وحــــسني ، حــــسن شــــحاتة: مثــــل،األزهــــر وغــــريهم

لذين أعلنوا تشيعهم عىل  ا؛ وحممد عبد احلفيظ،الرضغامي
 .يديه

 
                                                        

، ١ طبـريوت، النخيـل، دار ،»الـشيعة إىل الـسنة مـن رحلتـي :اخلدعـة «الـورداين، صالح )1(
 ).١٧ص(، )م١٩٩٥-هـ١٤١٦(

 ).٦٧-٦٦ص( ،قطيط آل هشام ،»احلقيقة واكتشفت« )2(



 
 

 

 


  

 كـان ؛ يف مـرصويف املرات العديدة التي كان يتم إلقاء القبض عىل تنظيامت شـيعية
 . عىل طالب شيعة من اخلليجيني-ًأيضا-يلقى القبض 

 مـا ذكـره املتـشيع جاسـم عـثامن مرغـي عـن :ن األثر الذي تركه هؤالء العربعو
 لوال أن بعث فيها النشاط مـن ؛وكادت هذه الليلة تضمحل «:ً قائال،وراءطقوس عاش

 . »جديد من قبل ممثل آية اهللا اخلوئي
حممد عامرة عن طالب شيعي آخر يف بداية السبيعنيات، كان له جهـد . ويتحدث د

ولقد نبهني بعض األصدقاء إىل مكتبة شيعية خاصـة  «: فيقول؛يف نرش التشيع يف مرص
 ييرس صاحبها للراغبني من الباحثني والقـراء االطـالع ،الدقي بالقاهرة الكربىيف حي 

عــىل املــصادر واملؤلفــات يف الفكــر الــشيعي، فــذهبت إليهــا، وتعرفــت عــىل صــاحبها، 
 .. ووجدت فيها أغلب ما أريد

حجة اإلسالم السيد طالب (كانت هذه املكتبة تشغل قاعة كبرية يف منزل صاحبها 
إلنجـاز دراسـاته العليـا يف  ؛- كام يقـول- عي عراقي، يعيش يف مرص وهو شي،)رفاعي

 .جامعة القاهرة - النحو بكلية دار العلوم
مـن أحاديثـه مـع بعـض - وأثناء جلويس الطويل لالطالع يف مكتبته لفت انتباهي

وم بنـرش فكـر التـشيع يف مـرص، ويعمـل عـىل جتنيـد قـأن الرجـل إنـام ي -املرتددين عليه
 .. ع اخلاليا الشيعية بني املرصيني السنةاألنصار، وزر

، وكانت السنني متر دون أن ينجز السيد طالب رفاعي أي يشء يف دراساته العليا
                                                        

 ).١٠٨ص(» الشيعة يف مرص« )1(
 إىل هيـرب جعلـه ممـا ؛باجلاسوسـية اهتمتـه التي العراقية السلطات من ًفارا كان أنه احلقيقة )2(

 ).م١٩٦٩( سنة القاهر



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

ليست أكثر من الـستار الـذي يـامرس ) الدراسات العليا(ّاألمر الذي أكد لدي أن هذه 
نه املراجـع نرش التشيع يف مرص، بتمويل من اخلمس الذي تنفق م) حجة اإلسالم(حتته 

 . »الشيعية واحلوزات العلمية عىل مثل هذه النشاطات
 فقد ذكرت األخبـار سـعي ؛وال يزال للطالب العرب دور يف نرش التشيع يف مرص

 خـالل العـام الـدرايس ؛بعض الطالب املتشيعني لطبع بيانات وكتيبات تعرف بالشيعة
ة، املنصورة، عني شمس،  يف عدد من اجلامعات املرصية يف القاهر،)م٢٠٠٨/٢٠٠٩(

 .اإلسكندرية، وبنها
 الـذين يطـالبون ؛ آلالف العـراقينيً قبل ذلك جتمعـا)أكتوبر ٦(كام شهدت مدينة 

 .بإقامة مساجد خاصة هبم، لكن السلطات املرصية رفضت ذلك
 
 

                                                        
 ).٦-٥ص( »والتاريخ السياسة خالف الدين وحدة :والشيعة السنة« )1(
 ).١٨/٨/٢٠٠٨(» املرصيون« )2(
 ).م٢٥/٦/٢٠٠٧ (»الفجر صحيفة« )3(



 
 

 

 


  

 أن -ًأيـضا-وذكرت األنبـاء 
أحـــد أثريـــاء الـــشيعة يف العـــراق 
 أعطى أحد كوادر الشيعة يف مرص

ـــصف  ـــون ون ـــغ ملي شـــيكا بمبل
 هبدف إحياء الرتاث ؛املليون جنيه

ــشيعي ــض ،ال ــة بع ــادة طباع  وإع
ـــشيعية اهلامـــة ـــل،الكتـــب ال  : مث

تربئـة الذمـة « و،»بطائن األرسار«
وتوزيعهـــــا  ،»يف نــــصح األمــــة

باملجان عىل املرصيني، إضـافة إىل 
ــــرية ــــض األرس الفق ــــة بع  ،كفال

 . وتقديم الدعم الطبي هلم
 لقـاء للـشيعة وقد تم ذلك يف

حرضه عدد من قياداهتم يف مـرص 
منهم رجب محيده، وبعض شـيعة 
ــد  ــاهرة، بع ــني بالق ــراق املقيم الع
صالة اجلمعـة يف ضـواحي مدينـة 

 . )أكتوبر ٦(
 

                                                        
 ). ٢٧/١٢/٢٠٠٨(» املرصيون« )1(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

ـــ)٤/٢٠٠٩(ويف شــهر  ــة )١١ ( تفاجــأ ســكان احلــي ال ــوبر ٦( بمدين ــام )أكت بقي
 يف غـري ، الطريقـة الـشيعية عـىل؛جمموعة من الطالب الشيعة برفع األذان يف مسجدهم

وقت األذان بني وقتي الظهر والعرص، وقد كشف التحقيق يف هذه الواقعة عن وجـود 
تنظيم رسي داخـل اجلامعـات اخلاصـة باملحافظـة مـن الطـالب الـشيعة مـن العـراقيني 

، وأهنـم جيمعـون )أكتوبر ٦( للرتويج ملذهبهم يف حمافظة ؛ يقودهم عراقي،واخلليجيني
 . يامرسون فيه شعائر مذهبهم،من أعضائه لبناء مسجد خاص هبم التربعات
 عالقات املصاهرة والصداقة التي ربطـت بـني القيـادتني يف مـرص ً:اخامس

 :وإيران
 مـن -ابنة امللك فؤاد األول، وشـقيقة امللـك فـاروق-فقد تزوجت األمرية فوزية 

توىل عـرش بـالده بعـد،  ومل يكن قد ،)م١٩٣٩(سنة شاه إيران، حممد رضا هبلوي، يف 
 .)م١٩٤٥(سنة واستمر هذا الزواج حتى 

ًويعتقد أن هذا الزواج جاء تعبريا عن رغبة وفكـرة امللـك فـاروق   -ملـك مـرص-ُ
وخطوة  ،»مرص وإيران «لتدعيم العالقات السياسية والدينية بني أكرب بلدين يف املنطقة

 إذا متكـن مـن عقـد بقيـة  خاصـة؛نحو حتقيق حلمه الكبري بأن يكـون خليفـة املـسلمني
 . زجيات شقيقاته مع األرس املالكة يف البلدان العربية اإلسالمية املجاورة

 كانت إيرانية األصل، -زوجة الرئيس السابق مجال عبد النارص-كام أن حتية كاظم 
 . ويقال أهنا هبائية الديانة

                                                        
 ).١٥/٤/٢٠٠٩(» العربية نت« )1(
 لإلعالم العربية احلضارة مركز ،»إيران شاه زوجات أوىل فوزية اإلمرباطورة« فراج، سمري )2(

 .»وفرات نيل« موقع عىل للكتاب عرض ،)٢٠٠٢ (والدراسات، والنرش



 
 

 

 


  

سياســية بعالقــة ) م١٩٨١ت (وارتــبط الــرئيس املــرصي الــسابق أنــور الــسادات 
سـنة  واسـتقبله يف مـرص بعـد فقدانـه لعـرش بـالده يف ،وشخصية وثيقة مع شـاه إيـران

 . وحال دون تسليمه إىل إيران الثورة،)م١٩٧٩(
 ومارســت ،ويف ظــل هــذه األجــواء نــشأت بعــض اجلمعيــات واهليئــات الــشيعية

  يف األربعينيــات مــن القــرن»مجاعــة التقريــب« : مثــل،نــشاطها دون مــضايقات تــذكر
 إضـافة إىل الـسامح ،)م١٩٧٣(سنة  التي تأسست ؛»مجعية آل البيت« :العرشين، ومثل

 التي كـان الـسادات حيـرص عـىل اسـتقبال زعيمهـا  كالبهرة؛لطوائف أخرى بالعمل
ًسنويا ّ. 

كام كانت املراكز الثقافية التابعة إليران والعراق من ضمن اهليئات التي تقوم بدور 
خالل الكتب التي كانت توزعها يف السبعينيات مـن القـرن املـايض  من ؛يف نرش التشيع

 .خاصة يف معرض القاهرة للكتاب
 : معرض القاهرة الدويل للكتابً:اسادس

وهو أكرب وأهم معرض عريب للكتاب، إذ تتسابق دور النرش من خمتلف دول العامل 
ًعياشـيًلعرض إنتاجها من الكتب واملطبوعات، وقد شكل املعرض منفذا  ً هامـاّ  إذ تـم ؛ّ

 خاصة تلـك التـي حتـرضها دور النـرش ؛ويتم من خالله نرش الكثري من الكتب الشيعية
                                                        

 ).١١٦ص( ،)٢٠٠٢ (ربيع صفر، العدد ،»والعرب إيران فصلية« )1(
 .اهلند يف األوىل بالدرجة أتباعها يرتكز اإلسامعيلية، الشيعة من فرقة )2(
 ).١٨٣ص( ،)١٩٩٩(سنة ل األقليات حول »خلدون ابن مركز تقرير« )3(
 احلضارة مركز ،)٧٥ص( ،»)الثامنينات واقع( مرص يف اإلسالمية احلركة« ،الورداين صالح )4(

 ).١٩٩١ (مرص، زة،اجلي -والنرش لإلعالم العربية



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 ودار ، ودار الزهـراء، ودار التعـارف، ودار الوفـاء،دار البالغة« : مثل،اللبنانية الشيعية
 . »البالغ

 ،ن لعبـد احلـسني رشف الـدي»املراجعات«: ومن أهم الكتب التي كان يتم تداوهلا
 »البيـان يف تفـسري القـرآن« و، ملحمد حـسني كاشـف الغطـاء»ل الشيعة وأصوهلاصأ«و

 . للطبطبائي»امليزان يف تفسري القرآن« و،للخوئي
ويتحدث أحد الشيعة بإعجاب عن الدورة العارشة ملعرض القاهرة للكتاب التـي 

ب  ومــا تــم خالهلــا مــن إحــضار لكتــ،)م٦/٢/١٩٧٨ إىل ٢٦/١(عقــدت يف الفــرتة 
دار « أال وهـي ؛اشـرتكت أقـوى وأضـخم املؤسـسات الـشيعية فيهـا «:الشيعة، ويقول

ُ حتت رعاية العلامء األعالم واملحققني الكبار، وقد قدمت يف ،»إحياء تراث أهل البيت
هذا املعرض أضخم جمموعة وألول مرة من آثار الـسلف وتـراث اخللـف مـن الـشيعة 

  .»..ية أو الفارسية أو اإلنجليزيةُ سواء ما كتب باللغة العرب؛اإلمامية

        


 

                                                        
 ).١٨٣ص( ،»خلدون ابن مركز تقرير« )1(
 ). ٢٣١ص(» الشيعة يف مرص« )2(



 
 

 

 


  

 وإن كانت تتذبذب يف قوهتا، وقد ؛وال تزال مشاركات الشيعة يف املعرض مستمرة
 الـذين يقـوم ؛أصبحت أماكن دور العرض الشيعية فرصة للقاء بني املتشيعني يف مـرص

 قامـت إحـدى )م٢٠٠٨(سـنة ، ويف بعضهم بـالتعريف بالتـشيع بـني رواد املعـرض
 .»فصل اخلطاب يف تاريخ قتل ابن اخلطاب «اجلهات الشيعية بتوزيع كتاب

 : صدور صحف باللغة الفارسية يف القاهرة واالسكندريةً:اسابع
صدرت يف أواخر القرن التاسع عرش يف مرص عـدة صـحف باللغـة الفارسـية بلـغ 

وكانت إحدى ، » وكامل، جهره نام، برورش، ثريا،حكمت«: عددها مخس صحف هي
 وهـو مـريزا أبـو ، تصدر بمـؤازرة أحـد دعـاة فرقـة البهائيـة»ثريا«هذه الصحف وهي 
 ، بسبب مـشاكلها الداخليـة؛ ثم ما لبثت هذه الصحف أن توقفت،الفضل الكلبايكاين

 .  وقلة عدد اإليرانيني املقيمني يف مرص،وقيامها عىل جهود فردية
 اهتمت اجلامعات املرصية بتدريس اللغة الفارسية ؛ الفارسيةوإضافة إىل الصحف

 كانـت اللغـة الفارسـية )١٩٢٨(سـنة ومـع إنـشاء اجلامعـة املـرصية  «،منذ وقت مبكـر
وآداهبا من أوائل اللغات التي دخلت بكثافة يف برامج كلية اآلداب، وامتد ذلك ليشمل 

 .»معظم اجلامعات املرصية التي أنشئت فيام بعد

                                                        
 القاهرة بمعرض الشيعي، التبشري حول ميدانية دراسة« :نرتنتاإل يف املنشور البحث: انظر )1(

 . »٢٠١٠ للكتاب الدويل
 املنشور خرسو، اديه مرص يف السابق اإليراين للسفري )مرص يف الفارسية الصحافة( مقال )2(

 ).٤/١١/٢٠٠٣( بتاريخ ،»القاهرة صحيفة« يف
 مركـز ،)وإرشاف حتريـر( محـاد أمحـد مدحت .د ،»السنوي اإليراين االسرتاتيجي التقرير« )3(

 ).٦ص(، )م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢( القاهرة، بجامعة الرشقية الدراسات
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، وقـد ألفـه طبيـب )١٩٣٦(سـنة  فاريس صدر يف مرص -ن أول قاموس عريب وإ
 .»حكيم بريزا فضل اهللا رهرب « هو،أسنان مرصي من أصل إيراين

 : املسلمني إزاء التشيعاإلخوان تساهل ً:اثامن
 املسلمني يف مرص حتتل مساحة كبرية، وهلا حضورها يف اإلخوانال خيفى أن مجاعة 

  ويف مؤسسات املجتمع املدين، وليس من قبيل املبالغـة القـول أن،ملان ويف الرب،الشارع
 ؛ ساعدت عىل تقبل التشيع يف مرص-! أو من حيث ال تدري،من حيث تدري-امعة اجل

 حيملـون نظـرة متـساهلة إزاء z منذ عهد مؤسسهم األستاذ حـسن البنـا اناإلخوف
  .التشيع

 ،عة البـارزين يف فـرتة األربعينـاتوقد كانت للبنا لقاءات مع علامء ومراجـع الـشي
 توحيـد املـسلمني يف مواجهـة التحـديات الداخليـة واخلارجيـة، :وكان اهلدف منها هو

 يف موسم ، اللقاء الذي تم بينه وبني املرجع الشيعي الكاشاين:ومن أشهر هذه اللقاءات
 . )م١٩٤٨(سنة احلج يف 

دار «ة، ومن األعـضاء البـارزين يف  يف التقريب بني السنة والشيعًوكان البنا ناشطا
، وقد كان األمني العام للدار حممد تقي القمي يقوم بزيارات متكررة للمركز »التقريب

                                                        
ــر« )1( ــرتاتيجي التقري ــراين االس ــسنوي اإلي ــدحت .د ،»ال ــد م ــاد أمح   ،)وإرشاف حتريــر( مح

 ).٥ص(
 ). ٣٣ص( ١ط االعتصام، دار ،»؟البنا حسن اغتيل ملاذا« اجلربي، املتعال عبد )2(

ــضا- وانظــر ــاس :-ًأي ــه عب ــار، خام ــران« ي ــسلمنياإلخــوان و إي ــز ،»امل  الدراســات مرك
 الساعدي األمري عبد تعريب ،)م١٩٩٧(، ١ طبريوت، والتوثيق، والبحوث االسرتاتيجية

 ).٢٢٣ص(



 
 

 

 


  

 . العام لإلخوان ولقاء البنا، واحلديث معه حول التقريب
 وقد كتـب الـشيخ حمـب الـدين اخلطيـب 

والــذي يعــد مــن الشخــصيات التــي أثــرت -
يف تكوين مجاعة وساعدت الشيخ حسن البنا 

وجه أحد : حول هذا املوقف يقول -اإلخوان
 يف -بـل أحــد اإلخـوان املــسلمني-املـسلمني 

جملــة «ًاملحلــة الكــربى ســؤاال إىل رصــيفتنا 
 يقـول ، الغراء األسـبوعية»األخوان املسلمني

       ن ـوان مـف اإلخـو إيضاح موقـنرج«: هـا فيـهل
 بعـد ؛هب اإلسـالميةمذهب التقريب بني املـذا

ًأن أعلــن عنــه األســتاذ تقــي القمــي حمبــذا ومتفــائال  ً
ّبانضامم فـضيلة املرشـد العـام، ثـم رد عليـه األسـتاذ 

  .»؟ًحمب الدين اخلطيب ناقدا
 عىل ذلك يف »جملة اإلخوان املسلمني«فأجابت 

يـرى «:  من سـنتها الـسادسة بـام نـصه)٢١٧(العدد 
      تقريب بني املذاهب األستاذ حمب الدين اخلطيب أن ال

 ألهنا مذاهب مقررة وموضوعة عىل أسس ثابتة، والتقريب بينها يتطلب ؛مستحيل
  . وإنشاء مذهب ثالث،نقض هذه األسس

                                                        
عالقات إيـران واإلخـوان «، عمرو عبد العاطي، )٢٢٢ص( »املسلمنياإلخوان و إيران« )1(

 ).١٩٧(، العدد »تقرير واشنطن«، موقع »املسلمني تثري اهتامم مراكز بحثية أمريكية
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 .ويرى أن املمكن هو العمل عىل التعاون يف املصالح املشرتكة
ا أمكـن، وكلـام  أو بعـضها مـ،ويرى اإلخوان أنه جيب العمـل عـىل إزالـة الفـوارق

 .» االختالفات كلام أمكن التعاون والتوفيق:قلت
ــا  ــس البن ــاة املؤس ــوا يف اإلخــوان ظــل ؛zوبعــد وف ســنة  عــىل هنجــه، واحتف

ــة)م١٩٥٤( ــة شــيعية متطرف ــي، بشخــصية إيراني ــه، :  ه ــوا علي ــفوي، وأثن ــواب ص ن
     . واستضافوه يف مؤسساهتم يف مرص، ويف سوريا كذلك

 اإلخـــواينوقـــف ومـــا يـــزال امل
ــىل  ــران ع ــشيعة وإي ــرصي جتــاه ال امل

ـــد املرشـــد العـــام ؛حالـــه ّ فقـــد أي
ـــسابق  ـــد ال لإلخـــوان األســـتاذ حمم

مهدي عاكف املـد الـشيعي اإليـراين 
إيران دولة شيعية  «:ًيف املنطقة، قائال

 )٥٦(فهناك ! واحدة، ما املانع إذن؟
     األمر الذي أثار الكثري ،»دولة سنية

                                                        
، )كالم رصيح وكالم مبهم حول خرافة التقريب بني املذاهب(حمب الدين اخلطيب، مقال  )1(

 .)٨٦٢(، العدد »جملة الفتح«
 ).٢٢٨-٢١٩ص (»املسلمنياإلخوان و إيران« )2(
 الـشيعة موقـف« بحـث:  انظـرالـشيعة، عـىل اإلخـوان قيادات ثناء عىل الشواهد من ملزيد )3(

  .»نت الراصد« موقع عىل »املسلمني اإلخوان مجاعة من وإيران
 ).م٢٤/١٢/٢٠٠٨ (» الكويتيةالنهار صحيفة« )4(



 
 

 

 


  

 .التعجبمن 
 املرصي من الشيعة بحكـم أن مـرص تـضم قيـادة اإلخواينوتزداد خطورة املوقف 

 ولـذلك نـرى أن مواقـف ،اإلخـواناجلامعة ومركزها، وبالتايل تؤثر عىل بقية مجاعـات 
 . من الشيعة ال ختتلف عن مواقف القيادة يف مرصاإلخوانمعظم مجاعات 

جتـاه الـشيعة مـن التأييـد  اإلخـواينوانتقل املوقف 
 ؛ والدفاع عنهم أمام املحاكم،النظري إىل التأييد العميل

ــار نــوح  ــة -فقــد قــام املحــامي خمت ــني صــندوق نقاب أم
 اإلخـــوان وأحـــد رمـــوز مجاعـــة ،املحـــامني يف مـــرص

 بالدفاع عن مجيع تنظـيامت الـشيعة التـي تـم -املسلمني
 . اكتشافها يف مرص


 

قضايا  « أجرت جملة)م١٩٩٦(سنة يف أعقاب توكله عن أحد تنظيامت الشيعة يف و
يف باكستان معه مقابلة صحفية، انربى فيها للدفاع عن الشيعة، وحقهم  الصادرة» دولية

 : يقـول خمتـار نـوح يف هـذه املقابلـة، يف نرش مذهبهم، واستعداده الدائم للـدفاع عـنهم
، رغم أنه ال يوجد يف )ازدراء املذهب السني( :لقضية هواالهتام املوجه للمعتقلني يف ا«

، ويف دفاعنا قدمنا مذكرة تؤكد أن املذهب )ازدراء املذهب السني: (ـالقانون ما يسمى ب

                                                        
 ).٢٥/١٢/٢٠٠٨ (»اإلسالم مفكرة« )1(
 ص، ٣ج( ،»العامل يف املعارصة للفرق الشاملة املوسوعة« الكسواين، وهيثم شحادة أسامة )2(

 ).م٢٠١٠(، ١ طالقاهرة، -مدبويل مكتبة ،بعدها وما )١٦٩
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الشيعي معرتف به، وذكرنا فتاوى الشعراوي والباقوري والدكتور حممد سيد طنطاوي 
 .» التي تقر بذلك-شيخ األزهر-

ل الفهم الشيعي اإلثنـى عـرشي يقـوم عـىل رفـض بعـض مدلو «:-ًأيضا-ويقول 
. الصحابة ورفض معاوية بن أيب سفيان بصفة خاصة، وهذا هـو تفكـريهم ومـنهجهم

 .»خلكنهم يؤمنون بالتوحيد ويؤمنون بسيدنا حممد 
إهنم فقط حيرضون بعض املوالد إلقامة بعض الطقوس، لكـن احلكومـة  «:ويقول

 . غري موجودأضفت الصورة السياسية عىل واقع 
 إهنا جمموعة من األفراد يؤمنـون بـالفكر الـشيعي، ؛ليس هناك فكر شيعي يف مرص

 .»ومن حقهم أن يتعبدوا بالطريقة التي يروهنا
ًجـداأنا مطمئن  «:ويقول  )٨٧(عـام  ألننـي ترافعـت يف كـل قـضايا الـشيعة منـذ ؛ّ
م ألـف شـيعي إىل ً وموكال يف أغلبها، ولـو قـد، يف بعض احلاالتً متطوعا،وحتى اآلن

 .»املحاكمة لرتافعت عن حقهم يف أن يواجهوا بالفكر
 وقيام الـشيخ يوسـف القرضـاوي ،ومع تصاعد النشاط الشيعي يف مرص واملنطقة

فريـق يؤيـد :  إىل فـريقنياإلخـوان انقـسم ؛بالتحذير من زيـادة نـشاط التـشيع يف مـرص
 . النشاط الشيعي وغض الطرف عن،التشيع، وفريق حيذر من خطورة التساهل

 - املـسلمنياإلخـوانعـضو مكتـب اإلرشـاد بجامعـة -حممود غزالن .ويلخص د
 منذ »نت.إخوان أون الين«عىل موقع ًمقاال نرش األستاذ يوسف ندا  «: فيقول؛اخلالف

 يف اإلخـواينّ ادعى أنه يمثل املستقر يف الفكر ،)نحن والشيعة (: عنوانه،حوايل شهرين
                                                        

 ،)٣٥٨( العــدد ،»دوليــة قــضايا« جملــة عــن ًنقــال ،)١٢٠-١١٤ص(» الــشيعة يف مــرص« )1(
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 إذ رفضه معظم املعلقني عليه يف املوقـع، كـام ؛ً الفعل إزاءه سيئاهذا املوضوع، وكان رد
ًيا ووضحت موقفنا جل، فقمت بالرد عليه؛طلب آخرون منا أن نوضح موقفنا فتلقاه  ؛ّ

 .املعلقون بالقبول واالستحسان
ــدرس ــه أرضــية يف ،وظننــت أن الرجــل اســتوعب ال ــشيع ليــست ل  وعلــم أن الت

 ، إال أنني فوجئت بأنه زاد يف مقاله السابق؛ملوضوع وأنه سينرصف عن هذا ا،أوساطنا
 /١١/٤( يف »املــرصي اليــوم« ونــرشه يف صـحيفة ،ًوأضـاف إليــه فقــرات أشـد ســوءا

اإلرصار : وعجبت من عـدة أمـور !»نت.إسالم أون الين« ثم نرش يف موقع ،)٢٠٠٩
 يريـد  وكأنـه؛الغريب عىل نفس األفكار، ونسبتها لإلخوان املسلمني، وتوقيـت نـرشها

 ، ولكن قوبـل مـن املعلقـني عـىل املوقـع بـرفض أشـد!؟بث فتنة يف صفوف أهل السنة
 .  ليوضحوا موقفهم من هذا املقالاإلخوانوإدانة دامغة، واستغاثة ب

 ويتعـارض مـع الفكـر الـسني الـذي يعتنقـه ،ّوملا كان املقال يروج للفكـر الـشيعي
 ؛اإلخـوان ولـدى قواعـد ،أهـل الـسنة، ونتيجة للبلبلة التي أثارها يف أوساط اإلخوان

ًاضطررت اضطرارا لتبيان احلقيقة، وكنت يف ذلك كمن يتجرع املر، فـرغم أننـي كنـت 
 تقتـيض اإلعـراض عـن اخلـوض يف - يف هذا الوقتًخصوصاو-أرى أن وحدة األمة 

ال  «ً عمـال بالقاعـدة التـي تقـول بأنـه،ًاّ إال أنه فرض عيل الكتابة فرض؛املسائل اخلالفية
 .»جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة إليه

 حممـد -آنـذاك- إذ أصـدر املرشـد العـام لإلخـوان ؛ومل يقف األمر عند هـذا احلـد
ًيا  صحفًمهدي عاكف ترصحيا كل ما تفضل به املهندس يوسـف  « إن: جاء فيه،ًمكتوباّ

خلاصـة لكـل  إنام يعرب عـن الرؤيـة ا؛ندا والدكتور حممود غزالن حول آرائهام يف الشيعة
                                                        

 ).١٩/٤/٢٠٠٩ (»الين أون إسالم« موقع ،)أخرى مرة والشيعةاإلخوان ( :مقال )1(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 .» وال يعرب بحال من األحوال عن رؤية مكتب اإلرشاد،منهام
 الذي شمل القيادة والقواعد حول ؛ العلنياإلخواينوبعد عدة شهور من اخلالف 

 ولبيـان ؛الشيعة، والذي تزامن مع كشف قيام حزب اهللا بإنشاء خلية عسكرية يف مرص
 واحــذر مــن ،عليــك بالفقــه «:نموقفهــا مــن التــشيع أصــدرت اجلامعــة مــذكرة بعنــوا

ّ، بـني فيهـا أن -عـضو مكتـب اإلرشـاد- محلت توقيع مجعة أمني عبد العزيز ،»!الرشك
منهاج أهل السنة واجلامعة، وهو منهج السلف الصالح  «احلق الذي تدين به اجلامعة هو

بعـضنا  ويعـذر ، ورصاحة العقـل، نجتمـع عـىل األصـول،الذي يقوم عىل صحة النقل
 .»اختالف الفروع يف ًبعضا

إن املــذاهب الفقهيــة غــري الفــرق اإلســالمية التــي اختالفاهتــا يف أمــر  «:وأضــاف
العقيدة، أما املذاهب فاختالفاهتا يف فروع األحكام، وشتان بني االثنني، فاألوىل تفـرق 

 مـع ؛ ومتزق اجلامعة الواحدة، وهي خارجة عن منهـاج أهـل الـسنة واجلامعـة،وتشتت
 .»إسالميتها
 بني القريب من أهل ؛الشيعة مع اختالف فرقها «: فيقول؛ املوقف من الشيعةويبني

 ، والبعيد كل البعد عن منهج اإلسالم نفسه، تعتـرب فرقـة مـن الفـرق اإلسـالمية،السنة
 إال مـا خـرج ؛ من مذاهب أهل السنة واجلامعة، مـع احلكـم بإسـالميتهاًمذهباوليست 

 .»منها عن أصول اإلسالم نفسه
ًاختالفـا واضـحاهناك  «د مجعة أمني يف مذكرته عىل أنكام يؤك  بـني مـذاهب أهـل ً

السنة واجلامعة وبني الفرق اإلسالمية املتباينة، والتشيع ليست لـه أرضـية يف أوسـاطنا، 
 اإلخــوانبــل ال خــالف أن الفكــر الــشيعي يتعــارض مــع الفكــر الــسني الــذي يعتنقــه 

                                                        
 ).٢٧/٤/٢٠٠٩ (»الين ونأ يستإ ميدل« )1(



 
 

 

 


  

 - يف هـذا الوقـتًخـصوصا-دة األمة الذي نريد أن نؤكده أن وح « ولكن،»املسلمون
تقتيض اإلعراض عن اخلوض يف هذه املسائل اخلالفية، وأهل السنة واجلامعة كل مههم 

 ؛ لتتوجه اجلهود وتتوحد جتاه عدو واحد؛ ووأد الفتنة،أهنم حريصون عىل رأب الصدع
 .»له مرشوع صهيوأمريكي يعمل عىل حتقيق أهدافه بكل طريقة

 يستـشهد بكـالم أحـد العلـامء ؛ عدم اخلوض يف اخلالفـاتاإلخوانومع طلبه من 
 وأنكــر علــيهم فكــرة اإلمامــة ،خطــأ الــشيعة « الــذي؛الــشيعة وهــو موســى املوســوي

 املنصوص عليها من اهللا، وأن األئمة معصومون، وأن منـزلتهم تـساوي منزلـة رسـول 
ما كان، وما  كعلم ؛، وتفوق منزلة األنبياء اآلخرين، وأن هلم بعض صفات اهللاخاهللا 

 .»هو كائن، وما سيكون، وأن أعامل العبد تعرض عليهم
لقد خطأ هذا العامل الشيعي هذه األفكار كلها، وغري ذلك من أقـوال  «:ويستكمل

واعتقادات، أال يكفي توضيح مثل هذه الكتابة مدى ابتعاد هؤالء عن منهج أهل السنة 
 ! واجلامعة؟

ىل هذا كله، وال جيوز إثارة هذه اخلالفـات ومع هذا كله فوحدة املسلمني مقدمة ع
 ويقـيم ،يف وقتنا احلارض، وأمامنا العدو احلقيقي الذي يتوجه اليوم إىل املسجد األقىص

 .»عليه هيكله
لقد تنبه املصلحون مـن املـسلمني إىل األرضار التـي  «: قال مجعة،ويف هناية مذكرته

راحـوا ينـادون بوحـدة الــصف  ف؛تتعـرض هلـا األمـة اإلسـالمية بـسبب هـذا االنقـسام
 ونبذ أسباب الفرقة بـني أبنـاء الـدين الواحـد، وقـد تـزعم هـذه الـدعوة يف ،اإلسالمي

ًيا  واإلمام حممد عبده، ثم أخذت الدعوة شكال مجاع،بدايتها اإلمام مجال الدين األفغاين ّ
  التـي شـارك فيهـا اإلمـام؛ فنشأت مجاعة التقريـب بـني املـذاهب اإلسـالمية؛بعد ذلك

 خاصة ؛ املسلمني وهم مشغولون بقضايا الوطن واملنطقةاإلخوان « إىل أنًمشريا، »البنا
 أو ، جيب عدم انشغاهلم هبذه األمور الفرعية بـاملرة؛قضية فلسطني، وهي قضية حمورية



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 !!!»إثارهتا، بل الكف عن احلديث فيها

                


 

 من الشيعة، وهو موقف يغلب اإلخوانوتوضح مذكرة مجعة أمني السابقة موقف 
 والتغايض عن انحرافـاهتم ، الذي يرى بأن التعاون مع الشيعة؛عليه االجتهاد السيايس

ً تعاونـا بتعـاون، بـل قـابلوا هـذا اإلخـوان لكن الشيعة مل يقـابلوا ،فيه مصلحة إسالمية
 .تهازية لتحقيق مكاسب خالصة هلماالنفتاح بان

 : بقسمنياإلخوان ويمكن حرص نظرة الشيعة املرصيني إىل 
 الذي ينظـر لإلخـوان عـىل أهنـم ؛ يعرب عنها املتشيع حممد الدريني:الرؤية األوىل

عندما تتحالف  «: حيث يقول الدريني؛جرس يعرب الشيعة من خالله إىل الشارع املرصي
 إن الشيعة مـسلمون، فهـذا مـن : ويقولون،دهتم يف الفضائيات وخيرج قا،اإلخوانمع 

 . شأنه أن خيفف من حدة نظرة اآلخرين لنا
 فهـي ؛ وغريه من املعتقلني،-زعيم تنظيم اجلهاد-وعندما نتبنى قضية عبود الزمر 

 لدى الراديكاليني اإلسالميني بأن الشيعة مسلمون، والدليل أن ًبالتأكيد تعطي انطباعا
                                                        

 ).٢/٩/٢٠٠٩ (»الين أون إسالم« )1(
 الراصـد« موقـع عـىل »املـسلمني اإلخـوان مجاعـة مـن وإيران الشيعة موقف« بحث: انظر )2(
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 ًجـزءا ال يـرى مـن الـصورة سـوى أمحد راسـم.. وهكذا ،متحالفون معهم اإلخوان
ًجدا ًبسيطا  .» ال يود أن يرى سواه؛ّ

 إال أن الـدريني يعتقـد أنـه ؛اإلخـوان ورغم هذه النظرة التكتيكية يف التعامـل مـع 
، فحني سئل عن إمكانية السامح للشيعة اإلخوانوشيعته أصحاب ثقل ونفوذ أكرب من 

 تعـززهم كتلـة ،ً ألفـا)٧٥٠( بينام الـشيعة ، ألف)١٠٠( اإلخوان «: قال، حزببإنشاء
  .» ماليني نسمة، والطرق الصوفية)٦(السادة األرشاف يف مرص، وعددهم 

 وجيعلــوهنم ،غــري مناســبةب بمناســبة واإلخــوان هيــاجم أصــحاهبا :الرؤيــة الثانيــة
 املتشيع :سالمية اليوم، أمثالاملسؤول األول عن العنف الذي تتبناه بعض احلركات اإل

 بــسبب ؛اإلخــوان الــذي حيــاول تــصفية مــشاكله الشخــصية مــع ؛أمحـد راســم النفــيس
 ،»حماولـة استمـساخ األمـة: اجلامعـات اإلسـالمية «: كام يف كتابيه؛خروجه من عباءهتم

أزمـة  « ومثل صالح الورداين يف كتابـه،»!؟ وكيل اهللا أم وكيل بني أمية..القرضاوي«و
مـاذا يريـد  « حممـود جـابر يف كتابـه: ومثـل،»كة اإلسالمية مـن احلنابلـة إىل طالبـاناحلر

 .» املسلمون يغتالون إمامهماإلخوان «وكتابه»  املسلمون ىف مرص؟اإلخوان
 :بمرص  استغالل الطرق الصوفية يف نرش التشيعً:اتاسع

يـة، فعـن بني التصوف والتشيع وطيدة مـن الناحيـة الفكر يرى باحثون أن العالقة
 حتـى ؛ سـنة يف التـصوف)١٤( الذي أمـىض ؛حممود املراكبي هذه العالقة يقول الشيخ

 ويتمــسك بالكتــاب ،، قبــل أن يــرتك التــصوفتــوىل مــشيخة إحــدى الطــرق بالقــاهرة
                                                        

 .قليل عدب به التعريف وسيتم البارزين، املرصيني املتشيعني أحد )1(
 ).٦/٥/٢٠٠٦(» العربية نت« )2(
 ).٢٦/٩/٢٠٠٥(املصدر السابق،  )3(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

وأثبتوهـا، وأنـا يف ، الصلة بني التصوف والتشيع تكلم فيها كثري من الباحثني «:والسنة
مناهل الشيعة؛   ووجدت أن جذور الصوفية تنهل من،كتبي تناولت الشيعة والصوفية

بـن أيب  ألن املحور األسايس الذي مجع بني التصوف والتشيع واحد وهو شخصية عيل
ًيا طالب؛ الشيعة يؤمنون بأن عل  ؛نسلهم من بعده  واألئمة، بنص إهلي@معني من اهللا ّ

 . هذا عند الشيعة
 ، إمـام علـم البـاطنتأيب طالب  فهم يعتربون أن اإلمام عيل بن ؛الصوفية أما

بكـر  مـن الـصوفية مـع الوقـت حـبهم أليب ًكثريا، ولذلك جتد خاألقرب للنبي  وهو
ً جدا  ويكثر، عنهم يقلم وجتد حديثه،وعمر يضعف يف قلوهبم  .عيل عن سيدناّ

 وهـم ،وبعد ذلـك يرفـع مقـام احلـسن واحلـسني بـنفس القـدر واألئمـة مـن بعـده
غريوا االسم ليعيشوا بني أهل السنة دون مشاكل  استبدلوا كلمة األئمة باألقطاب، وقد

 .»األقطاب: فسموهم
 كـل -ًكالطريقـة العزميـة مـثال-هنـاك بعـض الطـرق  «:ويضيف الـشيخ املراكبـي

ً جـدا واضـح كتاباهتا وكل أورادها وكل كالمهـا  أهنـا أقـرب الطـرق إىل الـشيعة ؛منهـاّ
 .»نةوليس إىل الس

بأن الوزارة أعدت خطة ملواجهـة  «أعلن وزير األوقاف حممود محدي زقزوقوقد 
 مـن خـالل ؛ ومـساجد القـاهرة الفاطميـة، خاصـة يف منطقـة احلـسني؛التشيع يف مـرص

حمارضات وندوات توضح الفروق الدقيقة بني التصوف كحالة روحانية، وبني التشيع 
 . » هيدف إىل أغراض سياسية؛كمذهب ديني

                                                        
 ).م٢٧/١٠/٢٠٠٧ (»الصوفية« موقع عن تصدر ،لكرتونيةإ ،»الصوفية جملة« )1(
 ).٢٠٠٩ /١٥/٤ (»عقيديت صحيفة« )2(



 
 

 

 


  

َّ، فقـد عـد وهناك جدل كبري يف مرص حول الطرق الصوفية التي تأثرت بالتشيع
وجـود بعـض النـاس مـن  «:أحد القيادات الصوفية يف مرص من أسباب انتشار الشيعة

م يريـد ـِاملتصوفة ال يفهمون معنى اخـرتاق الـشيعة، وكيفيـة تالعـب الـشيعة هبـم، ولـ
، وما أبعاد ذلك، وكيف أن الشيعة يكفرون  وخاصة يف مرص؛الشيعة اخرتاق التصوف

 .»ًشديدا ًكرها ويكرهوهنم ،الصوفية من األساس
 حاصل بشكل أسايس يف صفوف طريقتني صوفيتني اإلخرتاقصبيح أن . ويبني د

 .الطريقة العزمية، وطريقة الشيخ النمر يف طنطا: مها
 الـصوفية املتعاطفـة مـع مـن بـني االجتاهـات «: فيقول؛أما املتشيع صالح الورداين

 والتي ؛»اإلسالم وطن« التي تصدر جملة ؛ اجتاه الطريقة العزائمية:الشيعة اليوم يف مرص
 . حتوي مقاالت مناهضة للوهابية والسعودية

 كام هو حال الشيعة، ؛والغريب أن هذه املجلة ال تذكر آل البيت إال وتسلم عليهم
 بمكان وضع فيـه رأس احلـسني بالـشام  عىل غالفه موضوع يتعلقًوقد أصدرت عددا

 .)عليه السالم(: أثناء نقلها إىل مرص، وكتب عىل الغالف بجوار كلمة احلسني كلمتي
، والتـي »جملة املسلم« التي تصدر ؛ اجتاه مجاعة العشرية املحمدية:-ًأيضا-وهناك 

ــشيعة ــع ال ــة م ــة متعاطف ــراهيم، وهــي مجاع  وحتــرتم ،يرأســها األســتاذ حممــد زكــي إب
 .طروحتهاأ

                                                        
 بـني وحـوار ،»الريـاحني« منتـدى عـىل »بالتـشيع املتهمـة الـصوفية الطرق« مشاركة: انظر )1(

 http://cb.rayaheen.net/showthread.php?tid=23266&first:     مرص يةصوف
 ).١٣٢ص(  للدكتور صبيح،»الصوفية اهلوية تضيع ال حتى« )2(
 ).١٣١ص( السابق، املصدر )3(

http://cb.rayaheen.net/showthread.php?tid=23266&first


 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 ، عدة كتب هياجم فيها التيار السلفي الوهايب-رائد العشرية-ولألستاذ حممد زكي 
 نـاقش فيـه ، عن مراقد آل البيت يف القاهرةًكتابا وقد أصدر مؤخرا ،ويثني عىل الشيعة

 . وأثبت حديث الثقلني، الرحالّقضية شد
 . »ًرا صوفية ظاه،ًوهناك باإلضافة إىل ذلك طرق صوفية شيعية باطنا

 حرص شيخ الطريقـة عـىل دعـوة :ومما يعزز فكرة ارتباط الطريقة العزمية بالشيعة
رئــيس مكتــب رعايــة املــصالح اإليرانيــة يف مــرص حلــضور احتفــاالت طريقتــه بمولــد 

 تلقيت دعوة من شـيخ ؛وحني تواجدي يف مرص «: يقول هادي خرسو شاهي،احلسني
 حلضور مراسم إحياء ذكـرى -فية يف مرصوهي إحدى الطرق الصو-الطريقة العزمية 

 الـذي أقـيم يف جـوار املـسجد احلـسيني، ؛؛  اإلمـام احلـسنيخمولد سـبط النبـي 
 .»ولبيت الدعوة بشوق
 فإن العديد مـن مطبوعـات ؛إضافة إىل ذلك

ومنشورات جلنة البحوث والدراسـات بالطريقـة 
ــة  ــسلفية والوهابي قائمــة عــىل مهامجــة وحــرب ال

 والـدفاع ، املـسلمنياإلخـواناعة والسعودية ومج
ــل ــشيعة، مث ــاب:عــن ال  ،»اخلديعــة الكــربى « كت

 ؛ املسلمنياإلخوان« و،»الوهابية ملصلحة من؟«و
شبهات حول « وسلسلة كتب ،»متى كيف وملاذا؟

، وهـــي مليئــة باالستـــشهادات بكتـــب »الــشيعة
                                                        

 ).٨١ص(» الشيعة يف مرص« )1(
 ).٨ص( »مرص يف البيت أهل« )2(



 
 

 

 


  

 .الشيعة وعلامئهم
ي مليئـة باملقـاالت التـي  فهـ؛-لـسان الطريقـة العزميـة-» اإلسالم وطن «أما جملة

، )٥/٢٠٠٩(، الصادر يف شهر )٢٧٣( وتدافع عنه، ففي العدد ،تروج للفكر الشيعي
 !لدافعت فيه عن فكرة وجود مصحف لفاطمة ًمقاال نرشت املجلة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 قام شيخ الطريقة العزمية عالء أبـو ب ويف احتفال مولد اإلمام احلسني بن عيل
ــري  ــحبة أيب ســفيان وابنــه معاويــةالعــزائم بتكف  أحــد كتــاب -بنــي أميــة، ونفــي ص

 وبنــى أميــة ؛ًعمومــا بــام يتوافــق مــع املعتقــد الــشيعي جتــاه الــصحابة ؛ب -الــوحي
كام قام أبو العزائم بالتنسيق بني بعض املـستثمرين املـرصيني واإليـرانيني ، ًخصوصا

أبـو العـزائم ال ية أو تشيع  وبسبب امليول الشيع،إلنشاء مصنع سيارات إيرانية يف مرص
تزال السلطات املرصية ترفض تنصيبه بمنصب شيخ مشايخ الطرق الـصوفية، وتؤييـد 

 .خصمه الشيخ عبد اهلادي القصبي هلذا املنصب

 




 
                                                        

 ).٢٠/٧/٢٠١٠(» املرصيون« )1(



 
 

 

 


  

 :كام يمكن رصد مظاهر أخرى لالخرتاق الشيعي للصف الصويف، منها
 . والتي تعد من الطرق التي ختدم التشيع؛م به الطريقة الربهاميةما تقو -١

وهي طريقة صوفية حمظورة يف مرص، وفدت من الـسودان، وكـان مـصطفى عبـد 
 ويـتم ، قد رصح بأهنـا يف مـرص تعمـل حلـساب إيـران-أحد أعضائها السابقني-النبي 

دعاة  عالقـة بـ عـىل،متويلها عن طريق رجال أعامل مرصيني يعملون يف جمـال الـسياحة
 . يف عدد من الدول العربية، هبدف نرش املذهب الشيعي يف مرصشيعة 

 وهـو مـن ،)ا. م( إن تلك الطريقـة التـي يتزعمهـا يف مـرص شـخص يـدعى :وقال
 حيـث قامـت بتوزيـع ورقـة ؛ ويمتلك ورشة حدادة، تـروج للفكـر الـشيعي،املنصورة

ــاملجتمع  يف دعــ، ومعهــا ســبحة،مغلوطــة ألســامء الرســول الكــريم وة لنــرش التــشيع ب
 .»املرصي
 الحتفال الطرق  احلضور املكثف للشيعة العراقيني ومتشيعني مرصيني-٢

 ).٢٠١٠(سنة الصوفية باملولد النبوي 
يـا .. يـا جعفـري «:وقد هتف الشيعة يف االحتفال وهم يـرضبون عـىل صـدورهم

 الـذي ؛لعـسكرييف إشارة إىل حممد بن احلـسن ا ؛»!عجل عجل بالعسكري.. جعفري
 .يلقبه الشيعة باملهدي املنتظر

 

                                                        
 ).٢٠٠٩ /٣ /١٣(» املرصيون« )1(
 ).٢٦/٢/٢٠١٠(املصدر السابق،  )2(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

           


 

شيخ الطريقة اهلاشمية - اعتقال السلطات األمنية الشيخ مصطفى الصايف -٣
 .  للتحقق من وجود صالت له مع الشيعة؛ بمحافظة البحرية بدلتا مرص-الشاذلية


، ً ومهادنـاً مؤيـداًومما يثري االستغراب أن الصوفية يف مرص تتخذ من التشيع موقفا

 :، فقد نسب الشيعة إىل اإلمام الرضا قولـهً مماثالًيف الوقت الذي ال يتخذ الشيعة موقفا
ًياصـوف( : خلدعة أو ضاللة أو محاقة، أما من سمى نفسهّال يقول بالتصوف أحد إال« ّ( 

 .» فال إثم عليه؛للتقية
فــإهنم حلفــاء  ؛ال تلتفتــوا إىل هــؤالء اخلــداعني «:ونــسبوا إىل اإلمــام اهلــادي قولــه

ًيـا فمن ذهب إىل زيارة أحـد مـنهم ح .. فخربوا قواعد الدين،الشياطني  فكـأنام ًميتـاأو ّ
  .»أعان يزيد ومعاوية وأبا سفيان

ال تقــوم الــساعة حتــى خيــرج قــوم مــن أمتــي  «: قولــهخكــام نــسبوا إىل الرســول 
  .»..، ليسوا مني، وإهنم هيود أمتي)صوفية( :اسمهم

                                                        
 ).٢٦/٤/٢٠١٠ (»الين أون إسالم« )1(



 
 

 

 


  

 :ية ضد الصوفية، منهابل وصدرت كتب شيع
 . للحر العاميل»اإلثنا عرشية يف الرد عىل الصوفية« -١
 . للشاه طهامسب الصفوي»عمدة املقال يف كفر أهل الضالل« -٢

 : صحف املعارضة:ًاعارش
 خاصـة يف الفـرتات التـي كانـت تتـوتر ؛حيث استفاد الشيعة منها لنـرش مقـاالهتم

 صفحاهتا »الشعب واألحرار« :قد فتحت صحيفتاو «عالقاهتم مع األجهزة احلكومية،
لبعض املقاالت التي تدافع عن الشيعة وإيران، كـام نـرشت بعـض الرسـائل الـصحفية 

 والتي أرسلها بعض الصحفيني الذين ذهبوا إىل إيران بـدعوة ؛القادمة من داخل إيران
 . »خاصة

 ؛ الـشيعي إحـدى الـصحف التـي دافعـت عـن التنظـيم»الوفد«كام كانت صحيفة 
 .)م١٩٨٩(سنة الذي تم القبض عىل أعضائه يف 

 والقـاهرة ، والدسـتور،الغـد«: ومن الصحف التي تدعم الفكر الـشيعي يف مـرص
 /٣/٩( التابعـة حلـزب الغـد أصـدرت يف »الغـد«، فـصحيفة » والفجر،وصوت األمة

 أسـوأ عـرشة :من عائشة أم املؤمنني إىل عثامن اخلليفة الراشد «:ً ملحقا بعنوان)٢٠٠٦
 وهم ؛يتطاولت فيه عىل عائشة وعثامن وطلحة والزبري  ؛»شخصيات يف اإلسالم

 .من املبرشين باجلنة
                                                        

 ).١٢٣-١٢٢ص (»الصوفية اهلوية تضيع ال حتى« )1(
 احلضارة مركز ،)٨٥ص( »)الثامنينات واقع( مرص يف اإلسالمية احلركة« الورداين، صالح )2(

 ).١٩٩١( مرص، اجليزة، -والنرش لإلعالم العربية
 .)٢٠٠١(، )٣٢ص( »البيت آل مذهب إىل الطريق« النفيس، سمرا أمحد )3(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 والتي ؛ املستقلة»الفجر«أما صحيفة 
ــرش  ــد ن ــرصية تعي ــدة م كانــت أول جري
الرسوم الكاريكاتورية الدنامركية املـسيئة 

 فقد أصدرت ؛ )٢٠٠٥(سنة  خللنبي 
ــــا)٦/٩/٢٠٠٦(يف  ــــت ً ملحق  تطـاول

ـــشة ـــؤمنني عائ ــــىل أم امل ــــه عـ  ،ل في
ًمقاال ونرصت املذهب الشيعي، ونرشت 

ـــوان ـــرة: ( بعن وهـــو  ؛)ســـقوط أيب هري
هجـــوم عـــىل الـــصحايب اجلليـــل، راوي 

، وتشكيك يف صدق خالنبي  أحاديث
 .رواياته

 
سـيف اهللا املـسلول، ووصـفته  ت  فطعنت يف خالد بن الوليد»الفجر«ومتادت 
صـاحب أصـح كتـب احلـديث املعتمـدة -ب، كام اهتمت اإلمام البخاري بأنه جمرم حر

  .»صحيح البخاري «، وشككت يف سالمة كتابه-عند أهل السنة
 
 
 
 

 التــي يــرأس حتريرهــا إبــراهيم عيــسى، املعــروف ؛»الدســتور«وبالنــسبة لــصحيفة 
يف  ،ب فقد قامت بالطعن يف عمـر بـن اخلطـاب واملغـرية بـن شـعبة ؛بميوله الشيعية

ًيا  تلفزيونًقدم برناجما  كام أن عيسى،)م١١/١٠/٢٠٠٦(عددها الصادر بتاريخ   بعنوانّ



 
 

 

 


  

 . فيه الزي الشيعي األسود املميزىارتد ،)الطريق إىل كربالء(

           



 

 التابعة »القاهرة« فصحيفة ؛-ًأيضا-وامتد األمر ليشمل بعض الصحف احلكومية 
 وأصـحاب ،لوزارة الثقافة املرصية، هي األخرى فتحت صفحاهتا للشيعة، والقـرآنيني

 . ليبثوها يف املجتمع املرصي؛الشبهات كذلك
 الـذي يـستغل ؛أمحـد راسـم النفـيس .د:  الـدائمني»القـاهرة«ُومن كتاب صـحيفة 
 ، وصالح الـدين، السنة والشيعة، وهياجم أهل، وحزب اهللا،مقاالته للدفاع عن إيران

 . املسلمنياإلخوانو

 
 

                                                        
 »الرائعتـان« برنـامج عرض إعادة نيتها اجلندي خالد الشيخ برئاسة »أزهري« قناة أعلنت )1(

 الئـق غـري بـشكل فيـه ّوتعـرض ،»دريـم« قناة يف إذاعته سبق قد والذي ؛عيسى إلبراهيم
 ).١٤/٨/٢٠١٠ (»املرصيون« .ل عائشة املؤمنني أم لتاريخ



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

ًرداو  قـام جممـع البحـوث ؛ عىل هذه التجاوزات التي صدرت مـن هـذه الـصحفّ
 يطالــب فيهــا باختــاذ اإلجــراءات ،اإلســالمية بــاألزهر بإعــــداد مــذكرة للنائــب العــام

ء املـرصية  كـام أن دار اإلفتـا، املـرصية»الغـد«القانونية الالزمة جتــاه ما نـرشته صـحيفة 
 .  إلدانة هذه اإلساءاتًأصدرت بيانا

 أو ،شـيعي) لـويب(ِجمـال للـشك يف وجـود  «ويعتقد الباحث شـحاتة صـقر أنـه ال
 الذين يفتحون الطريق أمام غزو شيعي ملرص، ومن يقـرأ ؛جمموعة من أصحاب النفوذ

ص والن ،ل  عن أم املؤمنني عائشة»الفجر«النص الذي نرشه عادل محودة يف جريدة 
ّ يف املوضوع ذاته؛ يلحظ تطابقا تام»الغد«الذي نرشته جريدة  ـً  الكلـامت ؛صنيًا بـني النَّ

نفسها، والعبارات نفسها، واأللفاظ نفـسها، واإلفـك نفـسه، واالهتامـات نفـسها، بـل 
 !والفكرة نفسها، فقط أحدهم يقدم عبارة ويؤخر األخرى

الصحيفتني بطريقة اإلعالنات َّمن الذي عمم النص املشار إليه عىل : والسؤال هو
 .»!مدفوعة الثمن؟

ال يعــرف أحــد مــصدر متويــل  «: فقــد كتــب يقــول؛أمــا الكاتــب فــراج إســامعيل
صحيفتني أو ثالث صحف عىل األقل تصدر يف القاهرة، ال حتتوي عىل أيـة إعالنـات، 

ال وبالطبع ال يمكن أن تكون حصتها من التوزيع قادرة عىل اإلنفـاق عليهـا، يف سـوق 
 ! جلميع الصحف اليومية واألسبوعيةًقريبايوفر سوى مليون ونصف مليون قارئ ت

 التي ترفع راية التـشيع ؛ الكالم متداول وكثري عن مال إيراين يوجه هلذه الصحف
 ..  والتي تبدي إعجاهبا بصورة مستمرة بمواقف حزب اهللا وإيران؛السيايس

هل كان : ئيس بإحدى الصحف عن املوضوع الرًلقد وصل األمر ألن نقرأ مؤخرا
                                                        

 .نرتنتاإل شبكة عىل منشور بحث ،»وفاق ال شقاق اآلخر، الوجه ..والشيعة األزهر« )1(



 
 

 

 


  

ًشـيعيا خالرسـول  ًسـنيا؟ أم ّ  وال أدري كيـف وصـل التـشيع الـسيايس إىل هـذا احلــد ّ
 ًقريبـا الـذي يريـدون توصـيله إىل النـاس يف دولـة يـدين فيهـا كـل املـسلمني ت؛الرصيح

 .»! ما عدا عدة آالف تشيعوا يف السنوات األخرية،باملذاهب السنية
شيعة الذين تدافع عنهم وتنطق باسـمهم هـذه الـصحف، وبـني وعن الصلة بني ال

العلامنيني واملاركسيني الذين يتولون رئاسة هـذه الـصحف أو بعـضها، يقـول الباحـث 
أموال ( بني الشيعة وبقايا املاركسيني والعلامنيني، وإذا وضعنا ًاتوافق «ن هناكأوليد نور 
لصلة بني الـشيعة وبقايـا املاركـسيني إن السبب يف ا:  فنستطيع أن نقول؛ًاجانب) اخلمس

رئـيس -هو اتفاق الفريقني عىل الطعـن يف اإلسـالم والـصحب الكـرام، فأمحـد فكـري 
 يرجـع الـسبب يف اختيـار الشخـصيات ،ّ والذي يدعي أنه كاتب امللف؛-»الغد«حترير 

خطرها عىل احلياة اإلسالمية، فهي التي أجهـضت احللـم  «التي أساء إليها إىل ما زعمه
 والـذين ؛ أو توقف عنـدها حكـم اخللفـاء الراشـدين،الديمقراطي يف احلياة اإلسالمية

ّ وهذا الكالم بنصه ومعناه ،»يمكن اعتبارهم جمموعة الرشكاء يف حادث الفتنة الكربى
 .» وتطاوهلم عليها،تكرار ملقوالت الشيعة عن الصحب الكرام


 : آل البيت مجعية-١
 جلامعة التقريب، ومن أبرز العنارص التـي ً وتعترب امتدادا،)م١٩٧٣(سنة تأسست 

 .-الذي سبق احلديث عنه-العراقي طالب الرفاعي : ارتبطت باجلمعية يف تلك الفرتة
                                                        

 ). ٨/٣/٢٠٠٩(» العربية نت« )1(
ــن؟الــشيعيخــرتاق اال (مقــال نــور، وليــد )2(  /٨/١٠ (»اإلســالم مفكــرة«، »! ملــرص إىل أي

٢٠٠٦.( 



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

وقد أقامت اجلمعيـة عـدة صـالت مـع اهليئـات اإلسـالمية املختلفـة يف مـرص ويف 
ّحي عـىل  «ـوكان للجمعية مسجد رفع األذان فيه ب ،ني املسلماإلخوانمجاعة : مقدمتها

 . ألول مرة يف تاريخ مرص منذ سقوط الفاطميني،»خري العمل
عـيل ال  «وكتـاب ،»املراجعـات «:وأصدرت اجلمعية بعـض الكتـب الـشيعية مثـل

 . »التشيع ظاهرة طبيعية يف إطار الدعوة اإلسالمية «وكتاب ،»سواه
 .فتوى الشيخ شلتوت بجواز التعبد عىل املذهب الشيعيواستند عمل اجلمعية إىل 

 ومن شيعة ، وكانت متول من إيران،وكان للجمعية مقر يف شارع اجلالء يف القاهرة
 ، وكان يتبـع اجلمعيـة فـروع يف أنحـاء كثـرية مـن قـرى مـرص، من أموال اخلمس؛مرص

ملناسـبات  وتنظـيم التعـازي وا، كـان هـدفها نـرش الفكـر الـشيعي،)حسينيات( :تسمى
 .الشيعية

ً والتي أخذ الرئيس السادات منها موقفا ؛)١٩٧٩(سنة وبعد قيام الثورة اإليرانية 
 عبد الرمحن -آنذاك- وأصدر شيخ األزهر ،ًا تم حل اجلمعية ومصادرة ممتلكاهتاّعدائي

ــى  ــذهب اإلثن ــد بامل ــشيخ حممــود شــلتوت بجــواز التعب ــوى ال ــوى تبطــل فت بيــصار فت
 .عرشي

 وكان مرجعه يف إيران ،حممد عزت مهدي: ّ رئيس للجمعية قبل أن حتلوكان آخر
 الـذي قـام بالـصالة عـىل ؛ واملرشد الروحي للجمعية طالب الرفـاعي،حممد الشريازي

 .شاه إيران حممد رضا هبلوي يف مسجد الرفاعي يف القاهرة
                                                        

 ).١٦١ص( »مرص يف الشيعة« الورداين، صالح )1(
 ).١٨٤ص( ،)١٩٩٩(سنة ل» خلدون ابن كزمر تقرير« )2(
 ). ١٨٢ص( السابق، املصدر )3(



 
 

 

 


  

 : املجلس األعىل لرعاية آل البيت-٢
 ويطالــب ،»صــوت آل البيــت«در صــحيفة  ويــص،يرأســه املتــشيع حممــد الــدريني

 وهو الصوت األعىل من ، ويكثر من إصدار البيانات،بتحويل األزهر إىل جامعة شيعية
 . بني اهليئات الشيعية يف مرص

ً بالقرب من القرص اجلمهوري يف القاهرة، علام أن إن ،ويقع مقره يف منطقة الزيتون
 .رسميه ترخيص أو توصيف قانوين هذا املجلس ليس لدي

 ذكـر أنـه ؛لكرتوين شيعي حول نـشأة املجلـسإويف لقاء للدريني أجراه معه موقع 
ً، عىل يد زعامات من السادة األرشاف يف الصعيد حتديدا، وذلك )٢٠٠٠(سنة تأسس 

ــسادة األرشاف  ــة نقابــة ال يف مواجه
ـــة مـــن   اإلخـــوانالتـــي امتطاهـــا فئ

 وأخــــذوها إىل خانـــــة ،املــــسلمني
 لقتلـة آل البيـت الوهابيني واألوفياء

، والتــي اهتمهــا -عــىل حــد تعبــريه-
ــدريني  ــضا-ال  باالســتيالء عــىل -ًأي

أمـــوال النقابـــة، وتزويـــر شـــهادات 
.األنساب

 
 

                                                        
 األرشاف لنقابـة الدريني اهتامات لدهيم يثبت مل أنه النفيس أمحد .د املرصي املتشيع رصح )1(

 ). ٦/٥/٢٠٠٦ (»نت العربية« .األنساب شهادات تزوير أو النقابة، أموال عىل باالستيالء



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 وتعمـل يف ،وقال الدريني بأن للمجلس أداة رشعية ممثلة بجمعية احلوراء اخلرييـة
ًجـادالمية، واملجلس يسعى املجاالت الدينية والثقافية والع  إىل تنقيـة سـاحة التـصوف ّ

 مما أدخل عليهـا وألـصق هبـا، ويـسعى ؛املرصي التي يقدر عدد أعضائها بتسعة ماليني
 كذلك إىل التواصل مع الـسادة األرشاف وأنـصار آل البيـت - للدرينيًوفقا-املجلس 

، ولـذلك -ًأيضا-مية  وإنام يف البلدان العربية واإلسال؛ وليس يف مرص وحدها،ًعموما
 اسـتجاب لــدعوة موقـع املعــصومني األربعــة عـرش يف إنــشاء جملـس عــاملي ألنــصار آل 

 .kالبيت 
 حتـى يعـود إىل ؛ويضيف بأن املجلـس معنـي يف املرحلـة املقبلـة بمقاضـاة األزهـر

 .  وهو املذهب الشيعي؛سريته األوىل
املريس عن الدريني بعد  إذ انشق حممد ؛ حدث يف صفوف املجلسًيذكر أن انشقاقا

 لكن يبدو أنـه مل ،»املجلس األعىل آلل البيت « بنفس االسمً وأنشأ جملسا،خالف بينهام
 مما دعا املجلس إىل تقديم شـكوى ؛يستمر، وقد دخلت أطراف عراقية يف هذا اخلالف

 .ثبات تورط مركز املريس ىف حماولة االستيالء عىل املجلس وصحيفتهللنيابة إل
 حممد الدريني الكثري من اجلدل واخلالفات مع السنة والشيعة يف مرص، فأمحد وأثار

راسم النفيس يصفه بأنه هـبط بالباراشـوت عـىل الـشيعة، وذلـك بعـد ظهـور الـدريني 
الـساحة امـتألت  «:واملستشار الدمرداش العقـايل يقـول عنـه !!بمظهر زعيم الشيعة

                                                        
 ).٦/١/٢٠٠٣ (»عرش األربعة ملعصومنيا« موقع مع الشهر لقاء )1(
 .البيت آل لرعاية األعىل املجلس موقع »الكرار« موقع )2(
 ).٦/٥/٢٠٠٦(» العربية نت« )3(



 
 

 

 .» ويطلق الكثري من التخاريف،لبالكثري من ذرية أيب جهل، فهذا الشخص جاه
 مل يكن للدريني أية عالقة بالشيعة، وكان يصدر جريدة شـبه )١٩٩٩(سنة وحتى 

 وهـي حركـة شـباب يوليـو ،)حـشود(لـسان حركـة » صـوت يوليـو «: تدعى،نارصية
ٍ ذات منحى بعثي موال للرئيس العراقي السابق صدام حسني، وقد اعتادت ،الوحدوي

  . ووصفه بالعميل للصهيونية،عون للخمينيتوجيه اهتامات وط
أبـا ( : مع بروز مقـال لـشخص جمهـول يـدعى؛ من التغريًوشهد العدد الرابع نوعا

 يتحدث فيه عن النسب النبوي لصدام حسني واإلمام اخلميني، كام بدأت تظهر ،)محزة
 الـذين أيـدوا حتركاتـه ضـد نقيـب ؛مقاالت تتحدث عن أهل البيـت لـبعض األرشاف

 . افاألرش
ويقــال أن أبــا محــزة ســعى الســتاملة حممــد الــدريني كــي يفــسح لــه املجــال لكتابــة 

 إذا ؛ ووعده باألموال التي ستنهمر عليه من املرجعيات التي سـتمول نـشاطه،املقاالت
صــوت آل  «إىل» صــوت يوليـو «مـا سـمح هلــذه املقـاالت بــالظهور، ومـن ثــم حتولـت

 .) م٢٠٠١(ة الدويل للكتاب يف يناير وتم توزيعها أثناء معرض القاهر ،»البيت
 :ُ دور النرش واملطبوعات-٤

 : منها، وتأسيس بعض املكتبات ودور النرش،للشيعة جهود يف نرش كتبهم
ً يف النجـف أوال، ثـم أسـس  التـي أسـسها مرتـىض الرضـوي؛مكتبة النجـاح ¤

                                                        
 .العقايل الدمرداش مع مقابلة ،)١٦/١/٢٠٠٧ ،٤٤٦( عدد، »اليوسف روز صحيفة« )1(
ــشيعياإلخــرتاق ( مقــال نــور، وليــد )2( ــن؟ال  /٨/١٠ (»ماإلســال مفكــرة« ،)! ملــرص إىل أي

٢٠٠٦.( 
 زارهـا التي ؛مرص إىل السفر كثري كان وقد ،)م١٩٢٨-هـ١٣٤٨( سنة النجف مواليد من )3(
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 مصرشيعة ) ١ (

  .)١٩٥٤(سنة  ونرش مطبوعاهتا يف طهران، ويف القاهرة ،فروعا هلا
 ملحمد »عقائد اإلمامية«:  منها،وقد قام الرضوي بطباعة الكثري من الكتب الشيعية

 »أصل الـشيعة وأصـوهلا«و للحر العاميل، »سائل الشيعة ومستدركاهتا«رضا املظفر، و
املتعـة «و حلـسن الـصدر، »الشيعة وفنون اإلسالم«وملحمد احلسني آل كاشف الغطاء، 

 لعبـد احلـسني رشف »املراجعات«ولتوفيق الفكيكي،  »وأثرها يف اإلصالح االجتامعي
 .الدين، وغريها كثري

  املرجـع الـشيعي لطـف اهللا الـصايف عـىل العالمـة حمـب ّكام أن الرضـوي راجـع رد
سـنة والـذي كتبـه  ؛»مـع اخلطيـب يف خطوطـه العريـضة «: الذي سـامه؛الدين اخلطيب

 أن أطالع هذا -دام ظله-طلبت من سامحة املؤلف  «: حيث قال الرضوي؛)هـ١٣٨٢(
ــاب ــامت،الكت ــارات أو الكل ــض العب ــري بع ــة أوضــح، وأغ ــارة وكلم ــدهلا بعب  أو ، وأب

 . وخمالطته هلم،، وذلك خلربة الرضوي بأهل السنة»أقرب
 -ًأيــضا- ســعى الرضــوي ؛ومـع جهــوده يف نــرش وطباعــة كتــب الـشيعة يف مــرص

ملـرصية، ويف رسـالة أرسـلها إىل الفتتاح جناح لكتـب الـشيعة اإلماميـة يف دار الكتـب ا

                                                        
 لقاءاتـه حـصيلة نهَّضـم ،»القـاهرة يف الفكـر رجـال مع« كتابه وألف مرة، ثالثني من أكثر =

 .مرص يف التقاها التي السنية بالشخصيات
 ).٢٣٤ص( مرغي جاسم ،»مرص يف الشيعة« )1(
-هـ١٤٢٤( ،٥ط بريوت، -اهلادي دار ،»القاهرة يف الفكر رجال مع« ،الرضوي مرتىض )2(

 ).٢٢-٢٠ص( األول القسم ،)م٢٠٠٣
، ١ طبريوت -اهلادي دار ،)٩ص( »العريضة خطوطه يف اخلطيب مع« الصايف، اهللا لطف )3(

 ).م٢٠٠٠(



 
 

 

 


  

استجابة لرغبـة الكثـري مـن البـاحثني يف أن تيـرس هلـم مـصنفات  «:مدير الدار جاء فيها
 فقـد فوضـتني اهليئـة ؛ ليـستعينوا هبـا يف دراسـاهتم وأبحـاثهم العلميـة؛الشيعة اإلمامية

م أن أعـرض عـىل سـيادتك -العراق- العلمية برئاسة اإلمام احلكيم يف النجف الرشف
 :رغبتها يف حتقيق هذا الغرض السامي عىل الوجه اآليت

أن تقوم هذه اهليئة بإهداء دار الكتب املرصية مجيع مـا يمكنهـا احلـصول عليـه  -١
فات الشيعة اإلمامية   ، وباكـستان، وإيـران،، املطبوعة يف العـراقًحديثا وًقدياممن مصنّ

ار بكـل جديـد يظهـر يف هـذا واهلند، وغريهـا مـن الـبالد، وأن تـستمر يف مـواالت الـد
 .املوضوع

ــإفراد جنــاح خــاص هلــذه املــصنفات يف قاعــة  -٢ أن تقــوم دار الكتــب املــرصية ب
 . لتكون وحدة كاملة حتت يدي الباحثني والدارسني؛املراجع
 ، للتعريف هبا؛أن تتفضل دار الكتب املرصية بإخراج نرشة بجميع هذه الكتب -٣

 .واإلعالم عنها
 بأن تشمل هذه النرشة ما سـبق أن اقتنتـه الـدار مـن -ًأيضا-ار أن تتفضل الد -٤

  .هذه املصنفات
أن حترص الدار ما ينقص جمموعاهتا من األجزاء التي مل حتصل عليها إلمدادها  -٥

 .» وتؤدي رسالتها، حتى تكتمل هذه املجموعات؛عىل سبيل اهلدية
عي العراقـي حممـد بـاقر وقد تلقى الرضوي هتنئة يف مسعاه هـذا مـن املرجـع الـشي

فـإن هــذا اجلنــاح لــه أمهيتــه ..  «: وقــال الــصدر يف رســالته؛)م١٩٦٥(ســنة الـصدر يف 
                                                        

-هـ١٤٢٤( ،٥ط وت،بري -اهلادي دار ،»القاهرة يف الفكر رجال مع« ،الرضوي مرتىض )1(
 ).٢٢٥-٢٢٤ص( الثاين القسم ،)م٢٠٠٣



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 . » إذ يكون نافذة ألفكارنا، وفقهنا وثقافتنا املكنوزة؛الكبرية بالنسبة إلينا
 بـالرغم مـن كثـرة ؛، ليبـني أن افتتـاح اجلنـاح مل يـتم-رغم ذلك-ويعود الرضوي 

 .لت لتحقيقهاجلهود التي بذ
، عـىل )١٩٨٩(سـنة  وقـد تأسـست ، التي يديرها صالح الورداين؛دار اهلدف ¤

 . )م١٩٨٦(سنة التي تأسست  ؛أنقاض دار البداية
كانـت حركـة التـشيع يف  «: فيقـول؛ويتحدث الورداين عن ظروف إنشاء الـدارين

هة، وتوعية  لصد احلمالت الضارية التي تشن عليها من ج،حاجة إىل الدعم اإلعالمي
 وبحكم خربيت يف احلقل اإلعالمي محلت عىل كاهيل ،املؤمنني وتثبيتهم من جهة أخرى

، »البدايـة« أن نؤسس دار نرش صـغرية حتـت اسـم -بفضل اهللا- واستطعنا ،هذا الدور
 .)م١٩٨٦(عام وكان هذا يف أواخر 

 ؛ بـدعم مـن بعـض اإلخـوة مـن الـشيعة العـرب،وقد قامت هذه الدار عىل كاهيل
الذين كانوا يقيمون بمرص، وكان ظهور هذه الدار يف معرض القاهرة الدويل للكتـاب 

 .» وخصومهم عىل السواء، بمثابة مفاجأة كبرية للشيعة)م١٩٨٧(عام 
 كدار نـرش شـيعية عارضـه بعـض الـشيعة يف »دار البداية«ويبني الورداين أن إنشاء 

 مـن ،مي بمثابـة هتديـد حلركـة التـشيعالذين اعتربوا هذا النشاط اإلعال «؛ذلك الوقت
 .» وجتهض الدعوة يف مهدها،شأنه أن جيعل القوى املرتبصة بنا تعجل برضبنا

                                                        
 ).٢٢ص( السابق، املصدر )1(
 ).اهلامش -٢٢ص( السابق، املصدر )2(
 ).١٨١-١٨٠ص( »الشيعة إىل السنة من رحلتي :اخلدعة« )3(
 ).١٨١ص( السابق، املصدر )4(



 
 

 

 


  

ــف  «: يقــول الــورداين»دار اهلــدف«وعــن تأســيس  ــا »دار البدايــة«وبعــد توق  قمن
 وتشارك يف معـرض القـاهرة ، وهي ال تزال مستمرة حتى اليوم؛»دار اهلدف«بتأسيس 

 . اب كل عام، وتعد الواجهة اإلعالمية للشيعة يف مرصالدويل للكت
 وتـسببوا يف جتميـد ،ويؤسفني أن أذكر أن بعض الشيعة قد تآمروا عىل هـذه الـدار

 يف الوقت الذي مل تتعرض فيه احلكومة هلذه الـدار منـذ قيامهـا ،نشاطها فرتة من الزمن
 .» وحتى اليوم)م١٩٨٩(عام 

 نقطة التقاء »دار اهلدف«من هنا جعلنا من مكتب  «:اويقول عن الغاية احلقيقية هل
 أقمنـا فيـه الكثـري مـن اللقـاءات، وأحيينـا ،لشيعة مرص، وأصبح بمثابة حسينية مؤقتـة

 ألول مرة يف مرص منذ زمن طويل، ؛عاشوراء، ويوم الغدير: الكثري من املناسبات مثل
 : ت سياســية، مثــلومتكنــا مــن خــالل نــشاط املكتــب أن نفــتح احلــوار مــع عــدة تيــارا

 التيــار النــارصي، والتيــار اليــساري، وكثــري مــن املثقفــني الــذين كــانوا يتوافــدون عــىل 
 . »»اهلدف«مكتب 

 مـن املؤلفـات لـشيوخ ً عـددا»اهلـدف« نـرشت دار ؛وإضافة إىل مؤلفات الورداين
ازي، لنارص مكارم الشري» خمترص عقيدة الشيعة اإلمامية: عقيدتنا «كتاب: الشيعة، منها

لـسيد هـادي خـرسو »  بن سبأ بني الواقع واخليالعبد اهللا « وكتاب،)م٢٠٠١(سنة يف 
 كام تصدر الدار، بالتعاون مع رابطة أهل البيت اإلسـالمية ،)م٢٠٠٣(سنة شاهي، يف 

-هــ١٤٢٦( وقد صدر العدد األول منها يف رجب ،»أهل البيت «العاملية، جملة بعنوان
 .م٢٠٠٦

                                                        
 ).١٨٣ص (»الشيعة إىل السنة من رحلتي :اخلدعة« )1(
 ).٨/١٠/٢٠٠٦ (»اإلسالم مفكرة« ،)!أين؟ إىل ملرص الشيعيإلخرتاق ا(مقال نور، وليد )2(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

يف حـي عابـدين يف ، مكتبـة الزهـراء -ًأيـضا-ن للشيعة ويذكر جاسم مرغي أ ¤
 .ومكتبة حراء، القاهرة
 : حزب الغدير-٦

 رغـم زعمـه أن ؛)٢٠٠٥( سـعى حممـد الـدريني لتأسيـسه يف سـنة ،حزب سيايس
ًاحلكومة املرصية هي التي روجت ملوضوع إنشاء حزب لشيعة مرص متهيدا لرضهبم، أما 

 سـيايس إذا كـان هنـاك توجـه جـاد مـن الدولـة، وأهنـم  إلنشاء حزبًهو فسيقدم طلبا
بحـسب - وهو املصطلح الشيعي املشهور، لكن احلزب ،»الغدير«سيطلقون عليه اسم 

 !!ًاّ دينيًا ليس حزب-الدريني
سمعنا منـه «:  حيث يقول؛أمحد النفيس إنشاء الدريني هلذا احلزب. وقد عارض د

 ورصح هـو بـذلك دون أن يأخـذ ! مـرصفجأة أن الشيعة يفكـرون يف إنـشاء حـزب يف
  . حتى نقول له رأينا عىل سبيل النصيحة؛رأينا

ً جـدا فهذا أمر ضـار  أنـه يمكـن :بوضـع الـشيعة املـرصيني ألسـباب كثـرية، أمههـاّ
  ونحــن نــرى ذلــك، ، عــن إثــارة النزعــة الطائفيــةًمعاجلــة الوضــع يف مــرص بعيــدا

لـن أننـا يف سـبيلنا إلنـشاء حـزب  ثـم نع،فكيف نتحفظ عىل حزب لإلخـوان املـسلمني
 .»!؟شيعي

لكن النفيس يقول أنه كان قد اتفق مع الدريني عىل تقديم طلـب اعـرتاف رسـمي 
 ؛بعد شهرين املفروض أننـا سـنرفع قـضية:  قلت للدريني؛لألمانة والتاريخ«: بالطائفة

                                                        
  ).٢٣٥ص(» الشيعة يف مرص« )1(
 ).٢٣٥ص( السابق، املصدر )2(
 .)٩/٥/٢٠٠٦ (»العربية نت« )3(



 
 

 

 


  

 عىل  لكنه اعتقل قبلها بيومني، وقد وقعت بمفردي، نعم: فقال؟فهل أنت جاهز بأسامء
 .»طلب االعرتاف بالطائفة الشيعية

فبسبب ذلك كانت تعمـل قـضية . . لألذىًطلب االعرتاف قدمته دفعا«: ويضيف
 الـذي هـو مـذهب آل ؛ويدفع البعض إىل النيابة بتهمة الرتويج ملذهب غري معـرتف بـه

 .»البيت
 تقـدم املحـامي سـيد مفتـاح بطلـب تأسـيس مجعيـة ؛وبعد فـشل موضـوع احلـزب

أمحـد راســم .  مـن الناشـطني الـشيعة يف مـرص، عـىل رأسـهم د)١٥( نيابـة عـن للـشيعة
 . النفيس

ورشح النفيس هدف اجلمعية بأنه جتميع ملجموعة من املرصيني هلم رؤية واحـدة، 
ومـصالح مــشرتكة إىل حــد مــا، ويتعرضـون إىل مــضايقات مــن اجلهــات األمنيــة، وأن 

هذه الفكرة غري مطروحة للحوار من  ألن ؛ عن فكرة حزب شيعيًاجلمعية ليست بديال
 . أساسه ليقيننا بعدم موافقة جلنة األحزاب

 من اعتقـال أعـضاء ً خوفا؛لكن بعد مخسة أشهر تراجع القائمون عىل هذه املبادرة
 . جملس اإلدارة

  : مركز يافا للدراسات والنرش-٧
ليه الـدكتور يعترب مركز يافا أحد الواجهات الشيعية السياسية يف مرص، ويرشف ع

 الذي يعـد مـن النـشطاء النـارصيني، وقـد قـام بزيـارات متكـررة إىل ؛رفعت سيد أمحد
إيران، وله كتب متعددة يف تأييد حزب اهللا وإيران، كام أنه أيـد فكـرة الدولـة الفاطميـة 

                                                        
 .)٩/٥/٢٠٠٦ (»العربية نت« )1(
 ).٢٠١٠/ ٦/١٢ (»صحيفة اجلريدة الكويتية« )2(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

  .التي دعا إليها العقيد القذايف
ويكـاد ينحــرص دور املركـز يف الــرتويج حلــزب اهللا 

 واملطالبــة ، ومهامجــة الــسعودية،رانيــةوالــسياسة اإلي
بتدويل السيادة عىل احلرمني الرشيفني إلرشاك الـشيعة 

 .يف إدراهتام


 

 


 

 لألمـاكن يالربنامج البحثي اإلعالمي للتدويل اإلسـالم: ومن أبرز أنشطة املركز
 ؛)الرباط - القاهرة - بريوت(عدة عواصم عربية  الذي ينفذ يف توقيت واحد ب؛املقدسة

 ونرش الدراسات والكتب هلذه الغاية، فمن هـذه ،من خالل إقامة الندوات واملؤمترات
 وأثـره ،املوقف السعودي جتاه احلرب اإلرسائيلية عىل لبنان«:  ندوة بعنوان:النشاطات

احلـرب عـىل «:  ونـدوة ثانيـة بعنـوان،)٢٥/٧/٢٠٠٦(بتـاريخ » عىل قضية املقدسات
 ،)١٢/٨/٢٠٠٦(بتـاريخ »  وهتديـد اسـتقاللية املقدسـات،بني فتاوى التكفـري: لبنان

أرشاف مرص والبالد العربية يطالبون باسرتداد حقوقهم ىف الرعاية واإلرشاف «: وندوة



 
 

 

 


  

  ).٢١/٦/٢٠٠٧(بتاريخ » عىل مقدسات احلجاز
ان الوهابيني يف جتريد دور آل سعود واإلخو«:  دراسة بعنوان:ومن دراسات املركز

تدويل األماكن املقدسة «: ، ودراسة لعيل أبو اخلري بعنوان»احلجاز من آثارها اإلسالمية
 .»يف احلجاز بني التأويل السيايس والتنزيل الديني


 : صالح الورداين-١

 وكـان مـن أفـراد ،)١٩٥٢(من مواليد القـاهرة سـنة 
ف املــرصية قبـــل أن يعتنــق التــشيع ســـنة مجاعــات العنــ

 من خالل االحتكاك بالطالب العـرب الـشيعة ؛)١٩٨١(
 وخاصــة العــراقيني، وهــو يعــد أقــدم متــشيع يف ؛يف مــرص

 حيث أصدر ؛، وأصبح من أقطاب التشيع يف مرصمرص
 سنة »دار البداية«العديد من الكتب لنرش التشيع، وأسس 

دار « وبعد إغالقهـا أسـس عـىل أنقاضـها ، مرص وهي أول دار نرش شيعية يف،م١٩٨٦
وأنشأ الورداين  ،-كام سبق توضيحه- ً لتكون منربا لنرش التشيع؛)١٩٨٩( سنة »اهلدف

 عـن )م٢٠٠٥(، لكنه وبعد أكثر من عـرشين سـنة أعلـن سـنة »صوت آل البيت«جملة 
 ،مـس واخل،كاملرجعيـات: ام رأى يف هـذا املـذهب مـن أخطـاء جـسيمةـِ ل؛تركه التشيع

ــه مل يرجــع إىل املــذهب الــسني ــادى بمــذهب جديــد أســامه،واحلــسينيات، لكن ــل ن :  ب
 . »اإلسالم اجلديد«

                                                        
 .، مقابلة مع الدمرداش العقايل)١٦/١/٢٠٠٧، )٤٤٦ (، عدد»صحيفة روز اليوسف« )1(
 . عىل شبكة اإلنرتنت) صالح الورداين وخطابه اجلديد(: أمحد راسم النفيس. انظر مقال د )2(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 :وعزا الورداين تركه للمذهب الشيعي إىل مخسة أسباب
 . ورصاعاهتا فيام بينها،تناحر اجلامعات الشيعية: األول
 .ما حيتويه الطرح الشيعي من إغراق يف املايض: الثاين
 ؛ما يتعلق بالقبور، ومغاالة الشيعة فيها، وإنفاق املاليني عىل جتديـد مرقـد: ثالثال

 .ًيف حني يتضور املسلمون جوعا
اخللل املوجود بعالقـة املرجـع الـشيعي بمقلديـه، وتقوقعـه وانغالقـه عـىل : الرابع

 إال عن طريق وكالئه الذين يترصفون يف أموال  اخلمـس، ؛الناس، وعدم االتصال هبم
 .روف عنهم التجاوزات يف ممارساهتمواملع

 .اخللل املوجود عند الشيعة يف التعبري عن أهل البيت: اخلامس
: مـرص وإيـران« ،»الشيعة يف مرص مـن اإلمـام عـيل إىل اإلمـام اخلمينـي«: من كتبه

إسالم السنة أم إسـالم «، »احلق واحلقيقة بني السنة والشيعة«، »رصاع األمن والسياسة
 . »رحلتي من السنة إىل الشيعة: اخلدعة« ،»؟الشيعة
 : حسن شحاتة-٢

 بمحافظـــة )١٩٤٦( مــن مواليـــد ســنة ،صــويف أزهـــري

                                                        
 »اخلدعـة« : يف كتابـه املـسمىًيشري الورداين بني احلني واآلخر إىل تلـك اخلالفـات، فمـثال )1(

 بذلك بعض دور النرش الشيعية ّ وخص،)قراصنة الكتب( : من الذين أسامهمًوضع حتذيرا
 منشورات أنوار اهلدى، ومنشورات االعتـصام: التي تطبع الكتب دون إذن مؤلفيها، مثل

 »كتـاب اخلدعـة« .للطباعة والنرش، إضافة إىل مكتبة سعيد بن جبري يف مدينة قـم اإليرانيـة
 ). ٢١٤ص(

 .)١١/١١/٢٠٠٦ (»جملة روز اليوسف املرصية« )2(



 
 

 

 


  

 )١٩٩٦( اعتقل يف سـنة ، اجلامعةيً عمل إماما ملسجد الرمحن يف منطقة كوبر،الرشقية
 إذ أعلن يف تلك الفـرتة تـشيعه، ؛ وأفرج عنه بعد ثالثة شهور،يف قضية التنظيم الشيعي

 .اهر بسب الصحابة وأمهات املؤمننيوصار جي
 بـدأت أعلـن واليـة ؛ واشتد كريب،ملا ضاق صدري«: وهو يقول عن هذه املرحلة

 ويف الـصحف، كـام أعلنـت الـرباءة مـن ، ويف التلفزيـون، عىل املنابر؛أمري املؤمنني 
 .».. فتم اعتقايل؛ يف مجيع وسائل اإلعالمً ولعنتهم عيانا،أعدائه

 كـام أنـه ،ستغالل خطبة اجلمعة وحمارضاته لرتويج الفكر الشيعينشط شحاتة يف ا
 وقد دأب فيها عىل سب الصحابة وأمهات املؤمنني، ،يقوم بجوالت كثرية خارج مرص

 .والتفاخر بذلك
يف  -بمــرص- لقـد نجحــوا«:  فيقــول؛حممــد عـامرة عــىل ســلوك شـحاتة. ويعلـق د

 ًاّؤمنني عىل منرب الزاوية سباستقطاب خطيب زاوية، احرتف سب الصحابة وأمهات امل
يزيف فيها عىل إخواننا الـشيعة القـصص اخلـرايف ) قم(ثم انتهى به املطاف إىل ! ًمقذعا

يف ) احلكايـات(وهم ينرشون له هذه ! عن حتول علامء السنة إىل املذهب اإلثنى عرشي
 .»جملدات

 .  بل شهدوا ضده يف املحكمة،ًوقد تربأ أوالد شحاتة منه علنا
 

                                                        
، دار املحجـة البيـضاء، بـريوت، )٧٢٤ص (»املتحولون حقائق ووثائق«ط، هشام آل قطي )1(

 .)١٦١ص(، )م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢(، ١ط
، »وحدة الدين خالف السياسة والتاريخ: السنة والشيعة« كتابعىل حممد عامرة . دمقدمة  )2(

 .)١٨ص(، )٢٠٠٨(، ١مكتبة النافذة، اجليزة، مرص، ط



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 : أمحد راسم النفيس-٣
ــب ــد ســنة ،طبي ــن موالي ــتاذا ،)م١٩٥٢( م ً ويعمــل أس

 وله مقال أسـبوعي ،ًمساعدا يف كلية الطب بجامعة املنصورة
 التـي تـصدرها وزارة الثقافـة املـرصية ؛»القاهرة«يف صحيفة 

 عىل مهامجـة اجلامعـات -ويف غريه- دأب فيه ،كل يوم ثالثاء
 .لسنةاإلسالمية السنّية ومذهب أهل ا

، وانفــصل ســنة )م١٩٨١(اعتقــل ملــدة عــام يف أعقــاب اغتيــال الــسادات يف ســنة 
 واعتقل يف ، واجته نحو التشيع، وأصبح يعادهيا، عن مجاعة اإلخوان املسلمني)١٩٨٥(

 . )١٩٩٦(أحد الذين قبض عليهم يف أحداث سنة  النفيس ، كام كان)١٩٨٦(سنة 
 املتحدث الرسمي حلركة اجلهاد ؛افذ عزاميعزو النفيس بداية إعجابه بالتشيع إىل ن

 والذي شاركه يف املعتقـل يف أعقـاب حادثـة اغتيـال الـسادات، ؛اإلسالمي يف فلسطني
ذلـك املجاهـد الـذي رسـخ يف قلبـي حـب القائـد «: حيث يصف النفـيس عـزام بقولـه

 . العظيم روح اهللا اخلميني
 التي ؛ فتحي الشقاقي-بعد ذلك- من جمموعة الشهيد ًلقد كان ذلك املجاهد جزءا

 وال زلت أذكر كلامته عن ذلـك األمـل الـذي ،رافقتنا يف تلك الرحلة حتى قرب هنايتها
متثله الثورة اإلسالمية يف إيران بالنسبة للشعب الفلسطيني املظلوم، ولقد كـان الرجـل 

 .»من الصادقني يف توقعاته
األزهــر بــأن ســب مهامجــة فتــوى : مــن مواقــف النفــيس الــرصحية لنــرصة التــشيع

                                                        
، لكنـه يف كتابـه )١٨ص (، )٢٠٠١ (»مذهب آل البيـتالطريق إىل «أمحد راسم النفيس،  )1(

 !!، مل يرش إىل هذه القصة)٢٠٠٨(، طبعة »املسري واملصري: رحلة مع الشيعة«



 
 

 

 


  

إنـه مـن حـق اجلميـع سـب :  عىل هذه الفتوى ردا حتى أنه قال ؛الصحابة من الكبائر
 .! سب الصحابة:وأنه ليس من الكبائر املذكورة يشء اسمه! الصحابة

، »الطريــق إىل مــذهب آل البيــت«:  منهــا،ًألـف النفــيس كتبــا عــن الفكــر الـشيعي 
 . »الشيعة والثورة«، و»عىل خطى احلسني« و،»قدساملهدي املنتظر ومعركة حترير ال«و

 و يتبع له فروع يف ،كان النفيس أعلن نيته إنشاء مركز للدراسات الشيعية بالقاهرة
 لدراسة املذهب الشيعي، وإصدار بعض املطبوعات ملؤلفني وكتاب شيعة، ؛املحافظات

 .ويشاركه يف تأسيس املركز حممود جابر وسيد مفتاح
 حيـث أبـدى ؛ ألنـه سـيقوم عـىل نـرش التـشيع؛هـر إنـشاء املركـزوقد عـارض األز

 إنشاء  اعرتاضه الشديد عىل-أستاذ الفقه بجامعة األزهر-الدكتور عبد الفتاح عاشور 
 ذلك بأن األزهر يقوم بتدريس املذهب الشيعي بصورة واضحة ًالّ معل،مثل هذا املركز

  .»لنحلمادة امللل وا« :ى حتت مسم،وناقلة للحقيقة منذ زمن
 وال توجد حاجة إلنشاء ،إن مؤلفات الشيعة منترشة باألسواق«: ويضيف عاشور

 مـن حماولـة دعـم املـد الـشيعي يف ً ألنه يعـد نوعـا؛مركز متخصص للدراسات الشيعية
ًا عىل ّ التي نعاين من درئها حالي؛مرص، كام أنه نوع من التحدي والرشوع إىل زرع الفتنة

 .»كافة املستويات
 فـرتى أن إنـشاء مركـز ؛-أستاذ العقيدة بجامعـة األزهـر-دكتورة آمنة نصري أما ال

ًشيعي هو تأصيل أليديولوجية حياول الشيعة يف مرص تأصيلها، وتوضح أن مرص دائام 
 ومـا ،)لالـسيدة زينـب( وهـي ؛كانت ترحب بآل البيت منذ جميء أم هاشـم إليهـا

                                                        
 .)١/٤/٢٠١٠ (»العربية نت« )1(
 .)١٦/٤/٢٠١٠ (»املرصيون« )2(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 خاصـة أن آلل ؛طري عـىل مـرص ألنه واجب ف؛زالت وجيب أن تظل حتتفظ هبذا الدور
ّا نقيّالبيت حب  ، وجيب أن يتبلور ذلك احلب بلورة سياسية،ال يعكره أي يشءجيب أن  ؛ًاً

 .وأال يدخل يف أيدلوجيات كل بلد
 : الدمرداش العقايل-٤

ــا ــان نائب ــوق، ك ــريج حق ــل ًخ ــزب العم ــرئيس ح  ل
ًاالشرتاكي يف مرص، وعضوا يف جملس الشعب، أعلن عن 

 .)م١٩٩٩( سنة تشيعه يف
ـــه ـــن مؤلفات ـــرآن«: م ـــة يف الق ـــم «، »اإلمام ـــن ه م

 .»؟الشيعة
 .ويعده البعض الزعيم الروحي لشيعة مرص

ُيقول الدمرداش أنه تشيع بسبب شبه ألقاهـا عليـه أحـد القـساوسة بـأن املـسلمني 
ًيطلقون النساء دون ضوابط، فلام قرأ كتابا رص املخت« : يف الفقه اإلمامي الشيعي عنوانهّ

وقد طبع عىل نفقة وزارة األوقاف املرصية ضـمن مطبوعـات -» ماميةالنافع يف فقه اإل
 وأثنـى فيـه ،-وزير األوقـاف الـسابق-، وقدم له الشيخ أمحد الباقورى »دار التقريب«

 وترافق مع قراءته لفتوى الشيخ شلتوت بجـواز التعبـد باملـذهب ،-عىل الفقه الشيعي
 !!نع بالشيعةت فاق؛الشيعي

                                                        
 .)٥/٢/٢٠١٠ (،)١٤٠٣( العدد »صحيفة روز اليوسف اليومية« )1(
، دار املحجـة البيـضاء، بـريوت، )٧٢٤ص (»ن حقائق ووثائقاملتحولو«هشام آل قطيط،  )2(

 . )م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢(، ١ط
  .عىل شبكة اإلنرتنت» األبحاث العقائدية« بموقع )املستبرصون(ترمجته عىل صفحة  )3(



 
 

 

 


  

آمنة نصري؛ والتـي عرفـت بمواقفهـا العدائيـة جتـاه . ًالعقايل كان متزوجا من د. ود
 !النقاب والدعاة، لكنها طلبت الطالق بعد تشيع زوجها

؛ التــي الــدمرداششــيامء . ولــه أوالد يبــدو أهنــم متــشيعون مثــل ابــيهم؛ خاصــة د
الفقيـه نظريـة واليـة «حصلت عـىل الـدكتوراة مـن جامعـة عـني شـمس عـىل رسـالتها 

 . »وتطبيقاهتا يف مجهورية إيران اإلسالمية
 : رجب هالل محيدة-٥

ــني املهتمــني بالتــشيع يف مــرص حــول  ــاك جــدل ب هن
ــشيع ــو مت ــل ه ــدة، ه ــه  أم ؟شخــصية رجــب محي أداة أن

 ؟ألجهزة األمن املرصية إلخرتاق التنظيامت الشيعية
ــنة  ــد س ــن موالي ــدة م ــر )١٩٦٠(محي  بمحافظــة كف

حتـى أنـه  ؛»مجاعـة التكفـري واهلجـرة «الشيخ، انخرط يف
َّكف ، ويقال أنه )١٩٨٦(ذهب إىل احلج سنة و !ر أباه وأمهَ

 وتــأثر هبــم وتــشيع، ومــن ثــم ،التقــى بــبعض اإليــرانيني
اعتقل عدة مرات عىل خلفية اهتامه بعضوية تنظيم شيعي، وقد أصبح من األثرياء بعد 

 .تشيعه
مجلس الشعب املـرصي، ويـشتبه يف ً وأصبح عضوا ب، انخرط يف العمل السيايس

 لكونه من ؛ والذي يتعلق بسب الصحابة؛»الغد«تورطه يف امللحق الذي نرشته صحيفة
 . أعضاء حزب الغد البارزين آنذاك

ــؤة  ــح أيب لؤل ــارة رضي ــه ذهــب لزي ــران عــدة مــرات، ويــتهم أن وقــد زار محيــدة إي
                                                        

  .)٨/١٢/٢٠٠٩(، مدارك، »إسالم أون الين« )1(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 . املجويس
إيـران، ورجـح أن سـبب شـائعات  مع إقراره بزيـارة ؛لكن محيدة نفى قصة تشيعه

 وكتاباتـه لعـدة مقـاالت يف هـذا الـصدد، ،د الثورة اإليرانيـةيتشيعه يعود إىل إعالنه تأي
 قبـل أن ؛يف لبنان، ودعوته للتقريـب بـني الـسنة والـشيعة» حزب اهللا«وبسبب تأييده لـ 

يف  ولـيس ؛ ألنـه تبـني لـه أن اخلـالف يف األصـول؛يرتاجع عن الدعوة لفكرة التقريـب
 .الفروع
 :  معروف عبد املجيد حممد- ٦

 مـن ً، وأصـدر منـذ ذلـك احلـني عـددا)م١٩٨٤(إعالمي وكاتـب، تـشيع يف سـنة 
ن بلون الغار بلو « وديوان،»أنا احلسني بن عيل «رواية: املؤلفات يف نرصة التشيع، منها

 .»الغدير
 :ويقول يف بعض أشعاره

  فللــذي يــشكى لــه؛فــإذا شــكوت
ـــالذ إذ ـــو امل ـــرتوه ـــابر بعث  ا املق

 شايعت من ردت له الشمس التي
ــدحت ــإذا م ــورة؛ف ــدحتي مبت   فم

 

  فحيـدر هـو مفزعـي؛وإذا فزعت 
 هل من نارص أو شافع؟: وسئلت

 ليوشـع -إذا حل الغروب- ردت
ـــشيعي ـــة بت !إن مل تكـــن مقرون

 

                                                        
أسـامء (: ، ومقال)يعةأنقذوا مرص من هجمة الش (:راشد بن عبد املعطي بن حمفوظ، مقال )1(

 . ، منشورين عىل اإلنرتنت)مرص بعض املمهدين للمد الرافيض يف
 . )٨/٩/٢٠١٠ (»املرصيون« )2(
، دار املحجـة البيـضاء، )٧٠٠-٦٩٣ص (»املتحولـون حقـائق ووثـائق«هشام آل قطيط،  )3(

 ).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢(، ١بريوت، ط



 
 

 

 


  

 :   حممود جابر-٧
 ركني يف منـاظراتمدير مركز النور للدراسات اإلنامئية يف القاهرة، كان أحد املشا

، مع الشيخ عدنان عرعور، لكنه مل يستمر )٢٠٠٩( سنة »صفا«عىل قناة » كلمة سواء«
 .إال بضعة حلقات وانسحب

، ومنـسق املـسرية الدوليـة يًكان عضوا باللجنة الشعبية لـدعم الـشعب الفلـسطين
 .)٢٠٠٩(  كانون ثاين/ ديسمرب،لرفع احلصار عن غزة

اإلخـوان « ،»ماذا يريد اإلخـوان املـسلمون ىف مـرص؟«، »إنه حزب اهللا«: من كتبه
ــامهم ــالون إم ــشيعة«، »املــسلمون يغت ــذور واجلــذور: ال ــت«، »الب ــامهم : أهــل البي مق

 ،»الوحـدة اإلسـالمية« باالشرتاك مع الدكتور أمحد عبد الرحيم الـسايح، ؛»ومنهجهم
 .  -أيضا-باالشرتاك مع السايح 

، )وثـاثق عاشـورائية (: اللبنانية حتت اسم»املنار«قناة  ىف ًوقدم حممود جابر برناجما
 .يف أربع حلقات

 : عبد العال سليمة-٨
، تــشيع بــسبب الفتــوى التــي )١٩٦٠( مــن مواليــد ،ٍحمــام

صـــدرت بتحـــريم الـــدعاء حلـــزب اهللا، وحتـــول التبـــاع ويص 
ــراقورســول املهــدي أمحــد احلــسن ــشيعة ؛ يف الع  فهامجــه ال

                                                        
 .»احلوار املتمدن«صفحته الشخصية عىل موقع  )1(
 عـرش  ادعى أنه رسول وويص اإلمام الغائب حممد احلسن العسكري الثاين،شيعي عراقي )2(

كذبه وعاداه مراجع الشيعة كلهم، وهو خمتف ال يعلم مكانه، ويرجح البعض  عند الشيعة،
 . يف عملية جند السامء)م٢٠٠٧ (أنه قتل عىل يد احلكومة العراقية الشيعية سنة



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 .وسبوه
 .)٢٠١٠(سنة ، )كلمة سواء(» صفا «ركني يف مناظرات قناةكان أحد املشا

 :  حسني الرضغامي-٩
خترج من جامعة األزهر، ثم سـافر إىل العـراق، ودرس يف جامعـة النجـف الدينيـة 

اخلوئي، ثم رجع اىل القاهرة  فرتة من الزمن، وتشيع عىل يد املرجع الشيعي أيب القاسم
  .ليامرس نشاطه يف نرش التشيع

 ،ب قصة تشيعه يف املقدمة التي كتبها لكتاب صديقه موسى صالح الفلكيوقد كت
 .)م١٩٧٧( املطبوع يف القاهرة سنة ،»خواطر ومشاهدات حيدرية«مؤلف كتاب 

 : حممد بيومي مهران-١٠
 بكلية اآلداب بجامعة االسكندرية، ومن ً، وعمل أستاذا)م١٩٢٨(من مواليد سنة 

 . ، وهو يف ثالثة أجزاء»اإلمامة وأهل البيت«: مؤلفاته
 :  حممد حسن العبايس-١١

قـصة الـرصاع بـني : البعد الـدويل الغتيـال اإلمـام بـاقر الـصدر «:له كتاب بعنوان
 .»اإلسالم واالستكبار

                                                        
 .تيف منتدياهتم عىل اإلنرتن )1(
، دار املحجـة البيـضاء، بـريوت، )٢٤٩ص (»املتحولون حقائق ووثائق«هشام آل قطيط،  )2(

 ).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(، ١ط
، دار املحجـة البيـضاء، )٤٩١-٤٨٧ص (»املتحولـون حقـائق ووثـائق«هشام آل قطيط،  )3(

 ).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢(، ١بريوت، ط
 .)٥٥٣ص (املصدر السابق، )4(



 
 

 

 


  

 : سعيد أيوب-١٢
الطريق إىل «: ، ومن مؤلفاته)هـ١٣٦٣( من مواليد سنة ،»الدجال «صاحب كتاب

 .»قجاء احل«، و»املهدي املنتظر
 :ومن املتشيعني كذلك

  :موسى صالح الفلكي ¤
 .»خواطر ومشاهدات حيدرية«مؤلف كتاب 

  :جاسم عثامن مرغي ¤
 .»الشيعة يف مرص«مؤلف كتاب 

  :عاطف سالم ¤
، دافــع فيــه عــن اجلمــع بــني »فقهيــات بــني الــسنة والـشيعة«: لـه كتــاب بعنــوان

، والـسجود عـىل الرتبـة ام مـن غـسلهًدال يف الوضـوء بـنيالصالتني، واملسح عىل الرجل
 .احلسينية، وصيغ األذان املبتدعة عند الشيعة، وزواج املتعة

  :حممد عبد احلفيظ ¤
، بواسطة بعض الشيعة )م١٩٨٣(، تشيع يف أمريكا سنة )م١٩٦٠(من مواليد سنة 

 . »ملاذا أنا جعفري؟«: العراقيني، وله كتاب بعنوان
                                                        

، دار املحجـة البيـضاء، بـريوت، )٢٥٣ص (»ون حقائق ووثائقاملتحول«هشام آل قطيط،  )1(
 .)م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣(، ١ط

 .)٥٧٣ص (املصدر السابق، )2(
 .)١٣٥ص (املصدر السابق، )3(
 .)١٣٥ص (املصدر السابق، )4(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

  :أم أمحد ¤
 الكويتيـة »الـوطن«ة تعيش يف الكويت، وقد أجرت معهـا صـحيفة متشيعة مرصي

ــشيعت ســنة  ، وأهنــا تتبــع املرجــع الــشيعي عــيل )م١٩٩٣(مقابلــة ذكــرت فيهــا أهنــا ت
 يستخدمون التقية، يف حني أن ًالسيستاين، وأن عدد الشيعة املرصيني بالكويت يبلغ ألفا

 . الذين يظهرون تشيعهم يقرتبون من املائة
  :يوسف إبراهيمحممد  ¤

 .  بتهمة زعامة تنظيم شيعي يف حمافظة الرشقية٢٠٠٢وقد ألقي عليه القبض سنة 
  :حممود عبد اخلالق دحروج ¤

 .  وهو طبيب برشي،زعيم الشيعة يف قرية ميت سنقر باملنصورة
  :حممد أبو العال ¤

 .  وزعيم الشيعة بحي اإلشارة بالزقازيق،وهو ضابط سابق
  :معتز منصور ¤

 يف بريوت، وهو مثـال )٢٠٠٤(، يعمل باملحاماة، تشيع سنة )١٩٧٢(من مواليد 
 .عىل أن التشيع السيايس يوصل صاحبه للتشيع العقدي

 : ومن املتعاطفني مع الفكر الشيعي
  :الدكتور حممد سليم العوا ©

العـوا يف . األمني العام السابق لالحتاد العاملي لعلامء املـسلمني، وتكمـن خطـورة د

                                                        
» املتحولــون«اجلـزء الثـامن مــن سلـسلة » املتحــوالت حقـائق ووثــائق«هـشام آل قطـيط،  )1(

 .)م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩(، ١بيضاء، بريوت، ط، دار املحجة ال)٥١٩-٥٠٥ص(



 
 

 

 


  

 ويـصطدم ،ملوقع الذي كان يتبوؤه، ما جعلـه حيـرف االحتـاد باجتـاه البوصـلة الـشيعيةا
 .   عندما حذر من اهلالل الشيعي؛برئيس االحتاد الدكتور يوسف القرضاوي

          
 

العوا املتعاطفة مع التشيع وإيران  بالرجوع . ويمكن التعرف عىل يشء من أفكار د
 : قوله ومما جاء فيه،»سنة والشيعةالعالقة بني ال«: إىل كتابه

ض علــامء الــسنة املعــارصين جيــدهم ال يزالــون يقولــون يف « والقــارئ لفتــاوى بعــ
 ال تثبت عىل البحـث العلمـي، وال يقـوم عليهـا مـن كتـب أئمـة ًالشيعة اإلمامية أقواال

 .»الشيعة وعلامئهم دليل صحيح
ألن جـورج بـوش «:  فيقـول؛لتـهويكيل العوا املديح للرئيس اإليراين نجـاد ولدو

ًأضعف من أن يواجه رجال امتأل باإليامن قلبه، وحتـدث بـاحلق لـسانه، ووقـف يواجـه 
                                                        

، وهو باألصل حمـارضة ألقاهـا )م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ (صدر عن دار سفري بالقاهرة يف سنة )1(
 .العوا يف مقر نقابة الصحفيني يف القاهرة

 .)٨ص ( )2(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 .  دون خوف وال تردد؛أكرب قوة يف العامل
 يلتفـون حـول -شـباهبا وبناهتـا-ٍوهذا درس ثان تعلمناه، جعل األمة اإلسـالمية 

 .»مثلة لألمة اإلسالمية يف زمننا هذاإيران هي الدولة امل:  ويقولون،إخواهنم يف إيران
 ولـيس ؛سب الـصحابة مـسلك«:  ويقول،ّوهيون العوا من سب الشيعة للصحابة

  !»عقيدة
وإحـدى املـشكالت «: ُوال يعرتض العوا عىل اخلمس من حيث األساس، ويقول

 مشكلة الترصف يف أموال اخلمس، فالذي يكـسبه كـل شـيعي :مع إخواننا الشيعة هي
 اخلمس منه إىل علامء الشيعة وأئمتهم، وفق سلسلة طويلة من إجراءات التوزيع يذهب

مخاس مليارات، بعضهم ينفق هذه يف كل مرحلة عىل املستحقني، ثم ترتاكم من هذه األ
.. املليارات يف إنشاء املستشفيات واملدارس ونرش الكتب وتعليم العلم ورعاية الفقـراء

 .إلخ
 نرش املذهب الشيعي، فيأيت هؤالء املرتزقة الذين ينالون وبعضهم يرى أن ينفقها يف

من هؤالء الناس أمواهلم لكي حيـاولوا بعـث أو نـرش هـذا املـذهب يف الـبالد اخلالـصة 
 أو التي غالبية أهلها من أهـل الـسنة، وحيـاولون تفريـق أمـر املـسلمني يف ،ألهل السنة

 .  وهو مجيع؛الوطن الواحد، أو اجلامعة الواحدة
 .» وهذه هي الفتنة التي ال نقبلها،هو الذي نقف ضدههذا 

 
                                                        

 .)٥٤ص ( )1(
 .)٤٤ص ( )2(
 .)٦٠ص ( )3(



 
 

 

 


  

  :فهمي هويدي ©
يوسف .  والذي وقف ضد ترصحيات د؛الكاتب املعروف

القرضاوي بخطورة مرشوع نرش التشيع يف املجتمعات السنية، 
 وكتب يف مقال ،)أخطأت يا موالنا(: وكتب عدة مقاالت منها

 الشيخ القرضاوي ليس إن املد الشيعي الذي حتدث عنه(: آخر
 .)»حاجه زي العفاريت كده «سوى وهم

 ؛املتـشيعنيومن العجيب أن هشام قطيط املتشيع السوري عد فهمي هويـدي مـن 
 صـاحب كتـاب ،الكاتب املرصي الشهري) فهمي هويدي(األستاذ القدير « :حيث قال

 .» وغريه من املقاالت والكتب اجليدة،»إيران من الداخل«

  :يم الدسوقي شتاإبراه ©
وأحـد أبـرز مرتمجـي األدب  ،»الثورة اإليرانيـة «، مؤلف كتاب)١٩٩٨-١٩٤٣(

 .الفاريس، وأستاذ اللغة الفارسية وآداهبا بكلية اآلداب جامعة القاهرة
  :فهمي الشناوي. د ©

 . الذي قام بعالج اخلميني يف بداية الثامنينات؛طبيب املسالك البولية


اتسمت عالقة احلكومـة املـرصية باملتـشيعني بكثـري مـن التـوتر ألسـباب 
 : عديدة منها

                                                        
، منشور عىل شبكة ) الشيعةأنقذوا مرص من هجمة (راشد بن عبد املعطي بن حمفوظ، مقال )1(

 .اإلنرتنت
 .)٢٢٠ص( »ومن احلوار اكتشفت احلقيقة«يف كتابه  )2(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 ويرتبطون بأحزاب وجهات خارجيـة ، أن الشيعة يعملون ضمن تنظيم رسي-١
 . وتدريب بعض أنصارهم،تعمل عىل متويل أنشطتهم

تنظـر  حيـث ؛ً عالقات الريبة والتوتر التي متيـز عالقـات مـرص بـإيران عمومـا-٢
 .احلكومة إىل هؤالء املتشيعني عىل أهنم أتباع إليران

 ؛ّ اصطدام أفكار الشيعة ومطالباهتم بعقائد األغلبية السنية يف املجتمع املرصي-٣
 . كاملطالبة بتحويل األزهر إىل جامعة شيعية؛خاصة مع اجلهر هبا

 :وقد اصطدم املتشيعون بالسلطات املرصية أكثر من مرة
 :)١٩٨٩، ١٩٨٨، ١٩٨٧(أعوام : األوىل ◙

 وحمـاوالت ، رصـد تنظـيم يـضم العـرشات مـن املتـشيعني)١٩٨٧(إذ تم يف عـام 
  . وبصفة خاصة حمافظة الرشقية؛الخرتاق أرس وعائالت كاملة يف وسط الدلتا

 كانوا عىل عالقة -وخاصة احلركيني منهم-وقد تبني للسلطات األمنية أن الشيعة 
 ، وحــصلوا عــىل متويــل إلدارة نــشاطاهتم يف مــرص،ان وقــمباملؤســسة الدينيــة يف طهــر

 حيث عثرت عىل ما يفيد حصول أعضاء التنظيم ؛ورصدت السلطات وجود التمويل
  .عىل مائة ألف جنيه

 واثنـني مـن ، عراقيني من املقيمني يف مـرص)٤( تم القبض عىل )١٩٨٨(ويف سنة 
 وتم إغـالق ، وباكستاين،سطيني وفل، ولبنانيني، وثالثة طالب من البحرين،الكويتيني

                                                        
 : ، واحلمالت احلكومية ضد املتشيعنيةانظر تفاصيل هذه التنظيامت الشيعية املرصي )1(

 .)١/١١/١٩٩٦ (»جملة الوطن العريب «²
 .)١٨٤ص (»١٩٩٩تقرير مركز ابن خلدون لسنة  «²
 .)٢٩/١١/٢٠٠٢ و ١٧/١١/٢٠٠٢ (» األوسطصحيفة الرشق «²



 
 

 

 


  

 وكـذلك دار ،متويـل مـن إيـرانتلقي  ووجهت إليها هتمة ، للنرش الشيعية»دار البداية«
 .»البالغة«النرش الشيعية اللبنانية 

 بتهمة التجـسس ،ويف نفس العام تم ترحيل القائم باألعامل اإليراين حممود مهدي
  .فكر الشيعي والرتويج لل،واالتصال مع شخصيات شيعية مرصية

 . خليجيني وإيراين)٤( بينهم ،ً فردا)٥٢( قبض عىل تنظيم من )١٩٨٩(ويف سنة 
 :)١٩٩٦(سنة : الثانية ◙

 حيث تم الكشف عن تنظيم يضم ؛وتزامنت مع تردي العالقات املرصية اإليرانية
 إضـافة إىل ، وضم أغلب املتهمـني يف القـضايا الـسابقة، حمافظات)٥(ً عضوا يف )٥٥(

 .شحاتةحسن 
وقد تزامنت هذه احلملة مع حماوالت إيرانية لتأسـيس مؤسـسة إعالميـة يف أوربـا 

 .برأسامل مليار دوالر
وقــد أكــدت املعلومــات الــواردة بخــصوص هــذا التنظــيم أن املؤســسات الدينيــة 

 هــي التــي رســمت خطــة ؛اإليرانيــة التــي يقــف وراءهــا املرشــد اإليــراين عــيل خــامنئي
املوجـود يف - وأن حممـد تقـي املـدريس ،احلسينيات الشيعية من خالل ؛الخرتاق مرص

 مـن خـالل االتـصال بـبعض املـرصيني ؛ هو الذي أرشف عىل تطبيـق هـذه اخلطـة-قم
 .املتشيعني

ّوإذا علمنا أن تقي املدريس هـو نفـسه الـذي لعـب دورا هامـ ًا يف تأليـب املعارضـة ً
 لكن ؛ ووصل إىل مرص،خلليج نكتشف أن خمطط االخرتاق بدأ يف ا؛الشيعية يف البحرين

 !مع اختالف أسلوب االخرتاق
 ، والبحــرين، كــإيران؛وقــد متــت بعــض عمليــات جتنيــد املتــشيعني خــارج مــرص

 أو ،ويتم التجنيد عادة أثناء زيـارات يقـوم هبـا الـبعض إىل إيـران ،..، وأورباوالكويت
 واصطياد ،د فيهاخالل الندوات واملؤمترات الدينية التي حيرص شيعة إيران عىل التواج



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 ،املرصيني الذين لدهيم استعدادات فكرية أو نفسية لالرتباط باملذهب الشيعي وإيـران
) الـسني( كان أحد املتطرفني يف تنظيم اجلهاد -وهو صالح الورداين-وإن أحد هؤالء 

 عاد بعدها لريوج للفكر الشيعي ؛ ويقيض فيها مخس سنوات،قبل أن يسافر إىل الكويت
 . صادرهتا السلطات األمنية،كتبعرب سلسلة 

 فقـد سـعوا إىل مـد نـشاطهم يف مخـس ؛)٥٥(وفيام يتعلق بأعضاء هذا التنظـيم الــ 
 ،»احلـسينيات « حتـت اسـم، وسـعوا إىل تكـوين خاليـا شـيعية رسيـة،حمافظات مرصية

 ،»املجلس الشيعي األعىل لقيادة احلركـة الـشيعية يف مـرص «مجعها مستوى قيادي باسم
 وثبت أن ثامنية مـن األعـضاء النـشيطني زاروا ،أن التنظيم برمته موال إليرانوقد تبني 

ً كام أن عـددا آخـر تـردد عـىل بعـض الـدول ،)١٩٩٦(إيران يف الفرتة التي سبقت محلة 
 باعتبارهـا ؛ والتقوا هناك مع قيـادات شـيعية إيرانيـة وعربيـة،العربية من بينها البحرين

 .ةمتثل املرجعية املذهبية الشيعي
 واحلصول عىل معلومات ،وقد نجحت اجلهات األمنية يف مرص يف اخرتاق التنظيم

 . وخمططات التحرك، والتمويل، وأساليب التجنيد،من داخله حول البناء التنظيمي
 ، ومطبوعـات، تم العثور عىل مبالغ ماليـة كبـرية؛وحني ألقي القبض عىل عنارصه

 وأوراق تثبـت تـورطهم ،ها خططهم وديسكات كمبيوتر مربمج علي،وأرشطة كاسيت
 عـىل عالقـة -إمـام مـسجد الـرمحن-يف عالقة مع إيران، وقـد تبـني أن حـسن شـحاتة 

 .  بالتنظيم
 :)م٢٠٠٢(ترشين الثاين سنة / يف نوفمرب: الثالثة ◙

ًويعمـل مدرسـا يف -حيث تم القبض عـىل تنظـيم بزعامـة حممـد يوسـف إبـراهيم 
 اهتمـوا بـالرتويج لتنظـيم ،فة إىل صاحب مطبعة إضا، وحييى يوسف،-حمافظة الرشقية

التابعـة ملركـز ديـرب » املنى صافور « وكان ذلك بقرية؛شيعي يسعى لقلب نظام احلكم
 . وقد تم اإلفراج عنهم بعد أقل من أسبوعني من اعتقاهلم،نجم



 
 

 

 


  

 :)م٢٠٠٣(يف هناية سنة : الرابعة ◙
 البحر األمحـر، ومـنهم حيث تم اعتقال بعض املتشيعني يف منطقة رأس غارب عىل

 .حممد الدريني
ويبني املتشيع املـرصي أمحـد راسـم النفـيس أن األسـلوب األمنـي يف التعامـل مـع 

 :الشيعة آخذ يف التفكك والتحلل ألسباب خارجية وداخلية
 :أما األسباب اخلارجية فتتلخص يف

 وحيرض عليهم خارج ، الذي كان يعادي الشيعة؛سقوط نظام صدام حسني -١
 .ً بارزاًراق، وجميء نظام جديد عىل أنقاضه حيتل فيه الشيعة مكاناالع

التــي جعلــت اإلرهــاب  ؛)٢٠٠١(أحــداث احلــادي عــرش مــن ســبتمرب  -٢
 ً بالسنة، وبالتايل فقد غدا اإلعالن عن القبض عن تنظيم شـيعي يف مـرص أمـراًحمصورا

 .ًمستهجنا
 .عة فيعزوه النفيس إىل قوة حتمل الشي؛أما السبب الداخيل


 كام أن ،إن مرص تعترب مهمة بالنسبة لنا«: يقول الرئيس اإليراين السابق حممد خامتي

 .»مرص هلا نظرة واهتامم خاص بإيران
ًولذلك لعبت العالقات املرصية اإليرانية دورا كبريا يف التأثري عىل شيعة مـرص  أو ،ً

                                                        
، مركز )٣٩ص  (»رؤية شيعية-رحلتي مع الشيعة والتشيع يف مرص «أمحد راسم النفيس،  )1(

 .)م٢٠٠٥(، ١املحروسة للنرش واخلدمات الصحفية واملعلومات، القاهرة، ط
لدولية، سيد هادي خرسو، مكتبة الرشوق ا: جمموعة، إعداد وتقديم» أهل البيت يف مرص« )2(

 ).اهلامش-١٥ص (،)م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 .املتشيعني يف مرص
 :ويمكن تقسيم هذه العالقات وتأثرياهتا إىل مرحلتني

 فمنذ العهد امللكي يف مرص قبل ،)م١٩٧٩( قبل قيام الثورة اإليرانية سنة :األوىل
 وكـان هنـاك عالقـات ، كانت العالقات محيمة بني مرص وإيـران)م١٩٥٢(الثورة سنة 

 . يف مرصمصاهرة تربط شاه إيران باألرسة املالكة
وقد سبق احلديث عن العالقات القوية للرئيس املرصي السابق أنور السادات مع 

 وغـض ،)م١٩٧٣( األمـر الـذي ترتـب عليـه إنـشاء مجعيـة آل البيـت سـنة ،شاه إيران
 .الطرف عن األنشطة الشيعية

 ؛ فقد كانت عالقاتـه مـع الـشاه يف جمملهـا متـوترة؛أما يف زمن الرئيس عبد النارص
 .م مجال عبد النارص اخلميني يف رصاعه مع الشاهحيث دع
 حيث تأزمت العالقات بسبب مهامجة إيران ملرص ؛ بعد قيام الثورة اإليرانية:الثانية

 ونـتج عـن ، ورفـضت تـسليمه إىل حكومـة إيـران اجلديـدة،التي استضافت شاه إيران
األزهـر الـسابق هجوم الثورة اخلمينية عىل مرص تردي العالقات، وإلغـاء فتـوى شـيخ 

 ، وحـل مجعيـة آل البيــت،حممـود شـلتوت بجـواز التعبـد عـىل املــذهب اإلثنـى عـرشي
 . ومنع دخول الكتب الشيعية إىل البالد،ومالحقة الشيعة والتضييق عىل أنشطتهم

                                                        
عبـد النـارص « يف كتاب :انظر تفاصيل دعم عبد النارص للثورة عىل الشاه، ومنهم اخلميني )1(

 .)١١٠، ٧٥ص(، )٢٠٠٠(صدار مركز األهرام سنة إلفتحى الديب، من  »وثورة إيران



 
 

 

 


  

        


 إذ كانت هناك ؛ة املطلقة ملرحلة ما بعد الثورةلكن هذا الوضع املتأزم مل يكن السم
 خاصـة يف الفـرتة التـي تـوىل فيهـا حممـد خـامتي ؛الكثري من فرتات التقارب والتـساهل

 بـني ًاّ سياسـيً،  تقاربـا)م٢٠٠٠(، وشهدت سنة )م٢٠٠٥ - ١٩٩٧(الرئاسة يف إيران 
 . لرياضية يف خمتلف املجاالت االقتصادية والثقافية واًمرص وإيران، وتعاونا

ــاح املــرصي  ــة االنفت ومــن أمثل
 مؤسـسة : مثل،عىل اهليئات الشيعية

 واملجمــع العــاملي ،اخلــوئي يف لنــدن
للتقريب بني املذاهب اإلسـالمية يف 

 واستضافة مؤمترات للتقريب ،إيران
 :بني السنة والشيعة

 
 

 /٣/٦إىل / ٣١/٥(مي مـن  استضافة مرص ملؤمتر التجديد يف الفكر اإلسـال-١ 
مفتـي الـشيعة يف لبنـان، ونائـب -عبد األمري قبالن :  وكان من بني املشاركني،)٢٠٠١

مستـشار - ، وحممـد عـيل تـسخريي-رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل فيام بعد
رئيس مؤسـسة اخلـوئي يف -، وعبد املجيد اخلوئي -مرشد الثورة اإليرانية عيل خامنئي



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

  .ل مرجع الشيعة السابق أيب القاسم اخلوئي، ونج-لندن
 أمحد عمر هاشم إىل مؤسسة اخلـوئي يف -آنذاك-  زيارة رئيس جامعة األزهر-٢ 
 عىل هامش زيارته إىل لنـدن لتوقيـع اتفاقيـة ،متوز من العام نفسه/  يف شهر يوليو،لندن

 .تعليمية مع الكلية اإلسالمية
/  برعايـة الـرئيس مبـارك يف مـايو،) متغريحقيقة اإلسالم يف عامل( عقد مؤمتر -٣ 
 .  اخلوئي وقبالن-ًأيضا- وقد شارك فيه ،)٢٠٠٢(أيار 

 ؛ زيارة السفري املرصي يف بريطانيا عادل اجلزار ملؤسسة اخلوئي الشيعية يف لندن-٤
 لـرئيس بعثـة ؛)٢٠٠٣(آب / حلضور حفل تكريم أقامتـه املؤسـسة يف شـهر اغـسطس

 . ستشار يف السفارة املرصية بمناسبة انتهاء عملهام يف بريطانيااألزهر يف بريطانيا وامل
 ودعـم املكتبـات املوجـودة يف ،والتعاون األزهري اإليراين يف حتقيق املخطوطـات

 املجلس األعىل لرعاية آل : والسامح للشيعة بإنشاء هيئات ومؤسسات مثل،البلدين
ع يف تدريس اللغة الفارسية يف اجلامعات  والتوس، وإعادة افتتاح مجعية آل البيت،البيت

 . املرصية
 يف التعــاون بــني مؤســسة األهــرام ومركزهــا -ًأيــضا-ّوقــد جتــسد هــذا التــساهل 

 التـابع ؛ وبني معهد الدراسات السياسية والدولية،للدراسات السياسية واالسرتاتيجية
 :  إذ أثمر هذا التعاون،لوزارة اخلارجية اإليرانية

 وهي جملة شـهرية تـصدر باللغـة ،»خمتارات إيرانية«األهرام جملة  إصدار مركز -١
 وتركـز عـىل ترمجـة املـواد العلميـة ،)م٢٠٠٠(اغـسطس / ً بـدءا مـن شـهر آب،العربية

                                                        
 .)١٤٨، ١٣٣ ،١٢٣، ١٢٢(التي تصدرها مؤسسة اخلوئي، األعداد » جملة النور« )1(
 .)٢١/٨/٢٠٠٠ (»الرشق األوسط« )2(



 
 

 

 


  

  .ًوالصحفية املنشورة أساسا باللغة الفارسية
 فتح حوار بني مركـز األهـرام ومركـز الدراسـات الـسياسية التـابع للخارجيـة -٢

ًا بـني ّ تعقـد دوريـ،د نتج عن هذا احلـوار عقـد نـدوة سـنوية بـني املركـزين وق،اإليرانية
 ثم توسيع احلوار ، للنهوض بالعالقات املرصية اإليرانية كخطوة أوىل؛طهران والقاهرة

 خلـق حمـور : واآلخـر، اجتاه توسـيع احلـوار إىل حـوار عـريب إيـراين:األول: يف اجتاهني
 . تركي، إيراين،مرصي: خاص للحوار

متــوز ســـنة /  يوليـــو)١١ و١٠(د عقـــدت النــدوة األوىل يف طهـــران يــومي وقــ
 سـنة ، يوليو)٢٢-٢١( وعقدت الندوة املرصية اإليرانية الثانية يف القاهرة ،)م٢٠٠٠(
) ١١-١٠(وشهدت العاصمة اإليرانية أعامل النـدوة الثالثـة يف الفـرتة ،  )م٢٠٠١(

 .)٢٠٠٢(كانون األول / ديسمرب
ور الذي تلعبه هذه الندوات بالرتويج للوجود اإليراين يف املجتمع وبالرغم من الد

عــضو جملــس - أن إحــدى املــشاركات اإليرانيــات وهــي مجيلــة كاديفــار ّ إال؛املــرصي
ت هجوما عىل مرص، واهتمتهـا بأهنـا هـي التـي -الشورى اإليراين عن دائرة طهران ً شنّ
 .تعيق إقامة عالقات ثنائية مع إيران

 للمـشاركة ؛)٣/٢٠٠٧( مرص يف شـهر يبق حممد خامتا السس اإليراينوزار الرئي
 .يف مؤمتر املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية

                                                        
 والكتاب ،حممد السعيد إدريس. ، حترير د)٩-٧ص (»تطوير العالقات املرصية اإليرانية« )1(

 .عبارة عن أعامل الندوة الثانية التي عقدت يف القاهرة
ز ، مركـ»٢٠٠١ سـبتمرب ١١حتديات ما بعد : مرص وإيران«، )حمرر(حممد السعيد إدريس  )2(

 .)١٥٠ص (،)م٢٠٠٣(الدراسات السياسية واالسرتاتيجية باألهرام، القاهرة، 



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

خـالل الفــرتة  ،»رؤى مـرصية وإيرانيـة: إيـران والعـرب «وعقـد يف طهـران مـؤمتر
ــني احلــضارات )٢٠٠٧/ ١٦/١١-١٥( ــة للحــوار ب ــني املؤســسة الدولي ، بالتعــاون ب

ي، وبرنــامج الدراسـات احلــضارية بكليـة االقتــصاد والعلــوم والثقافـات برئاســة خـامت
 . السياسية بجامعة القاهرة

 ففـي كلمـة خـامتي ؛ولوحظ عىل املؤمتر حماولة إيران كسب مرص لصفها وحمورهـا
أمهية االنتباه إىل اجلوار احلضاري بني مرص وإيران، فكال الدولتني ال متـثالن  «أشار إىل

واحـدة فقـط، بـل متثـل كـل مـنهام إحـدى أهـم احلـضارات ًأركانا يف حضارة إسـالمية 
 ولـذا يمتلـك الـشعبان املـرصي واإليـراين طاقـات هائلـة ؛العريقة التي عرفتها البرشية

  .»يمكن استثامرها لتقوية اإلسالم
عـىل  « فـرصح بـأن؛-رئيس املوسوعة اإلسـالمية- يأما حممد املوسوي البنجور

 يقع عبء تنظيم رؤى -منطقة الرشق األوسطكدول حمورية يف - كل من مرص وإيران
 ، ملواجهة كثري من التحديات املفروضـة علـيهم ومـنهم؛إقليمية يلتف حوهلا املسلمون

 التي من خالل تبنيها هنـج العنـف ؛ولعل من بني هذه التحديات حماربة الرؤى السلفية
 .سعودي يف حماولة مكشوفة لشق التعاون املرصي ال،»قد أرضت بالعامل اإلسالمي

 فقد كان هناك وعي رسمي مـرصي مـن خطـر الـسياسات ؛ورغم هذا التساهل
» العربيـة« والذي عرب عنه الرئيس حـسني مبـارك يف لقائـه مـع قنـاة ؛الشيعية يف املنطقة

، وهو الترصيح »إليران وليس لدوهلم«بأن والء أغلب الشيعة يف املنطقة هو بالتأكيد 
 .دول بحملة إعالمية رشسةالذي هامجه الشيعة من عدة 

                                                        
 .)٢٠٠٧كانون األول / ديسمرب،٨٩(العدد  »دورية خمتارات إيرانية« )1(
 .)٨/٤/٢٠٠٦ (»قناة العربية« )2(



 
 

 

 


  

وقد قامت إيران باستفزاز مرص من خالل عـرض فـيلم وثـائقي هيـاجم الـرئيس 
التلفزيونيـة » العـامل«السابق أنور السادات، مما جعل مرص تقدم عىل إغالق مكتب قناة 

 بتكـوين خليـة توبسبب القبض عىل خلية حزب اهللا التي قامـ، اإليرانية يف القاهرة
 ، توترت العالقـات بـني مـرص وحـزب اهللا وإيـران)٢٠٠٩( دعم غزة عسكرية بحجة

 .وشهدت محالت إعالمية شديدة
 فقـد التقـى ؛ًلكن مؤخرا يبدو أن هناك ترتيبات لعقـد صـفقة بـني مـرص وإيـران

 عىل هامش اجتامع وزراء خارجيـة ،وزيرا اخلارجية املرصي أبو الغيط و اإليراين متكي
، ورصح املتحــدث باســم وزارة )٢٠٠٩/ ١٣/٧(خ دول عــدم االنحيــاز بــرشم الــشي

إن العالقـات بـني مـرص وإيـران هـى عالقـات «: اخلارجية املرصية السفري حسام زكى
 ، وقد شهدت هذه العالقات يف الفرتة األخرية الكثـري مـن التجاذبـات والتـوتر،قديمة

 حتتمل، أو أن  لتأويل األمور أكثر مماي وال داع،ونعمل عىل استعادة العالقات الطبيعية
 .»نبالغ وهنول يف حجم اخلالف ونصفه بأوصاف ليست موجودة

ثم رصح وزير اخلارجية اإليراين متكـي خـالل اسـتقباله الـرئيس اجلديـد ملكتـب 
إن املـشاورات « :»إرنا«رعاية مصالح مرص يف طهران، لوكالة األنباء اإليرانية الرسمية 

 .»عوب املنطقة لشًاّ قويًبني طهران والقاهرة تشكل دعام
إننا نقوهلا بأكرب قدر «: ورد التحية وزير اخلارجية املرصي أمحد أبو الغيط بترصحيه

 ودولـة ، فهي دولة صديقة؛ إيران ليست دولة معادية ملرص:من الرصاحة واالستفاضة
 .»إسالمية، ولكن مرص هلا مطالب حمددة فيام يتعلق بالقدرات النووية لطهران

 أخـذت سياسـة التقـارب ؛الدبلوماسية الودية بني اجلـانبنيبعد هذه الترصحيات 
                                                        

 .)٢٣/٧/٢٠٠٨ (»إيالف«موقع  )1(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

 ختفيـف اللهجـة العدائيـة : منها،ً ووضوحاًبني مرص وإيران تدخل مسارات أكثر عمقا
 والتي ؛يف اإلعالم املرصي ضد إيران، ورفع الدعم عن مجاعة العلامء املسلمني العراقية

احلكومـة املـرصية، والتجاهـل  وحتظـي بـدعم وعنايـة مـن ،كان هلا مقر دائـم بالقـاهرة
 قضية انتهاك حقوق أهل الـسنة بـإيران، : مثل،املتعمد لكثري من امللفات العالقة بإيران

 .والوجود اإليراين يف أفغانستان، وملف مجاعة جند اهللا
 عن إنشاء أول بنك إيراين مرصي يف العاصـمة اإليرانيـة )٧/٢٠١٠(أعلن يف و

والـذي متتلــك فيـه رشكــة ؛ »MIDB«ران للتنميـة طهـران، وهـو فــرع لبنـك مـرص إيــ
 من أسهمه نيابة عن حكومـة )%٤٠(أكثر من  »IFIC«االستثامرات األجنبية اإليرانية 

 .إيران
 تم يف القاهرة بحضور رئيس هيئة الطريان اإليراين، ومحيد )٣/١٠/٢٠١٠(ويف 

قية بـني مـرص وإيـران توقيع أول اتفا -نائب الرئيس اإليراين للشئون السياحية-بقائي 
 رحلـة أسـبوعية، ويف تربيـر هـذه )٢٨(لتنظيم حركة النقل اجلوي بني البلدين، بواقـع 

املمثــل االقتـصادي بمكتــب رعايـة املــصالح -تفاقيـة املفاجئــة قـال حممــود صـادقي اال
 عن توقعاته بأن يؤدي إعادة تشغيل اخلط اجلوي بني مـرص وإيـران -اإليرانية بالقاهرة
ي وصل قبل التوقيع عىل اتفاقيـة ذ وال؛ حجم التبادل التجاري بني البلدينإىل انتعاش

ــشغيل إىل  ــادة الت ــون دوالر)١٠٠(إع ــث ؛ ملي ــز  حي ــران ترتك يف صــادرات مــرص إلي
 يف الوقـت ، خاصة الربتقال والرمان والتبغ وبعض املواد الصناعية؛املنتجات الزراعية

                                                        
 مفكـرة«، موقـع »ين ؟هل كانت صفا ضحية التقارب املرصي اإليرا«رشيف عبد العزيز،  )1(

 .)١٨/١٠/٢٠١٠ (»اإلسالم
 .)١٨/٧/٢٠١٠ (»سالممفكرة اإل« )2(



 
 

 

 


  

ملـرص، وسـيارات البيجـو التـي يـتم جتميعهـا  ويةالذي تصدر فيه إيران املواد البرتوكيام
 .بمرص واملكرسات

لكن مل يتم تدشني هـذا اخلـط اجلـوي؛ بـسبب قلـة الركـاب حتـى اآلن؛ بحـسب 
  .نيترصحيات املسؤولني اإليراني

، )١٣/١٠/٢٠١٠(نجــاد لبــريوت يف الــرئيس اإليــراين أمحــدي وعقــب زيــارة 
ية بأهنـا تبـث الفتنـة، أجـرت صــحيفة وانتقـاد حـسن نـرص للقنـوات اإلسـالمية املـرص

ً حوارا مع شيخ األزهر أمحد الطيب هاجم فيه )١٦/١٠/٢٠١٠(اللبنانية يف » النهار«
 حينام جتد يف هذه اآلونة األخرية :ًمثال«:  حيث قال؛ ودافع عن الشيعة،القنوات السنية

 مل ظـاهرة جديـدة) يف مـرص(بعض الشباب الذين حياولون الدعوة للمـذهب الـشيعي 
 بل األمر هيولك عنـدما نجـد بعـض الـشباب ينتقـد الـسيدة عائـشة أو ،حتدث من قبل

  .الصحابة
 . ن تنبعث يف بالد أهل االسالمأن فتنة خيطط هلا ويراد هلا إ: هذا جيعلني أقول

 ألننا نحتاج ؛نكرها ودون االهتام ألي دولةأنني إ ف؛ًطبعا حينام أرى ظاهرة كهذه
 وبدونه ال ، وهذا يشء مهم ورضوري ونحتاجه،مية لكل دوهلاىل وحدة األمة االسالإ

 . ن نرفع رؤوسنا يف يوم من األيامأنستطيع 
 بعض البلدان االسالمية، وبعض املتشددين !أبحث عن املستفيد مما حيدث اآلن

 حينام تكون هناك فضائيات حتكم بكفر ،ًيتحملون جزءا من املسؤولية حول هذه الفتنة
ً وال نجد له مربرا ال مـن كتـاب وال سـنة وال ،ء مرفوض وغري مقبول هذا يش؛الشيعة

                                                        
 .)٢٥/١٠/٢٠١٠ (»املرصيون« )1(
 .)٢٣/١١/٢٠١٠ (»البينة«موقع  )2(



 

 

 


 
 

 مصرشيعة ) ١ (

  .سالمإ
 ، كام تطلـق الـشائعات؛ فال يوجد عند الشيعة قرآن آخر،نحن نصيل وراء الشيعة

ن الـشيعة لـدهيم أومجيع مفرسي أهل السنة من الطربي وحتى اآلن مل يقل مـنهم أحـد 
 .»قرآن آخر

 أصـدر وزيـر اإلعـالم املـرصي أنـس )١٩/١٠/٢٠١٠(وبعدها بثالثة أيـام يف 
 قنـاة أخـرى، وكـان مـن )١٨( وإنـذار ، قناة إسـالمية سـنية)١٢(ًالفقي قرارا بإغالق 

 انتقاد املذهب الشيعي، ورغم وجود :ضمن املربرات إلغالق بعض هذه القنوات هو
 !!إال أهنا مل تغلق» النيل سات«قمر عىل تبث  قناة شيعية )٣٥(كثر من أ

 من جممل هذه املواقف وجـود ترتيبـات جديـدة يف الـسياسة املـرصية جتـاه ويبدو
 .إيران والشيعة

 
 
 

 
CCC 

 

                                                        
 .)٢٠/١٠/٢٠١٠ (»املرصيون«، »فضيحة بيان وزير اإلعالم املرصي« ،مجال سلطان )1(
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 السودانشيعة ) ٢ (

 
)٢( 
 السودانشيعة 

 
V 

 
بـني » البقط «اتفاقية  عقدت )هـ ٣١( ففي سنة ،ًوصل اإلسالم إىل السودان مبكرا

املـسجد    والتـي تـشري إىل التـزام النوبـة بكـنس وإرساج؛أهل النوبة والعرب املـسلمني
 .الذي ابتناه املسلمون يف دنقال

ه تأثر بالنشاط الـشيعي شـأنه  لكن،فالسودان بلد سني منذ بداية الدعوة اإلسالمية
 أو التي حتـدثنا ، والتي نتناوهلا يف هذا اجلزء من املوسوعة؛شأن كثري من البلدان السنية

 . عنها يف األجزاء السابقة

 
                                                        

 .نرتنت، بحث منشور عىل شبكة اإل)دخول اإلسالم السودان(حسن مكي حممد أمحد، . د )1(



 
 

 


  

 الذي يغلـب عليـه اجلانـب ؛وجود التصوف:  ومما سهل عمل التشيع يف السودان
فيني بـل وشـيوخ طـرقهم إىل  مما ساعد عىل حتول بعـض الـصو؛العاطفي جتاه آل البيت
 .متشيعني ودعاة للتشيع
 العالقات السياسية القوية التـي مجعـت بـني نظـام اإلنقـاذ الـذي :يضاف إىل ذلك

 وإيـران، والتـي أجلـأت الـسودان إىل الـدعم اإليـراين -قبل نزاعـه معـه-أسسه الرتايب 
الدول الغربية، ملواجهة العقوبات واحلصار املفروض عليه من قبل الواليات املتحدة و

 الفرصة -من خالل سفارهتا يف اخلرطوم وهيئاهتا األخرى-إيران ما أدى إىل أن تستغل 
ّا ودينيّللتمدد يف السودان وقارة أفريقيا، وسط تساهل السلطات السودانية سياسي  .ًاً

تنظر بـاهتامم إىل الـسودان كـسوق واعـد يمكـن أن يكـون ذا جـدوى إيران كام أن 
 . ًاّفعالة اقتصادي


يـشري املحلـل الـسوداين الـدكتور عــثامن عيـسى إىل أن بـدايات دخـول التــشيع إىل 

ً وخـصوصا ؛ بتوثيق عالقاهتم بشيوخ الطـرق الـصوفيةيرانينيالسودان متثلت بقيام اإل
من يدعي منهم أنه من آل البيت، والتظاهر هلؤالء الشيوخ بـأهنم جيتمعـون وإيـاهم يف 

البيــت ومنــارصهتم، وادعــائهم أن أســاس اعتقــادهم واحــد، وهكــذا توالــت حمبــة آل 
 .  فتكونت العالقات املتينة؛الزيارات هلؤالء مع اإلغراءات املادية هلم

ومن خالل هؤالء الشيوخ تم الوصول إىل مريدهيم وأتبـاع طـرقهم، وسـمح هلـم 
 وهـو ؛خلبإلقاء املحارضات يف مساجدهم وقراهم، كل هذا حـدث بـسبب هـذا املـد

 .اجتامعهم مع الطرق الصوفية يف ادعاء حمبة آل البيت
                                                        

 .)٧/٣/٢٠٠٧ (»جملة الوطن العريب« )1(



 

 -اخلتميـة  - القادريـة( ومـن أشـهرها ؛ووجد النشاط الشيعي يف الطرق الصوفية
، بـشكل ربـام ال يتـوفر يف بلـدان أخـرى، ً خـصباًمرتعـا)  الـسامنية- التيجانية -املهدية 

 ألهنـم يزعمـون أهنـم ؛ل البيـتوالشيعة يركزون عىل الطرق الصوفية التـي تنتـسب آل
 . أقرب إليهم

ويكاد املتشيعون بالسودان جيمعون عىل أن انـتامءهم للـصوفية سـهل هلـم اعتنـاق 
 .  ام وجدوه من تشابه بني الفرقتني يف األفكار واملامرساتـِ ل؛التشيع فيام بعد

        
 

يف للمهـدي  أن املفهـوم الـصو-حممد حامـد حممـد أمحـد خـري-يبني أحد هؤالء و
املحققون مـن الـصوفية  «: هو ذات املفهوم الشيعي، ويقول-عىل سبيل املثال-املنتظر 

عجـل اهللا ( بأن اإلمام املهدي هو اإلمام الغائـب حممـد بـن احلـسن ً قاطعاًيؤمنون إيامنا
 -وهو املرجع األول للصوفية بعد اإلمام الغزايل- فقد أورد القطب الشعراين ؛)ظهوره

سن العراقي، وأن شيخه عيل اخلواص أخربه بـأن اإلمـام املهـدي هـو مـن أن الشيخ ح
، وهو )ـه٢٥٥(أوالد اإلمام احلسن العسكري، وقد ولد ليلة النصف من شعبان سنة 

 . »ٍباق إىل أن جيتمع بعيسى بن مريم
                                                        

 -ر املحجـة البيـضاء، دا)٣٤٥، ص٥ج (، »املتحولون حقـائق ووثـائق«هشام آل قطيط،  )1(
 

= 
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 .ثم يناشد حممد حامد بعد ذلك الصوفية يف السودان تأييد الثورة اإليرانية
هـم : وكنت أسمع من شيوخنا الصوفيني كلامت مثـل «:دين الضوويقول كامل ال

ٌ بحـر، آل البيت الواضح رسهم، زورهـم بمحبـة تـشفع مـن درهـم، أسـتاذنا البـاقر
وذهـب إىل .. ًوتذكرت قصة الـشيخ الربعـي عنـدما كـان مريـضا.. جعفرنا الصادق
 مـرص لزيـارة مقامـات  ومل جيد العالج عندهم، فقرر عندئذ السفر إىل؛كثري من األطباء

، وبعـد )؛مقام السيدة زينب، مقام السيدة نفيسة، ومقام رأس احلـسني (آل البيت 
 .»..شهور رجع وهو معاىف من كل أنواع الباليا والعاهات

نعم وفرت الصوفية درجة كبرية من االحتضان للتـشيع  «:ويقول أمحد عثامن أمحد
فقان يف الوالء ألهل البيت، ربام هناك خالف  يت-كام قلت لك- ألن االثنني ؛يف البالد

 .»يف وسائل حتقيق ذلك الوالء ألهل البيت
  مــا يؤكــد ذلــك -مؤســس الطريقـة اهلنديــة-ويف كتـب الــرشيف يوســف اهلنــدي 

  : فقد جاء فيها؛-ًأيضا-
اللهم إنام نحمدك بجميع حمامدك الـسنية، ونـسألك بـذاتك وصـفاتك والكتـب «

ن تصيل وتسلم عىل حممد وآله وصـحبه يف كـل طرفـة عـني، وعـىل  أ؛واألديان القديمة

                                                        
  .)م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦(، ١بريوت، ط =
 . خامس األئمة عند الشيعة اإلثنى عرشية:حممد بن عيل الباقر )1(
 . سادس األئمة عند الشيعة اإلثنى عرشية:جعفر بن حممد الصادق )2(
ــاخنة «هــشام آل قطــيط،  )3( ــون حــوارات س ، دار )٢٤١ -٢٤٠ص( »ًوجهــا لوجــهاملتحول

 .)م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣(، ١ بريوت، ط-ءاملحجة البيضا
 .)٢٠/٨/٢٠٠٩ (»صحيفة الرشق األوسط اللندنية« )4(
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وأزواجه وأبنائه واإلخوان، وعىل إمام األئمة عيل، وسيدتنا فاطمة اللذين  صالح آبائه
الذرية، وابنيهام سيدي شباب أهل اجلنة ورحيانتي نبي هذه األمة احلسنان،  ختريت منهام
العلوم الدينية، وجعفر الـصادق، وموسـى عيل زين العابدين، وحممد باقر  وعىل أئمتنا

الكاظم، قادة اإلنس واجلان، وعيل الرضا، وحممد اجلواد، اهلداة اهلادية املهديـة، وعـيل 
اهلــادي، واحلــسن العــسكري، اخلــالص وارثــي أرسار النبــوة وعلــوم القــرآن، وإمامنــا 

عـده ألهـل ال خـري يف العـيش وال يف احليـاة ب  الـذي؛املهدي صاحب البشارة الفاطمية
 . »اإليامن


كانت اجلبهة القومية اإلسالمية من أكرب واجهات العمل اإلسـالمي يف الـسودان، 

 حـسن الـرتايب، وقـد كانـت سـباقة إىل. وهي تطوير جلامعة اإلخوان املسلمني بقيـادة د
 وهو مـا يـزال ، ومباركة حركة الثورة،مام اخلميني واإل،التعرف عىل التجربة اإليرانية«

 . يف منفاه يف باريس
بل وامتدت الصالت قبل ذلك مع أعوانه يف أمريكا، وبعـد انتـصار الثـورة وقيـام 

 يف ً دائـامًحـضورا) اجلبهـة اإلسـالمية(اجلمهورية اإلسالمية سجلت احلركة اإلسالمية 
ّ ودشـنت يف الـسودان ،أكثـر مـن مـرةران إيـ وزارت قيـادات احلركـة ،الساحة اإليرانية

 .. مجعية الصداقة مع الثورة اإليرانية
 ،ومن هنا فال عجب أن يمجد قادة اجلبهة واملسئولون السودانيون الثورة اإليرانية

                                                        
، بـدون اسـم نـارش وال سـنة الطبـع، )٥٤ص (»بنور فاطمـة اهتـديت«عبد املنعم حسن،  )1(

 -، مؤسـسة الـبالغ١، ط)٣٤-٣٣ص (»الشيعة يف شـامل أفريقيـا«وجاسم عثامن مرغي، 
 .للهندي» املولد الكبري « كتاب عنً، نقال)م٢٠٠٤ -ـه١٤٢٥(بريوت، 



 
 

 


  

 .» والتمكني هلم يف السودان،وال يبدون أي حرج يف دعم أنشطة الرافضة
الذي ألفه باالشرتاك مـع -» ة والتحديثاحلركة اإلسالمي «واعترب الرتايب يف كتابه

يبـدأ اإلسـالم دورة حـضارية جديـدة، ثـم إيـران  أنه بنجاح الثورة يف -راشد الغنويش
ولكـن الـذي عنينـا مـن  «:قاال) ؟ماذا نعني بمصطلح احلركة اإلسالمية (:حتت عنوان

تمـع  إقامـة املجً مـستهدفا،االجتاه الذي ينطلـق مـن مفهـوم اإلسـالم الـشامل بني ذلك
 وهذا املفهوم ينطبـق عـىل ،املسلم والدولة اإلسالمية عىل أساس ذلك التصور الشامل

اإلخـوان املـسلمون، اجلامعـات اإلسـالمية بباكـستان، وحركـة  (:ثالثة اجتاهات كربى
 .»)اإلمام اخلميني يف إيران

وقد انعكس موقف قادة اجلبهة املمجد للثورة اإليرانيـة عـىل طلبـة اجلامعـات مـن 
بعـد يـران السودان أول األمر يف شكل تأييد سـيايس إل يف  فظهر التشيع؛أعضاء اجلبهة
تظـاهرات  يف  وبـدأ طـالب اجلامعـات مـن زعامـات االجتـاه االسـالمي،اندالع الثورة

  أن األمـر يفي أ،»! أنـت هدايـة.. أنت املـشعل! رفعت الرايةييا مخين «مجاعية يرددون
 /١٩٨١( يف عـامي ً وكـان هـذا حتديـدا،سيايس اإليراينبدايته كان جمرد تأييد للخط ال

  ).م١٩٨٢
 واملجال العـسكري إىل ةجمال اإلعالم والثقافة العام يف وبعد ذلك ذهب متدربون

 فكان هـذا نـواة للعالقـة الفكريـة بـني الـشيعة واالجتـاه ، ليتلقوا تدريباهتم هناك؛إيران
هذه  يف  للتدريبًمركزاإيران تربت  واع،هذه املجاالت يف  ثم حصل التبادل،اإلسالمي

                                                        
 موقع ،»املد الرافيض يف السودان وانعكاساته عىل مرص والسعودية واليمن «،أمحد الظرايف )1(

 .)٢٠٠٩/ ٢٢/٤ (»البينة«
 .)١٧ص (»احلركة اإلسالمية والتحديث« )2(
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 ليتحول مـن جمـرد تأييـد ؛السودان يف  ثم بدا أثر هذا االتصال الفكري يظهر،املجاالت
تبني بعـض  يف  وقد متثل هذا،ومساندة للسياسة اإليرانية إىل تأييد للفكر الشيعي نفسه

 .ي الدعوة للخميني كزعامة دينيةأفراد االجتاه اإلسالم
هـذة اآلونـة بنـرش الفكـر  يف نارص النشطة من طالب اجلامعـاتوبدأت بعض الع

 ؛)ًفـرع اخلرطـوم سـابقا -القـاهرة(جامعـة النيلـني  يف  وعىل وجة اخلصوص،لرافيضا
 وأخـرى ،»الرسـايل« ويصدرون جريـدة حائطيـة اسـمها ،حيث أصبح هلم تنظيم قوي

 .»كربالء« باسم جامعة القرآن الكريم جريدة حائطية يف  هلمً وأيضا،»كربالء«باسم 
 والتـي ؛هو جزء من تاريخ احلركة اإلسالمية يف السودانإيران وهذا االنفتاح عىل 

 ؛أيدت الثورة اإليرانية التي تزعمها اخلميني، وتلخص سارة العيسى تـاريخ التأييـد
حيث عددت أسامء أبرز الرموز اإلسـالمية الـسودانية التـي أيـدت الثـورة اإليرانيـة يف 

حــسن مكــي، األســتاذ . د:  الــسبعيناتأواخــر
قطبي املهـدي، طـه حممـد . أمحد عبد الرمحن، د

ًأمحد، وهذا األخري سمى ابنه باخلميني، وطبعا 
هو الدكتور وإيران عراب سياسة التقارب مع 

 . حسن عبد اهللا الرتايب



                                                        

 .تقرير خاص عن التشيع يف السودان، غري منشور )1(
منـشور ، )٢٨/٥/٢٠١٠( ،)رش من مايو وشعار إيـرانأحداث العا( ، مقالىسارة عيس )2(

 .نرتنتشبكة اإلعىل 



 
 

 


  


 ؛)١٩٨٥(ت وثيقة منذ سقوط نظـام النمـريي سـنة بعالقاإيران يرتبط السودان و

 وسـمح بـدخول ،حيث تم استئناف العالقات الدبلوماسية التي كانت مقطوعة بيـنهام
 وتعززت العالقات بني البلدين بزيارة ،اإليرانية الناطقة باللغة العربية» كيهان «صحيفة

 ،)١٩٨٦ ديـسمرب /كانون األول(رئيس الوزراء السوداين الصادق املهدي لطهران يف 
تعهدت بتغطية االحتياجات البرتولية إيران سوداين مشرتك آنذاك أن -وذكر بيان إيراين

 .السودانية
غري أن طبيعة هذه العالقات وحدودها قد اختلفت يف ظل حكـم اجلبهـة القوميـة 

فنظــام ؛ )١٩٨٩(اإلســالمية التــي جــاءت إىل الــسلطة مــع انقــالب عمــر البــشري يف 
 وهو معروف بنزعته ؛حسن الرتايب.  تأسس عىل يد د)م١٩٨٩(ذي ظهر سنة اإلنقاذ ال

ــك يف سياســة الــسودان ،التحرريــة ــة، وقــد انعكــس ذل  وانفتاحــه عــىل الثــورة اإليراني
 .اخلارجية باالنفتاح والتحالف مع إيران

ــارب ــذا التق ــسلطة زاد ه ــاذ إىل ال ــول اإلنق ــد وص ــرتايب ،وبع ــدكتور ال ــامه ال  وأس
ُتـوزع أشـبه » كيهان العريب «حي بني الشعوب املسلمة، فكانت صحيفةبالتواصل الرو

 وأصبح هلا فـروع يف ،باملجان يف املكتبات السودانية، وانترشت املراكز الثقافية اإليرانية
ّنظام اإلنقاذ باألسلحة واملعدات، كام درب احلـرس الثـوري إيران العاصمة، ودعمت 

د عىل مواجهة االنتفاضـة املدنيـة وأعـامل الـشغب اإليراين رجال الثورة السودانية اجلد
 .التي يقودها الطالب

                                                        
 /١٢(، )٥٣( عدد »خمتارات إيرانية« جملة ،»العالقات اإليرانية العربية «حممد عز العرب، )1(

٢٠٠٤(. 
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واســتمرت العالقــات الــسودانية اإليرانيــة يف تكاملهــا وتنوعهــا، وهــي عالقــات 
 بحكـم أن الـسودان ،عسكرية بالدرجة األوىل، ومل تشمل التنميـة واملـساعدات املدنيـة

 .كان يعيش حالة حرب
يرانيـة يف ظـل عهـد الـصقور يف طهـران، وزار وقد نمـت العالقـات الـسودانية اإل

ثـورة  « بـأنٍ، ورصح البـشري يومئـذ)١٩٩٠(سـنة إيـران الرئيس السوداين عمر البشري 
  .»نرباس ييضء الطريق أمام املسلمني يف العاملإيران 

 فهاشمي رفسنجاين زار السودان يف حقبـة ؛ زاروا السودانيرانينيكام أن القادة اإل
 . )٢٠٠٧(، وزارها نجاد سنة )٢٠٠٤(ي زارها سنة التسعينات، وخامت

 إال أن ؛)٢٠٠٣(بعد سقوط بغداد سنة إيران ورغم تذبذب العالقة بني السودان و
والـسودان، يـتم بمعـدل زيـارتني لـوزير الـدفاع يف الـسنة، وزيـارة إيران التواصل بني 

 .واحدة لرئيس اجلمهورية عىل نفس الفرتة

  
 

                                                        
 /١٤/٢ (»اجلزيـرة نـت« ،»عالقات سياسـية قويـة واقتـصادية هـشة.. السودان وإيران« )1(

٢٠٠٧(. 



 
 

 


  

رير متعددة قد أشارت إىل عودة التنسيق والتعاون العسكري بني وكانت أنباء وتقا
 يسامهون يف بناء قواعد للقوات املسلمة إيرانينيالسودان وإيران، وأن خرباء عسكريني 

 .السودانية يف بورسودان وعقيق وسنكات
 احلـديث عـن -مستشار الرئيس السوداين-ويرفض الدكتور غازي صالح الدين 

باعتبارنـا إيـران نحـن ال نتعامـل مـع ! هذه مبالغـات«: ً السودان، قائالتغلغل إيراين يف
 أي تصوير للعالقة عىل أهنا عالقة وكالة يف املنطقة أو تآمر حتليل !وكالء عنها يف املنطقة

ًخاطئ جدا  . أن تكون دولة قويةإيران  ومن حق ،ّ
اذا نطالـب ملـ! جيب أن تكون دولة مـساملة أو ضـعيفةإيران أتعجب من موقف أن 

 اآلخرين بذلك؟ 
مـن واقـع الـسيادة، إيـران ولكن أنا أتـرصف باسـتقالل، وأحتـرك يف عالقـايت مـع 

وليكن بيننا تعاون، فالسودان مفروض عليه حـصار للتـسلح مـن أمريكـا وأوروبـا، ال 
أستطيع أن آيت بالسالح من أمريكا وأوروبا، فلامذا ال أشرتيه من روسيا والصني؟ وإذا 

 . »ه من روسيا والصني؛ فلامذا ال أشرتيه من إيران؟كنت أشرتي
 املرصية شبه »اجلمهورية«وقد اهتمت بعض الصحف املرصية وخاصة صحيفة 

سـامهت بـدور مهـم ومـؤثر يف حماولـة بأهنـا إيـران الرسمية عىل لسان حمررها السيايس 
 لالستيالء عـىل ؛نحركة العدل واملساواة بدارفور االنقالب عىل نظام احلكم يف السودا

 وأن عمليـات ، للجمهوويةًبراهيم رئيساإ وتنصيب قائدها خليل ،السلطة يف السودان
                                                        

 ).٢٠٠٧/ ٣١/١(» يبالوطن العر« )1(
 ).٣٠/٠٩/٢٠٠٩(» صحيفة الرشق األوسط« )2(
 .)٢٧/٥/٢٠٠٨(عدد  )3(



 

 


 
 

 السودانشيعة ) ٢ (

فحص األسلحة التي اسـتولت عليهـا القـوات الـسودانية مـن متمـردي حركـة العـدل 
 . ًواملساواة يف اخلرطوم أظهرت أن بعضا منها أسلحة حديثة إيرانية الصنع

شتهر بعالقاتـه بالـسفارة أاملساواة خليل إبراهيم ومعلوم أن رئيس حركة العدل و
ّاإليرانيــة يف اخلرطــوم عنــدما كــان وزيــرا إقليميــ ًا للــصحة، وعقــد لقــاءات كثــرية مــع ً

 . بحجة تنسيق املعونات االنسانية اإليرانية لبعض املناطق يف السودان؛يرانينياإل
احلكومة السودانية  ألن ؛ هذه اإلهتاماتىف نلكن الناطق الرسمي للعدل واملساواة

 طهران بأهنا رشيـك ًجية وأيدلوجية مع النظام االيراين، ومتهاميتربطها عالقات اسرتات
 »البـشري«بادة اجلامعيـة لـسكان دارفـور، واهتـم النظـام اإليـراين بدعمـه حلكومـة يف اإل

ن أ ًسلحة خالل حرهبا ضد احلركات املسلحة يف دارفور، مؤكـدابكميات كبرية من األ
 . معه»من أي نوع« ال تربطها عالقات حركته


إن نرش التشيع يف السودان كان بسبب عمل منظم ومن قبل جهات شيعية متعددة 

 وأهنــا ،إيرانيــة وعراقيــة، ممــا يكــشف عــن خطــورة القــضية
ليست قـضية عفويـة، بـل هـي قـضية متـس األمـن الـوطني 

 .السوداين
: ً أن لـه جهـدا يف نـرش التـشيع يف الـسودانوممن عـرف

الكاتب والباحث الشيعي العراقي أمحد الكاتب، نيابـة عـن 
 .املرجع الشيعي حممد تقي املدريس والتيار الشريازي

ـــسيد ) ١٩٨٥(ويف عـــام «: يقـــول الكاتـــب دعـــاين ال
                                                        

 ).٢٧/٥/٢٠٠٨(» العربية نت« )1(



 
 

 


  

 املدريس إىل التدريس يف حوزة اإلمام القائم التي كان يرشف عليهـا، وتـضم طلبـة مـن
السعودية واخلليج وبعض العراقيني واألفغـان وغـريهم، وتقـع عـىل مـشارف طهـران 

، وكانت أشبه بمدرسة كوادر حركية منها بحـوزة )مامازند: (الرشقية يف منطقة تسمى
 وبـني العمــل ،علميـة؛ حيـث كـان الطلبــة جيمعـون بـني الدراسـة الفقهيــة واإلسـالمية

 . والقيام بمهامت حركية خمتلفة،التنظيمي
 يف الـسودان قررنــا إنـشاء فـرع للحركــة يف وبعـد سـقوط نظـام جعفــر النمـريي

 ً؛ وبقيت حوايل أربعني يوما،السودان، وقمت بالسفر عرب سوريا والقاهرة إىل اخلرطوم
قمت خالهلا باالتصال بمجموعة طلبة جامعيني، وشيعت بعضهم، ثـم دعـاين هـؤالء 

؛ فـذهبت إىل دارهـم، وجلـست )لوهـابينيا(إىل احلوار مع بعض أصدقائهم السلفيني 
ــل ــال:  ويف الــصباح ســأل أحــدهم صــاحبه،معهــم إىل آخــر اللي ــف أصــبحت؟ ق : كي

ًأصبحت شيعيا ّ. 
) احلـوزة القائميــة( قمنــا بجلـب بعـض األخـوة إىل ؛وبعـد أن كونـت نـواة شـيعية

القـة ليشكلوا بداية حركة شيعية يف السودان، وبالطبع مل تكن للحكومة اإليرانية أيـة ع
  .»باملوضوع

 يف إجابتـه عـن ،»معتصم سيد أمحد«ويؤكد هذا الدور أحد كبار متشيعة السوادن 
 فهنالك ؛توجد األرضية اخلصبة يف السودان«: ً قائال،طريقة انتشار التشيع يف السودان

                                                        
، إثر انقالب قاده املشري عبد الـرمحن سـوار )١٩٨٥نيسان / أبريل(سقط نظام نمريي يف  )1(

 .املهديالذهب؛ الذي سلم احلكم يف العام التايل حلكومة منتخبة برئاسة الصادق 
، موقع الكاتب »من نظرية اإلمامة إىل الشورى.. سرييت الفكرية والسياسية«، أمحد الكاتب )2(

 .عىل اإلنرتنت



 

 


 
 

 السودانشيعة ) ٢ (

 ، يقبل احلـوار،نوع من البساطة يف قبول الطرف اآلخر، فاألفريقي بشكل عام متسامح
 ..رف اآلخرويقبل الط

 مـن توجيهـات مبـارشة مـن ،)م١٩٨٦( هنـاك تـشيع منـذ ؛وبخصوص السودان
 فقد جاءوا ؛سامحة املرجع املدريس، وجمموعة من الطلبة يف حوزة اإلمام القائم العلمية

 ،»مجعية الرسـالة والتـضامن اإلسـالمية«: ًإىل السودان وأسسوا مركزا ومجعية أسموها
 . ساس يف نرش التشيع يف السودانفكانت هي اللبنة األوىل واأل

 واستطاع يف هذه الفرتة الوجيزة ،استمر التشيع يف السودان من تلك الفرتة إىل اآلن
 سواء عـىل مـستوى ؛أن خيرتق كل طبقات املجتمع، وأثر يف كل التكوينات االجتامعية

 . »النخب الثقافية والفكرية، أو عىل مستوى عامة الناس
عـيل : م دور يف نرش التشيع يف السودانومن الذين كان هل

 الذي استطاع احلصول عىل موافقة رسمية لطباعة ؛البدري
: سبعة مـن أبـرز الكتـب العقائديـة التـي تـروج للتـشيع، منهـا

املراجعات، وعقائد الشيعة اإلماميـة، ودعـاء كميـل معجـزة «
 . »أهل البيت

السودان، ويذكر له الشيعة من ًكام كان البدري حريصا عىل إرسال كتب الشيعة إىل 
أهم إنجازاته يف السودان أنه عمل بالتعاون مع املجلس القومي للصحافة واملطبوعات 

 وتبــني ، ألهنــا كانــت تعــارض التــشيع؛»آخــر خــرب«يف الـسودان عــىل إغــالق صــحيفة 
                                                        

 .عىل اإلنرتنت» املرجع املدريس«حوار مع املتشيع السوداين معتصم سيد أمحد، عىل موقع  )1(
 ؛ كثـري مـن الـدول، كان له جهـود يف نـرش التـشيع يف)١٩٢٨(متشيع عراقي، من مواليد  )2(

 .)م١٩٩٨(كالسودان واليمن ومرص وسوريا، ودول أوربية وأفريقية، تويف سنة 



 
 

 


  

 ،نــرشت هــذه الــصحيفة املقــاالت التــي تــشوه احلقــائق«: حقيقتــه، وبــالتعبري الــشيعي
 .» وتضلل الناس، املذهب احلقوتفرتي عىل

كام تذكر املصادر الشيعية أن البدري كانت لـه طموحـات كبـرية لبنـاء املؤسـسات 
 فاضطر لرتكها والعودة إىل سوريا ؛واملساجد الشيعية يف السودان، لكن املرض مل يمهله

 .للعالج
 ،ع هناك أن بعض الطالب السودانيني الدارسني يف سوريا قد تشي:يضاف إىل ذلك

 .ومن ثم أصبح يدعو للتشيع بعد عودته إىل بلده


ينشط يف الـسودان عـدد مـن املؤسـسات الـشيعية، أو تلـك التـي تعمـل عـىل نـرش 
 . سواء كانت مؤسسات سودانية أو إيرانية؛التشيع

ــان بــأهم تلــك املؤســسات اخل ــة وفــيام يــيل بي ــة والثقافيــة واالجتامعي ريي
  :والتعليمية
 مجعية الصداقة السودانية -١
  :اإليرانية

ــة يف  ــذه اجلمعي ــهمت ه ــد أس وق
تنــــشيط املراكــــز الثقافيــــة اإليرانيــــة 

                                                        
 بـريوت، -، دار املحجـة البيـضاء)٨١ص(» املتحولون حقائق ووثـائق«هشام آل قطيط،  )1(

 ).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢(، ١ط
 . املصدر السابق )2(



 

 


 
 

 السودانشيعة ) ٢ (

ًحالياوغريها من األنشطة الدعوية، ويرأسها   الدكتور املكاشفي طه الكبايش، وهو من ّ
  .كبار زعامء الصوفية يف السودان

إن السودان ما كان يعرف : كاتب واملحلل السوداين الدكتور عثامن عيسىيقول ال
مذاهب الشيعة عىل اإلطالق، لكن التشيع بدأ يتسلل إىل الـبالد عـن طريـق مـا تقدمـه 

ــران  ــرفض أرض إي ــار ال ــسودانيني؛ حيــث وجلــت أفك ــنح دراســية للطــالب ال مــن م
ــك أرضــية مناســبة إلنــشاء مــا يعــرف اآلن  ـــ الــسودان، وكانــت تل ــة «ب املراكــز الثقافي

  .»اإليرانية
ونشطت السفارة اإليرانية يف جمال تطوير العالقات السودانية اإليرانية، وحرصت 

 .  ورعايتها بعناية،عىل إنشاء تلك املراكز
انـضاممها جلمعيـة الـصداقة : إن مـن أبـرز أنـشطة الـسفارة اإليرانيـة: وقال عيسى

، وربطــت هـذه اجلمعيــة » الـسودانية اإليرانيـةمجعيـة الــصداقة«الـشعبية العامليـة باســم 
  .بالسفارة اإليرانية مبارشة

وقد أسهمت هذه اجلمعية يف تنشيط املراكز الثقافية اإليرانية وغريها من األنـشطة 
 . الدعوية، ويتوجه أعضاء هذه اجلمعية إىل املكتبات التابعة لتلك املراكز

  : املركز الثقايف اإليراين باخلرطوم-٢
 .ويشكل العقل املدبر لنرش الفكر الشيعي يف السودان

 

                                                        
 .٧/٣/٢٠٠٧(» جملة الوطن العريب« )1(
ًكان السودان بلدا سنّيا: حتى ال يقال(مقال عثامن عيسى، . د )2(  ).١٦٦(العدد » جملة البيان«) ًُ



 
 

 


  

 










 

 : وهلذا املركز عدة أقسام
  : قسم اإلعالم والثقافة-أ

وحيتوي عىل مكتبـة ألرشطـة الفيـديو والكاسـيت، والـصحف اإليرانيـة، كـام يـتم 
 . بتوزيع كتب الشيعة لزوار املركز وخاصة الطال

تقديم منح للدراسة يف اجلامعات اإليرانية، وقـد تـم : ومن أبرز أنشطة هذا القسم
ًإرسال عدد كبري جدا من الطالب والطالبات  وتعطى تلك املنح للذين سبق التحاقهم ،ّ

 . بإحدى الدورات التي ينظمها املركز، والذين يبدو عليهم االستعداد ملناقشة العقيدة
ًطالب مرشف مكلف رسميا بتدوين مالحظاته عـن مـدى ويقوم بمهمة مراقبة ال ّ

 . تأثر الدارسني
وتعد هذه املنح من أهم األساليب يف تـشييع الـسودانيني، وبعـد عـودهتم يوظـف 

 .بعضهم يف املراكز اإليرانية بالسودان؛ ليكون تأثريهم أكرب
  : قسم الدورات-ب

الفقـه و واخلـط الفـاريس،، ًيقدم هذا القسم عددا من الدورات يف اللغـة الفارسـية



 

 


 
 

 السودانشيعة ) ٢ (

 .أصول الفقهوواملنطق،  املقارن،
  : املكتبة-جـ

 .كتب باللغتني العربية والفارسية، إضافة إىل الصحف السودانية واإليرانيةوفيها 
  : قسم املناسبات-د

إقامـة : وهو من األقسام املهمة، وخيتص بإقامة املناسبات الدينية والسياسية، مثـل
اإلثنى عـرش، وذكـرى مـيالد الـسيدة فاطمـة، واإلرساء واملعـراج، ذكرى ميالد األئمة 

ويوم عاشوراء، وعيـد النـريوز، وكـذلك االحتفـال بـذكرى الثـورة اإليرانيـة، ومـيالد 
 . اخلميني وموته، وسائر االحتفاالت التي تقيمها الشيعة يف العامل

ــى عــرش ويــتم أثنــاء تلــك االحتفــاالت عــرض  أفــالم وثائقيــة حــول األئمــة اإلثن
 .  واخلميني، وأفالم أخرى هتاجم الدول السنية كالسعودية

  : املركز الثقايف اإليراين بمدينة أم درمان-٣
 .وله أنشطة املركز الثقايف اإليراين باخلرطوم نفسها

  :مجعية آل البيت اخلريية -٤
وتـصدر ، )م١٩٦٠(تأسست سـنة  و،)سيأيت التعريف به(ّأسسها النيل أبو قرون 

 .»اهلدي املحمدي«: جملة اسمها
  :مجعية الثقلني اخلريية -٥

 .ًمسجدا) ٣٠( وترشف عىل ،)سيأيت التعريف به(يرأسها محد النيل 
 

                                                        
 .املصدر السابق )1(



 
 

 


  

 :  املكتبات العامة-٦
فإضافة إىل املكتبة العامة 

ــراينيف  ــايف اإلي ــز الثق  يف املرك
 ؛كل من اخلرطوم وأم درمـان

ــاك عــد ــاتفهن ــن املكتب  ،د م
ــوثر بحــي :  مثــل ــة الك مكتب

ــــز  ــــة مرك ــــسجانة، ومكتب ال
فاطمة الزهراء بحي العامرات، ومكتبة معهد اإلمـام جعفـر الـصادق بحـي العـامرات، 
وكلها يف وسط اخلرطوم، ومكتبة مدرسة اجليل اإلسالمي بحي مايو جنوب اخلرطوم، 

 . ومكتبة بالبوستة بأم درمان
   : املدارس-٧

ة اإلمام عيل بن أيب طالـب الثانويـة للبنـني، بمنطقـة احلـاج يوسـف يف مدرس: مثل
ًحمافظة رشق النيل، وقد أنـشئت هـذه املدرسـة يف هـذه املنطقـة الـشعبية أمـال يف إقبـال 

 .ً نظرا للظروف االقتصادية الصعبة التي يمر هبا أكثر الناس؛الطالب عليها
ــني، ب ــاس للبن ــة األس ــالمي ملرحل ــل اإلس ــة اجلي ــايو يف حمافظــة ومدرس ــة م منطق

 منطقة نائية يف طرف العاصمة يقطنها النازحون إىل العاصمة -ًأيضا-اخلرطوم، وهي 
 .من جنوب السودان وغربه

 . ومدرسة فاطمة الزهراء ملرحلة األساس للبنات بمنطقة مايو يف حمافظة اخلرطوم
  : املعاهد-٨

حمافظـة أم يف قـة الفتيحـاب معهد اإلمام عيل العلمي الثانوي للقراءات بمنط: مثل
 .درمان

ومعهد اإلمام جعفـر الـصادق الثـانوي للعلـوم القرآنيـة والدينيـة بحـي العـامرات 



 

 


 
 

 السودانشيعة ) ٢ (

 . بمحافظة اخلرطوم 
كام أن الشيعة يـسعون لفـتح كليـة لعلـوم اللغـة العربيـة والـرشيعة، ويبـذلون كـل 

 . وسعهم يف استصدار ترصيح لذلك 
  : اجلمعيات والروابط واملنظامت-٩

رابطـة شـيعة (رابطة أصدقاء املركز الثقايف اإليراين، وهذه الرابطة ليست إال : مثل
؛ فهي واجهة شيعية تتم عربها اللقاءات مع املدعوين للتشيع، ويـتم يف هـذه )السودان

اللقاءات إلقاء املحارضات، وتقديم الكتب واهلدايا من قبل مدير املركز حممـد اهلـادي 
 . ر السابق عالء الدين واعظيتسخريي؛ الذي خلف املدي

 . رابطة الثقلني، ورابطة آل البيت، ورابطة املودة، ورابطة الظهري: -ًأيضا-وهناك 
ــرشف عليهــا بعــض خرجيــي اجلامعــات  وهــذه الــروابط األربــع روابــط طالبيــة ي
اإليرانيـــة والـــسورية واللبنانيـــة والرتكيـــة، وهلـــا أنـــشطة خمتلفـــة؛ كإقامـــة النـــدوات 

 .إصدار جمالت حائطية ومطوياتواملحارضات، و
وهناك رابطة الزهراء، 
وهـــــي رابطـــــة خاصـــــة 
بالطالبــــات يف املــــدارس 
واملعاهـــــد واجلامعـــــات، 
وترشف عليها إحدى أهم 
الناشـــــطات يف احلركـــــة 

 .الشيعية النسائية
                                                        

 .املصدر السابق )1(



 
 

 


  


يقسم املطلعون عىل النشاط الشيعي يف السودان الشيعة إىل أربعة تيارات 

 : يه
تيار اخلط العام، وهو خط اخلمينـي، ويعتقـد بـأن هـؤالء هـم التيـار األضـعف يف 

 . السودان
 . ًوتيار املرجع اللبناين حممد حسني فضل اهللا، وهم األكثر وجودا يف السودان

وهناك تيار حممد تقي املدريس من كربالء يف العراق، التابع للتيار الشريازي، وهم 
 . حيث العدد واالنتشاريف املرتبة الثانية من 

؛ حيـث ال ينتمـون إىل أي تيـار مـن »املحليـني«وهناك شيعة سودانيون يلقبـون بــ 
 . التيارات السابقة، ولكنهم يؤمنون باملذهب الشيعي

 ؛ويقول املطلعون بأن الشيعة يف السودان بـالرغم مـن أن عـددهم يف متـدد مـستمر
 .ك خالفات كثرية بني تياراهتمليس لدهيم مرشوع ديني أو سيايس حمدد، وأن هنا


: ًمن امللفت للنظر أن الشيعة يف السودان صاروا يقيمون طقوسهم علنا، ومن ذلك

االحتفال الذي أقاموه يف اسرتاحة يف ضاحية جبل أولياء، جنوب العاصمة اخلرطـوم، 
 يف -إلمامية اإلثنى عرشيةاإلمام الثاين عرش عند الشيعة ا-بذكرى مولد املهدي املنتظر 

 ).م٢٠٠٩أغسطس /  آب-هـ١٤٣٠شعبان (شهر 

                                                        
 . )م١٠/٨/٢٠٠٩( »صحيفة الرشق األوسط« )1(
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ويبني أحد املتشيعني أن األنشطة التـي يقيموهنـا ال يقابلهـا رفـض مـن املـسؤولني 
مل نحس حتى بوجود رغبة مـن أيـة «: السودانيني أو اعرتاض، ويقول أمحد عثامن أمحد

 ،ل من األجهزة املختصة واملسؤولنيبل نحظى باحرتام كام.. جهة رسمية بمنع نشاطنا
 مثلنا مثل غرينا من الناس يف البالد، ومل ندخل يف أية مـشكلة مـع ؛نجد احلامية لدعوتنا
 .»أية جهة من اجلهات

 
ــرش كتــب الــشيعة يف  يــشكل معــرض اخلرطــوم الــدويل للكتــاب مناســبة هامــة لن

 .ولبنانإيران  من السودان؛ ال سيام مع مشاركة عدد من دور النرش
؛ حيـث شـاركت دور )م٢٠٠٦(وقد أثارت مشاركة الشيعة ضجة كربى يف سـنة 

مما دفـع .. ًنرش شيعية بأجنحة تضمنت كتبا هتاجم الصحابة الكرام، وعقائد أهل السنة
هيئات إسالمية وشخصيات دعوية وعملية للتحرك من أجـل إغـالق تلـك األجنحـة 

                                                        
 . )م٢٠/٨/٢٠٠٩(» صحيفة الرشق األوسط« )1(



 
 

 


  

 مبارش من امللحقية الثقافية اإليرانية؛ حيـث أصـدر الشيعية التي كانت مدعومة بشكل
الذي جيمع قيادات وعلامء اجلامعات -املجلس األعىل للتنسيق بني اجلامعات اإلسالمية 

طالب فيه بغلق املركز الثقايف ) م١٧/١٢/٢٠٠٦(ً بيانا بتاريخ -اإلسالمية يف السودان
ا كتـب الـشيعة إىل معـرض اإليراين، وفتح حتقيق فوري حول الطريقة التي وصـلت هبـ

ــاب  ــدويل للكت ــا «اخلرطــوم ال رغــم خمالفته
للوائح املنظمة للمعارض، وطعنها يف عقيدة 

الـشيخ صـادق : ّ، وقـع عليـه كـل مـن»األمة
املراقب العام لإلخوان -عبد اهللا عبد املاجد 

األمني -، والشيخ إسامعيل عثامن -املسلمني
، والــشيخ -العــام ألنــصار الــسنة املحمديــة

أمـري مجاعـة اإلخـوان -رس عثامن جاد اهللا يا
، والــشيخ أبــو زيــد -اإلصــالح/ املــسلمني

القيـادي بجامعـة أنـصار الـسنة -حممد محزة 
ــة ــس -املحمدي ــيخ إدري ــر ش ــشيخ عم ، وال

ــرضة  ــىل -ح ــس األع ــام للمجل ــني الع األم
عضو األمانة العامة للمجلس األعىل للتنسيق بني -، والشيخ سعد أمحد سعد -للدعوة

 .-عات اإلسالمية، وعضو هيئة علامء السوداناجلام
 يبني أن سـحب بعـض الكتـب أو إغـالق -أمحد عثامن أمحد-لكن أحد املتشيعني 

ًاجلناح الشيعي كان ترصفا فرديا، وليس سياسة رسمية، ويقول هذه اخلطـوة حـدث «: ًّ

                                                        
 ). ١٩/١٢/٢٠٠٦(» إسالم أون الين« )1(



 

 


 
 

 السودانشيعة ) ٢ (

ًفيها سوء فهم، وهو ليس موقفا رسميا مدروسا مـسبقا، وإنـام هـو انفعـال ً ً  حلظـي مـن ًّ
املرشفني عىل معرض الكتاب، ربـام ملنـع حـدوث أيـة احتكاكـات قـد حتـدث مـع زوار 

 .»ينتمون إىل مذاهب أخرى، ربام بتلك التقديرات مجعوا الكتاب من املعرض
شهد معرض الكتاب باخلرطوم خطوة اسـتفزازية جديـدة مـن ) ٢٠٠٩(ويف سنة 

هـا عـىل استـضافة الـسعودية كـضيف قبل السفارة اإليرانية؛ وذلك من خالل احتجاج
 !هي ضيفة الرشفإيران رشف يف معرض الكتاب هلذا العام، وطالبت بجعل 


ًصحفيا سودانيا من عـدة صـحف ) ٢٥(باستضافة ) ٢٠٠٨(يف سنة إيران قامت  ًّ ّ

ناطقـة الوطن، وآخـر حلظـة، والوفـاق، والقـوات املـسلحة ال: حكومية ومستقلة، مثل
 . منها أسبوعان يف البحرين ًيوما،) ٤٥(باسم اجليش؛ لتلقي دورة تدريبية ملدة 

رحـاب : وكان من الصحفيني املشاركني
ــيس -طــه  شــقيقة حممــد طــه حممــد أمحــد، رئ

؛ التي قامت بـسب -»الوفاق«صحيفة  حترير
؛ وبخاصة معاوية ابن يبعض الصحابة 

 .بسفيان  أيب
 

- -
                                                        

 .)م٢٠/٨/٢٠٠٩(» صحيفة الرشق األوسط« )1(
 ).٩/١١/٢٠٠٩(» مفكرة اإلسالم« )2(
 ).٦/٧/٢٠٠٨(» إسالم أون الين« )3(



 
 

 


  


ــذي  ــراين ال ــشيعي اإلي ــشاط ال ــشتكون مــن الن ــسودان ي ال يــزال املخلــصون يف ال
يــستهدف تــشييع أبنــاء الــسودان؛ ففــي اجــتامع املجلــس االستــشاري لــوزير اإلرشــاد 

رطــوم ، حــذر أســتاذ الثقافــة اإلســالمية بجامعــة اخل)٢٨/٩/٢٠١٠(واألوقــاف يف 
ُّالدكتور عبد احلي يوسف من ترويج امللحق الثقايف اإليراين للتشيع عرب زياراته ألنحاء 
البالد، وأشار اىل أن النشاط الـشيعي لـه ميزانيـات مرصـودة، وكتـب تـوزع، وقنـوات 

 . فضائية تبث لعن وسب الصحابة، والتعدي عىل أمهات املؤمنني
؛ فصنف النـشاط -ة النيلني السابقمدير جامع-أما  الربوفيسور عوض حاج عيل 

ًالشيعي بالبالد ضمن األنشطة املهددة أمنيا واجتامعيـا للـسودان؛ ألنـه يكثـر يف القـرى  ًّ ّ
 .ًوالريف بعيدا عن األضواء واملناقشات

 
  :ّ النيل أبو قرون-١

ً، عمل قاضـيا باملحكمـة )م١٩٤٧(من مواليد 
 .ًطوم، ووزيرا للشؤون القانونيةالعليا يف اخلر

  .وهو شيخ إحدى الطرق الصوفية
 وفيـه يتطـاول ،»رسـائل أحبـايب«: من مؤلفاتـه

ــول اهللا  ــحابة رس ــىل ص ــديث ؛خع ــد أورد ح  فق
أبـــو بكـــر يف اجلنـــة، وعمـــر يف «: الرتمـــذي
لـو كانـت إحـدى رجـيل يف اجلنـة و األخـرى «: ، ثم عارضه بقول الـصديق»...اجلنة

                                                        
 ). ٢٩/٩/٢٠١٠(» األهرام اليوم« )1(
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إمـا : ت، ثم استنبط أبو قرون من ذلـك أن الـصديق »! نت مكر اهللا ما أم؛خارجها
عىل ذلك   ثم حكم،خ ال يثق بتبشري النبي  أو أنه،خليس بمصدق ملا قاله النبي  أنه

 !!»الكفر بعينه هـذا هـو«بأن 
 تـم عقـد جملـس لـه يف رئاسـة اجلمهوريـة ؛وبسبب هـذه األفكـار اخلطـرية يف كتبـه

 وبعض العلامء بتاريخ ، ووزير األوقاف،تشار رئيس اجلمهورية بحضور مس،السودانية
لكنـه ، ي، تراجع فيه أبو قرون عن أخطائه يف كتبه جتاه الـصحابة )٦/٦/٢٠٠١(

 ســنة ، بـام حتوهيـا مـن أفكـار تراجـع عنهـا، لـدى دار ورد؛أعـاد طباعـة كتبـه يف األردن
رفــع قــضية ضــده وضــد  ممــا دعــا دائــرة املطبوعــات والنــرش يف األردن، إىل ؛)٢٠٠٨(

 . آالف دينار لكل منهام) ١٠(النارش، حكمت فيها املحكمة بتغريمهام 
 
 

                                                        
 .منشور يف شبكة اإلنرتنت ،)يف ميزان اجلرح والتعديل.. النيل أبو قـرون(مقال  )1(
 ). ٢١/٢/٢٠١٠(الصحف األردنية،  )2(



 
 

 


  

 



 

 

 : ّ حممد الريح محد النيل-٢
، وهـو رئـيس للطريقـة العركيـة القادريـة يف )م١٩٥٩(من مواليد أم درمـان سـنة 

ب مسجد  وأمينها العام، وإمام وخطي،والية اخلرطوم، ومؤسس مجعية الثقلني اخلريية
  .الشيخ إسحاق يف أم درمان

ًألف حممد الريح بعد تشيعه عددا من الكتب، منها ، »أبـو طالـب مـؤمن قـريش«: ّ
، وهذا »الفرق بني الفرق«، »بنو هاشم وبنو أمية«، »احلجج الباهرة يف العرتة الطاهرة«

عىل غري  «الكتاب األخري يدافع فيه النيل عن زواج املتعة، ويعترب أن الذين حيرمونه هم
ــن اخلطــاب والــصحابة »هــدى ــف يف ي، وأن عمــر ب ــوة والعن  اعتمــدوا عــىل الق
 .حتريمه

                                                        
 -، دار املحجـة البيـضاء)١١٦-١١٥ص(»  ووثـائقاملتحولون حقـائق«هشام آل قطيط،  )1(
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 :  حممد حامد أمحد حممد خري-٣
 ؛»بـراءة الـشيعة«: ، وألف بعد تشيعه كتابـا اسـمه)م١٩٨٠(اعتنق التشيع يف سنة 

فع عن وفيه يربئ الشيعة من القول بتحريف القرآن الكريم، ويلصقه بأهل السنة، ويدا
 والـشهادة ، والـسجود عـىل األحجـار، والتقيـة، والبـداء، كاملتعـة؛بعض عقائد الشيعة

 .الثالثة يف األذان
ًويكيل حممد حامد يف كتابه هـذا املـديح للخمينـي وثورتـه ودولتـه إيـران، موجبـا 

  ! هو من أوجب تلك املنارصةخنرصهتا، بزعم أن الرسول 
مام هذا الزمان، وجمدد هذا القرن، وأن واليتـه ويرى حممد حامد أن اخلميني هو إ

واجبة عىل كل املسلمني، وأن بعث اإلسالم يكون عىل يديه، وأنه جيب عىل كل مـسلم 
 .أن يقف معه وينرصه بالسالح وبالقلم

 :  كامل الدين الضو-٤
 اعتنـق التـشيع ،)١٩٦٠(صويف من والية اجلزيرة بوسط السودان، ومـن مواليـد 

 وذلـك بعـد سـفره إىل سـوريا ولبنـان، ؛عىل يد الشيخ مجـال العـالق) م٢٠٠٠(سنة 
 .وقضائه عدة سنوات هناك

                                                        
 

 ).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(، ١بريوت، ط =
 -، دار املحجـة البيـضاء)٣٣٥، ص٥ج (، »املتحولون حقـائق ووثـائق«هشام آل قطيط،  )1(

 ). م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦(، ١بريوت، ط
 ).٣٤٤-٣٤٣ص(املصدر السابق  )2(
 ).م١٩٦٤(متشيع سوري من حلب، ومن مواليد سنة  )3(
ــون حــوارات ســاخنة وجهــا لوجــه«هــشام آل قطــيط،  )4(  ، دار)٢٤٦ -٢٣١ص(» ًاملتحول
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 السودانشيعة ) ٢ (

   :أمحد عثامن أمحد -٥
 -عندما كان يف الـسنة الثانيـة يف جامعـة القـاهرة ) م١٩٩٠(اعتنق التشيع يف سنة 

 . فرع اخلرطوم، قبل أن تتحول إىل جامعة النيلني
سنة؛ من خالل جمموعـة صـغرية يف ) ٢٠(ان إىل نحو ّورد دخول التشيع يف السود

اجلناح الطاليب للجبهة اإلسالمية (اجلامعة حمسوبة عىل تنظيم طالب االجتاه اإلسالمي 
 ). آنذاك، بزعامة الدكتور حسن الرتايب

ويقول أمحد عثامن أن أغلـب الـشيعة يف الـسودان هلـم إعجـاب بـالثورة اإليرانيـة، 
يعة يف السودان ليس بالكثري؛ كام هو مصور يف اإلعـالم، وأن وباخلميني، وأن عدد الش

 .أغلبهم موجود يف العاصمة اخلرطوم
 :  عبد املنعم حسن-٦

 بتـأثري مــن أحـد أقاربــه، )م١٩٩٢(، وتـشيع يف ســنة )م١٩٦٩(ٍحمـام مـن مواليــد 
ّفأثر عيل بروحه قبل الدليل والربهان، وأتعـب نفـسه كثـري«: واسمه عامد، ويقول عنه ًا ّ

 . »ليوصلنا إىل التشيع
وعـىل (ًأما الشخصية الشيعية الثانيـة التـي أثـرت فيـه، ويعتـرب أن هلـا فـضال عليـه 

 .  فهو املرجع حممد تقي املدريس؛!)السودان
                                                        

 ).م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣(، ١ بريوت، ط-املحجة البيضاء =
 ).٢٠/٨/٢٠٠٩(» صحيفة الرشق األوسط اللندنية« )1(
، دار املحجــة )١٢٣ص(» ًاملتحولــون حــوارات ســاخنة وجهــا لوجــه«هــشام آل قطــيط،  )2(

 ).م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣(، ١ بريوت، ط-البيضاء
 .املصدر السابق نفسه )3(



 
 

 


  

 وألـف بعـد تـشيعه ،درس عبد املنعم يف حـوزة القـائم
 حتدث فيه عن اعتناقـه ،»بنور فاطمة اهتديت«: ًكتابا اسمه

ودافع فيه عن عقائد الشيعة، وأشـار فيـه إىل تـأثره للتشيع، 
بوالده الذي كـان مـن مـساعدي شـيخ الطريقـة اخلتميـة يف 

 .منطقتهم
 :  معتصم سيد أمحد-٧

درس يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية يف جامعة 
وادي النيل، وتأثر بالتشيع من خـالل أحـد أقاربـه وبعـض 

ـــ   ؛بعض كتـــب الـــشيعةأســـاتذة الكليـــة، ثـــم بقراءتـــه ل
 لعبـد احلـسني »ملراجعاتا«كـ 

معـــــــــامل «رشف الـــــــــدين، و
 ملرتــــــــــىض »املدرســــــــــتني

 . العسكري
ـــاب  ـــشيعه كت ـــف بعـــد ت أل

، وكتـاب »رحلتي نحو مذهب آل البيـت: احلقيقة الضائعة«
 .»جتربة عملية يف احلوار الشيعي السني«

                                                        
 .، بدون اسم نارش وال سنة الطبع)١٠ص(» بنور فاطمة اهتديت«عبد املنعم حسن،  )1(
 .الكتابهذا من ) ٣٩ص: (انظر )2(
، دار )٢٣ص(» رحلتـي نحـو مـذهب آل البيـت-احلقيقـة الـضائعة«معتصم سـيد أمحـد،  )3(

 .١احلسني، ط



 

 


 
 

 السودانشيعة ) ٢ (

 :  حممد الفاتح ضياء الدين العابد-٨
ارقة بدولة اإلمارات، ويقول أنه تشيع نتيجة تأثره ببعض أقاربه مقيم يف إمارة الش

 وزوده ببعض الكتب، ومقال قـرأه ؛وأستاذه يف املدرسة، وشاب التقاه يف مكان العمل
 هي التـي شـكلت -التي كانت يف أوجها-، لكن ثورة اخلميني »منار اإلسالم«يف جملة 

 .»احللقة املفقودة«له 
  : حممد عيل املتوكل-٩

 . »ًودخلنا التشيع سجدا«مؤلف كتاب 
إىل إيـران، ويقـول عـن تلـك ) م١٩٨٨(خترج من كليـة احلقـوق، وسـافر يف سـنة 

تلقيت دعوة من احلوزة لاللتحاق هبا فـرتة حمـدودة، وكـان ذلـك بمثابـة حلـم «: الفرتة
مـن إيـران  إذ كنت مذ عرفت التشيع واطلعت عىل حقيقـة الثـورة اإلسـالمية يف ؛حتقق

 كنـت أتـشوق إىل ؛ شخصيات احلوزة الذين شارك بعضهم فيهـا بـأدوار رئيـسيةخالل
رجـل - وحيث اإلمام اخلمينـي ،-)ع(تاسع األئمة - حيث اإلمام الرضا ؛زيارة إيران

 وإن طـال ؛ال بـد مـن طهـران: ، وكنـت أردد عـىل الـدوام-القرن العرشين بـال منـازع
 . »!السفر
 :  أم حممد عيل املعتصم-١٠

 وذكـرت فيـه أهنـا ،»مـن حقـي أن أكـون شـيعية«: بعد تـشيعها كتابـا اسـمهألفت 
                                                        

 بـريوت، -، دار املحجة البيـضاء)٢٥٨ص(» ون حقائق ووثائقاملتحول«هشام آل قطيط،  )1(
 ).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(، ١ط

 بـريوت، -، دار املحجة البيـضاء)٦٦٦ص(» املتحولون حقائق ووثائق«هشام آل قطيط،  )2(
 ).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢(، ١ط



 
 

 


  

ً والـذي بـذل جهـدا كبـريا ؛تشيعت عىل يد خاهلا الذي سبقها باعتناق املذهب الـشيعي ً
 . إلقناعها بذلك

ه ألهـل الـسنة  ْوتنقل أم حممد يف كتاهبا هذا جانبا من الكره الذي أصبح خاهلا يكنّ ً
ــة، وألئمت ــا وللمــذاهب األربع ــد(ه ــة ومالــك والــشافعي وأمح ً زاعــام أن ،)أيب حنيف

السلطات األموية والعباسية هي التي مررت أسامء هؤالء األربعة خللق قيادات فقهيـة 
 ! لكي يلتف حوهلا عامة املسلمني؛بديلة عن أهل البيت

ً مبلغا جعله هياجم فتوى شيخ األزهـر الـسابق -بعد تشيعه-وبلغ التطرف بخاهلا 
ًت بجـواز التعبـد عـىل املـذهب الـشيعي اإلثنـى عـرشي، واعتبـاره مـذهبا حممود شلتو

ً، معتربا أن ذلك نقيصة بحق مذهبه اجلديـد ًخامسا كاملذاهب الفقهية السنية األربعة
 !بأن يتم مساواته باملذاهب األربعة

ًأوليس من العجيب فعال أن كل ما جاء يف أهل البيت «: وتنقل عنه أم حممد قوله
 إذا مل نقـل ؛ت قرآنية وأحاديث نبويـة كاشـفة عـن مكانـة عظيمـة ومرتبـة رفيعـةمن آيا

 أو عـىل أقـل ،بالعصمة، أال تؤهلهم يف نظر أهل السنة ليتسلم أهل البيـت زمـام الفتيـا
ًتقدير خيتارون واحدا من أهل البيت ليكون من بني األئمـة األربعـة، حتـى يـأيت شـيخ 

 يف القرن العرشين بأن جيعـل اإلمـام الـصادق األزهر شلتوت ليتصدق عىل أهل البيت
ًإماما خامسا مع األئمة األربعة ً...!«. 

                                                        
 .الكتابهذا  من )٢٧ص(: انظر )1(
ص (» املتحولون«ن من سلسلة ، اجلزء الثام»املتحوالت حقائق ووثائق«هشام آل قطيط،  )2(

 ).م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩(، ١ بريوت، ط-، دار املحجة البيضاء)١٨٨-١٨٧



 

 


 
 

 المغربشيعة ) ٣ (

 
)٣( 
 مغربالشيعة 

 
V 

 
املغـرب  « والتي كانـت تـسمى؛وصل اإلسالم إىل ما يعرف اليوم باململكة املغربية

 عىل يد عقبة بن نافع، ومنـذ ذلـك اليـوم واملغـرب بلـد مـسلم، ) هـ٦٢(سنة » األقىص
، لكن التشيع تسلل إليه عرب دعاة الفاطمية، ومن بعدهم  فيام بعدسني، مالكي املذهب

ً الذين استولوا عىل املغرب برهة من الزمن، ومؤخرا ظهـر بعـض ؛تومرتأتباع ابن 
 سواء الـذين يقيمـون عـىل األرايض املغربيـة، أو أولئـك ؛املتشيعني يف أوساط املغربيني

 .بلجيكا:  وعىل وجه اخلصوص؛الذين يقيمون يف املهجر

 

                                                        
  ).م١١٢٩ -هـ ٥٢٤(مؤسس دولة املوحدين، تويف سنة  )1(



 
 

 


  


يعي يف املغرب إىل الدولة العبيدية الفاطميـة، صـاحبة املـذهب يعود أول وجود ش

 ؛ والتي استطاعت أن تتسلل إىل املغـرب وتقـيم امرباطوريـة ممتـدة؛الشيعي اإلسامعييل
 . تشمل املغرب العريب ومرص واحلجاز والشام وغريها

 كانت -التي تأسست يف أواخر القرن الثالث اهلجري-ورغم أن نواة هذه الدولة 
ًحاليااملغرب (املغرب األقىص  أن ّ إال؛املغرب العريبيف  مل يستقر املقام فيه للعبيـديني، ) ّ

 .وبقي يتنازعه اخلوارج من جهة، واألمويون يف األندلس من جهة أخرى
ويوجز الباحث املغريب حامد اإلدرييس األسـباب التـي جعلـت التـشيع ال 

 : له يف تلك املنطقة بـًجيد حمضنا
ــديني الفــاطميني يف املغــرب ؛ابات الــسياسية االضــطر-١  إذ مل يــستقر مقــام العبي

 .األقىص، ومل هتدأ الثورات عليهم
 فقـد كـان لتلـك املقاومـة ؛ تأثري مقاومة املدرسة القريوانيـة يف الـساحة الدينيـة-٢

صداها يف باقي حوارض املغرب، وكانت الفتاوى القريوانية يف تكفري العبيـديني بمثابـة 
 .د ضد الدعوة الفاطميةمصل مضا

 تأثري اخلالفة األمويـة الـسنية يف األنـدلس عـىل جمريـات األحـداث، وتـدخلها -٣
 .املستمر يف قلب الوضع عليهم

 . التأثري الديني للمدرسة األندلسية السنية بعلامئها الكبار-٤

                                                        
، رسالة ماجستري غري منـشورة ،»التشيع يف املغرب بني املايض واحلارض «حامد اإلدرييس، )1(

  ).٢٢١ص(



 

 


 
 

 المغربشيعة ) ٣ (

 . الذي نرشته الدولة اإلدريسية؛ متسك املغاربة باملذهب السني-٥
 فلم يتـشيع ؛ألدارسة يف وسط املغرب، وبني صالح يف شامله هلذا املد مقاومة ا-٦

                                                        
ية يف التاريخ اإلسالمي، وقد اسـتقلت عـن اخلالفـة العباسـية، وأسـسها يف أول دولة علو )1(

إدريس بن عبد اهللا بن احلسن املثنى بن احلسن بن عيل، وكان قد فر من احلجاز إىل : مراكش
 )هـ١٦٩( بعد فشل ثورة احلسني بن احلسن بن احلسن سنة ؛ ثم إىل املغرب األقىص،مرص

 من بعض قبائل الرببر، ومـات سـنة ً ومنارصةًريس دعامضد الدولة العباسية، وقد لقي إد
 .  الذي بنى مدينة فاس، وجعلها عاصمة دولته؛، فخلفه ابنه إدريس الثاين)هـ١٧٧(

ضعفت دولة األدارسة نتيجـة اخلالفـات الداخليـة، وحتـت ضـغط الفـاطميني مـن جهـة، 
 حني احتل ؛)هـ٣١٩(واألمويني يف األندلس من جهة أخرى، وقد انتهت دولتهم يف سنة 

أمويو األندلس سبتة، ووقع آخر أمرائها أبو القاسم احلسن بن حممد بن القاسم بن كنـون 
  ).٦١ص( »موسوعة األديان امليرسة«.  يف أيدهيمًأسريا

 ألن مؤسـسها ؛وقد شاع عند كثري من املسلمني أن الدولـة اإلدريـسية كانـت دولـة شـيعية 
ذي يرفضه بعض البـاحثني واملحققـني، مـستدلني عـىل ينتسب إىل آل البيت، وهو األمر ال

ذلك بأن إدريس مل يفرض عىل املغاربـة عقائـد الـشيعة، وأن العبيـديني الفـاطميني عنـدما 
 .جاؤوا إىل املغرب فرضوا عقيدهتم، ومل يكن هلا وجود قبل ذلك

عىل سلطة  ً يف النسب، خارجاًاّإن كون املوىل إدريس علوي «: حامد اإلدرييسيقول األستاذ
 لينسب إليه أنه شيعي رافيض، فالتشيع مل يكن بالنسبة إليه وإىل ً كافياًالعباسيني ليس دليال

ُالكثري من الشيعة األول إال قـضية سياسـية، وانـتامء لعـسكر املطـالبني بحـق آل البيـت يف 
اخلالفة، ومناهضة للتسلط الـذي بـدأ ينـشأ يف رحـاب امللـك العبـايس، فحـب آل البيـت 

هتم ومــؤازرهتم وادعــاء أحقيــتهم باخلالفــة هــي عنــارص التــشيع يف تلــك املرحلــة، ونــرص
التـشيع يف املغـرب بـني « .»، وليس أكثـر مـن ذلـكبوقصاراه تفضيل عيل عىل عثامن 

 ).٢٠٦ص( »املايض واحلارض



 
 

 


  

 ورشذمة من بعض القبائل األخرى، وحتى كتامـة مل تتـشيع ،من املغرب إال قبيلة كتامة
 .كلها

 ؛يف املغـرباإلسـامعييل أما هناية الدولة العبيدية الفاطمية، ومعها مذهبها الشيعي 
 ،فيه رابع حكامهـا املعـز لـدين اهللا تـرك بـالد املغـربفقد بدأت يف الوقت الذي اختار 

، وهي التي ستصبح مركـز الدولـة، وتـرك املغـرب )هـ٣٦١(سنة والتوجه إىل مرص يف 
 .بلكني بن زيري الصنهاجي إفريقيا لقائدهو

  

 


 


راد تـشيعوا بفعـل االنبهـار بـالثورة التـي قادهـا  من أفًيتشكل شيعة املغرب أساسا

، أو االنبهــار بحــزب اهللا اللبنــاين، وإن كــان )م١٩٧٩( ســنة إيــراناخلمينــي ضــد شــاه 
 . بعضهم تشيع قبل ذلك

                                                        
 ).  ٢٢٤ص(املصدر السابق،  )1(



 

 


 
 

 المغربشيعة ) ٣ (

يـة كـان هلـا يران أن الثـورة اإل-وهو إدريس هاين-وال ينكر أبرز املتشيعني املغاربة 
 كان حلدث الثورة اإلسالمية يف ًطبعا «:يقول ودفعته العتناق التشيع، و،وقع كبري عليه

 ؛ أمـاميًاّ ألننـي رأيـت النمـوذج حيـ؛) يف تـشيعه:أي( وقع كبري يف هذه التجربـة إيران
 .ورأيت الوجوه التي حدست فيها اخلري كله

 مـذ سـمعت عنـه، وقبـل -قدس رسه-وعىل فكرة أنا كنت أحب اإلمام اخلميني 
 .»البحث كنت أراه قديس هذا القرن

وينسحب موقف املتشيعني من اخلميني وثورته عـىل حـزب اهللا الـشيعي اللبنـاين، 
 : يصاحبه التالعب بآيات القرآن الكريم، فيقول إدريسًاّويصل اإلعجاب والثناء حد

فجزء من كرامتنا العربية واإلسالمية اسرتجع عىل أيدي شيعة اجلنوب اللبناين، وحّق «
 ﴾«!!﴿ :-ً وتأويالً تفسريا-تعاىل-هللا فيهم قول ا

 اعتناق بعض املغربيني للتـشيع إىل املنـاهج حامد اإلدرييسويعزو الباحث املغريب 
 لتقبـل ً بحيث يبقى املغـريب معرضـا؛ال تعطي حصانة عقدية أو فكرية « التي؛التعليمية

ل مـن يـصل إليـه، أي فكر دون أدنى ردة فعل، أو مقاومـة مـن داخلـه، فهـو متبـع ألو
 .»وليس لديه مقاييس لتقييم أي عقيدة أو فكر

وكثري من الشيعة املغاربة الذين تعرفت إلـيهم، وحكـوا يل عـن  «:-ًأيضا-ويقول 
 ً ليس لدهيم أي مقياس لنقده، وكان جلهم بعيـدا، كانوا ضحية هجوم فكري؛جتربتهم

                                                        
، دار )٢٥٣ - ٢٥٢ص(، اجلــزء األول، »املتحولــون حقــائق ووثــائق«هــشام آل قطــيط،  )1(

  ).م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢(، ١بريوت، ط - املحجة البيضاء
 .املصدر السابق )2(
 ).٢٣٧ص(» التشيع يف املغرب بني املايض واحلارض« )3(



 
 

 


  

 .» عن الدين والعقيدة وليس يف ذهنه أي يشء،كل البعد عن املعارف اإلسالمية
ــة-ويقــول الــدكتور حممــد الغــيالين   أن الــشيعة يف -املخــتص يف احلركــات الديني

 ، وال يتبعون مراجع حمليـة، ولـيس هلـم تـصور-ًمثال-املغرب ليست لدهيم حسينيات 
 فهم يتوزعون عىل مرجعيات عراقية وكويتية ولبنانية، يف حني أن ،موحد يف هذا الشأن

 .ية عيل اخلامنئييرانات التي هلا أتباع هي مرجعية مرشد الثورة اإلأضعف املرجعي
ــة، وألن اإل ــسياسية واألمني ــك بـاحلــساسية ال ــل ذل ــرانويعل ــىل ي يني حيرصــون ع

 . فيفضلون العالقات الدبلوماسية مقابل مقلدين وأتباع؛مصاحلهم السياسية
هيئـة شـيعة «هيئة باسم ًوقد أقام مؤخرا بعض املتشيعيني املغاربة من مدينة طنجة 

ــوقعهم ،»طنجــة ــإهنم ؛ »www.chiatanger.wordpress.com« وبحــسب م ف
تعنـى ، هيئة شيعة طنجة لدعم رؤى الشيخ يـارس احلبيـب«: يعرفون أنفسهم كالتايل

 . بنرش ومناقشة آراء و حمارضات الشيخ يارس احلبيب يف القضايا التارخيية والدينية 
 يتقاسمون نفس الرؤى ً عرفا؛باب الطنجي أو الطنجاوييقوم عليها أفراد من الش

                                                        
   ).٢٣٧ص(املصدر السابق،  )1(
 ).١٩/٣/٢٠٠٩( »العربية نت« )2(
العقيدة  نيته يف طرح تابع للتيار الشريازي، اشتهر بعال، شيعي كويتي:املجرم يارس احلبيب )3(

   والطعـن يف عــرض،ي والتــرصيح بكفـر الــصحابة ، مــن خـالل نبــذ التقيـة؛الـشيعية
 .لعائشة 

  بمناســبة وفــاة أم املــؤمنني )م٨/٢٠١٠-هـــ١٤٣١(وبعــد أن احتفــل يف لنــدن برمــضان 
 حيث أنـه ، طالب الشعب الكويتي بمحاسبته؛والذي تم شتمها فيه ولعنها؛ لعائشة 

السجن يف الكويت بـسبب تطاولـه عـىل اخلليفتـني أيب بكـر الـصديق وعمـر ًأصال فار من 
  . فقامت احلكومة الكويتية بسحب اجلنسية الكويتية منه؛بالفاروق 

http://www.chiatanger.wordpress.com


 

 


 
 

 المغربشيعة ) ٣ (

 . مع الشيخ يارس احلبيب
 التي يعـد ؛اهليئة تعنى بالرد عىل الشبهات املثارة حول مدرسة أهل البيت األصيلة

 .»الشيخ احلبيب من روادها


  : العاطفة الدينية املغربية-١
إىل حد كبري عند ب الشيعي يعتمد عىل العاطفة الدينية، وهي قوية حيث أن اخلطا

 حب املغاربة األصيل ألهـل البيـت، واحـرتامهم لألوليـاء ً وخصوصا؛املجتمع املغريب
 .والصاحلني

 كثـرة مظـاهر القبـاب واألرضحـة :ومما ساعد عىل قبـول العاطفـة الدينيـة للتـشيع
واسم التـي تقـام هلـذه املـزارات، وهـذا يشء املنترشة يف احلوارض والبوادي، وكذلك امل

مغروس يف الثقافة املغربية يف مجيع طبقاهتا، وهو مشابه ملا يقوم به الشيعة جتاه أوليائهم 
 .من آل البيت

وقد حذر بعض املختصني كرئيس مجعية البحوث والدراسات يف النوازل الفقهيـة 
ف يف املغـرب، ملـا بـني الـصوفية املغربية الشيخ عبد الباري الزمزمي من انتـشار التـصو

 التـربك بـالقبور :والتشيع من وشـائج ومـشرتكات يف كثـري مـن األمـور، وعـىل رأسـها
 .واألصنام البرشية، مما قد يعود باملغرب إىل عهود التخلف والوثنية البالية

 
                                                        

 »هسربيس«موقع ، )من هي اليد اخلفية التي حترك شيعة طنجة؟(الدين لشهب، مقال  نور )1(
)٣/١٢/٢٠١٠(. 

  ).٨/٢٠٠٩/ ٢٤( »هسربيس«موقع  )2(



 
 

 


  

  :يةيران تأثر بعض احلركات اإلسالمية بالثورة اإل-٢
 واإلحسان تعد من كربى احلركات اإلسالمية يف حيث من املعلوم أن مجاعة العدل

 ثناء زعيمهـا عبـد الـسالم ياسـني :املغرب، وهي تلتقي مع الشيعة يف نقاط كثرية، منها
 حتى أورد اسمه ضمن العلامء والدعاة الذين يدعى هلم يف كـل ؛عىل اخلميني ومتجيده

   .يوم عند قراءة ورد اجلامعة
نـرى أن  «:سالم ياسـنيعبـد الـومن أقوال 

ـــدرس  مـــستقبل اإلســـالم رهـــني باســـتيعابنا ل
          . »إيران

 فيحكـي ؛املغريب قاسم علـوشالباحث أما 
ــاء عــن  تــشيع بعــض مــن كــان يعــرفهم مــن أبن

ــذين كــانوا ينتمــون جلامعــة العــدل ؛مدينتــه  وال
 .            واالحسان يف أواسط التسعينيات

 ؛يـةيرانقـف بقيـة احلركـات اإلسـالمية املغربيـة مـن الثـورة اإلأمـا عـن موا
 :فيمكن تلخيصها كالتايل

                                                        
 ).٢٣٩ص( »التشيع يف املغرب بني املايض واحلارض« )1(
   ).٤١٨ص( »املنهاج النبوي«عبد السالم ياسني،  )2(
 /١٦( »هسربيس«موقع  .»مرشوع أمة أم مرشوع طائفة؟..  اخلمينيةإيران«قاسم علوش،  )3(

١١/٢٠٠٩.( 
 /٧/١١(  املغربيـة»التجديـد«صـحيفة  ،»احلركة اإلسالمية واملوقـف مـن التـشيع «تقرير )4(

٢٠٠٨.( 



 

 


 
 

 المغربشيعة ) ٣ (

 :، وقد عرف ملؤسسها األستاذ عبد الكريم مطيع موقفان»الشبيبة اإلسالمية« ¤
ية، ومساند هلا، ذاهـب إىل حـد دعـم يران داعم للثورة اإل: موقف يف بداية الثورة●

 إذ ؛بعض الشهادات يف ملف ذاكـرة احلركـة اإلسـالميةالفكر الشيعي، وهو ما سجلته 
رصح املهندس إدريس شـاهني أن عبـد الكـريم 

ّ وجمـد قائـدها ،يـةيرانمطيع أثنى عـىل الثـورة اإل
 .اخلميني

ــه  ــالمية قــدر املغــرب «وكتاب الثــورة اإلس
 يفرس هذا املوقف والتـأثر الـذي تركتـه »الراهن

ــورة اإل ــسيايسيرانالث ــة عــىل فكــره وخطــه ال .ي
 

ولعل هذا التأييد يعود إىل الوضـعية التـي كـان يعيـشها يف دول اخللـيج، ومـن ثـم 
، وسعيه للبحـث عـن )١٩٨٠(طرده من السعودية عىل خلفية أحداث جهيامن باحلرم 

 . جلوء سيايس
ي انتهى  وهو املوقف الذ:ية ولقائدها وللفكر الشيعييران موقف معاد للثورة اإل●

 . »املجاهد« وإصداره ملجلة ،إليه بعد استقراره يف ليبيا
يـة ومـع يران التقرير أن عبد الكريم مطيع مل يكن يتعامـل مـع الثـورة اإلّعدُويرى م

 . كان حيكمه املوقف السيايس ولكن؛التشيع بمنطق الدارس للظاهرة املقارب هلا
 ظهر يف الساحة احلركية -)١٩٨١( سنة ًوحتديدا-ومع انشقاق الشبيبة اإلسالمية 

 ؛»االختيـار اإلسـالمي «:والذي تغـري ليحمـل اسـم ؛»جند اإلسالم«اإلسالمية تنظيم 
ية يف اجلامعة وخـارج اجلامعـة، يرانوالذي مجع العديد من الفعاليات املتأثرة بالثورة اإل

 هويتهـا  إذ مل تشرتط هـذه املجموعـة يف؛َّلكن هذا التأثر مل يتعد سقف التفكري السيايس
ً ومل تدع لـه، ومـا عـرف مـن تـشيع بعـض أجنحتهـا مل يكـن راجعـا،الطابع الشيعي  إىل ْ



 
 

 


  

 وبالدولـة ،يـراينأدبيات احلركـة بقـدر مـا كـان يرجـع إىل طبيعـة االحتكـاك بـالفكر اإل
   . ورموزها ومثقفيها،يةيراناإل

  ويمكن تلخيص موقفها بأهنـا كانـت ال تـرتدد:»حركة التوحيد واإلصالح« ¤
 لكن يف متييز واضح بني اجلانب السيايس واجلانب ؛يةيرانيف إبداء تعاطفها مع الثورة اإل

العقائدي املذهبي، وكان الثابت الذي حيكـم هـذا التمييـز هـو مرتكـز وحـدة األمـة يف 
  .مواجهة أعدائها

ينبـــه الـــصحفي و
منترص محادة عىل تـأثر 

يـة يرانكبري بـالثورة اإل
احلركة من أجل  «لدى
 ومعهــا مجعيــة ،»ةاألمــ

ــديل احلــضاري«  ؛»الب
ـــني انـــشقتا  ســـنة اللت

 .ً املنشقة أصال عن الشبيبة اإلسالمية،عن حركة االختيار اإلسالمي )١٩٩٥(
مـرشوع :  يف دالالت االسم الذي أطلق عىل أدبيات احلركة-ًمثال-ويتضح ذلك 

 املنابر هو عنوان إحدى» البصائر«و مصطلح عرفاين شيعي رصف، :البصرية(البصرية 
» احلركة من أجل األمة «الفكرية ذات النزوع الشيعي املتشدد، ثم إن جمرد احلديث عن

لـذا مل متـنح  ؛)»واليـة الفقيـه « عـىل-ًأيـضا- الـذي حييـل ؛»واليـة األمـة «حييل عـىل
ظل » األمة « بينام حزب،)٢٠٠٢(رخصة حزب إال سنة » البديل احلضاري «السلطات

                                                        
 .»الشهاب« موقع ،)التغلغل الشيعي يف جسم احلركات اإلسالمية باملغرب( مقال )1(
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  .د إلقاء القبض عىل رئيسه حممد املرواين يف هتمة خلية إرهابيةغري معرتف به إىل حدو
 أن هناك فقط حـزبني مرتبطـان ًوقد أعلن مسؤول كبري يف اخلارجية املغربية أخريا

 . يف إشارة إىل احلزبني املذكورين؛بالشيعة
كام ظهر طلبة مغاربة هلم توجه شيعي يف بعض الكليات يف الثامنينات، وقـد أطلـق 

 .  لكن نشاطهم مل يربح الكلية،»طلبة امليثاق «:معليه
 : يةيران للسفارة اإليالنشاط الدعو -٣

 بالقيام بأنـشطة دعويـة مهمـة يف نـرش اإليرانية حيث ينشط امللحق الثقايف للسفارة
 عـرب البعثـات التعليميـة ؛ اسـتقطاب الـشباب:، ومن أهم األسـاليبغربالتشيع يف امل

 ،يـةيران، ونرش وتوزيع الكتـب واملجـالت الـشيعية واإلإيران للجامعات واحلوزات يف
صوت الثورة اإلسـالمية يف «، و»الوحدة اإلسالمية«، وجملة »كيهان العريب« جملة :مثل

بحـث حـول  «للتيجاين الساموي، وكتـاب» ثم اهتديت « كتاب:، ومن الكتب»العراق
 .املحمد باقر الصدر، وغريمه» الوالية

 فقـد أشـار ؛ن املسؤولني املغربيني إىل دور السفارة يف نرش التشيعوقد أشار عدد م
بعض احلركات والعمليـات التـي تقـوم هبـا  «زير اخلارجية الطيب الفايس الفهري إىلو

 والتي متس داخل الوطن املغريب بوحدة الـسنة املالكيـة ؛يةيراناجلمهورية اإلسالمية اإل
  .»يف اململكة املغربية

                                                        
 ).١٨/٣/٢٠٠٩ (»إيالف«موقع  )1(
 .املصدر السابق )2(
 ).٢٤٥-٢٤٤ص( »التشيع يف املغرب بني املايض واحلارض« )3(
  ).٨/٣/٢٠٠٩( لكرتوين اإل»إيالف«موقع  )4(



 
 

 


  

 قيـام عـن »ويكيلـيكس موقع«كشفت الوثائق التي فضحها   للطبعوالكتاب ماثل
 .الشيعي يف السنغال ومايل بتوظيف سفارهتا يف املغرب من أجل نرش املد طهران

ـــة  ـــسؤول يف وزارة اخلارجي كـــام رصح  م
 بدأت من )٢٠٠٤(منذ  «والتعاون املغربية أنه

بـشكل -يـة يرانجديد أنـشطة الدبلوماسـية اإل
 بتشجيع عمليات توسع - مبارشمبارش أو غري
 التي ترعاها مراكـز ثقافيـة تعمـل ؛املد الشيعي

بــــشكل مبــــارش مــــع العمــــل الــــديبلومايس 
 .»الرسمي

بـاري الزمزمـي سـبب تزايـد املـد الـشيعي عبد الواعترب عضو رابطة علامء املغرب 
 واملـنح ،املالية عرب املكافآت ؛يةيران اإلغراء املادي الذي تقدمه السفارة اإل:باملغرب هو

 .    الدراسية
 :  تأثري الشيخ أمحد بن الصديق الغامري-٤

الذي بزغ نجمه يف علم احلديث والرجال، والـذي ينتمـي ألرسة علميـة مـشهورة 
 .»الزاوية الصديقية«: باملغرب، وهلم زاوية معروفة يف طنجة باسم

 ظـاهرة -ممـن تكلـم يف الـشأن الـشيعي يف املغـرب-احثني حيث عزى كثري من الب
بن الصديق يف نرش التشيع، فمنترص االتشيع يف مدينة طنجة إىل الدور الذي لعبته أرسة 

                                                        
 .)٣/١٢/2010 (»هسربيس«موقع  )1(
 ).٨/٣/٢٠٠٩( لكرتوين اإل»إيالف«موقع  )2(
 ).١٨/٣/٢٠٠٩(» العربية نت« )3(



 

 


 
 

 المغربشيعة ) ٣ (

تتحمل الطريقة الـصديقية مـسؤولية كبـرية يف تـسهيل التغلغـل الـشيعي  «:محادة يقول
 .باملغرب

ي أمحـد وتعود أصل احلكاية إىل زيارة شيخ الطريقـة مـوال
ــأثرا ــزيل، مت ــد املعت ــصاعد امل ــز ت ــرشق، يف ع ــصديق للم ــن ال  ًب

  مؤلـف كتـاب،)من الـشيعة اإلماميـة(بكتابات حممد بن عقيل 
حيث اهلجوم عىل أهل  ؛»العتب اجلميل ألهل اجلرح والتعديل«

 . األئمة واحلديث
 .        » تأثر بمشايخ من حرضموت باليمن،وهو شيخ أشعري

وقد حاولت أن أتتبـع هـذه املـسألة، وسـألت طلبـة  «: فيقول؛ما حامد اإلدرييسأ
ًشيعيا فأنكروا كونه ؛الشيخ أمحد بن الصديق يف طنجة  يف التنقـيص ً، لكنه كـان متامديـاّ

 فلـذلك نـسب إليـه بعـض البـاحثني أنـه مـن أسـباب انتـشار ؛ ولعنهتمن معاوية 
  .»املذهب الشيعي يف املغرب

ًشـيعيامل يكـن  «يس إىل أن الغـامريوخيلص اإلدريـ ز لعـن معاويـة، ّوُ، وإن كـان جيـّ
 فيه انتقاد بسيط للمذهب الشيعي يف كتابه ًويبالغ يف اجلناية عليه، وقد وجدت له كالما

 . »جؤنة العطار
التلميذ السابق ألمحد صديق - نجد أبا أويس حممد بو خبزة ؛ لكن يف اجلهة املقابلة

 حكم الغامري بالردة : مثل، توافق أفكار الغامري مع أفكار التشيع يؤكد شدة-الغامري
 واعتقـاد الغـامري ،ي واهتامه لغالب الصحابة بالعداء لعيل ،عىل ستة من الصحابة

                                                        
 .»الشهاب« موقع ،)أركيولوجيا التشيع باملغرب( منترص محادة، مقال )1(
 ).٢٤٦ص( »التشيع يف املغرب بني املايض واحلارض« )2(



 
 

 


  

 !! بالوصية لعيل باملفهوم الشيعي
وهو ما يتفق مع ما قاله الشيخ عبد اهللا التـاودي أن مـن رؤوس التـشيع يف طنجـة 

 وأنـه قـام بـدور فعـال يف نـرش التـشيع يف أوسـاط ، بطيوي الوداليسرجل يدعى حممد
 قبل أن يتحول إىل املذهب ؛ للغامريً مقرباً وأنه كان صديقا،املغاربة املقيمني يف بلجيكا

  .»الشيعي
 أنه بعـد رجـوع الغـامري مـن مـرص قـام :ويقول البعض

 الـذي كـان ؛ن الصديقبعبد العزيز   وخلفه،بنرش هذا الفكر
ًحاليايميل إىل آل البيت، وهناك   يف طنجة مكتبة العالمة عبد ّ

العزيز بن الصديق، تساهم بصيغة أو بـأخرى يف نـرش الفكـر 
 . الشيعي

 


 :  التشيع يف أوساط املغاربة املغرتبني-٥
 العديـد مـن جتمـع «:يقول الباحث املهتم بالشأن الشيعي يف املغرب منتـرص محـادة

الشهادات اإلسالمية احلركية عىل أن أهـم آليـات االخـرتاق الـشيعي يف املغـرب مـرت 
 عـرب ؛ وخاصة يف إسـبانيا وبلجيكـا؛عرب العامل املغاربة يف العديد من الدول األوروبية

عنارص جزائرية عىل اخلصوص، وموازاة مع هذه األنشطة كانت العديد من املؤسسات 
                                                        

 .)ها وغري،١٤، ١٢( الفصول ،»صحيفة سوابق وجريدة بوائق «يف كتابه )1(
  ).٢٤٨ص( »التشيع يف املغرب بني املايض واحلارض« )2(
 .»الشهاب« موقع ،)أركيولوجيا التشيع باملغرب( منترص محادة، مقال )3(



 

 


 
 

 المغربشيعة ) ٣ (

  . »)املستبرصين( الشيعية التي حتتضن
بالفعـل فـإن  «: فيقـول؛ عىل القول الـسابقحامد اإلدرييسالباحث املغريب ويعلق 

 : مثـل، من خالل إقـامتهم يف دول؛مدينة طنجة عرفت الكثري من الشيعة الذين تأثروا
 .  أن التشيع يف أوربا له جمال أوسع للتحرك، ونشاطات أكربًبلجيكا وهولندا، علام

 حيث ؛باو الشيعة الذين قابلتهم كانوا قد تلقوا املذهب الشيعي من أوروالكثري من
 .»انخرطوا يف مجعيات شيعية هناك

باري الزمزمي أن مصدر التـشيع يف املغـرب يعـود إىل أوروبـا عبد الويؤكد الشيخ 
 مـع وجـود ، سـنوات)١٠( حيث يعـيش آالف املغاربـة منـذ ؛ً وحتديدا بلجيكا؛ًأساسا

 .قة للحركة الشيعية التي استثمرهتا بدهاءاحلرية املطل
 مـن ؛عـرب مـساعدات متنوعـةيـات يرانيني واإليـرانوقد لوحظ وجود تشجيع لإل

لتـزوج مـن أبنـاء املهـاجرين اقتناء السكن، إىل توفري منح ومـساعدات ماليـة منتظمـة ل
ع الكثـري  أو زواج متعة، وقد كان هذا سبب تـشيً دائامً سواء كان زواجا؛السنة ألوروبا

 .  خاصة املنحدرين من املنطقة الشاملية؛من أبناء املغرب األقىص
 حتول أربعـة مـساجد :ومما يدلل عىل النشاط الشيعي يف أوساط املغاربة املهاجرين

  بحــسب ؛كبـرية للجاليـة املغربيـة يف العاصـمة البلجيكيــة بروكـسل للمـذهب الـشيعي
                                                        

 .املصدر السابق )١(
 ).٢٥١ص( »التشيع يف املغرب بني املايض واحلارض« )2(
 ).١٨/٣/٢٠٠٩(» العربية نت« )3(
الـشيعة والتـشيع « ، قاسـم العلـوش:ً، وأيـضا»باملغربأركولوجيا التشيع «منترص محادة،  )4(

 .»البداية واملسار.. باملغرب األقىص



 
 

 


  

 .-الية املغربية باخلارجاألمني العام ملجلس اجل-عبد اهللا بوصوف 
كام يؤكد ممثلون عن اجلالية املسلمة يف بلجيكا قيام مجعيات ومراكز شيعية بتنظـيم 

 .  وهناية كل أسبوع، خالل شهر رمضانً خصوصا؛أنشطة دعوية متنوعة
 إن العاصمة بروكسل : قالت»إيرفيان «:ُية بلجيكية تدعىإلكرتونوكانت صحيفة 

الشيعي ببلجيكا، وينشط هبا لتحقيق هذه  الدعوي حيث النشاطتعد املدينة األوىل من 
إدارهتـا  تلـك التـي يـرشف عـىل ال سـيام ؛الغاية عـدد مـن اجلمعيـات واملراكـز الـشيعية

 أهل البيت، ومكتبة بـريوت، ومجعيـة - املركز اإلسالمي الثقايف الشيعي : منها،مغاربة
لـني، وحـسينية الرضـا، وحـسينية اهلادي املغربية، ومسجد الرمحن، ومؤسسة ثـاين الثق

 . ويرتدد عليه الكثري من املغاربة؛اهلادي، ومسجد خاص باألتراك الشيعة
 تربـى ونـشأ عـىل ،واجلدير باالنتباه أنه يف داخل اجلالية املغربية هناك جيـل صـاعد

 حتـى ؛املذهب الشيعي، سيرتسخ لديه كجزء ال يتجزأ من هويته وشخـصيته األصـلية
 . ىل أرض الوطنبعد عودته إ

 ً فقـد عقـد املركـز الثقـايف اإلسـالمي يف مالقـة يومـا؛أما يف إقليم األندلس بإسبانيا
للتعرف « ؛، ويأيت ذلك ختليدا لذكرى وفاة اخلميني»فكر اإلمام اخلميني« حول ًاّدراسي

 ؛» ساهم بشكل حاسم يف بعـث إسـالم عـرصي وديمقراطـي،عىل فكر رجل استثنائي
 . نرشه املركزوفق اإلعالن الذي

 
                                                        

كرنولوجيـة املـشهد (  بحث سـليم محينـات:، وانظر)٢٦/٦/٢٠٠٩ (»الرشق األوسط« )1(
 ).٢٠٠٩ – ٢٠٠٨( ،»حالة املغرب «نرش يف كتاب )اإلسالمي باملغرب

 ).٢٥/٦/٢٠١٠ (»التجديد«خالد جمدوب، جريدة  )2(



 

 


 
 

 المغربشيعة ) ٣ (

 : املعرض الدويل للكتاب -٦
إذ يتم من خالل املعرض إدخال عدد كبري من الكتب، وال يتم إخراجها، بل تبقى 

 ليتم توزيعها واالستفادة منها، أو بيعها للمكتبات التي ؛يف املغرب عند بعض العنارص
 وخاصة مـن ؛عرض يف املوتشارك العديد من دور النرش الشيعية، تبيع الكتاب الشيعي

ويقـوم كثـري مـن الـشيعة املغاربـة بالتواجـد طيلـة الوقـت يف املعـرض، ، لبنان وسـوريا
 كــام حيــصل يف ،ويقومـون بــدور التعريـف باملــذهب ملــن أحـسوا منــه الرغبــة واإلقبـال

حضور بعض دعاة الشيعة، وتنظيم بعض اللقاءات يف إطار األنشطة الثقافيـة  املعرض
 يف دعــم الــساحة الــشيعية بــاملغرب، ً ســاهم املعــرض كثـرياوقــد، املـصاحبة للمعــرض

 .ويعمل عىل إعطاء شحنة سنوية للعمل الشيعي هناك

       


 


 يؤكد املراقبون لنشاط التشيع يف املغرب أنـه يتخـذ شـكل أفـراد هنـا وهنـاك، وأن

 . والدار البيضاء، ومكناس، وخاصة يف طنجة؛معظم املدن املغربية يوجد فيها متشيعة
                                                        

  ).٢٤٩ص(» التشيع يف املغرب بني املايض واحلارض« )1(



 
 

 


  

، وقد خرج املتشيعون هناك يف مـسرية ًشخصا )٣٠(ففي مكناس يقدر عددهم بـ 
، !)يـا حـسني(:  كتـب عليهـا،، وكانوا يلبسون عصابات سـوداء)٢٠٠٢/ ٥(يف شهر 

 .وكانوا حيملون رايات سود
م ونشاطاهتم تم ضبطهم يف أحد البيوت، وقـد اعـرتف بعـضهم وبمراقبة حتركاهت

 مما أدى إىل تقـديمهم للمحكمـة بتهمـة زعزعـة عقيـدة ؛بتشيعهم، وبنشاطهم الدعوي
 . املسلمني، ومن ثم تم إطالق رساحهم

 ؛»مجعية الغـدير «:ثم تقدموا بسبب ذلك لرتخيص مجعية يعملون يف إطارها باسم
 .لكن السلطات رفضت طلبهم

  جلــأ شــيعة مكنــاس إىل االجــتامع )م٢٠٠٣(وبعـد تفجــريات الــدار البيــضاء سـنة 
ــوت ــدل البي ــاهي واحلــدائق ب ــسمىً خــصوصا؛يف املق ــة ت ــري « : يف حديق ــة األم  حديق

 . ، وهلم مكتبة صغرية قرب باب اخلميس، بجوار املدينة العتيقة»عبد القادر
مـساعدة املكتبـات : ز نشاطاهتمً فهم أكثر نشاطا، ومن أبر؛أما شيعة الدار البيضاء

 .الشيعية يف معرض الكتاب الدوىل بالدار البيضاء، وإقامة معارض خاصة هبم
حــي (يف أحــد أرقــى أحيــاء الــدار البيــضاء  ،»مدينــة العلــم «:وهلــم مكتبــة تــسمى

 وهـو معـروف ،»بـدر «، يملكها أحد الطلبة املغاربة املقيمني يف قم، ويـدعى)املعاريف
، وهـو الـذي أسـس هـذه إيـرانخ احلوزة العلمية، ويرتدد بني املغـرب و عند مشايًاّجد

  .»احلاج «:املكتبة بالرشاكة مع أحد املغاربة الشيعة، ويعرف باسم
 كـام تقـوم ،وتستخدم هذه املكتبة وغريها من املكتبات الـشيعية لالجـتامع واللقـاء

                                                        
 ).٢٦٢-٢٦١ص(، صدر السابقامل )1(



 

 


 
 

 المغربشيعة ) ٣ (

ك قسم خاص يف املكتبة  وغريها، وهناإيرانهذه املكتبة بتنسيق واستضافة الزائرين من 
 حيث يتم هناك إقامة الشعائر اخلاصة، فهي عبارة ؛ال يسمح لغري الشيعة بالدخول إليه

 .عن حسينية مصغرة
 .التنسيق لزواج املتعة» احلاج «كام يتم من خالل املكتبة ومديرها

 تشكل مدن اجلهة الرشقية والـشاملية وبعـض مـدن الوسـط بامللكـة ؛وعىل العموم
 . األماكن التي يرتكز فيها احلضور الشيعيأهم 

 

                                                        
 .)٢٦٦-٢٦٣ص(، صدر السابقامل )1(
 »حالة املغرب «نرش يف كتاب ،)كرنولوجية املشهد اإلسالمي باملغرب( بحث سليم محينات )2(

)٢٠٠٩ -٢٠٠٨(. 



 
 

 


  


  :إدريس هاين -١

 مـن مواليـد ،»إدريـس احلـسيني «باسـم: -ًأيضا-ويعرف 
ــة،)م١٩٦٧(ســنة  ــوالي إدريــس « بمدين ــة» م ــرب املغربي ، ويعت

 . أخطر قرار اختذه يف حياتهتشيعه 
عىل شق،  للدراسة يف حوزة دم؛غادر بعد تشيعه إىل سوريا

 .حممد البامياين، والشيخ النارصي، والشيخ اخلاقاين:  مثل،يد بعض شيوخ الشيعة
 عىل يد املرجع حممد تقي ،وارتدى العاممة يف أواسط التسعينيات من القرن املايض

ًاملدريس، وألف كتبا أزمـة تـاريخ أم : اخلالفة املغتصبة« و،»لقد شيعني احلسني «:، منهاّ
  .»كذا عرفت الشيعةه« و، »؟أزمة مؤرخ

ًشـيعيايتمنى إدريس أن تنترش دعوة التـشيع يف كـل مكـان، وأن يـرى العـامل كلـه  ّ ،
 . » أشيع لك العامل بأكمله؛أعطني حرية للتعبري «:ويقول

  .»حجة اهللا «:زعيم الشيعة املغاربة، ويطلق عليه أنصاره لقب بأنه إدريسيوصف 
 .»العوملة وانفتاح املجتمع «ويعزو انتشار التشيع يف بالده إىل

 إذ يقـدح بـأم املـؤمنني ؛وفيام ييل نموذج للفكر الشيعي الذي ترشبه إدريـس هـاين
، بـل ً، وزوجتـه مذنبـة، وهـذا لـيس عيبـاخحممد رسول اهللا  «:يقول، ولعائشة 

                                                        
 .نرتنت عىل اإل»املنرب الثقايف اإلفريقي«موقع  )1(
 بـريوت، -، دار املحجة البيـضاء)٢٥٤ص(» املتحولون حقائق ووثائق«هشام آل قطيط،  )2(

 ).م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢(، ١ط
 ).١٢/٥/٢٠٠٦-١١( ،املغربية» صوت الناس «صحيفة )3(



 

 


 
 

 المغربشيعة ) ٣ (

  … يف تاريخ النبوةً فألن هلا نظريا؛ هي مل تناف مقام النبوةًحقيقة وقعت، وإذا
 جيب أن نتوخى احلقيقة، ونكرس يف أذهاننا ؛عائشة ونضعها يف امليزانولكي نعرف 

 .»صنم عائشة من أجل احلقيقة الغالية فقط
 ومناسـبة وطنيـة كبقيـة ،بإعالن يوم عاشوراء عطلة رسمية يف البالدهاين طالب و

 .»رؤى معارصة «، صحيفة)٢٠٠٨(، كام أصدر يف سنة الدول واملجتمعات الشيعية
 :-أخو إدريس هاين-سن هاين حم -٢

ًشخـصياوهو يتوىل قيادة وتأطري الشيعة يف مدينة مكناس، وقد كان هو   مـن قـدم ّ
 .وثيقة املطالبة بتأسيس مجعية الغدير بمدينة مكناس

 :  حممد الكثريي-٣
وفيه  ؛»السلفية بني أهل السنة واإلمامية «:خمتص بعلم االجتامع، وله كتاب بعنوان

 أن ما يصلنا ونؤمن به مـن رأي الـصحابة ً آراء الصحابة وأعامهلم، زاعاميقلل من شأن
لـيس سـوى اختيـارات املـذهب احلنـبيل يف العقائـد والفقـه،  «:وعمل السلف الصالح

 .»واجتهادات رجاالته عرب التاريخ
 :  أم مريم-٤

، وتـشيعت يف سـنة )١٩٦٤(تقول املصادر الشيعية أهنا مـن مواليـد مـراكش سـنة 
 . ملرتىض العسكري» معامل املدرستني «، متأثرة بكتاب)١٩٩٩(

                                                        
 ).٢٥٣ص( »التشيع يف املغرب« عن ًنقال، )٣٤٠-٣٣٩ص(» لقد شيعني احلسني «كتابه )1(
 ).١٧/١/٢٠٠٨(» العربية نت« )2(
  ).٢٥٤ص(» التشيع يف املغرب بني املايض واحلارض« )3(
 ).١٠٧ص(، اجلزء الثاين، »املتحولون حقائق ووثائق« )4(



 
 

 


  

وتقول أم مريم أهنا ستتمسك بالتشيع رغم انعدام العلامء الشيعة يف بلدها، ورغم 
 .عدم قيام علامء الشيعة يف البلدان األخرى بزيارة املتشيعني يف املغرب


 فقـد تـوترت ؛ صـافية عـىل الـدوام يف املـايضإيرانمل تكن العالقات بني املغرب و

ــنهام إثــر اإل طاحــة بالــشاه وتــويل اخلمينــي الــسلطة يف ســنة العالقــات الدبلوماســية بي
ًختوفا من تصدير أفكار الثورة  -شأنه شأن الدول األخرى-أبدى املغرب ، و)م١٩٧٩(

 . يةيراناإل
قيـام املغـرب بمـنح حـق اللجـوء الـسيايس للـشاه  :البلـدينوما زاد من التوتر بني 

يـة العدوانيـة، رد عليهـا بـشكل يرانفتعرض املغرب لسيل من الترصحيات اإل ؛املخلوع
وفـيام يـيل نـص ،  بفتوى لرابطة علـامء املغـرب بتكفـري اخلمينـي)١٩٨٠(فوري سنة 

  :الفتوى
 منـسوبة ، ومـزاعم فظيعـة، شـنيعةًنرشت الصحف الكويتيـة والـسعودية أقـواال«

 !U تنال من مقام النبوة واملالئكة، وتؤدي إىل اإلرشاك باهللا ؛إلمام الشيعة اخلميني
 مع استنكارها بعض الصحف الوطنية، وقامت من أجلهـا ،ورددت هذه األقوال

 فتوجه اجلمهور إلينا بالسؤال عن موقف العلامء يف ؛ ضجة كربى يف األوساط الشعبية،
                                                        

، دار املحجــة )٤٧٨ص(، اجلــزء الثـامن »املتحــوالت حقـائق ووثـائق«هـشام آل قطـيط،  )1(
 ).م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩(، ١ بريوت، ط-البيضاء

 صـحيفة .»؟إيـرانطع املغرب لعالقاته الدبلوماسية مـع ماذا بعد ق«عبد احلميد عالم، . د )2(
  ).١٣/٢/٢٠٠٩ (»هسربس«

 ، العـدد)١٩٨٠( الصادرة سـنة » دعوة احلق «جملة عن ًنقال، )١٨/٣/٢٠٠٩ (»إيالف« )3(
)٢٠٦.( 
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 التـي ختـالف مـا علـم مـن الـدين بالـرضورة، ؛ل النابيـة، واملـزاعم الباطلـةهذه األقـوا
 -وهو عـىل حـق- حتى أن بعض السائلني تساءل ؛وتناقض أصول العقيدة اإلسالمية

هل ألغى اخلميني ما كان يعرف عند الشيعة بالتقية حني استوىل عىل احلكم، وظـن أنـه 
 ون تسرت وال حذر؟ د؛قد حان الوقت ليجاهر هبذه العقيدة الفاسدة

 أن ننقـل ً نـرى مـن اجلـواب أوال؛وقبل اجلواب عن سؤال اجلمهور املغريب املسلم
ثـم  ،»احلكومـة اإلسـالمية « وورد يف كتابـه، كـام نـرشته الـصحف؛كالم اخلميني بنصه

 .نعقب عىل ذلك ببيان احلكم الرشعي الذي يبطل مزاعمه وادعاءاته
 جـاؤوا مـن أجـل إرسـاء قواعـد ًنبيـاء مجيعـاإن األ«: وفيام ييل نص كالم اخلمينـي

 الـذي ؛خـاتم األنبيـاء خوحتى النبي حممد  ؛العدالة يف العامل، لكنهم مل ينجحوا
 . مل ينجح يف ذلك، وتنفيذ العدالة،جاء إلصالح البرشية

 ،إن الشخص الذي سينجح يف ذلك، ويريس قواعد العدالة يف مجيـع أنحـاء العـامل
 .»اإلمام املهدي املنتظر :ويقوم االنحرافات هو
 تعلمنـا أشـياء ،إن مسألة غيبة اإلمام املهدي هـي مـسألة هامـة«: ثم يقول اخلميني

 بمعناهـا ؛ أنه ال يوجد يف العـامل أحـد سـواه مـن أجـل تنفيـذ العدالـة:كثرية، ومن بينها
  وسيعمل عىل نـرش العدالـة يف، من أجل البرشيةً أبقاه ذخرا-تعاىل-هللا احلقيقي، وأن ا
هـذا كالمـه بمناسـبة .  » وسينجح فيام فشل فيه األنبياء واألولياء،مجيع أنحاء العامل

 .عيد مولد املهدي املنتظر، يف منتصف شعبان املنرصم، اكتفينا بجوهره وفحواه
احلكومــة  « رجعنــا إىل مــا جــاء يف كتابــه؛ومـن أجــل مزيــد التأكــد مــن نــسبته إليــه

 ،ً حممـوداًإن لإلمـام مقامـا«: فوجـدناه يقـول ؛ طبعة بريوت،)٥٢(صفحة » اإلسالمية
  .» ختضع لواليتها مجيع ذرات الكون؛وخالفة تكوينية ،ودرجة سامية

 ، ال يبلغه ملك مقربًأن ألئمتنا مقاما :وإن من رضورات مذهبنا«: إىل أن يقول
 . »وال نبي مرسل



 
 

 


  

ذه فتبني فيام ال جمال للشك فيه أن هذا الكالم صادر عن اخلمينـي، وأن هـ
 !العقيدة الفاسدة هي عقيدته، وإن الصحافة مل تتزيد عليه من يشء

 ًواجلديد يف األمر هو أن اخلميني جتاوز هبذه االدعاءات الفاسدة كل ما كان معروفا
 حيـث جعـل مكانـة !عن الشيعة، وتطاول حتى عىل مقام املالئكة واألنبياء واملرسـلني

 ً مرسالًاّ وال نبيًباّ وزعم أن ال ملك مقر!!يع فوق مكانة اجلم-يف نظره-املهدي املنتظر 
 !أفضل منه

 ؛ ما زعمه اخلميني من أن خالفة املهدي املنتظر خالفة تكوينية:واألخطر من ذلك
يعتـرب املهـدي املنتظـر  ومقتـىض ذلـك أن اخلمينـي ،ختضع هلا مجيـع ذرات الكـون

  !! يف الربوبية والتكوينU للخالق ًرشيكا
 وال يقبلـه وال يقـره أي ، يستنكره كـل مـسلم،عقيدة التوحيدوهذا كالم مناقض ل

 إال التوبـة ؛مذهب من املذاهب اإلسـالمية، وال يـربئ قائلـه مـن الـرشك والكفـر بـاهللا
 وإصدار بيان بذلك، ليهلك من هلـك عـن ، والتربؤ منه،ً وعلناًوالرجوع عنه رصاحة

 . وحييا من حي عن بينة،بينة
 أن يوضـحوا مـوقفهم مـن -لكي يطمئن املسلمون-  وعىل أئمة الشيعة اآلخرين

 من توحيد ؛هذه األباطيل املخالفة للكتاب والسنة، وما عليه سلف هذه األمة وخلفها
، وانفراده باخللق والتكوين، وترصيف شـؤون الكـون، وتعظـيم مقـام األنبيـاء Uاهللا 

لنبيـني سـيدنا  ورفـع مقـام خـاتم ا، وتفضيلهم عىل كافة املخلوقات،والرسل واملالئكة
 . وعليهم أمجعنيخحممد 

﴿: -تعاىل-هللا قال ا
﴾]وقـال تعـاىل ، ]٦٧:الزمـر :﴿
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﴾]هـ الفتوى.ا. »]٨٢-٨١:آل عمران.  

 فوقــف إىل جانــب جبهــة ؛وقــد انــتقم اخلمينــي مــن هــذا املوقــف وهــذه الفتــوى
 ؛-الـصحراء الغربيـةاجلامعـة التـي كانـت يف خـالف مـع املغـرب حـول -البوليـساريو 

 .)م١٩٨١(فقطعت العالقات بني البلدين يف سنة 
 فكـان رد ؛ القيـام بـأعامل إرهابيـة يف املغـرب)١٩٨٣(كام حاول اخلميني يف سـنة 

 حيث اعترب الثورة اخلمينية ؛ من خالل خطاب امللك الراحل احلسن الثاين؛ًاّاملغرب قوي
ثـم  ،»!لقـد خيـب ظنـي «:ًمضيفا ،»لقسوة النتقام شديد اًرمزا» «ذاكرة ملك «يف كتابه
 ، سيدعو إىل اإلسالم احلق-يف إشارة إىل اخلميني-عتقد أن هذا الرجل أكنت  «:أردف

 .»وإىل احرتام التعاليم اإلسالمية
 فقـد مـرت مجلـة مـن ؛ استأنف البلدان عالقاهتام الدبلوماسـية)م١٩٩١(ويف سنة 

املتغــريات التــي دفعــت إلهنــاء 
 انتهـاء احلــرب :نهــاالقطيعـة، م

ــــة اإل ــــنة يرانالعراقي ــــة يف س ي
ـــــاة مرشـــــد )م١٩٨٨( ، ووف

ــــــورة اإل ــــــة روح اهللا يرانالث ي
اخلمينـــــي يف العـــــام التـــــايل، 
ــسنجاين  واســتالم هاشــمي رف

                                                        
 ).٨/٣/٢٠٠٩ (»إيالف« )1(



 
 

 


  

 يبتعــد عــن ؛ وهـو الــذي حـاول إجيــاد مفهــوم آخـر لتــصدير الثـورة؛إيــرانالرئاسـة يف 
 .ِالصدام، ويعتمد األسلوب الثقايف

 أحـد أهـم إيـران فقـد كانـت ؛عالقات نمو يف التعاون االقتـصاديورافق عودة ال
 . مستوردي الفوسفات املغريب، وأحد أبرز مزودي اململكة املغربية بالنفط

 .وتبلغ قيمة املبادالت التجارية بني البلدين نحو مليار دوالر
ة ، ومن أمثلـ-ًأيضا-ويف ظل عودة العالقات السياسية نشطت العالقات الثقافية 

/ كـانون األول( التي انطلقت يف شهر ؛ية باملغربيرانفعاليات األيام الثقافية اإل: ذلك
 . وفاس، ومراكش،سال: ، وشملت إىل جانب العاصمة الرباط مدن)م٢٠٠٨ديسمرب 

 ًوقــد تــضمنت األيــام الثقافيــة عروضــا
ــة  ــة، ومعرضــاإيرانموســيقية تقليدي ــون ًي  للفن

ومعارض فنية، التشكيلية والصناعة التقليدية، 
 للكتــاب ًومعــارض للمخطوطــات، ومعرضــا

 والورش الفنية للصناعات ،واألقراص املدجمة
 عن لقاءات مفتوحة ً فضال؛التقليدية واليدوية

يني املــشاركني، إضــافة إىل يــرانمــع الفنــانني اإل
 .يةيرانمهرجان سينامئي مصغر للسينام اإل

 


                                                        
 ).١٦/٣/٢٠٠٩ (»وكالة الصحافة الفرنسية« )1(
 ).٢١/١٢/٢٠٠٨ (»وكالة األنباء الكويتية« )2(
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ويبدو أن السلطات املغربية بدأت تتوجس من زيـادة التأييـد الـسيايس حلـزب اهللا 
 يف األوساط احلزبية والشعبية املغربية، ومن جهة أخرى زيادة التشيع يف أوساط إيرانو

اجلاليـات املغربيــة املهـاجرة، وقــد تـزامن هــذا التـوجس مــع  تقـارير أمنيــة عـن تــورط 
 .  يف دعم املذهب الشيعي باملغربينيإيراندبلوماسيني 

ية عىل موعد آخر مع يران كانت العالقات املغربية اإل)م٢٠٠٩آذار / مارس(ففي 
 مـع مملكـة البحـرين، عقـب ًتـضامنا إيـران إذ قام املغـرب بقطـع عالقاتـه مـع ؛القطيعة

 /١٠( يف -رئيس التفتيش بمكتـب خـامنئي-عيل أكرب ناطق نوري ترصحيات أدىل هبا 
 !يةإيران، بأن البحرين كانت حمافظة )٢/٢٠٠٩

ــرصحيات اإل ــة، وأرســل العاهــل املغــريب امللــك حممــد يرانفقــد أدان املغــرب الت ي
 وزيــر خارجيتــه الطيــب الفــايس الفهــري إىل البحــرين )١٩/٢/٢٠١٠(الــسادس يف 

العبثيـة «بــ  جـاء فيهـا وصـف تـرصحيات نـوري ؛ رسالة منـه إىل ملـك البحـرينًحامال
ــا ،»واهلجينــة ــق،اســتغرابنا الــشديد « عــنًومعلن ــا العمي ــذا نعــرب لكــم عــن ؛ وقلقن  ل

 بكــل قــوة ورصامــة، مؤكــدين جلاللــتكم ولــشعبكم األصــيل تــضامننا ؛اســتنكارنا هلــا
 .»املطلق

 سبقت املغرب -خاصة مرص والسعودية واألردن-ورغم أن بعض الدول العربية 
سـتدعاء القـائم بـأعامل الـسفارة  بايـراين إال أن التـرصف اإل؛يف إدانة هذه التـرصحيات

 إليـه ً واستقباله من قبـل موظـف صـغري موجهـا،يةيراناملغربية يف طهران للخارجية اإل
إهانات، بعكس األعراف الديبلوماسية التي تشدد عىل أن يتم االستقبال مـن مـسؤول 

 . وأن يتم ذلك وفق أسلوب ديبلومايس،كبري كوزير اخلارجية
 وهـو األمـر ،»الرسـالة امللكيـة «انتقدت بشدة» إيرنا «يةيرانإلكام أن وكالة األنباء ا

 عىل حـد تعبـري ؛»املذلة للمغرب« و،»ترصفات لئيمة «الذي مل يقبله املغرب، بل اعتربه
 .مسؤول يف اخلارجية املغربية



 
 

 


  

 دون غريه من الدول التـي أعلنـت ؛ لهًكام أن املغرب اعترب هذا الترصف استهدافا
 . عىل هذه الترصحياتًاّ رد،نتضامنها مع البحري

 عـن -وزير االتصال، النـاطق الرسـمي باسـم احلكومـة-  خالد النارصيبل نقل 
ــة أن ــاموا  «وزيــر اخلارجي ــرئيس الفلــسطيني ق ــرصي والعاهــل األردين وال الــرئيس امل

 باملعاملة السيئة ذاهتا التي خصت هبا إيران دون أن ختصهم ؛بزيارات تضامنية إىل املنامة
 عرب عن تـضامنه ًبلدا )٤٠( استهدفت فقط املغرب من بني إيران وأن ،ملكة املغربيةامل

 /٢٤/٢( يف يـراينَولذلك استدعى وزير اخلارجية املغريب السفري اإل؛ »مع البحرين
ّا رسميّ وطلب رد،)٢٠٠٩  اسـتدعى املغـرب القـائم )٢٥/٢(ًا خالل عرشة أيام، ويف ً

  .بأعامل سفارته بطهران
 أعلن املغرب قطع عالقاته الدبلوماسـية معهـا، ؛إيران وعدم رد ، انتهاء املدةوبعد

 مـن الـسلطات ًإن املغرب طلـب توضـيحا «:ًوأصدرت اخلارجية املغربية بيانا جاء فيه
ية التي سمحت لنفسها التعامل بطريقة متفردة وغري وديـة، ونـرش بيـان تـضمن يراناإل

ثر تضامنه مع مملكة البحرين، عـىل غـرار العديـد تعبريات غري مقبولة يف حق املغرب، إ
 مل تـرد إيـران لكـن ؛من الدول، بشأن رفض املساس بسيادة هذا البلد ووحدته الرتابيـة

 .»عىل طلب التوضيح
 وبخاصـة مـن ؛يـةيراننشاطات ثابتـة للـسلطات اإل «ثم حتدث البيان عن أن هناك

للمقومـات الدينيـة اجلوهريـة طرف البعثة الديبلوماسـية بالربـاط، تـستهدف اإلسـاءة 
 ووحـدة عقيدتـه ومذهبـه الـسني ،ّللمملكة، واملس باهلويـة الراسـخة للـشعب املغـريب
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 .»املالكي
 واهتامـه بـالتفريط بالوحـدة ، عىل قطع العالقات حاول إدانة املغـربيراينالرد اإل
عب  من خالل عدم املشاركة يف مؤمتر دعـم الـش؛ ودعم القضية الفلسطينية،اإلسالمية

 .  الذي عقد يف طهران يف تلك الفرتة؛الفلسطيني وأهايل غزة
 وحماولة توسيع مشكلة ثنائية لتتملص من ،يةيرانلكن املغرب رفض التربيرات اإل

 وخاصة القضية الفلسطينية، ؛ عرب استغالل ظروف متر هبا األمة اإلسالمية؛مسؤولياهتا
 !عيتها وال ادعاء احتكار رش، حق التفرد هبايرانليس إل

 حيـث اهتمتـه بأنـه ؛ فقد شنت محلة شـديدة عـىل املغـرب؛يةيراناإل» العامل «أما قناة
يتحرك بروحية طائفية متوترة ضد الشيعة، وأنه يمنح اإلرهابيني الضوء األخرض لقتل 

 !!أبناء الشعب العراقي
ــرانكــام أن   عــرب ســفريها بــاملغرب ملحــت إىل إمكانيــة االعــرتاف بالبوليــساريو إي

 هلــا ً أغلقـت مكتبـاإيــران والتـي كانـت ؛)طالبـة باسـتقالل املحافظـات الــصحراويةامل(
 .  عبد الرمحن اليوسفي-آنذاك- بعد زيارة قام هبا رئيس الوزراء ؛)١٩٩٨(بطهران عام 

 يتغري موقفنا من القضية، فعالقتنا مع إىل اآلن مل «: إىل القوليراينوذهب السفري اإل
 . » املستقبل ال ندريالبوليساريو جممدة، لكن يف

تقريـر  « إذ تـدعم سـفارهتا يف اجلزائـر؛يـةيران تبـاين املواقـف اإللكن املغرب فضح
وحتـرض احتفـاالت البوليـساريو، بيـنام تنفـي سـفارهتا يف  ،»مصري الشعب الـصحراوي

 . »خطأ « معتربة إياها،املغرب مثل هذه الترصحيات
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 بالدفاع عن سـنية املغـرب ؛ احلكومةحركة التوحيد واإلصالح موقفوقد أيدت 
ووحدته العقدية، وطالبت بالتوضيح للمواطنني بحقيقة التشيع وحجمه، وشككت يف 

 .ً من أهنم يبلغون عرشين ألفا؛األرقام املتداولة حول عدد املغاربة املتشيعني
 قـرار متـرسع، إيـران فـرأت أن قطـع العالقـات مـع ؛ أما مجاعة العدل واإلحسان

ن أن يقتـرص عــىل جتميـد مؤقـت، وهـو قريــب مـن موقـف حـزب العدالــة وكـان يمكـ
 . الذي أسف لقطع العالقات؛والتنمية

مع طهران سارعت وزارة الداخلية املغربية إىل تشكيل  ويف أعقاب قطع العالقات
 وحـزب إيـرانو  ملكافحة كل املظـاهر املتـصلة بالـشيعة؛جلان عىل مستوى كل األقاليم

  . للتأكد من عدم وجود أي كتب تدعو للتشيع؛لة مسح املكتباتاهللا، وشملت احلم
بالعاصـمة » املدرسـة العراقيـة التكميليـة «كام قامت وزارة الرتبية املغربيـة بـإغالق

الوقـوف عـىل خمالفـة مناهجهـا ملقتـضيات النظـام األسـايس  « مربرة ذلك بــ،الرباط
  .»للتعليم املدريس اخلصويص

عراقيـــة قـــد وكانـــت املدرســـة ال
ة ـنُّفـــصلت ثالثـــة مـــن طالهبـــا الـــس

ألســباب مذهبيـــة، كــام أن املدرســـة 
قدمت تربعات نقدية لبعض اجلهات 

 .خارج العراق
                                                        

 .»املسلم«، عامد خرض، موقع »باملغربماهية احلالة الشيعية « )1(
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أن املغرب توصف بأهنا  :إيران بني املغرب و-ًأيضا-ومن أسباب توتر العالقات 
لمون َّحيـث يـدين معظـم الـسكان باإلسـالم، ويتبـع املـس ؛»الصفاء املذهبي «من دول

 املذهب السني املالكي، ومن شأن جهـود نـرش التـشيع أن تـؤثر -بدون استثناء-هناك 
، ومـن خ الذي يستمد مكانته من انتسابه آلل بيت النبـي ؛عىل مكانة العاهل املغريب

 فيام إذا ًيف بلد سني مالكي، وبالتأكيد فإن الوضع لن يكوم مماثال» أمريا للمؤمنني «كونه
ًشيعيا ًبلداأصبح املغرب  ّ . 

 لـه عالقـة إيـرانجرى بـني املغـرب و ما «::ويعرب قاسم علوش عن ذلك بقوله
 فـيهام توجـد مؤسـسة ،برصاع املرجعيات بني دولتـني كلتامهـا عـىل رأس هـرم الـسلطة

واليـة  «ومؤسـسة ،»إمـارة املـؤمنني « مؤسـسة؛تستند إىل املـرشوعية الدينيـة يف احلكـم
 بغض النظر عن مدى ،خلوقت هلام صلة بآل بيت الرسول كام أهنام يف نفس ا، »الفقيه

 خاصة إذا علمنا أن هذا الرصاع حييلنـا ؛من عدمه» والية الفقيه «صدق ادعاء مؤسسة
الشيعية » الدولة العبيدية «وبني» الدولة اإلدريسية «عىل رصاع تارخيي كان قد وقع بني

 حيـث حتـدث ؛ وبداية القرن الرابع يف هناية القرن الثالث اهلجري،اإلمامية اإلسامعيلية
 عن هجومات جيش »تارخيه«عن ذلك العالمة واملؤرخ ابن خلدون يف اجلزء الثاين من 

ثــم  «: فقـال؛ والقضاء عىل ملكهـم،العبيديني عىل بالد املغرب إلهناء تواجد األدارسة
 ، فدوخه،غـزو املغرب سنة تسع وثالثامئة) حاكم العبيديني امللقب باملهدي: أي(عـاود 

  وأغراه قريبه عامـل املغـرب موسـى بـن أيب العافيـة بيحيـى بـن إدريـس ،ومهد جوانبه
 وحما دولة األدارسة من ، وضم فاس إىل أعامل موسى، فتقبض عليه؛-صاحب فاس-

  .»املغرب
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ويف أعقاب تلك األحداث تقرر أن تشكل جلنة مشرتكة من وزارة الرتبية الوطنيـة 
 مهمـة إدمـاج وترسـيخ الثوابـت الدينيـة والوطنيـة يف منـاهج  لتتوىل؛ووزارة األوقاف

 ، حيث سيضاف ملناهج مادة الرتبية اإلسـالمية ثالثـة دروس أساسـية؛التعليم وبرامج
 والـرتيض علـيهم، ، ومنـاط التـأيس هبـم، ومكـانتهم،عىل الصحابة الكرام يركز األول

املغاربـة لـه، ويتنـاول  واختيار ،ويعرض الدرس الثاين للمذهب املالكي وخصوصياته
 . وإمارة املؤمنني،وأصوهلا الدرس الثالث البيعة

 حصل لقاء )٢٠٠٩(وعىل هامش قمة املؤمتر اإلسالمي التي احتضنتها تركيا سنة 
 أمحـدي نجـاد ووزيـر الدولـة املغـريب حممـد يـراينلتلطيف األجواء مجع بني الـرئيس اإل

مـا  «:ًالوزير املغريب قائال بلغة عربية فـصيحة إىل يراين حيث توجه الرئيس اإل؛اليازغي
 فجــاء جــواب الــوزير ،»العمــل؟
علــــيكم أن توجهــــوا  «:املغــــريب

ــادة  ــرب إلع ــة إىل املغ إشــارة قوي
ــسم نجــاد،»الــصلح  ً واعــدا؛ فابت

الطرف املغريب بالعمل عىل إعـادة 
يـة إىل يران اإل-العالقات املغربيـة 
. طريقها الصحيح
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 ويف عهـد اخلليفـة عـثامن بـن ،)هـــ٢٧(سـنة منـذ ًمبكرا دخلت تونس يف اإلسالم 
ًحاليـاتـونس (رسح بفتح بـالد إفريقيـة ال الذي أمر عبد اهللا بن أيب ؛عفان التـي كانـت ) ّ

 . خاضعة للروم
املـذهب املـالكي، وينترش يف تـونس 

 حيث تقـدر ؛كباقي بلدان املغرب العريب
ن  مـ)%٨٥(سبة أتبـاع هـذا املـذهب بــ نـ

 -ًأيضا-سكان تونس، ويوجد يف تونس 
ــة مــن اخلــوارج(بعــض اإلباضــية   ،)فرق

ــضور مالحــظ  ــود، وللــصوفية ح واليه
ـــا ـــاك، ومـــن أهـــم طرقه ـــة : هن اجليالني

ـــــة  ـــــساوية والبوعلي ـــــة والعي والقادري
  .والتيجانية والشاذلية

الفاطميـة التـي قامـت عـىل ًوتونس هي إحدى الدول التي قديام خضعت للدولـة 
                                                        

 البـن األثـري، اجلـزء الثـاين، »الكامل يف التـاريخ«: انظر تفاصيل الفتح اإلسالمي لتونس  )1(
  ).هـ٢٧(أحداث سنة 



 
 

 


  

العقيدة الشيعية اإلسامعيلية، وليس عىل عقيدة الشيعة اإلثني عرشية الـسائدة يف إيـران 
 .اليوم

 حيث اختذهــا ،)م٩٢٠/هـ٣٠٨(سنة وأسس الفاطميون يف تونس مدينة املهدية 
 ؛ بـسبب موقعهــا اجلغـرايف املميـز؛خليفتهم األول عبيد اهللا الفـاطمي عـاصمة لدولتـه

 عـىل ً قـادراً منيعــاً جعلـت مـن املدينـة حـصنـا،فهي تطل عىل البحر من ثالث جهـات
  . باحلوض املتوسطًـاّ هـامًاّ جتـاريًالتصدي للغزوات اخلـارجية، وجعلتهـا مركزا

سـنة وبقيت املهدية عاصمتهم حتى خروج رابع خلفائهم املعز لدين اهللا إىل مـرص 
  .م من تونس وبذلك زالت دولته،)م٩٧٠/هــ٣٦٠(

ًحالياأما   وهناك حالة من الغموض  وتأثر به التونسيون،، قد تزايد النشاط الشيعيّ
 .حول التشيع يف تونس، ودور السفارة اإليرانية يف هذا الشأن
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ال تتوفر أرقام رسمية حول عدد الشيعة يف تونس، لكن املتشيع املـشهور الـدكتور 

مئـات  «يزعم أن عـددهم اليـوم يـصل إىل) سيأيت التعريف به(د التيجاين الساموي حمم
 وأهنــم منتــرشون يف أغلــب املحافظــات التونــسية، بعــد أن كــان ال يتجــاوز ،»اآلالف

 وتـوفر ، بـسبب نـشاط دعـاة التـشيع؛العرشات يف أواخر الستينات وبداية الـسبعينات
ي بداية التشيع يف تونس إىل نـشاط املرجـع ويرجع السامو، املراجع والكتب الشيعية

  .الشيعي العراقي حممد باقر الصدر
 يــرفض األرقــام التــي يــذكرها التيجــاين، -املتــشيع الــسابق-لكــن شــاكر الــرشيف 

ّ كـام يـدعي الـبعض، ؛ال أعتقد أن عـدد الـشيعة يف تـونس بلـغ اليـوم اآلالف «:ويقول
بـرسعة، ال توجـد إحـصاءات موثـوق ولكنهم يف ازدياد مستمر، وقد يبلغـون اآلالف 

 .»فيها يمكن االستناد إليها
 أن تـونس البلـد املعـروف بقمعـه للحركـات اإلسـالمية :وثمة مالحظة مهمة هي

 !يعمل فيها الشيعة بحرية، ويتوسع نشاطهم هناك) وخاصة حركة النهضة(املسيسة 
 ،لـه دسـتور الـبالد إن حرية املعتقد أمـر يكف:فثمة من يقول «:وكتفسري هلذا األمر

 . وإن الدولة ال تتدخل يف معتقدات الناس واملذاهب التي يعتنقوهنا
 وقدرهتم عىل التعايش مع ،املتساحمة» طبيعة التونسيني «وهناك من يرجع األمر إىل

 . بقطع النظر عن املعتقدات واملذاهب؛بعضهم البعض
 التـشيع يف تـونس عـىل انتـشار» الصمت الرسمي «فيام يرى البعض اآلخر أن هذا

                                                        
  .)الشيعة يف تونس(نور الدين املباركي، مقال  )1(
 .)٥/٨/٢٠٠٩(» إيالف«موقع رشيف، مقابلة مع شاكر ال  )2(



 
 

 


  

ّمرده العالقات بـني احلكومـة التونـسية واحلكومـة اإليرانيـة، وهـي عالقـات توطـدت 
 .»خالل السنوات األخرية

برز التشييع يف تونس يف سياق معروف وهو احلملة  «:ويقول األستاذ شاكر الرشيف
 ؛زالـتت الطـرف عـنهم وال َّ وغـض،األمنية عىل احلركة اإلسالمية، دعمتهم احلكومة

ّلكي تستنزف حركة النهضة يف قضايا عقائدية خالفيـة متـشعبة، وهـم يـستفيدون مـن 
يـأيت يـوم ويـصبح شـيعة تـونس ورقـة  « وأنـه قـد،»العالقات التونسية اإليرانية الطيبـة

 .» كام حيصل يف لبنان والعراق؛ضغط يف أيدي اإليرانيني


حركـة النهـضة (يع إىل حركة االجتـاه اإلسـالمي تعود بدايات تأثر التونسيني بالتش
ًحاليا سـنة  التي وقفت موقف اإلعجاب واالنبهار بالثورة اإليرانية عند انتصارها يف ؛)ّ

 :»احلركة اإلسالمية والتحـديث « يف كتابه حيث اعترب راشد الغنويش؛)م١٩٧٩(
مـاذا ( ثم حتت عنوان ،»أنه بنجاح الثورة يف إيران يبدأ اإلسالم دورة حضارية جديدة«

االجتاه الذي : ولكن الذي عنينا من بني ذلك «:قال)  احلركة اإلسالمية:نعني بمصطلح
 إقامة املجتمع املسلم والدولـة اإلسـالمية ً مستهدفا،ينطلق من مفهوم اإلسالم الشامل
                                                        

  .)الشيعة يف تونس( نور الدين املباركي، مقال   )1(
 .)٥/٨/٢٠٠٩(» إيالف«موقع  )2(
عـضو مكتـب اإلرشـاد ، وهـو )م١٩٤١(زعيم حركة النهضة التونسية، مـن مواليـد سـنة   )3(

إلسـالمية يف ، واألمني العـام املـساعد لـشؤون القـضايا االعاملي جلامعة اإلخوان املسلمني
 .االحتاد العاملي لعلامء املسلمني

 .حسن الرتايب. فه باالشرتاك مع دَّأل  )4(



 

 


 
 

 تونسشيعة ) ٤ (

 .عىل أساس ذلك التصور الشامل
ــات كــربى ــذا املفهــوم ينطبــق عــىل ثالثــة اجتاه : وه

، اجلامعات اإلسالمية بباكستان، وحركة نيان املسلماإلخو
 .»اإلمام اخلميني يف إيران

أبرز موقف  «وقد كان موقف حركة االجتاه اإلسالمي
بعد موقـف -من الثورة اإلسالمية بإيران يف املغرب العريب 

ــر الرســمي ــات عــىل ؛-اجلزائ ــق يف الثامنيني ــى كــان يطل  حت
 !!  » اإليرانيني:أعضاء حركة النهضة يف تونس اسم

يؤرخ الكاتب التونيس األسـتاذ صـالح الـدين اجلـوريش لتعامـل حركـة االجتـاه و
رسعان ما حاولت أن تتعامل مع الثورة  «: فيقول؛اإلسالمي مع حدث الثورة اإليرانية

اإليرانية بشكل برغاميت يعزل السيايس عن املذهبي، وكانت بحكم عوامل داخلية مـن 
 كام ،»خط اإلمام « ممثلة فيام عرف بـ؛احلركات السنية التي اندفعت إىل تأييد الثورةأول 

وجدت نفسها مـدعوة إىل أن تـوفر لكوادرهـا وأنـصارها أدبيـات رسيعـة وعامـة عـن 
 ..  من هذا البعدً بعد أن كانت براجمها التكوينية خالية متاما؛الشيعة

 حاولـت ، شيعية يف اجلنوب التونيس عندما تأسست نواةًوازدادت العملية تعقيدا
أن تستفيد من نجاح الثورة، وبتشجيع من بعض اجلهات اإليرانية والعراقية يف الرتويج 
للمذهب الشيعي داخل األوساط الـشعبية وطـالب املـدارس، بـام يف ذلـك اسـتقطاب 

                                                        
 .)١٧ص(» احلركة اإلسالمية والتحديث«  )1(
 /١٤ (»اجلزيرة نت« ،)تونس وإيران من القطيعة إىل التوافق( سيدي أمحد ولد سامل، مقال   )2(

٧/٢٠٠٧(. 



 
 

 


  

  مـن الـرصاع كـادت أنًعنارص تابعة أو موالية حلركة االجتاه اإلسالمي، ما خلق حـاال
 .»تؤدي إىل فتنة

وهذا املوقف املنبهر بـالثورة اخلمينيـة مل يتوقـف عنـد حـد التـشيع الـسيايس الـذي 
 ، فتشيعوا؛نرشته احلركة بني التونسيني، بل امتد ليصيب بعض املؤسسني حلركة النهضة

 . مبارك بعداش:مثل
ًقلـيال ًوبعد تأييد طويل للشيعة وإيران يبدو أن موقـف الغنـويش مـؤخرا تزحـزح 

باجتاه االمتعاض من النشاط العقدي إليران وحزب اهللا يف نرش التشيع، ففي مـشاركته 
 ،»بني حق االختالف ودعـوى امـتالك احلقيقـة.. التقارب السني الشيعي «يف كتاب

يف دعـم ونـرش التـشيع يف ) اإليرانيـة(الدور الذي تقـوم بـه اجلمهوريـة  «:قال الغنويش
وجية الدولة بام أحـدث اخرتاقـات يف املجتمعـات الـسنية املفتقـدة العامل باعتباره أيدول

ــري حــساسيات شــديدة يف  ــات غــدت تث ــيم، اخرتاق ــسنن اليت ــى الت ــة ترع ــة مماثل لدول
 ، وحتـــى العـــداوة للتـــشيع مجلـــة؛ وتـــؤجج تيـــارات التعـــصب،املجتمعـــات الـــسنية
، وهـو  حتى يف األوساط التي طاملا نارصهتا ونارصت حـزب اهللا؛وللجمهورية خاصة

 . ما جعل من ناحية أخرى كل شيعي مظنة شبهة والء إليران
 عرب ما تقوم به ؛وأن هذه متهمة بالتدخل يف الشؤون الداخلية للمجتمعات السنية

 وتثـري ،خسفاراهتا وبعثاهتـا الثقافيـة مـن نـرش كتـب تنـال مـن أصـحاب رسـول اهللا 
                                                        

 . )٢٠٠٣/ ١٠/٩(» يفة الوسط البحرينيةصح« ،)التونسيون والشيعة( مقال  )1(
 .سيأيت احلديث عنه  )2(
 شخصية حول التقريب بني السنة والشيعة، وقد صـدر عـن دار )١٩(حيوي حوارات مع   )3(

 .)٢٠٠٨(الفكر بدمشق سنة  



 

 


 
 

 تونسشيعة ) ٤ (

 نسيجها الديني بام تفيض خالفات عفا عليها الزمن، كام تدعم جمموعات منسلخة عن
 وقد تستغل حاجتها، وهو ما حدا بالشيخ ،عليها من أموال تغوي هبا جمموعات أخرى

 اىل أن يتقـدم بملـف موثـق بنـشاطات شـيعية يف سـوريا تـسهر عليهـا -ًمـثال-البوطي 
ان السفارة االيرانية، ما أفىض اىل تغيري السفري، كام أفىض األمر يف اجلزائر اىل تبني الربملـ

  .»لقانون حيظر عمل مجعيات غري مرخص هلا
 مـن وجـود قـرب يف إيـران أليب لؤلـؤة املجـويس، -ًأيضا-ويبدي الغنويش استياءه 

 املتمثلـة يف وجـود ! ملثل هـذه الـشنيعةًاّ فعليًاحلقيقة أين مل أكن أصدق وجودا «:ويقول
لـذي قتـل اخلليفـة  ا؛ يرمـز اىل اهلالـك أيب لؤلـؤة املجـويس،مزار يف بعض نواحي إيران

، مل -رضوان اهللا عنـه-الراشد الثاين صاحب رسول اهللا ووزيره وصهره عمر الفاروق 
 حتى أثارها بعض علامء السنة يف مؤمتر التقريب بني املـذاهب الـذي ؛أكن أصدق ذلك

 ! مطالبني بالتخلص من هذه الشنيعة،)٢٠٠٧(سنة انعقد بالدوحة 
  -مثـل صـديقنا الـشيخ التـسخريي-يـرانيني وكنت أتوقع من إخواننـا الـشيعة اإل

 واعدين بالعمل ، إال أهنم اعرتفوا بذلك؛احلارضين يف املؤمتر أن ينفوا وجود هذا املزار
 .»عىل إزالة معلم السوء

 موقفــه املنــارص للــشيخ : ومــن مجلــة حتــوالت الغنــويش جتــاه الــشيعة وإيــران
يف الـبالد الـسنية، فهامجـه  حني حـذر مـن انتـشار التـشيع ؛الدكتور يوسف القرضاوي

كلنــا يوســف ( :ًالــشيعة بــرشاسة وبــشكل فــج مهــني، فكتــب الغنــويش مقــاال بعنــوان
 .)القرضاوي

 والتأييـد الـذي لقيتـه مـن حركـة ،وبسبب هذا اجلو الذي أحدثته الثـورة اإليرانيـة
                                                        

 .)١٨/٩/٢٠٠٨(» اجلزيرة نت«  )1(



 
 

 


  

املسلمني السائرين عىل خـط  «: برز نشاط شيعي يف تونس حتت اسم؛االجتاه اإلسالمي
، واملتـشيع عـامد الـساموي التيجاين : مثل،ليتميز عن بعض املتشيعني اآلخرين ،»إلماما

لقد ظهر التـشيع احلـديث مـع ظهـور داعـي اهللا اإلمـام  «: الذي يقول؛الدين احلمروين
 .» وأول ظهور كان يف بداية الثامنينات،السيد اخلميني

 الـسائرين عـىل خـط املـسلمني «ظروف ظهور تيـار عيل بن سعيدويرشح األستاذ 
، والـتحفظ عـىل مـسار الثـورة الـذي )م١٩٨٠(أنه نتيجة للحرب مع العراق  :»اإلمام

 فقد تطور عدد املنارصين الذين التقوا حول مؤسسة آل ؛أبدته حركة االجتاه اإلسالمي
  .-نسبة لإلمام اخلميني- )خط اإلمام( : وظهور تيار طاليب يومها باسم،البيت

 ودخـول األجهـزة ، بعـد حمنـة حركـة النهـضة يف بدايـة التـسعينياتثم انترش التيار
األمنية عىل اخلط، وتطور العالقات الرسمية بني النظامني التونـيس واإليـراين، وتبـادل 

 ً وأساسـا؛ فاستقبلت قيادات األجهزة األمنية العديد مـن العنـارص املتـشيعة؛الزيارات
التنظيم يف تـونس، وتنقلـه املـستمر إىل الساموي وبعداش، بعد تعيني األخري عىل رأس 

 ).  بأنه ساهم يف غلق مكتب حركة النهضة يف طهرانً دائاموالذي يفتخر(ليبيا 
، مـن )٢٠٠٤(سـنة وقد قابل الرئيس التونيس زين العابـدين بـن عـيل بعـداش يف 

ًرسميادون اإلعالن عن ذلك  ّ . 
 ضـوئها الـسياسات  راجع النظـام اإليـراين عـىل؛ومع حدوث مجلة من التطورات

املرتبطة بالعالقات اخلارجية يف آخر عهد خامتي، وتوىل احلمـروين املـسؤولية األوىل يف 
 . الذي عزل قبل ذلك؛ من بعداشًالتيار، بدال

 ، ومرنـاق وواليـات صـفاقس، ورادس،املنيهلـة: ويتواجد أنصار التيار يف أحيـاء
                                                        

 .)الشيعة يف تونس( نور الدين املباركي، مقال  )1(



 

 


 
 

 تونسشيعة ) ٤ (

 . وباجة، ومدنني،وجندوبة
 حممـد :ه احلالية عالقات مع أجهزة األمن، وأبرزهموما زالت تربط بعض عنارص

 ويعمـد لالتـصال بالقيـادات ، الذي يتعمد نقـل سـكناه مـن مكـان إىل آخـر؛اهلنشريي
 .الوسطى النهضوية السابقة لغاية االستاملة

 التحـق عـدد مـن التونـسيني -التي تزايد فيها النـشاط الـشيعي-ويف هذه املرحلة 
ً ليكونوا دعاة للتشيع، وبعضهم عاد مؤخرا ؛ران للدراسة هناكباحلوزات العلمية يف إي

 . إىل تونس
 ،نحن ننتظر رجوع اإلخوة الذين يدرسون يف قم وسـورية «:يقول عامد احلمروين

 .. -إن شاء اهللا-ومن هناك ستكون االنطالقة الفعلية 
 ، مـن تـونس واجلزائـر واملغـرب؛التقيت بإخوتنا من طالب العلم يف قـم املقدسـة

 . والتواصل مع إخوهتم من بني قومهم،ودعوهتم إىل االهتامم بشؤون التبليغ
 )مجعيـة أهـل البيـت الثقافيـة(إننا ومن خالل تكليفنا الـرشعي أسـسنا هـذا العـام 

 وهي خطوة أوىل إلحياء التشيع ، حتى تكون صوت املؤمنني املوالني يف بالدنا؛بتونس
 .»يف بالد املغرب اإلسالمي

باملعاهـد الثانويـة، والـذي » التفكـري اإلسـالمي «أستاذ مـادة-كر الرشيف وكان شا
ّ بدائرة الشؤون الثقافية التابعة للسفارة اإليرانية، واملتـابع ملوضـوع التـشيع ًعمل سابقا
ً من أبرز املتحمسني للظاهرة الشيعية والثورة اخلمينية، ومقربا-يف تونس ّ  مـن الـسفارة ِ

                                                        
، )١٨(، العـدد »جملة أقالم أون الين«موقع  ،)ل اإلسالم السيايس يف تونسمستقب( مقال  )1(

 .)٢٠٠٦(سنة 
  .)الشيعة يف تونس( نور الدين املباركي، مقال  )2(



 
 

 


  

ّ حيث تشيع عىل ؛ ملدة عرشين سنة يف نرش أفكار ثورة اخلمينياإليرانية، ومن املسامهني
 التقـى شـاكر )٢٠٠٦(يديه العرشات، وقد سبق له زيارة إيران مرتني، ويف زيارة عـام 

 الرشيف بالرئيس احلايل أمحـدي نجـاد، والـسابق حممـد خـامتي، وحممـد عـيل التـسخريي 
د كبري من رجال الـدين يف كـل ، باإلضافة إىل عد-رئيس جممع التقريب بني املذاهب-

 إهنـا : قبل أن خيتلف الرشيف مع السفارة اإليرانيـة بتـونس التـي يقـول،من طهران وقم
  .ّلنرش التشيع العقائدي) ثورة اخلميني(كانت تتسّرت بالتشييع السيايس 

 وأقـوم ،كانـت الكتـب واجلرائـد تأتينـا مـن إيـران «:ويصف الرشيف جتربتـه بقولـه
ًشخصيا  .. ها عىل الشباب والراغبني يف اكتشاف املذهب الشيعي بتوزيعّ
إلمام عبد لـ» املراجعات «: ما تستند السفارة اإليرانية بتونس عىل كتب مثلًغالباو

اجلهاد « و،»احلكومة اإلسالمية «وكتب اإلمام اخلميني ،احلسني رشف الدين املوسوي
  .لتمرير التشيع إىل السنة ؛»األكرب

باإلضافة  ،»الوحدة« و،»كيهان العربية« و،»الشهيد «زيع جمالتكام كنت أقوم بتو
 .»إىل رشائط الفيديو ورشائط الكاسات

 فلـيس لنـا يف ،هي نبتة تنمو يف غـري تربتهـا «: يقول الرشيف؛وعن التشيع يف تونس
ّ وإنــام تــشيع إســامعييل ،)نــسبة إىل اإلماميــة(تراثنــا التونــيس التــشيع اإلمــامي  الــشيعة (ّ

  .» مع سقوط تلك الدولةًاّ وانتهى عملي،ةَّجاء مع الدولة الفاطمي) ليةاإلسامعي
 لكن الشيعة املدعومني ،ع أن تكون ظاهرة عاديةُّكان يمكن لظاهرة التشي «:ويتابع

 فهـم ،ّ عىل الشباب التونيس السنّيًكبريا» ًاّديامغوجي«و ًاّ معنويًمن إيران يامرسون تأثريا
ّ ثم اهتدى بتشيعهً أنه كان أعمى وضاال:ويعني ذلك ،»ًمستبرصا «يعتربون املتشيع  مع ،ّ

 التشهري باملـذهب الـسني املـالكي :ّما يعنيه ذلك من تشهري ملذهبه األصيل فيام بعد، أي
 .»ُاملهيمن يف تونس واملغرب العريب

ًويبني الرشيف أن املتشيعني يف تونس ال يامرسون عمال  وال وجـود حلـزب ،ًاّ سياسيّ



 

 


 
 

 تونسشيعة ) ٤ (

 .»ّحسينيات « وال حتى،وال صحيفة تنطق باسمهم ،يمثلهم
ال يوجد يف تونس أية صـحيفة ناطقـة  «:ويوافق عىل ذلك التيجاين الساموي بقوله

نحـن ال نطالـب ال بمـسجد وال .. .باسم الشيعة، كام ال يوجـد أي مـسجد أو حـسينية
 .»حسينية وال صحيفة

 ،تـونس هيمهـم الـشأن الـوطنيلكن املتشيع عامد الدين احلمـروين يـرى أن شـيعة 
إن التونـسيني املنتمـني إىل مدرسـة أهـل البيـت ومنـذ «: يقـولويتدخلون فيه، بـل أنـه 

 وشاركوا مـشاركة فاعلـة ،الثامنينات من القرن املايض متواجدون عىل الساحة الوطنية
 .»إلسقاط النظام البورقيبي

 يدعوواحلمروين يسعى  جعلت ؛ويبدو أنه بدأت تظهر لشيعة تونس أطامع سياسية
 ، وإحيـاء الفكـر الـوطني احلـر، من جيل ما بعد االستقالل؛لربوز حركة وفاق وطني«

 والدعوة إىل توزيع عادل ، الدولة والدستور: وأمهها؛والدفاع عن االنجازات الوطنية
 . » وتشجيع الثقافة الوطنية،للثروة


 ؛ مع بداية الثامنينيـات مـن القـرن املـايضً التونسية اإليرانية توتراعرفت العالقات

ًحالياحركة النهضة (بسبب دعم إيران حلركة االجتاه اإلسالمي   بقيادة الـشيخ راشـد ،)ّ
 ، والتـي كانـت معارضـة للنظــام التونـيس، وكانـت مؤيـدة للثـورة اإليرانيــة،الغنوشـى

                                                        
 .)٥/٨/٢٠٠٩(» إيالف«موقع مقابلة مع شاكر الرشيف،   )1(
 .»وكالة األنباء الشيعية«موقع حوار مع حممد التيجاين الساموي،   )2(
 .)الشيعة يف تونس(  الدين املباركي، مقالنور  )3(
 .املصدر السابق  )4(



 
 

 .وقامت بالدعاية هلا يف تونس
ــة ا ــة االجتــاهففــي بداي ــيس حيــارب حرك ــان النظــام التون ــات ك ــسميهم ،لثامنين  وي

 للتنفري مـنهم وحمـارصهتم، ومـا زال النظـام التونـيس لليـوم حيـارب حركـة ؛باخلمينيني
 ، مـن خـالل التعـاون مـع اإليـرانيني؛ حلركة اإلجتاه اإلسالميًالنهضة التي تعد امتدادا

 !!ويغض الطرف عن املتشيعني
 فتقارب النظامان عـىل حـساب ؛ضع انعكس مع بداية التسعينياتغري أن هذا الو

 وانتهـى ، من أبرز منارصهيـا يف منطقـة املغـرب العـريبُّدعُ التي ت؛عالقة طهران باحلركة
 معللة ذلـك بأنـه يـيسء ،األمر بأن اعتذرت طهران عن استقبال الشيخ راشد الغنويش

 .لعالقتها مع تونس
                                                        

 /١١(» احلوار نت«موقع  ،»١وقفة مع األخ حبيب مكني وزيارته «احلميد العدايس، عبد  )1(
١٠/٢٠١٠(. 

 /١٤/٧(» اجلزيـرة نـت« ،»تونس وإيران من القطيعة إىل التوافق «سيدي أمحد ولد سامل،  )2(
٢٠٠٧( . 

فضت السامح لوفد من املـؤمتر القـومي اإلسـالمي بزيارهتـا بـسبب وجـود روكانت إيران 
 ويـضم يف عـضويته األمـني العـام الـسابق لالحتـاد العـاملي لعلـامء ، فيـهًاّالغنويش شخـصي

املسلمني الدكتور حممد سليم العوا، واملنسق العام للمؤمتر القومي اإلسالمي منري شـفيق، 
 ال ؛دة اإليرانية بشأن الوضع يف منطقة الرشق األوسـطكان حيمل رسالة إىل القيا «والوفد

سيام ما يتعرض له العراق من احرتاب وعنف أهوج، إىل جانب الضغوطات التي متـارس 
  .»عىل طهران نفسها يف إطار إرصارها عىل مرشوعها النووي

 ينحاز  يف العراق، الًاّ إجيابيًكان يريد أن يطلب من طهران أن تلعب دورا «وذكر أن الوفد
  أن الكثـري مـن العـراقيني يؤكـدون الـدورً خـصوصا؛جلهة أو طائفة عىل حساب األخرى

 ج
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 تونسشيعة ) ٤ (

ــري مواقفهــا مــن حركــة النهــضة ،يــة إيــرانوقــد كــشف الغنــويش عــن انتهاز  وتغي
 التــي ؛يــأيت يف إطــار العالقــات التونــسية اإليرانيــةبأنــه  «:ً قــائال؛والــسلطات التونــسية

يشرتط فيها النظام التونيس عىل نظريه يف طهران عدم السامح للغنويش بدخول إيـران، 
 ،مع نظـام ديكتـاتوريوأن هذا املوقف من إيران غري املبدئي، ويعطي األولوية لعالقة 

ومنتهك للحريات وحقوق اإلنسان، عىل مـصلحة أعـم كـان هـو حيملهـا ضـمن هـذا 
 .. الوفد، وتتعلق بحقن دماء املسلمني يف العراق

ــز ــف متحي ــة، وموق ــو انتهازي ــاتوري ه ــام ديكت ــان عــىل نظ ــدم غطــاء ؛والره  يق
 يقـدمها النظـام  رشـوة: وهو هبـذا املعنـى،للمحاوالت اإليرانية لنرش التشيع يف تونس

 .» مقابل نرش الفكر اإليراين،اإليراين للنظام التونيس
 حيث هناك ؛وأصبحت العالقات التونسية اإليرانية توصف اليوم بالعالقة الطيبة

 برئاسة نائب رئيس اجلمهورية ،جلنة مشرتكة دائمة تنعقد كل ستة أشهر يف أحد البلدين
 مذكرة تفاهم اقتصادية، )٥٠(ام أن هناك أكثر من  ورئيس الوزراء التونيس، ك،اإليرانية

 حني كانت تونس ،ودعمت تونس حّق إيران يف امتالك الطاقة النووية ألغراض سلمية
 .عضوا يف جملس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 ،وبــسبب هــذه العالقــات اجليــدة أقيمــت عــدة فعاليــات ثقافيــة إيرانيــة يف تــونس
وهـو مؤسـسة ثقافيـة -» بيت احلكمـة « بعض األساتذة اإليرانيني يف ما حارضًفكثريا«

، )٢/٢٠٠٩( يف شــهر ،»الــشعر الفــاريس « عقــد نــدوة دوليــة حــول: مثــل،-تونــسية
                                                        

 .»اإليراين املتحيز يف بالدهم =
  .)١٠/١/٢٠٠٧(» قدس برس«  )1(
 .)الشيعة يف تونس( نور الدين املباركي، مقال  )2(



 
 

 


  

 وعقد القسم الثقايف للسفارة اإليرانية حمارضتني يف شهر، بالتعاون مع السفارة اإليرانية
إيرانولوجيـا، تقـديم « و،»احلـارضاللغة الفارسية بني املايض و «:، بعنوان)٦/٢٠٠٩(

 . »ّكتاب عثامن كعاك
 -املستــشار الــسابق لقائــد الثــورة اإليرانيــة عــيل خــامنئي-وأشــاد ســعيد الــنعامين 

باملقاربة اإلسـالمية للـرئيس  « بمناسبة شهر رمضان)٢٠٠٢(سنة بمحارضة يف تونس 
 .»زين العابدين بن عيل

 مـن ؛تميـزة عـىل ازدهـار التـشيع يف تـونسوقد انعكست هذه العالقة الرسـمية امل
 بتـوفري ؛خالل حرية احلركة املمنوحة للسفارة اإليرانية لنـرش التـشيع ودعـم املتـشيعني

 . ومتكني الراغبني يف مواصلة دراستهم يف احلوزات العلمية،املراجع والكتب الشيعية
ا وعقيـدتنا إننـ «:لكن احلمروين ينفي أن يكون شيعة تونس تابعني إليران، ويقول

 وال جئنا بدعم خارجي، وال نمثـل مـصالح ،ً تبعاًصناعة تونسية مئة باملئة، ولسنا قوما
 .. أجنبية

 .» فهي مفخرة كل مسلم؛وإننا نعتز بالدولة اإلسالمية يف إيران
» نسمة يت يف «يف تطور جديد إلخرتاق إيران والتشيع للمجتمع التونيس قامت قناة

 ، إ  والذي جيسد النبيني يوسف ويعقوب؛اإليراين» ديقيوسف الص «ببث مسلسل
  .»مريم العذراء«و» املسيح « التونسية مسلسل»حنبعل«فيام ستبث قناة 

                                                        
 .»http://ar.tunis.icro.ir - املستشارية الثقافية اإليرانية بتونس«موقع   )1(
 /١٤/٧ (»اجلزيـرة نـت« ،»تونس وإيران من القطيعة إىل التوافق «سيدي أمحد ولد سامل،  )2(

٢٠٠٧(. 
  .املصدر السابق  )3(

http://ar.tunis.icro.ir


 

 


 
 

 تونسشيعة ) ٤ (

وقد ناشد أربعة حمامني تونسيني مفتي الديار التونسية إلصدار فتوى حترم عـرض 
 .هذه املسلسالت


 :  الساموي الدكتور حممد التيجاين-١

 يف جنــوب تــونس، بعــد الدراســة )١٩٤٣(مــن مواليــد 
ــافر  ــم س ــسية، ث ــد التون ــدريس يف املعاه ــدب للت ــة انت الثانوي

 . لفرنسا للدراسة
ألكون مع الصادقني، فاسـألوا أهـل «: له مؤلفات، منها

 .»..الذكر، الشيعة هم أهل السنة، ثم اهتديت
وفيه يذكر التيجاين قـصة تـشيعه، ، وهذا الكتاب األخري له عند الشيعة رواج كبري

 تعرف عليه عىل ظهر سفينة ،وأنه هجر التصوف ليستقر يف التشيع عىل يد دكتور عراقي
 ومنها للعمرة يف السعودية ، ليواصل سفره لألردن،أبحرت من اإلسكندرية إىل بريوت

لقـاء  ومنها إىل النجف وال، ثم إىل بغداد، ليحول خط سريه إىل دمشق،)م١٩٦٧(سنة 
 حيـث أن الـدكتور الـشيعي ،مع عدد مع مراجع الشيعة كاخلوئي وحممـد بـاقر الـصدر

 !!العراقي تكفل له بنفقات زيارته وإقامته يف العراق
 ؛-مرجع الشيعة الكبري-أصبح التيجاين بعد تشيعه من مقلدي أيب القاسم اخلوئي 

رشف ولعلامء النجف تعددت زيارايت للنجف األ «: يف النجف، ويقولًمقيامالذي كان 
ا نقلده وكالة للترصف يف اخلمس يف مناسبات كثرية، كام أعطاين السيد اخلوئي الذي كنَّ

 ،عنـدنا بـام حتتاجــه مـن كتــب)  املتــشيعني:أي(والزكـاة، وإفـادة املجموعــة املستبـرصة 
                                                        

 .)١٢/٨/٢٠١٠ (»العربية نت«  )1(



 
 

 


  

 .».. وغري ذلك،وإعانات
ن دوره قبـل الثـورة  إال أ؛ورغم أن التيجاين يعد من أعمـدة املتـشيعني املعـارصين

ًا وحمدودا، ومل ينسجّاإليرانية كان فردي  والـذين هلـم موقـف ؛ مع املتشيعني بعد الثورةمً
إن العاملني يف سبيل املـذهب احلـق يف بالدنـا ومنـذ « :سلبي منه، فعامد احلمروين يقول

 ؛ش مل يروا أي جهد قام به كل من التيجاين الساموي ومبارك بعداً عاماأكثر من عرشين
 : ولقـد انتهجـا سياسـة، ومعـاداة خـط الواليـة، وبـث الفكـر الطـائفي،غري زرع الفتن
 .»!خالف تعرف

يرى األستاذ الزبري دحان أبو سلامن 
ضــــحايا النــــشاط الــــشيعي  «يف كتابــــه

ــــدي ــــساخ العق ــــامي، أو اإلستن  -اإلم
ــاالتيجــاين ــساموي نموذج  أن ســبب »ً ال

ــة ل  عنــد الــشيعة هــو لتيجــاينهــذه املكان
خـصيته ونفـسيته التـي حتـسن التمثيــل ش

احلوار الرصيح بعد  «، وهو ما ظهر بوضوح يف مشاركته يف مناظراتوتقلب األدوار
  .»املستقلة«عىل قناة » صالة الرتوايح

حممد . د»املستقلة«وقد تسببت هذه املناظرات يف هتجم شيعة تونس عىل مدير قناة 
                                                        

 بريوت، -، مؤسسة البالغ١، ط)٦٠٨ص( »الشيعة يف شامل أفريقيا«جاسم عثامن مرغي،   )1(
 ).م٢٠٠٤ -ـه١٤٢٥(

 .)الشيعة يف تونس( ر الدين املباركي، مقالنو  )2(
 .)٩٦ص(  )3(



 

 


 
 

 تونسشيعة ) ٤ (

ًتونسياكونه  ول، لكونه فضح مذهبهم؛اهلاشمي احلامدي  . وله قبول بني التونسينيّ
 : ّ مبارك بن حممد بن صالح بعداش-٢

ــد  ــة)م١٩٣٥(ســنة ول ــا « يف منطق ــة»  قن  التابعــة ملدين
ًا، ثم انتسب جلامعـة اإلخـوان املـسلمني يف ّ كان قومي،»ّقبيل«

 عىل يد راشد الغنويش العائد من دراسـته يف ،هناية الستينات
للجامعة اإلسالمية بتونس، ومن ثم  املؤسسني ا وكان،سوريا

تركهم والتحق بالطرق الصوفية، تـشيع يف بدايـة الثامنينـات 
 بعـد أن عجـز عـن ؛»بجامعة أهل البيـت «من خالل اتصاله

 .ّاإلجابة عن عدة أسئلة يف السرية طرحها عليه أعضاء اجلامعة
ــه بعــد أن تــشيع، وســأله ــزعم بعــداش أن راشــد الغنــويش جــاء إىل منزل هــل  :ّوي

 تشيعت؟
 ! فإن أجبتني عنها ختليت عن التشيع؛إنني أسالك عن ثالثة أمور: فأجابه بعداش
ّ ألننـا ال نـستطيع أن نجـاري الـشيعة يف النقـاش ؛ال أريد أسـئلتك: فقال الغنويش

 فهم حزب قد شيدوا معتقدهم وأحكموا بناءه منذ زمن قـديم، وهلـم تـاريخ ،واحلوار
  !؛ّحافل من أيام اإلمام عيل 
ًوكان اعرتافه هذا حمفزا لتمسكه بالتـشيع! فاستغرب من جوابه  ألن رائـد حركـة ؛ّ

ًقديام وحديثا-ّاإلخوان يف تونس يقر بضعف العامة   . أمام اإلمامية-ً

                                                        
 . عىل شبكة اإلنرتنت»األبحاث العقائدية« بموقع )املستبرصون(ترمجته عىل صفحة    )1(



 
 

 


  

 :  حممد العريب التونيس-٣
سنة ّ، تشيع  ونشأ نشأة صوفية،)م١٩٥١(من مواليد 

سـنة  بـدأت  بعد سنوات من اهـتامم الـشيعة بـه،)م١٩٨٠(
 من خالل طالب إيـراين يـدرس يف تـونس عرفـه ؛)١٩٧٦(

 .  ورتب اللقاء بينهام، السامويالتيجاينعىل 
 
 :  حممد الرصايف املقداد-٤

 يف فطناسة والية قبىل، وهو )م١٩٥٣(سنة من مواليد 
ابن عم مبارك بعداش، وحـني انتقـل ملدينـة قـابس للعمـل 

 . يديه التقى به وتشيع عىل)م١٩٨٠(سنة 
 ثم أفرج عنـه، واعتقـل يف ،ًا يوم)١٤(وقد اعتقل ملدة 

 )٣( اعتقل )١٩٩١(سنة السنة التي تليها بضعة أشهر، ويف 
 . فراج عنه هاجر من تونس وبعد اإل، اعتقل)١٩٩٤(سنة أيام، و
 :  اهلاشمي بن عيل رمضان-٥

ً ألف بعد تشيعه كتابا ،)م١٩٨٦(سنة من مواليد مدينة قابس  الصحابة يف  «: اسمهّ
                                                        

 بريوت، -، مؤسسة البالغ١، ط)٦١٦ص( »الشيعة يف شامل أفريقيا«جاسم عثامن مرغي،   )1(
 ).م٢٠٠٤ -ـه١٤٢٥(

  ).الشيعة يف تونس(قال منور الدين املباركي،   )2(
 . عىل شبكة اإلنرتنت»األبحاث العقائدية« بموقع )املستبرصون(ترمجته عىل صفحة   )3(
 .            ، مقال منشور يف شبكة اإلنرتنت)الشيعة يف تونس(نور الدين املباركي،   )4(
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 . »حوار مع صديقي الشيعي «:وآخر بعنوان ،»حجمهم احلقيقي
 :  أمحد احلزامي صالح-٦

 بشقيقه وبعض كتب ًمتأثرا ،)م١٩٨٧(سنة  وتشيع يف ،)م١٩٧٣(سنة من مواليد 
 ؛، وببعض أرشطة املحـارضات لـشيوخ الـشيعة»ملراجعاتا«ـ  ك؛الشيعة التي وفرها له

 .ئيلكاملالكي والوا
 :  حممد الصغري السندي-٧

 بأحد أقاربـه ًمتأثرا ،)م١٩٩٣(سنة نه تشيع يف إ يقول ،)م١٩٥٧(سنة من مواليد 
الذين سبقوه يف ذلك، ثم باألرشطة التي كان حيـرضها املتـشيع التيجـاين الـساموي مـن 

 .النجف إىل تونس
 :  عامد الدين احلمروين-٨

 .صةَّمجعية شيعية غري مرخ وهيرئيس مجعية أهل البيت الثقافية، 
 رغم كثرة نشاطه، ومن الالفت للنظر أنه رفض ؛وال توجد معلومات واضحة عنه

 .اإلجابة عن أسئلة صحفية بخصوص واقع التشيع يف تونس

                                                        
 -بيــضاء املحجــة ال، دار)٤١ -٢/٣١( »حقــائق ووثـائق: املتحولـون«هـشام آل قطــيط،   )1(

 ).م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣(، ١بريوت، ط
 -، مؤسسة البالغ١، ط)٦١٥ -٦١٤ص( »الشيعة يف شامل أفريقيا«جاسم عثامن مرغي،   )2(

 ).م٢٠٠٤ ـه١٤٢٥(بريوت، 
 ، دار)٢٤٦ -٥/٢٤١(، »حقـائق ووثـائق تنـرش ألول مـرة: املتحولون«هشام آل قطيط،   )3(

 .)م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦(، ١ بريوت، ط-املحجة البيضاء
 ).هـ١٤٢٨(، رجب )٤٩(، العدد »الراصد نت« موقع ،)أسئلة لشيعة تونس( مقال  )4(



 
 

 


  

 :غسان بن جدو -٩
، حيـث يتهمـه كثــري مـن املــراقبني »اجلزيــرة«مـذيع قنـاة 

ب اهللا، كـام أنـه بالتشيع؛ بسبب انحيازه الفاضح إليران وحز
 .متزوج من شيعية؛ كام رصح يف حواره مع رانيا معلوف

 
 
 
 
 
 
 

 
CCC 

 

                                                        
ابـن جـدو وحـواره (وانظر مقال مهند اخلليـل ، )٣١/١٠/٢٠٠٨(، »سرييا نيوز«وقع م  )1(

 .)٢٤/٨/١٤٣١(، »املسلم«وقع م، )املفتوح لناس دون ناس



 

 


 
 

 الجزائرشيعة ) ٥(

 
)٥( 
 رائجزالشيعة 

 
V 

 
 ألن الفــتح اإلســالمي لــشامل ؛ال يعــرف بدقــة متــى دخلــت اجلزائــر يف اإلســالم

 عىل يد دة، وقد فتحت خالل هذه امل)هـ٩٠هـ إىل ٢١(نحو سبعني سنة  استمر أفريقيا
ثم استمر فـتح  حسان بن النعامن، ثم زهري بن قيس، ثم توىل بعده القادة عقبة بن نافع،

  .-رحم اهللا اجلميع- نصري موسى بن المي عىل يد القائداملغرب اإلس
ّكانت اجلزائر بلدا سني ، ) م٩٧٣-٩١٠(ن وًا قبل أن يستوىل عليها الشيعة الفاطميً

 .وبعد حتول الدولة الفاطمية ملرص انقرض التشيع من اجلزائر

 



 
 

 


  

يرى بعض املتشيعني يف اجلزائر أن هناك عادات شيعية ال تـزال متداولـة 
  : مثل،بني عوام الرببر

ومعلوم ! ؟ وهم ال يعلمون ملاذا، بعض مناطق األمازيغ ال يأكلون حلم األرنب●
 . م حمرم عند الشيعةأن اللح
 إن العمل يف مثل هذا اليوم : ويقولون، يف عاشوراء يتوقف األمازيغ عن العمل●

 .  وأن ما اكتسبته خالل ذلك اليوم ال بركة فيه،جيلب النحس
 ،، فـاملهم هـو إسـالة الـدم يف ذلـك اليـومً أو طرياً يذبحون يف عاشوراء دجاجا●
ــرظــانني  ــذكرة بــدماء  دون أن يع؛ٌ مبــاركٌأن هــذا أم ــدماء رمــز للت ــوا أن هــذه ال  لم
 . وأصحابه الذين استشهدوا يف كربالء تاحلسني 
 ً لكنّك كثريا،لخإ ... اسمه أبو بكر أو عمر أو عائشةً عند األمازيغ ال جتد أحدا●

 ال جتدها يف أسامء أخرى عدا اسم عيل )سيد( وكلمة ،محدأما جتد اسم سيد عيل، وسيد 
 .  يف حد ذاته حممد الذي هو؛محدأواسم 
 الـسيدة فاطمـة، :أي ،»لـال فاطمـة«: قالوا إذا ذكر األمازيغ اسم فاطمة سالم ●

 ). لال(وإذا ذكروا عائشة مل يدرجو لقب 
 يفند هذه الطروحات بأنه وجـد مـن الرببـر مـن لكن الكاتب معاشو بووشمة

عـروف يف التـاريخ امل«تشيع ونارص الفاطميني، لكن هذا الينطبق عىل كل الرببر، فمن 
 هــي وحــدها التــي -وهــي واحــدة مــن عــرشات الفــرق الرببريــة- أن كتامــة وحــدها

                                                        
 .»ملتقى أهل احلديث«، موقع »انتشار التشيع يف اجلزائر« احلريب، الصاييل )1(
 /١٨/٦( »البينـة«، موقـع »شيعة املغرب العريب تبحث هلا عـن جـذور«معاشو بووشمة،   )2(

٢٠٠٩(. 



 

 


 
 

 الجزائرشيعة ) ٥(

متوسـة، - وكانت هناك معارضة مـن طـرف أهـم فروعهـا ،احتضنت الدعوة الشيعية
 كام يقول القايض النعامن يف افتتاح الدعوة أن الذين عارضـوا ؛-مسالتة، اجانة، لطاية

يب كنـاوة رئـيس أالفـتح بـن حييـى املـساليت واملهـدي بـن «: الدعوة الفاطمية من كتامـة
 ، وزيـادة املتـويس، وفرح بن نوح رئـيس لطايـة، وفرح بن جريان رئيس اجانة،وهلاصة

 .»غالبةىل عامل األإضافة باإل
 ومـا هـو إال ،لو كان هذا األمر فيه خري ما سرت« :وشاع القول من طرف أكثرهم

 .»خالف دين اإلسالم
 وطـالبوه بعـد مقتـل أيب عبـد اهللا الـشيعي ،يوخ كتامة ثاروا ضد املهديكام أن ش

خلفهـم الوعـود أمـره بعـدما أ حيـث اسـرتابوا يف ؛ بأن يثبت هلم صـدق دعـواه؛وأخيه
 .الكثرية

 بنـو : أن من بني فروع كتامة قبيلـة تـسمى-وهذه القاصمة-وينقل ابن خلدون 
التـي احتـضنت دعـوة -رببر ومنهـا كتامـة  فلو كانت ال،ثابت بن احلسن بن أيب بكر

 عىل تلك القبيلة بعيد ً وهو الذي كان رئيسا، فكيف يسمون أبا بكر؛-الشيعة يف بدايتها
  . وهو أحد اخللفاء الراشدين، باسم صحايب جليل؛الفاطميني بقليل

كام أن اجلزائر لعله البلد السني الوحيد الذي جيعل مـن يـوم عاشـوراء يـوم عيـد 
 ألن من عادة اجلزائريني ؛سمية، وليس هذا بسبب الفكر الشيعي كام قد يتبادروعطلة ر

                                                        
 . )٩٥-٩٤ص(» فتتاح الدعوةا «،القايض النعامن )1(
 . )٧٧ص(، املرجع نفسه )2(
 . )٤/٣٧(» العرب«، ابن خلدون )3(
 . )٦/١٥١ (،املرجع نفسه )4(



 
 

 


  

 ولـذلك فإنـه يـروج يف هـذا اليـوم بـني ، ال يوم حزن كالـشيعة،جعله يوم فرح ورسور
 أو يف ، التـي حتتفــل بـالعجوز يف كرنفــاالت؛العامـة يف بعـض املــدن مثـل وادي ســوف

وهـو كوكتيـل املكـرسات التـي  ،»لقشقـشةا« : التي حيتفل أهاليهـا بـام يـسمى؛قسنطينة
الثريـدة بالـديك «  لتزين املائـدة رفقـة طبـق؛ قبل يوم عاشوراءًيشرتهيا رب البيت أياما

 .»الرومي
 مثل رئـيس احلكومـة األسـبق أمحـد ،ر منه البعضِّذُاجلزائر موضوع حيالتشيع يف 

 »ليـربيت« بـه لـصحيفة  يف حـديث أدىل، عىل اجلزائـرينيًاشيع خطرتالَّد  الذي ع؛ىأوحيي
ل مـن َّ طمني قلعبد اهللا، ويف املقابل مستشار وزير الشؤون الدينية الناطقة بالفرنسية

 . يف اجلزائرهذا املد الشيعيخطورة 
ويرى الباحث أنور مالك أن تغايض الدوائر الرسمية عن موضـوع التـشيع 

  :يرجع لثالثة أسباب
 . بعدما عرفت مراحل عصيبة؛زائر وإيران حتسن العالقات الرسمية بني اجل■
 التـي ؛)٦١( ومـن خـالل املـادة ؛ حرية املعتقد التي يكفلها الدستور اجلزائـري■

 ).ختيار معتقداهتم التي خيتاروهناااحلرية الفردية لكافة الشعب يف (تنص عىل 
 بني رشائح الـشعب وتـشتته ًا وجود جهات نافذة يف النظام تريد أن ختلق توازن■

 كـام حـدث مـن قبـل مـع جبهـة اإلنقـاذ ؛ حتـى ال تعـود هلـم قـوة؛ خمتلف التيـاراتبني
                                                        

 . )٢٦/١٢/٢٠٠٩( »صحيفة الرشوق« )1(
 ، شبكة»حقائق مثرية عن حماوالت الغزو الفاريس :الشيعة والتشيع يف اجلزائر« أنور مالك، )2(

 .نرتنتاإل
 .)١٥/١٢/٢٠٠٦( »صحيفة الرشوق اليومي« )3(



 

 


 
 

 الجزائرشيعة ) ٥(

خيرج النظام من احللبـة كطـرف يف رصاع  »ًاّمذهبي«  عن جعل الرصاعًاملحظورة، فضال
ــي ــزاع دين ــا أن ؛ون ــاذ َّخاصــة إذا الحظن ــرش يف معاقــل جبهــة اإلنق ــشيع تنت ــؤر الت  ب

 .ت العنفاومجاع
 :لتشيع يف اجلزائر مر بعدة مراحل هيويمكن أن نستخلص أن ا

ثر باملدرسـني والوافـدين الـشيعة مـن العـراق ولبنـان وسـوريا يف أمرحلة الت -١
 .مطلع الثامنينات

 فنـشطت ؛مرحلة تأييد الثورة اإليرانية من قبل الدولة واحلركات اإلسـالمية -٢
 .ًالتشيع كان قليالالسفارة اإليرانية يف نرش املطبوعات الشيعية بني اجلزائرين، لكن 

مرحلة تأييد إيران جلبهـة اإلنقـاذ ومجاعـات العنـف، وسـفر بعـضهم للبنـان  -٣
 .وسوريا وطهران، وقد تشيع البعض هناك

نـسحاب  بعـد اال)٢٠٠٠(سنة  والتي بدأت ؛مرحلة تأييد حزب اهللا اللبناين -٤
 . وية والتي أعطت التشيع يف اجلزائر دفعة ق؛)٢٠٠٦(اإلرسائييل، وبعد حرب 


 غـري أن بعـض املـراقبني ؛ال تتوافر معلومات وأرقام عن حجم التشيع يف اجلزائر

يقدرون عدد الشيعة يف اجلزائر باملئات اليوم، وأن عددهم كان ال يتجاوز العرشات يف 
  .أواخر السبعينات وبداية الثامنينات

 و شـبكة ،مركز األبحاث العقائديـة موقع :واقع الشيعية مثلامل من ٌوترصح عدد
ّ بشكل رسي يف قطاعـات واسـعة مـن ًيزداد انتشارا« شيعة اجلزائر بأن املذهب الشيعي
                                                        

 ، شبكة»حقائق مثرية عن حماوالت الغزو الفاريس :الشيعة والتشيع يف اجلزائر«أنور مالك،  )1(
 .نرتنتاإل



 
 

 


  

 بعد أن نقله إليهم مدرسون وموظفـون قـدموا للعمـل مـن العـراق ؛املجتمع اجلزائري
 .»وسوريا ولبنان

عـرشات  حيـث أقـام ؛)٢٠٠٦(سـنة  نـشاط علنـي لـشيعة اجلزائـر لوقد كان أو
املتشيعني يف شوارع مدينة عني تيموشنت الواقعة يف غرب اجلزائـر طقـوس الـشيعة يف 

 . كام حيصل يف إيران أو العراق أو لبنان؛يوم عاشوراء

املنسق األعىل للطريقة القادريـة يف اجلزائـر وعمـوم -حممد بن بريكة أما الدكتور 
ن غيـاب إ«: فقـال »ّلـشيعة والتـشيعنشأة ا« عن »حصاد الثقافية«  يف حمارضته-إفريقيا

 املناعة الثقافية يف اجلزائر سيسهل اجتياح املد الشيعي وتناميـه املرجعية الدينية وضعف
 . » شخص)٣٠٠( وهم حوايل ،ألن الشيعة يف اجلزائر موجودون« ؛يف اجلزائر السنية

 ؛لكن أنـور مالـك يقـدم صـورة أكثـر دقـة وشـمولية حـول املتـشيعني يف اجلزائـر
، ) واليـة٤٨(من خالل ما مجعناه من معلومات عرب كل الواليات اجلزائريـة  « :فيقول

ــف ــة تكفلــت هبــذا املل  فــإن عــدد ؛وحــسب مــا تــم إحــصاؤه مــن طــرف جهــات أمني
 أغلبيتهم الساحقة من األرسة الرتبوية ، شخص)١٧٠٠(األشخاص املتشيعني حوايل 

 مـن جممـوع الـسكان، وأمـا )%٠, ٠٠٦(املعروفة بالدخل املتواضع، أي أنه ما يقارب 
 وممــن يرتبطــون ،ن عــىل شــؤون الــدعوة الــذين يتمتعــون بمكانــةوالنــشيطني والقــائم

 فلم يتجاوز ، سواء بإيران أو العراق؛بمكاتب املرجعيات الشيعية يف احلوزات العلمية
                                                        

 .»ملتقى أهل احلديث«، موقع »انتشار التشيع يف اجلزائر« احلريب، الصاييل )1(
 /١٣/١٢-٧( »املجلـة«، »ط األوراق واللعـب بورقـة الرببـرموسم خل.. شيعة اجلزائر« )2(

٢٠٠٨(. 
 .املصدر السابق  )3(



 

 


 
 

 الجزائرشيعة ) ٥(

ن أو  من هؤالء املتشيعني اجلزائريني قد زاروا إيرا)%٧٣( أن نسبة ًعددهم املئة، وأيضا
  …عىل األقل سورية ولبنان

 ًوأيـضا ،»الـشاوية«  أن وجـودهم يتمركـز حيـث:أمر آخر جيب اإلشـارة إليـه
ــاملغرب ــري، ممــا يفــرض عالقــة احلــدود هبــذا املــد، فــالغرب مــرتبط ب   ،الغــرب اجلزائ

  أكـرب دول املغـرب العـريب مـن حيـث ُّدعـُ بـل ي،ويوجد بـه نـسب كبـرية مـن املتـشيعني
 كـام أرشنـا يف بدايـة هـذه ؛ ويشهد نشاط مجعيـات رسـمية معتمـدة هلـم،عدد املتشيعني

 .الدراسة

                                                        
 : وهم مسلمون سنة، وهم قسامن،هم األمازيغ املتواجدون يف الرشق اجلزائري :الشاوية )1(

ّمستعربون يف الرشيط احلدودي مع تونس ويف خط التامس مع قبائـل احلـرضة الـذي يمـر 
 . شلغوم العيد، والعلمة وسطيفبمدن عزابة، قسنطينة، 

ــات ســوق ،)ال تــزال األمازيغيــة متداولــة بيــنهم(حمــافظون   وهــؤالء يتوزعــون عــىل والي
 .أهراس، تبسة، قاملة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، بسكرة وسطيف، برج بوعريج

 .»موسوعة ويكبيديا« .وبشكل عام فإن أهم متركز للشاوية هو اجلنوب القسنطيني
 مـن خـالل دغدغـة ؛ف لدى السلطات من حماولة الشيعة اللعب بورقة الرببروهناك خماو
 خاصـة أن دعـوات ؛ وتبني قضيتهم التي حتركها دوائر أجنبية وبأيـاد جزائريـة،عواطفهم

أعطت صورة واضـحة  »شيعة اجلزائر« التحريض التي نرشت باللهجة الرببرية عىل موقع
 ولذلك مل تتوان مصادر جزائريـة ،إلسرتاتيجيةحول اخلط العام لشيعة اجلزائر وأهدافهم ا

 ؛ وخاصة إيران؛عن اهتام جهات استخباراتية أجنبية بإدارة خيوط شبكة التشيع العنكبوتية
 . خدمـة لقـضياها الـسياسية والعـسكرية،ًالتي تنفق أمواال ضخمة لنرش املذهب الـشيعي

 /١٣/١٢ -٧ (»املجلـة«، »موسم خلط األوراق واللعب بورقـة الرببـر.. شيعة اجلزائر«
٢٠٠٨(. 



 
 

 


  

 ً معرباُّدعُت والتي ؛ نجد تبسة املتامخة للحدود التونسية والليبية-ًمثال-ويف الرشق 
للتهريب، ونسجل دور مجاعات ليبية وأخرى تونسية تساعد يف عمليات هتريب الكتب 

  .امت القادمة من إيران خاصة وحتى الفتاوى والتعلي؛واملراجع
 وعـني ، واليـة وهـران:أهم الواليات التي تعرف توسع هذه الظاهرة فهـيوأما 
 . وتيارت، وسيدي بلعباس،متوشنت

 . نجد باتنة وخنشلة وتبسة:ويف الرشق
 . نجد اجلزائر العاصمة:ويف الوسط

 .»ابع فهو يتوزع عرب الواليات يف نسب ضئيلة تعد عىل األص:أما يف اجلنوب
) إيران(وهناك عدد من اجلزائريني قد سافروا للدراسة يف احلوزات العلمية يف قم 

 كـام ؛ وبينهم مـن بقـي هنـاك، ومنهم من رجع خالل املدة األخرية إىل اجلزائر،وسورية
  الذي التحق باحلوزات العلمية بعدما كان سفره يقترص عىل؛باقي قرنةعبد الحدث مع 

 التي هي ؛اراتوالزي »احلسينيات«
ــو  ــشيعة، واآلن ه ــدى ال مقدســة ل

ــا« يقــوم بتقــديم برنــامج  عــىل ًمع
 التلفزيونية »الكوثر«يف قناة  »اهلواء

 كتـاب حتـت -ًأيضا-الشيعية، وله 
 سريةالومهي واحلقيقي يف « :عنوان

                                                        
 شبكة ،»حقائق مثرية عن حماوالت الغزو الفاريس: الشيعة والتشيع يف اجلزائر«مالك، أنور  )1(

  .اإلنرتنت



 

 


 
 

 الجزائرشيعة ) ٥(

 .)فضائح التاريخ اإلسالمي( : نرش فيه الكثري مما سامها،»عمر بن اخلطاب
ريني املنتمني إىل حلقات وصفوف احلوزة العلمية بمدينة قم بـ ويقدر عدد اجلزائ

ًجزائريا )٥٠( كـوهنم  ؛وحيظى هؤالء برعاية خاصة من قبل السفارة اجلزائرية هناك« ،ّ
 زيـارة ًاإىل أن السفارة نظمت مؤخريشار  و،»يشكلون أغلبية اجلالية اجلزائرية يف إيران

 للمــشاركة يف إحــدى املناســبات ؛طهــرانة هلــؤالء مــن مدينــة قــم إىل العاصــمة يــمجاع
 . ، يف خطوة لربط انتامئهم بالوطنًاّ حيث أرسلت هلم حافلة لنقلهم مجاعي؛الوطنية

ــرشوقصــحيفة «وأوضــحت  ــة قــم  »ال ــريني يف مدين ــه يوجــد مــن بــني اجلزائ أن
 حيث تزوجوا هناك، بينام الـبعض اآلخـر ال ؛ يف قمًاّمهاجرون اختاروا االستقرار هنائي

 أم يعـودون ، ومل يتم التأكد إن كانوا سيستقرون يف املدينـة،»حلقات العلم« ضمنزال 
 .إىل أرض الوطن

 
 :يمكن أن نعدد أسباب تشيع بعض اجلزائريني يف النقاط التالية

 دور يف ، ولـه وجود جاليات شـيعية مـن العـراق وسـوريا ولبنـان يف اجلزائـر-١
 حممد »شيعة العراق« حسب ما أشار إليه مرشف شبكة ؛ل البالدانتشار املذهب بني أه

 عندما كانوا يف اجلزائر كأسـاتذة ؛إخوتنا العراقيون والسوريون واللبنانيون« :يالعامر
  وكانوا من املمهدين لقبول فكرة الـوالء ملحمـد وآلـه ، يف الدعوةًومدرسني لعبوا دورا

ة اإلسالمية اإليرانية املباركة وجـد خـط ، وعندما اندلعت الثور-صلوات اهللا عليهم-
                                                        

 .املصدر السابق )1(
 .)١٠/٥/٢٠١٠( »الرشوق صحيفة« )2(
 .»ملتقى أهل احلديث«، موقع »انتشار التشيع يف اجلزائر« احلريب، الصاييل )3(



 
 

 


  

 .»أرضية خصبة لنشاطه يف أرض الثورة والرفض) قدس اهللا رسه(اإلمام اخلميني 
 . احتكاك بعض اجلزائريني بالشيعة يف سوريا-٢
 .نشاط املتشيعني بني أقربائهم و زمالئهم وطالهبم -٣
مي بعد أحداث  وسطحية اخلطاب الديني الرس، اخلواء الروحي بني الشباب-٤

 .اجلزائر الدموية
 . تأثري الفضائيات الشيعية-٥
 .اللبناين »حزب اهللا«  تأثر البعض بدعاية-٦
 حيث اكتشف من خالل ؛ زواج املتعة:هوو ما ذكره الباحث فريد مسعودي، -٧

عـىل زواج املتعـة، وبعـضهم يـسافر  »مـدمن« جلسته مع الشباب الشيعي اجلزائري أنـه
 .كلسوريا من أجل ذل

 ؛»محـس« فقد كان حلركة ؛عالقة إيران ببعض احلركات اإلسالمية يف اجلزائر -٨
  .والتي متثل مجاعة اإلخوان يف اجلزائر عالقات وثيقة بإيران

يف ملتقيــات اإلخـوان التمجيــد يكثـر ومنـذ نجــاح ثـورة اخلمينــي يف إيـران كــان 
 .د سعيد الوناس، وقد اعرتض عىل ذلك من اإلخوان أنفسهم حمم هباوالرتحيب

وقد سجلت حاالت تشيع عند بعض الطلبة يف اجلامعة الذين ينتمون إىل منظمة «
 ً وطعناًاّ سبٍةَّمد حيث شهد منتداها قبل ؛ التابعة حلركة محس،اإلحتاد العام الطاليب احلر

 ما دفع ، ودفاعه عن آيات قم وإيران وحزب اهللا،يف الصحابة من طرف أحد األعضاء
 وأنـه سـتتخذ جتاهـه ، بعـد اسـتهجان األعـضاء فعلـه؛تدى إىل غلـق املوضـوعإدارة املن
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  .نرتنتاإل



 

 


 
 

 الجزائرشيعة ) ٥(

 .»إجراءات قانونية لفصله من املنظمة
التابع للكتلـة اإلخوانيـة إىل التحـالف  »محس«  فقد جلأ حزب؛وبالرغم من ذلك

 .)٢٠٠٦( التي متت يف عام ؛مع شيعة منطقة عني متوشنت يف االنتخابات الترشيعية
 وهــو حركــة الــدعوة ،)محــس(نــاح املنــشق عــن حركــة جمتمــع الــسلم وحتـى اجل

 يـومي z حني عقد امللتقى الدوىل حول مؤسس احلركـة حمفـوظ نحنـاح ؛والتغيري
 استضاف من قيادات حزب اهللا اللبنـاين األسـتاذ حـسن عـز ،)٢٠٠٩/ ٢٣/٦-٢٢(

والذي قال يف ، -املكلف بملف العالقات العربية يف حزب اهللا اللبناين الشيعي-الدين 
بأنه جاء إىل أرض البطوالت حتـى ينقـل إىل اجلزائـريني حتيـات قائـد املقاومـة « :كلمته

  .» وأريج النرص، وعبق الشهادة،سامحة السيد حسن نرص اهللا
 -نائب رئيس جتمع العلـامء املـسلمني يف لبنـان-يف حني روى الشيخ زهري جعيد 
 وكيف أنه مل يـشعر خاللـه بـأي فـرق ،)٢٠٠١(قصة لقاء حمفوظ النحناح بنرص اهللا يف 

 . بني السنة والشيعة
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 .)٧٣(  عدد،»الراصد
 /١٣/١٢-٧ (»املجلـة«، »موسم خلط األوراق واللعـب بورقـة الرببـر.. شيعة اجلزائر« )2(

٢٠٠٨(. 
دوريـة «، » هـل يلـدغون مـن جحـر التـشيع مـرتني؟.. .إخـوان اجلزائـر« ،حيي بـو زيـدي )3(

 .)٧٣(  عدد،»الراصد



 
 

 


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

التـي تطـورت لتـصبح -وقد سبق للجنة التحـضريية لرابطـة الـدعوة اإلسـالمية 
 ، أمحـد سـحنون:عـضائهاأ ومـن ، أن أرسلت برقية تعزية بوفاة اخلميني-جبهة اإلنقاذ
 . وعيل بلحاج،وعبايس مدين



 

 


 
 

 الجزائرشيعة ) ٥(





 

 
 

                                                        
َبني التطبيقات الرشعية واالنفعاالت احلامسيةمدارك النظر يف السياسة «من كتاب  )1(  ص( »َ

  .دار أهل احلديث، ٢لعبد املالك رمضاين اجلزائري، ، ط) ٤٠٧



 
 

 


  

 الذي ؛خرتاق اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ من طرف ما سمي بجناح اجلزأرةاكام تم 
الكثري من املعلومات عن دعم احلرس  ويامرسون التقية، فهناك ،نوقطابه متشيعأأغلب 

 بتدريبهم عىل حرب ؛لبعض املسلحني اجلزائريني »حزب اهللا« الثوري اإليراين وكذلك
 . حدى ثكنات احلرس الثوري اإليراين يف طهرانإالعصابات يف 

ــشريي بالتــشيع، وتقــديمها املــنح -٩ ــة ونــشاطها الثقــايف والتب ــسفارة اإليراني  ال
 .ا املالية والعطاي،الدراسية


ن مـن املعلمـني عـىل النـشاط بـني الطلبـة يف املؤسـسات الرتبويــة، ويركـز املتـشيع

وبسبب هذا النشاط يف نـرش التـشيع أصـدر وزيـر الرتبيـة الوطنيـة أبـو بكـر بـن بوزيـد 
ً مدرسا)١١(توقيف  ًشيعيا ّ ، وقامـت  من املدارس التعليمية التي كانوا يـشتغلون فيهـاّ

 هبــدف تـأمني ومحايــة التالميـذ باملؤســسات ؛بتحـويلهم إىل أجهـزة أو مناصــب إداريـة
 وجتنب التأثري الشيعي املبارش عليهم، وذلك بعد أن ناشد جمموعة من األولياء ،الرتبوية

اجلهات املعنية للتحرك بقوة لوضع حد لنشاطات بعض ) والية تبسة(بمدينة الرشيعة 
 ، الطعـن يف بعـض الـصحابة: مثل،مرير معتقدات وتوجهات شيعيةاملعلمني الشيعة لت

 . وشتم بعضهم
ويف والية عني متوشـنت تـم متكـني عـدد مـن املتـشيعني يف مراكـز إداريـة ومهنيـة 

                                                        
 .)٢٨/٠٦/٢٠٠٥ (»صحيفة احلياة اللندنية« )1(
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 .نرتنتاإل
 .)١٢/١٢/٢٠٠٦ (»صحيفة الرشوق اليومي« )3(



 

 


 
 

 الجزائرشيعة ) ٥(

 واهتمـوا عائـشة أم ،بقطاع الرتبية، وقد أقدم بعضهم عىل سب وشتم الصحابة الكـرام
 .ًاملؤمنني بأوصاف قبيحة علنا

قــادر للعلــوم عبــد ال يف جامعــة األمــري ىحتــ  فينتــرش التــشيع؛اجلامعــاتأمــا يف «
 الدعوة ا ومارسو، التي يف بدايتها درس هبا مخسة أساتذة عراقيني؛اإلسالمية بقسنطينة
 .للتشيع بطرق فظيعة

بنته التـي ا برفقة -وهو أستاذ جزائري للتفسري- أن مورغيل -ًأيضا-ومما يعرف 
 ،قــد كانــا مــن أبــرز نــشطاء التــشيع يف اجلامعــة اإلســالمية -تــدرس اللغــة اإلنجليزيــة

ــه إســتطاع أن يــدس الفكــر الــشيعي يف ؛وحــدثت مناوشــات خمتلفــة مــع الطلبــة  إال أن
ن فيها وولؤون الدينية التي يدعي املسؤ يف وزارة الشًوالؤ وبينهم من صار مس،بعضهم

 ًذي كـان مـديرا الـ؛ عمـروش مـسعود:حرصهم عىل منع التسلل الشيعي للمنابر، مثل
ون الدينيـة يف أحـد واليـات ؤ واليـوم هـو نـاظر للـش،للمركز الثقايف اإلسالمي بتبـسة
واليـة (  الذي اشتغل يف التـدريس بمـسجد بئـر مقـدم؛الرشق اجلزائري، ومصار حممد

 .» وتربطه عالقات وثيقة برجال دين إيرانيني،، وزار إيران لعدة مرات)تبسة
 ، كــاملجالت؛زائريــون يف تــرويج املطبوعــات الــشيعيةكــام ينــشط املتــشيعون اجل

مرآة األنـوار، مـشكاة األرسار، تفـسري العـسكري، جممـع «:  مثل، والكتب،والنرشات
 ،»البيان، تفسري الكـايش، تفـسري العلـوي، تفـسري الـسعادة للخرسـاين، وجممـع البيـان

امـة املـصلني وغريها من املراجع األخرى التي كانت متداولة بـبعض املـساجد وبـني ع
                                                        

 .)١١/٠٤/٢٠٠٧ (»جريدة اخلرب اليومية« )1(
 ، شبكة»حقائق مثرية عن حماوالت الغزو الفاريس :الشيعة والتشيع يف اجلزائر« أنور مالك، )2(

 .نرتنتاإل



 
 

 


  

 . لعدم معرفة حقيقتها وخطرها عىل الكثري من القراء؛والطلبة
 مـن مكتبـة العرفـان ً بريديـةًاوقد تلقى بعض الشبان يف مدينة حايس الغلة طرود

للداعيـة  »دي يف دي«  يف شـكل، وحمـارضةً درسـا)٤٠(الشيعية بالكويت، حتتوي عىل 
 وهيـاجم الفكـر الـسني، وذلـك بعـد أن ، يبـرش فيهـا بالتـشيع،الـشيعي فاضـل املـالكي

 ويـدعوهم لالنـضامم ،لكرتوين كويتي يـستهدف املتـدينني يف اجلزائـرإسجلوا يف موقع 
 .  ولو عن طريق التسجيل فقط؛إليه

العبـيس يف مدينـة سـيدي خالـد بواليـة  ويستغل الشيعة مسجد خالـد بـن سـنان
اجلزائـــري إلقامـــة طقوســـهم  بـــسكرة بالـــرشق

 : لرجـل يـسمىًا وذلك ألن فيه قـرب،وشعائرهم
ـــن خليفـــة، يـــدعون نـــسبه آلل عبـــد الـــ رمحن ب

 .البيت
ــوقــد رصح النائــب الربملــاين  ــد ال رمحن عب

سعيدي أن املتشيعني يامرسون طقوسهم يف شقق 
 وبعيــدة عــن أعــني النــاس ،ختيارهــا بعنايــةاتــم 

 ؛ ما تكون شقة مستأجرةًومصالح األمن، وغالبا
 .                      تابعات التي قد تالحقهملتفادي امل

                                                        
 .»ملتقى أهل احلديث«، موقع »انتشار التشيع يف اجلزائر« احلريب، الصاييل )1(
 . )٢١/٤/٢٠١٠ (»صحيفة الرشوق« )2(
 .نرتنت مقال عىل شبكة اإل)الشيعة وغزو اجلزائر( )3(
 .)١١/٠٤/٢٠٠٧ (»جريدة اخلرب اليومية« )4(



 

 


 
 

 الجزائرشيعة ) ٥(

 ؛عايل زهاين يف مدينة الرشيعةعبد البيت املتشيع الصيديل  :وعرف من هذه الشقق
 ويامرسون اللطم وكل طقوس الشيعة املعروفة، وبعـدما ينتهـون ،حيث يصلون مجاعة

 !اتمنها يوفر هلم الصيديل األدوية والضامد
ًشيعيا ًاّ من أبرز املناطق التي تشهد مد-ًأيضا- ُّدعُأما يف والية باتنة التي ت  ؛ً بـارزاّ

 يقع يف منطقة بوزوران، ثم حتولوا إىل منطقة بـارك أفـوراج يف ًا مهجورًايستخدمون بيت
  .شقة غري بعيدة من حي عسكري

 .شيدة يف منطقة ك-ًأيضا-وهناك مصادر أخرى أكدت أنه توجد هلم شقة 
ــسها ــني متوشــنت وبــوهران يــستعملون الطــرق نف ــسكر و بع  ؛ويف منــاطق مع

 . ما تكون أرضية لتفادي الشبهاتً وغالبا،باستخدام شقق
 كـام ؛ فتجدهم جيتمعون يف غرفـة؛ تقام طقوسهم يف بعض األحياء اجلامعيةًأيضا

 .اجلامعي حممود منتوري بقسنطينةحدث باحلي 
 ويامرسـون ،)اجلزائـر (رمحن بـبن عكنـونعبـد الـ بـاحلي اجلـامعي طالـب ًوأيضا

 بـصوت مرتفـع يغطـي عـىل اجللبـة واألصـوات ًاّ غنائيً رشيطاطقوسهم بعدما يطلقون
 .والرصاخ الذي يطلقونه

 فهم يتنقلون يف هذه ؛أما الذين عندهم مقدرة مالية كالتجار املرتددين عىل سورية
 حتـى يامرسـون شـعائرهم بطالقـة ؛قاملناسبات إىل لبنـان أو دمـشق أو ايـران أو العـرا

 .وعلنية
وقــد قــدم إبــراهيم بــن زاوي رســالة ماجــستري بجامعــة وهــران مــن معهــد 

                                                        
 ، شبكة»حقائق مثرية عن حماوالت الغزو الفاريس :الشيعة والتشيع يف اجلزائر« نور مالك،أ )1(

 .نرتنتاإل



 
 

 


  

 ، برصد احتفال املتشيعني الـرسية يف مدينـة وهـران بـذكرى عاشـوراء؛اإلنرتوبولوجيا
 ،»ًنموذجـا بـوهران، رمزية املقدس يف خميال املتشيعة عاشـوراء« :وكان عنوان الرسالة

 يف ؛ وحماولة اسقاط التاريخ القـديم عـىل وضـعهم احلـايل،رت حرصهم عىل التقيةأظه
 .حماولة للفرار من ضغوطات الواقع

 مما كشفته بعـض املـصادر مـن أن املتـشيعني حـاولوا التـسلل لقـائامت ًهذا فضال
 ).٢٠٠٧ نوفمرب ٣٠(نتخابات املحلية املزمعة يف الرتشح لال

 من أن مصالح األمن اجلزائرية تتـابع نـشاطات ًاعرتف لنا مؤخراومصدر جديد 
 الـذي حيــاولون ؛ حيــث يـتم توزيــع كتـب شــيعية بمـسجد الــسالم؛جديـدة يف وهـران

  …ستيالء عليهاال
) الـرشق اجلزائـري - والية تبسة(ومن دون أن نغفل ما جيري يف منطقة الرشيعة 

هنـم ال أ إال ؛اطهممن نشاط واسع النطاق، وبالرغم مما أثرنـاه عـنهم وعـن مواقـع نـش
، مما يوحي بدعم قوي هلم من طرف شخصيات نافذة يف السلطة ًاّيزالون يامرسونه حتدي

 ولـه ،بنـاء هـذه املدينـةأ مع العلم أن الوزير وزعيم حركـة محـس مـن ،له الوالء إليران
 .بناء عرشه ينشطون يف الدعوة للتشيعأ و،أقارب

 بالتكوين ًستاذاأ حيث يعمل ؛ًاّديومما يروى لنا من أن يونس بوطورة وقف متح
 .نه ال يستطيع أي أحد أن يتعرض له أو يوقفه عن دعوتهأساس أاملهني عىل 

 فقـد حـاول الظهـور يف بعـض صـلوات اجلمعـة ؛عـايل زهـاينعبد الأما الصيديل 
ليـا، مل ُنـه تلقـى ضـامنات عأ ًمـدعيا ، إال أنه رسعان ما عاد إىل نشاطه؛بمسجد الفرقان

                                                        
دوريـة «، »ً عاشـوراء بـوهران نموذجـا،رمزيـة املقـدس يف خميـال املتـشيعة«حيي بو زيدي،  )1(

 .)٨٣( العدد ،»الراصد



 

 


 
 

 الجزائرشيعة ) ٥(

 .… وال طبيعة األشخاص الذين يدعمونه،بيعتهايكشف عن ط
وعقب فـضيحة إفـالس رجـل األعـامل 

 ٍنْيـَ عـن د،الـدين اللبناين الشيعي صـالح عـز
ًالدين كان مقربا من  يبلغ ملياري دوالر، وعز

قيــــادة حــــزب اهللا، ويف حتقيقــــات الــــرشطة 
 ًاللبنانية تبني أنه خرس يف اجلزائر وحدها مبلغا

ا بـاألمن اجلزائـرى إىل فـتح َ ممـا حـد؛ يف نـشاطات جتاريـة،ون دوالر مليـ)٢٠٠(قيمته 
 الـدين يف  قد يكـون أنـشأها صـالح،حلزب اهللاتابعة  »خلية جتارية« حتقيق حول وجود

 وعـزز هـذه الـشكوك سـعي ، التي كـان ينـشط هبـا بـصفته رجـل أعـاملدةاجلزائر يف امل
 .صالح عز الدين لفتح مدرسة لبنانية باجلزائر


 فـال يوجـد هلـم أيـة صـحيفة ناطقـة ،ليس للشيعة يف اجلزائر منـابر رسـمية علنيـة

باسمهم، كام ال يوجد أي مسجد أو حسينية، ولذلك ال يمكن تتبع مـواقفهم وآرائهـم 
 .يف الشأن الوطني

ًحالياّواحلمد هللا ال نعاين من أي مشاكل مع النظام « :أنه »حممد العامري« يقول ّ، 
ّام أن الشيعة مل يعتدوا عىل أي مادة من الدستور أو رمز من رموز الدولة، وإن كانت وك

هناك بعض التحفظات عرب ترصفات بعض من يعتربون أنفـسهم فـوق القـانون، فهـم 
                                                        

 ، شبكة»والت الغزو الفاريسحقائق مثرية عن حما :الشيعة والتشيع يف اجلزائر« أنور مالك، )1(
  .نرتنتاإل

 .)٦/١٠/٢٠٠٩ (»العربية نت« )2(



 
 

 


  

 ؛ّ بل هم يزيدون من انتشار التـشيع دون أن يـشعروا بـذلك،ًبالنسبة لنا ال يمثلون شيئا
 . »ًجال أو آًألن املظلوم منترص عاجال


 :يمكن إجياز يتاريخ العالقات اجلزائرية اإليرانية يف النقاط التالية

ومثلـت زيـارة الـرئيس اجلزائـري «  أيدت اجلزائر الثورة اإليرانية منذ قيامها،-١
ً  يف أثنـاء احلـرب بـني العـراق وإيـران حتـوال)١٩٨٢(الشاذيل بن جديد إليران يف عـام 

 يف سياق ما قامت بـه اجلزائـر مـن متثيـل ورعايـة املـصالح اإليرانيـة يف الواليـات ،ًاّهام
 بعد قطع العالقات الدبلوماسية بني إيران والواليـات املتحـدة يف الـسابع مـن ،املتحدة
 )٥٠(، وما قامت به اجلزائر من دور الوسيط من أجل اإلفراج عن الــ )١٩٨٠(أبريل 

ّا أمريكيّدبلوماسي الرابع ( الذين احتجزوا كرهائن يف السفارة األمريكية يف طهران يف ؛ًاً
 ).١٩٧٩من نوفمرب 

كام كثفت اجلزائر من مهام الوساطة احلميدة خـالل احلـرب بـني العـراق وإيـران 
 إىل حد أنه يف خالل إحدى هذه املهـام قتـل وزيـر خارجيتهـا حممـد )١٩٨٨-١٩٨٠(

، عنـد )١٩٨٢ مايو ٣( يف ،يف ظروف مل تتضح بعد ،الصديق بن حييى إثر حتطم طائرته
 . »الرتكية - احلدود العراقية

 لكن سياسة إيران القائمة عىل تصدير الثورة رسعان ما وترت العالقات مـع -٢
 من خالل دعم ؛ون اجلزائر الداخليةؤ اهتمت اجلزائر إيران بالتدخل يف ش فقد،اجلزائر

                                                        
 .»ملتقى أهل احلديث«، موقع »انتشار التشيع يف اجلزائر« احلريب، الصاييل )1(
ــثامن. د )2( ــسيد عــوض ع ــة« ،ال ــات اجلزائري ــة - العالق ــدايات : اإليراني ــة إىل ب ــن القطيع م

 . )٢٠٠٤، نوفمرب ٥٢(لعدد ، ا»دورية خمتارات إيرانية«، »االنفراج



 

 


 
 

 الجزائرشيعة ) ٥(

 من ؛ ثم دعم بعض مجاعات العنف املسلح يف اجلزائر، ومناجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ
خالل تقديم تدريبات شبه عسكرية يف خميامت حزب اهللا بلبنان، وبناء عىل ذلك فشلت 

 وانتهى األمر بقطع اجلزائر ،)١٩٩١(عدة حماوالت لتطبيع العالقات بني البلدين عام 
 ).١٩٩٣(عالقاهتا مع إيران عام 

 بعـد ،)١٩٩٢نـوفمرب عـام (فريها من طهران يف  اجلزائر ستسحبأن وقد سبق 
قيام إيرانيني بمحارصة السفارة اجلزائريـة ومنـزل الـسفري اجلزائـري، وطالبـت اجلزائـر 

أبعدت سبعة دبلوماسيني إيرانيني، من  سفري إيران يف اجلزائر بالعودة إىل بالده، بعد أن
 . امللحقان العسكري والثقايف يف السفارة اإليرانية:بينهم

ون اإليرانية يف الواليات املتحـدة، ؤكام أهنت اجلزائر يف ذلك الوقت رعايتها للش
 - الـسورية والليبيـة:منها-وباءت حماوالت الدبلوماسية اجلزائرية عرب وساطات عدة 

 وإيقاف الترصحيات املهامجة ،إقناع القيادة اإليرانية بعدم التدخل يف شؤوهنابالفشل يف 
 . رسوره باغتيال الرئيس الراحل حممد بوضيافب هللا أمحد جنتي اآية  ترصيح:هلا مثل
شهد ) ١٩٩٧( مد خامتي رئاسة اجلمهورية اإليرانية عامحم توىل اإلصالحي -٣

 . يف السياسة اخلارجية اإليرانيةبداية عهد جديد
ــتقبلت« ــران اس ــن أن إي ــرغم م ــىل ال  انتخــاب الــرئيس اجلزائــري  »بفتــور« وع

 إال أن إيــران دعمــت سياســته للمــصاحلة ؛)١٩٩٩إبريــل ( يف عبــد العزيــز بوتفليقــة،
ًالوطنيـة وحتقيــق الوئــام الـوطني والــسلم األهــيل، ممــا فـتح آفاقــا لتحــسني العالقــات، 

                                                        
، )م١٩٩٧( ،وىل ط األ، دار الـرشوق،»إيران دراسة عن الثورة والدولة« وليد النارص،. د )1(

مــن القطيعــة إىل : اإليرانيــة - العالقــات اجلزائريــة« ،الــسيد عــوض عــثامن. د، )٩٠ص(
 .)٢٠٠٤، نوفمرب ٥٢(، العدد »دورية خمتارات إيرانية«، »بدايات االنفراج



 
 

 


  

، بمناسـبة لقـاء قمـة بـني )٢٠٠٠سـبتمرب (وبالفعل أعيدت العالقات الدبلوماسية يف 
جتامعات اجلمعية العامـة  عىل هامش قمة ا،الرئيس خامتي والرئيس اجلزائري بوتفليقة

 /٩(وأعيدت العالقات الدبلوماسية بـني البلـدين يف ، لألمم املتحدة يف قمة األلفية
 .)١٢/٢٠٠١( وتم تبادل السفراء يف ،)٢٠٠٠

 كام زار الرئيس اإليـراين الـسابق ،)٢٠٠٣/ ١٢(وزار الرئيس بوتفليقة إيران يف 
لك أول رئيس إيراين يزور اجلزائر منذ  وكان بذ،)٢٠٠٤/ ١٢(حممد خامتي اجلزائر يف 

 . )١٩٧٩(سنة الثورة 
 
 
 
 
 
 
 

 وقـد أقامـت إيـران أول معـرض جتـاري ،ان الزيـاراتَدَ البلـولووقد تبادل مسؤ
 . )٥/٢٠٠٦(للصناعة اإليرانية يف اجلزائر يف 

                                                        
ــثامن. د )1( ــسيد عــوض ع ــة« ،ال ــات اجلزائري ــة - العالق ــدايات : اإليراني ــة إىل ب ــن القطيع م

 .)٢٠٠٤، نوفمرب ٥٢(، العدد »دورية خمتارات إيرانية«، »االنفراج
اجلزيـرة «، »العالقات اجلزائرية اإليرانية متينـة يف أغلـب مراحلهـا«سيدي أمحد ولد سامل،  )2(

 .)١٤/٢/٢٠٠٧ (»نت



 

 


 
 

 الجزائرشيعة ) ٥(

ــر يف يوقــد زار أمحــد  نجــاد اجلزائ
)٨/٢٠٠٧(. 

وقـد شـكل البلـدان جلنـة مــشرتكة 
ــاُع وىل دوراهتــا يف طهــران ُأدت  عقــ،لي
 بمشاركة رئيس الوزراء ،)٢٠١٠ /١١(

 والنائـب األول ،اجلزائري أمحـد أوحييـى
ــراين حممــد رضــا رحيمــي للــرئيس  ؛اإلي

 . اتفاقية)١١(حيث وقع البلدان 
ــر ــران عــىل اجلزائ  وقــد طرحــت إي

العالقات  يتكون من مسجد وحوزة شيعية، يف ظل ،يراين يف اجلزائرإنشاء مركز ثقايف إ
 ....طهرانمع  والتي تتطور أكثر فأكثر ؛الدبلوماسية الوثيقة

 أعلن رئيس جامعة اجلزائر بوزريعـة عبـد القـادر هنـي )١٦/١٠/٢٠١٠(و يف 
 من أجـل تـدريس اللغـة الفارسـية بـاجلزائر كتخـصص ؛عن استقدام أساتذة من إيران

 بقـدر املـساواة مـع ،غـات الـرشققائم بذاته، يف إطار انفتاح اجلامعات اجلزائرية عـىل ل
انفتــاح اجلامعــات اجلزائريــة عــىل اللغــات الغربيــة، يف أعقــاب مــشاورات أجرهتــا مــع 

 .السفارة اإليرانية باجلزائر
                                                        

 .)٢٢/١١/٢٠١٠ (» اإلخباريالعامل«موقع  )1(
 ، شبكة»حقائق مثرية عن حماوالت الغزو الفاريس: الشيعة والتشيع يف اجلزائر«مالك، أنور  )2(

 .اإلنرتنت
 .»االحتاد العام للطلبة اجلزائريني«موقع  )3(



 
 

 


  

 
 ؛ طبيعـة املجتمـع اجلزائـري الـسنية التــي تـرفض الكثـري مـن العقائـد الــشيعة-١

 .ل واهتام أم املؤمنني عائشة ،لصحابة وتكفري ا،كتحريف القرآن
 : مثـل، بعض األحداث التي سامهت يف كشف حقيقـة الـشيعة وخفايـاهم- -٢

إبادة أهل السنة من طرف امليليشيات الشيعية و حتالل العراق،اتواطؤ إيران يف تسهيل 
 وحتى يف إيران، إعدام الرئيس العراقـي صـدام حـسني يف صـباح يـوم عيـد ؛يف العراق
 .ىاألضح
 التـي ؛ وشـبكة اإلنـرتت والفـضائيات، توزيع الكتب واألرشطة واألقـراص-٣

 .كشفت عوار التشيع
. دور بعض األجهزة الرسمية يف صد املد اإليراين وإيقافه-٤


 :شكيم عيل الفردي -١

 بـسوريا، )٢٠٠١(سنة ، تشيع )١٩٧٦(سنة من مواليد 
 .بعد نقاش مع صديق له متشيع

 :عفر حسينيج -٢
، خالـه )١٩٩٤(، تـشيع عـام )١٩٧٥(سـنة من مواليـد 

  . وهو سبب تشيعه، من قبل-ًأيضا-متشيع 


                                                        
 ، شبكة»حقائق مثرية عن حماوالت الغزو الفاريس: الشيعة والتشيع يف اجلزائر«مالك، أنور  )1(

 .نرتنتاإل



 

 


 
 

 جزر القمرشيعة ) ٦ (

 
)٦( 

 جزر القمرشيعة 
 

V 
 

بني مدغشقر وجنوب رشق إفريقيا، يف املحيط اهلنـدي، تقع مجهورية جزر القمر 
 جزيـرة القمـر الكـربى، وجزيـرة أنجـوان، وجزيـرة مـوهييل،:  جـزر هـيوتضم أربـع

 عىل استقالهلا  التي ما تزال مستعمرة فرنسية، رغم حصول جزر القمر؛وجزيرة مايوت
 ). م١٩٧٥(يف سنة 

وجزر القمر دولـة فقـرية، وصـغرية 
كيلــــو مــــرت مربــــع، ) ٢٢٣٥(املــــساحة 

ــوروين «وعاصــمتها ــدد ســكاهنا ،»م  وع
ــسمة  ــون ن ــاملي ــة ، ًتقريب ــي آخــر دول وه

انضمت إىل جامعة الدول العربية، وكـان 
  ).م١٩٩٣(سنة ذلك يف 

وتقع جـزر القمـر يف منطقـة حيويـة 
 حيث تعرب فيها ثلثا ناقالت النفط ؛ومهمة
امل، والقادمـــة مـــن دول اخللـــيج يف العـــ

وهــي الدولــة -العــريب، وحتتــضن فرنــسا 
 -الكربى التقليدية واملهيمنـة عـىل املنطقـة

 كـام تـشهد ،»مـايوت «مـن بـني مراكزهـا الثالثـة يف العـامل يف جزيـرة ثاين مركز تنصت
 . عىل النفوذ والسيطرةًاّ فرنسي– ًاّاملنطقة تنافسا أمريكي



 
 

 


  

 رغم أهنم ينحدرون من ؛ة عىل املذهب الشافعيُسنَّوسكان جزر القمر مسلمون 
 وآسـيوية ،)اليمن واجلزيرة العربية( وعربية ،)موزمبيق وتنزانيا وكينيا(أصول إفريقية 

 .عديدة
 تويل أحـد :وما يميز مرشوع نرش التشيع يف هذه الدولة عن غريه من الدول، هو

 رغم انتهاء فرتة رئاسته، فوثـق ؛ ولغاية اآلن)م٢٠٠٦(سنة املتشيعني رئاسة الدولة يف 
 واستغلت فقر هذه ،عالقة بالده مع إيران التي استفادت من اإلمهال العريب جلزر القمر

ــاب أمــام التــشيع رغــم اعــرتاض ،الدولــة ــتح الب ــة، وف ــسللت عــرب مجعيــات اإلغاث ُ فت
 . املواطنني، وبعض هيئات ومؤسسات الدولة


 -الرئيس احلايل جلزر القمر- سامبي عبد اهللاقبل تشيع 

ــر،  ــزر القم ــود يف ج ــشيع وج ــن للت ــع الثامنينــات مل يك مطل
 بمعهـد ،)م١٩٧٨(سـنة  يف السعودية يف ًفسامبي درس أوال

 يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة اللغة العربية لغري الناطقني هبا
 بالـصف األول اإلعـدادي، ثـم التحـقاملنورة، وملدة سنتني، 

 حيث التحـق ؛ بعدها سافر إىل كينيا،وتم فصله ألسباب سلوكية وهو يف الصف الثاين
 ،باملعهد الشيعي املعروف بمعهد الرسول األعظم بالعاصمة نريويب، ومنها إىل السودان

ية  أشهر وهو يف طريقه إىل إيران، يف الوقت الذي كانت فيه الثورة اإليران)٩(وقىض فيه 
 . يف أوجها-)م١٩٧٩(سنة التي قادها اخلميني -

                                                        
الراصد «، )الثورة اخلرضاء يف جزر القمر بني النظرية والتطبيق(عبد اهللا عبد القادر، مقال  ) 1(

 . )هـ١٤٣٠(، ربيع األول )٦٩(، العدد »نت



 

 


 
 

 جزر القمرشيعة ) ٦ (

  سـنوات)٤ ( ومكـث هنـاك حـوايل ،حصل سامبي عـىل منحـة دراسـية يف إيـران
 حيــث تتلمــذ عــىل يــد املرجــع الــشيعي حممــد تقــي ؛للدراســة يف حــوزة اإلمــام القــائم

ينحـدر  إىل جزيرة أنجوان التي ً وحتديدا،)م١٩٨٦(سنة إىل بالده املدريس، عاد بعدها 
 إىل جانب نـشاط اقتـصادي جعلـه  ،  يف الدعوة الدينية داخل منزلهً ليامرس نشاطا؛منها

  .)آية اهللا سامبي(ـ  وليلقبه أهايل اجلزيرة ب ، من كبار رجال األعامل يف جزيرته
 وكـان يـؤدي الـصلوات يف املـسجد ،يف مدينـة ديب بدولـة اإلمـاراتٍدة كام أقام مل

   .  املواجه للمستشفى اإليراين بمنطقة اجلمريا ) ةاحلسيني  ( الشيعي
 منـصب منـسق -أبـو أيمـن:  هـوًاّ حركيـًوالذي كـان حيمـل اسـام-شغل سامبي 

قبل أن يصل إىل الرئاسـة النشاط الشيعي يف رشق أفريقيا وجزر املحيط اهلندي، وكان 
 .يشل س جزيرة:البلدان املجاورة جلزر القمر، مثلحيرض احلفالت الشيعية يف 

 والـذين يبلـغ ؛وكان له تركيز عىل الطالب القمريني الدارسني يف دولة مدغـشقر
 بتــوفري املــنح واإلغــراءات املاديــة هلــم مــن قبــل الــسفارة ،عـددهم ثالثــة آالف طالــب
 ومـن ثـم التـشيع، وقـد ، للذهاب إليـران للدراسـة فيهـا؛واملؤسسات اخلريية اإليرانية

 . طالب وطالبة )٣٠٠(نجح يف استقطاب حواىل 
 وكـان مـن أبـرز ،»أنـصار اإلسـالم «:أسس سامبي مجاعة إسالمية دعوية سـامها

.. تطبيـق رشيعـة اهللا يف كافـة منـاحي احليـاة: -كـام ورد يف قانوهنـا األسـايس-أهدافها 
                                                        

 .)٣٠/٤/٢٠٠٨( »األهرام املرصية«سامح عبد اهللا،    ) 1(
، موقـع )األرخبيل السني املنيس يف األحـضان اإليرانيـة.. جزر القمر(: وليد خالد، مقال  ) 2(

 .»موسوعة الرشيد«
 .، تقرير حمدود التداول»األحوال الراهنة يف جزر القمر« ) 3(



 
 

 


  

 .. وحترير األرض.. وحترير اإلنسان القمري
 .واطنني لدى رشحية واسعة من املً وقبوالًولقي هذا اخلطاب ترحيبا

 وتعبئـة ميـاه ،واعتنى سامبي بأعامله التجارية املتمثلة بـصناعة العطـور واملراتـب
 . الرشب

 ، وإصـدار جريـدة، فقد شملت مزاولة اخلطابة والتـدريس؛أما نشاطاته التبليغية
 وخاصـة للطلبـة القمـريني يف ؛وإقامة إذاعة وتلفزيون، هذا إىل جانب تقديم اخلدمات

ــشقر القري ــرة مدغ ــرجزي ــزر القم ــفارة إيــران بـــالعاصمة؛بــة مــن ج ــن خــالل س   م
 . والتي أمنت هلم بعض البعثات الدراسية؛»تاناناريف«

وبعد ذلك قام سامبي وبعض الذين خترجوا يف جامعات الـدول العربيـة بإنـشاء 
 التي وصل سامبي عربها إىل موقع رئاسـة ؛»جبهة العدالة الوطنية «حزب سيايس، هو

 .)م٢٠٠٦(سنة اجلمهورية يف 

 ،)م٢٠٠٦أيـار / مـايو( جلزر القمر يف ًشكل انتخاب أمحد عبد اهللا سامبي رئيسا

  . الذي مل يكن أهله يعرفون التشيع؛ لنرش التشيع يف ذلك البلدًاّ هامًمنعطفا
 فأحـد شـيعة وقد دعم الشيعة من خارج جزر القمـر سـامبي يف محلتـه الرئاسـية،

 دعم - ويعد من كبار جتار مدغشقر،وهو من أصول باكستانية-» عزيز «أفريقيا ويدعى
 .ًاّسامبي مالي

 فقـد أفتـى لـه بجـواز املـشاركة يف ؛أما الزعيم الشيعي الـسعودي حـسن الـصفار
االنتخابات الرئاسية، كام أنه قام بزيارته عقب فوزه بالرئاسة مع جمموعة مـن زعامـات 

                                                        
 .»الثورة اخلرضاء يف جزر القمر بني النظرية والتطبيق(قال م ) 1(



 

 


 
 

 جزر القمرشيعة ) ٦ (

 .  وسلامن اجليش، كجعفر الشايب؛عوديةشيعة الس


 ،كام يف حالة العـراق(كعادة الشيعة يف حماولة االستئثار باحلكم بعد وصوهلم إليه 
 أو ، أو حماولة االنقـالب الدسـتوري يف البحـرين،أو الثلث الضامن أو املعطل يف لبنان

فبعـد ،  رغـم انتهـاء مدتـه؛ حياول سامبي البقـاء يف سـدة الرئاسـة،)ي يف اليمنالعسكر
، يف »فمبـوين للمـصاحلة الوطنيـة«اتفاقيـة مسرية دموية طويلة توصلت جزر القمر إىل 

 والتي قننت ملبدأ الرئاسة الدورية بـني اجلـزر املـشكلة لالحتـاد كـل ؛)١٧/٢/٢٠٠١(
سنة دستور، لكن سامبي الذي توىل الرئاسة يف  غري قابلة للتمديد بنص الأربع سنوات

ــدأ يمهــد لتمديــد )٢٠١٠(ســنة  رئاســته ي تنتهــ)٢٠٠٦( ــه، أو منحــه واليــة ، ب واليت
وهـــو جمموعـــة مـــن األحـــزاب -» احلـــراك الرئـــايس « وذلـــك مـــن خـــالل؛جديـــدة

والتي تسيطر عـىل أغلبيـة مقاعـد الربملـان يف أعقـاب ؛ -والشخصيات الداعمة لنظامه
 . )١٢/٢٠٠٩( النيابية التي جرت يف االنتخابات

والبقاء يف الرئاسة ليس رغبة شخـصية لـسامبي فحـسب، بـل هـو خمطـط إيـراين 
سـامبي، فقـد كـشف أحـد وزراء : لالستيالء عىل جزر القمر من خالل منـدوهبا هنـاك

 جزيـرة«ـ  طلب خالل زيارة له لـً كبرياًاّ إيرانيًحكومة جزيرة القمر الكربى أن مسؤوال
 سوريت دراسـة إمكانيـة متديـد واليـة عبد اهللا من رئيس املحكمة الدستورية »موروين

 مدة ليحكم البالد أطول ؛-رئيس لبنان السابق، عىل طريقة إميل حلود-الرئيس سامبي 
  .ممكنة، ومنحه صالحيات واسعة عىل حساب رؤساء اجلزر األخرى

 .!وحني رفض رئيس املحكمة هذا الطلب متت إقالته
                                                        

 .، تقرير حمدود التداول»ماذا يراد هلا؟ ..جزر القمر« ) 1(



 
 

 


  

 عدة حماوالت فاشلة لتمديد واليته عرب اجراء استفتاء شـعبي وغريهـا مـن وبعد
 )٢٦/١٢/٢٠١٠ و٧/١١( تقرر إجراء العمليـة االنتخابيـة الرئاسـية يف ؛املحاوالت

 .  التفاقية ترصيف األعامل التي فرضها املجتمع الدويل عىل سامبيًوفقا


يمكن النظر إىل اهتامم إيران بجزر القمر كجزء من االهتامم اإليراين املتنامي بقارة 
 ملحاولة بنـاء حتالفـات إقليميـة ودوليـة تـستطيع مـن ؛أفريقيا، وغريها من مناطق العامل

 .  بسبب برناجمها النووي؛خالهلا مقاومة العزلة والعقوبات الدولية املفروضة عليها
اسـتفادت إيـران مـن مجلـة عوامـل يف  فقـد ؛ القمـربجـزر أما فيام يتعلـق

 :خمططها لنرش التشيع أبرزها
 تعد من أفقر ثـالث دول يف العـامل، فميزانيتهـا الـسنوية  التي؛فقر جزر القمر -١

فتـسللت إيـران عـرب األعـامل  مليون دوالر، تأيت من الرضائب، )٧٠(بالكاد تصل إىل 
 .اإلنسانية ومجعيات اإلغاثة

باســتثناء بعــض  (، وأزماهتــا، واحتياجاهتــاالعــريب عــن جــزر القمــرالغيــاب  -٢
بعثات طالبية يف جامعات مرص والسودان املساعدات املالية اخلليجية واالستثامرات، و

هلا يف موروين هي ليبيا، كام أن  فالدولة العربية الوحيدة التي متتلك سفارة، )والسعودية
 .اجلزر تصال دائم يفاجلامعة العربية نفسها ال متتلك مكتب ا

 ، منـصب الرئاسـة يف بـالده-املتـشيع واملـوايل إليـران-تويل الرئيس سـامبي  -٣
                                                        

 .)األرخبيل السني املنيس يف األحضان االيرانية.. جزر القمر(مقال  ) 1(
لواء « موقع ،) وإمهال عريب، ونفوذ إيراين،احتالل فرنيس.. جزر القمر( مقال عامد زكريا، ) 2(

 .)١/٤/٢٠٠٩( »الرشيعة



 

 


 
 

 جزر القمرشيعة ) ٦ (

 )٢٠٠٨حزيـران / يونيـو(ففـي شـهر ، والذي حرص عىل تقوية عالقات بالده بإيران
كد عىل رضورة أ سيايس رفيع املستوى، و-وفد اقتصادي  زار سامبي إيران عىل رأس

 . خلرباء االيرانيني يف تنمية بالدهجتارب ا االستفادة من
ــي،  ــيم املهن ــاون يف جمــاالت التعل ــاهم للتع ــذكرات تف ــالث م ــدان ث ــع البل ّووق

 .والتشجيع املتبادل لالستثامرات، وتقديم إيران مساعدات جلزر القمر

 


 

اد جزر  حممود أمحدي نجرئيس اإليراين زار ال)م٢٠٠٩فرباير / شباط(ويف شهر 
ــة شــملت  ــة أفريقي ــر، ضــمن جول ــضا-القم ــويت، و-ًأي ــا وجيب ــامبيرأى كيني  أن  س

  .فخر للشعوب املستضعفة ومصدر ً نموذجاُّداإليرانية تع» النجاحات«
إننا عندما نمنح : نظريه اإليراين أعىل وسام فخري، وقالويف الزيارة منح سامبي 
  .ه بالتوفيق والنجاحننا ندعو اهللا لإالوسام الفخري لشخصية ما ف

 بـأن تعلمنـا ً وشعباً تدعو إيران حكومةً وشعباًإن بالدنا حكومة: -ًأيضا-وقال 
                                                        

 .»وكالة مهر اإليرانية لألنباء« ) 1(
 . املصدر السابق ) 2(



 
 

 


  

 والوصـول إىل هـذه ، وكيفية مواجهة الضغوط والعقوبـات،معنى االستقالل احلقيقي
ًحاليااملكانة التي تتبوأها  ّ. 

 


 

 ظل تلك األجواء أصبحت إيران قوة مؤثرة يف جزر القمـر، واسـتطاعت أن ويف

                                                        
  .نرتنتاملوقع الرسمي لرئاسة اجلمهورية يف إيران عىل اإل ) 1(

ويذكر أن نائب رئيس مجهورية جزر القمر عيـدي نظـام ال يؤيـد سـامبي يف اندفاعـه نحـو 
 ً إيـاه بالـسلبي، معلـالً واصـفا، التواجد االيراين يف بـالده إذ أبدى نظام استياءه من؛إيران

 . ذلك بأن الوعود اإليرانية الكثرية جلزر القمر مل يتحقق منها يشء
 إن العالقات االيرانيـة القمريـة أرضت بعالقـات بـالده مـع الـدول العربيـة، :وقال نظام
 التـي ال ؛ جـزر القمـر أن إيران هي التي سعت إىل توطيـد العالقـات الثنائيـة مـعًموضحا

،  وترحـب بإقامـة عالقـات مـع أي دولـة أخـرى، كوهنا دولة صغرية؛يمكنها رفض ذلك
 ). ٣٠/٨/٢٠١٠( »جريدة الوطن الكويتية«



 

 


 
 

 جزر القمرشيعة ) ٦ (

 من اهليئات واملؤسـسات اخلرييـة واالجتامعيـة والثقافيـة، واسـتغالهلا لنـرش ًتقيم عددا
 :التشيع، وأمهها

ويرأسها اإليراين حممد  ،» يف جزر القمر املتحدةجلنة إمداد اإلمام اخلميني«) ١
  .الطريق الرئييس املؤدي ملطار العاصمةجاليل، ومقرها عىل 

 شـهور )٣( تنظـيم دورات تدريبيـة مـدهتا :وتقوم اللجنة بأنـشطة خمتلفـة؛ أمههـا
َلتعليم الشباب القمري احلرف املختلفة  وكيفيـة اسـتخدام ،»..نجارة، كهرباء، خياطة «ِ

 .الكمبيوتر
 )٨٠٠(ك فيها وقد قامت اللجنة منذ إنشائها حتى اآلن بتنظيم أربع دورات شار

 .  مشارك يف كل دورة)٢٠٠(من القمريني، بمعدل 
 وتقديم الدعم املادي والعينـي هلـا، ، رعاية األرس الفقرية:أما النشاط اآلخر فهو

ــن املــساعدات التــي تقــدم كــل شــهرين  ــغ عــدد األرس املــستفيدة م  أرسة )٥٠٠(ويبل
 .قمرية

                                                        
جلنة إمداد اإلمام اخلمينـي يف إيـران بعـد أيـام مـن انتـصار الثـورة اإليرانيـة سـنة تأسست  ) 1(

 مؤسسة ثورية شعبية وأهليـة وعامـة :أهناويف مرسوم إنشائها تم تعريفها عىل ، )م١٩٧٩(
 . ًاّ وتوظيفيًاّ وإداريًاّ ماليًاملنفعة ذات شخصية قانونية مستقلة استقالال

جنة يف طهران، ويمكـن تأسـيس َّواملركز األسايس لل، وهي حتت إرشاف مقام الويل الفقيه
 . فروع يف خمتلف أنحاء إيران وخارجها

، »َمتلك هوية اجلمهورية اإلسـالمية اإليرانيـة«نة اإلمداد  أن جل:-ًأيضا-وجاء يف املرسوم 
  .نرتنتاملوقع الرسمي للجنة عىل شبكة اإل: انظر

 .» وإمهال عريب، ونفوذ إيراين،احتالل فرنيس.. جزر القمر(مقال  ) 2(



 
 

 


  

 


 

رئـيس -َ زار جزر القمر حسني أنواري )م١٢/٢٠٠٨ /٢٧-٢٣(دة وخالل امل
 وفـتح أفـرع ، بغرض تقييم أنـشطة اللجنـة، بدعوة رسمية من الرئيس سامبي-اللجنة

 .جديدة هلا يف جزيريت أنجوان وموهييل
ة  بتغطية إعالمي-وهي الثانية له منذ وصول سامبي إىل احلكم-وحظيت الزيارة 

وحفاوة بالغة ومراسيم بروتوكولية ال تقل عام جرى العرف الـدبلومايس عـىل إقامتهـا 
لرؤساء الدول واحلكومات، األمر الذي يدل عىل مدى تعاظم الدور التشيعي يف جزر 

 .القمر
 أقامت اللجنة املعرض األول للـصناعات )٣/٢٠١٠ /٣١ -٢٩( دةاملوخالل 

ُالعاصمة موروين، وخصص أحـد أجنحتـه ملعروضـات اليدوية بمقر الربملان الوطني ب
                                                        

 .»الثورة اخلرضاء يف جزر القمر بني النظرية والتطبيق(مقال  ) 1(



 

 


 
 

 جزر القمرشيعة ) ٦ (

 .شباب قمريني
كام حترص اللجنة عـىل التواصـل مـع املـدارس اخلاصـة واملؤسـسات الثقافيـة يف 

، »ذكـرى الثـورة« :الدولة والكتاتيب، وتنظيم االحتفاالت باملناسبات اإليرانية، ومنها
عجل اهللا ..  عىل حممد وآلهوصىل اهللا( :ورفع الفتات وشعارات بمضامني شيعية، مثل

  .)فرجهم
العاصـمة بجـوار الـسفارة  ، ومكانـه يف»مستوصف اهلـالل األمحـر اإليـراين«) ٢
  .الليبية

املركز الطبي يدور حول تقديم الرعاية الصحية ألفراد الـشعب القمـري  ونشاط
 .ًجمانا

 . املدينة  بوسط»مركز التبيان العلمي والثقايف«) ٣
 وصل وفد من جامعة قـم اإليرانيـة لتفقـد )٢٠٠٩ ديسمرب /كانون األول(يف و
 .  اإلسالمية تابعة جلامعة قم الذي يضم كلية للدراسات؛املركز

وطلب الوفد عقد اتفاقية تعاون مع جامعة جزر القمـر، وهـي املـرة الثانيـة التـي 
 .تطلب فيها جامعة قم إبرام اتفاقية تعاون معها

 ويقدم هلم بعثات دراسية إىل إيـران، ،للغة الفارسيةوينظم املركز دورات لتعليم ا
 يف العاصـمة، ممـا فـرسه »كلية احلقوق والعلوم اإلسالمية«: ـكام قام بافتتاح ما يسمى ب

 التـي ؛البعض أنه مسعى لتقويض كلية اإلمام الشافعي للدراسات اإلسالمية والعربية
                                                        

 .)١/٤/٢٠١٠( جزر القمر،  الصادرة يف»البلد«صحيفة  ) 1(
، »تقرير خطري عن حتركات إيران الرافضية يف السيطرة وتشييع جزر القمـر«منبع الطيب،  ) 2(

 .»صحيفة حرف اإللكرتونية«



 
 

 


  

 وضـمتها حكومـة الـرئيس ،-قبـل حلهـا-مولتها وبنتهـا مؤسـسة احلـرمني الـسعودية 
ــر، وأصــبحت إحــدى كلياهتــا  ــة جــزر القم ــثامن إىل جامع ــزايل ع ــسابق غ القمــري ال

  .اخلمس
يعمل لنرش التشيع حتت ستار تعليم األطفال فيام بني اخلامسة  ،»مركز الثقلني«) ٤

 .والعارشة العلوم التقنية وعلوم احلاسوب
 .»مجعية الصداقة اإليرانية القمرية«) ٥
 
 يف املراكز اإليرانية بجزر القمر للمـرة الثالثـة »احلسينيات«: ـإقامة ما يمسى ب -١

ــن شــهر حمــرم  ــوايل، يف التاســع والعــارش م ، بحــضور )م٢٠٠٩/هـــ ١٤٣٠(عــىل الت
 ، مدغشقر: مثل،شخصيات دينية رفيعة من عدد من الدوائر الشيعية يف الدول املجاورة

 .وغريها
 لوفد مـن ًون اإلسالمية والعدل سابقاؤمنح احلكومة القمرية مقر وزارة الش -٢

جامعـة ( والغالـب أهنـا ،)جامعـة املدينـة (: الفتتاح جامعة فيه أطلق عليهـا؛جامعة قم
 .)م٢٠١٠(، ويتوقع افتتاح اجلامعة خالل العام اجلاري )مدينة قم
 اهلدف منها بنـاء سـوق كبـري لبيـع ،أرض ببلدة بنداماجمنح اإليرانيني قطعة  -٣

 . املنتجات والصناعات اإليرانية بعد بنائها
                                                        

 .»الثورة اخلرضاء يف جزر القمر بني النظرية والتطبيق(مقال  ) 1(
 .»رانيةاألرخبيل السني املنيس يف األحضان االي.. جزر القمر(مقال  ) 2(
 .»تقرير خطري عن حتركات إيران الرافضية يف السيطرة وتشييع جزر القمر« ) 3(
 . املصدر السابق ) 4(



 

 


 
 

 جزر القمرشيعة ) ٦ (

 .إضافة إىل أن هلم أراض ممنوحة يف كل من جزيريت أنجوان وموهييل
ــً متــدربا)١٥(التحــاق  -٤  باملعهــد الــدبلومايس التــابع لــوزارة اخلارجيــة ًاّ قمري

ــة ــدريب املك؛اإليراني ــة  ألجــل الت ــدبلومايس يف املــنظامت الدولي ــىل العمــل ال ــف ع ث
  . لتكوينهم كدبلوماسيني متخصصني؛واإلقليمية ملدة أربعة أسابيع

الذي وصف برئيس البعثة الدبلوماسية اإليرانيـة - يوقال حسني جعفر دوماند
 وسـوف تـيل الدفعـة ، إن هذا اإلجراء يتم بالتنسيق مع وزارة اخلارجيـة:-بجزر القمر

 .الدفعة الثانيةاألوىل 
جبـل يت يف، «:  مثـل،عىل أكثر من قناة تلفزيونية» رب ارجعون «عرض فيلم -٥

، وهو من إنتاج شيعة القطيف بالسعودية، وقد أرسله إىل جزر القمر حسن »وإم يت يف
 .الصفار


 املستويات ممثلة برئيس عىل الرغم من أن نرش التشيع يف جزر القمر يتم عىل أعىل

 عىل التامسك ً من قبل املواطنني الذين يرون فيه خطراً ورفضاً إال أنه جيد مقاومة؛الدولة
  . عليهمً دخيالًالديني واملذهبي يف بالدهم، وفكرا

 من قبل بعض دوائر ومؤسسات الدولة التي جتاهد ملقاومة ًكام جيد التشيع رفضا
 .رئاسةالضغوط املامرسة عليها من ال

 
                                                        

 .»تقرير خطري عن حتركات إيران الرافضية يف السيطرة وتشييع جزر القمر« ) 1(
 .) ٢٠٠٩كانون األول /  ديسمرب٣١(، )١٦٠( العدد »البلد«جريدة  ) 2(
  .، تقرير حمدود التداول»اذا يراد هلا؟م ..جزر القمر« ) 3(



 
 

 


  

 :ومن مظاهر رفض ومقاومة التشيع يف جزر القمر
 اجتمع ستون من علامء الـسنة يف العاصـمة ) ٢٠٠٧ فرباير / شباط( يف شهر -١
   .  ودعوا إىل حظر ممارسة الطقوس الشيعية يف اجلزر،موروين

 يف جـزر للمـرة األوىل- ،وجاء هذا االجتامع بعد أيام من إحياء بعـض القمـريني
   .  يف يوم عاشوراء بشكل علنيب ذكرى مقتل احلسني بن عيل  ،-القمر

 وعىل رأسهم قايض قضاة ،وطالب هؤالء العلامء الذين جتمعوا يف مدرسة قرآنية
العاصمة سعيد حممد جيالين بطرد األجانب الذين يساعدون عىل نرش املذهب الشيعي 

  . ية، وطالبوا الرئيس سامبي بحامية الشعائر السن يف جزر القمر
 مطالبة وزير الرتبية الوطنية والتعلـيم العـايل والبحـث العلمـي بجـزر القمـر -٢

كامل الدين أفرتان شيخ األزهر الراحل حممد سـيد طنطـاوي بإنـشاء معهـد أزهـري يف 
 مـن أجـل ؛) طالـب وطالبـة١٢٠٤(أعداد أبنائهـا الدارسـني يف األزهـر  بالده، وزيادة

  .مواجهة املد الشيعي
 عىل إمدادهم باملدرسني والكتـب واملنـاهج ًانطاوي عىل الطلب، مؤكدووافق ط

 .األزهري الدراسية بعد االنتهاء من بناء املعهد
 حكمـت حمكمـة االسـتئناف بالعاصـمة مـوروين )م٢٨/٥/٢٠٠٩( بتاريخ -٣

 ألـف فرنـك )٥٠( أشـهر، وتغريمـه مبلـغ )٣(عىل حممد مالجاو ممـادي بـاحلبس مـدة 
 وممارسة طقوس خمالفة ملعتقد ، بتهمة التشيع،دفع تعويضات لألهايلقمري، وإلزامه ب

 .أهل السنة واجلامعة، واملذهب السني الشافعي املعمول به يف جزر القمر
                                                        

 .)٣٠/٤/٢٠٠٨( »األهرام املرصية«سامح عبد اهللا،  ) 1(
 .)٢/٦/٢٠٠٩( »البنية«موقع  ) 2(



 

 


 
 

 جزر القمرشيعة ) ٦ (

واستند احلكم عىل قانون اجلزاء الذي تنص إحدى فقرات مواده عىل أن من ينرش 
عاقب بالسجن ثالثة أشهر،  غري الدين اإلسالمي فإنه يًأو يبرش أو يدرس املسلمني دينا

 .  ومخسامئة ألف فرنك قمريًمع دفع غرامة ترتاوح بني مخسني ألفا
 ،أن احلكـم الـصادر بحـق مالجـاو غـري مناسـب» سـمبنوا «وجهاء منطقةرأى و

ًوغري كاف، نظرا   . خلطورة التهمة، مطالبني بتشديد العقوبةٍ
بتمويـل مـن شأها ملجـاو، وكان األهايل قد قاموا يف وقت سابق هبدم مدرسة أنـ

 لكـن املحكمـة  ما حدا بـه إىل تقـديم شـكوى ضـدهم،مؤسسة إمداد اخلميني اخلريية،
 .الرشعية قضت بصواب موقف أهل القرية ودعاة الرابطة اخلريية

أحـد أكـاديميي البلـد -الرصخة التي أطلقها الشيخ الدكتور عبد احلكـيم شـاكر 
 وجذب بـني مؤسـسات اخلـري والـرش، ونحـن األمر بني شد «: ويقول فيها؛-البارزين

 والـدعوة إىل اهللا، ، وجتمع مـا بـني األعـامل اإلنـسانية،بحاجة مؤسسات تدعم الشعب
نحتاج إىل الدعاة واحلكومات السنية، ولفتح قنـوات االتـصال مـن سـفارات ومراكـز 

إنام  ليس يف جزر القمر فقط، و؛علمية وصحية، ومزيد من األعامل اإلنسانية ملساعدتنا
  .»يف املنطقة مجيعها

يناير / كانون الثاين(االجتامع الذي عقده العلامء واألعيان واخلطباء يف شهر  -٤
 بدعوة من وزير العدل والشؤون اإلسالمية بحكومة القمر الكربى يوسف ،)م٢٠٠٩

                                                        
/  يونيـو١١-٥(، )١٠٨٩( الـصادرة يف جـزر القمـر، العـدد ،»األسبوعيةبلدنا صحيفة « ) 1(

 ).م٢٠٠٩حزيران 
/ ٣٠/١١( »وسطصحيفة الرشق األ«، ) إىل القمرناسا التشيع اإليراين(محد املاجد، مقال  ) 2(

٢٠٠٩(. 



 
 

 


  

هـذا اخلطـر  « لتدارس النـشاط الـشيعي يف الـبالد، والـسبل املتاحـة لوقـف؛حممد بوانا
  .»قاملحد

وقد طالب املجتمعون العلامء والدعاة كافة توحيد الـرأي واملواقـف، واملـشاركة 
جبهـة العدالـة  «الفعلية يف احلملـة الدعويـة املناوئـة للمـد الـشيعي، كـام طـالبوا حـزب

 . بإعادة النظر بارتباطه وحتالفه مع نظام الرئيس سامبي»الوطنية
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
 .»نةُّشبكة الدفاع عن الس« ) 1(



 

 


 
 

 جزر القمرشيعة ) ٦ (

 

 



 
 

 


  

  

 
 



 

 


 
 

 جزر القمرشيعة ) ٦ (

 



 
 

 


  

  
 : أمحد عبد اهللا حممد سامبي باعلوي -١

سنة  يف الربملان ً انتخب عضوا،)م١٩٥٨(من مواليد  الرئيس احلايل للجمهورية،
 . ، وقد سبق احلديث عنه)١٩٩٦(

 : حممد ملجاو ممادي -٢
لنرش التـشيع بجـزر أحد أبرز القمريني املساندين ألنشطة الرئيس سامبي الرامية 

 .، وقد سبق احلديث عن يشء من أنشطتهالقمر
 : آتوماين حممد -٣

 وتعود بداية احتكاكه بالشيعة ،)م١٩٦١(سنة من مواليد 
 وهو ؛ومذهبهم إىل ذهابه إىل أحد مساجدهم يف دولة مدغشقر

 . ّمسجد خاص باهلنود والباكستانيني الذين يدعون باخلوجة
كــان  «:لــة التــي أعقبــت تــشيعهيقــول آتومــاين عــن املرح

 يف مدينــة مدغــشقر، واجتهــت بعــدها للعمــل التــوجيهي، )م١٩٩٥(استبــصاري عــام 
فأصبحت داعية يف سبيل العقيدة، ثم تكفلت رئاسة منظمة الشباب الطالبية اإلسالمية 

ِّيف مدغشقر، وال زلت أبذل قصارى جهدي ألبـني  والسـيام الـشباب ؛ احلقـائق للنـاسُ
  .هيتم بدينه وعقيدتهاملثقف الذي 

ّ متكنـت مــن ؛ّوبـسبب إجـاديت للغـة العربيـة والفرنــسية إضـافة إىل لغتـي املحليـة
 .»توسيع نطاق نشاطي

                                                        
 .نرتنت عىل شبكة اإل»مركز األبحاث العقائدية«موقع  ) 1(



 

 


 
 

 جزر القمرشيعة ) ٦ (

- اهللاُّ ويلًّاأشهد أن علي: إضافة عبارة(يدافع آتوماين عن الشهادة الثالثة يف األذان 
 :، ويقـولخلنبـي  رغم إقراره بأن هـذه الزيـادة مل تكـن عـىل زمـن ا؛)بعد الشهادتني

 وتوظيفـه ،خوهذا املوقف اختذه الشيعة إليضاح أحقية أمر اخلالفة بعد رسول اهللا «
  .لتبيني احلقيقة

 ولكـن ؛فاألذان عبادة توقيفية جيب االقتصار فيه عىل املتيقن ثبوتـه مـن الـرشيعة
قـد  ف؛ّ وال حيـرم الـتكلم بينهـا، وجيوز الفـصل بـني فـصوله،حيث ال يشرتط التوايل فيه

 بالوالية بعـد ؛ّذهب إمجاع فطاحل العلامء من الشيعة أن يؤتوا بفقرة الشهادة لعيل 
ً بالرسالة، عىل أن يكون ذلك إعالما وشعارا هلم أمام املـألخّالشهادة للنبي   الـذين ؛ً

 وحاولوا طمس احلقائق والتعتيم عىل حقيقة الواليـة ألمـري ،طاملا سيطر عليهم احلكام
 !!»؛ أيب طالب ّاملؤمنني عيل بن

 : عبد السالم عبده-٤
 . -مسقط رأس الرئيس سامبي-وينحدر من مدينة موتسامود 

  . بكلية الطب بمدغشقرًويتهم الرجل بالتشيع منذ أن كان طالبا
 كي يصبح ؛، ثم استقال منها)٢٠٠٨( يف حكومة موسى طيب يف ًاّ حمليًعمل وزيرا

 التـي ؛ بموتـسامودو، يف االنتخابـات التـرشيعية اجلاريـة عن الـدائرة الثانيـةًاّ برملانيًنائبا
  ).٢٠٠٩ديسمرب /  كانون األول٢٠(جرت يوم 

 .وهو الشخص الثاين الذي يتهم بالتشيع ويدخل الربملان بعد الرئيس سامبي

                                                        
 .نرتنت عىل شبكة اإل»مركز األبحاث العقائدية«موقع  ) 1(
 .»مرتقرير خطري عن حتركات إيران الرافضية يف السيطرة وتشييع جزر الق« ) 2(
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ســهيل زكــار، دار . د، »أخبــار القرامطــة يف األحــساء، الــشام، العــراق، الــيمن« -١

 .)م١٩٨٩-هـ١٤١٠(الكوثر، الرياض، 
 .صالح الورداين، »أزمة احلركة اإلسالمية من احلنابلة إىل طالبان« -٢
 .القايض النعامن، »فتتاح الدعوةا« -٣
مركـز احلــضارة  سـمري فــراج،، »رة فوزيـة أوىل زوجــات شـاه إيــراناإلمرباطـو« -٤

 ).٢٠٠٢(العربية لإلعالم والنرش والدراسات، 
سـيد هـادي خـرسو، مكتبـة : ، جمموعـة، إعـداد وتقـديم»أهـل البيـت يف مـرص« -٥

 .)م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(الرشوق الدولية، 
 ،وىل ط األ،وقدار الـرش وليـد النـارص،. ، د» دراسة عن الثورة والدولـة:إيران« -٦
 ).م١٩٩٧(
 ،تعريـب عبـد األمـري الـساعدي عباس خامه يار،، »إيران واإلخوان املسلمني« -٧

 .)م١٩٩٧(، ١مركز الدراسات االسرتاتيجية والبحوث والتوثيق، بريوت، ط
سنة الطبع ، عبد املنعم حسن،»بنور فاطمة اهتديت« -٨  .بدون اسم نارش وال 
، مركــز حممــد الــسعيد إدريــس. ، حتريــر د»اإليرانيــةتطــوير العالقــات املــرصية « -٩

 .اإلهرام للدراسات اإلسرتاتيجية
 .)١٩٩٩(حول األقليات لسنة » تقرير مركز ابن خلدون« -١٠
رسـالة ماجـستري   حامـد اإلدريـيس،،»التشيع يف املغرب بني املايض واحلارض« -١١

 .غري منشورة
ــرتاتيجي اإليــراين الــسنوي« -١٢ ــر االس ــدحت أمحــد محــاد . د، »التقري ــر (م حتري
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 ).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢(، مركز الدراسات الرشقية بجامعة القاهرة، )وإرشاف
حتـى ال تـضيع اهلويـة الـصوفية بـني اإلخـوان املـسلمني والـشيعة وبنـي أميــة « -١٣

-هـــ١٤٢٨(، ١حممــود الــسيد صــبيح، دار الــركن واملقــام، القــاهرة، ط. د ،»اجلــدد
 .)م٢٠٠٧

مكتبـة ، حممـد عبـد اهللا عنـان. ، د» وأرسار الـدعوة الفاطميـة،احلاكم بأمر اهللا« -١٤
 .)م١٩٨٣-هـ١٤٠٤(، ٣ ودار الرفاعي بالرياض، ط،اخلانجي بالقاهرة

ــة اإلســالمية يف مــرص « -١٥ ــات(احلرك ــع الثامنين ــورداين،»)واق ــز ، صــالح ال  مرك
 ).١٩٩١( اجليزة، مرص، -احلضارة العربية لإلعالم والنرش

حــسن . باالشــرتاك مــع د ،راشــد الغنــويش، »مية والتحــديثاحلركـة اإلســال« -١٦
 .الرتايب
معتـصم سـيد أمحـد، دار  ،»رحلتي نحـو مـذهب آل البيـت-احلقيقة الضائعة« -١٧

 .١احلسني، ط
ــاريخ اإلســالمي« -١٨ ــات هــزت الت ــي، »ّخيان ــريم الفق ــة، ، ســعد ك ــدار العاملي ال
 ). م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩(، ٢سكندرية، طاإل
، صالح الورداين،دار النخيل، بريوت، »ي من السنة إىل الشيعةرحلت: اخلدعة« -١٩
 ).م١٩٩٥-هـ١٤١٦(، ١ط
ــي « -٢٠ ــة اإلثن ــي قــام عليهــا ديــن الــشيعة اإلمامي اخلطــوط العريــضة لألســس الت

 . دار آل البيت األطهار،حمب الدين اخلطيب، »عرشية
 ).٢٠٠٨(طبعة  أمحد راسم النفيس،، »املسري واملصري: رحلة مع الشيعة« -٢١
 ، أمحـد راسـم النفـيس،»رؤيـة شـيعية-رحلتي مع الـشيعة والتـشيع يف مـرص « -٢٢

 .)م٢٠٠٥(، ١مركز املحروسة للنرش واخلدمات الصحفية واملعلومات، القاهرة، ط
 ،، أمحـد الكاتـب»من نظرية اإلمامة إىل الـشورى.. سرييت الفكرية والسياسية« -٢٣
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 .موقع الكاتب عىل اإلنرتنت
حممـد عـامرة وأمحـد  ،»وحدة الدين خالف السياسة والتاريخ: والشيعةالسنة « -٢٤

 .)٢٠٠٨(، ١الكاتب، مكتبة النافذة، اجليزة، ط
 بريوت، -، مؤسسة البالغ١جاسم عثامن مرغي، ط ،»الشيعة يف شامل أفريقيا« -٢٥

 .)م٢٠٠٤ -ـه١٤٢٥(
، ١ بــريوت، ط-جاســم عــثامن مرغــي، مؤســسة الــبالغ، »الــشيعة يف مــرص« -٢٦

 ).م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣(
صالح الدين األيويب وجهوده يف القضاء عىل الدولـة الفاطميـة وحتريـر بيـت « -٢٧

 ). م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩(، ٢عيل الصاليب، دار املعرفة، بريوت، ط.  د،»املقدس
 التيجاين الـساموي -ضحايا النشاط الشيعي اإلمامي، أو اإلستنساخ العقدي« -٢٨

 .»ًنموذجا
 .)٢٠٠١ (أمحد راسم النفيس، ،» آل البيتالطريق إىل مذهب« -٢٩
صـدار مركـز األهـرام سـنة إ الـديب، مـن يفتحـــ »عبد النارص وثورة إيـران« -٣٠

)٢٠٠٠(. 
ــشيعة« -٣١ ــسنة وال ــني ال ــة ب ــنة - »العالق ــاهرة يف س ــفري بالق ـــ١٤٢٧ (دار س -ه

 .)م٢٠٠٦
، دار الـــرشوق، ١ط ،مجـــال بـــدوي »الفاطميـــة دولـــة التفـــاريح والتبـــاريح« -٣٢

 .)م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤(
 .١، عبد املتعال اجلربي،دار االعتصام، ط»؟ملاذا اغتيل حسن البنا« -٣٣
َبـني التطبيقـات الـرشعية واالنفعـاالت احلامسـيةمدارك النظر يف الـسياسة « -٣٤ َ« ،

 .٢ط ،دار أهل احلديثعبد املالك رمضاين اجلزائري،  
، ٥ بـريوت، ط-اهلـاديدار  ،مرتىض الرضـوي، »مع رجال الفكر يف القاهرة« -٣٥
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 .)م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(
 - دار اهلـادي،، لطـف اهللا الـصايف)٩ص( »مع اخلطيب يف خطوطه العريضة« -٣٦

 ).م٢٠٠٠(، ١بريوت ط
 مكتبــة اإلمــام ،الــسيد أمحــد بــن إبــراهيم، »مــرص وأهلهــا يف معتقــد الــشيعة« -٣٧

 .)م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨(، ١البخاري، اإلسامعيلية، ط
 حممـد الـسعيد إدريـس ،»٢٠٠١ سـبتمرب ١١ت مـا بعـد حتـديا: مرص وإيران« -٣٨

 ). م٢٠٠٣(مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية باألهرام، القاهرة، ، )حمرر(
، دار الواليـة، سـنة »حوار رصيح مع الشيخ هاشمي رفـسنجاين: مكاشفات« -٣٩

)٢٠٠٥.( 
، ٢س، ط، عــدد مــن املــؤلفني، إصــدار دار النفــائ»موســوعة األديــان امليــرسة« -٤٠

 .)م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(
  بـريوت،-هشام آل قطيط، دار املحجـة البيـضاء ،»املتحولون حقائق ووثائق« -٤١
 .)م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢(، ١ط
 بـريوت، -دار املحجـة البيـضاء هشام آل قطيط،، »املتحولون حقائق ووثائق« -٤٢
 ).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(، ١ط
 بـريوت، -حجـة البيـضاء، هشام آل قطيط، دار امل»املتحولون حقائق ووثائق« -٤٣
 ). م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦(، ١ط
 بـريوت، - دار املحجة البيضاء،هشام آل قطيط ،»املتحوالت حقائق ووثائق« -٤٤
 .)م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩(، ١ط
ــا لوجــه« -٤٥ ــون حــوارات ســاخنة وجه ــيط،» ًاملتحول ــشام آل قط دار املحجــة  ه

 .)م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣(، ١ بريوت، ط-البيضاء
دار الثقافة، ، عيل السالوس. ، د»عىل شيخ األزهر البرشي ةاملراجعات املفرتا« -٤٦
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 .)م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨(، ١قطر، ومكتبة دار القرآن، مرص، ط
، أسـامة شـحادة )فـرق الـشيعة(»العـامل املوسوعة الشاملة للفرق املعارصة يف« -٤٧

 .)م٢٠٠٧(، ١وهيثم الكسواين، مكتبة مدبويل، القاهرة، ط
 ، أسامة شحادة وهيثم الكسواين،» املعارصة يف العاملاملوسوعة الشاملة للفرق« -٤٨

 ).م٢٠١٠(، ١ القاهرة، ط-، مكتبة مدبويل)التجمعات الشيعية يف بالد الشام(
 


  .»املسلم«وقع م، ، مهند اخلليل)ابن جدو وحواره املفتوح لناس دون ناس(
 .شبكة اإلنرتنت منشور عىل ،ى سارة عيس،)أحداث العارش من مايو وشعار إيران(
موقـع  ،حيـي بـو زيـدي ،) هل يلدغون من جحر التشيع مـرتني؟... إخوان اجلزائر(

  .الراصد
 .»الشهاب«موقع  ، منترص محادة،)أركيولوجيا التشيع باملغرب(
 .، موقع الراصد)أسئلة لشيعة تونس(
 ،بـن حمفـوظ، راشد بن عبـد املعطـي )مرص أسامء بعض املمهدين للمد الرافيض يف(

 . اإلنرتنتشبكة
 .»ملتقى أهل احلديث«موقع الصاييل احلريب، ، )انتشار التشيع يف اجلزائر(
 شــبكة ،، ، راشــد بــن عبــد املعطــي بــن حمفــوظ)أنقــذوا مــرص مــن هجمــة الــشيعة(

 .اإلنرتنت
قاســـم علـــوش، موقـــع  ، )مـــرشوع أمـــة أم مـــرشوع طائفـــة؟..  اخلمينيـــةإيـــران(
 .»هسربيس«
 .، موقع تقرير واشنطن، عمرو عبد العاطي)ن املسلمنيإيران واإلخوا(
لواء «موقع  عامد زكريا،، ) وإمهال عريب، ونفوذ إيراين،احتالل فرنيس.. جزر القمر(
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 .»الرشيعة
 .)األرخبيل السني املنيس يف األحضان االيرانية.. جزر القمر(
 .، تقرير حمدود التداول) ماذا يراد هلا؟..جزر القمر(
يا: الحتى ال يق( ًكان السودان بلدا سنّ   .عثامن عيسى، جملة البيان. د ،)ًُ
ب( ــ ــشيخ شــلتوت،خدعــة التقري ــوى ال صود، ) وفت ــ ــد املق ــىل شــبكة ، أرشف عب ع

  .اإلنرتنت
 .، تقرير حمدود التداول)األحوال الراهنة يف جزر القمر(
 .مفكرة اإلسالم وليد نور،، )!خرتاق الشيعي ملرص إىل أين؟اال(
 .، إسالم أون الين)الشيعة مرة أخرىاإلخوان و(
 .، غري منشور)تقرير خاص عن التشيع يف السودان(
منبـع ، )تقرير خطري عن حتركات إيران الرافـضية يف الـسيطرة وتـشييع جـزر القمـر(

 .»صحيفة حرف اإللكرتونية«الطيب، 
 .اجلزيرة نت،  ، سيدي أمحد ولد سامل)تونس وإيران من القطيعة إىل التوافق(
 .»الشهاب«، موقع )لتغلغل الشيعي يف جسم احلركات اإلسالمية باملغربا(
مقابلـة مـع ، )بني حق االختالف ودعوى امتالك احلقيقة.. التقارب السني الشيعي(

 .»إيالف«شاكر الرشيف، موقع 
  .، صحيفة الوسط البحرينية)التونسيون والشيعة(
  موقـع، عبـد اهللا عبـد القـادر،)يـقالثورة اخلرضاء يف جزر القمر بني النظرية والتطب(

 .الراصد
 ،)٢٠١٠ الـدويل للكتـاب الشيعي، بمعـرض القـاهرة التبشري حول ميدانية دراسة(

 .بحث املنشور يف اإلنرتنت
 موقع  بو زيدي،ى، حيي)ً عاشوراء بوهران نموذجا،رمزية املقدس يف خميال املتشيعة(
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 .الراصد
 .، اجلزيرة نت)واقتصادية هشةعالقات سياسية قوية .. السودان وإيران(
 .»املجلة«جملة ، )موسم خلط األوراق واللعب بورقة الرببر.. شيعة اجلزائر(
 .»البينة«، معاشو بووشمة، موقع )شيعة املغرب العريب تبحث هلا عن جذور(
 .عىل شبكة اإلنرتنت، نور الدين املباركي، )الشيعة يف تونس(
عـىل شـبكة ، قاسـم العلـوش، )البدايـة واملـسار.. الشيعة والتشيع باملغرب األقىص(

 .اإلنرتنت
 أنــور ،)حقــائق مثــرية عــن حمــاوالت الغــزو الفــاريس :الــشيعة والتــشيع يف اجلزائــر(

  .مالك، شبكة اإلنرتنت
 . عىل شبكة اإلنرتنت،)الشيعة وغزو اجلزائر(
 .شبكة اإلنرتنت، أمحد راسم النفيس. د، )صالح الورداين وخطابه اجلديد(
 . هادي خرسو، صحيفة القاهرة)صحافة الفارسية يف مرصال(
، موقـع هيـثم الكـسواين ،)العبيديون الفاطميون يعلون من شأن اليهود والنصارى(

 .الراصد
 .خمتارات إيرانية جملة ، حممد عز العرب،)العالقات اإليرانية العربية(
أمحـد ولـد سـامل، سـيدي ، )العالقات اجلزائرية اإليرانيـة متينـة يف أغلـب مراحلهـا( 

 .اجلزيرة نت
السيد عوض . ، د)من القطيعة إىل بدايات االنفراج:  اإليرانية-العالقات اجلزائرية (

 .ة خمتارات إيرانية جملعثامن،
 .، موقع املرصيون، مجال سلطان)فضيحة بيان وزير اإلعالم املرصي(
ــة( ــدعوة ودور احلكم ــالس ال ــاطميون يؤســسون جم ــثم الكــسواين ،)الف ــع  ،هي موق

  .الراصد
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 .موقع الراصد ،هيثم الكسواين ،)الفاطميون يمنعون اإلفتاء عىل مذهب مالك(
ــات،)كرنولوجيــة املــشهد اإلســالمي بــاملغرب( ــة «نــرش يف كتــاب ،  ســليم محين حال

 ).٢٠٠٩ – ٢٠٠٨( ،»املغرب
 ، حمب الدين اخلطيب،)كالم رصيح وكالم مبهم حول خرافة التقريب بني املذاهب(

 .تحجملة الف
 .»املسلم«، عامد خرض، موقع )ماهية احلالة الشيعية باملغرب(
 .، جملة أقالم أون الين)مستقبل اإلسالم السيايس يف تونس(
  .هسربيسموقع  الدين لشهب، نور، )من هي اليد اخلفية التي حترك شيعة طنجة؟(
 .راصدموقع ال، أسامة شحادة، )موقف الشيعة وإيران من مجاعة اإلخوان املسلمني(
 ،، أمحد الظرايف)املد الرافيض يف السودان وانعكاساته عىل مرص والسعودية واليمن(

 .»البينة«موقع 
 .الرشق األوسط ، محد املاجد،)ناسا التشيع اإليراين إىل القمر(
 .منشور يف شبكة اإلنرتنت ،)يف ميزان اجلرح والتعديل.. النيل أبو قـرون(
 فكـرة م، رشيـف عبـد العزيـز،)رصي اإليـراين ؟هل كانت صفا ضحية التقارب امل(

 .اإلسالم
 


 .»خمتارات إيرانية«، »جملة األزهر«، »املجلة«، »الراصد«، »اإلسالم وطن«




،  »زيرة نتاجل«، »االحتاد العام للطلبة اجلزائريني«، »البينة«، »إسالم أون الين«
العـامل «، »نةُّشـبكة الـدفاع عـن الـس«، »سـرييا نيـوز« ،»سـني نيـوز«، »إيالف«
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موقــع » الكـرار«، »جلنـة إمــداد اإلمـام اخلمينــي«، »العربيـة نــت«، »اإلخبـاري
ــت ــة آل البي ــىل لرعاي ــس األع ــة«، »حمــيط«، املجل ــز األبحــاث العقائدي ، »مرك

موســوعة «، »رة اإلســالممفكـ«، »إســالم أون اليــن«التــابع لـشبكة » مـدارك«
،  »املعصومون األربعة عرش«، »املرصيون«، »الين ونأميدل إيست «، »الرشيد

 .»الوكالة الشيعية لألنباء« ،»هسربيس«، »املنرب الثقايف اإلفريقي«
 


ــرام املــرصية« ــدنا« ،»األه ــد« ،»بل ــصادرة يف جــزر القمــر»البل ــد«،  ال ، »التجدي
روز «، »اخلـرب اليوميـة«، اللندنيـة» احليـاة«، »اجلمهوريـة«، الكويتية» اجلريدة«

 »الـرشوق«، اللندنيـة »الـرشق األوسـط«، املغربية» صوت الناس«، »اليوسف
، »املرصي اليـوم«، »القدس العريب«، »قدس برس«، »الفجر«، »عقيديت« ،اجلزائرية

الـوطن «،  الكويتية»طنالو«،  مؤسسة اخلوئي عنصدرت ،»النور«، الكويتية» النهار«
 .»اليوم السابع«، »العريب
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 ٥................................................................املقدمة
 

!+

 مصرشيعة 
 ٧..................................................................متهيد

 ٩........................................دخول التشيع اإلسامعييل إىل مرص
 ١٣.........................................سياسة الفاطميني جتاه أهل مرص
 ١٤...........................................رفض الشعب املرصي للتشيع

 ١٥.........................................حنني متشيعة مرص إىل الفاطميني
 ١٨.............................................نظرة الفكر الشيعي إىل مرص

 ٢٠......................عوامل ساعدت عىل تسلل التشيع إىل مرص من جديد
 ٣٩............................................هرية رافضة للتشيعمواقف أز

 ٧٩..................................................تكفري الشيعة للصوفية
 ٨٤...................................أهم املجالس واهليئات الشيعية يف مرص

 ٩٦........................................أهم الشخصيات املتشيعة يف مرص
 ٩٦..................................................... صالح الورداين-١
 ٩٧...................................................... حسن شحاتة-٢
 ٩٩.................................................. أمحد راسم النفيس-٣
 ١٠١.................................................. الدمرداش العقايل-٤
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 ١٠٢.................................................. رجب هالل محيدة-٥
 ١٠٣........................................... معروف عبد املجيد حممد- ٦
 ١٠٤.......................................................مود جابر  حم-٧
 ١٠٤................................................... عبد العال سليمة-٨
 ١٠٥.................................................. حسني الرضغامي-٩

 ١٠٥................................................ حممد بيومي مهران-١٠
 ١٠٥............................................... حممد حسن العبايس-١١
 ١٠٦...................................................... سعيد أيوب-١٢

 ١٠٦...................................................ومن املتشيعني كذلك
 ١١٠.............................................احلكومة املرصية واملتشيعون

 ١١٤.................العالقات املرصية اإليرانية، وأثرها عىل نرش التشيع يف مرص
 

@+

 نالسوداشيعة 
 ١٢٥..................................................................متهيد

 ١٢٦.................................................التصوف حمضن التشيع
 ١٢٩...........................اجلبهة القومية اإلسالمية، وتأييد الثورة اإليرانية

 ١٣٢.............................................العالقات السودانية اإليرانية
 ١٣٥...................................من بدايات النشاط الشيعي يف السودان

 ١٣٨................أهم املؤسسات الشيعية والعاملة عىل نرش التشيع يف السودان
 ١٤٤..................................................تيارات شيعة السودان



 267 

 ١٤٤...................................................... العلنمن الرس إىل
 ١٤٥........................................................معرض الكتاب

 ١٤٧..............................................اخرتاق الصحافة السودانية
 ١٤٨......................................استمرار النشاط الشيعي يف السودان

 ١٤٨................................................أبرز املتشيعني السودانيني
 ١٤٨.....................................................ّ النيل أبو قرون-١
 ١٥١...............................................ّ حممد الريح محد النيل-٢
 ١٥٢.......................................... حممد حامد أمحد حممد خري-٣
 ١٥٢................................................... كامل الدين الضو-٤
 ١٥٣....................................................أمحد عثامن أمحد -٥
 ١٥٣....................................................بد املنعم حسن ع-٦
 ١٥٤................................................... معتصم سيد أمحد-٧
 ١٥٥....................................... حممد الفاتح ضياء الدين العابد-٨
 ١٥٥................................................... حممد عيل املتوكل-٩

 ١٥٥.............................................. أم حممد عيل املعتصم-١٠
 

#+

 المغربشيعة 
 ١٥٧..................................................................متهيد

 ١٥٨................................ًالتشيع يف املغرب مل جيد له قديام موطئ قدم
ًالتشيع يف املغرب حاليا ّ..................................................١٦٠ 
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 ١٦٣................................عوامل ساعدت عىل نرش التشيع يف املغرب
 ١٧٣...........................................االنتشار الشيعي، ومؤسساهتم

 ١٧٦..........................................................أبرز املتشيعني
 ١٧٦.......................................................إدريس هاين -١
 ١٧٧.....................................-أخو إدريس هاين-حمسن هاين   -٢
 ١٧٧...................................................... حممد الكثريي-٣
 ١٧٧........................................................... أم مريم-٤

 ١٧٨...............................................العالقات املغربية اإليرانية
 

$+

 تونسشيعة 
 ١٩١..................................................................متهيد

 ١٩٣........................................................التشيع يف تونس
 ١٩٤.........................................................ايات التشيعبد

 ٢٠١..............................................العالقات التونسية اإليرانية
 ٢٠٥.................................................أبرز املتشيعني التونسيني

 ٢٠٥...................................... الدكتور حممد التيجاين الساموي-١
 ٢٠٧.....................................ّ مبارك بن حممد بن صالح بعداش-٢
 ٢٠٨................................................ حممد العريب التونيس-٣
 ٢٠٨................................................ حممد الرصايف املقداد-٤
 ٢٠٨............................................. اهلاشمي بن عيل رمضان-٥
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 ٢٠٩................................................ أمحد احلزامي صالح-٦
 ٢٠٩............................................... حممد الصغري السندي-٧
 ٢٠٩................................................ عامد الدين احلمروين-٨
 ٢١٠.....................................................غسان بن جدو -٩

 

%+

 الجزائرشيعة 
 ٢١١..................................................................متهيد

 ٢١٥.................................................حجم التشيع يف اجلزائر
 ٢١٩.........................................................أسباب التشيع

 ٢٢٤..............................................أهم جماالت نشاط املتشعني
 ٢٢٩.......................................................عالقتهم بالدولة

 ٢٣٠.............................................العالقات اجلزائرية اإليرانية
 ٢٣٤.........................................عوائق وعقبات يف طريق التشيع

 ٢٣٤..........................................................من املتشيعيني
 ٢٣٤..................................................شكيم عيل الفردي -١
 ٢٣٤......................................................جعفر حسيني -٢

 

^+

 جزر القمرشيعة 
 ٢٣٥..................................................................متهيد

 ٢٣٦...........................دور عبد اهللا سامبي يف نرش التشيع يف جزر القمر
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 ٢٣٨..............................ًانتخاب سامبي رئيسا منعطف يف نرش التشيع
 ٢٣٩.................حماولة سامبي االنقالب عىل الدستور واالستمرار يف احلكم

 ٢٤٠.........................ية اإليرانية، وأثرها عىل نرش التشيعالعالقات القمر
 ٢٤٦.............................ومن األنشطة اإليرانية والشيعية يف جزر القمر

 ٢٤٧.............................................مقاومة التشيع يف جزر القمر
 ٢٥٤.............................................أبرز املتشيعني يف جزر القمر

 ٢٥٤....................................أمحد عبد اهللا حممد سامبي باعلوي -١
 ٢٥٤..................................................حممد ملجاو ممادي -٢
 ٢٥٤.......................................................آتوماين حممد -٣
 ٢٥٥................................................... عبد السالم عبده-٤

 

 فهارس الكتاب
 ٢٥٦...................................................صادر واملراجعاملأهم 

 ٢٦٥...........................................................وعاتوضامل
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 موضوعات أجزاء 
 الموسوعة الشاملة

 
 

k صدر منھا: 
 : فرق الشیعة-١
 ال    شیعة، ال    شیعة اإلمامی    ة اإلثن    ي ع    شریة،  اإلخباری    ة، ال    شیخیة، البھائی    ة،    

 .، اآلغاخانیة، الزیدیة)المكارمة ( اإلسماعیلیة، الباطنیة، البھرة، السلیمانیة    
 :الجزیرة العربیةالتجمعات الشیعیة في  -٢
 .ٌعمان العراق، البحرین، الكویت، السعودیة، الیمن، قطر، اإلمارات،    

  :بالد الشامالتجمعات الشیعیة في  -٣
 . لبنان، سوریافلسطین، األردن،    

 

 :أفریقیا العربیةالتجمعات الشیعیة في  -٤
 .جزر القمر ، الجزائر،تونس ،، المغربمصر، السودان    
 
 

kوسیصدر قریبًا : 
 :لعراق فرق ا-٥
 .الیزیدیة، الصابئة، الكاكائیة، الشبك    
 :ھند فرق ال-٦
 .البریلویة، الدیبوندیة، القادیانیة، الذكریة    
 :فرق متنوعة -٧
 .اإلباضیة، النصیریة،  علویو تركیا، البكتاشیة، الدروز    
 : جماعات معاصرة-٨

 .المھدیة، النورسیة، االحباش، القرآنیون، الحزب الجمھوري    
 : الطرق الصوفیة-٩
 ، ال    شاذلیة، الدس    وقیة، البدوی    ة، التیجانی    ة، النق    شبندیة ،الرفاعی    ة، القادری    ة    
      . الختمیة، المولویة، الخلوتیة       

  : فرق أمریكا-١٠
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 .وبیة، الباللیة، السایلسیةالموریة، الفرضیة، اإللیجیة، الفرحخانیة، الن     
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