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يف العامل  نشر التشيعل يريرا اإل املشروع
واجملتمعات السنية يف  اإلسالمي

 .الدول األخرى
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 المقدمة                                          
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما 

 د:بع
كثري من والغزو الناعم ل ،اإلسالميةباخرتاق الكثري من الدول  قامت إيرانفقد 

 .متواصل لعدة عقودجهد جملتمعات السنية عرب خطط طويلة املدى وعمل دؤوب و ا
غري اإلسالمية   األممالتاريخ مل يرسلوا دعاهتم إىل  رمن املعروف أن الشيعة على مو      

ية والبوذية من أجل حتويلهم إىل اإلسالم، بل كانت جهودهم كاملسيحية والوثنية واهلندوس
 فقريةال السنية تمعاتاجمل املسلمة، وكان الرتكيز علىاجملتمعات  وحتركاهتم تنحصر يف

نتيجة عدم وجود دعاة  ؛تعاين من ضعف وخواء فكريو  واجملتمعات اليت يعم فيها اجلهل
دخيلة مثل سلوك بعض الفرق الدينية السات مار امل انتشار ، وكذلكيعلمون الناس أمور دينهم

يف  ، كل هذا أدى إىل التغلغل وجناح مشروعهماخالفة للديناليت حتفل بالبدع واملمارسات امل
 شيع.تال نشر

للتشيع،  مشروعحالياً تولت إيران زمام نشر التشيع يف العامل اإلسالمي وأصبح لديهم و 
أمنها وسلمها  يزعزعو  ،يت الوحدة اإلسالميةتفتيف أنه يقوم ب تكمن خطورته وهذا املشروع

 ضعفاء النفوس وحتويلهم لطائفة مغايرةاجلهلة وبعض االجتماعي من خالل استقطاب بعض 
انبثقوا منه، ومن مث التعاون والعمالة  ذيال للمجتمععدوانية فئة و  للدين الذي تربوا عليه،

خطورة هذا املشروع الشيعي على  ، ومن هنا تتضاعفوجمتمعاهتم ضد أوطاهنم ودينهم يرانإل
وإثارة  البغض هزرعلوعلى وحدة اجملتمع الذي يتغلغل فيه؛ اليت يطاهلا،  البالدوأمن استقرار 
 دولة.وصل يف أي أو  ،احلروب واملشاكل أينما حل يف أي جمتمعوتأجيج  ،األحقاد
اهتا؛ ألن القاائمني الدولة الوحيدة يف العامل اليت يتوجس من سفارهتا وملحقي تعترب إيرانو 

 وعالوة علاى ذلاك ،وينفذون خططه املرشد اإليراينأوامر ني يف هذه السفارات يأمترون باملوالع
حيملاون أفكاار احلارس الثاوري القائماة علااى و  ،فاأغلبهم كاانوا طالبااً يف احلاوزات الدينياة الشايعية

   نشر التشيع وإثارة القالقل واملشاكل.
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هاااو الااانفس  العاااامل اإلساااالميطااارح املاخااااوف مااان انتشاااار التشااايع يف  ولعااال ماااا يااادفع إىل
فهاااي تتحااارك وؤف اااط رؤى وخطاااط طويلاااة  ؛البطااايء للسياساااة اإليرانياااة يف نشااار ماااذهبهاالطويااال و 

وال تتغاااري بتغاااريات سياساااة أو حزبياااة أو تتاااأثر  ،باااال كلااال وال ملااال األماااد متتاااد لسااانوات طويلاااة
ي عقياادة راساااخة وفكاارة متجااذرة ومعركااة وجوديااة باال هاا ،أو عقوبااات خارجيااة مبشاااكل داخليااة

   عندهم. 
نشاااار لياااران اإل باملشااااروع طمااااا يتعلااامجياااع  لاااىع ساااايتم تساااليط الضااااوء كتاااابويف هاااذا ال

 يتالااااإلساااالمية واجملتمعاااات الااادول يف  اجلمعياااات واملاسساااات واألشااااخا ماااع ذكااار  التشااايع،
 .استهدفها املد الشيعي اإليراين

القتصااار علااى املهاام ماان النشااا  الشاايعي يف هااذه الاادول، با يف هااذا الكتاااب قماات وقااد
مع الرتكيز على ما ورد يف مراكز البحوث والدراسات واملواقع يف شبكة النت؛ حا  ككان تتباع 

 ومواكبة اجلديد من اجلهود اإليرانية يف نشرها للتشيع.
مي يف لتواجاد الشايعي األصالي والقادبالتفصايل للن يتطرق  الكتابمع مالحظة أن هذا  
واخلطاط اإليرانياة احلديثاة لنشار التشايع يف  ،إمنا سيكون كاشفاً عن املد الشيعي اجلدياد ،الدول

 .دول العامل األخرىيف  اجملتمعات السنيةو الدول اإلسالمية 
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         العربية.دول الالفصل األول: جهود إيران في نشر التشيع في 
 وفيه ثالثة مباحث:, ي نشر التشيع في الدول األفريقيةالفصل الثاني: جهود إيران ف

  ا.فريقيأ شرقدول جهود إيران يف نشر التشيع يف المبحث األول: 
 ا.فريقيأ غربدول جهود إيران يف نشر التشيع يف المبحث الثاني: 
 ا.فريقيأ وسطدول جهود إيران يف نشر التشيع يف المبحث الثالث: 

 في نشر التشيع في دول آسيا, وفيه ثالثة مباحث:الفصل الثالث: جهود إيران 
 جهود إيران يف نشر التشيع يف دول وسط آسيا.المبحث األول: 
 جهود إيران يف نشر التشيع يف دول شبه القارة اهلندية بآسيا.المبحث الثاني: 
 جهود إيران يف نشر التشيع يف دول شرق آسيا.المبحث الثالث: 

 :مبحثان في نشر التشيع في دول أوروبا, وفيه: جهود إيران الرابعالفصل 
 جهود إيران يف نشر التشيع يف دول شرق أوروبا.المبحث األول: 
 جهود إيران يف نشر التشيع يف دول البلقان.المبحث الثاني: 

يران في نشر إاألدوات التي استخدمتها واألهداف و عوامل انتشار التشيع الفصل الخامس: 
 باحث:, وفيه ثالثة مالتشيع

 .عوامل انتشار التشيع: المبحث األول 
 .يران يف نشر التشيعإاليت استاخدمتها األهداف المبحث الثاني: 
 .يران يف نشر التشيعإاألدوات اليت استاخدمتها المبحث الثالث: 
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 العربية.دول الجهود إيران في نشر التشيع في الفصل األول: 

للشيعة يف العامل، وفرض   إيران نسسه ثملا  نّصب النظام السياسي يف م1979منذ عام  
  ، وهيمنته على جمتمعاهتم، وترتيبه لنشاطهم وأعماهلم.    وصايته عليهم

 ؛السرصدة إيدران  اسدتغليف املنطقدة العربيدة ونتيجة للتغريات اليت حددت  ومااالد  ثدد  
   .يف نشر التشيع يف العامل العريب وتنسيذ مشروعهم ،لتوسيع نطاق نسوذهم

إيددران يف  دد  مددا ينطددوش عليدده مشددروعها التوسددعي مل تددد رغبتهددا يف اسددتعادة أجمادهددا و 
بدددايران، ت يت ولدددون إت أدوات  العدددرب وغدددريهم اإلمرباطوريدددة، وهدددو مدددا يعدددل أن يلت ددد  الشددديعة

لتنسيددددذ مشددددروعها السياسددددي الددددذش هددددو مشددددروم إددددومي   صددددلة تربطدددده باإلسددددام إ   ددددا يعددددل 
 .أن تصبح تبعيتهم إليران ستدراج شيعة العامل العريب إت  ؛استعمال املذهبية

يددددر حلتصدددر ات مدددر ويددددل علدددى ذلددده مدددا نقلتددده  لدددري مدددر ا طدددات واملواإدددع اإل باريدددة 
ن بد  ؛ حيد  إدال مصل ي واير ا ستخبارات اإليدرا  السداب  يف حمومدة دمدود أجنددش  داد

  .إيران تسيطر فعا  على أربع عواصم عربية
ب مصل ي، فان اللورة اإليرانية   تعرف احلدود وهي لم  الشيعة، وليسد  هدذ  وحبس

املرة األوت اليت تصدر فيها تصر ات عدر إدادة يف إيدران سياسديس وعسدمريس، حدول توسدعهم 
ونسددوذهم يف املنطقددة العربيددة بواسددطة ااماعددات وامليليشدديات الطا سيددة التابعددة لطهددران يف بعدد  

 الدول.
إن املسدوولس يف   إدال إدد ال حسس سامي نا ب إا د احلرس اللورش اإليرا و ان اانر 

 دارج احلددود لتمتدد مدر العدراق  إيران مل يمونوا يتوإعون هذا ا نتشار السريع لدللورة اإلسدامية
  .(1)إت سوريا ولبنان وفلسطس والب رير واليمر

 

 
 
 

                                 
 /https://www.alarabiya.net/iran/2015/04/02 قناة العربية ينظر: موقع (1)
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 :كالتايل  هي باملد الشيعي اإليراين اليت تأثرت العربية الدول

 فلسطين:  -1
فلساااطني بشاااكل ساااري ومااانظم، ومل يظهااار أي أثااار للتشااايع حااا  يف بااادأ العمااال الشااايعي 

حيااب باادأت تطفااو علااى السااطح احلركااات املساالحة، ؛ م2000بدايااة انتفاضااة األقصااى ساانة 
ان ياااتم تااادريس التشااايع باااني أفاااراد ينتماااون إىل حركاااة اجلهااااد فقاااد كااا ؛ومنهاااا اجلهااااد اإلساااالمي

، فااااانتهزوا الفرصااااة، وأتهااااروا التشاااايع علناااااً مسااااتغلني حالااااة الفوضااااى، بساااارية تامااااةاإلسااااالمي 
 عاطفة مع كل من حيمل السالح.النشغال مبقاومة اليهود، واستغلوا االو 

قااااموا بانشااااء عااادة ماسساااات خاصاااة يف حمافظاااة بيااات حلااام، مثااال احتااااد الشاااباب كماااا 
ناديااااً للشاااباب فياااه كثاااري مااان  عباااارة عااان مجعياااة خريياااة دعوياااة أنشاااأت فياااه :اإلساااالمي، وهاااو

املغريااات السااتقطاب أكاارب عاادد، كااذلك ت إنشاااء مستوصااف اإلحسااان اخلااريي، ومستوصااف 
وإضااافة إىل فااتح  ،الساابيل، ومركااز نقاااء الدوحااة اجلراحااي، ومدرسااة النقاااء ومركااز النقاااء النسااوي

اتااش شااهري دور للقاارآن الكاارمي يف املساااجد، وتقاادمي دعاام مااايل لطااالب اجلامعااات، واعتماااد ر 
 ألف دوالر. 300وماخراً قاموا بشراء مبىن يف بيت حلم بقيمة  ،للمنتسبني إليهم

م كشفت بعض التقاارير االساتاخبارية الفلساطينية دالئال عان تزاياد 2000يف بداية عام و 
الااااذي استشاااارى بشااااكل خااااا  يف صاااافوف حركااااة اجلهاااااد  مظاااااهر التحااااول الفكااااري والااااديي

خاااالل تااااهرة تشااايع لفتااات األنظاااار بقياااام عااادد كباااري مااان وذلاااك مااان  ؛اإلساااالمي الفلساااطيي
 .(1)أعضاء اجلهاد باعتناق املذهش الشيعي

يف العااام « حركااة الصااابرين»ى مساامحتاات  عيأسساات حركااة لنشاار التشااوكاناات إيااران قااد 
ة يرأسااها أمااني عااام يشاادعى هشااام سااامل، قيااادي منشااط عاان حركااة ي، وهااي حركااة شاايعم2014

ركااة مااع جمموعااة ماان القياااديني املنشااقني الااذين حيملااون الفكاار اجلهاااد اإلسااالمي، وماسااس احل
 .ةوالعقيدة الشيعي

 

                                 
 http://www.haqeeqa.net/Subject.aspx?id=50: جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطنيينظر: موقع  (1)
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اااز يف غااازة بشاااكل  وتقاااوم احلركاااة بنشااار التشااايلع يف الضااافة الغربياااة وقطااااع غااازة؛ لكنهاااا ترتك 
 أكرب؛ بسبش عدم وجود معارضة قوية هلا من حركة محاس.

الاذي يعصاف بساكان املديناة؛ ت إيران احلصار املفروض على قطاع غزة، والفقار لواستغ
فأغاادقت يف إنفاااق األمااوال علااى الفلسااطينيني، وأنشااأت مجعيااات خرييااة لتشااييع الفلسااطينيني 
من خالل املساعدات، ومن ضمن هذه اجلمعيات مجعيتا إمداد اخلميي والباقيات الصاحلات؛ 

 .م2016حيب أشسِّسؤتؤا يف العام 
اساااتغالل أي حااادث؛ مااان أجااال نشااار  ويعماال أماااني حركاااة الصاااابرين هشاااام ساااامل، علاااى

أعلااان أن  ،العقياادة الشاايعي ة؛ ففاااي لقاااء لااه ماااع قناااة الكاااوثر اإليرانيااة، يف ذكاارى مقتااال احلسااني
فلسطني هي كربالء جديدة، وحتتاج إىل حسني جديد لتحريرها، وأن القضاء على اليهود فيها 

 .(1)من خالل كربالء رك
تتلقى مساعدات مادية من إيران وتعمل  أن بعض قيادات حركة اجلهاد ذكرت مصادرو 

أقرب حركة فلسطينية ألهداف الثورة اخلمينية، وهي على انتشار التشيع واملشروع اإليراين، 
أن أحد األسباب الرئيسية النتشار التشيع بني الفلسطينيني يف قطاع غزة هو  وتعزو املصادر

فاستغلت إيران ذلك فقدمت  ،احلصار بسبش ؛واحلالة االقتصادية السيئة الوضع السياسي
 .(2) املساعدات املالية للكثريين حتت غطاء ماسسات خريية

الصابرين ماديا، ويظهر حركة وقالت مصادر أخرى إن إيران تضع كل ثقلها لدعم 
الدعم اإليراين واضًحا على احلركة اجلديدة من خالل قدرهتا على دفع رواتش موتفيها، 

بشكل ثابت شهريا لعناصرها الذين يبلغ تصرف الصابرين  فحركة، احلركةوتسليح عناصر 
دوالر، بينما يتلقى كبار كوادره وقياداته  300إىل  250فلسطيي، من  400تعدادهم حنو 
 .(3) دوالر شهرياً  700ما ال يقل عن 

 
 

                                 
 https://www.almarjie-paris.com/469 تشرافيةاملرجع لألحباث والدراسات االس ينظر: موقع (1)
 http://www.alarabiya.net/ar/iran/2018/02/02 ينظر: موقع قناة العربية: (2)
  https://aawsat.com/home/article/481951 ينظر: موقع جريدة الشرق األوسط: (3)
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 اليمن:  -2
 اً هذا املذهش يعترب قريبيعترب اليمن البلد الوحيد الذي يوجد به املذهش الزيدي، و 

عن طريط لنشر التشيع  ؛مدخال يف اليمن إيران وجدتوبذلك  ؛عشرية االثيملذهش الشيعة 
يف تشيع  شالسبو املذهش الزيدي وخاصة فرقة اجلارودية الزيدية اليت نشأ منها حركة احلوثي، 

 الذي كان ىل احتضان السفارة اإليرانية لبدر الدين احلوثيإبالدرجة األوىل فرقة اجلارودية يعود 
 .زيدياً جارودياً 

، مث فيها عشري ااالثناملذهش بالذات؛ لدراسة  مدينة قم إىلترتيش سفره  وقد ت 
 االثيتشبع فيها باملذهش الشيعي بعد أن عودته لليمن بعد مدة من الزمن قضاها هناك 

يعرف  وكون ما ،وبالثقافة الثورية اإليرانية، فقام ببناء مركز علمي له يف صعدة ،عشري
  :منها ،وكيانات دارسمعلمية و شباب املامن، ومن هذا املركز تفرعت مراكز بال
وهو عبارة عن مسجد ملحط به مدرسة يف حي الصافية يف صنعاء، ركز بدر العلمي: م -1

لعلماء وفيه قسم داخلي للطالب، وجبوار املركز توجد مكتبة بدر اليت تبيع كتش وأشرطة 
يدير املركز د. املرتضى بن كان موعة من الحمالت املاجرة، و ، كما أن املركز يتبع له جمالشيعة

 .زيد الحمطوري
يقع يف منطقة صنعاء القدكة، ويستمد أمهيته من شاخصية إمام و مركز ومسجد النهرين:  -2

 ؛ستغل الشيعة امسه يف دعوهتماوقد  السابط،املسجد محود بن عباس املايد مفيت اجلمهورية 
النهرين،  :رتكز نشا  هذا املسجد يف إصدار صحيفة صغرية تدعىوي ،بسبش قبول الناس له

 .وهي غري منتظمة الصدور
 االثيويتبعه مدرسة لتحفيظ القرآن وعلومه على مذهش الزيدية  :اجلامع الكبري يف صنعاء-3

لطالب، كما أن فيه أكثر من حلقة لتدريس لعشرية، وله أوقاف تدر دخاًل وصندوق خريي 
 .اللغةالفقه وأصوله و 

فيه و عترب من أهم التجمعات الشيعية النشطة يف اليمن، يو  :اهلادي يف صعدةمركز  -4
مدرسة تقع غرب املسجد اهلادي وتتكون من طابقني، وهبا مكتبة املسجد، ويدير املدرسة 

 .أمحد بن حممد حجر
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ا خمتلف وهي مدرسة كبرية بنيت على نفقة إيران، ومنهجه: يف صنعاء دار العلوم العليا -5 
عن املدارس العامة، فاملناهج واملدرسون من الشيعة، ويصل عدد الطالب يف الفرتتني 

 .يف مجيع املراحل، ويديرها عبد السالم الوجيه طالش 1500الصباحية واملسائية إىل 
وقد أقيم حديثًا ويتكون من مسجد ومكتبة  :يف عمران مركز اإلمام القاسم بن حممد  -6

 .فة كبرية يتلقى فيها الطالب دروسهم، ويديره حممد املأخذيصغرية، ويوجد غر 
ويقام هذا املركز يف مدرسة الفالح يف ضحيان واليت يديرها : يف ضحيان املركز الصيفي -7

ارس الكثري من األنشطة والفعاليات خالله  .حيىي محران، ومتش
كي درس يف مدينة  ويشرف عليه شيعي عراقي إضافة إىل شيعي :يف صنعاء مركز الثقلني -8

قم اإليرانية امسه إمساعيل الشامي، وكارس خمتلف األنشطة ويدعو الساكنني يف هذه املنطقة 
 .عشرية االثيإىل عقائد الشيعة 

عشرية وعقد  االثيازدادت يف اآلونة األخرية الكتش اليت تدعو إىل مذهش الشيعة وقد 
عشرية، واليت مل تكن  االثيإحياء املناسبات الحماضرات والندوات، بل وإقامة االحتفاالت و 

 .مألوفة بني الزيدية يف اليمن
وإقامة اجملالس احلسينية يف مساجدهم اخلاصة  ،إحياء ذكرى مقتل احلسني ومن ذلك

ال سّيما يف صنعاء القدكة، ويسبقه اإلعالنات يف املساجد، وتعليط الالفتات الكبرية يف 
 .ركة وتدل على زمان ومكان تلك اجملالسالشوارع اليت تدعو إىل املشا

إحياء ذكرى وفاة بعض األئمة كجعفر الصادق وحممد الباقر وعلي زين العابدين و 
 .بطريقة استفزازية مثرية للفنت

عرض بعض الحمالت التجارية واملطاعم ألشرطة )اجملالس احلسينية( املسجلة يف إيران، و 
 .صحابةوفيها أصوات العويل والندب والقدح يف ال

إدخال أحدى قرى منطقة احليمة الداخلية تسمى )اجللش( اسم علي بن أيب طالش و  
 .يف األذان، وقوهلم أشهد أن علّياً ويل اهلل

 .(1)طباعة الكتش والنشرات، وتوزيعها أحياناً باجملان، و االحتفال بذكرى يوم الغديرو  

                                 
 www.fnoor.com/main/articles.aspx?article_no=4579#.WrbEtdR ينظر: موقع فيصل نور: (1)
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عاارب  م،2011تأسساات عااام  وقاادأباارز الكيانااات الشاايعية تعتاارب ماان : رابطااة علماااء الاايمن -9
الكثاري مان أنصاار التشاايع يف الايمن وبعاض املناصارين هلاام يف بقياة التياارات الدينياة املوجااودة يف 

لتكااااون رديًفاااا جلمعيااااة علماااااء الااايمن، وهااااي كياااان يضاااام املئااااات مااان علماااااء املااااذاهش  ؛الااايمن
 .اإلسالمية املوجودة يف اليمن أبرزها املذهش الزيدي والشافعي والصوفية

مفتيًااا : وياارأس الرابطااة احلااوثي يااس الاادين شاارف الاادين الااذي عي نتااه امليليشاايات احلوثيااة
 للديار اليمنية.

وتشرف الرابطة بشكل مباشر على التحركات الشيعية يف اليمن من خالل أعضائها يف 
بعض املناطط اليمنية، وتعقد دورات ثقافية بشكل متواصل، ويصلها متويل شهري من بعض 

 سات الشيعية واحلوزات يف إيران.املاس
يف مساااع  م،2014تأساس عاام الاذي  اجمللاس الصااويف اإلساالميومنهاا : جملاالس اليمنياةا-10

لتقاسم التمويل اإليراين الذي يتلقاه ملتقى التصوف اإلسالمي يف الايمن، ويارأس اجمللاس رجال 
عاض منااطط حمافظاة يدعى عبد الناصر اجلنياد، وتضااءلت أنشاطة اجمللاس ليقتصار عملاه علاى ب

 تعز اليت ال تزال حتت سيطرة امليليشيات احلوثية.
كااذلك دفعاات مجاعااة احلااوثي أنصااارها ماان املااذاهش األخاارى إىل إطااالق جمااالس حتاات 
مسااميات متعااددة لضاامان انتشااار الفكاار اإليااراين عاارب تلااك الكيانااات، أبرزهااا اجمللااس الزياادي 

 ليمنيني للتشيع حتت عناوين متعددة.اإلسالمي، وتعمل هذه اجملالس على قاعدة جلش ا
عماال يف مناااطط الاايمن علااى نشاار التشاايع حتاات  : وقااداجملمااع اإلسااالمي الشاايعي اليمااي -11

 غطاء ماسسات مدنية قبل أن يعمل بشكل علي عقش االنقالب احلوثي على السلطة.
عشاااااري مااااان خاااااالل الكتاااااش وامللفاااااات  االثااااايويهااااادف هاااااذا الكياااااان إىل نشااااار الفكااااار 

 يات، ويعمل على اجلانش االجتماعي لتحسني صورة الشيعة أمام الرأي العام اليمي.والفعال
يتلقى اجملمع متوياًل من ماسسات شيعية عاملية بعضها يف إيران والبعض اآلخر يف و 

إلقامة احلسينيات وجمالس العزاء الشيعية واللطميات خاصة بني أتباع الطائفة  ؛بلدان أجنبية



13 

  

ختتزل يف بعض مناطط صعدة يال اليمن قبل أن يتوسع عمل اجملمع يف الشيعية اليت كانت 
 .(1)رعاية أنشطة شيعية يف مناطط كنية متعددة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 https://www.eremnews.com/news/arab-world/yemen/1553813 : موقع آرام اإلخباري ينظر:  (1)
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 سوريا: -2
من إمجايل السكان، فيما  % 0.4يبلغ عدد الشيعة يف سوريا وفقاً لألرقام الرمسّية حوايل 

ما يتم دجمهم مع  ، علمًا أنه غالباً %2م نسبتهم إىل ترفع بعض املواقع اإللكرتونّية التابعة هل
العلويني حينما يتم اإلشارة إىل نسبة العلويني من إمجايل الشعش السوري، واليت تصل مع كل 

ناهيك عن املهاجرين من اإليرانيني ، من السّكان %12الفئات األخرى من التشّيع إىل حوايل 
من  %5جاوز عددهم وحدهم املليون، أي أكثر من واللبنانيني والعراقيني أيضا الذين يت

 .(1)السكان
لتسهيالت املقدمة من ل وذلك يعود ؛بدأت حركة التشيع يف سوريا تنتشط ماخراً وقد 

بالتنسيط مع حكومة طهران الستقدام الشيعة سواء من املقاتلني اإليرانيني أو  السورية كومةاحل
هبدف توطينهم أو االستفادة منهم   ؛لشيعة منهمالعراقيني أو اللبنانيني وح  املدنيني ا

الفضل العباس  كميليشيات تقاتل حبجة الدفاع عن مراقد شيعية مزعومة يف سورية، كلواء أيب
 .(2)وعصائش أهل احلط وفوج التدخل السريع وغري ذلك

 وأيف اجليش سواء أفراد يف كل مكان،  اشبكة عنكبوت يف سوريا ولديه ت إيرانونسج
ال توجاد بياناات حاول ، و ، وح  بني رجال األعمال السنة واملسيحينياألخرى حلكومةاأجهزة 

عاادد السااوريني الااذين متكناات إيااران ماان حتااويلهم للتشاايع، أو عاادد الااذين خففااوا مااواقفهم  اااه 
أفكارهااا، لكاان توساااعها العسااكري والثقااايف واالقتصاااادي دلااط خطااو  صااادع جدياادة يف بلاااد 

 .(3)اتهش بالفعل على مجيع اجلبه
مبنح اجلنسّية السورية ألعداد كبرية من الشيعة ماخرا، الكثري  السورية كومةاحلأثار قيام و 

خاصة أن ذلك جاء مرتافقا مع  ؛من املاخاوف واهلواجس املرتبطة بسيناريوهات املرحلة املقبلة
اكز قيام النظام بعملية إبادة وهتجري ممنهجة لبعض املناطط، تبعها إحراقه للعديد من مر 

 .(4)تسجيل امللكيات، ومباين التسجيل العقاري يف مناطط خمتلفة 

                                 
 https://www.eqtsad.net/news/article/5118 :اقتصاد مال وأعمال السورينيينظر: موقع  (1)
 http://www.shaam.org/news/syria-news موقع شبكة شام اإلخبارية ينظر:(2)
 /https://daqaeq.net/iran-shiism-syria موقع دقائطينظر:  (3)
 https://www.eqtsad.net/news/article/5118 :اقتصاد مال وأعمال السورينيينظر: موقع  (4)
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قاااد سااّن قااوانني تشااارعن تااوطني ماااوالني لااه ماان العاااراق ولبنااان يف أماااالك كمااا أن النظااام 
القرار طرحه النظام السوري ليسامح و ، املهجرين السوريني الفارين جراء املعارك الدائرة يف سوريا

امتداداً جديدا للشيعة  البعض وتأجريها بعقود، األمر الذي يعتربه ألجهزته بفتح منازل املدنيني
 .(1)يف سوريا وتوطينهم فيها حبلة مدنية وقانونية

 :هي كالتايل أدت إىل زيادة النفوذ الشيعي يف سوريااليت  سباباأل    
ألماار ويااتم هااذا ا :إنشاااء عاادد كبااري جاادا ماان املاازارات الشاايعّية يف أحناااء خمتلفااة ماان سااوريا -1

ومااان مثّ  ،و حااا  اختالقهاااا كماااا جااارى يف دارايااااأبدايااة مااان خاااالل السااايطرة علاااى أحاااد القبااور 
نسبته إىل أحد أفراد أهل البيت ح  يتم العمل على إنشاء بناء علياه، مث ياتم تطاويره وتوسايعه 
ح  يصبح مازارا يأتياه اإليرانياون والشايعة حّجاجاا بااآلالف، فيقايم بعضاهم ويساتقر هنااك، مث 

فتضاااف حسااينية إىل  ؛ينشااأ جمتمااع املقااابر فيااتم شااراء البيااوت واألراضااي الحميطااة بااالقرب للتوسااع
املكاان، ورمباا جمّمااع كباري، وكاذلك بناااء فناادق وأسااواق وأمااكن ساكن حميطااة باالقرب واحلسااينية، 

 حبيب تكون مستعمرة إيرانية حتت غطاء الدعوة الدينية للتشيع ألهل البيت.
وفاتح  ،اإلغاراءات املاليّاة واالقتصااديّة والتعليمياة للفقاراءوقد قادم  :الشيعيين اإليرااإلعالم  -2

إذ مل يفهااام املواطناااون السااوريون ملااااذا يقاااوم التلفزيااون الساااوري الرمساااي  ؛اجملااال لاااه بشاااكل رمسااي
للااابالد بتقااادمي برناااامج ملااادة سااااعة للمبشااار الشااايعي العراقاااي عباااد احلمياااد املهااااجر  وملااااذا تؤبااابل 

تبشرييّا للعراقي عبد الزهراء، وملاذا تقوم حمطة راديو إف إم ، ببب ماواد فكرياة وسياساية  برناجما
 .مماثلة ملواد حزب اهلل يف لبنان، واجمللس األعلى للثورة اإلسالمية يف العراق

ونشوء  م،2006خاّصة بعد حرب لبنان عام و  :نفوذ حزب اهلل السياسي والعسكري -3
الذي دفع بعمليات التشّيع والنفوذ  ،النظام اإليراينو األسد ظام ونحزب اهلل : احللف الثالثي

 .(2)اإليراين ليصل إىل أوجه يف سوريا
تقيم السفارة اإليرانية يف سوريا الكثري من املناسبات الدينية، السفارة اإليرانية: نشا   -4
فارة بدمشط، حيضر كبار املساولني السوريني واإليرانيني خمتلف االحتفاالت اليت تنظمها السو 

مثل األعياد الوطنية اإليرانية، والذكرى السنوية للثورة اإليرانية، واألعياد الدينية، مثل يوم 
                                 

 http://www.shaam.org/news/syria-news موقع شبكة شام اإلخبارية ينظر:(1)
 https://www.eqtsad.net/news/article/5118 :اقتصاد مال وأعمال السورينيينظر: موقع  (2)
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رؤساء القبائل وكذلك عدد من ب ، كما تقوم السفارة بااللتقاءاستشهاد احلسني يف عاشوراء
ا، كما تشمل دعوات من قبل السفري اإليراين لزيارة إيران جمانوالأعيان آخرين يف سوريا، 

 .(1)الدعوات أساتذة الشريعة السشنة يف املعاهد وكليات الشريعة
استغلت إيران حالة الفقر واجلهل وتسهيل احلكومة السورية استغالل حالة الفقر واجلهل:  -5

هلم، وقام اإليرانيون بنشر التشيع يف مناطط متعددة من سوريا مثل دمشط وخاصة منطقة 
سياحة الدينية كمدخل لنشر التشيع حيب يزورها سنويًّا ما يقارب السيدة زينش، واستغلوا ال

مما أعطى لرجال الدين الشيعة احلجة يف التواجد بشكل دائم يف  ؛( ألف إيراين500مليون و)
منطقة السيدة زينش بدمشط؛ لدرجة أن أصبحت حوزة الزينبية الثالثة على مستوى العامل بعد 

 قم والنجف.
يزعمون أن فيه أثرًا لبعض  معا للشيعة و النقطة أو املشهد ويف حلش يعترب مسجد 

أئمتهم وحيج إليه الشيعة من إيران وغريها بكثرة، وفيه توزع الكتش واملنشورات الشيعية وتقدم 
وكانت قرى يف طريقها إىل التشيع مثل قرية خان العسل وقرية   ،الوجبات الدمسة من الطعام

وأكرب العائالت فيها تأثرت بالتشيع إىل  ،أقل قرية النريب كفر داعل واملنصورة، وعلى مستوى
حد كبري مثل عائلة البادجنكي وهم يف األصل صوفية وعندهم زاوية صوفية مشهورة، وعائلة 

ووزعوا على بعض شيوخ العشائر  ،ونشطوا أيضًا يف منبج أحدى حمافظات حلش البوادقجي،
 حبجة أهنم من آل البيت. ؛هناك عمائم سوداء

استصدروا قراراً و  ويف مدينة الرقة قاموا ببناء مركز كبري عند قرب يشزعم أنه لعمار بن ياسر،
بنبش مجيع قبور املسلمني يف الرقة ونقلها إىل مكان آخر واإلبقاء على قربين فقط يشزعم أهنما 

زينش لبناء مركز هلم كبري مشابه ملركز  ؛وتسليم كل تلك األرض للشيعة القرين، لعمار وأويس
يف املركز املذكور تقام االحتفاالت الكثرية يف املناسبات املاختلفة واستغالل هذه و  يف دمشط،

التجمعات اليت حيضرها كثري من عوام املسلمني لتشييعهم بش  الوسائل ح  صار عدد 
 الشيعة يقدر باملئات.

                                 
 /https://www.zamanalwsl.net/news/article/56511 زمان الوصل ينظر: موقع (1)
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 وقد كانت مدن أخرى تعرضت لنشر التشيع مثل محص وإدلش والالذقية وطرسوس
ودير الزور واحلسكة والقامشلي ودرعا وغريها من املدن السورية، وكان هناك نشا  للدعاة 

 . (1)الشيعة يف هذه املناطط من إقامة املراكز وتوزيع املنشورات ومساعدة واستعطاف الحمتاجني
وتشاااهد مديناااة أباااو كماااال الااايت تقاااع علاااى نقطاااة العباااور الرئيساااية للمحافظاااة ماااع العاااراق، 

 األنشطة اإليرانية اليت تأخذ أشكاالً خمتلفة.الكثري من 
أعااادت تاارميم حديقااة القااراميش يف البوكمااال الاايت دمرهااا داعااش، ت  :علااى ساابيل املثااال

وأطلقاات عليهااا اساام حديقااة األصاادقاء إشااارة إليااران وسااوريا، كمااا تاانظم امليليشاايات اإليرانيااة 
خاصاااة األطفاااال، علاااى أئماااة النااااس، و  الطاااالع ؛بشاااكل أسااابوعي أنشاااطة ترفيهياااة يف احلديقاااة

 الشيعة، واإلعالن عن إيران كقوة صاحلة تتحدى إسرائيل واإلمربيالية.
حلضاور دورة حاول  ؛كما دعات إياران أهاايل مديناة املياادين إىل مركاز ناور اإلياراين الثقاايف

ألااف  100مبااادا املااذهش الشاايعي، ويف هنايااة الاادورة حيصاال كاال ماان ياانجح علااى نقااود وحنااو 
 وسلة طعام.لرية سورية 

ويف دمشط وحلش فتحت إيران عدًدا من املدارس الدينية واألضرحة واجلمعيات اخلريية، 
وجلأت يف بعض األحيان إلغراء زعماء القبائل الحمليني، الذين غالًبا ما يهتمون أكثر ببقائهم 

 .(2)على قيد احلياة
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 http://www.haqeeqa.net/Subject.aspx?id=94 ينظر: موقع جلنة الدفاع عن أهل السنة: (1)
 /https://daqaeq.net/iran-shiism-syria موقع دقائطينظر:  (2)
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 العراق: -4
كانت حمصورة يف   قدكاً  اجد الشيعة، ولكن أماكن تو العراق هو موطن التشيع األول

 .مثل الكوفة والنجف وكربالء اجلنوبية بعض املدن العراقية
لتشيع؛ فقد تشيعت كثري من العراق ملوجة كبرية من ا تعرضت خالل املئيت سنة املاضيةو 

بسبش اجلهل والزواج املاختلط واإلغراءات املالية واجلنسية  يف اجلنوب والوسط؛ القبائل العربية
إيران ترسل كثريا من الدعاة الشيعة إىل هذه العشائر؛ لتشييعهم  توكانبتحليل زواج املتعة، 

 ،اجنراف كثري من عشائر اجلنوب للتشيع سببتوكل هذه األمور وتعليمهم املذهش الشيعي، 
 .كانت بعيدة نسبيا عن تأثري التشيعفقد  عشائر الشمال والوسط  أماو 

يف أواسط العشائر يف  ساعدت على انتشار التشيعأمور  تحدثيف الوقت احلاضر و 
بعد انتهاء عمليات الرمادي والفلوجة قام بعض صوفية األنبار بزعامة أنه  :منها ،املدن السنية
لنشر ما يسّمى )اإلسالم الحممدي( يف  ؛بتأسيس جملس علماء الربا  الحممدي خالد املال

حلقة باسم اإلسالم الحممدي، قّدمها عبد  20ية حمافظة األنبار، وقد بّثت قناة العراقية الشيع
ت األلوسي صاحش تكية األلوسي يف الفلوجة، وحممد نوري العيساوي إمام جالقادر هب

، ومعهم الحممديوخطيش جامع النيب يونس يف الفلوجة، ومها من أعضاء جملس علماء الربا  
يدعي التسنن، حيب ثبت  ألنه شيعي الصحابة؛الشيخ تافر العبيدي، وهو معروف بتهّجمه 

أنه مساول اإلسناد حلزب الدعوة الشيعي يف الفلوجة، وكان ضمن جلنة املفاوضات الثانية مع 
كما تشّكلت رابطة مبلغي صالح الدين من جمموعة شيوخ سشنة ، األمريكان يف الفلوجة

 .يرافقون العمائم الشيعية لغرض التوعية الدينية
ة املوصل يف جانبيها الشرقي والغريب، ولتفادي ما عندما انطلقت معرك املوصل ويف

جرى من جرائم شيعية طائفية ضد السنة يف بقية الحمافظات، ت االتفاق على عدم مشاركة 
احلشد الشعيب )الشيعي( يف املعركة، وبقي احلشد متواجدا خارج املدينة قرب مدينة تلعفر، 

 د شيعة فيها.اليت تعّد هدفا عسكريا إيرانيا مهما، وكذلك لوجو 
اقتصر دور احلشد خارج املوصل على عملية اإلغاثة، وبدأت التصرحيات الرمسية وغري و 

عن دور املرجعية واحلشد يف إغاثة اهلاربني والنازحني من مدينة   الرمسية باإلعالن والرتويج
لكي تعطي صورة مغايرة  ؛وبذلك وتفت إيران احلشد، املوصل يف نوع من الدعاية للحشد
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هل املوصل عن طائفية احلشد يف متهيد لكسش جمموعة من شباب املوصل للتشيع بأي أل
صورة من الصور، خاصة وأن كثريًا من شباب هذه املناطط حيتاج إىل لقمة العيش واملعونة 

لتشجع شباب املوصل على  ؛والرمحة، وقد قامت األحزاب الشيعية بفتح مراكز ألحزاهبا هناك
وقد نقلت أخبار عن تشيع عدد ، يعية، ولو بقوا على املذهش السياالنتماء لألحزاب الش

بسبش اخلوف أو بسبش احلاجة  ؛من العوائل وبعض الشباب، ولو كان تشيعا شكلًيا أو ماقتا
والفقر والنزوح والعيش بالعراء بدون أمل يف املستقبل مما جيعل املرء يتنازل عن الكثري، ال سيما 

ص نني ضد الفكر الشيعي، فالفكر العرويب الوطي هيمن على العقلية وأن أهل املوصل غري حمش
 .(1)العراقية، واملوصلية بالتحديد

بنشر األعالم والرايات السود   املدعوم من إيران فقد قام احلشد الشعيبوأما يف تكريت 
يف شوارع تكريت، ورفع الفتات سوداء وخضراء كتش عليها يا حشسني على أعمدة اإلنارة يف 

وأعطى ذلك لسكان حمافظة صالح الديّن ماّشرا سلبيا على نية امليليشيات، ومن لشوارع، ا
شاخصيات وأحزاب شيعية تغيري الطبيعة الدينية والثقافية لعدد من مناطط إيران و خلفها 

الحمافظة ومدهنا، والتالعش برتكيبتها السكانية من خالل منع النازحني عن تلك املناطط من 
ارهم، ويف نقا  التفتيش املتعددة ارتفعت مكربات الصوت وهي تنشد أناشيد العودة إىل دي

حسينية وتتوعد قتلة احلسني بالثأر وتتهجم على من وصفتهم بالنواصش أي السنة، فيما 
قامت عربات للحشد الشعيب بالتجوال يف شوارع تكريت وناحية العلم اجملاورة وقضاء الدور 

، يي الذكرى وتقدم األناشيد احلسينية عرب مكربات الصوتوالفتات حت ،رافعة صور احلسني
ويقول سكان تكريت إّن إجبارهم على االحتفال بعاشوراء، هو ماّشر على تغيري طبيعة 
املدينة وعّدة مناطط ومدن أخرى شارك احلشد الشعيب الطائفي يف استعادهتا من داعش 

من العودة إليها رغم انتهاء  ومازال يتمّسك بالسيطرة عليها، ومنع سكاهنا النازحني
 .(2)احلرب
خالل  نتاخابيةاالالنسش اليت حصلت عليها الكتل  ككن مالحظةيف حمافظة دياىل و 

حيب تظهر  ؛التغري الكبري بني ما حصل عليه العرب السنة مقارنة بالشيعةو عدة دورات 
                                 

 www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7793  ينظر: موقع الراصد اإلخباري(1)
   http://www.thebaghdadpost.com/ar/story/53584ينظر: موقع بغداد بوست  (2)

http://www.thebaghdadpost.com/ar/story/53584
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ة وحتدثت عن كما جاء يف تقرير لقناة اجلزير   م2014و م2009بني عامي  واضحاً  اخنفاضاً 
ذلك منظمات معنية حملية وإقليمية ودولية، كما أبدت هذه املنظمات قلقها من تاهرة 
اإلعالنات يف الصحف لدعاوى تغيري األمساء اليت حتمل إحياءات سنية اسم عمر وعائشة 

، وهو ما ياشر إىل حجم الضغو  واإلكراه والتمييز اليت تواجه الشباب السي، مما ياكد مثالً 
 .(1)أو كرهاً  ماض بالعمل على تشييع العراق طوعاً  إيرانحقيقة أن مشروع  على

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7270 يينظر: موقع الراصد اإلخبار (1)
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 مصر: -5
تأثرت كثري من الطرق الصوفية باملد الشيعي وكان للسفارة اإليرانية دور يف هذا األمر؛ 

نشر الطالب الشيعة العرب ب وبعض قامت السفارة اإليرانية وامللحقية الثقافية يف مصر فقد
؛ ، واستقطاب بعض املواطنني املصريني واخرتاق بعض اهليئات الرمسية والشعبيةالشيعي ذهشامل

حيب كان يام مصر أعداد كبرية من الطالب العرب، ومن بينهم الشيعة وخاصة من العراق 
 .(1)وبعض دول اخلليج، وكانوا يعملون على نشر فكرهم يف صفوف املصريني

حسااش  ماان إمجااايل عاادد السااكان %1أقاال ماان  صاار يشااكليف م الشاايعةعاادد يااذكر أن 
تشددري اإلحصددا يات الدديت نشددرهتا مرا ددم دراسددات أمريميددة أن الشدديعة ، و(2)بعااض اإلحصااائيات

 .(3)نتشرون يف ا افظات املصرية وليس هلم مرجعية واحدةيألس ا  1٨بلغ عددهم، 
 ومن األماكن التي انتشر فيها التشيع في مصر هي:    
وخاصة يف مدينة املنصورة )عاصمة الدقهلية( حيب يوجد أحد  :لدقهليةحمافظة ا 

الذي يعمل أستاذاً  ،أشهر الشاخصيات الشيعية املصرية وهو الدكتور أمحد راسم النفيس
 .مساعدا يف جامعة املنصورة

ت إلقاء القبض على أحد التنظيمات الشيعية يف هذه الحمافظة،  وقد :حمافظة الشرقية
يعة يف هذه الحمافظة يف منطقة تسمى كفر اإلشارة بالقرب من الزقازيط، وتطلط ويتمركز الش

  وسائل اإلعالم املصرية على هذه املنطقة وكر الشيعة.
ولكنهم ال  ،بدأ تهور عدد من الشيعة على استحياء يف مركز قويسنا :حمافظة املنوفية
 .جياهرون بتشيعهم

  .حمافظة أسوان للمذاهش الصوفية حيب ينتمي العديد من سكان حمافظة أسوان:
حيب يوجد يف طنطنا )عاصمة الغربية( ضريح السيد أمحد البدوي الذي يفد حمافظة الغربية: 

 .إليه املاليني من كافة حمافظات مصر سنوياً 

                                 
 https://www.assakina.com/center/parties/58814.htmlينظر: موقع السكينة:  (1)
 https://www.almarjie-paris.com/1706املرجع للدراسات واألحباث االستشرافية ينظر:  (2)
 https://www.albawabhnews.com/1245088موقع البوابة ينظر:  (3)
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وهناك حديب بني األوسا  الشيعية املصرية عن وجود شيعة يف حمافظات أسيو      
 .الً عن بعض أحياء القاهرةوسوهاج ويال وجنوب سيناء فض

 في مصر: الشيعية مؤسساتال    
ولسان حاله جريدة )صوت آل البيت(، يرأسه حممد  :البيت آل لرعاية األعلى اجمللس -1

أعلن عنه يف مامتر يف الصعيد األعلى هناية التسعينات من القرن املاضي   ، والذيالدريي
اع هنج آل البيت عموما وصف هذا اجمللس كاطار للسادة األشراف، لكن مع دفاعه عن أتب

 .بأنه الكيان اجلاذب للشيعة، ويطالش بتحويل األزهر إىل جامعة شيعية
كانت تنحصر يف املساعدات االجتماعية و  م1973تهرت يف عام  :البيت آل مجعية -2

ذلك ونظرا لكون املسألة الشيعية مل تكن مطروحة يف  ،واخلدمات الثقافية والعلمية والدينية
فقد كانت اجلمعية متارس نشاطها  ؛الوقت وكانت العالقات املصرية االيرانية يف أعلى درجاهتا

يف هدوء ودون أية معوقات، وأقامت اجلمعية عدة صالت مع اهليئات اإلسالمية املاختلفة يف 
 وكان من أبرز العناصر اليت ارتبطت باجلمعية يف، املسلمني اإلخوانمصر ويف مقدمتها مجاعة 

يف  بارزاً  تلك الفرتة السيد طالش الرفاعي وهو من علماء الشيعة العراقيني وكان له نشاطاً 
كتاب املراجعات،   :دائرهتا، وكانت اجلمعية قد قامت باصدار بعض الكتش الشيعية مثل

 .(1)وكتاب علي ال سواه، وكتاب التشيع تاهرة طبيعية يف إطار الدعوة اإلسالمية
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 https://www.assakina.com/center/parties/58814.htmlينظر: موقع السكينة:  (1)
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 السودان. -6

إ  إن على الدرغم مدر عددم وجدود إحصدا يات رقيدة دإيقدة ألعدداد الشديعة يف السدودان، 
ألدد شديعي، وطبق دا لتقدديرات أ در   12و 10التقديرات غري الرقيدة تشدري إت وجدود مدا بدس 

الدبع  يشدمه يف و م، 2013ألسدا  عدام  13غري رقية تسيد ب ن عدد الشيعة يف السدودان بلدغ 
 .(1)لشيعة يف عدد   يتجاوا تاتة آ ف شخصهذ  النسبة و صر ا

وإددد  ،والتشدديع يف السددودان جدداا مددر نافددذة ا سددتلمارات بددس احلمومددة السددودانية وإيددران
بددددأ تبدددادل الميدددارات وفدددتح املرا دددم اللقافيدددة وإإامدددة حسدددينيات ونشدددر مايدددس المتدددب الشددديعية، 

السدددابقان هددداني رفسدددنجا  وأجنددددش  إذ اار السدددودان الر يسدددان ؛إضدددافة إت الميدددارات املتبادلدددة
 .(2) اد  ما أن الر يس البشري اار طهران

تسدددتح دأت حيددد  بددد ؛وبددددأ املدددذهب الشددديعي با نتشدددار شددديسا فشددديسا وسدددط السدددودانيس
 حسينيات يف اخلرطوم وسط  تمان وسرية  بريير.

عاصددمة ويعددد انتشددار احلسددينيات الشدديعية يف عدددد مددر املندداط  بالسددودان،   سدديما يف ال
إذ وصد  عدددها يف انوندة األ درية إت مدا يقدرب  ؛اخلرطوم، ملم دا  آ در  اديداد حر دة التشديع

حسينية وفق ا لتقدديرات غدري رقيدة، ف دا  عدر سديطرة الشديعة علدى عددد مدر املسداجد  15مر 
 .(3)والموايا يف خمتلد أرجاا الدولة

 اإليرانية يف السودان ومر أبرا املوسسات واألنشطة اليت تقوم عليها السسارة 
 ومر أبراها  أو    املرا م اللقافية 

يقددع هددذا املر ددم جددوار السددسارة اهلنديددة، وهددو  لابددة املر ددم اللقددايف اإليددرا  بدداخلرطوم   -أ 
 العق  املدبر لنشر السمر الشيعي يف السودان؛ وهلذا املر م عدة أإسام 

شددرطة السيددديو، والماسددي ، واارا ددد  تددوش علددى ممتبددة أل إسددم اإلعددام واللقافددة  - 1
اإليرانيددة، ومددر أهددم عددروض السيددديو الدديت تقدددم  عددروض عددر و يددة علددي رضددي ا  عندده، وعددر 

                                 
 https://www.alwatan.com.sa/article/317032صحيفة الوطن ينظر: موقع  (1)
 https://makkahnewspaper.com/article/22830صحيفة مكة ينظر: موقع  (2)
 https://www.alwatan.com.sa/article/317032الوطن صحيفة ينظر: موقع  (3)
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بطددان بيعددة أيب بمددر رضدددي ا  عندده، ويددتم يف هدددذا القسددم نشددر أشدددرطة فيهددا سددب  للصددد ابة 
 رضي ا  عنهم .

وش  ميدات مدر المتدب يف  افدة توجدد يف هدذا املر دم ممتبدة عامدة ثدإسم املمتبة   - 3
التخصصات، ومر أإسام تله املمتبة جناح  اص بالعلوم الشيعية باللغتس العربية والسارسية، 

 وتتوفر فيها الص د اليومية السودانية واإليرانية.
وهددددو مددددر األإسددددام املهمددددة جدددددا  يف املر ددددم؛ فهددددو  ددددتص باإامددددة إسددددم املناسددددبات   - 4

سدية الشديعية، وسدا ر ا حتسددا ت الديت تقيمهدا الشديعة يف العدامل، ويددتم املناسدبات الدينيدة والسيا
 أتناا تله ا حتسا ت عرض أفام وتا قية حول األ مة ا تل عشر. 

ومت إنشاا هذا املر م با اا مر الشيعة الذير  املر م اللقايف اإليرا   دينة أم درمان -ب 
قايف اإليرا  نسسها باخلرطوم، ويقوم هذا املر دم بعقدد يقطنون هذ  املنطقة، وله أنشطة املر م الل

لقددااات عاعيددة أسددبوعية  دد  يددوم أربعدداا، ويتوافددد إت هددذ  اللقددااات جددم غسددري مددر الطدداب، 
 و  ر بع  تله اللقااات اا رون مر إيران.

طوم، ممتبدة املر دم اللقدايف اإليدرا  بداخلر ومر أبرا تله املمتبات    تانيا   املمتبات العامة
ممتبة املر م اللقدايف اإليدرا  بد م درمدان، ممتبدة المدوتر حبدي السدجانة طوسدط اخلرطدوم ، ممتبدة 
مر م فاطمة المهراا حبي العمارات طوسط اخلرطوم ، ممتبة مدرسدة اايد  اإلسدامي حبدي مدايو 

 طجنوب اخلرطوم ، ممتبة معهد اإلمام جعسر الصادق حبي العمارات طوسط اخلرطوم .
 املدارس  وهي على الن و انيت  املوسسات التعليمية  تاللا  
 مدرسة علي بر أيب طالب اللانوية للبنس  نطقة احلاج يوسد يف شرق الني .   - 1
 مدرسة ااي  اإلسامي ملرحلة األساس للبنس  نطقة مايو يف دافظة اخلرطوم.  - 2
 مايو يف دافظة اخلرطوم. مدرسة فاطمة المهراا ملرحلة األساس للبنات  نطقة - 3

 رابعا   اامعيات والروابط واملنظمات  ومنها 
  رابطة أصدإاا املر م اللقايف اإليرا . - 1
رابطدة الظهدري  و  ،رابطدة املدودةو  ،رابطدة آل البيد و  ،رابطة اللقلدسالروابط الطابية   – 2

ات اإليرانيددة والسددورية وهددذ  الددروابط األربددع روابددط طابيددة يشددرف عليهددا بعدد   ر ددي ااامعدد
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واللبنانيدددة والة يدددة، وهلدددا أنشدددطة خمتلسدددة  اإامدددة النددددوات وا اضدددرات وإصددددار جمدددات حا طيدددة 
 ومطويات.
وهددددي رابطدددة  اصددددة بالطالبدددات يف املدددددارس واملعاهدددد وااامعددددات،  رابطدددة المهدددراا  - 3

 وتشرف عليها إحد  أهم الناشطات يف احلر ة الشيعية النسا ية.  
نشدد ت هددذ  اامعيددة بدددعم بعدد  السياسدديس  عيددة الصددداإة السددودانية اإليرانيددة ع - 4

مر البلدير، وهلذ  اامعية صلة وتيقة  جلس الصداإة الشعبية العاملية، وإد متمندوا مدر  دال 
هددذا اسلددس مددر ا تصددال لمعيددات الصددداإة األ ددر ، و ددذله بددالطاب الوافدددير  اصددة مددر 

شدديع طدداب مددر السددنغال وإفريقيددا الوسددطى ومدداز وبوروندددش وموامبيدد  الدددول اإلفريقيددة، وإددد ت
  (1)ونيجرييا ثمر يدرسون يف جامعة إفريقيا العاملية.

وإد تسطر أه  السودان للخطر الذش ميلله التغلغ  الشيعي اإليدرا  يف بلددهم، ف علند  
عر إغاق املر م اللقدايف واارة اخلارجية السودانية يف عهد الر يس السودا  الساب  عمر البشري 

 اإليرا ؛ وأن ذله جاا نظر ا ألنه أصبح مهدد ا لألمر السمرش وا جتماعي يف السودان.
وإددال املت ددد  الرقددي باسددم اخلارجيددة السددودانية  إن السددودان ادد  يتددابع نشددا  املر ددم 

سدددوي  املمندددوح لددده اللقدددايف اإليدددرا  وفروعددده بالو يدددات، إ  أنددده ت  دددد مدددو ر ا أن املر دددم  ددداوا الت
وا  تصاصات اليت ثددد األنشدطة الديت  دول لده القيدام مدا، األمدر الدذش أصدبح مهددد ا لألمدر 
السمددرش وا جتمدداعي يف السددودان، وأصددبح مددر ال ددرورش اتدداذ موإددد مددر هددذا املر ددم بصددورة 

 رقية، ثما استدعى اتاذ إرار باغاق املر م وفروعه.
باألعمددال اإليددرا  بدداخلرطوم وإباغدده بقددرار إغدداق املر ددم  وأوضددح أندده مت اسددتدعاا القددا م

 .(2)ساعة 72اللقايف وإمهال املستشار اللقايف والعاملس باملر م ملغادرة الباد  ال 
 
 
 
 

                                 
 https://www.albayan.co.uk/article2.aspx?ID=2920جملة البيان ينظر: موقع  (1)
 https://www.alriyadh.com/972540صحيفة الرياض  ينظر: موقع (2)
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 الجزائر: -7
 .(1)% مر جمموم السمان 2نسبة الشيعة تبلغ فيها تشري بع  املصادر ب ن  
، وفق دددا ملصدددادر دينيدددة يف شددديعيألدددد  75ن هندددا  تقدددارير إعاميدددة جما ريدددة إت أ تدددذ رو  

 واارة األوإاف ااما رية، و  يوتر على تر يبة السمان.
بدايددددة العددددام  ففاااايباااادأ التشاااايع يف اجلزائاااار يف الظهااااور العلااااي بعاااادما كااااان مسااااترتا   وقااااد 
بدددأ شدديعة ااما ددر يف ثددر  مباشددر حيدد  أعلنددوا عددر وجددودهم املباشددر ألول مددرة عددرب م 2014
، يف ذ در  عاشدوراا، لتمدون أول مدرة يعلدر «يوتيدوب»فيديو ألحد طقوسدهم علدى موإدع نشر 

فيهددا عددر أنشددطة لشدديع ااما ددر بعددد أن  اندد  سددرية، لتمددون معادلددة جديدددة يف تعدداطى شدديعة 
 .(2)ااما ر مع الواإع املعايش

كما وقف عليه البعض من خالل عدة شواهد، سواء فيديوهات أو ح  كتابات 
حداها ت تسجيله يف والية خنشلة شرق البالد، ورصدت وسائل اإلعالم اجلزائرية حائطية، إ

الظاهرة، وقالت إن األمن اجلزائري فتح حتقيقا يف منشورات تدعو للتشيع، خصوصا يف والييت 
 .غرداية وبسكرة جنوب البالد

يد أن القضاء نظر يف قضية هتد :أما يف تلمسان غرب اجلزائر، فأفادت جريدة اخلرب
 .(3)شرطي يعتقد أنه اشتغل على حتقيط دص ملف التشّيع

ويف تصرحيات صادرة عن وزير الشاون الدينية واألوقاف يف اجلزائر حممد عيسى، 
بأن هناك إرادة أجنبية تريد التشويش على اجلزائر من خالل سعيها إىل نشر فكرة  :مفادها

اليات احلدودية الشرقية والغربية الطائفية وتقوية حركات التشيع خاصًة على مستوى الو 
للوطن، كما أعلنت احلكومة اجلزائرية أهنا بصدد إنشاء مرصد ملكافحة تاهرة التشي ع يف 

 عام البالد، وجدير بالذكر أن رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر كان قد دعا

                                 
 https://mhtwyat.com2021 موقع حمتويات املرجع األول للمحتوى العريبينظر:  (1)

 https://www.albawabhnews.com/1245088موقع البوابة ينظر:  (2)
 http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/2016/01/27 ينظر: موقع قناة العربية: (3)
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التصرحيات اليت املتشيعني اجلزائريني للاخروج إىل الشارع وكسر حاجز اخلوف، وهي  م2015
 .(1)أثارت انتقادات كثرية للصدر

ما يقارب أن هناك وذكر املهتم بقضايا التشيع يف اجلزائر الباحب نور الدين املالكي 
للشيعة يف خمتلف مناسباهتم الدينية، ماكدا أن شهر حمرم هو شهر  سنوياً   معاً  150من 

ء املتشيعني اجلدد منهم والقدامى  املآت بالنسبة للشيعة، وهو الذي يكثر فيه  مع هاال
وأوضح املالكي أن أحد معاقل الشيعة يف اجلزائر يف مدينة تبسة أقصى الشرق اجلزائري، 

حيب يتم  ؛وبالتحديد بدائرة الشريعة، وذلك حبكم املنطقة حدودية مع اجلارة الشرقية تونس
ستاذين يف الفلسفة من هتريش أعداد كبرية من كتش الشيعة لنشر املذهش، ماكدا أن هناك أ

حيب يوجد  ؛بني أبرز املتشيعني، باإلضافة ملدينة باتنة، ونشا  ضعيف يف مدينة سطيف
مهندس معماري يوزع كتش ومطويات، باإلضافة لكل من مدينة عنابة بالتحديد يف احلجار، 

كما ، رنساأما يف العاصمة فيتواجدون يف بئر خادم، واحلراش، مناخ ف ،وبرج بوعريريج، والبويرة
أشار إىل أن واليات الغرب اجلزائري هي األكثر عرضة للمد الشيعي وباألخص واليات 

 .(2)وهران، مستغامن، بلعباس، عني متوشنت، معسكر وتيار
من جهة أخرى فقد تسبش السفري العراقي يف وقت سابط بأزمة دبلوماسية بني اجلزائر 

اجلزائريني لالستفادة من تسهيالت خاصة،  عقش نشره بيانًا يدعو فيه املواطنني ؛وبغداد
 .للسفر إىل مزارات الشيعة واألماكن املقدسة بالعراق

وتأيت هذه التطورات مع أنباء تتحدث عن توقيف مئات اجلزائريني القادمني من العراق 
إذ عثر حبوزهتم على   ؛بعد إحياء ذكرى عاشوراء يف مطار بومدين بتهمة نشر املذهش الشيعي

 .شورات تدعو للتشيع ومتجد املذهشكتش ومن
واجه السفري حامد احلسيي عاصفة انتقادات اهتمت البعثة الدبلوماسية العراقية  وقد 

 .(3)باالخنرا  يف خمطط أجنيب للمد الشيعي باجلزائر

                                 
 /https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/147 املستقبل لألحباث والدراسات ينظر: موقع (1)
 http://middle-east-online.com/?id=170383 ميدل ايست ينظر: (2)
 https://www.eremnews.com/news/arab-world/1078443  موقع آرام اإلخباري: ينظر:(3)
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ويف هذا السياق تأيت محلة على مواقع التواصل بدأها ناشطون جزائريون، وتدعو إىل 
على ما اعتربه البعض حماوالت  رداً  ؛شار الثقايف لسفري إيران باجلزائرطرد أمري موسوي املست

مستغال التقارب االقتصادي بني اجلزائر  ؛حثيثة من هذا الدبلوماسي اإليراين لنشر التشيع
وطهران، وتتهم احلملة أمري موسوي بالتنسيط مع جزائريني متشّيعني لتنظيم رحالت سرية حنو 

 .(1) طهران والنجف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/2016/01/27 ينظر: موقع قناة العربية: (1)
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 تونس: -8
وقّدر  ،(1)% مر جمموم السمان 2.5نسبة الشيعة تبلغ فيها تشري بع  املصادر ب ن 

يف حني هناك تقديرات أخرى ، (2)ألف 102با  م2009مركز بيو األمريكي عددهم سنة 
 .(3)ألف نسمة 15و 5حتدد أعدادهم بني 

 التيجددددددا دمدددددد  «ت اهتددددددي »صددددداحب  تدددددداب مدددددع يف تددددددونس  تبددددددأ إصدددددة التشددددديعو 
يددوام علددى نطدداق واسددع يف عدددد مددر الدددول العربيددة  وسدديلة للتشدديع،  السددماوش، وهددذا المتدداب

مدى ب نده تشديع علدى يدد أحدد دعداة الشديعة  ُ و أحدد أوا د  املتشديعس التونسديس،  التيجا  و ان
 ؛ونقاشدددات أدت لتشددديعه ت سدددسر  للنجدددد ، دددال رحلدددة حبريدددة مدددر اإلسدددمندرية إت بدددريوت

دمد باإر الصدر نواة التشديع األوت  الشيعيهنا ، حي  اعترب  املرجع  الشيعييتلقى تعليمه ل
 يف تونس.
إت مبار  بعداش اعيم شيعة تونس يف الوإ  الراهر، وهو باألساس مر  السماوشومر 

 .(4)الغنوشيحر ة النه ة مع راشد  موسسيأحد 
يراين، تشيع من خالل املركز الثقايف اإليرانية يف تونس دور يف نشر الكان للسفارة اإلو 

هناك و يراين النشيط يف تونس، ت اليت يوزعها املركز الثقايف اإلاوإىل جانش الكتيبات والنشر 
مكتبات يطلط عليها مكتبات الزهراء، توفر كتبا شيعية خمتلفة، ويديرها شيعة ملقنني، يزعمون 

 .أن للتشيع جذور يف تونس يعود للدولة الفاطمية
يف املدة األخرية بثت قناة العامل الشيعية مشاهد من حسينية قالت أهنا يف تونس، وهو و 

ما آثار التساؤالت عما إذا كان هناك شيعة يف تونس، وما عددهم  وما هي أنشطتهم  
وحياول الشيعة أن يظهروا مبظهر احلالة، فضال عن الظاهرة، وقد ذكر أحد رموزهم يف تونس 

                                 
 https://mhtwyat.com2021 موقع حمتويات املرجع األول للمحتوى العريبينظر:  (1)

 https://www.islamist-movements.com/45491/previewبوابة احلركات موقع  ينظر: (2)
 http://almoslim.net/node/271033موقع املسلم اإلخباري  ينظر: (3)
 https://www.albawabhnews.com/1245088موقع البوابة ينظر:  (4)
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إذ أهنم ياثرون يف الغالش على أسرهم، وينشطون سرا  ،مئات اآلالف أهنم يف برنامج تلفزيوين
 .(1)وعلنا يف حميطهم. وال ينتهجون أسلوب الصدام مع اآلخرين

وينشاااط املاااد الشااايعي بشاااكل خاااا  يف مديناااة قاااابس جناااوب العاصااامة؛ حياااب يتوافاااد 
 تضااام التجماااع الشااايعة علاااى احلساااينية الوحيااادة املوجاااودة يف تاااونس، وقاااد شاااهدت املديناااة الااايت
 الشيعي األكرب بعد الثورة احتفاالت علنية بأعياد ومناسبات شيعية ألول مرة.

يتواجااد الشاايعة يف أغلااش املاادن والواليااات، وماان أمههااا واليااة قفصااة وواليااة قااابس  كمااا
 ووالية سوسة ووالية املهدية وكذلك تونس العاصمة. 

ة مع تبادل الكتش واألشرطة الصوتية وتتجلى نشاطاهتم باحياء املراسم الدينية واملذهبي
وبعض النشاطات األخرى، ويوجد من الشيعة التونسيني من يدرس الدراسة املذهبية يف إيران 

  وسوريا.
وينظر البعض إىل قابس على أهنا  ،ويف مدينة قابس أنشأ الشيعة أول حسينية هلم

 ،الكبرية من الشيعة اليت حتتويها أصبحت مبثابة مدينة قم اإليرانية يف تونس بالنظر إىل األعداد
غري أن الشيعة ومن أجل إجياد ما يشبه احلسينيات يف املدن األخرى يقومون باختاذ مقرات 
اجلمعيات الدينية الشيعية واجملالس اخلاصة كحسينيات  مع أنصارهم للقاء والتعارف 

 .(2)واالستقطاب
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 http://almoslim.net/node/271033موقع املسلم اإلخباري  ينظر: (1)
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 المغرب: -9
 .(1)% مر جمموم السمان 3يعة تبلغ فيها نسبة الشتشري بع  املصادر ب ن 

ومدع  ،والبي داا ،طنجدةو فداس، و يف مددن إليلدة  ممنداس،   ان التشيع يف بدايته مرتمما  و 
اتسددع  رإعددة التواجددد الشددديعي و  ،مددرور الوإدد  ااديدداد أعددداد املسددتقطبس مدددر املتشدديعس اادددد

غدد  وا  ددةاق، ضددمر مشددروم لتشددم  العديددد مددر املدددن املغربيددة، وفدد  اسددةاتيجية دممددة للتغل
 بعيد املد  يهدف إت إإامة دولة شيعية باملغرب.

 املندداط  املتدد ترة واملددوترة يف ملددد الشدديعة والتشدديع يف املغددرب،و والتوايددع الشدديعي بدداملغرب 
  تتلخص يف التاز 

ت دددم هددددذ  املنطقدددة أ ددددرب عددددد مددددر املتشدددديعس يف و  منطقدددة الشددددمال والشدددمال الشددددرإي 
مدهنا تواجدا مل واا للمتشيعس، الذير أصب وا أ لر جدرأة يف اإلفصداح عدر  املغرب، وتشهد

مدر  تشيعهم، بعد سنوات مر العم  السرش و التجمعات احلسدينية يف البيدوت، و مدع  ليطدا  
 أتبام التيار الشريااش والرساز.

، تتصدر مدينة طنجة املشهد الشيعي مذ  املنطقة بمتلدة شديعية تتجداوا األلدد متشديعو 
سدبتة و القصر المبري، و احلسيمة، وجدة، العرا ش، واان، و السنيدق، و تطوان،   متبوعة بم  مر

 يشتغلون يف البيوت وهلم حسينيات صغرية يف    مر طنجة وواان.، و وشسشاون
تعترب هذ  املنطقة النواة األوت  نطاق املشروم الشديعي بداملغرب،  منطقة فاس ممناس 

فداس، و مدر املتشديعس يتواعدون علدى مددن ممنداس،  مهما    م عددا  وت ،مدينة ممناس وثديدا  
وهددي مددر املندداط  املددوترة بشددم   بددري يف املشددروم الشدديعي، مددر  ددال تواجددد  ، وتاونددات ،واان

  لري مر الرموا الشيعية النشيطة على املستو  الوطل والدوز.
لموهندا ت دم مددنا   ؛تقارب هذ  املنطقة منطقة الشمال مر حي  العددد منطقة الوسط 

مددر األعلددى  ددد الربددا  وسددا، ،  ددرب ، وتعددرف جدد  مدددهنا نشدداطات شدديعية   يسددتهان مددا
حيد  تعتدرب هدذ  املنطقددة  ؛بمتلدة شديعية مهمدة ونشداطات علميدة وتقافيدة تددوتر يف بداإي املنداط 

الدديت  إت األسددس ، ومدينددة الدددار البي دداا مر ددم إشددعام تقددايف وعلمددي بالنسددبة اميددع املتشدديعس
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حيدد  يتجددداوا عدددد الشددديعة يف  ؛تنددافس مدينددة طنجدددة يف التعددداد الشدديعي واألنشدددطة احلسددينية
يدددددودون شدددددعا رهم بشدددددم  عدددددادش يف  ومتشددددديعة   متشددددديعا  40طإت  بعددددد  أحيا هدددددا األربعدددددس

 .جمموعات صغرية يف بع  البيوت املعدة   سينيات صغرية لذله
طاطدا، و الراشديدية، واراااات، و اا دورة، و ادير، غدأو مدر مدرا ش،  انطاإدا   منطقة ااندوب 

تنغري، وغريها مر املدن اليت انتق  إليها التشيع عدر طريد  اليدد العاملدة الديت انتقلد  لاشدتغال و 
 ادير.غتشهد هذ  املنطقة نشاطات شيعية أإ  باستلناا مرا ش وأ، و يف مدن الشمال

قددة الصدد راا تشددهد حر ددة علددى غددرار بدداإي املندداط  بدددأت منط  منطقددة الصدد راا املغربيددة
 .والدا لة ،العيون   دن تشييع مهمة، ثديدا  

ويمتسب املتشيعون يف هذ  املنطقة جدرأة  بدرية يف اإلفصداح عدر معتقدداهتم وإدد  رجدوا 
يف احتسا ت علنية على غرار حسد  التد بس الدذش أإدامو  علدى إعددام املعمدم الشديعي  در  بداإر 

حالدددة اسدددتياا  بدددرية بدددس أهددد  الصددد راا ا حتسدددا ت  هدددذ    لسددد إدددد، و م2016النمدددر سدددنة 
 املتمسمس باملذهب السل املالمي.

  ، هي  التازيف املغريب التشيع ايادة نسبةالعوام  املوترة و اليت سامه  يف 
لتمريدر التشديع  ؛واسدتغال  بعد  األسدر الصدوفية  ا ندساس يف الموايا الصدوفيةالعام  األول  

اسددم املشددة ة بيددنهم، فالتواجددد الشدديعي ارتددبط يف  لددري مددر املدددن بددبع  بندداا علددى بعدد  القو 
إإلدديم سددطات، و شسشدداون، واان، و العددرا ش، و الطددرق والموايددا الصددوفية،  مددا يف مدددن  طنجددة، 

 وحىت مدينة العيون.
عدرب حددود  الشدمالية الشدرإية  وهدي  وجود خمططات  ارجية تسدتهدف املغدربالعام  اللا   

تقت ي  ل   يانات معادية للمغدرب ذات و اات  ارجيدة وإابلدة لتنسيدذ تلده يت الواانوبية، 
األجنددددات مدددىت ق ددد  الظدددروف السياسدددية واألمنيدددة،  مدددا ات دددح جليدددا يف أحددددا  الريدددد، 
وداولددة ر ددوب املتشدديعس املغاربددة علددى موجددة ا حتجاجددات، و ددذا منطقددة الصدد راا الدديت تبقددى 

 .(1)نتشر يف املخيمات على احلدودمستهدفة مر ت تري التشيع الذش ي
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الدددددددور النشددددددط للسددددددسارة اإليرانيددددددة يف بلجيمددددددا ف  سددددددسارة إيددددددران يف بلجيمدددددداالعامدددددد  اللالدددددد   
إذ منددذ بدايددة التسددعينات  ؛واامعيددات التابعددة هلددا مالي ددا أسددهم بقددوة يف تشددّيع املهدداجرير املغاربددة
اليدة شدهرية منتظمدة للشدباب مر القرن العشرير أإدم  هدذ  السدسارة علدى تقددا مسداعدات م

املغريب الوافد إت بلجيما، وتشجيعهم علدى اواج املتعدة الدذش ميّمدنهم مدر احلصدول علدى أوراق 
 اإلإامة. 
 ذله عملد  علدى ربدط جدما مدر املغاربدة بشخصديات دينيدة متلد  مرجعيدة الدوز السقيده        

إليددران اسددتساد منهددا هددو ا بالعاصددمة البلجيميددة برو سدد  ونواحيهددا، ومولدد  أنشددطة وايددارات 
 20الشباب، وهو ما مّمر اإليرانيس مر ت سيس جاليدة شديعية مغربيدة يف بلجيمدا تقددر بن دو 

 .ا  ألد مغربي
ع دا دد  املغددرب، وإسددمه لبعدددير؛  ددارجي ودا لددي  يهددذا املسددار انعمددس علددى التشددو 

وروبا،  صوص ا الشديعة األول، تت مم فيه إيران بشم  مباشر وهو يتمّل  بالشيعة املغاربة يف أ
املغاربة يف بلجيمدا الدذير يقطندون يف مددن برو سد  وليديل وشدارلروا وأنتدويرب، والدذير يملسدون 

 جهودهم لنشر مذهبهم الطا سي  دن املغرب الشمالية.
الشددديعي  والواإدددع أن برو سددد  وغريهدددا مدددر املددددن البلجيميدددة غددددت إاعددددة  لسيدددة لددددلغمو

ععيددة اهلددد  بامامددة الشددي    داف املددنظم لدده موسسدداته ملدد وهددذا ا سددته ،الطددا سي للمغددرب
بلوق، وععية اهلادش املغربية املرتبطة باملراجع العراإية الشيعية، إضافة إت مر م أحبا  وحسينية 
احلسر استىب لإل وان العراإيس اليت  مع الطرفس،  ما ينشط الشيعة املغاربدة  درسدة يف مر دم 

 .(1)يم أبناا اااليةالرضا متخصصة يف تعل
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  :موريتانيا -10
 .(1)% مر جمموم السمان 1.5نسبة الشيعة تبلغ فيها تشري بع  املصادر ب ن  
للدددمعيم الشددديعي املوريتدددا   دصدددور يف منطقدددة نا يدددة تابعدددة اجتماعيدددا  يف موريتانيدددا التشددديع و 

  املددذهب الشدديعي منددذ وذلدده بعدددما اعتندد ؛بمددار بددر بمددار الددذش يددرتبط باملرجعيددة السيسددتانية
 .(2)بذ ر  عاشوراا ألول مرة م2011م، ولقد احتس  بع  أتباعه بطريقة رممية عام 2006

ر مت السسارة اإليرانية يف موريتانيا على إطام التعليم مر  ال توايع من  ا دراسدية وإد 
املهتمدس جمانية علدى الطداب املوريتدانيس، وذلده عدرب وسدطاا يب لدون يف أوسدا  الشدباب عدر 

باجراا دراسات عليا يف جمال الشريعة اإلسامية والب دو  اإلسدامية، و دم عدر ذلده؛ تددافع 
الطالب املوريتا  لل صول على املنح اإليرانية؛ بسبب اإلغرااات واملمايا اليت تقدم هلم؛ إ  أنده 

خمتلسة متام دا عدر بع  الطلبة أعلنوا أهنم عندما يصلون إت إيران  دون أمامهم مناهل دراسية 
 .(3)تله اليت سافروا مر أج  دراستها

ذهبددوا إت إيددران لدديس مددر أجدد  الدراسددة وإ ددا مددر إددد ن و هنددا  طدداب موريتدداني علمددا  أن
 وبعد فةة عادوا لينشرو . ،أج  أ ذ املذهب الشيعي

 لمددي يقددوم ؛بددس موريتانيددات وإيددرانيسالدديت تددتم بعدد  الم ددات  ومددر أسدداليب التشدديع هددو
ومدر ت تبددأ اسموعدة يف  بدذله حسدب النظدام، وهلدم احلد  ،باانسدية باملطالبدةبناا بعد فةة األ

 التنامي.
جددااوا مددر السددنغال وفت ددوا مطدداعم الددذير لبنددانيس التجددار لل حر ددةومددر األسدداليب أي ددا  

لدديس للتجدددارة وإ ددا للتغلغددد  يف  اوهددم شددديعة جددااو  يف وسددط العاصددمة إدددرب  مددع سددييت سدددنة
 مع.است
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يدديرها موريتدانيون وميارسدون  اليت سينيات يف العاصمة نوا شو احل ومر األساليب أي ا  
 .(1)فيها عباداهتم و   ما يريدون يف مواقهم

إامد   م201٨سدي أغسدطس خلطر األعمال اليت تقوم ما إيران؛ ف اإد تسطن  موريتانيو 
سدسارة اإليرانيدة الديت سدب  اإلشدارة إليهدا، السلطات املوريتانية  ندع املدنح الدراسدية الديت تقددمها ال

وجهد  السددلطات املوريتانيدة رسددالة إت السدسري اإليددرا  بنوا شدو  أبلغتدده فيهدا  نددع هدذ  املددنح و 
ا ألمددر  الدراسددية، وطلبدد  مندده التوإددد عددر عيددع أنشددطته يف جمددال التعلدديم؛ ألهنددا تشددم  هتديددد 

 الباد.
ملري مر امللقسس والسياسيس ورجدال الددير ثدذيرات والقرار املوريتا  ي يت بعدما أطل  ال

حددول  طددورة املشددروم اإليددرا  يف موريتانيددا، معلنددس رف ددهم  لقيددام سددسارة دولددة مددا بنشددر تقافددة 
ومدددددذهب نتيجتددددده النها يدددددة هدددددي ا إتتدددددال والتشدددددرذم والتستيددددد ، والعمددددد  علدددددى  نيدددددد الشدددددباب 

 .(2)ألمل وتوايسه لتنسيذ خمططات معروفةاألفريقي، والتاعب باسال الديل واللقايف وا
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 جيبوتي: -11
 .(1)% مر جمموم السمان 1.5نسبة الشيعة تبلغ فيها تشري بع  املصادر ب ن 

ا بعددد تددوز  م1999سددع  طهددران منددذ عددام و  علددى توطيددد عاإاهتددا مددع جيبددويت، وثديددد 
يف توطيددددد عاإاتدددده  هطموحددددعددددر الددددر يس إقاعيدددد  عمددددر جيلدددده، والددددذش أعلددددر مددددرار ا وتمددددرار ا 

 ا إتصادية والسياسية مع ااانب اإليرا .
وعملد  إيدران  دال ذلدده علدى توتيد  عاإاهتددا مدع جيبدويت، منددذ مطلدع العقدد املاضددي، 

؛ حيد   دان جيلده يطمدح إت توطيدد م1999وذله مع توّز الر يس إقاعي  عمدر جيلده عدام 
 .(2)عاإات باد  مع إيران

لدددمرم  ؛شددده رشدددوة هتددددف منهدددا إيدددران مسددداعدات متعدددددة وهدددي بدددا انإيدددر  وإدددد إددددم 
 أذرعها يف البلد وهو ما تو د  التقارير املختلسة.

 ،دنأر هددي أول  ليددة شدديعية جيبوتيددة يقودهددا املدددعو عبدددالرجنر ياملستبصددر حر ددة تعتددرب و 
 يران.إوهو متشيع يعم  لصاحل 

املولسددات والمتددب  وتيس، وتوايددعهددذ  احلر ددة نشددر التشدديع يف أوسددا  اايبدد ومددر أهددداف
وإحيددددداا املناسدددددبات  ،إت اللغدددددات املختلسدددددة طالسرنسدددددية، الصدددددومالية، العسريدددددة  املةعدددددة الشددددديعية
 .(3)املختلسة
ت إيددران أحددد املرا ددم الشدديعية المددرب  يف جيبددويت، والدديت ضددم   أنشدد م2014يف عددام و 

يعي مدو ر ا يف جيبدويت، وصدار يف عدة شخصيات شيعية يف الباد، وتطور النشا  اإليرا  الشد
العلر بعد أن  ان سريًّا، وذلده مدر  دال األنشدطة الديت تقدوم مدا هدذ  املرا دم الشديعية هندا ، 
فعلددى الددرغم مددر  طددر ملدد  هددذ  املنظمددات، إ  أهنددا   تلقددى اعةاض ددا رقيًّددا مددر السددلطات يف 

ددددا  ارجيًّددددا سددددواا مددددر  إيددددران أو حددددىت عدددددد مددددر جيبددددويت، بدددد  إن هددددذ  املنظمددددات تتلقددددى دعم 
 .(4)املنظمات الدولية الشيعية املعنية باألمر
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تنشدددط منظمدددات التشددديع يف جمدددال العمددد  اخلدددريش واإلنسدددا  أو تلددده العاملدددة يف جمدددال و 
فقدددا  للتقدددديرات ا ليددة فدددان نشددداطها يف دا دد  األحيددداا الشدددعبية ويف ، و الدددعوة واللقافدددة والسمددر

ويقدوم عددد مدر اايبدوتيس  ،م2013ل وادا  مندذ مطلدع عدام ا افظات الدا ليدة شدهد تطدورا  م
 .(1)بميارة إيران ومنها شخصيات دينية باراة يف جيبويت

 يلي  ما جيبويتوأهم النشاطات الشيعية اإليرانية يف 
ويعددد املر ددم مددر أهددم موسسددات التشدديع  مر ددم أهدد  البيدد  حبددي اللددا  يف جيبددويت ت سدديس  -1

بددددعدة غدددرف ر يسدددية منهدددا  غرفدددة لل ددديافة وممتبدددة  يتمدددون املر دددمو  وأ لرهدددا نشددداطا  يف الدددباد،
حبيدد   ؛متماملددة إضددافة إت صددالة للم اضددرات والدددروس، ومت  هيددم  بشددم  حدددي  ومتطددور

 تتوفر فيه    اخلدمات واملعدات الاامة للتواص  ويدير  الشي  دمد حسس.
ات الدينية اخلاصة للمدذهب تقيم    املناسبحسنية الرسول األعظم يف حي الربع  إنشاا  -2

 لشيعة.لم االشيعي منها إحتسال  ناسبة عاشوراا إضافة إت داضرات دينية إسبوعية تق

وتعمدد   ،وهتددتم يف النشددا  السمددرش واللقددايف إضددافة إت العمدد  اخلددريش ععيددة النددور  إنشدداا -3
 اامعية وفقا  للقانون وضمر منظمات استمع املد  يف الباد .

لنشددددر  ؛ويقددددوم املر ددددم بعديددددد مددددر السعاليدددداتر  ير ددددم اللقددددايف اماعددددة املستبصددددر امل ت سدددديس -4
 املذهب و د دعما  ماليا  وفنيا  مر إب  اسمع العاملي أله  البي .

ةعة المتب والب و  إت اللغدات ا ليدة  بتعىن و موسسة جعسر الصادق للب و   إنشاا  -5
  الصومالية والعسرية إضافة إت السرنسية.

تقددع يف حدي اللدا  مدر العاصدمة وعاند  املمتبددة و  مدة المهدراا اإلسدامية طممتبدة فااا إنشد -6
 ددال السددةة املاضددية مددر إمهددال  بددري ونقددص شددديد يف املددواد والمتددب إضددافة إت الدددعم املدداز 

قيدادات بعد  الوذلده بسدبب اخلافدات الديت  اند  إا مدة بدس إدارة املمتبدة و  ؛لتشغيلها الاام
 (2).الشيعية

 
 

                                 
  http://www.acrseg.org/40722 ينظر: املركز العريب للبحوث والدراسات (1)
 http://mogadishucenter.com/2015/09مركز مقديشو للبحوث والدراسات ينظر:  (2)
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 الصومال: -12
 .(1)% مر جمموم السمان1نسبة الشيعة تبلغ فيها تشري بع  املصادر ب ن  
حددددس  ؛م2011ا هتمددددام اإليددددرا  ااديددددد بالشدددد ن الصددددوماز يرجددددع إت عددددام إت عددددام و 

أعلنددد  األمدددم املت ددددة أن الصدددومال تشدددهد جماعدددة هتددددد حيددداة مايدددس الصدددوماليس يف جندددوب 
ة احلرجة ثر   إيدران مدع مدر ثدر  ود لد  يف الدباد ثد  سدتار إغاتدة الباد، ويف تله السة 

 املت ررير. 
التشدديع يف الصددومال بواسددطة موسسددة اهلددال األجنددر اإليددرا  وموسسددة اخلميددل  إددد بدددأو 

اخلرييدددة اللتدددس واستدددا تدددداعيات احلدددرب األهليدددة للتغلغددد  يف النسددديل الصدددوماز عدددرب املسددداعدات 
 ت الباد بظروف مدمرة لبنياهتا الت تية الص ية. بعد أن مر  ؛اإلنسانية

ت إامددد  إيدددران باللعدددب علدددى سددداحة التناإ دددات الدا ليدددة   اولدددة التقدددرب مدددر الطدددرق 
و ددان ذلدده سددببا لتعميدد  الشددر  ورفددع حدددة التددوترات بددس  ،الصددوفية واسددتخدامها ضددد السددلسية

مدددددون الميددددددش مدددددر اللقافدددددة الصدددددوماليس الدددددذير مل يمدددددر ينقصدددددهم أصدددددا املميدددددد،  اصدددددة أن امل
 الصومالية  ان إد مت استيعابه وتذويبه يف املمون العام ا لي الصوماز تقافيا وعرإيا ومذهبيا.

وهو سعي يوجهه العداا  ،إ  أن ا او ت اإليرانية ا ه  إت  إحيا ه وإبراا  مر جديد
ومل تمتددد بددذله،  ،الدينيددةلددإلر  السددل يف نسددخته الشددافعية باسمدد ، ومددر ت مت بدد  السرإددة 

ويبددو أن سياسدة إيدران  ،ب  حاول  دعم تيارات صوفية مسل ة متطرفة ل رب الوجود العريب
اخلارجية يف الصومال   تتورم عر استخدام بعد  التيدارات السدنية املتطرفدة نسسدها  د ذرم هلدا، 

 .(2)إذا رأت يف ذله ما  دم مصاحلها يف القرن اإلفريقي
والتقددى  اار مقديشددو إددد م2012ارجيددة اإليددرا  علددي أ ددرب صدداحلي عددام وايددُر اخل  ددانو 

 اهلدددا الدددر يس حسدددر شدددي  دمدددود يف القصدددر الر اسدددي، وأعلدددر أتنددداا مدددومتر  الصددد سي افتتددداح 
سسارهتم يف الصومال بعد أ لر مر عقدير مر الغياب، وفدتح ممتدب للهدال األجندر اإليدرا ، 

                                 
 https://mhtwyat.com2021 موقع حمتويات املرجع األول للمحتوى العريبينظر:  (1)

 https://gulffutures.org/archives/2821للبحوث والدراسات  مستقبل اخلليجمركز ر: ينظ (2)
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والافددددد  أن السدددددسارة اإليرانيدددددة، و دددددذله مقدددددرات  ،وممتدددددب آ دددددر ملوسسدددددة اخلميدددددل اخلرييدددددة
 .(1)موسساهتم اخلريية تعم   ارج األما ر ا صنة أمنيًّا يف مقديشو
ملدددها املددذهب وإبلددة جديدددة  علددى نسددس الطريدد  واملنددوال اتددذت إيددران مددر املنطقددة مدداذا  

ع املدددذهب لنسوذهدددا الشددديعي مسدددتغلة يف ذلددده املدددذهب الصدددويف الدددذش يتشدددابه إت حدددد  بدددري مددد
فمتطريف الصدوفية  ددون إواسدم مشدة ة مدع إيدران،  ؛الشيعي  اصة يف إ ية تعظيم المعامات

 داربة السمر الوهايب السلسي املهيمر على الساحة الدينية ا جتماعية.اعمهم مل  
 ن إليدددران منطلقدددات عقا ديدددة وسياسدددية وأمنيدددة يف آن واحدددد، تعمددد  جاهددددة بدددشددده و  

        .يف الصومال سع  لنشر التشيع ولذا ؛فها العقا دية والسياسية واألمنيةلت قي  أش مر أهدا
صددمة الصددومالية  طددوة فددتح إنددوات اوعلددى هددذا األسدداس إامدد  السددسارة اإليرانيددة يف الع

اخلايدددا الصدددوفية يف الدددباد  موناهتدددا السياسدددية واملسدددل ة و دددذا شددديو   اتصدددال مدددع الطا سدددة أو
ا الدعم الاام ليصب وا فاعا ر يسيا يف املعادلة استمعيدة والسياسدية الموايا، وعمل  على تقد

 .(2)يف الباد
مددواطنس  سددتةالقليلددة املاضددية  ددرب اعتقددال  السددةةتناإلدد  وسددا   إعددام صددومالية يف وإددد 

إيدرانيس، جددا وا للددباد مدددف إغاتددة املت ددررير مددر ااسدداف واساعددة واهتمددتهم السددلطات بتغيددري 
حيد  ؛ م مر نصرة املنموبس إت نشدر املدذهب الشديعي يف بلدد  ظدى بانسدجام طدا سيأجندهت

 تنتمي األغلبية الصومالية الساحقة إت املذهب السل.
وذ دددر موإدددع صددد يسة صدددوت الصدددومال النددداط  باللغدددة العربيدددة مدددر العاصدددمة الصدددومالية 

اطنس اإليددددددرانيس مدددددر املددددددو  سددددددتةمقديشدددددو أن أجهددددددمة األمدددددر واملخددددددابرات الصددددددومالية اعتقلددددد  
 والصوماليس والذير اهتموا بال لوم يف أنشطة نشر التشيع يف منطقة القرن اإلفريقي.

وأفدددادت الصددد يسة نقدددا عدددر وسدددا   إعدددام دليدددة أن جهددداا املخدددابرات الصدددوماز داهدددم 
بالعاصدددمة مقديشدددو يدددووش مسدددوولس إيدددرانيس وصدددوماليس  دددانوا يعملدددون يف نشدددر التشددديع  مندددم   
 صمة مقديشو واملناط  األ ر  مر الباد.بالعا

                                 
 /http://mogadishucenter.com/2016/02 مركز مقديشو للبحوث والدراساتينظر:  (1)
 https://democraticac.de/?p=41629املركز العريب للدراسات االسرتاتيجية واالقتصادية والسياسية ينظر:  (2)
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وحسددددب تقريددددر صددددوت الصددددومال فددددان املوسسددددات اإلغاتيددددة اإليرانيددددة الدددديت وصددددل  إت 
مددر أجدد  نصددرة املنمددوبس واملت ددررير بااسدداف واساعددة، ولمنهددا حولدد  أجندددهتا إت  الصددومال

 اطة.ا تساب األسر املعواة عر طري  تنظيم المواج ااماعي، وتقدا حرف اخلي
هذا ونشرت وسدا   إعدام دليدة، نقدا عدر جهداا املخدابرات الصدوماز صدورتس ادوااش 
سسر اتنس مدر املعتقلدس، ومهدا دسدر دسدل وروح ا   مداز شداهنورش يعمدان لدد  موسسدة 

 .(1)اخلميل لإلغاتة، ولمنهما اعما أهنما دبلوماسيان مر السسارة اإليرانية يف مقديشو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 /https://www.alarabiya.net/iran/2015/12/29 موقع قناة العربيةينظر:  (1)
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 جزر القمر: -13
 .(1)% مر جمموم السمان 7.6نسبة الشيعة تبلغ فيها تشري بع  املصادر ب ن 

  شدده أن التغلغدد  اإليددرا  يف جددمر القمددر وسددعيها احلليدد  لتشددييع مواطنيهددا إددد حقدد  و 
  . احات   ب س ما نسبيا  

مل  م2006سددنة  إبدد  تددوز الددر يس السدداب  عبدددا  سددامب ر اسددة اامهوريددة القمريددة يفو 
بعدددد تدددوز لمدددر أش وجدددود فيهدددا، و  نتمددر هندددا  عاإدددة بدددس جدددمر القمدددر وإيدددران ومل يمدددر إليدددرا

وأ دددذت تتطدددور بشدددم  مل دددوت وحليددد ، توجددد  بعددددة  ،سدددامب بددددأت العاإدددة بدددس البلددددير
  .اتساإيات ومذ رات تساهم سرعان ما  رج  إت حيم التنسيذ

 ت عليها العاإة القمرية اإليرانية وفيما يلي أهم ا طات اليت مر        
ع البلددان تددا  مدذ رات تسداهم للتعدداون يف جمدا ت التعلديم املهددل، والتشدجيع املتبددادل إدو  -1

 لاستلمارات، وتقدا إيران مساعدات امر القمر.
ضددمر جولددة أفريقيددة  م2009 عدداماار الددر يس اإليددرا  دمددود أجندددش  دداد جددمر القمددر يف  -2

   . ينيا وجيبويت  نل  أي ا  
اار الر يس عبد ا  سامب إيران مرتس يف فةة حممه اليت امتددت سدس سدنوات، واارهدا  -3 

 نا به إ لي  انس تا  مرات تقريبا.
 فت   السسارة القمرية لد  طهران بتموي   ام  مر إيران. -4
 وات فقط.تبادل أ لر مر عشرة واراا الميارات بس البلدير يف مدة تا  سن -5
اار حسددس أنددوارش ر دديس مددا يسددمى طانددة إمددداد اإلمددام اخلميددل  اإليرانيددة  م200٨منددذ  -6

 للوإوف على سري األعمال واملشاريع اإليرانية املوجودة. ؛جمر القمر أ لر مر سبع مرات
لبيددع املنتجددات  ؛ُمددنح اإليرانيددون إطعددة أرض ببلدددة بنددداماج، اهلدددف منهددا بندداا سددوق  بددري -7
 صناعات اإليرانية بعد بنا ها، إضافة إت من هم أراض يف    مر جميريت أ وان وموهيلي.وال
 
 

                                 
 https://mhtwyat.com2021 موقع حمتويات املرجع األول للمحتوى العريبينظر:  (1)
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 والشيعية يف جمر القمر  يرانيةإلاملشاريع واألنشطة ا أهم      
مر ددم طددب تددابع للهددال األجنددر اإليددرا ، ومماندده يف العاصددمة لددوار السددسارة الليبيددة وأمددام  -1

 فندق طلو مورو  .
يقديم دورات للغددة و تنمانيددا،  يفطالتبيدان اللقددايف  بوسدط املديندة، تددابع للسدسارة ا يرانيدة  مر دم -2

 السارسية.
احلددي ،   معهد احلقوق والعلوم اإلسامية التابع ملر م التبيان ومينح دبلومدا يف تصصدات -3

دفعتددان،  والقددرآن، والقددانون اإلسددامي، وا اسددبة، وغريهددا، وإددد ترجدد  مددر املعهددد حددىت انن
 طالبا ويقدم هلم التعليم جمانا. 170يقارب  والدفعة احلالية يوجد فيها ما

مر دم للمسداعدات اإلنسدانية طاندة إمدداد اإلمدام اخلميدل يف جدمر القمدر املت ددة ، ويقدوم  -4 
رعايدددة األسددر السقدددرية وتقدددا الددددعم ب  مددا تقددومب نشددطة خمتلسددة أمههدددا  تنظدديم دورات تدريبيدددة،  

 ٨00والعيددل هلددم، ويبلدغ عدددد األسددر املسدتسيدة مددر املسدداعدات الديت تقدددم  دد  شددهرير املدادش 
 أسرة إمرية.

 احلسينيات يف املرا م اإليرانية لمر القمر.إإامة ما يسمى بد -5
 ؛من   احلمومة القمرية مقر واارة الشوون اإلسامية والعددل سدابقا  لوفدد مدر جامعدة إدم -6

 ليها جامعة املدينة، والغالب أهنا جامعة إم. فتتاح جامعة فيه أطل  ع
  متددددربا  إمريّدددا  باملعهدددد الدبلوماسدددي التدددابع لدددواارة اخلارجيدددة اإليرانيدددة؛ ألجددد  15إحلددداق ط -7

التدددريب اململددد علددى العمدد  الدبلوماسددي يف املنظمددات الدوليددة واإلإليميددة ملدددة أربعددة أسددابيع؛ 
 لتموينهم  دبلوماسيس متخصصس.

سدددامي برعايدددة السددددسارة اإليرانيدددة ثددد  إشددددراف وتنسيدددذ معهددددد عدددرض للمتدددداب اإلفدددتح م -٨ 
احلقوق والعلوم والقرآن واحلدي ، التدابع ملر دم التبيدان العلمدي واللقدايف اإليدرا  بالعاصدمة مدرو  

 م وهو أول معرض للمتاب يف جمر القمر.2011 يف
ومدغشدقر تعتدرب املر دم  ،عاشدةيف مدغشقر مر حي  السدمر واإل إمريا   طالبا   256 سالة   -9

 املتشيعس هم مر  ر ي مدغشقر. ريسالر يس  ستقطاب القمريس حنو التشيع ومعظم القم
مديندددة حاحددداش الددديت يقدددع فيهدددا املطدددار  يفهندددا  مشدددروم إلنشددداا طمر دددم فاطمدددة المهدددراا  -10

  يلو مة عر العاصمة مرو .  10الدوز امر القمر وتبعد 
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 اطات اليت إام ما متشيعو الدا   النش أهم       
هلددذا قددى  ؛و ددان هددذا أول اهددور علددل للشدديعة م2007ا حتسددال بددذ ر  عاشددوراا عددام  -1

املتشددديع دمدددود عبدددد ا  إبدددراهيم هدددذا اليدددوم طيدددوم التبليدددغ للتشددديع  وذلددده حينمدددا  دددرج بعددد  
يف جميدددرة  الشدددباب وهدددم  تسلدددون بدددذ ر  عاشدددوراا وفددد  الطقدددوس الشددديعية يف عددددة حسدددينيات

وعيع املشار س يف هذ  الطقوس هم شباب درسدوا  ،مر جمر القمر انأ اا ا ويف جميرة هنمو 
أن هنددا  حر ددة سددرية تعمدد  يف نشددر علددى وهددو دليدد  واضددح  ،مدغشددقر أو يف جددمر القمددر يف

 التشيع.
وفيدده مر ددم اللقلددس وهددو مر ددم تعليمددي تقددايف يدددّرس األطسددال فيمددا بددس اخلامسددة والعاشددرة،  -2

 ا تدلجناح للشباب لتعلديم العلدوم التقنيدة واحلاسدوب إضدافة إت تددريس فقده املدذهب الشديعي 
 عشرش.

أسسها جمموعة مر املتشيعس  م2004الدولة سنة  يفأنصار اللقلس، وهي ععية مسجلة  -3
  الدددفام عددر  مددا يمعمددون  يف جميددرة القمددر المددرب  علددى رأسددهم املتشدديع دمددد ملجدداو، هدددفها

اتددذوها سددتارا لنشددر التشدديع واسددتقطاب الشددباب واألطسددال  لمددنهمو  ،لقددرآن وعددر أهدد  البيدد ا
 يتبع هلا. هلذا الغرض، ومر م اللقلس

، اخلميددددلمددددر انددددة اإلمددددداد لإلمددددام  م2009حسددددينية يف مدينددددة اايددددوا الدددديت مت بنا هددددا يف  -4
 يفنددداا حسدددينية  بدددرية داولدددة بو حسدددينية يف هندددموان يف مديندددة متسدددامود مسدددقط رأس سدددامب، و 

 .(1)لتمون منطلقا لنشاطاهتم وثر اهتم التبشريية ؛مدينة متسامود يف جميرة هنموان

 
 
 
 
 
 

                                 
 https://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=6159 موقع الراصدينظر:  (1)



44 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مباحث: ثالثة, وفيه فريقيةجهود إيران في نشر التشيع في الدول اإلالفصل الثاني: 
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 .فريقيةالدول اإلجهود إيران في نشر التشيع في الفصل الثاني: 
املساندة هلا حر ة التشييع ماضية على إدم وساق يف إفريقيا، مشسوعة  بعدد مر العوام  

مايدس ينتشدرون يف الغدرب  سدبعةتت د  بعد  املصدادر أهندا حندو واليت وهو ما وفر هلا أعدادا  
   فقط. اإلفريقي
علددددى الددددرغم مددددر الغطدددداا اللقددددايف واإلنسددددا  الددددذش تتسددددة وراا   دددداذج القددددوة الناعمددددة و 

بتقدوي  أمدر دول إفريقيدا اإليرانية؛ فان هذا الغطاا ُ سي وراا  الملري مر األهداف الديت تندذر 
جنددددوب الصدددد راا واسددددتقرارها، ويف القلددددب منهددددا دول غددددرب إفريقيددددا، ويدددد يت علددددى رأس تلدددده 
األهداف إاطبة  نشر التشيع، وتوطيدد النسدوذ العسدمرش اإليدرا  علدى السداحة اإلفريقيدة، ف دا  

 عر استغال تروات القارة ومقدراهتا الطبيعية.
بتهددددا يف نشددددر املددددذهب الشدددديعي يف دول القددددارة؛ إذ و  تسددددتنمد إيددددران عددددر إعددددان رغ

م، يف حندو 2016أماط  إيران الللدام عدر أ درب مشدروم لنشدر التشديع يف إفريقيدا، يف مدايو عدام 
الدددعوة والددةويل ونشددر التشدديع، والتعريددد باإلمددام املهدددش   دولددة  إفريقيددة، ثدد  عنددوانتاتددس 

 .ورسالته يف الدول اإلفريقية
خااالل الساانوات املاضااية يف أن تفاارض نفسااها كأحااد أباارز الفاااعلني جنحاات طهااران وقااد 

توسااايع نطااااق عالقاهتاااا الدبلوماساااية ماااع القاااارة، وارتااابط هاااذا التوجاااه و  ،داخااال القاااارة األفريقياااة
 .باالزدهار االقتصادي إليران وتنامي قدراهتا العسكرية؛ نتيجة تعاتم عائدات النفط

شااكلت أفكااار اخلميااي األساااس القااوى لبنيااة  م1979ويف أعقاااب الثااورة اإليرانيااة، عااام 
السياسة اخلارجية اإليرانية، ورأى اخلمياي يف الادول والشاعوب املستضاعفة الايت جارى اساتغالهلا 
مااان الااادول الكاااربى حليًفاااا قويًّاااا لطهاااران يف مواجهاااة ماااا أطلاااط علياااه االساااتكبار العااااملي بقياااادة 

، وماااان هنااااا باااارزت أفريقيااااا باعتبارهااااا قااااارة الواليااااات املتحاااادة، الاااايت وصاااافها باااااالشيطان األكاااارب
 املستضعفني، السيما أهنا متتلك قدرة تصويتية كبرية يف املنظمات الدولية، مثل األمم املتحدة. 

التحركات اإليرانية يف أفريقيا تطورًا ملموًسا، وبرز الدور اإلياراين يف أفريقياا، وقد شهدت 
 . 1طالعالقات اإليرانية األفريقية زمخًا كبريًا ومع وصول الرئيس أمحد جناد إىل احلكم شهدت

                                 
 https://www.almarjie-paris.com/3198سات واألحباث االستشرافية ينظر: موقع املرجع للدرا  1ط
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حيب استضافت مدينة قم اإليرانياة  م؛2016وبلغ النشا  اإليراين يف أفريقيا أوجهه يف 
ليعاااد واحاااداً مااان أبااارز مشااااريع إياااران لااازرع  ؛دولاااة أفريقياااة ثالثااانييف ماااايو ماااامتراً دينيااااً لطاااالب 
 .األفريقيةأيديولوجيتها املذهبية يف القارة 

رابطاة »ت اإلعاالن عان تأسايس ماا يعارف باا  م2016وبعد أشهر وحتدياداً يف أغساطس 
وهو  مع يضم قادة احلوزات الشيعية يف إفريقياا، ويهادف لنشار باذور الطائفياة « عموم أفريقيا

 وخلط مذهش جديد وافد على شعوب القارة. ،يف القارة اإلفريقية
واختيااار املوريتاااين بكااار ولااد  ،هلااذه الرابطااة ويعااد اختيااار العاصاامة الساانغالية دكااار مقااراً 

دلياًل على مدى اهتمام إيران مبنطقة غرب أفريقيا حتديداً واليت تضم كالً مان:  ؛بكار رئيساً هلا
موريتانيا ومايل والنيجر وبوركينا فاساو والسانغال وسااحل العااج والغاابون وجامبياا وغينياا بيسااو 

 . 1طوليبرييا وسرياليون والرأس األخضر وغينيا وغانا ونيجرييا وبنني وتوغو
باشااراف جلنااة أفريقيااا تقرياار ميااداين، التشاايع يف : بعنااوان م2010عااام  كتاااب صاادروقااد 

راد هااذا الرصااد امليااداين أن يتبااني الواقااع وأتقصااي احلقااائط عاان مركااز مناااء للبحااوث والدراسااات، 
شااايع إىل حاااد الظااااهرة مااان الفعلاااي حلقيقاااة النشاااا  الشااايعي يف البلااادان السااانية، وهااال يصااال الت

وماادى حتااولل الساانيني فعلياااً إىل املااذهش الشاايعي، وخلااص التقرياار إىل  ،حياب وجااوده املاس سااي
 تصنيف الدول األفريقية من حيب تغلغل النشا  الشيعي إىل األقسام األربعة التالية:

 ؛يجرييااان :دول ياكااد التقرياار أن التشاايع يصاال فيهااا إىل مسااتوى الظاااهرة وهااي ثااالث دول -1
حيب التشيع منتشر وله وجود منظم، وهي أكثر بالد أفريقيا من حيب انتشار التشيع ووجاود 

وإذا اعتربناا نيجريياا وغاناا مان  ،غاناا وتاونس :والادولتان األخرياان مهاا ،توتر بني الشايعة والسانة
  حمدود دول غرب أفريقيا اليت استقبلت منذ وقت سابط املهاجرين اللبنانيني، وتهر فيها نشا

 للجالية هناك، فقد يبدو الفتاً وجود قوة شيعية ذات أثر يف تونس.
دول يصاااااال فيهااااااا النشااااااا  الشاااااايعي إىل مسااااااتوى الظاااااااهرة ماااااان حيااااااب اجلهااااااود املبذولااااااة  -2

واملاسسااات ماان ماادارس ومساااجد وحسااينيات وبعثااات دراسااية، مااع حتااولل حماادود إىل املااذهش 

                                 
 https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2017-12-26-1.3142071 صحيفة البيان اإلماراتيةينظر:  1ط
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وجازر  ،وتنزانياا ،والسانغال ،وسااحل العااج ،كونااكريوغينياا   ،وكينياا ،وهي: سارياليون ،الشيعي
 واجلزائر. ،واملغرب ،القمر
دول يوجااد فيهااا نشااا  ملمااوس ومتزايااد للتشاايع ولكنااه مل يتحااول إىل كونااه تاااهرة ال يف  -3

 ،والكااامريون ،ومااايل ،وبِنِااني ،وهااي: النيجاار ،املاسسااات وال يف اعتناااق أهاال الاابالد للمااذهش
 .اوغندوأ ،والسودان ،والكنغو

أماااا الاااادول الااايت ال يعااااّد النشااااا  الشااايعي فيهااااا ملموساااااً أو تااااهراً وال كثاااال تاااااهرة ال يف  -4
 ،والصااااومال ،وجيبااااويت ،وتشاااااد ،وموريتانيااااا ،وليبرييااااا ،توغااااو :فهااااي ،ماسساااااته وال يف معتنقيااااه

 . 1طوبوركينا فاسو ،وغينيا بيساو ،والغابون ،وغامبيا ،وإثيوبيا ،وموزمبيط
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 : افريقيإ شرقدول جهود إيران في نشر التشيع في : المبحث األول
 وهذ  الدول املت ترة بالتشيع  التاز 

 :إرتيريا -1
 سددتةحددواز  م2021يقدددر تعددداد سددماهنا بندداا  علددى تقددديرات وإحصددا يات هنايددة عددام 

% 50  نسدبة فهدي تشدم ؛تعترب الديانة املسي ية هي الديانة السدا دة يف الدبادو  ،نسمةمليون 
% 50 إت %4٨نسدبة السدمان املسدلمس تدةاوح مدا بدس  و  ،مر إعاز عدد السدمان يف الدباد
 .(1)مر إعاز عدد السمان يف الباد

  .(2)% مر جمموم السمان 3 ريةياإيف نسبة الشيعة تبلغ تشري بع  املصادر ب ن و 
 ،اإريةيددالشدديعي يف  علميددة بددان هنددا  مسددام حليلددة تبددذل لنشددر املددذهب تسيددد مصددادرو 

يلددي السدداح   ثمددا اإريةيددوأ دددت تلدده املصددادر بدد ن هددذ  ا دداو ت نلدد  العديددد مددر مندداط  
 على الب ر األجنر وسط السمان. شاإلرتري 

ريةيددا أضدد ى ربددع املسددلمس تقريبددا مددر أتبددام املددذهب إونقددا عددر تقريددر منظمددة   دداا يف 
 أقدددددرا ومصدددددوم وعصدددددب وبعددددد  املددددددن الشددددديعي متخدددددذير هلدددددم  معدددددات سدددددمانية  بدددددرية يف

 .(3)األ ر 
ينددرج علدى حددد إدول أحدد إيددادات املعارضدة علدى  لسيددة نظدام أفدورإي الددذش مدد ووتدد  و 

بدذله ، و عقب  افاته املتمايدة مع أمريما ثديدا  والغدرب عمومدا   ؛عاإاته السياسية مع إيران
الدذش مدر شدانه أن يوجدد سيمون الشعب ض ية أ ر  يف جمال  ارب نشدر السمدر الشديعي و 

الددذش يريددد مسددلمس  شاإلرتددري بددالطبع ثمددا  دددم النظددام  ، وهددذااإريةيدد افددات بددس املسددلمس يف 
ليمددددارس منهجدددده املرسددددوم يف اسددددتممال مشددددروم التغيددددري الدددددميغرايف الددددذش بدددددأو  منددددذ  ؛ثمددددمإس
 .(4)مدة

                                 
 https://www.muhtwa.com/424001قع حمتوى مو ينظر:  (1)

 https://mhtwyat.com2021 موقع حمتويات املرجع األول للمحتوى العريبينظر:  (2)

 https://albayan.co.uk/article2.aspx?id=4433 جملة البيانموقع ينظر:  (3)

 https://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=4128الراصد  موقعينظر:  (4)
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بددام الصددوفية عدددر ريةيدددا بنشددر التشدديع وسددط أتإبدددأت إيددران ومنددذ إإامددة العاإددات مددع و 
طريد  مل قهدا اللقددايف، وللت  يدد علددى أن إليدران أهدددافا مبيتدة غددري تلده املعلنددة املتعلقدة  صددساة 
تمرير البةول، ومر تله األهداف متر دم إيدران يف أهدم ثمدرير مدا يس يف العدامل مهدا م دي  هرمدم 

 .(1) وباب املندب
 شدرق السدودان وإغدرااهم تقددا يف اإلرترييدسو ان إليران دداو ت  سدتقطاب الطداب 

 .(2)للدراسة يف إيران املساعدات هلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 https://albayan.co.uk/article2.aspx?id=4433 جملة البيانموقع ينظر:  (1)
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 إثيوبيا: -2
حدددددواز  م2021يقددددددر تعدددددداد سدددددماهنا بنددددداا  علدددددى تقدددددديرات وإحصدددددا يات هنايدددددة عدددددام 

فهدي تشدم  نسدبة  ؛تعترب الدياندة املسدي ية هدي الدياندة السدا دة يف الدبادو  ،نسمةمليون 115
مددر إعدداز  %34حددواز نسددبة السددمان املسددلمس و  ،د السددمان يف الددباد% مددر إعدداز عددد66

 .(1)عدد السمان يف الباد
استغل  إيران ذراعها الطوت يف إتيوبيا وهم عاعدة األحبداش ثد  إيدادة أجندد ديدل يف و 

ا ددةاق اسلددس األعلددى للمسددلمس، وبالنسدداذ مددر  الدده إت استمددع عددرب السدديطرة علددى عقددول 
املسلمس، ولمي ت مر إيدران ا تمدال السديطرة والنسدوذ أإنعد  احلمومدة بدابرام اتساإيدة الطاب 

تقافية تت مر التعاون مع ااهدة الرقيدة للمسدلمس، وهدي اسلدس املدواز هلدا يف األسداس بقيدادة 
 رجلها أجند ديل، واملل   اللقايف اإليرا  هنا ، وهو أحد رجال احلرس اللورش هنا .

ا تساإيدة إإامدة أنشدطة ومرا ددم تقافيدة، وتقددا دعدم مدادش رقدي سددنويا إت  وتشدم  بندود
جانددددب املعونددددات والتربعدددددات، للقسددددم العدددددريب لددددد  جدددددامعيت أديددددس أبابدددددا،  ددددرب  ااامعدددددات 

ومتمن  إيران أي دا مدر السديطرة علدى  درب  ااامعدات اإلتيوبيدة،  اإلتيوبية، وجامعة جمجما،
 السارسية والعربية على نسقاهتا اخلاصة، األمر الدذش دفدع أعددادا  عرب فتح أإسام لتدريس اللغتس 

 ها لة مر الطاب إت ا ن مام إت هذ  األإسام مذ  ااامعات.
متمن  مر  نيد عناصر موالية هلا مر الو يات اإلتيوبيدة عدرب تنظديم دورات دعويدة  ما 

مددا يعددرف  ر ددم السسددة يف أديددس جمانيددة تشددم  تددذا ر وفنددادق وتمدداليد املعيشددة، والدديت يدددفعها 
 أبابا، وهو ااهة اململلة إليران يف هذا الش ن.

وميلددد  إإلددديم الصدددومال اإلتيدددويب أمهيدددة  اصدددة لدددد  إيدددران، باعتبدددار  أ لدددر األمدددا ر الددديت 
بسددبب إددرب السمددر بددس املددذهب الشدديعي، والصددوفية الدديت  ؛ميمدنهم اسددتقطاب أتبددام إليددران مندده

 الصوفيس متشاما معه.تعد املبدأ األساسي لد  
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و مددددا أحممدددد  إيددددران سدددديطرهتا علددددى ااامعددددات ا هدددد  إت املدددددارس يف هددددذا اإلإلدددديم، 
ووضددع   طددط متماملددة إلنشدداا املدددارس وتربيددة الددنشا علددى املددذهب الشدديعي، وت هيدد  مددر 

 يصلح منهم ليصب وا دعاة تابعس إليران.
مديندة جمجمدا، وهدي عاصدمة  ةللشديعومر أهم املدن اليت انطل  منها النشا  اململد 

، وواحدة مدر أ درب املددن هندا ، وت دم جامعدة،  مدا يشدم  اإلتيويباإلإليم الصوماز با ثاد 
هددذا اإلإلدديم أي ددا مدينددة هددرر الدديت تعددد هددي وجامعتهددا  لمددة السددر يف انتشددار النسددوذ اإليددرا ، 

 ويطل  عليها الشيعة هنا  لقب املدينة املقدسة.
أإصددى شددرق إتيوبيددا، ومددا طريدد  ميتددد يف ا ددا  األراضددي الصددومالية،  هددرر يفمدينددة وتقددع 

ويتمتع النسوذ اإليرا  فيها بقوة ها لة، اعتمادا على أهنا املقر األصلي لطا سة األحباش، وعلدى 
 ما تتمتع به مر عاإات إوية مع ااماعات الصوفية الصومالية يف أوجادير.

يمددده بقيدددادهتم للمجلدددس األعلدددى ملسدددلمي إتيوبيدددا وبنددداا علدددى هدددذا النسدددوذ، والدددذش مت تدع
بدددمعم داربدددة مدددا الوهابيدددة، حدددىت أهندددم أغلقدددوا أ لدددر مدددر  ؛  دددوا يف ثجددديم ومندددع أنشدددطة السدددنة

يف مدينددة جمجمدا وحدددها بد مر مددر املددعو نددير بددر سديد نددور ر ديس اسلددس  مسدجدا   عشدرير
 . (1)السنية يف هذ  املنطقة واأل ري مر ألد أعداا الدعوة ،األعلى يف اإلإليم الصوماز

مر م  اا  فان حر ة تشدييع السدنة يف إتيوبيدا يف أوجهدا و اصدة يف يف نقا عر ما نشر و 
 .(2)إإليم نغلي بورنا والعاصمة أديس أبابا

 
 
 
 
 
 

                                 
 https://www.albawabhnews.com/1815026 يموقع البوابة اإلخبار ينظر:  (1)
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 تنزانيا: -3
 ،نسدمةمليدون  5٨ حدواز م2019يقدر تعداد سماهنا بناا  على إحصا يات هنايدة عدام 

نسدددبة السدددمان املسدددلمس و  ،% مدددر إعددداز عددددد السدددمان61ي ية نسدددبة الدياندددة املسدددتشدددم  و 
 .(1)مر إعاز عدد السمان %35 حواز
وذلده  ،ا% مدر سدماهن20حندو  يبلدغ تنمانيداعدد الشيعة يف  تشري اإلحصا يات على أنو 

نسددبة بدد ن ، بينمددا مصددادر أ ددر   2طحبسددب دراسددة أجريدد  مددو ر ا مددر إبدد  مر ددم بيددو لألحبددا 
 .(3)مر جمموم السمانفقط %  7غ فيها الشيعة تبل

مدددر واارة  م2013ولمدددر وحبسدددب التقريدددر الصدددادر حدددول حريدددة األديدددان يف تنمانيدددا لعدددام 
 ،% نسدبة السدنة9٨اخلارجية األمري ية، فان نسبة معتنقدي اإلسدام يف ا بدار وحددها تصد  إت 

 . 4طانسيوية والباإي منها يتوام على عدد مر السرق الشيعية يومر ما ذوو األصول
جددرة الشدديعة اهلنددود الددذير يُعرفددون بددداخلوجة، وينتمددون إت بدددأ مالتشددّيع يف شددرق أفريقيددة و 

حيددد  هددداجر هدددو ا الشددديعة اهلندددود إبددد  مدددا يقدددرب مدددر إدددرن  ؛ةيالطا سدددة اإلماميدددة ا تدددل عشدددر 
انيدا، ومدر أهدم مرا دم الوجدود الشديعي يف شدرق أفريقيدة دولدة تنم  ونصد القرن إت شرق أفريقية،

   . 5طوتُعترب العاصمة دار السام املر م األساس للخوجة
، وهلددددددم بعدددددد  مدددددددن دار السددددددام ودودمدددددا وعروشددددددة وتنغددددددا يف حاليددددددا   الشدددددديعةيتواجدددددد و 

نصدددار أ وحسدددينية ،هددد  البيددد أ ، وحسدددينيةاخلوجدددة يف دار السدددام   ملددد   حسدددينيةاحلسدددينيات
احلسدددينية ، و  يوندددد يف ا بدددار  وحسدددينية، ععيدددة اخلوجدددة الشددديعة يف عروشدددة ، وحسدددينيةا ماميدددة
 يب الس   العباس يف العاصمة.أحسينية و احليدرية 

                                 
 https://almalomat.com/152426موقع املعلومات ينظر:  (1)

 https://www.eremnews.com/news/world/489304موقع إرم نيوز ينظر:   2ط

 https://mhtwyat.com2021 رجع األول للمحتوى العريبموقع حمتويات املينظر:  (3)

 https://www.alriyadh.com/1588529ينظر: موقع جريدة الرياض  4ط
 https://forums.alkafeel.net/node/21712 ينظر: موقع منتدى الكفيل  5ط
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وهدي موسسدة تتبدع ، موسسة العةة للنشدر يف مديندة عروشدة منها  توسساامل هلم بع و 
ت إونشاطاهتا ترعة ونشر الت ليسدات الشديعية بعدد ترعتهدا  ،عاعة الشيعة اخلوجة ا تل عشرية

 السواحيلية.ليمية و  اإل
ت إوهدي حدواة تنشدط يف الددعوة  ،مدام القدا م يف مديندة تنغدا السداحليةموسسة حواة اإلو 

املشددددداريع  باإامدددددة  دددددذلهتسدددددهم  و ت ذلددددده الددددددعاة املتخصصدددددس، إ، وهتيددددد  الشددددديعي ذهباملددددد
 . 1طوتلبي  عقيدهتمالشيعة لدعم اتبام مذهب  ؛ا إتصادية وا جتماعية

لتعزيز  ؛لبنات أساسية ملشروعات  ارية متباينة م2011ضعت إيران منذ عام قد و و 
النفوذ الطائفي التابع هلا، وزودت املراكز الثقافية بكل ما حتتاجه من مساعدات مادية، مثل 

ومدارس آل البيت وتأسيس فرع لرابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية اإليرانية،  اجلمعية اجلعفرية
انية، مهمته حتسني صورة مجهورية إيران يف الدولة واجملتمع وتنظم أسبوعا دوريا للصداقة اإلير 

 . 2طالتنزاين
الداعيددة واإلعامددي نددس علمددي األمددس العددام ملوسسددة ذش النددورير اخلرييددة يف  وإددد ذ ددر

تنمانيا، على ثدش متمايد يواجهه مسلمو أه  السنة بالقارة السدمراا متمدلا  يف تصداعد النسدوذ 
ااش مدع اتسدام مسدداحات التشديع سدواا يف شددرق أو غدرب القدارة اإلفريقيددة اإليدرا  الرقدي، بددالتو 

 على السواا.
وأ ددد علمددي ويشددغ  أي ددا  مدددير العاإددات العامددة لقندداة إفريقيددا  تنمانيددا، علددى أندده  صددار 
إليران ح ور ديبلوماسي يف أايد مر تاتس دولة إفريقية،  ما أن أربعس دولة مدر هدذ  القدارة 

 . 3طم2010اإلفريقية اإليرانية يف طهران يف  شار   يف القمة
 
 
 
 

                                 
 https://m-mahdi.net/sada-almahdi/articles-1186 ينظر: موقع املهدي  1ط
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 :ينياك-4
 53حندو  م2020يبلغ تعداد سمان دولة  ينيا طبقا  لتقديرات وإحصا يات أوا در عدام 

 . 2ط% مر علة السمان35يشم  املسلمون يف  ينيا حواز ، و  1طنسمة مليون
جددددهم  مدددا ر توا، وأنسدددمة12400ويبلدددغ عددددد الشددديعة حسدددب بعددد  اإلحصدددا يات 

ينتمدددون إت ، وتددذ ر بعددد  املصددادر أن نسدددبة مددر  3طومدددن أ دددر  مومباسددداو العاصددمة نددريويب 
  . 4ط%1.7الشيعة وغريهم مر غري السنة 

حيد  جدداا إت  ؛مل يمدر للشديعة أش ح دور يف  ينيددا إبد  منتصدد القدرن التاسددع عشدرو 
دهم إ  أهندم  دانوا أتريداا ورغم إلة عد ،الباد رجال  ملون املذهب الشيعي مر القارة اهلندية

 نتسب إليها طاب أه  السنة.اثما ممنهم مر إنشاا مدارس ومرا م  ؛جدا  
غدددري أنددده مل يمدددر هلدددم نشدددا  مل دددوت يددددعو إت مدددذهبهم و دددان األمدددر مقتصدددرا  مارسدددة 

ت بدددأ الشدديعة جنددات منظمددة للدددعوة إت التشدديع ونشددر  ،عبدداداهتم يف حسددينياهتم ومسدداجدهم
ووص  ألول مدرة وفدد  ،م1979وسا  أه  السنة بعد إيام اللورة اإليرانية يف عام مذهبهم يف أ

حيددد  اسددددتطاعوا اسدددتمالة بعدددد   ؛م19٨2عشدددرية إت  ينيددددا عدددام  ا تدددلمدددر علمددداا الشدددديعة 
 . 5طالشباب املتدير إت مذهبهم

خددددال عهددددد الددددر يس اإليددددرا  وإددددد بدددددأت العاإددددات اإليرانيددددة المينيددددة تتوسددددع  حقددددا ، ف
ودينجدددا ايدددارة إت طهدددران يف أسدددب  دمدددود أجنددددش  ددداد، أجدددر  ر ددديس الدددواراا الميدددل رايدددا األ

، وإابدد  أجندددش  دداد، وإددال إن إيددران و ينيددا لددديهما جمددا ت واسددعة للتعدداون، م2011مددارس 
 وأهنما حريصتان على تعميم التعاون بينهما،  اصة يف ضوا التطورات العاملية ااارية.

لولددة إفريقيددة  م2012ول للددر يس اإليددرا  دمددد رضددا رحيمددي يف مددايو إددام النا ددب األو 
وأسدسرت هدذ  الميدارة عدر توإيدع إيدران  ،استمرت سسة أيام، نلد   ينيدا وتنمانيدا وإإلديم ا بدار

                                 
 https://www.muhtwa.com/421459موقع حمتوى ينظر:  1ط
 /https://www.marefa.org موقع املعرفة ينظر:  2ط
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و ينيددا تددا  مددذ رات تسدداهم، مدددف تنميددة العاإددات اللنا يددة والتعدداون املشددة  بددس البلدددير، 
 . 1طوإطام المهرباا، ونق  امليا  واحلد مر ا ادواج ال ريب وتعميمها سال اامار 

دمددد علمددان مددر مر ددم الدراسددات الشددرإية واإلفريقيددة وجملددس علمدداا  ينيددا إت  د. ذ ددرو 
متر م نشاطات املذهب الشيعي يف مددينيت  مدو، وماتنددو ، وجدمر فدااا الشدرإية، فيمدا ثت در 

 .مو ، ومانوفا عدة مدارس ومرا م تقافية وأوإافا  مدينة إارسس، ومالند ، ومومباسا، وشي
ويوجد يف العاصمة نريويب العديد مر املرا م واملددارس أي دا، باإلضدافة إت املر دم اللقدايف 

 ،وجملددة التوحيددد ،رسددالة التقريددب  ومددر أمههددا ،اإليددرا  الددذش يصدددر املر ددم العديددد مددر اسددات
 ورسالة اللقلس وجملة اهلد  لألطسال. 

 مدددا أن للشددديعة نشددداطا مل وادددا يف ريروتدددا، ومدددريوا، ومنطقدددة ندددا ورو الددديت ت دددم مر دددما 
لتمددوير الدددعاة،  اصددة عددرب مر ددم الرسددول األ ددرم الددذش ي ددم مدرسددة وتانويددة، باإلضددافة إت 
مر دم بددال وهدو املقددر الر يسدي للشدديعة يف املنطقدة، ومر ددم اإلمدام األعظددم، ومر دم حبددرية نددا ورو، 

 . 2طلنشر السمر الشيعيومر م روندة 
وإددد متمددر دعدداة الشدديعة مددر إإنددام العديددد مددر  طبدداا أهدد  السددنة بددالت ول إت املددذهب 

 و صصوا هلم رواتب شهرية مغرية يف بلد يعا  مر السقر والبطالة. ،الشيعي
وإام هو ا بدورهم إت دعوة عامة املسلمس إت التشيع  ما ثول  بعد  مسداجد أهد  

عة ومددر أمههددم مسددجد الصددسا يف مدينددة  مددو والددذش ثددول فيمددا بعددد إت إبلددة السددنة إت الشددي
 . 3طللشيعة بعد هدمه وبنا ه مر جديد على نسقة دسر  وييت شيعي يدعى ممر الموييت

ويف دراسة إام ما الدد تور دمدد شدي  علبدو مدر جامعدة ماوند   ينيدا، عدع فيهدا الملدري 
لشدديعية يف  ينيددا، ذ ددر فيهددا أن السددرق الشدديعية يف  ينيددا مددر املعلومددات حددول أنشددطة األإليددات ا

ومدر املهدم معرفدة أن السرإدة  ،تنقسم إت فرإتس ر يسيتس ومها ا تنا عشرية واإلقاعيلية طالبهدرة 
ا تدددل عشددددرية هددددي األ لددددر نشددداطا  يف الددددةويل للمددددذهب الشدددديعي رغدددم إلددددتهم، إ  أندددده ية ددددم 

مو وبعدد  املدددن الر يسددية األ ددر . ويو دد  هددذا النشددا  معظمهددم يف نددريويب ومومباسددا و وسددو 

                                 
 https://epc.ae/ar/topic/iranian-presence-in-east-africa-goals-tools-and-prospects مركز اإلمارات للسياسات ينظر:  1ط
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للمنظمات الشيعية وأبراها منظمة بال مسلم اخلريية الديت أسسدها السديد سدعيد ا دة رضدوش، 
حيدددد  أشددددار إت أن أنشددددطتها تة ددددم يف السددددواح  الشددددرإية، وتسددددتهدف وتسددددتقطب الشددددباب 

 . 1طيمية واألنشطة الدينية املختلسةالسل   املسي ي يف تله املناط  عر طري  البعلات التعل
 مر دم شديعي تددير  م   1992يعترب مر م أمري املومنس إرب مومباسا الدذش بددأ يف عدام و 

موسسددة اإلمدددام املهدددش، ويتددد لد مددر تاتدددة مسددتويات تعليميدددة تر ددم علدددى الدراسددات الشددديعية 
ر م ديل يدير  شدريد  م  م1996ا تل عشرية، فيما يقع مر م الصسا يف  مو وافتتح يف عام 

وإد ترجد  مدر املر دم الدفعدة األوت  ،ممش مويل، يدرس العلوم الدينية وفقا للمذهب الشيعي
 م.2012لطاب املرحلة ا بتدا ية يف عام 

أما مر م أه  البي  فيقدع يف مقاطعدة  يلدي إدرب مومباسدا يف املنطقدة السداحلية المينيدة. 
ة باإلضدافة إت املماتدب اإلداريدة. ويددير نشداطه الشدي  ويتمون مر ممتبة ت م المتب الشيعي

 عبد ا  ناصر، الذش  تب وترجم العديد مر المتب عر الشيعة.
 ما تلعب السسارة اإليرانيدة دورا  ر يسديا أي دا يف نشدر التشديع مدر  دال  نيدد العمداا 

عناصدددر مدددر  مدددر السدددمان األصدددليس الدددذير يتقاضدددون اجدددورا مغريدددة، وتعمددد  إيدددران علدددى ثريددده
 سسارهتا يف  ينيا لنشر التشيع يف جمر القمر مر  ال الطلبة الذير يقصدوهنا للدراسة.

ومر ت تعترب  ينيا دطة ر يسية لنشر التشيع يف الددول اسداورة، ملد  جدمر القمدر، وعلدى 
هدددذا األسددداس ثظدددى  ينيدددا ب مهيدددة  اصدددة يف املشدددروم اإليدددرا  يف منطقدددة شدددرإي إفريقيدددا والقدددرن 

  . 2طاإلفريقي
لمددددر ومددددع  دددد  هددددذا النشددددا  وااهددددد يف نشددددر التشدددديع يف  ينيددددا إ  أن العاإددددات إددددد و 

، م2012انددددلع  أامدددة دبلوماسدددية بدددس إيدددران و ينيدددا يف شدددهدت انتماسدددة بدددس البلددددير؛ فقدددد 
  15حليااهتمددددا  ؛حددددس ألقدددد  السددددلطات المينيددددة القددددب  علددددى اتنددددس مددددر اإليددددرانيس يف  ينيددددا

املتسجدددرات املتطدددورة، و دددان أجندددد أبدددو الست دددي دمدددد، وسددديد منصدددور موسدددوش   يلوغرامدددا  مدددر
وإالد  مصدادر أمنيدة  ينيدة إن الدرجلس  اندا ع دوير يف  دا د   ينيدا، ططان ملهاعة أهداف 

 ل رس اللورش اإليرا .لفيل  القدس التابع 
                                 

 https://rasanah-iiis.orgاملركز الدويل للدراسات اإليرانية  ينظر:  1ط
 https://afaip.comالدراسات اإليرانية موقع املنتدى العريب لتحليل  ينظر:  2ط
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سددددس اار شخصددددان يُدددددعيان سدددديد نصددددر ا  إبراهيمددددي، وعبددددد احل م2016ويف نددددوفمرب  

غددوز صددسا ي اإلرهددابيس ا تجددمير يف سددجر  ددامييت بددالقرب مددر نددريويب، واعمدد  إيددران ب هنمددا 
وبعددد ذلدده بسددةة وجيددمة، ألقدد  السددلطات المينيددة القددب  علددى الما ددرير اإليددرانيس يف  ،داميددان

وإٍ   انا  داو ن الب د  عدر طريقدة لتهريدب عناصدر فيلد  القددس املسدجونس، وذلده  دال 
و انددد  وسدددا   إعاميدددة  ينيدددة  ،همدددا صدددور ا ملواإدددع دبلوماسدددية غربيدددة يف العاصدددمة ندددريويبالتقاط

تناول  أ بار هذ  الواإعة وتساصيلها، وأشارت إت أن السلطات ا لية أوإس  السسري اإليرا  
يف الدباد، بعددد أن أاهرتده  ددامريات املراإبددة وهدو  دداول هتريدب عناصددر احلددرس اللدورش أجنددد أبددو 

 ددددي دمددددد، وسدددديد منصددددور موسددددوش، املتهمددددس بق ددددايا إرهابيددددة، مددددر  ددددال تواصددددله مددددع الست
 . 1طمسوولس  ينس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 https://epc.ae/ar/topic/iranian-presence-in-east-africa-goals-tools-and-prospects مركز اإلمارات للسياسات ينظر:  1ط
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 :ُأوغندا -5
نسدبة ، و (1)مليون دا 44.27يبلغ عددد سدمان دولدة أوغنددا حدواز  م2019وفق ا لتقديرات عام  

 .(2) %40املسلمس يف أوغندا حاليا   تق  عر 
 .(3)% مر جمموم السمان 1.5نسبة الشيعة تبلغ فيها ب ن  تشري بع  املصادرو 
إددددام عيدددددش أمددددس وإددددد م عددددّدة آ ف مددددر اخلوجددددة، 1972 ددددان يف أوغندددددا إبدددد  سددددنة و 

 با راجهم مر أوغندا، فهاجروا إت أمريما وأوروبا وأّسسوا جمتمعات شيعّية يف تله الباد. 
واسددددتعادوا مسددددجدهم  ،دا  جمدددددوغندددددا أعدددداد عدددددد ددددددود مددددر هددددو ا اخلوجددددة إت  لمددددرو 

 . 4طوبدأوا يف نشر التشيع ،وحسينيتهم يف العاصمة  امبا 
ورغددم انتشددار األمددا ر الدديت تتمر ددم مددا الطا سددة الشدديعية، فددان العاصددمة  امبددا  تُعددد مددر 
أهددم وأ لددر تلدده املندداط ؛ إذ ثت ددر بشددم  دورش أهددم  معددات للطا سددة يف الددباد، وأبراهددا 

ز، وهددو  مددع  ظددى باهتمددام عدداملي، وت تيدده وفددود شدديعية مددر دول خمتلسددة،  ملتقددى  امبددا  الدددو 
  .املهمة وهو دمد املوسوشاإليرانية  ما  ان   ر  ويرعا  يف الساب  أحد املرجعيات 

وعدداوة علددى  مبددا  ينتشددر املددذهب الشدديعي يف عدددد مددر املندداط  األ ددر ، ملدد  منطقددة 
البلددد يف مقاطعددات  ددالريو، وميددوجي، وبددوجريش،  ماسددا ا، وبعدد  إطاعددات ااددما الشددرإي مددر

 واليت  ان  مقر المعيم الشيعي الساب  يف أوغندا عبدالقادر مويا.
 مدر مواليدد، وهدو سدابقا   مويا املرجعية الشيعية الر يسدية يف أوغنددااملعمم األوغندش ميل  و 
لدد تورا  مدر ، وتلقدى العلدوم اخلاصدة باملدذهب الشديعي يف إدم،  مدا حصد  علدى ام1950عام 

 هنا ، ت عاد إت بلد  األفريقية؛ ليشار له بالبنان  ونه رج  إيران بالدولة.
 فدةجم  تداب ااهداد األ درب ؛إليدرانأصدبح بوإ دا  فقددالعاإة بس مويا وإيران   تتوإدد و 

 ملولسه اخلميل، ونشر  بالباد.

                                 
 /https://almalomat.com موقع املعلوماتينظر:  (1)

 https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/6/23موقع قناة اجلزيرة ينظر:  (2)

 https://mhtwyat.com2021 موقع حمتويات املرجع األول للمحتوى العريبينظر:  (3)

 http://www.shiafrica-ar.blogfa.com/post/1 املوقع املعلومايت لشيعة أفريقيا ينظر:  4ط
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ا ومر دددم ا  70 مدددا أسدددس  مستشدددسيات يف  3ا ددده يف أوغنددددا، إضدددافة  إت بن شددديعيا  مسدددجد 
 م.2014سبتمرب  26أوغندا إب  اغتياله يف 

وهددذا  يلنددا إت دور إيددران يف الدولددة الدديت تُعتددرب مددر دول منددابع هنددر النيدد ، فسددي أ تددوبر 
ا لميارة أوغندا، وأهدهتا مستشسى طبي ا بمام   هيماته يف العاصمة م 2017 شمل  إيران وفد 

 ا يعل أن إيران تُنس  أمواهلا يف دا رة دددة.اليت ينتشر ما املذهب الشيعي؛ م
إت أن الطا سددددة تشددددري مصددددادر وإضددددافة  إت احلسددددينيات وأمددددا ر التجمددددع واملستشددددسيات 

ا  دال عدام  11الشيعية متمللة يف موسسة أه  البيد  اسدتطاع  بنداا  ، إت م2012مسدجد 
ا يف أجدماا خمتلسدة مدر الدباد؛ ليصد 11جانب ا ست واذ على    إعداز عددد املسداجد مسدجد 

 . 1ط، وفق ا للموإع65اليت متلمها الطا سة هنا  إت 
 وغندا أيف  از إام  بانشا ها إيران وسسات الشيعةأهم امل

 الشديعيةوالدذش يعتدرب أحدد أهدم املوسسدات   مر م أه  البي  اإلسامي اللقايف يف  مبدا  -1
حصدد  علدددى م 1994مانينددات ويف عددام ا جتماعيددة اللقافيددة يف  مبددا ، وترجددع نشددد ته إت الل

إجدددااة رقيدددة للعمددد  حبددددود دافظدددة  مبدددا  فقدددط، وبعدددد جهدددود شددديعية  ليسدددة متمدددر املر دددم مدددر 
دافظددة، ويدددير  64وغنديددة البددالغ عددددها احلصددول علددى إجددااة للعمدد  يف عيددع ا افظددات األ

 هذا املر م أحد أبرا الشيعة بالباد واقه دمد داوود ما اسا.
وإد بدأ هذا املر دم نشداطاته الدينيدة اللقافيدة ا جتماعيدة لنشدر التشديع مدر  دال إنشداا        

املددددارس الدينيدددة طابتدا يدددة، متوسدددطة، تانويدددة، حدددواات علميدددة ، وبنددداا املسددداجد واحلسدددينيات، 
وإ ددداد وتدددوفري املمتبدددات العامدددة ومدددر  اهلدددا ترعدددة  تدددب التشددديع مدددر العربيدددة إت اللغدددة العاميدددة 

لغاندية  ف ا  عر اللغة اإل ليمية الرقية للباد، وينشطون  ذله يف حسدر انبدار يف القدر  طال
واألرياف، ويقدمون إروضا لت سس أوضام األع اا مر الشيعة عرب صندوق يسمى صدندوق 
القرض احلسر،  ما يشرف املر م على جمموعة مدر بدرامل التلسدمة والراديدو بدالباد، حيد  تبد  

 .دة مباشرة على اهلواا أسبوعيا  داضرة واح

                                 
 https://www.almarjie-paris.com/5107املرجع للدراسات واألحباث االستشرافية  ينظر:  1ط
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ويدددير املر ددم عددددا مددر النشدداطات واملوسسددات األ ددر  منهددا مدرسددة اإلمددام احلسددر بددر        
تلميدددذا وتلميدددذة، تقدددع  370علدددي ا بتدا يدددة، وهدددي مدرسدددة دينيدددة أ ادمييدددة يبلدددغ عددددد طامدددا 

ذ  املدرسدددة بنايدددة  لدددم مدددر مقدددر املر دددم، وإدددد شددديدت هلددد  90املدرسدددة يف إريدددة لوبدددا  علدددى بعدددد 
عصرية جديدة ت م سبعة صدسوف، ويتدوت مسدوولية اإلدارة والتعلديم فيهدا جمموعدة مدر  ر دي 
معهد أه  البي ،  ما يدير املر م مسجد اإلمام احلسس الذش بدل بدالقرب مدر مدرسدة اإلمدام 

ناسدددبات اامعددة، باإلضددافة إت إحيددداا  افددة الشددعا ر واملو وتقددام فيدده صدددلوات ااماعددة  ،احلسددر
أ مدة الشديعة ووفداهتم  موالددالدينية ومنها إرااة دعدا ي  ميد  والتوسد  أسدبوعيا ، و دذله إحيداا 

 سنويا حب ور الطاب واملتشيعس.
ويدير املر م  ذله مسجد اإلمام املهدش، ويقع هذا املسجد يف إرية مليغيتا يف دافظدة         

 لدم عدر إريدة مليغيتدا، وإدد   60تبعدد بددورها  لدم عدر بلددة جينجدا الديت   25 يونغا الديت تبعدد 
م،  ما يدير مدرسة الرسول األ رم، وهي مدرسدة 1999مت تشييد مسجد اإلمام املهدش عام 

و اند  ت دم  ،م2004دينية ابتدا ية صغرية تقع لوار مسجد اإلمام املهدش مت افتتاحهدا عدام 
وتلميددددذة يتواعدددون علددددى سددددتة  ا  تلميددددذ 93إلدددديا مدددر الطدددداب، إ  أن العدددددد ارتسدددع إت  عدددددا  

 صسوف.
وهددي ععيددة نسددوية تتبددع ملسددجد اإلمددام الصددادق وتعددىن بدداألمور   ععيددة الصددادق النسددا ية -1

ع دددددوة، ومدددددر أهدددددم أهددددددافها التعدددددارف والت دددددامر والوحددددددة بدددددس  40النسدددددا ية، وتتددددد لد مدددددر 
هلددر، وتعلدديمهر  لرفددع املسددتو  املعيشددي املتددد   ؛والقيددام بنشدداطات نسددا ية خمتلسددة ،املتشدديعات

لمسددب إددوهتر اليددومي، ويقددال إن اامعيددة تسدداعد األرامدد   ؛ يسيددة تربيددة احليوانددات والدددواجر
 واأليتام وهتتم باملسنس، لانب إلقاا ا اضرات الدينية الشيعية.

ومددر تلدده املوسسددات أي ددا   مدرسددة اإلمددام الصددادق األ ادمييددة، وإددد مت افتتاحهددا مددع        
م، وهدددي مدرسدددة ابتدا يدددة مدددر سدددبعة فصدددول مل قدددة مدددا روضدددة 2004دراسدددية بدايدددة السدددنة ال

 . 1طتلميذا وتلميذة 120لألطسال، ووص  عدد التاميذ فيها إت 
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 مدغشقر: -6
 24جميددرة يف ا دديط اهلندددش   دداذاة القددارة اإلفريقيددة يبلددغ عدددد سددماهنا حنددو  رمدغشددق

ا  بددري ا  هدواإلسددام يشدد ،الرقيددة م2016مليون ددا وفدد  تقددديرات  % مددر 15إت  قددد وصدد فتمايددد 
 .(1)م2017إعاز عدد السمان، وف  ما  شسته واارة الدا لية يف هذا البلد يف عام 

وهددددم مددددر الشدددديعة ذوش األصددددول اهلنديّددددة،  4000مددددا يقددددرب مددددر مدغشددددقريعدددديش يف و 
 ة بددس سددمانيددوإددد إددام أحددد مبّلغددي موسسددة بددال بنشدداطات تبليغ ،مدينددة 12يتواجدددون يف 
 .(2)يف انتشار التشيع بينهم تسبب س يمدغشقر األصل

اااريدددة يف مدغشدددقر بنددداا جمموعدددة علدددي بدددر موسدددي الرضدددا الددديت الشددديعية مدددر املشددداريع و 
  شيعية. وممتبة شيعيةمسجد وجامعة  ىتشتم  عل

شديعية، وهتددف دراسدات يف الوإد أسسد  مدرسدة تانويدة متدنح للتاميدذ شدهادة الددبلوم 
 .(3)مذهب الشيعة إت السنة ب  الطايو إت ث

وهنا  جهود للشيعة الذير يتبعون رج  الددير الشديعي احلسديل املددعوم مدر إبد  إيدران، 
عشرية يف مدغشقر يبلدغ حدواز  ا تلتقول بع  اإلحصا يات يف مدغشقر أن عدد الشيعة و 
أمدددددا بقيدددددة آ ف،  3آ ف، وطا سدددددة اإلقاعيليدددددة حدددددواز  5آ ف، وطا سدددددة الُبهدددددرة حدددددواز  6

املسددلمس فهددم سددنّيون، وهددم   شدده األ لريددة الدديت  ددب أن يددتم ا عتندداا مددم حددىت   تتسددرب 
 إليهم البدم واخلرافات والتيارات ال الة.  

يبقدددى أن موضدددوم مطدددامع إيدددران وجهددددها يف نشدددر التشددديع بشدددرق أفريقيدددا ددددط  لدددري مدددر 
جندددهتا،  صوصددا مددا يتعلدد  بعدددد اإلشدداعات الدديت ترّوجهددا إيددران وبعدد  املوسسددات التابعددة أل

املتشّيعس وانتشار املذهب وموسساته. غري أن هذا   ينسي اخلطورة اليت أ د يمتسبها السعي 
اإليرا  الطا سي احللي  على النسديل ا جتمداعي السدل بشدرق أفريقيدا، حيد  تر دم إيدران علدى 

                                 
 https://almoslim.net/node/279581 موقع املسلمينظر:  (1) 
 http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/351.htm موقع جغرافية التشيعينظر:  (2) 
 http://www.shamstoos.ir/ar/news/41771 املركز الثقايف لإلمام الرضا: ينظر (3) 
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والوتنيددة. واسددتطاع  فعددا  مندداط  انتشددار أهدد  السددنة، مددع غيدداب  امدد  يف املندداط  املسددي ية 
 .(1)إ اد موضع إدم هلا بس بع  النخب املوترة

توجده وفدد هدو الميدارات لعلمداا الشديعة هلدذا البلدد، فقدد مدغشدقر ومر نشدا  الشديعة يف 
 رأسدددهيعاصدددمة  مدغشدددقر  ويآنتاناندددار  یإلددد مياحل ددد ديالسددد الشددديعي ليمدددر م تدددب املرجدددع الدددد

 .اندشيأبو مهدش الر  املعمم ةي ع الاميعلي املعمم 
املشدرف  ريالعابدد ريدحبسداوة بالغدة مدر إبد  عبدد ا  ا  واتدويوإد استقب  الوفد يف مطدار ا 
 مرکم أنصار اإلمام املهدش والوفد املراف  له. یالعام عل
والوفددد املرافدد  لدده يف مراسددم أداا صدداة  ريالعابددد ريددا  ةيدد ع مياحل دد دي مددا شددار  السدد  

وشدددمر  ،احل ددوربکوهسددتا  مسددوول املرکددم   یوإددد رحدددب جمتبدد ،الرضددااامعددة يف مرکددم اإلمددام 
 .(2)ارةيهذ  الم  یوفد علال

مراسددم إحيدداا ليدداز القدددر العظيمددة وإحيدداا ليلددة استشددهاد يف  مياحل دد ديالسددوإددد شددار  
 .وياإلمام علي يف مر م الرسول األکرم يف عاصمة عهورية مدغشقر آنتانانار 

، ت دددمر ذکدددر األ دددوذج علدددي ساملدددومن رياسدددبة شدددهادة أمدددأإدددام جملدددس عدددماا  نعدددد ذلددده ب
  .(3)علي ساملومن ريأم بةيت  تم اسلس بذکر مص ة،يالمام  لأل اق النبو 
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 فريقيا: أدول غرب جهود إيران في نشر التشيع في : المبحث الثاني
 وهذ  الدول املت ترة بالتشيع  التاز 

 السنغال: -1
مليددون نسددمة، بيددنهم أ لددر مددر نصددد مليددون  12سددنغال حنددو اليف  يبلددغ عدددد السددمان

%  7نسبة الشديعة تبلدغ فيهدا ، وتشري بع  املصادر ب ن  1ط% مر السمان5أش حواز شيعي 
 .(2) مر جمموم السمان

ومددر املعددروف أن حر ددة  ،السددنغال هددي أحددد أهددم مرا ددم النسددوذ اإليددرا  يف غددرب إفريقيدداو 
 أت ت  ذ اسا  متمايدا   ال السنوات العشر املاضية.بد اإلفريقيةالتشيع يف القارة 

ووفقا  ملصادر عدة فانه يوجد الملري مر اامعيات الشيعية الناشطة يف السنغال، ترعاها 
اااليدة اللبنانيدة ذات النسدوذ املدداز وا إتصدادش القدوش، ويعمد  بعدد  هدذ  اامعيدات يف اسددال 

 . 3طارس واملستوصساتا جتماعي  مساعدة األهاز وبناا املد
، وامتدد األمدر إت إنشداا مدوترا   تقافيدا   ويف هذا السياق لعب  جامعة مصطسي العاملية دورا  

 حمب ا  يف نسخته السنغالية على يد أجند  ليسة إنيداس، وتملد  األمدر بتعيدس موسسده وايدرا  
 للدولة.

الشد ن العدام، سدنة تلدو  وتدمداد الشخصديات ا سدوبة علدى التيدار الشديعي تدوغا  يف تددبري
األ ددر ، وهددو متغددري بددارا ومقدمددة  سددتعمال هددذ  املناصددب لتددوفري احلمايددة القانونيددة والغطدداا 
السياسي، ثما جع  الشي  عبدد املدنعم الدمير، ر ديس املوسسدة اإلسدامية ا جتماعيدة يستخدر يف  

، تددير أ لدر ععية باسدم آل البيد  مدر ص هلدا 50 تابه مذهب آل البي ، بوجود أ لر مر 
مر ما ة وعشرير مدرسة، و ت م ما يميد على تسعة آ ف طالب وطالبة، باإلضافة إت عدة 
مسدددداجد وموسسددددات تربويددددة وتعليميددددة يف عدددددة دول يف غددددرب إفريقيددددا.  مددددا مت بندددداا املوسسددددة 

، وهي متله مبىن مر أربع طواب ، بده عددة مماتدب وإاعدة م19٨0اإلسامية ا جتماعية منذ 
 ومسجد وممتب يسهر على نشر التشيع دا   أوسا  النساا السنغاليات.  داضرات

                                 
 https://www.alarabiya.net/articles/2010%2F05%2F11%2F108319ينظر: موقع قناة العربية   1ط

 https://mhtwyat.com2021 موقع حمتويات املرجع األول للمحتوى العريبينظر:  (2)

 https://www.alarabiya.net/articles/2010%2F05%2F11%2F108319ينظر: موقع قناة العربية   3ط
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و  تتددواإ إيددران يف ربددط أواصددر تقافيددة مباشددرة عددرب نظددام املددنح والبعلددات اللقافيددة الددذش 
ترعدددا  موسسدددة حدددواة الرسدددول األ دددرم، يف دا دددار. وهدددي عبدددارة عدددر مر دددم ي دددم مدرسدددة تابعدددة 

 لل واات القّمية اإليرانية. 
ى مسددتو  إعددداد النخددب، فددتم تشددييد  ليددة فاطمددة المهددراا، وهددي مدرسددة شدديعية أمددا علدد

تبددأ مددر روضدة األطسددال إت اللانويددة، ومقرهدا يف دا ددار، ويددرس فيهددا حاليددا  أ لدر مددر سددتما ة 
 . 1ططالب

وإدددد حظدددي التمددددد الشددديعي يف السدددنغال بالرعايدددة السياسدددية والدبلوماسدددية والددددعم املددداز 
فبسدبب احلصدار علددى طهدران منتصدد عقدد اللمانينيددات  ؛النظددام اإليدرا  وا إتصدادش مدر إبد 

لت سديس وجدود  ؛مر القرن املاضي بدأ العمد  علدى تنسدي  جهدود الدبلوماسدية الشدعبية اإليرانيدة
 إوش ومنظم يف هذ  الدولة األفريقية.

يف عدام  وعلى سبي  امللال إام الر يس اإليرا  األسب  هداني رفسدنجا ، بميدارة السدنغال
، وتربم شخصيا  لةمديم مسدجد توبدة،  مدا أنشد ت إيدران موسسدة طوالسجدر  وموسسدة م1994

 طممدهر .
أمدددا طبيعدددة نشدددا  التشددديع يف السدددنغال فقدددد ثولددد  يف السدددةة األ دددرية إت علنيدددة بعدددد أن  
 انددد  تسدددري عدددرب إندددوات  سيدددة أو علدددى األإددد   سيدددة األهدددداف، وأصدددبح الدددةويل للمدددذهب 

رب المتدددددب واسددددددات وا اضددددددرات والندددددددوات، بددددد  إهنددددددا وصددددددل  إت إنددددددوات الشددددديعي ميددددددر عدددددد
 . 2طتلسميونية
 
 
 
 
 
 

                                 
 https://gulffutures.org/archives/2821 ينظر: مركز مستقبل اخلليج للدراسات  1ط
 https://sunnahorshiah.com/site/reports/info/2102  ينظر: موقع السنة والشيعة  2ط
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 نيجيريا: -2

حنددو  م2021طبقددا  لتقددديرات وإحصددا يات أوا ددر عددام  نيجرييددايبلددغ تعددداد سددمان دولددة 
% مددددددر علددددددة السددددددمان يف 52حددددددواز  يف نيجرييددددددا يشددددددم  املسددددددلمون، و نسددددددمة مليددددددون 206
 . 1طنيجرييا
تشري ، و (2) % مر جمموم السمان 17نسبة الشيعة تبلغ فيها املصادر ب ن  تشري بع و 
مايدددددس   10-5 طبن دددددو بددددد هنم يقددددددرونحصدددددااات ألعدددددداد املتشدددددّيعس يف نيجرييدددددا اإل بعددددد 
% مر سماهنا املسدلمس، يعرفدون 12هنا  حنو  وبع  اإلحصا يات تشري على أن،  3طمتشيع

 . 4طجري  مو ر ا مر إب  مر م بيو لألحبا وذله حبسب دراسة أ ؛أنسسهم ب هنم شيعة
وية دم الشدديعة يف و يددة ااريددا، عاصددمة  ادونددا الشدمالية و ددذله هلددم أتبددام يف و يددة  ددانو 

 . 5طوسو وتو، وتعد مدينة  ادونا معق  احلر ة الشيعية الر يسية يف نيجرييا
إبدددراهيم حيددد  بددددأ النيجدددريش  ؛م19٨0مل يمدددر للتشددديع وجدددود يف نيجرييدددا حدددىت عدددام و 

اا ما ددددي باعتندددداق املددددذهب الشدددديعي، وبدددددأ بنشددددر  دا دددد  الددددباد مددددر  ددددال إددددرااة الةعددددات 
 . 6طاإل ليمية للمتب الشيعية

نجد انتشار  بس فسة الطاب  سيما طاب العلوم فأما عر جذور التشيع يف نيجرييا   
املعرفدة باإلسدام وتار ده  نظدر ا لمدوهنم إليلدي ؛غري الشرعية الذير سه  إإنداعهم  بدادا التشديع

وعقا دد ، و ددان ذلدده ضدمر الدددوافع الدديت عدمات التواجددد الشدديعي بعددما  مت تمددوير جبهددة مددر 
حيد  عمد  أنصدار  علدى نشدر الشدعارات الرباإدة بشد ن ثريدر املسدجد األإصدى،  ؛املدافعس عنه

 الغربية.ورفع الظلم عر الشعوب املست عسة، ومواجهة النسوذ األمريمي، واإلمربيالية 

                                 
 https://www.muhtwa.com/422332 موقع حمتوى ينظر:  1ط
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وإددد  ددان للوجددود اإليددرا  يف نيجرييددا هدددف واحددد هددو نشددر التشدديع؛ لددذا عملدد  إيددران 
على إبرام عدد مر الصسقات مدع احلمومدات النيجرييدة املتعاإبدة، مدع الة يدم علدى البعدد اللقدايف 
ت املتملدد  يف بندداا املسدداجد، وتشددييد املدددارس الدينيددة يف داولددة منهددا لتهيسددة األرضددية للوصددول إ

هدفها الر يس، وهو نشر املذهب الشيعي وسط استمدع النيجدريش عدرب تنشديط أذرعهدا املباشدرة 
 . 1ط واخلسية، مستغلة يف ذله املوالس هلا واملتعاطسس معها مر النيجرييس

وانتهجدد  إيددران جمموعددة مددر السياسددات الر ددوة الدديت سدداعدت علددى التوغدد  يف نيجرييددا، 
التنمويددة يف جمددا ت التمنولوجيددا وجمددا ت الطاإددة، والتنقيددب عددر  مددر بينهددا تقدددا املسدداعدات

البةول وا ستمشدافات البةوليدة وصديانة معامد  تمريدر الدنسط والصدناعات البةو يماويدة وتنميدة 
القطاعددددات المراعيددددة والصدددد ية وإنشدددداا السدددددود، وأسددددهم  تلدددده السياسددددات يف  ددددو التبددددادل 

 التجارش بس البلدير.
التشددديع دا ددد  الددددول األفريقيدددة عمددددت إيدددران إت اسدددتقطاب القيدددادات  ويف سدددبي  نشدددر

اإلسدددددامية املدددددوترة يف الددددددول األفريقيدددددة،  مدددددا عمددددددت إت بنددددداا موسسدددددات تعليميدددددة ودعويدددددة 
ومطبوعددددات صدددد افية، مهمتهددددا نشددددر املددددذهب الشدددديعي، ملدددد  املر ددددم ا جتمدددداعي اإلسددددامي، 

 يف  إيددددران أي  ددددا أداة عسددددمرية، متمللددددة واسددددتخدم ،ونددددادش الرسددددول، وععيددددة اهلددددد  اخلرييددددة
 . 2طاإلمداد بالساح والتدريب وغري ذله

  النيجريية املدعومة مر إب  إيران نشا  احلر ة اإلسامية الشيعية
 فيما يلي  هذ  احلر ةتتمل  أهم أنشطة 

هدا إنشاا جمموعة مر املوسسات الةبوية شدبه الرقيدة، تقدوم فيالنشا  التعليمي والةبوش    -1
حيدد   ؛بتدددريس مندداهل شدديعية؛ حيدد  أصددبح يوجددد مدددارس خمصصددة للشدديعة دا دد  نيجرييددا

تقددوم هددذ  املددددارس بنشددر املددذهب الشددديعي بددس الدراسددس مدددا، وإددد وصدد  عددددد املدددارس غدددري 
الرقية إت سسس مدرسة،  ما يوجد أي  ا املدرسة السودية وهي مدرسة شيعية هلدا فدروم  لدرية 

 نة سمتو وإراها.يف عيع أحياا مدي

                                 
 https://www.almarjie-paris.com/3198املرجع للدراسات واألحباث االستشرافية ينظر:   1ط
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تقددوم احلر ددة بتقدددا اخلدددمات الطبيددة ألتباعهددا، وذلدده مددر  ددال رابطددة النشدا  الصدد ي   -2
 األطباا واملمرضس التابعس لل ر ة.

النشا  اخلريش وا جتماعي  تقوم احلر ة بتقدا جمموعة مر األنشطة اخلريية وا جتماعيدة  -3
امدد  وا تداجس، وذلدده مدر  ددال موسسددة ملد  حسددر انبدار، وشدد  إندوات امليددا  ومسداعدة األر 

 وموسسة الشهداا اليت أنش هتا يف التسعينيات. ،م2010المهراا اخلريية اليت أنش هتا يف عام 

تقدوم احلر دة بنشدر توجهاهتدا وأفمارهدا مدر  دال جمموعدة مدر األدوات النشا  اإلعامي   -4
وسدا، والديت تُعتدرب املندرب الصدد سي الدديت تصددر بلغدة اهل اإلعاميدة، والديت مدر بينهدا صد يسة امليدمان

لل ر ددة؛ حيدد  تنشددر فيهددا مقددا ت علمدداا الشدديعة، وعلددى رأسددهم الددمعيم الم ما ددي،  مددا هتددتم 
بنشر أ بار إيران، و ذله توجدد صد يسة اساهدد الديت تصددر باللغدة اإل ليميدة، و دذله  اند  

   .تصدر احلر ة جملة نسا ية عنواهنا جماهدة

م احلر ة  مارسة جمموعة مر النشاطات الدينية، و اصة يف املناسبات تقو النشا  الديل   -5
الشددديعية؛ حيددد  تقدددوم با حتسدددال بيدددوم عاشدددوراا، واامعدددة األ دددرية مدددر رم دددان والددديت جعلتهدددا 
طهددران يوم ددا عامليًّددا للقدددس، و ددذله ا حتسددال بيددوم الشددهداا يف التاسددع والعشددرير مددر رجددب، 

بتنظددديم مظدداهرات حاشددددة وموا دددب دينيدددة إلاهدددار وجودهدددا  وتقددوم احلر دددة يف تلددده املناسدددبات
  1ط.على األرض يف نيجرييا؛ حي  تعترب ذله وسيلة لنشر رسالة احلر ة بس الناس

ذروة  تندامي الشديعة يف نيجرييدا، بعددما بددأ الم ما دي تشدمي  جنداح  م2011وميل  عدام 
اسددتخباراتية عددر  عسددمرش مددواز لطهددران ثدد  مسددمى جدديش املهدددش، حيدد  أفددادت تقددارير

بغيددة إنشدداا مندداط  لتصددنيع األسددل ة اخلسيسددة، وإ  ددام عدددد ؛ تقدددا طهددران متددويات ضددخمة
مددر العناصددر الشدديعية لتدددريبات عسددمرية، و شددس  التقددارير عددر وجددود مسددتودعات ألسددل ة 
هرمددا حددمب ا  إت نددال نيجرييددا، وعددر تواجددد عدددد مددر الشدديعة اللبنددانيس يف بعدد  الو يددات 

لتددريب عناصدر شديعية نيجرييدة علدى تصدنيع األسدل ة، وهتريبهدا إت أمدا ر الندمام يف  ؛ماليةالش
أفريقيدا، وهددو مدا يسددتدل عليده مددر عمليددة هتريدب األسددل ة إت غامبيدا الدديت مت إحباطهدا مددر إبدد  

                                 
 https://www.qiraatafrican.com/home/newينظر: موقع قراءات أفريقية   1ط
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بددددس احلر ددددة م 2014السددددلطات النيجرييددددة، وعمسدددد  املواجهددددات الدمويددددة الدددديت وإعدددد  عددددام 
 . 1طلقدرات العسمرية اليت ميتلمها الشيعةالشيعية واايش ا

بعدددما  ؛لتددد   الددباد يف طددور جديددد مددر الصددرام م2015الم ما ددي عددام  وجدداا اعتقددال
 ح يف جذب العديد مر األتبام لصسه، حي  ذ درت تقدارير أن السدةة املقبلدة ستشدهد إعدان 

احلدددرب علدددى بو دددو حدددرام  احلر دددة ا سدددامية حرب دددا شرسدددة يف نيجرييدددا، تتعددددد وإا عهدددا بددددا ا مدددر
القا مة على منطلقات مذهبية،   على أسداس التصددش للتشددد، مدرور ا   واجهدات حدادة مدع 

ا ألجندات إيرانية، وصو   إت مواجهات مباشرة مع مواطنس ُسنة ؛احلمومة النيجرية  . 2طتنسيذ 
  اعتقالدده، دمددر اادديش منددمل اعدديم احلر ددة الم م ددي الددذش أصدديب بعيددارات ناريددة عدددة إبددو 

مواجهدات داميدة بدس أع داا ينتمدون إت احلر دة ، وحدت   3طفيما إت  نا به دمد دمود تورش
اإلسامية يف نيجرييا احتجاج ا على اعتقال اعيمهم ابراهيم ا ما ي، ما أد  إت  مقتد  تاتدة 

 . 4طمر أنصار الم ما ي
لاحتجددداج علدددى  ؛ طهدددرانواسدددتدع  اخلارجيدددة اإليرانيدددة القدددا م باألعمدددال النيجدددريش يف

احلادتددة، وطالبدد  السددلطات النيجرييددة بدددت ديد أبعدداد احلادتددة ومعااددة اارحددى والتعددوي  عددر 
اخلسا ر واألضرار يف أسدرم وإد  ثممدر،  مدا اتصد  وايدر اخلارجيدة اإليدرا  دمدد جدواد اريدد 

د دِّّش لتجندب بنظري  النيجدريش جيسدرش أونيامدا، وطلدب منده أن تت در  حمومتده فدور ا وبشدم  ج 
ا يف شدددووهنم الدا ليدددة تدددد  النيجرييدددونالعندددد ضدددّد الشددديعة يف نيجرييدددا، األمدددر الدددذش اعتدددرب  

 ر بذور الستنة يف الباد.لنش ةوداول
ل وا ددا، حددىت موعددد ايددارة مور ا فتددبعددد هددذ  احلادتددة شددهدت العياإددات اإليرانيددة النيجرييددة 

غددرب إفريقيددا، الدديت اسددتهلريها بنيجرييددا، والتقددى وايددر اخلارجيددة دمددد جددواد اريددد األ ددرية لدددول 
حسدددددب -دمدددددد  دددددارش، وإدددددد أبلدددددغ اريدددددد السدددددلطات النيجرييدددددة  لنيجدددددريش اهلدددددا الدددددر يس ا

                                 
 /piihh://fff.tmntetiurufh.rui/tnithau ينظر: بوابة إفريقيا اإلخبارية  1ط
  //piihh://fff.ta/tnttu-htnth.hsاملرجع للدراسات واألحباث االستشرافية ينظر:   2ط
 https://www.alhurra.com/choice-alhurra/2016/01/21 رةقناة احلموقع ينظر:   3ط
 http://www.acrseg.org/41043ينظر: املركز العريب للبحوث والدراسات   4ط

https://www.almarjie-paris.com/


69 

  

الديت ميدّر مدا  الصد يةإل  بداد  إااا احلالدة  تصر ات ثملِّ  جامعة املصطسى علي فاح اورومي
رييا إبراهيم ا ما ي، ُمطال ب    ا احلمومة النيجريية باطاق سراحه.اعيم الشِّيعية يف نييج 

ة واإلفريقيدددة حسدددس جددددابرش يدددد مدددا أعلدددر مسددداعد وايددددر اخلارجيدددة اإليدددرا  للشدددوون العرب
لتددوفري إممانيددة  ؛نصددارش، أن بدداد  ُ ددر ش مشدداورات مددع نيجرييددا حددول إ ددية إبددراهيم ا ما دديأ

 . 1طالص ياإلفراج عنه ومتابعة وضعه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 /https://rasanah-iiis.orgينظر: املعهد الدويل للدراسات اإليرانية   1ط



70 

  

 غانا:   -3

 31حندو  م2020طبقدا  لتقدديرات وإحصدا يات أوا در عدام  غانالغ تعداد سمان دولة يب
 . 1ط% مر علة السمان12حواز  يف غانا يشم  املسلمون، و نسمة مليون

وذلدده  ،ا% مددر سددماهن12حنددو  عدددد الشدديعة يف غانددا يبلددغ تشددري اإلحصددا يات علددى أنو 
اإلحصددا يات ب ندده بعد  تقدددر و  ، 2طحبسدب دراسددة أجريد  مددو ر ا مدر إبدد  مر دم بيددو لألحبدا 

  . 3طمليون ثمر يتبعون املذهب الشيعي 1.1٨يوجد يف غانا وحدها ما   يق  عر 
م مددر  ددال العاإددات الدبلوماسددية بددس إيددران 19٨4د دد  التشدديع إت غانددا عددام وإددد 

وفت دوا  وغانا، وبعد أن فت وا سسارهتم يف أ را، إاموا بارسال رجدال الددير الشديعة إت الدولدة،
نشددداطاهتم مدددر  دددال التعدددرف ب عيدددان  وبددددأواللمل ددد  الدددديل،   اصدددا   لاندددب السدددسارة ممتبدددا  

التيجدانيس، والصداة معهدم يف مسداجدهم، وتقددا اهلددايا والمتدب،  أتبدام الصدوفية البلدان مر
لنيددد  المتدددب وغريهدددا، ومعظدددم املسدددلمس بطبيعدددة احلدددال  ؛وبددددأ املسدددلمون يدددمورهنم يف ممددداتبهم

اصددددة ا تدددداجس مددددر السقددددراا   يسرإددددون بددددس المتددددب الدددديت يسددددتلموهنا مددددنهم وبددددس المتددددب و 
بسدددبب ااهددد  مدددر جهدددة  ؛اإلسدددامية الصددد ي ة و تدددب السدددرق املن رفدددة عدددر الدددنهل الصددد يح

ولعدم  شد الشيعة ألوراإهم للتقية، وهذا ما جعد  هلدم  ،وطلب لقمة العيش مر جهة أ ر 
غيتهم وضالتهم يف الباد، ووجدوا أن  لريا مدر أبنداا املسدلمس ممانة وموضع إدم للتقدم إت ب

لعدددددم القدددددرة وا سددددتطاعة علددددى دفددددع الرسددددوم املدرسددددية، فقدددداموا بانشدددداا مدددددارس  ؛  يدرسددددون
ابتدا يددددة ومتوسددددطة وتانويددددة، وأمددددا ر تدددددريب احلاسددددب انز، وهددددذا  لدددده بدددددون مقابدددد ، بدددد  

ن ولنددددن للدراسدددة، وإدددد عددداد مدددنهم  لدددريون يطعمدددوهنم ويمسدددوهنم ت يرسددد   دددر هم إت إيدددرا
 .(4)يقومون بالدعوة إت مذهبهم وحنلتهم والرد والشتم واللعر على علماا السنة

 
 

                                 
 https://www.muhtwa.com/421754 موقع حمتوى ينظر:  1ط
 https://www.eremnews.com/news/world/489304 إرم نيوز موقعينظر:   2ط
 https://www.alriyadh.com/1588529 صحيفة الرياضموقع ينظر:   3ط

  http://www.zadalddaeia.com/mat/89386.html موقع جمموعة زادينظر:  (4)
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  يف غانا الشيعة، وموسساهتمنشا    
الدروس الدينية يف املسداجد، إإامة و  ماديا ، دعمهمومر ذله   لشبابلتدريس التعليم و ال -1

ألهليددة و اصددة إذا  اندد  املدرسددة هلددا إلددة املدرسددس لعدددم تددوفري وتوايددع املدرسددس يف املدددارس ا
رواتددبهم، سددواا أ اندد  مدرسددة ألهدد  السددنة أم غريهددا، حيدد  يبلددغ عدددد الطدداب هنددا  آ ف 

و دذله  ،األشخاص، باإلضدافة إت وجدود طداب يدرسدون  دارج غاندا،  دايران وسدورية ولنددن
  سدينية واملسدابقات القرآنيدة، وإصددار اسدات ملد إحياا املناسبات الدينية، وإإامة املراسيم احل

جملة الموتر اليت تصدر باللغة اإل ليميدة، وجملدة القلدم  دذله باإل ليميدة، وت سديس ممتبدة عامدة 
 يف أ را.

فسي أ را مسجد الرسول األ رم، ومسجد أه  البي ، ويف تاماز الشيعية  املساجد  بناا -2
ومسجد الصادق، ويف بغاسي مسجد اإلمام احلسس،  مسجد اإلمام السجاد ومسجد ااواد،

ويف  ددوام تواسددي  ددروم مسددجد الرسددول األ ددرم أي ددا، ويف أ دديم أوفاسددي مسددجد أهدد  البيدد ، 
ومسجد املصطسى، ويف أشامر مسدجد اإلمدام احلسدس يف حدي ايندوا، ومسدجد احلدرام يف نسدس 

ا واألطسدال والرجدال المبددار، احلدي، ويف هدذا املسدجد تقدام النشداطات التعليميددة  تددريس النسدا
 .(1)ويف تا ورادش مسجد اإلمام املهدش

: رابطة شيعة أهل البيت يف أكرا، من املاسسات الدعوية األخرى اليت ت إنشاءها يف غانا -3
ومجعية إخوان الغدير واحلركة اجلعفرية يف أكرا، وماسسة الكوثر: وهي ماسسة دعوية وإغاثياة، 

يف الفااارتة األخااارية ضاااعيف إن مل يكااان متوقفااااً، ومركاااز االجتهااااد يف  وتقاااع يف أكااارا، ونشااااطها 
 ( طالباً وطالبة. 750كماسي وهو ماسسة تقوم على خدمة يقرب سبعمائة ومخسني )

اسدم هدذ  ااامعدة يدوحي لمد  مدر   يددرش احلقيقدة  ااامعدة اإلسدامية يف طغاندا  إنشاا  -4
هنددددا مرتبطددددة باإلسددددام مباشددددرة، ولقددددد اعددددم ب هنددددا صدددداحلة للمسددددلمس وألبنددددا هم وجمتمعدددداهتم؛ أل

موسسو هذ  ااامعة يف بدايتها أهنم أسسدوها ملسداعدة استمدع اإلسدامي يف غاندا مدر الناحيدة 
العلميدددة؛ حيددد  إن هندددا  عدددددا   بدددريا  مدددر طددداب املسدددلمس،   يسدددتطيعون مواصدددلة تعلددديمهم 

م. فنتيجدة هلدذا الدمعم املعسدول، الدذش ااامعي بعد التخرُّج يف اللانوية؛ لشددة فقدر أوليداا أمدوره

                                 
  http://www.zadalddaeia.com/mat/89386.html موقع جمموعة زادينظر:  (1)
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فقدد الت د  مسدات مدر الطداب مدذ   ؛ااهر  رجنة وسرور وعال، وباطنده إُددب ح وعدذاب وفسداد
الستنة اليت قُّوها بااامعة اإلسامية، ومع مرور سنتس مدر إنشداا ااامعدة ارتسدع عددد الطداب 

قددددموهنا للطددداب يف بدايدددة األمدددر إ  إت أ لدددر مدددر ألدددد، فددد لغوا عيدددع اإلعاندددات املاليدددة الددديت ي
الذش يصلي معهم ملد  صداهتم، ويُظهدر أنده إدد تشديع وإيب د  عقيددهتم، وسدج  اقده يف إا مدة 
الددذير تشدديعوا، بدد  حددىت عندددما يريددد أن يلت دد  الطالددب مددذ  ااامعددة فهنددا  فقددرة يف اسددتمارة 

الطالدب حدىت يدتم إديُبولده، ا لت اق ممتدوب عليهدا  هد  أند  سدل أو شديعيأ و دب أن يعبِّسده 
ومر  ال بناا هذ  ااامعة استطاعوا  سب احلمومة الغانية اليت عجمت عر توفري جامعات  

واهلدددف األول مددر ت سدديس هددذ  ااامعددة هددو بدد ُّ التشدديع، وإذا وجدددوا طالبددا   ، افيددة لشددعبها
  ا اولددة إلبعدداد  يناإشددهم يف عقيدددهتم  لددريا  ومل يقتنددع  ددا هددم عليدده مددر ال ددالة،  دداولون  دد

 .(1)وفصله مر جامعتهم، وهذا أمر مشاهد ومعاييش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=1552 جملة البيانموقع ينظر:  (1)
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 ساحل العاج: -4

 م2019طبقدا  لتقدديرات وإحصدا يات أوا در عدام  سداح  العداجيبلغ تعداد سمان دولة 
 . 1ط% مر علة السمان39حواز  ساح  العاجيف  يشم  املسلمون، و نسمة مليون 25حنو 

 .(2) % مر جمموم السمان 5نسبة الشيعة تبلغ فيها ر ب ن تشري بع  املصادو  
عنددما هداجرت جمموعدة  م؛190٨يعود أول التواجد الشيعي يف ساح  العداج إت عدام و 

أصددب   اإليرانيددة بعددد اللددورة و مددر اللبنددانيس إت هددذ  الدولددة، وبدددأت تعمدد  اإتصدداديا هنددا ، 
هددددي أداة السددددسارات اإليرانيددددة   ددددةاق  اااليددددات اللبنانيددددة يف إفريقيددددا و اصددددة سدددداح  العدددداج

 استمعات اإلفريقية وتشييعها، باستغال عاإاهتا مع النخب احلا مة وسيطرهتا ا إتصادية.
لددذا فددان أول مددر جدداا باملددذهب الشدديعي إت سدداح  العدداج هددم اللبنددانيون، والددذير يبلددغ 

  العداج، دعدا اااليدة بعدد ايدارة موسدى الصددر لسداحفألدد نسدمة،  100تعدددادهم انن حندو 
لتمددددون ممددددان  معهددددم  ؛الشدددديعية اللبنانيددددة إت ت سدددديس مرا ددددم تقافيددددة ومسدددداجد وحسددددينيات

 .فاستجابوا لدعواته
مددر أجددد  نشددر تعددداليم  ؛موسددوش إت سدداح  العددداج دياقدده سددد ت أوفدددت إيددران شخصدددا  

إت سداح   املذهب الشيعي، واستمرت إيران حىت يومنا هذا بارسال علمداا ورجدال ديدر شديعة
 و اصة ساح  العاج. فريقياالعاج يف إطار أنشطتها التبشريية ودعم عملية التشيع يف غرب أ

يوجددددد الشدددديعة يف معظددددم أحندددداا سدددداح  العدددداج، و اصددددة يف مدددددن  أبيدددددجان، وبنغتددددو، و 
وأمباتو، وأنياما، وغران باهام، وأودينه و وروشدو وجدران بسدام وأودينيده وطوبدا، وسدان  وبو اش،
 وأبواسو.بريو، 

حر ددة التشدديع يف سدداح  العدداج والدديت تقودهددا عاعددات إيرانيددة ولبنانيددة مددر أ طددر  وتعتددرب
حر دددات التشددديع املدعومدددة مدددر إيدددران، وإدددد اعدددةف اعددديم الطا سدددة الشددديعية يف حددددي   ددداص 

 ن التشديع يف سداح  العداج يسدري  طدط منتظمدة ووفد  بد م2010عدام اريدة األ بدار العراإيدة 
 رش متابعتها مر إيران حبي  يمون التشيع املذهب املسيطر يف ساح  العاج.امنية   اسةدر 

                                 
 https://almalomat.com/149469موقع املعلومات  ينظر:  1ط

 https://mhtwyat.com2021 موقع حمتويات املرجع األول للمحتوى العريبينظر:  (2)
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تو ددد التقدددارير أن هندددا  توصددديات مدددر املرشدددد اإليدددرا  األول اخلميدددل تددددعو الشددديعة إت و 
ضددرورة ا هتمددام بغددرب أفريقيددا و اصددة سدداح  العدداج، وهددذ  التوصدديات اسددتمر عليهددا املرشددد 

ر أوامدر  ب درورة تر يدم ا هتمدام علدى حر دة التشديع يف سداح  اللا  احلاز علي  دامنسي وأصدد
 .(1)العاج

 أنشطة الشيعة يف ساح  العاج 
تتلخص أنشطة الشيعة يف ت سيس املدارس واملرا دم اللقافيدة اإلسدامية وإلقداا ا اضدرات 

يف  يف ااامعددات و ددذله يف اإلذاعددة والتلسدداا بشددم  نددادر، وإحيدداا املراسددم الدينيددة واإلسددامية
املساجد واحلسينيات، مع العم  التبليغي الذش يقوم به العلماا والشخصيات امللقسدة، و دذله 

 طبع ونشر المتب حول العقا د الشيعية وأحقية مذهب أه  البي .
مسددددجد  ، و عشددددرية يف أبيدددددجان ا تددددلمسددددجد ومددددر أهددددم مسدددداجد الشدددديعة الشددددهرية         

مسددجد الشددديعة ااعسريدددة يف ، و ي يف جددران بسددداممسددجد اإلمدددام علددد، و  انمددا ورا يف أبيددددجان
وغددري ذلدده الملددري مددر احلسددينيات الصددغرية الدديت ، مسددجد عدددش يف سددان بيدددروو  ،جددران بسددام

 تمون عادة دا   البيوت والشق .
 منها على سبي  امللال  املرا م واملوسسات الشيعية        

 عية المهراا النسا ية.اامعية اإلسامية اللقافية، وهي ععية تشرف على ع –1
 .جممع المهراا اللقايف، وهو جممع تقايف توعوش ومقر  أبيدجان –2
 املر م اإلسامي العريب اإلفريقي يف أبيدجان، وله أنشطة ومهام  لرية. –3
 اامعية اإلسامية اللقافية للدعوة واإلرشاد ب بيدجان وهلا أنشطة ومدارس. –4
 ران بسام.املر م الشيعي ااعسرش يف ج –5
 املر م اللبنا  يف بلدية مار ورش. –6
 مر م الشباب يف أبيدجان. –7
 موسسة اإلمام الصادق يف أمباتو. –٨
 ععية الشباب املسلم يف أمباتو، وهلا أنشطة ومدارس. –9

                                 
  https://sunnahorshiah.com/site/statistics/info/2150 موقع سنة أوشيعة ينظر: (1)
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 منها على سبي  امللال   احلصر  املدارس الشيعية يف ساح  العاج       
مدرسددة أهدد  البيدد   ،عشددرية يف أبيدددجان ا تددلمدرسددة ، و بسددام مدرسددة المهددراا يف جددران      

 ،مدرسدددة سددبي  النجدداح يف بلديددة أبوبددو غدددار، و مدرسددة العددةة الطدداهرة يف أبوبددو، و يف أبيدددجان
     (1)مدرسة أه  البي  يف أودينيه.و 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=4614 جملة البيان ينظر: (1)
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 سيراليون:  -5

، نسدددمة مليدددون ٨حندددو  ةاأل دددري حصدددا يات لإلطبقدددا   سدددرياليونيبلدددغ تعدددداد سدددمان دولدددة 
 . 1ط% مر علة السمان7٨حواز  سرياليونيف  يشم  املسلمونو 

هندا  نسدبة ، و مدرسدة املدالمي مدرملسلمون يف سرياليون هدم يف املقدام األول مدر السدنة او 
نسدددبة ، وتشدددري بعددد  املصدددادر بددد ن (2)تنتمدددي إت الطا سدددة الشددديعية صدددغريةبينمدددا   تدددمال نسدددبة 
 .(3)% مر جمموم السمان 5الشيعة تبلغ فيها 

 ،ومر أ طر الشخصيات الشيعية يف سرياليون واملدعوم مر إيران هو أجند تيجا  سديا
 ددددال املددددومترات والندددددوات العامليددددة الدددديت  ددددان  اإليرانيددددةعددددر اللددددورة  سدافعمددددر أشددددد املدددد ويعتددددرب

شدرة سداعة حدد  عإسعى وملددة و فريتاون، إف إن  إلذاعةمدير  ذله فهوت إضافة إ  رها، 
تقلدددد ع دددوية اسمدددع العددداملي لتقريدددب املدددذاهب ا سدددامية، شددديعية، و يوميدددا لبددد  بدددرامل تقافيدددة 

 حظدي بنسدوذوإدد ، يف غدرب أفريقيدا  دان مدر  بدار علمداا الشديعةو البي ،  أله واسمع العاملي 
مددر موسسددي جملددس  هددو، و علددى منصددب ديددل وهددو طشددي  الشدديو  أ وتقلددد ملدددة ،يف احلمومددة

الدددمعيم الروحدددي يطلددد  عليددده لقدددب ن يف سدددرياليون الدددذش ي دددم املسدددلمس واملسدددي يس، و ديدددااأل
  . (4) سسري سام مر إب  ا مم املت دة م2000، وإد انتخب عام للشيعة يف سرياليون
فرامدراش  رافقدة الع دو  رضای لد  سرياليون عل را يالتقى املستشار اللقايف اإلو ان إد 

جامعددددة  سيمددددرادش، ور دددد دييرانيددددة السددددسددددامية اإلمتددددب إا ددددد اللددددورة اإليف املعاونيددددة الدوليددددة مل
   .اادة  لمييم العاملية يف فريتاونی املصطس

وسدرياليون يف  رانيدإ سالعاإدات بد ميدتعم  ی ال هذا اللقداا علد ايس جانيأجند ت وأکد
يعة والسددنة يف م دديسا  أن هنددا  عاإددة جيدددة جدددا  بددس الشدد نيددة،يوالد ةيددخمتلددد اسددا ت اللقاف

 سرياليون حبي  ليس لدينا أش مشملة يف عقد ا حتسا ت واملناسبات الدينية.

                                 
 https://almalomat.com/153866 موقع املعلومات  ينظر:  1ط

 https://ar.history-hub.com/aladyan-alryysy-fy-syralyon موقع هوسرتيينظر:  (2)

 /https://www.jamaran.newsباري موقع مجران اإلخينظر:  (3)

 https://mhtwyat.com2021 موقع حمتويات املرجع األول للمحتوى العريبينظر:  (4)
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بدرامل  باسدتمراررضدا فرامدراش  أشاد املسشتار اللقايف ا يرا  لد  سدرياليون علدي وبدور 
صوت القرآن يف هذا البلد  ال األشهر الستة املاضية، مطالبا  بتوسديع التعداون وتنظديم  ذاعةإ
 .(1)ربامل املشة ة مع هذ  ا ذاعةال

 جهود إيران يف نشر التشيع يف سرياليون 
اللقددددايف اإليددددرا  التددددابع للسددددسارة اإليرانيددددة وهددددو أ طددددر موسسددددة شدددديعية يف  فددددتح املر ددددم -1

الديت ممتبدة العاصدمة، وهدي تعتدرب مدر أهدم  طوفيه ممتبة  برية يف وسد ،ومدير  إيرا  ،سرياليون
ألهندددا مدددمودة بملدددري مدددر  تدددبهم املةعدددة باللغدددة اإل ليميدددة ؛ سدددرياليون تنشدددر املدددذهب الشددديعي يف

وهلددا عيددع أنددوام املراجددع مددر المتددب الدينيددة  ،واسددات اإليرانيددة باإل ليميددة والصدد د اإليرانيددة
 وا امس واإلعاميس. األ ادمييسالعربية واملةعة إت اإل ليمية. ويردها الطلبة والباحلس 

حتسا ت املوقية اخلاصة مم يف القاعات المبرية، ويدعى للمشار ة فيها الواراا تنظيم ا  -2
وشددديو  القبا ددد  والشدددباب والشدددابات، وعدددع  لدددري مدددر اااليدددة اللبنانيدددة، و بدددار مشددداي  الشددديعة 

ومددر هددذ  املواسددم   ،املدددعوون مددر إيددران ومددر سددرياليون، وتوايددع األطعمددة واهلدددايا واملشددروبات
لنددب صددلى ا  عليدده وسددلم ووفاتدده، وموسددم اإلسددراا واملعددراج، وموسددم و دة علددي موسددم مولددد ا

ووفاته رضي ا  عنه، وموسم و دة فاطمة ووفاهتا رضي ا  عنها، وموسم  دير غم، وموسم 
و دة احلسر ووفاته رضدي ا  عنده، وموسدم و دة احلسدس واستشدهاد  رضدي ا  عنده، وموسدم 

 واقهم.عاشوراا وهذا أ رب م
ولمنهدا يف احلقيقدة  ،إنشاا ععيات ومنظمات موالية وتابعة هلم، ومتويلها وفت ها للجميع -3

 ،ععيدددة اثددداد األ مدددة يف فريتددداونو  ،النسدددوة يف فريتددداون اثدددادععيدددة  ومنهدددا  لشددديعة،ععيدددات ل
 .ععية اثاد مشا هم يف سرياليون، و ععية اثاد الشباب يف فريتاونو 

عدداملي للدراسددات اإلسددامية التددابع لل ددواات القميددة اإليرانيددة، ويدددّرس فيدده املعهددد الإنشدداا  -4
  إيرانيون وأساتذة سرياليونيون شيعيون ترجوا يف إيران ولبنان وسوريا. 

املسجد املر مش يف إلدب العاصدمة فريتداون، حيد  جممدع الدواارات والددوا ر احلموميدة. بناا  -5
 .(1)لدوا ر احلمومية والشر ات والتجاريصلي فيه اامعة  لري مر املواسس يف ا

                                 
 /https://iqna.ir/ar/news/3466564موقع وكالة األنباء القرآنية ينظر:  (1)
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مدرسددة المينبيددة، وموسسددة أهدد  البيدد  لددوار مسددجد احلسددس وجامعددة علميددة حديلددة  بندداا -6
 .(2)بدعم إيرا ، وجممع أه  البي 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
 https://iranpost.co.uk/thread/474 إيران بوست موقعينظر:  (1)

 /https://www.msf-online.com ى العلماءمنتد موقعينظر:  (2)
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 .( ونا رش) غينيا -6
بع  ووفقددددا  لدددد، (1) %95يبلددددغ تعددددداد املسددددلمس حسددددب اإلحصددددااات الرقيددددة للدولددددة 

% مدر عمدوم السدمان، أش إرابدة نصدد مليدون 5ادر إدرت نسبة الشديعية يف غينيدا حبددود ملصا
شيعي، يتواعون على مناط   العاصمة  ونا رش، غيمدو،  يب، ايريمور ، فوتا جدالون، بيتدا، 

 .(2)تيلي ميله، د باو مامو
 ؛ أميددلأوفددد آيددة ا  حيدد  رفسددنجا و اندد  بدايددة العاإددات اإليرانيددة الغينيددة يف عهددد 

 .م19٨9عام  لتدشس العاإات مع غينيا
ايددارة م عندددما متدد  2010ت تطددورت مددع مددرور الوإدد  ولمددر العمدد  املددوتر بدددأ يف عددام 

تم  اهلا بناا مدرسدة أهد  البيد  طحدواة ، يف ، فواير اخلارجية اإليرا  علي أ رب و ييت لغينيا
 مداحي  بلدغ عددد طامدا  ،يس فيهاالعاصمة  ونا رش، وجلب رجال دير شيعة مر إم للتدر 

 .(3)طالب فقط 600 مر يقارب
  يلي أهم النشاطات اإليرانية يف غينيا مامر 

 ععيدات، منهدا  أهد  البيد ، مثدا يوجد يف العاصمة وحددها أ لدر مدر بناا اامعيات  
شدباب ، واإلمدام علدي، واإلمدام احلسدس، اإلمدام املهددش، وععيدة الالمرب وععية السيدة اينب 

 .(4)املومر
تعددد مدرسددة أ ددرب المددرب  يف  ونددا رش مددر أ ددرب املدددارس الشدديعية وت ددم بندداا املدددارس  

مدددارس،  مددا أنشددسوا عدددة مدددارس منتشددرة  10يقددرب مددر  حددواة علميددة  ددرب ،  مددا أسسددوا مددا
يف الدولة منها مدرسة اللقلس، ومر م المهراا، ومدرسة دمدد رم دان يف العاصدمة، ومر دم جندد 

 وفيدده حددواة دينيددة، ومدرسددة اإلمددام املهدددش، ومدرسددة فاطمددة المهددراا، ومدرسددة أهدد  البيدد ، ا 

                                 
 https://fath-news.com/ar/news/10875 وكالة الفتحينظر: موقع (1)
 /https://www.falsharq.com مستقبل الشرق للدراسات والبحوثينظر: موقع (2)
 /https://www.falsharq.com مستقبل الشرق للدراسات والبحوثينظر: موقع (3)
 https://fath-news.com/ar/news/10875 الة الفتحوكينظر: موقع (4)
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حلددلهم علددى د ددول أبنددا هم تلدده  ؛وميتلدده الشدديعة وسددا    لددرية إلغددراا الطدداب وأوليدداا األمددور
 .(1)املدارس

مر ذله مشار ة وفد مر غينيا، و  غينياوتسعى إيران لتعميم دور رجال الدير الشيعية يف 
األطروحدددة   يف املددومتر الددديل الدددوز الددذش عقدتددده إيددران يف إددم ثدد  عنددوان م2016يف مددايو 

للت دددذير مدددر  ؛دولدددة إفريقيدددة 30املهديدددة وواإدددع أتبدددام أهددد  البيددد  يف إفريقيدددا، ضدددمر مشدددار ة 
التمدددّدد السدددلسي يف القدددارة، حيددد  انبلددد  عدددر املدددومتر العديدددد مدددر اللجدددان، الددديت ُيشدددرف عليهدددا 

 ت قي  هدف التصدش للسلسية.ل ؛إيرانيون
برعايددددة رابطددددة اللقافددددة  م2016ديسددددمرب  فيمددددا أإدددديم املددددومتر الددددوطل للوحدددددة اإلسددددامية 

والعاإددات اإلسددامية اإليرانيدددة واسّمددع العدداملي للتقريدددب بددس املددذاهب اإلسدددامية، وشددار  فيددده 
وندا رش عاصدمة عامل شيعي وسل والعديد مر املسمرير القادمس مدر خمتلدد منداط    1500
لدددون عدددر  بدددار مراجدددع الددددير الشددديعة، مدددر بيدددنهم  آيدددة ا  ممدددارم لوشدددار  يف املدددومتر ثم ،غينيدددا

 .(2)شريااش، وصايف  لبايما ، وسب ا 
ومر ددم  املدددير العددام إلذاعددة الس دديلة دمددد احلدداف  صددوالسددل   شددد الداعيددة الغيددلوإددد  

ا أهندم أسسدوا مدا  األنصار بغينيا  ونا رش، عر حجم الوجود الشيعي يف غينيدا  وندا رش، مو دد 
 مدارس شيعية أشهرها مدرسة أ رب المرب ، ث  رعاية السسارة اإليرانية. 10يقرب مر 

وتمتنددد املدددارس الشدديعية يف غينيددا بعدد  السسددات  سدديما السقددراا وا تدداجس، ويعملددون 
ليوميددة واملبيدد ، و ددد  علددى تبددل أبنددا هم دا دد  تلدده املدددارس ويتمسلددون  صدداريد املعيشددة ا

 هذا  له ث  غطاا دبلوماسي مر السسارة اإليرانية.
و ظى الشديعة حبمايدة دبلوماسدية حدىت إنده إيد  لندا إن مددير مدرسدة أ درب إيدرا  اانسدية 
تنقلدده السدديارات الدبلوماسددية مددر وإت املدرسددة،  مددا يتلقددى الشدديعة أمددوا  طا لددة مددر اللبنددانيس 

نسددية الغينيددة لدددعم مشدداريعهم المارتيددة، ويشددرم الشدديعة هددذ  األيددام يف بندداا الددذير يتمتعددون باا
 .(3)مسجد  بري دا   مدرسة أ رب لنشر معتقداهتم الساسدة

                                 
 https://fath-news.com/ar/news/10875 وكالة الفتحينظر: موقع (1)
 /https://www.falsharq.com مستقبل الشرق للدراسات والبحوثينظر: موقع (2)
 https://fath-news.com/ar/news/10875 وكالة الفتحينظر: موقع (3)
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ويظهددر عمدد  الددةابط بددس التوّجدده السياسددي والعقدددش يف التوجيهددات الدديت إددّدمها آيددة ا  
اسدتلمروا السرصدة الديت حيد  إدال   ؛م2017الصايف الملبايما  للسسري اإليرا  يف غينيا ينداير 

سددن   لمددم يف تددرويل املعددارف اإلسددامية وتقافددة أهدد  البيدد ، وامتددىن لمددم التوفيدد  والنجدداح 
الدا م و لما ااد تواصلنا مع باإي البلدان اإلسامية وعلماا اإلسام فهدذا األمدر يمدون لصداحل 

 .(1)اإلسام واألمة اإلسامية
إن التوجه  و ان إد ذ ر  ،أبم رجال الدير الشيعة يف غينيا ويعترب دمد دار احلممة مر

 .(2)ا نسا  عر مذهب أه  السنة وااماعة واعتماد املذهب الشيعيحاليا  هو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 /https://www.falsharq.com تقبل الشرق للدراسات والبحوثمسينظر: موقع (1)
 -/https://www.toboulib.com/new-blog-1/2018/7/2 موقع توليشينظر: (2)
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 الكاميرون. -7

% مددر عيددع 50إت  45تددةاوح بددس  ة املسددلمس يف المددامريونتشددري مصددادر إت أن نسددب
مدددر  غالبيدددة املسدددلمس يف المدددامريونو  ،مليدددون نسدددمة 17.5إت السددمان الدددذير يبلدددغ تعددددادهم 

 ، فيمدددا تشدددري بعددد  اإلحصدددا يات إت أن نسدددبة(1)ينتمدددون إت املدددذهب املدددالمي السدددنة الدددذير
 .(2)%1الشيعة حواز 

انتشدر التشديع إدد م، و 1999تاري  د ول التشيع  التشيع بس المامريون رقيا يف عام و 
 .احلاج دمدو وحسس عاوشرجلس مها بس المامريونيس مر  ال 

  المامريونيف النشا  الشيعي اإليرا  
 مدددا مت بنددداا جدددامع وقدددي  ،يف المدددامريونشددديعية  سدددتة مسددداجد   مت بنددداابنددداا املسددداجد 

 .(3)جامع احلسس
ت سسددددد  أول مدرسدددددة يف المدددددامريون الغدددددريب علدددددى يدددددد علدددددي وإدددددد ت سددددديس املددددددارس   
 .(5)را مممدارس، وستة  تا حالياُ وجد ، وي(4)يوسد
، وهدذ  املوسسدة تقدوم ت سديس موسسدة أهد  البيد  يف دوا مت  ت سديس املرا دم اللقافيدة  

 .(6) دمة الشيعة يف المامريون وهلا ارتباطات مع موسسة أه  البي  العاملية اليت تديرها إيران
  الصد يسة  هدذتصددر مت إصدار ص يسة شيعية إلمةونية، و  ت سيس الوسا   اإلعامية 

، وهدددي تعدددىن ب  بدددار الشددديعة يف المدددامريون والتطدددرق إت املناسدددبات  ددد  شدددهر باللغدددة السرنسدددية
 .(7)الشيعية

                                 
 https://www.al-jazirah.com/2007/20070209/is8.htm صحيفة اجلزيرةينظر: موقع (1)
 /https://arabic.al-shia.org الشيعة العربينظر: موقع (2)
 http://www.almurtadha.org/pages/tex_new.php?tid=90ماسسة املرتضى للثقافة ينظر: موقع (3)
 /https://arabic.al-shia.org الشيعة العربينظر: موقع (4)
 http://www.almurtadha.org/pages/tex_new.php?tid=90ماسسة املرتضى للثقافة ينظر: موقع (5)
 http://www.shamstoos.ir/ar/news/42532املركز الثقايف لإلمام الرضا ينظر: موقع (6)
 /https://arabic.al-shia.org الشيعة العربينظر: موقع (7)
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حددرص القددا مون علددى نشددر التشدديع يف المددامريون علددى تنظدديم الميددارة إت إيددران والعددراق  
ون الدينيدددة سدددتقب  إسدددم الشدددو اربدددط املتشدددعيس ااددددد بددداملراجع الدينيدددة يف العدددراق وإيدددران، فقدددد 

 شيعة مر عهورية المامريون إادما  مر  رباا.الوفدا  مر  النجدوإسم العاإات العامة يف 
و دددان يف اسدددتقباهلم ر ددديس إسدددم الشدددوون الدينيدددة عبدددد السدددادة اادددابرش ومعددداون مسدددوول 
إسم العاإات احلاج اديب، وبعد اللقاا مم اُهدي  هلم جمموعة مدر إصددارات إسدم الشدوون 

ومت ا تساق مع الوفد على التواص  معهم ، ليمية و وامت ووشاح العتبة العلويةية باللغة اإل الدين
 .(1)ونري لشيعة يف الماما دمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 https://shiawaves.com/arabic/news/atabat/15764 أخبار شيعة العاملينظر: موقع (1)
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  ا.فريقيأ وسطدول جهود إيران في نشر التشيع في المبحث الثالث: 
 وهذ  الدول املت ترة بالتشيع  التاز 

 تشاد. -1
د جدداا يف وإدد  مبمددر، وبالت ديددد يف القددرن األول اهلجددرش عددام اإلسددام إت تشددا  وصدد

ولوإوعهدددا يف وسدددط  ،سدددنة 900وإامددد  فيهدددا تدددا  ثمالددده إسدددامية حممددد  الدددبادي  ،هددد46
حيد   ؛القارة أصب   نقطدةي انتشدار لإلسدام يف نيجريدا والنيجدر والمدامريون وأفريقيدا الوسدطى

 .(1)اإلسام يف هذ  املناط  إام  هذ  املماله اإلسامية ب تر  بري يف نشر
، ميلدد  م2016مليددون نسددمة حبسددب تقددديرات  14.4يبلددغ عدددد سددمان تشدداد حددواز و 

بدددددس معظدددددم املسدددددلمس يف  السدددددل% حيددددد  ينتشدددددر اإلسدددددام 50املسدددددلمون منهدددددا مدددددا نسدددددبته 
% مددددر التعددددداد ٨5ميللددددون  ، إ  أن بعدددد  املصددددادر األ ددددر  ذ ددددرت أن املسددددلمس(2)الددددباد،

  .(3)دتشالالسما  
% مددر 20حددواز  أنوإددد ذ ددر  لألحبددا  بددو إددام ممددا مر ددم ةسددب دراسددحبويبلددغ الشدديعة 

، وهدددددذا مدددددر  املبالغدددددات يف نسدددددبة الشددددديعة يف تشددددداد، وهندددددا   (4)مسدددددلمي تشددددداد مدددددر الشددددديعة
% مدر جممدوم سدمان تلده 2نسبة الشيعة يف تشاد تبلدغ أن تشري إحصا يات مر مواإع شيعية 

 .(5)الباد
م، 1979لددددعوة إت التشددديع يف تشددداد إت مدددا بعدددد إيدددام اللدددورة يف إيدددران يعدددود اهدددور او 

ومدع أنده مل يدنجح يف توسديع دعوتده حينسدذ، إ  أنده إدد  ،حي  بدأها رج  يدعى يوسدد برميدة
 .(6)الشيعةأودم البذرة األوت، ب  أّسس اللبنة األساس ملذهب 

 

                                 
 /https://www.alukah.net/spotlight/0/4040 األلوكة قعينظر: مو (1)
 /https://www.almowaten.net/2018/11صحيفة املواطن ينظر: موقع(2)
 https://gate.ahram.org.eg/News/1567320.aspx بوابة األهرام ينظر: موقع(3)
 /https://www.marefa.org املعرفة ينظر: موقع(4)
 https://m-mahdi.net/sada-almahdi/articles-2148 يشبكة املهد ينظر: موقع(5)
 https://m-mahdi.net/sada-almahdi/articles-2148 شبكة املهدي ينظر: موقع(6)
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 النشا  الشيعي اإليرا  يف تشاد 
  التشددادية، وهلددا ارتباطددات مددع موسسددة أهدد  البيدد  العامليددة الدديت إنشدداا ععيددة أهدد  البيدد -1

 تديرها إيران.

يف مدينددة   ا  هامللدده فيصدد  رجندد طجددامع حددول ااددامع المبددريشدديعية ممتبددات  بندداا عدددة -2
 .المتب اليت تص الشيعة اليت تقوم بتوايعأ مينا العاصمة، و 

 يف تشاد.مسابقات إرآنية ومعارض سنوية إإامة  -3
 .(1)العلوم الشيعيةلدراسة  ؛عا  للطلبة التشاديس إليران وسوريا ولبنانا بت -4

عددام اعتقالدده يف  الددذش متالدديت يقودهددا إقاعيدد  جيدددا  العسددمرية  ليددة سددرايا المهددراا إنشدداا -5
ع ددو، وتنسدد  مددع  ايددا أ ددر  يف السددودان،  300و 200وت ددم اخلليددة مددا بددس م، 2019

 .(2)لمامريون وغانا والمونغو والنيجرمدف تشمي  املميد مر اخلايا يف ا

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                 
 https://m-mahdi.net/sada-almahdi/articles-2148 شبكة املهدي ينظر: موقع(1)
 /https://eeradicalization.com/ar عني أوربية ينظر: موقع(2)
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   مالي -2

يشم  ، و نسمة مليون 20حنو  األ ريةحصا يات لإلطبقا   مازيبلغ تعداد سمان دولة 
 . 1ط% مر علة السمان90حواز  مازيف  املسلمون
ولمدر هلدم  ،% مدر السدمان يف مداز1تشري اإل صا يات إت أن الشيعة   ميللون حىت و 

% مددر 5نسددبة الشدديعة صددادر األ ددر  بدد ن تددذ ر م بينمددا، (2)ود سياسددي، يدددير  اإليرانيددونوجدد
 .(3) جمموم السمان

وأما ر تواجدهم   ا و ،  اش ،  وليمورو، سيماسو، سديغو، مدوبيت، غداوو، متبو تدو، 
 .(4)و يدال

مدود عنددما اار دم 2010فسي عدام  ؛وتتمتع إيران وماز بعاإات دافسة رغم ددوديتها
ثددددد  بنددددربة متوهجددددة عددددر  ،مدينددددة بامددددا و وتيمبو تددددو السدددداب أجندددددش  دددداد الددددر يس اإليددددرا  

ووإددددددع عدددددددد  بددددددري مددددددر ا تساإيددددددات املتعلقددددددة  سدددددداعدات التنميددددددة  ،الت ددددددامر بددددددس الدددددددولتس
 وا ستلمارات اإليرانية يف المراعة والصناعات ا ستخراجية. 

نشدر التشديع يف مداز، فعلدى  داف معظدم وتربا جامعة املصطسى  درأس حربدة إيدران يف 
باهظدة، تتدار جامعدة املصدطسى طامدا  المليات وااامعات اخلاصة  از، واليت تسدتلمم رسدوما  

مر  ارج العاصدمة وتتديح هلدم غرفدة لإلإامدة ووجبدات جمانيدة، وين ددر عددد إليد  مدر الطداب 
تقددم للشدباب الشديعي يف أحنداا  حي  يتم ا تيارهم عرب ا تبدارات ؛مر عا ات النخبة املالية

  ما يعرض على أعلى املتسوإس السرصة  ستممال دراستهم يف إيران.  ،الباد
ومددر املرا ددم الددديت تددديرها إيددران يدددربا املر ددم اللقدددايف اإليددرا  الددذش يددددير عشددر مددددارس يف 

 .(5) ماز. بينما تقول مصادر أ ر  أن العدد يقارب تاتة عشر مدرسة شيعية

                                 
 https://almalomat.com/154417 موقع املعلومات  ينظر:  1ط

 /http://raqeb.co/2015/08موقع راقش ينظر:  (2)

 https://mhtwyat.com2021 موقع حمتويات املرجع األول للمحتوى العريبينظر:  (3)

 /https://arabic.al-shia.orgموقع الشيعة العرب ينظر: (4)

 /http://raqeb.co/2015/08موقع راقش ينظر:  (5)
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يع أ لدر مدر سدبعس يحي  استطام  ال سنتس تش ؛ ان له دور يف مدينة مبيت  والذش
للسدديد  بدس أ مدة مسداجد وشدباب جدامعيس وغدريهم، وأسسد  هلدم ممتبدة حدوت  تبدا   شخصدا  

 .(1)وغريها ،ت اهتدي  تاب و  ،و تب املراجعات ،املوسوش الارش باللغة السرنسية
 ،لشدديعة الدديت تدددعو إت نشددر التشدديع يف مددازالشخصدديات اأبددرا مددر دمددد حيدددرة يعتددرب و 
ر واألمددددا ر ،وعلددددي املندددداب ،ذاعددددات املختلسددددةإددددام بنشددددر التشدددديع يف عاصددددمة مدددداز يف اإل وإددددد

مددر  بددار الشخصدديات يف مدداز، وإددام بت سدديس  5000املتعدددة، واسددتطام أن  مددع أ لددر مددر 
وجمدالس احلسدينية ،لغددير ععية باسم حمب الرجنر، ولده نشداطات أ در  للتبليدغ  قيدام حبسلدة ا

 .(2)يف أيام عاشوراا
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 http://www.almurtadha.org/pages/tex_new.php?tid=101موقع ماسسة املرتضى ينظر:  (1)

 /https://arabic.al-shia.orgموقع الشيعة العرب ينظر:  (2)
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 .بوركينا فاسو -3
ينتمددون إت عناصددر عديدددة  مليددون نسددمة، وسددماهنا 12بلددغ عدددد سددمان بور ينددا فاسددو ي

ويف آ ر إحصاا سما   ان  نسبة املسلمس ، منهم املوش، والساموغو، والسو  ، واملانديل
   .(1)يف الباد مر عدد السمان 65%

يتبعددون املددذهب الددذير مددر أهدد  السددنة  يف بور ينددا فاسددو سغلبيددة العظمددى مددر املسددلماألو 
ويقيم املسلمون إت حد  بري يف مناط  ، أإلية متنامية تتبع املذهب الشيعيوهنا   ،(2)املالمي

 .(3)احلدود الشمالية والشرإية والغربية مر الباد
م 1990و م19٨6سددنيت  إت مددا بددس بور ينددا فاسددويف  عةبدددأ نشددا  الشدديويعددود تدداري  

  .بور ينا فاسوا  على يد ااالية اللبنانية يف تقريب
 أهم النشاطات الشيعية يف بور ينا فاسو  

فرعدددا  هلددددا يف  م2015عددددام يف افتت دددد  ااامعدددة   امعدددة املصددددطسى العامليدددةإنشددداا فددددرم ا -1
و ذله مدرسة اإلمدام علدي الدينيدة، ومر دم أهد   بور ينا فاسو، إت جانب مر م الغدير للنساا،

 .(4)البي 

نبيدددداا التابعددددة لشددددعبة إامدددد  موسسددددة وار  األأ  جمددددالس العددددماا  ناسددددبة عاشددددوراا إإامددددة -2
 .(5)ه  بيتهأفريقية يف العتبة احلسينية جملس عماا  ناسبة استشهاد احلسس و النشاطات األ

مهورية بور ينا فاسو القي  عدة داضدرات حدول حب ور  افة علماا الشيعة ل ما مت           
وما جر  عليه وعلى أه  بيته وأص ابه يف ذلده اليدوم،  دذله دور أهد  البيد  ، تورة احلسس

وأمهيددة وسددلم، المبددري يف إصدداح األمددة و يددد سددلموا طريدد  جدددهم رسددول ا  صددلى ا  عليدده 
 .(6)ستمعإحياا اسالس احلسينية وما هلا مر دور  بري يف إصاح ا

                                 
 https://al-maktaba.org/book/1541/4248موقع املكتبة الشاملة  ينظر: (1)
 https://ar.ert.wiki/wiki/Religion_in_Burkina_Faso موقع ويكي ريلجن ينظر: (2)
 /https://www.marefa.orgموقع املعرفة  ينظر: (3)
 /https://www.qposts.com موقع كيو بوست ينظر: (4)
 https://alhussain-sch.org/news/13708موقع مدرسة اإلمام احلسني الدينية  ينظر: (5)
 https://alhussain-sch.org/news/13708نية موقع مدرسة اإلمام احلسني الدي ينظر: (6)
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 بوركيناا فاساوب ت افتتاح مكتش لإلرشاااد العااقائدي التثقيفاي   ت سيس ميمتب للُممهدون -3
 .(1)الصدر القائد الشيعي مقتدىيتبع 

املمتوبددة  ااريدددة واسلددة والنشددرات  تاإلصددداراإعددداد ونشددر ومددر مهددام هددذا املمتددب          
، قيدة اضدرات النوعيدة واخلطدب واألفدام الوتااملسدموعة  ا  تاإلصدداراإعدداد ونشدر ، و اخلاصة

تنظدددديم وإعددددداد املمتبددددات ، و املر يددددة  ا اضددددرات النوعيددددة واخلطددددب تاإلصددددداراإعددددداد ونشددددر و 
التعبسددة والتنظدديم للندددوات النوعيددة واملعددارض الصددورية والسنيددة ، و السرعيددة ومتابعتهددا علميددا وإداريددا

 .(2)للممهدير والت شيد ااماهريش هلا تنظيم املوا ب والتجمعات، و والسسرات الدينية

يف خمتلددد دول  التشدديعيف اطددار سددعيها لنشددر علددوم ت سدديس مر ددم تقددايف للشدديعة اادددد   -4
لتمدون مر دما تقافيدا  ؛  مة مربدع30000علن  ادارة العتبة احلسينية عر شراا  ساحة طأالعامل 

وتنمددوش و ددريش لنشددر  مشددروم تقددايف إلنشدداارض األالشدديعة، وتصددص هددذ  يهددتم بنشددر علددوم 
، ف ددا عددر تطددوير املشددداريع اللقافيددة والدينيددة والعلميددة يف تلدده املندداط  وثددد  الشدديعيةعلددوم ال

 .(3)إشراف موسسة وار  األنبياا التابعة لشعبة النشاطات ا فريقية يف العتبة احلسينية

 اصددة إنشدداا وبندداا مدرسددة للصددسوف األوليددة، وبندداا صددسوف  متارس  داملددإنشدداا وبندداا  -5
للدراسدة املتوسددطة، فيمددا يددتم إعطدداا عدددة دروس ومنهددا العلددوم األ ادمييددة والعلددوم الدينيددة باللغددة 

 .(4)الشيعيةعلوم الالسرنسية، إضافة إت تعليم اللغة العربية لنشر 
وبواإددع داضددرتس يف   دروس يف السقدده والعقا دددإإامددة  متالدينيددة الشدديعية   دروسإإامددة الدد -6

 .(5)ا اانسساليوم الواحد ولم
ت إإامدة مشدداريع إلسددات تعليميدة باإلضدافة جدورات و  مت إإامدةإإامدة الددورات التدريبيدة   -7

 الدينيدةتوسيع أطر التعاون مع باإي املوسسدات على مر ذله  ، و رص القا مونتقافية ودينية
  . (1)واملرا م يف خمتلد دول غرب أفريقيا

                                 
 http://www.she3a-alhsen.com/showthread.php?t=23988 موقع منتديات شيعة احلسني ينظر: (1)
 https://www.kitabat.info/print.php?id=667 موقع كتابات يف امليزان ينظر: (2)
 https://imamhussain.org/arabic/31360العتبة احلسينية  موقع ينظر: (3)
 https://almerja.com/more.php?idm=142306موقع املرجع اإللكرتوين املعلومايت  ينظر: (4)
 https://imamhussain.org/arabic/31360العتبة احلسينية  موقع ينظر: (5)
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شدددار أو ، الددددورة الصددديسية لطلبدددة املددددارس احلموميدددة افتت ددد  موسسدددة وار  األنبيددداا مدددا        
ن حسدد  أو ،   طالددب وطالبددة200ن الدددورة شددهدت مشددار ة طأت إعامددي للموسسددة املر ددم اإل

للتعبددري  ؛  شخصددية رقيددة ودينيددة واجتماعيددة500 لددر مددر طأا فتتدداح شددهد ح ددور ومشددار ة 
 .(2)عر دعمهم هلذ  النشاطات

فريقيددة يف إسددم الشددوون الدينيددة ندد  شددعبة النشدداطات اإلعلأاراعددة األرض وحسددر انبددار   -٨
واسدددتملم  العتبدددة  ،رض المراعيدددة واراعتهدددا   صدددول الدددذرة الصدددسرااالعمددد  علدددى األ أعدددر بدددد

بامدددا،  دددذله مت هبدددة أرض أ دددر   نطقدددة  احلسدددينية أرضدددا  مقددددارها تاتدددة همتدددارات يف منطقدددة
باسم احلسس يدتم فيده  ارتوااشم بانشاا بسر بولغو وقي  باسم فد  المهراا، باإلضافة إت القيا

 .(3) لسد حاجة األهاز يف املنطقة مر غسي  وغري ، وإلرواا احليوانات ؛سقي األرض
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
 http://kitabat.biz/mawsoaa.php?id=6908 موقع كتابات يف امليزان ينظر: (1)
 https://imamhussain.org/arabic/31360تبة احلسينية الع موقع ينظر: (2)
 http://www.imamhussain-fm.com/news/shrine/64530 إذاعة الروضة املقدسة موقع ينظر: (3)
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 , وفيه ثالثة مباحث:جهود إيران في نشر التشيع في دول آسيا:  لثلفصل الثاا

 سط آسيا.المبحث األول: جهود إيران في نشر التشيع في دول و 
 المبحث الثاني: جهود إيران في نشر التشيع في دول شبه القارة الهندية بآسيا.

 المبحث الثالث: جهود إيران في نشر التشيع في دول شرق آسيا.
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ثددداول إيدددران مندددذ عقددددير مدددد نسوذهدددا علدددى دول آسددديا، وإدددد مدددرت داو هتدددا عدددرب تلددده 
بسددبب العقوبددات الدديت فرضددتها الو يددات املت دددة  ؛و تددارة أ ددر السدنس بددس التقدددم تددارة والتبدداط

األمريمية واستمع الدوز عليها، وبرغم تله العقوبات فان إيدران اسدتمرت لسدتح فرصدة إإليميدة 
 جديدة هلا يف دول آسيا الوسطى.

حددداول أجنددددش  ددداد اخلدددروج بسمدددرة لتمدددوير حلدددد ي دددم دو  لغتهدددا  م2010يف أبريددد  
إيران وأفغانستان وطاجيمستان، ودعا لذله ر ساا تله الدول لتموير منظمدة السارسية وهي 

 إإليمية تعىن باملصاحل املشة ة بينها.
تسيد بع  التقارير بد ن املخدابرات اإليرانيدة تعمد  بنشدا  يف بعد  دول آسديا الوسدطى و 

لنشددددر لتعميددددم نسوذهددددا،  مددددا تقدددديم مرا ددددم تقافيددددة  ؛وتدددددعم بعدددد  األحددددماب واحلر ددددات الشدددديعية
 . األفمار وتصدير اللورة

 مدددا سدددع  مدددر  دددال جامعاهتدددا إت اسدددتقطاب العديدددد مدددر الطددداب مدددر دول آسددديا  
افتت ددد  عدددددا مدددر أإسدددام الدراسدددات اإليرانيدددة يف و  ،الوسدددطى ومدددولتهم مددددف  سدددب و  هدددم

 جامعات عدة يف تله الدول لتعميم هويتها ونسوذها.
هلددا، ومسددةق طددرق ضددد اإلسددام السددل يف تددر  إيددران أن منطقددة آسدديا الوسددطى مهمددة و 

 . (1)شبه ااميرة اهلندية واخلليل العريب
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 https://makkahnewspaper.com/article/621915ممة صحيفة موإع ينظر:  (1)
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 .آسياوسط جهود إيران في نشر التشيع في دول المبحث األول: 
 وهذ  الدول املت ترة بالتشيع  التاز 

  :كستانيطاج -1

، نسددمة مليددون 9حنددو  األ ددريةحصددا يات لإلطبقددا   طاجمسددتانيبلددغ تعددداد سددمان دولددة 
 . 1ط% مر علة السمان96حواز  طاجمستانيف  يشم  املسلمونو 

 .(2)% مر جمموم السمان 25نسبة الشيعة تبلغ فيها تشري بع  املصادر ب ن و 
تعمددددد  بنشدددددا  يف املنطقدددددة؛ وتست ددددديد  أيدددددرانحبسدددددب بعددددد  التقدددددارير فدددددان خمدددددابرات و 

عد  اسموعدات السدنية تتلقدى ااامعات اإليرانيدة طاب دا مدر آسديا الوسدطى  د  عدام؛  مدا أن ب
ددا ماديًّددا مددر طهددران؛ وتشددمل  يف طاجمسددتان بعدد  احلر ددات الشدديعية ااديدددة الدديت هلددا  دعم 

افتتاحي عدة مرا م تقافيدة،  مدا افتت د   ةث  رعاية السسار عاإات مع إيران، ومول  طهران 
 .(3)أإسام ا للدراسات اإليرانية يف عدة جامعات يف آسيا الوسطى

 2000مت نق  أ لر مدر و  ،  إيران إت تربية  وادر جديدة لتوز أمور املستقب سع وإد
جرجدان و إدم،   طالب وطالبة إت مرا م تعليمية أنشس  هلذا اهلدف يف عدة مددن إيرانيدة، ملد 

 ومشهد.
يف اخلطددوة اللانيددة مت تسددليم مرا ددم القددرار التعليمددي لعمدداا إيددران ثمددر تربددوا علددى املندداهل و 
  ااامعات اإليرانية.يف الشيعية
 ،فددرم للجامعددة املستوحددة اإليرانيددة يف طاجمسددتان افتتدداحيرافدد  هددذ  األحدددا  السددريعة و 

للطدداب الطاجيدده يف بيددوهتم عددرب التلسدداا الرقددي  الشدديعيةتددوفر هددذ  ااامعددة تدددريس املندداهل و 
لطاجيمة أو السسارة ، ودورات إصرية يف مقر ااامعة يف العاصمة ااإللمةونيةاإليرا ، واملواإع 

 .(4)اإليرانية، وستتم فتح فروم هلا يف عيع املدن الطاجيمية

                                 
 https://almalomat.com/145367 موقع املعلومات  ينظر:  1ط

 /https://www.jamaran.newsموقع مجران اإلخباري ينظر:  (2)

 /https://studies.aljazeera.net/ar/files/iranfuturerole/2014/03اجلزيرة للدراسات موإع ينظر:  (3)
 http://www.haqeeqa.net/Subject.aspx?id=2429موقع احلقيقة ينظر:  (4)
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وأفددداد راديدددو أواودش الطددداجيمي أن املر دددم اإليدددرا  إددددم الددددعم للمتّددداب ا ليدددس وأي دددا 
 للطاب مر الشباب مر أج  احلصول على منح دراسية منظمة للسسر إت إيران.

إدع يف وسدط آسديا، نسدس ا سدةاتيجية، املتبعدة مدع الددول واتبع  إيران يف هدذا البلدد الوا
 ؛يف نسس املنطقة القريبة منها، أو يف دول بعيدة جغرافيا وتقافيا عنهدا،  دبع  الددول األفريقيدة

حيدد  تسددتغ  إيددران الوضددع ا إتصددادش ال ددعيد يف هددذ  البلدددان، باإلضددافة إت نشددا  املر ددم 
 املددنح ااامعيددة، ويف دول ملدد  طاجيمسددتان، ي دداف اللقددايف ودعددم البعلددات التعليميددة وتقدددا

 .(1) عام  القومية
دعم ا لوجيستي ا ومادي ا حلمب النه دة اإلسدامية مددف ال دغط علدى نظدام  يرانإ توفر و 

، واسدتمر الددعم فيمدا بعدد يف أعقداب اهنيدار ا ثداد السدوفييت، مدا ندتل السداب  احلمم السدوفييت
سنوات، بس نظام احلمم احلاز واحلمب الذش  دان ثمدو   سسعنه حرب أهلية استمرت إرابة 

 اندد  إيددران   م1997بالسدداح مددر ااددارة إيددران، وعقددب اتسدداق املصدداحلة الوطنيددة يف المددرميلس 
مددع روسدديا راعي ددا للمصدداحلة، ولمنهددا يف الوإدد  نسسدده اسددتمرت يف توغلهددا دا دد  طاجيمسددتان 

قدداب عسددمرش مسددلح مددر إددادة احلددمب سددبتمرب مددر بوابددة حددمب النه ددة، مددا أد  إت وإددوم ان
، الددذير  ددانوا مشددار س يف احلمددم، و ددان رد فعدد  النظددام علددى ذلدده أن ألقددى القددب  م2015

 على إيادات احلمب، وإررت ا ممة العليا بالباد حظر احلمب وأنشطته.
ت بدروابط اإتصدادية وتقافيدة وسياسدية، مدر  دال البعلدا بدايران إد ارتبط حمب النه دةو 

للطددداب والدارسدددس يف حدددواة إدددم العلميدددة، وااامعدددات اإليرانيدددة  إيدددراناسانيدددة الددديت وفرهدددا نظدددام 
مدددددا أد  مدددددم يف النهايدددددة إت اعتنددددداق املدددددذهب الشددددديعي، علدددددى املسدددددتو  السياسدددددي  ؛األ دددددر 

 والعقا دش.
أن الافتددات والشددعارات الدديت رفعهددا إددادة احلددمب،  ددال احلددرب األهليددة بدايددة مددر يدذ ر 

تلبدد  أن هنددا  عاإددات وتيقددة بددس إددادة احلددمب وحمومددة  م1992-1991ظدداهرات عددامي م
، وأن مدددر تلددده الشدددعارات الددديت رفعددد   دددال تلددده املظددداهرات هدددي اعيمندددا سيدددل، ا  إيدددران

                                 
 /https://roayahnews.com/bracking-news/2018/06/15/326382 موقع رؤيةينظر:  (1)
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إشددارة إت اسددم سددسري هددو و يدديت و أ ددرب.. إا دددنا سيددل، عطددر المهددور ا مدددش مرحبددا لددو ييت، 
 .(1)فةة التسعينياتإيران يف طاجيمستان يف 

طالب مر م الدراسات اإلسامية وهو منظمة تابعة لل مومة الطاجيمية السدلطات وإد 
اإليرانيددة إت التخلددي عددر تددرويل التشدديع بددس شددباما، مشددريا  إت أن إيددران تسددتغ  العاإددات مددع 

 طاجيمستان لنشر مذهبها.
بدددرامل التعددداون السياسدددي  وإدددال املر دددم يف مقدددال موسدددع لددده نشدددر  موإدددع امانددده إن سدددقو 

واللقدددايف بدددس احلمدددومتس يعدددود إت أنشددددطة إيدددران السياسدددية الدينيدددة يف طاجيمسدددتان والدعايددددة 
 .(2)والةويل للمذهب الشيعي

بسدبب املطالدب اإليرانيدة بد ن  ؛توترت  لريا  عاإة طاجيمسدتان بدايران م2015يف عام و 
 إيدرانرجد  أعمدال متهمدا  با حتيدال يف تسدد طاجيمستان ديوهنا ال خمة، وا دعااات بد ن 

إدد أودم مبددالغ  بددرية مدر املددال يف بندده طاجيمسدتان الددوطل، واجتمددام جدر  بددس املرشددد علددي 
 .(3) امنسي واعيم املعارضة الطاجيمية

وإال  وسا   إعام رقية إيرانية أن السدلطات األمنيدة يف طاجيمسدتان، أغلقد  املرا دم 
 رانية يف العاصمة دوشنبه.اللقافية والتعليمية اإلي

ومنذ سنس تعم  إيران على توسيع نسوذها يف دولة طاجيمستان مسدتغلة بدذله الوضدع 
ا إتصادش ال عيد يف هذا البلدد، باإلضدافة إت تعميدم عامد  القوميدة بدس الشدعب الطداجيمي 

 .(4)وإعادته إت القومية السارسية
 
 
 
 

                                 
 https://gate.ahram.org.eg/News/1978239.aspxموقع صحيفة األهرام ينظر:  (1)
 https://www.eremnews.com/news/world/1042874موقع إرم نيوز ينظر:  (2)
 https://www.alarabiya.net/politics/2020/02/21موقع قناة العربية ينظر:  (3)
 https://www.eremnews.com/news/world/1042874موقع إرم نيوز ينظر:  (4)
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 أفغانستان:  -2

 . 1ط مليون نسمة 40بن و  م2021 لعام ستانأفغانيبلغ تعداد سمان دولة 
ة نيددددة املتاسددددة لل دددددود اإليرايددددينتمددددي معظمهددددم إت القبا دددد  الدددديت تقطددددر املندددداط  األفغانو 
  مددا يتواجدددد الشدديعة يف مديندددة   ،ة، وتُعددرف هدددذ  القبا دد  بقبا دد  فريوا دددوهي وعشدديدشيدداألفغان
، وهنددا  أي ددا  بعدد  القبا دد  يف جبددال ةمار اهلددوينتمددي أفددرادهم يف تلدده املدينددة إت إبيلددة  ،هددرات

، مديندة غمندة  ةعومر املدن اليت يتواجد فيها الشي ،إت املذهب الشيعي أهلهاجيه ينتمي طاال
  .(2) ندشمدينة  و  ولنه مدينة  و ، مدينة ممار شريدو 

إليران عاإات امتيااية مع اهلمارة، الذير يسيطرون على املشهد الشيعي يف أفغانستان، و 
% مدر السدمان ؛ وعلدى الدرغم مدر 10ون تال  أ رب جمموعة دينيدة يف الدباد طأإد  مدر ويشمل

ذله، فقد دعمهم احلرس اللورش  وهنم معارضس لألجندة األمري ية؛ ويف هذا السدياق ااديدد 
ميمر إليران أن تددعم الشديعة املقيمدس يف أفغانسدتان بشدم  أ درب؛ بينمدا ميمدر أن يدودش هدذا 

ر التدددوتر مددع البشددتون مدددر جهددة أ ددر ، وسددوف ثددداف  إيددران علددى أن يظددد  إت إتددارة مميددد مدد
شددددددر ا ها منخددددددرطس يف أفغانسددددددتان،  مددددددا سددددددتتخلص مددددددر أش حلسدددددداا دتملددددددس يف الددددددباد؛ 
فاملسدداعدات الدديت تعرضددها طهددران  اصددة عددر طريدد  موسسددات املسدداجد اخلرييددة؛ ملدد   إعددادة 

لنصوص الدينية غالب ا ما تشة  دعم ا متواصا  إعمار أما ر العبادة، وتوفري اإلرشاد الديل، وا
 .(3)الدينيةلأليديولوجية 

وألن طاجيمسددتان وأفغانسددتان مهددا الدددولتان الوحيدددتان اللتددان يت ددد  فيهمددا بالسارسددية 
فقد سع  إيران منذ فةة طويلدة لبنداا روابدط تقافيدة بدس الددول الدلا ، والدروابط  ؛ ارج إيران

تعمله إيران يف    الدول لعمليات أمنيدة وحدىت إرهابيدة  مدا يف الددول اللقافية صارت غطاا تس
 .(4)العربية

 

                                 
 https://mhtwyat.com/2021موقع الحمتويات  ينظر:  1ط
 http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/351.htm موقع جغرافية التشيعينظر:  (2)
 https://studies.aljazeera.net/ar/files/iranfuturerole/2014/03مركز اجلزيرة للدراسات ينظر:  (3)
 https://www.alarabiya.net/politics/2020/02/21موقع قناة العربية ينظر:  (4)
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 :أوزبكستان -3

، نسدمة مليدون 32حندو  األ دريةحصدا يات لإلطبقدا   أوابمسدتانيبلغ تعداد سدمان دولدة 
 . 1ط% مر علة السمان٨٨حواز  أوابمستانيف  يشم  املسلمونو 

 .(2)أوابمستانيف  جمموع السكانن م %1حوايل  أوابمستانالشيعة يف  كثلو 
وممااا  ،انتعشاات العالقااات اإليرانيااة مااع أوزبكسااتان مباشاارة بعااد اهنيااار االحتاااد السااوفييتو 

حيااب  ؛سااعد علاى ذلاك املكاناة املتميازة الايت بقيات حتظاى هباا الثقافاة الفارساية يف أوزبكساتان
 . 3طالوسطىتقع مدينتا مسرقند وخبارى، أهم مدن الثقافة الفارسية يف آسيا 

وينتمددي أغلددب شدديعة أوابمسددتان ، جنددوب أوابمسددتان بصددورة مر ددمةويتواجددد الشدديعة يف 
إت القبا دد  الة سدددتانية القاطندددة نددال جبدددال باميدددان األفغانيددة لقرمدددا مدددر مدينددة املدددمار الشدددريد  
 رب  مدن الشيعة يف أفغانستان، وهنا  بع  مدنهم إددم مدر إيدران وأفغانسدتان لاندب بعد  

 ات ذات األصددد  الروسدددي والددديت تشددديع ، وية دددمون يف املنددداط  اانوبيدددة ومددددن جيددددما  العدددا
وجوليسددتان و ارشددي وفريجانددا وغريهددا مددر مدددن اانددوب األوابمددي، هددذا غددري الشدديعة مددر أبندداا 

 .(4)اااليات املقيمة يف طشقند وقرإند
ويدددد  األإليددددات تددددتهم أوابمسددددتان أجهددددمة املخددددابرات اإليرانيددددة بنشددددر التشدددديع ودعددددم ومتو  

 الشيعية وثري ها على التمرد واعمعة ا ستقرار واألمر فيها.
ومدا االد  طهدران تواصد  سياسدتها التخريبيددة وأطماعهدا التوسدعية يف تلده املنطقدة املهمددة 

 .(5)مر العامل و د يف املقاب  مقاومة لوإد تله التد ات مر حمومات بع  البلدان
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 :مانستانترك -4

، نسددمة مليددون 6حنددو  األ ددريةحصددا يات لإلطبقددا   مانسددتانتر ان دولددة يبلددغ تعددداد سددم
 . 1ط% مر علة السمان٨9حواز  مانستانتر يف  يشم  املسلمونو 

إذ افتت دد  يف عشدد  أبدداد  ؛تدد يت تر مانسددتان يف مقدمددة الطموحددات اإلإليميددة اإليرانيددةو 
امددد  عددددة، أمههدددا  احلددددود ويرجدددع هدددذا ا هتمدددام إت عو  ،أول سدددسارة إليدددران يف آسددديا الوسدددطى

سدمان  تلد املشة ة الطويلدة، ووجدود حندو مليدو  نسدمة مدر الة مدان يف إيدران، أش مدا يعدادل 
 . 2طتر مانستان
، و دددان الدددر يس السددداب  ب هندددا بوابدددة إيدددران إت آسددديا الوسدددطى مانسدددتانتر إيدددران  توصددددو 

طهدران، شددد األول  الده روحا  عقد لقاا مع واير  ارجية تر مانستان رشيد مرييدوف يف 
علددددى احلاجددددة لتوسدددديع الشددددرا ة األمنيددددة بددددس البلدددددير، يف ادددد  املصدددداحل املشددددة ة يف مماف ددددة 

 اإلرهاب، واحتواا التطرف اإلسامي، واحلد مر هتريب املخدرات، على حد تعبري .
فقدد تعدرض ف سدب مدماعم إيرانيدة  ؛تنتاب هذ  الشرا ة الوتيقدة العديدد مدر التناإ داتو 
ن استمعدات الشديعية اخلمسددة الصدغرية يف تر مانسدتان لقمدع شددديد، وُأجدربوا علدى ثمارسددة سدما

شدددعا رهم الدينيدددة يف اخلسددداا، و  توجدددد أش عامدددات علدددى تسيدددد تر مانسدددتان مدددر سياسددداهتا 
 .(3)القاسية  ا  الشيعة
تر منسددتان التشدديع يف مغدداير متامددا  للمددماعم اإليرانيددة؛ فقددد أ ددذ  مانسددتانتر ولمددر الواإددع 

ويقوم  ،حي  يتم إرسال عدد مر الطاب للدراسة يف حواة إم العلمية المرب  ؛جديدا   ا  من 
الطدداب بعددد عددودهتم بالتدددريس يف املدددارس الدينيددة الدديت ت سسدد  بدددعم احلمومددة،  مددا تقددام 
الشددعا ر احلسددينية بصددورة مسددتمرة وحب ددور بعدد  الشخصدديات ذات الددوان السياسددي المبددري يف 

 ة.الدول
حسدددددينيات تقدددددام فيهدددددا خمتلدددددد العبدددددادات  10مسدددددجدا و 16وللشددددديعة يف تر منسدددددتان 

 .والسروض واألنشطة الدينية األ ر 
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 مدددا تقدددام النددددوات يف املرا دددم اللقافيدددة لمددد  مدددر إيدددران والعدددراق وسدددوريا يف عشددد  آبددداد   
 .وإرسال املدرسس وا اضرير واخلطباا لتعليم العلوم الدينية والسقهية املختلسة

  ح شيعة تر منستان يف الوصول إت بع  املناصب السياسية يف الباد، ومر أمللدتهمو 
وأ دددرب سدددبطييد م، 1996-م1994مرت ددى  دددراروف الدددذش  ددان وايدددرا للدا ليدددة بددس عدددامي 

 .(1)أحد املستشارير الشخصيس للر يس صابر مراد نيااوف حاليا
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 :كازاخستان -5

 مليددددون 1٨.5حندددو  األ دددريةحصدددا يات لإلطبقدددا    ااا سددددتانولدددة  يبلدددغ تعدددداد سدددمان د
 . 1ط% مر علة السمان70حواز  ااا ستانيف   يشم  املسلمون، و نسمة

 .(2)% مر جمموم السمان 4.5نسبة الشيعة تبلغ فيها تشري بع  املصادر ب ن و 
يددة بدددأت إيددران نشددا  تقددايف يف السددةة األ ددرية لنشددر التشدديع ثدد  مسددمى معددرض تنمو 

 . ااا ستاناحلوار الديل واحل ارش يف  
بتنظديم مر دم نظربدايوف لتنميدة احلدوار الدديل  م2021مدارس  31 ومت أإام  املعدرض يف

 واحل ارش يف  ااا ستان و ناسبة الذ ر  اللاتس  ستقال عهورية  ااا ستان.
والت  يددد علددى  ت تعميددم التسددامح واحددةام األديددان واللقافددات املختلسددةإويهدددف املعددرض 

 مسوولية البشر يف ضمان السلم واألمر العامليس.
ومر بس املوسسدات اإليرانيدة الديت تتعداون يف إإامدة معدرض اإلسدام واإلنسدانية هدي مر دم 

واملديريددة العامددة  ران،يددسددامية يف إحددوار األديددان واللقافددات التددابع لرابطددة اللقافددة والعاإددات اإل
 يرانيس.يف اخلارج، ومنظمة النشاطات القرآنية لأل ادمييس اإل اإليرانيةللتعاون اللقايف والشوون 

التسامح، والوحدة، واحلوار، والسام، والصراحة، والصددق مدر بدس مواضديع صدور  ويعدّ 
 .(3)يف إصر السام بالعاصمة المااا ية أإيمهذا املعرض الذش 

باإامددددددة   ااا سدددددتان  ومدددددر جهدددددة أ دددددر  انتشدددددر يف انونددددددة األ دددددرية نشدددددا  للشددددديعة يف
 شدددددددار ة  األ دددددددر  املددددددددن وبعددددددد  أملددددددايت يف العاصدددددددمة المااا سدددددددتانيةعاشدددددددوراا  تاحتسددددددا 

سدتعرض االمااا ستانيس وأبناا اااليات اإليرانية واألذربيجانيدة والطاجيميدة واألفغانيدة، حيد  
 .(4)وأسباب واإعة الطد يف  رباا ،اخلطباا ة تورة احلسس
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 قيرغستان. -6

، نسدمة مليدون 6.2حندو  األ دريةحصدا يات لإلطبقدا   إرغيمسدتانداد سمان دولدة يبلغ تع
 . 1ط% مر علة السمان٨٨ حواز إرغيمستانيف  يشم  املسلمونو 

هنددددا   أصددددول إرغيميددددة، ولمددددرولدددديس هنددددا  إحصددددا ية متددددوفرة لعدددددد الشدددديعة الددددذير مددددر 
 .ألد نسمةسبعة عشر حواز  ونيبلغو  إرغيمستانيف األذريس لشيعة ل ةإحصا ي
حنددددو ألسددددس مددددنهم يسددددمنون العاصددددمة بيشددددمه يف  مددددا يقددددرب مددددرمددددا ر تواجدددددهم  وأ 

 يلددو مددةا  عددر   20دددات متباعدددة عددر بع ددها،  مددا يقطددر يف مدينددة  اندد  الدديت تبعددد حنددو 
 . 2طالعاصمة جمموعة منهم

، ومل ترصدددد جناسدددة لدددد  األ دددرية لتوتيددد  إيدددرانعاإدددات إرغيمسدددتان دددددودة مدددع الددد  و 
مو را  أيدت إرغيمستان ح  إيران يف امتا  مشروم ندووش متقددم، لمر  ،قرغيمستانبتها عاإ

إ  أن األ رية تبقي عاإتها مذا البلد أإد  مدر عاإتهدا بددول آسديا الوسدطى الديت يبلدغ حجدم 
نشددر التشدديع بددس مسددلمي يف تبادهلددا التجددارش معهددا أ ددرب مددر إرغيمسددتان، و ددذا إوهتددا الناعمددة 

 .(3)مر الدول األ ر  طى تبقى أإ  ت تريا  يف إرغيمستان عر شقيقاهتاآسيا الوس
سسري إريغستان يف الرياض إن إيران حاولد  عدرب مدا يسدمى مل قياهتدا اللقافيدة  وإد ذ ر

 ولمر مت إغاإها. ،نشر التشيع يف إريغستان
الشددعب القريغيسددي ُمسددلم سددل  أغلددب 24و شددد السددسري يف لقدداا علددى إندداة سددعودش 

 .(4)ع املذهب احلنسي، ورف  داو ت عناصر طهران بنشر التشيع يف الباديتب
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 .آسياب شبه القارة الهنديةجهود إيران في نشر التشيع في دول المبحث الثاني: 
 وهذ  الدول املت ترة بالتشيع  التاز  

 باكستان: -1

 يدددددونمل 222حندددددو  األ دددددريةحصدددددا يات لإلطبقدددددا   با سدددددتانيبلدددددغ تعدددددداد سدددددمان دولدددددة 
 . 1طنسمة

تشددري التقددارير الصددادرة عددر ممتبددة المددو رس األمريمددي  صددوص الدميوجرافيددة الطا سيددة و 
% ، مددددر سددددمان الددددباد وحبسددددب اإلحصددددا ية  5يف با سددددتان علددددى أن الشدددديعة   يتجدددداواون 

 31505600فان عدد الشديعة يف با سدتان يبلدغ حدواز  الربيطانيةالصادرة عر دا رة املعارف 
   .(2) نسمة

 املدارس الشيعية يف با ستان 
على مد  أ لدر مدر سسدة وعشدرير عامدا مدر الدممر متمند  إيدران والشديعة يف با سدتان 
مدددر إإامدددة تامثا دددة معهدددد ديدددل شددديعي يف خمتلدددد املددددن البا سدددتانية، حبسدددب مدددا وتقتددده إنددداة 

ة طالب، يدتم الناطقة باللغة األردية، ويتسع    معهد منها إت ما يميد على سبعما « وصال»
تدريسهم فيه بدايات املذهب الشيعي والعداا ضد السنة، ومر ت ينتقلدون إت جامعدات دينيدة 

ليدددتم تدريسدددهم هندددا  وإعدددادة صدددياغة  ؛يف إدددم ومشدددهد وأصدددسهان وغريهدددا مدددر املددددن اإليرانيدددة
عقدددوهلم  دددا يدددتاام مدددع املشدددروم اإليدددرا ، وإدددد أسسددد  إيدددران مرا دددم تقافيدددة هلدددا يف  ددد  املددددن 

وأرسددل  مندددوبس مددر إيددران إلدارة هددذ  املرا ددم الدديت تعددىن بتجنيددد األفددراد  ،الر يسددية البا سددتانية
جامعددة  54م أنشدد ت إيددران 2013م إت 2002 دمددة إليددران ومصدداحلها، ويف السددةة مددا بددس 

تعم  على استقطاب الطلبة الشيعة يف    الدراسدات وإعطدا هم  ،طا سية مذهبية يف با ستان
سدية يف إيدران، حيد  وصد  عددد الطلبدة البا سدتانيس الدارسدس يف ااامعدات اإليرانيدة من ا درا

 أ لر مر سسة وتاتس ألد طالب يف خمتلد العلوم.
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 مددددا عمددددددت احلمومدددددة اإليرانيدددددة إت مدددددنح ان ف مدددددر الشددددديعة البا سدددددتانيس اانسدددددية 
ملناط ، وهو ما أ د  ناشطون  ستخدامهم يف مشاريعها التوسعية يف خمتلد ا ؛اإليرانية سنويا

 يف ااامعة اإلسامية العاملية إدموا مذ رة عر النشا  اإليرا  يف جمال التعليم يف با ستان.
ومر أشهر ااامعات الشيعية اليت مولتها إيدران يف با سدتان  جامعدة املصدطسى العامليدة،  

 سددددتان، وهنددددا  سددددبع جامعددددة أهدددد  البيدددد ، جامعددددة الو يددددة، وعشددددرات ااامعددددات يف أحندددداا با 
جامعات شيعية يف إسام آباد وحددها، وتسدعى احلمومدة اإليرانيدة  طدط د وبدة للسديطرة علدى 
ااامعدة اإلسددامية العامليددة الديت أسسددتها اململمددة العربيدة السددعودية بالتعدداون مدع حمومددة الددر يس 

علددى ااامعددة  األسددب  ضددياا احلدد ، وإددد عملدد  احلمومددة اإليرانيددة خمططددا طويدد  املددد  للتدد تري
حيدد  أمددرت املرا ددم اللقافيددة اإليرانيددة يف  ؛اإلسددامية بعددد تغددري إدارهتددا مددر عربيددة إت با سددتانية

خمتلددد املندداط  الطلبددة الشدديعة بالتسددجي  يف ااامعددة اإلسددامية ود ددول خمتلددد التخصصددات، 
عم املددداز هلدددم مدددر وإامددد  السدددسارة اإليرانيدددة واملر دددم اللقدددايف اإليدددرا  يف إسدددام آبددداد بتقددددا الدددد

 ؛ ال منح دراسية جممية، ت وفرت هلدم السدسارة اإليرانيدة املسدا ر املناسدبة والددورات التعليميدة
ليرباوا يف تصصاهتم و ققوا العامات العليدا، ت  صدلوا علدى مدنح دراسدية مدر  دال التعلديم 

 العاز يف با ستان أو مر  ال منح دراسية إيرانية.  
 م يف با ستان إيران واإلعا

م  دددددان الشدددددديعة يهيمندددددون علدددددى اإلعددددددام 1947مندددددذ نشددددد ة الدولدددددة البا سددددددتانية عدددددام 
 هتمدددامهم املبمدددر يف هدددذا اسدددال، فمدددان مدددنهم املعلقدددون واملدددذيعون والمتددداب ومعددددو الدددربامل 
ومقدددموها يف اإلذاعددة والتلسميددون، و اندد  نسددبة األفددراد الشدديعة يف وسددا   اإلعددام البا سددتانية 

يف املا دددة مدددر ر سددداا الت ريدددر أو مدددديرش  90م   تقددد  عدددر 2000 - م1950مدددا بدددس ة فدددة 
الت ريددددر ور سدددداا األإسددددام يف غالبيددددة وسددددا   اإلعددددام احلموميددددة واخلاصددددة، وعمددددد هددددو ا إت 
توايد أبناا املدذهب ولدو  دانوا مدر مددن بعيددة بدد  مدر ا سدتعانة وتوايدد غدريهم يف نسدس 

لي   دان مسدوول واارة املاليدة واامدار  يف بلوشسدتان ا اذيدة إليدران، املدينة،  ما إال عبد اا
 الذش إدم عدة مذ رات عر الدور اإليرا  يف با ستان لعدد مر ااهات األمنية والرقية. 

 مددا ق دد  احلمومددة البا سددتانية بسددتح الملددري مددر دطددات التلسميددون واإلذاعددة اخلاصددة 
إندداة إضددافة إت مسددات اإلذاعددات اخلاصددة يف  دد   ٨5ة علددى حيدد  ااد عدددد القنددوات التلسميونيدد
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با سددتان، م دديسا  هنددا  مسددات المتدداب واملسمددرير والسياسدديس يمتبددون يف خمتلددد الصدد د 
ويشددار ون يف خمتلددد القنددوات البا سددتانية يظهددرون علددى الشاشددات يطبلددون للسياسددة اإليرانيددة 

يندددا وينتقددددوهنا بشدددم  غدددري موضدددوعي الطا سيدددة، ويغمدددمون مدددر جاندددب احلمومدددة البا سدددتانية ح
أحيانددا أ ددر ،  مددا يوجهددون قددوم نقدددهم إت الملددري مددر الدددول العربيددة  اصددة دول اخللدديل، 
وميندع معددو الدربامل يف ا طدات التلسميونيدة البا سدتانية اهدور أش رأش آ در مدر أهد  السددنة أو 

 .(1)مواجه هلذ  انراا
 املنظمات الشيعية يف با ستان.

على  –م  رد فع  1979أسسها املسيت جعسر حسس عام  ي  السقه ااعسرش حر ة تطب
علددى السياسددات املناه ددة للشدديعة الدديت تبناهددا ضددياا احلدد  آنسددذ،  –حددد إددول القددا مس عليهددا 

و لسده األغدا حامدد علدي املوسدوش ر يسدا هلدذ  املنظمدة،  ،م19٨3تويف جعسر حسس يف عدام و 
مددارش وهدذ   يدا للمرجدع الشديعي ا يدرا  آيدة ا  علدي شدريعيتويذ ر أن األ ري يعتدرب ثمدلا رق

 ؛املنظمة تعرف بغلوهدا وعددا ها للسدنة وهدي ثتسد  يف اليدوم اللدامر مدر شدهر شدوال بيدوم أسدود
احتجاجدددا منهدددا علدددى مدددا تمعمددده بدددداهدم السدددعودية ملدددمارات آل البيددد  يف بقيدددع الغرإددددا، وتعدددل 

عر يف السعودية ويف دعوة اإلمام دمد بر عبد الوهاب رجنده أدبياهتا املطبوعة وا لمةونية بالط
 ا .

وتتبعهدددا املنظمدددات التاليدددة  منظمدددة شدددبابية طابيدددة باسدددم خمتدددار  وللعلدددم فددداهنم يعتدددربون 
وهددي منظمددة شددبه مسددل ة ومتددارس  ،مددر الشخصدديات املقدسددة املختددار بددر عبيددد اللقسددي واحدددا  

 أنشطتها يف المليات وااامعات احلمومية.
وهو يعتدرب ثملد  وز  ،م بمعامة ساجد على نقوش19٨٨ت سس  يف عام امللة ااعسرية  

م يف 14/٨/2001السقيدده يف إيددران اخلميددل فاخلددامنسي يف با سددتان مت حظددر هددذ  املنظمددة يف 
وحصدت  سا ر  برية طللعلم فدان  ،أعقاب سلسلة أحدا  عند طا سية عم  أرجاا الباد

الددد نسددمة يف السددةة مددر  40تشددري إت أن العنددد الطددا سي حصددد معطيددات ااهددات الرقيددة 
م  ت إددام إادهتددا بتغيددري اقهددا لتصددبح ثريدده إسددامي، ويعتددرب سدداجد 2005م وحددىت 19٨0

                                 
 /https://aawsat.com/home/article/553556وسط صحيفة الشرق األينظر:  (1)
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ولمر عددا  مر إيادات املنظمة متعصبون جددا،  ،نسبيا   نقوش مر جنا م الشيعة ومر املعتدلس
يت يتمدون منهدا جملدس العمد  املوحدد أو مدا يسدمى وهذ  املنظمة واحدة مر املنظمدات السدتة الد

   .باملعارضة اإلسامية أو التيار الديل
وهددي منظمددة شدديعية  منظمددة فددرم طددايب باسددم هيسددة الطدداب اإلماميددة أوط سددبا  دمددد  

م علددى يددد مريددد عبدداس يددمدا   ددرد فعدد  للعنددد املوجدده ضددد 1993ت سسدد  يف عددام  متطرفددة
وهددو العنددد الددذش تقددول هددذ  املصددادر أندده إادتدده منظمددة سددنية الشدديعة  مددا تددمعم مصددادرهم، 

بسدبب تورطده يف  ؛م1996باسم لشمر جنموش ا ظورة، وألقي القدب  علدى إا ددها يف عدام 
شدداب مدددرب  30000لددد  املنظمددة و إا دددا سددنيا وعدددد  بددري مددر عامددة السددنة،  30اغتيددال 

ات تددريب يف إيدران عددت أرصددهتا ولدديها تاتدة معسدمر  ،على فندون القتدال ومهاراتده األوليدة
ويقددع املقددر الر يسددي للمنظمددة يف ضددواحي مدينددة  هددور يف حددارة تو ددار  ،م2001عددام البنميددة 

حيدد   ددانوا يعددذبون فيدده  ؛ا تشددس  السددلطات البا سددتاينة فيدده معددتقات سددريةوإددد نيدداا بيددغ، 
 مناو يهم مر السنة.

السقددار حسددس  ددارش، وسددند شدديعة وهددو احلددمب الددذش يةأسدده ذو شدديعة بوليتمدد  بدداريت  
 ولمنها تستقر إت إاعدة عاهريية يعتد ما. ،ار نا ماشر اليت يقودها إمام علي  اامي

 املناط  اليت يشم  فيها الشيعة أغلبية ببا ستان هي  التاز 
املندددداط  البا سددددتانية الشددددمالية املاصددددقة للصددددس ملدددد  جلجدددد  وهنددددما وبلتسددددتان واسددددمردو  - أ

وشدديغر والدديت تقطنهددا أغلبيددة شدديعية اتنددا عشددرية وتندددلع فيهددا بددس حددس وآ ددر أعمددال وغددااارو 
 عند مسل ة بس الشيعة والسنة، و طط الشيعة إلنشاا  يان هلم يف هذ  املنطقة.

 .منطقة جةال وتقطنها اإلقاعيلية األغا انية - ب
وتندددلع فيهددا أحدددا   ،منطقددة ومدينددة جندده بدداإليم البنجدداب وتقطنهددا شدديعة اتنددا عشددرية - ت

 عند طا سي بس الشيعة والسنة بشم  شبه دا م.
ويف املنطقددة  ،منطقددة اتدده بدداإليم البنجدداب وفيهددا ح ددور مل ددوت للشدديعة ا تددل عشددرية -  

 تقاطع طرق ر يسي باسم اخلميل.
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 منطقددة  ددورم ا ينسددي القبليددة اخلاضددعة إداريددا لل مومددة السيدراليددة يف إسددام آبدداد وتندددلع - ج
فيهدددا أحددددا  عندددد مسدددل ة  طدددرية و اصدددة يف األيدددام العشدددرة األوت مدددر شدددهر ددددرم ويمدددون 

 حي   صد العشرات مر السنة والشيعة. ؛مستو  العند الذش يندلع يف هذ  املنطقة
ويوجدددد يف   ،املنددداط  الدا ليدددة يف إإلددديم السدددند و اصدددة املددددن  ر اندددة وندددواب شدددا  وسدددقر - ح

 .غا انية راتشي أعداد  برية مر األ
يف مدينددة  ويتددة عاصددمة إإلدديم بلوشسددتان يوجدددد عدددد  بددري مددر الشدديعة الددذير يت ددددتون  -  

 (1) وهلم ثمل  بالربملان اإلإليمي. ،وهم مر العرق املغوز ،السارسية
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 https://almoslim.net/node/86012موقع املسلم ينظر:  (1)
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 الهند: -2

، نسددددمة مليددددار 1.4حنددددو  األ ددددريةحصددددا يات لإلطبقددددا   اهلنددددديبلددددغ تعددددداد سددددمان دولددددة 
 . 1ط% مر علة السمان15 حواز اهلنديف  املسلمونيشم  و 

% مدددددر املسدددددلمس اهلنددددددود ينتمدددددون إت الطا سددددددة 25تشدددددري بعددددد  اإلحصددددددا يات إت أن و 
 .(3)%  فقط15، إ  أن هنا  إحصا يات تذ ر أهنم (2)الشيعية

ويعتدددرب يوسدددد عدددادل شدددا  البيجدددابورش هدددو أول ملددده هنددددش يعتنددد  املدددذهب اإلمدددامي 
،  مددا يعتددرب مددري نددس الدددير العراإددي أول داعيددة شدديعي يطددرق بدداد اهلنددد هددد90٨وذلدده سددنة 
هددذا الداعيددة اإلمددامي  إددامعندددما د دد   شددمري إادم ددا مددر  راسددان، وإددد  ؛هددد٨72وذلدده سددنة 

دددا بيدددنهم أ لدددر مدددر عشدددرير سدددنة،  دددح  اهلدددا يف  ،يف دعدددوة المشدددمرييس للتشددديع واددد  مقيم 
ذهبدده، وإددد حدداول سددلطان  شددمري دمددد شددا  التصدددش اسددتمالة العديددد مددر األمددراا والمددرباا مل

لنشدداطاته ونسددا  عددر  شددمري، فقددام أتباعدده  لددع السددلطان دمددد شددا  ونصددبوا مماندده أ ددا  فددتح 
شا  املواز هلم، فرد مري نس الدير مر منسدا  وأذن لده يف مباشدرة الددعوة، فدانطل  بمد  حند  

دا، وغي  على خمالسيه، فقت  ان ف منهم، ونسى الملدري  ير مدر  شدمري، فتشديع  لد   لدري  ره 
حىت أنه إد أ ر  اهلندوس على ذلده، فتشديع مدنهم أربعدة وتاتدون ألس دا ف دا  عمدر تشديع مدر 

هددد، 909املسددلمس، ومددر شدددة إيذا دده للمسددلمس وإجبددار  هلددم علددى التشدديع والسددب إتلددو  سددنة 
ولمندده تددر  أتددر ا مل مي دده الممددان وأراحددوا الندداس مددر شددر ، وبعددد مقتلدده عدداد اهلندددوس إت الوتنيددة، 

 .(4) ع اليت ما اال  إا مة حىت اننيب ه   شمري وألقى فيهم بذرة التش
و أوتشم  لمنهو العم  الروحي والعلمي للشيعة يف اهلند، ويطل  عليها لقب إدم اهلندد 

وفيهدا  ،رجا هداأملا ثتويه مر عشرات احلواات العلمية واحلسينيات املنتشرة يف  د   ؛ د اهلند
 ي ا عشرات املرا م الدينية واللقافية واألدبية.أ

                                 
 https://mhtwyat.com2020 موقع الحمتويات  ينظر:  1ط
 /https://www.alarabiya.net/iran/2020/08قناة العربية ينظر:  (2)
-https://www.reuters.com/article/oegtp-india-iq-rebels-mr6موقع رويرتز ينظر: (3)

idARAKBN0F11GF20140626 
 /https://majles.alukah.net/t173776موقع األلوكة ينظر:  (4)
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ويشار إت أن لمنهو ساعدت يف انتشار التشيع يف عددد مدر الدباد و اصدة بداد شدرق 
 ،شدديعةالآسديا وبعدد  الدباد ا فريقيددة؛ حيدد  توجدد جاليددات هنديدة تعددد بعشددرات املايدس مددر 

 .(1)ة بارسال الدعاة لنشر التشيعوتقوم احلواات العلمية واملرا م الدينية باملدين
 منطقة  شدمري ذات األغلبيدة السدنية، وإدد أرسدل  يف ما توجد جمتمعات شيعية أصغر 

إيددران ثمللددس هلددا إت ااماعددات الشدديعية يف املنطقددة لت ويدد  و  هددم مددر الددمعيم الشدديعي العراإددي 
حدس  دان الشديعة حدىت ذلده آية ا  العظمى علدي السيسدتا  إت املرشدد األعلدى اإليدرا ، ويف 

سدافروا انن  ولمدنهماحلس يسافرون يف الغالب للدراسة يف املعاهد الدينيدة العراإيدة يف النجدد، 
 أغلبهم  نٍح دراسية ثمولة مر إيران.و للدراسة يف مدينة إم اإليرانية، 

و انددد  إيدددران إدددد أرسدددل  بعلدددات سدددرية وواعظدددس عددددة إت أجدددماا خمتلسدددة مدددر اهلندددد الددديت  
 ان  تة م فيها أعداٌد  برية مر الشيعة، واستهدف  منطقة  ارجي  بشم   اص.  

 مدددا ُأسدددس صدددندوق اإلمدددام اخلميدددل، وبددددأ الصدددندوق يف تقددددا املدددنح واهلددددايا املاديدددة، 
وتددددوفري المتابددددات واألدبيددددات اإلسددددامية، واملددددنح الدراسددددية، أشددددرف علددددى ذلدددده املر ددددم اللقددددايف 

 اإليرا  يف دهلي.
مدددا رّسددد  هدددذا التواصددد  التسدددوق الدددديل إليدددران مدددر  دددال متمينهدددا مدددر إدمددداج وسدددرعان 

بدأ أهاز  ارجي  إراإة   على سبي  امللال ،العديد مر املمارسات اإليرانية بس السمان ا ليس
إلحيدداا ذ ددر  استشددهاد احلسددس، واعتمدددت  ؛الددماا  ددال عاشددوراا، احلددد  الددديل الشديعي

األيديولوجيدة -وتبل مسهوم و ية السقيده  ،ة وأصبح احلجاب إلمامي ا للنسااإواعد اللباس اإليراني
ولصق   ،احلا مة للنظام الديل يف إيران، وُشجع الناس على أن يصب وا أ لر نشاط ا سياسي ا

 .(2) صور اخلميل يف    ممان على اللوحات اإلعانية
 
 
 
 

                                 
 https://forums.alkafeel.net/node/112388منتدى الكفيل ينظر:  (1)
 https://eeradicalization.com/arموقع عني أوربية  ينظر: (2)
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 بنغالديش: -3

مليددددون  164.7حنددددو  األ ددددريةحصددددا يات إللطبقددددا   بددددنغادشيبلددددغ تعددددداد سددددمان دولددددة 
 . 1ط% مر علة السمان96 حواز بنغادشيف  يشم  املسلمون، و نسمة

 .(2)% مر جمموم السمان 1.5نسبة الشيعة تبلغ فيها تشري بع  املصادر ب ن و 
معظم أتبام ا سام يف بنغاديش مدر أهد  السدنة، ويوجدد القليد  مدر الشديعة، وُمعظدم و 

يف املنداط  احل دريّة، علدى الدّرغم مدر أن الشديعة إليلدي العددد، إّ  أن تقاليددهم الشيعة يقيمدون 
 .(3) منتشرة على نطاق واسع بس املسلمس السنة، مل  ذ ر  عاشوراا

 يف نشر التشيع يف بنغادش  اإليرا  النشا 
اجد وإلقداا اخلطددب يف مسدد ،القيدام برحلددة تبليغيدة إت املندداط  الشدديعية يف جندوب بددنغادش -1

 وحسينيات املناط   طياروليا  وطدمتا  وطنورنمي ، واإلجابة عر الملري مر األسسلة الشرعية.
 ناسبة و دة ب دعة الرسدول  ؛إإامة  ّمع  بري ومهيب يف صالة البلدية يف مدينة طايسور  -2

س سدرية سديدة نسداا العدامل»  وإلقاا  لمة بعنوان ،فاطمة رضي ا  عنهاو صلى ا  عليه وسلم 
  مدر الشديعة 700وإدد اشدة  يف التجمدع املدذ ور حندو ط ،«المهراا وضرورة السري علدى  طاهدا

 والسنة.

وتقددا « سرية السيدة فاطمة المهراا ونساا اليدوم»إإامة مسابقة لمتابة مقالة ث  عنوان  -3
 العديد مر ااوا م للسا مير.

واإلجابددة علددى األسددسلة  ،العقيدددةالقيددام برحلددة تبليغيددة إت غددرب الددباد وإلقدداا  لمددة حددول  -4
 . الشرعية والتعّرف عر  لب على وضع الشيعة يف املنطقة املذ ورة

 ناسددبة و دة  ؛  رجددب13إإامددة حسدد  مدديل يف مدينددة طايسددور  يددوم اامعددة املصددادف ط -5
 أمري املومنس واشةا  عع غسري.

سدداجد واحلسددينيات فيهددا، القيددام برحلددة تبليددغ إت مدينددة طد ددا  عاصددمة بددنغادش وايددارة امل -6
 .(1) وا جتمام والت د  إت اهليسات الدينية الناشطة والشخصيات الشيعية املهمة
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يشدد املايدس مدر الشديعة البنغدال ، و اجتمام بيسداوا  بدعم ماز وإعامي سخي مر إيدران -7
قيددددا  إلحيدددداا مددددا يددددرون أندددده مظهددددرا إسدددداميا حقي ؛الرحددددال  دددد  عددددام إت العاصددددمة البنغاليددددة د ددددا

باجتمام أمة املسلمس، ويروجون مر  دال هدذا ا جتمدام إت أن املدذهب الشديعي ليسد  لده 
 عاإة باإلرهاب والعند امللتص  ب فمار شعبة السلسية .

ويدددتم التجمدددع يف ممدددان خمصدددص علدددى ضدددساف هندددر طدددراق الدددذش تقدددع عليددده العاصدددمة         
 أيام. 3البنغالية د دا، ويستمر املنشط 

قددا مون علددى تنظدديم هددذا ا جتمددام الشددعب اإلسددامي السددنوش أن عدددد الددذير ويقددول ال
دولدددة إسددامية... ولمدددر  150مليددون شدددخص ينتمددون إت  2تقدداطروا حل دددور  يبلددغ تعددددادهم 

 الشاهد أن عدد احل ور مر الدول اإلسامية األ ر  يظ  رمميا.
 حدددددو  مليددددون شددددخص، وأد  إت 5م إددددد بلددددغ 2010و ددددان عدددددد احل ددددور يف عددددام 

اادحام  ليد ووإوم حواد  وحدا ت وفداة، وهدو األمدر الدذش دفدع احلمومدة البنغاديشدية إت 
تنظدددديم ح ددددور إحيدددداا هددددذ  ا حتسددددا ت، حبيدددد  يمددددون  دددد  عددددام مددددر نصدددديب نصددددد عدددددد 
مقاطعددات الددباد علددى أن يددتم السددماح للنصددد ان ددر حب ددور اجتمددام السددنة التاليددة وهمددذا 

 .(2)بالتبادل
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 رما )ميانمار(:بو  -4

م أن عددددد سددددمان ميا دددار إدددد  دددداوا 2015تشدددري إحصدددا يات التعدددداد الُسددددما  لعدددام 
حيد    تتجداوا نسدبة  ؛الدياندة اإلسدامية تعتدرب دياندة األإليدة يف الدباد، و مليون نسمة 53.9

 .(1)%4انتشار  عر 
 لدر املوجدودير وأ ،رانغدون  مسدة آ ف نسدمة البورميدة يُقدرير عدد الشديعة يف العاصدمةو 

منطقددة يف ضددواحي املهدداجرون وإددد بددىن هددو ا  ،يف هددذ  املدينددة مددر املهدداجرير اهلنددود واإليددرانيس
  .(2)إلإامة مراسم العماا ؛ رباا، يقصدوهنا يف أيّام ا ّرم مدينة رانغون قريوها

مارسوا و  طقوسهم  ناسبة عاشوراا،أإام الشيعة  مدينة تا ي الواإعة يف شرق ميا ارويف 
يف الشددددوارم يف مسددددرية عاعددددة دون أش منددددع مددددر  ددددذله طقوسدددهم يف احلسددددينية التابعددددة هلددددم، و 

احلمومددة البورميددة و  الرهبددان البددوذيس،  مددا شددار  عدددد مددر الشدديعة يف مدينددة يددانغو وبددروم يف 
 تله املناسبة.

يو  ويدددذ ر أن املدددد الشددديعي بددددأ يغدددمو مسدددلمي بورمدددا حيددد  عقدددد الرهبدددان البوذيدددون وشددد
الشيعة اجتماعدات متمدررة يف  د  مدر بورمدا وإيدران؛ لنشدر التشديع بدس أوسدا  مسدلمي بورمدا، 

 الذش ين درون مر أصول هندية وصينية ومغولية.
وإد حذر عدد مدر النشدا  مدر مسدلمي الروهنجيدا مدر هدذا املدد الشديعي، حيد  طدالبوا 

لبورميددددة يددددانغون وفددددتح جمددددال مددددر الدددددول اإلسددددامية سددددرعة إإامددددة مرا ددددم تعليميددددة يف العاصددددمة ا
احلصول على املدنح الدراسدية يف ااامعدات يف الددول اإلسدامية، وإرسدال شديو  إلإامدة دورات 

 .(3)علمية وشرعية للمسلمس هنا 
%، وأن شدر ة بسديطة ثولد  إت املددذهب 99يدذ ر أن مسدلمي بورمدا مدر السددنة بنسدبة 

ار، حي  تددفع ااماعدات الشديعية القادمدة الشيعي؛ لوجود رغبة واض ة لنشر التشيع يف ميا 
مددر اخلددارج أمددوا   طا لددة هلددذا الغددرض،  مددا هتددتم باملسدداجد الشدديعية املوجددودة هنددا  مددر حيدد  
صددديانتها وتمويددددها بدددالسرش وتعيدددس األ مدددة، وأي  دددا يددد تون بالددددعاة الشددديعة إلعطدددا هم الددددروس 
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دعددداة للمدددذهب الشددديعي عندددد عدددودهتم إت الدينيدددة، وتقددددا املدددنح للطلبدددة امليا ددداريس، ليصدددب وا 
 دولتهم.

وإددد طالددب أهدد  السددنة يف بورمددا عدددد ا مددر الدددول اإلسددامية بانشدداا ملدد  هددذ  املشدداريع 
الدينيدددة والتعليميدددة وحدددىت اللقافيدددة، إ  أهندددم مل  ددددوا اسدددتجابة  بدددرية حدددىت انن، مبين دددا أن املدددد 

 تعيش يف و ية أرا ان. الشيعي مل يستهدف حىت انن أإلية الروهنجيا اليت
وببناا مرا م تقافية وتعليمية، ودعم املرا م القا مة حالي ا يف بورما، وعلى وجه اخلصوص 
يف العاصمة التجارية رانغون، وهذ  املرا م مر صة مر إب  احلمومة، ولديها مدارس ومسداجد 

 .(1)إا مة، لمنها ثتاج إت توجيه ورعاية ودعم باملال وباملناهل الص ي ة
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 :شرق آسياجهود إيران في نشر التشيع في دول ثالثاً: 
 إندونيسيا: -1

مليدددون  273.5حندددو  األ دددريةحصدددا يات لإلطبقدددا   إندونيسااايايبلدددغ تعدددداد سدددمان دولدددة 
 . 1ط% مر علة السمان٨٨ حواز إندونيسيايف  يشم  املسلمون، و نسمة

 .(2)% مر جمموم السمان 12.6ها نسبة الشيعة تبلغ فيتشري بع  املصادر ب ن و 
اهتمت إيران هبذا البلد اإلسالمي األكرب من حيب الكثافة السكانية، وذلك عن و 

وعلى رأسهم حسني بالتشيع تأثر عدد من الشاخصيات  وقد ،طريط السفارة اإليرانية جباكرتا
نشر األفكار احلبشي مدير معهد الرتبية اإلسالمية باجنيل جاواه الشرقية، وينشط الرجل يف 

مث يف الثمانينات بدأ يرسل عددا من طالبه  ،الشيعية بطريقة لبقة وشعار الوحدة بني املسلمني
إىل إيران ليدرسوا يف احلوزة العلمية يف قم، كما عمدت السفارة أيضًا إىل إرسال دعاة شيعة 
تا، إليها وحتديدًا يف مناطط المبوننج، وبسوالويسي جنوب الشرقية، وبوجنيت جاكر 

 .وبينجكولو، وسومطرة اجلنوبية، والشمالية، وكاليمانتان الغربية وغريها
قد قامت السفارة اإليرانية وبعض و   ابتعاث الطلبة إىل إيران لتغيري قناعاهتم،يتم و  

نشر الكتش اليت تروج للمذهش الشيعي مثل كتاب املراجعات ب ااملكاتش الشيعية يف إندونيسي
يف جامعات  وت توزيعهمنها أكثر من مليون نساخة باللغة االندونيسية، وليايل بشاور وقد طبع 

خمتلفة مثل اجلامعة اإلسالمية احلكومية، وجامعة الحممدية، وجامعة ماالحيايت باندر المبونج، 
مبدينة كوالكا وجامعة الكي ديندي بكوناوي،كما تعمل اجلمعيات  نوفمرب 19وجامعة 

شيع من خالل الندوات والدورات، وتوزيع اجملالت مثل جملة الطالبية الشيعية على نشر الت
 .القدس وغريها، والكتش اليت تتحدث عن مناترات شيعية سنية خمتلقة

يقول زعيم الشيعة يف إندونيسيا أمحد بارقبة بأن املاسسات التابعة ألعمال الشيعة يف و  
وباندونج وسورابايا وماالنج ماسسة تنتشر يف البالد مثل: مدينة جاكرتا  40إندونيسيا تبلغ 
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ومجرب وباجنيل وبنتياناك كاملنتان الغربية ومسارندا كاملنتان الشرقية وباجنرماسن كاملنتان اجلنوبية 
 وغريها.

يقومون يف اجلرائد واجملالت والتلفاز و  املتشيعون اجلدد وعلى الصعيد اإلعالمي ينشط
لصعيد االجتماعي يطبقون نكاح املتعة وعلى ا ،اصدار الكتش واجملالت واملطويات وغريهاب

وال يعترب الشاب شيعيا خملصا إذا مل يتمتع، وعلى الصعيد االقتصادي يفتحون الحمالت 
 .(1)التجارية ويشرتون النقل اجلماعي ويشتغلون يف التجارة بشكل عام

كما تعمل اجلمعيات الطالبية الشيعية على نشر التشيع من خالل النادوات والادورات، 
وزيااع اجملااالت مثاال جملااة القاادس وغريهااا، والكتااش الاايت تتحاادث عاان مناااترات شاايعية ساانية وت

 خمتلقة.
والواقااع أن األثاار الااذي تركااه التشااييع عميقاااً يف الرتبااة اإلندونيسااية حيااب تتحاادث بعااض 
املصاااادر عااان مالياااني قاااد تشااايعوا يف أرخبيااال إندونيسااايا ماااا سااايكون لاااه انعكاساااه الكباااري علاااى 

أن التغيااري األيااديولوجي للمساالمني يقااوم بااه إىل جااوار الشاايعة فريااط ماادرب ماان املنطقااة الساايما 
 .   (2)الليرباليني العرب هناك

 األنشطة اإليرانية يف إندونيسيا:أهم 
ويقااوم هااذا املركااز  ،يف مدينااة ناجنياال سااالميشااهرها املعهااد اإلماان أو املراكااز العلميااة: بناااء 

وختااريج  ،إلكمااال الدراسااة ؛قااممدينااة رجيااي املعهااد إىل بالتعاااون مااع الساافارة اإليرانيااة بارسااال خ
 .(3)الدعاة

 ،وماسسة البااقر ،وماسسة املطهري ،وماسسة اجلواد ،معهد اهلاديكما قاموا بتأسيس 
يف هاااااذه و وماسساااااة ياااااايف، ، وماسساااااة الكااااااتم ،وماسساااااة املهااااادي ،ومديناااااة العلااااام واملنتظااااار

ومانهم العشارات الاذين  ،الرجال والنسااءاملاسسات توجد مدارس دينية يدرس فيها املئات من 
 .(4)إلكمال الدارسة الدينية ؛يران وسورياإىل إسافروا 
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 .(1)جامعة الزهراء :امسها ،إنشاء جامعة خاصة يف منطقة بوجنيت جاكرتاكما ت    
متعاددة حتاىي فيهاا مجياع  ومسااجد حساينياتقااموا بانشااء واملساجد:  سينياتاحلإنشاء 

 ،ومان هاذه املسااجد الثقلاني يف ياايف ،ة وباخلصو  ياوم الغادير وأياام عاشاوراءاملناسبات الديني
وحسااينية اهلااادي  ،وحسااينة الكااوثر يف ماااالنغ ،ومسااجد يف سااامارانغ ،ومسااجد يااايف يف بانياال

 .(2)وحسينيات يف سورابايا وجاكارتا ومجرب
كتااااب   :مثااال ،الااايت تاااروج للماااذهش الشااايعي ت طباااعإصااادار الكتاااش الدينياااة وتوزيعهاااا: 

 .(3)ندونيسيةاإلوقد طبع منها أكثر من مليون نساخة باللغة  ،وليايل بشاور ،املراجعات
 ،وحديب الثقلاني، سالميةخوة اإلواإل، رد على الندوي :عدة كتش منهات إصدار  كما
 . (4)وجمموعة كتش حول كربالء ،واملقتطفات ،واملنطط
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 ماليزيا:  -2

 32.3حندو م 2020دولدة ماليميدا وفد  بياندات وإحصدا يات هنايدة عدام يبلغ عدد سمان 
 .(1)% مر إعاز عدد السمان63حنو  ويشم  املسلمون ،نسمةمليون 
 .(2)% مر جمموم السمان 5نسبة الشيعة تبلغ فيها تشري بع  املصادر ب ن و 
ر التشدديع وفقددا لدراسددات أجريدد  مددر إبدد  منظمددة الشددسون اإلسددامية املاليميددة فددان انتشدداو 

 .(3)م1979ا تنا عشرش بدأ يف ماليميا بعد  اح اللورة اإليرانية عام 
ويددذ ر أن هندددا  عدددددا  مدددر الدددواراا يف احلمومدددة املاليميدددة إدددد تشددديعوا باإلضدددافة إت وجدددود 
عدد  بري مر الشيعة يف اايش واحلرس امللمي املاليمش، ومر أشهر الشيعة هنا  صاحل  مدران 

حيد  إدام ببنداا تاتدة مسداجد للشديعة  ؛لر دعما  للوجود الشديعي يف ماليميدارج  األعمال األ 
ثمدا أد   ؛يف  وا ملبور وجوهور وسروا ، وإنشاا س  حسينيات وتسع مدارس للتعليم الديل

 الديل عند الشيعة يف ماليميا. التوجهإت تقوية 
يميدا، ويوجدد يف ماليميدا وتتواجد النسبة األ درب مدر الشديعة يف  وا ملبدور وهدي عاصدمة مال

 .(4)عشرون حسينية ويف    حسينية توجد ممتبة صغرية
ونسدددى السدددسري اإليدددرا  األنبددداا الددديت ثددددت  عدددر دددداو ت بعددد  الرعايدددا اإليدددرانيس لبنددداا 
حسددينيات يف ماليميددا، وإددال إن هنددا  مسدداعي للسددسارة اإليرانيددة أل ددذ تصددريح مددر السددلطات 

 داص بالشديعية، مشدريا إت أن األمدر مت طرحدة ابصدورة غدري رقيدة املاليمية يسمح ببنداا مسدجد 
 .(5)مع مسوولس ماليميس

وإدددد اتدددذت احلمومدددة املاليميدددة إدددرار حبظدددر نشدددر التشددديع وأصدددبح التشددديع دظدددور رقيدددا يف 
الباد ويعد  روجا مر ملدة اإلسدام، و اند  منظمدة الشدسون اإلسدامية املاليميدة إدد أعلند  يف 

عيددع فددروم الشدديعة من رفددة عددر اإلسددام، وتنتهدده الشددريعة اإلسددامية، وفنددد  م أن2013عددام 

                                 
 https://www.muhtwa.com/415694موقع حمتوى ينظر:  (1)

 /https://www.jamaran.newsي موقع مجران اإلخبار ينظر:  (2)

 /http://al-aema.com/2015/09مركز األئمة للدفاع عن أهل السنة  موقعينظر:  (3) 
 http://alhassanain.org/arabic/?com=content&id=6522موقع شبكة احلسني ينظر:  (4) 
 https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2010/12/31قناة اجلزيرة موقعينظر:  (5) 
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مدددديرها العدددام داتدددو  علمدددان مصدددطسى، بشدددم  إددداطع ا دعدددااات بوجدددود تقدددارب بدددس الشددديعة 
 والسنة.

م علدى أن أش تعداليم 1996وأشار إت أن جملدس الستدو  الدوطل اجتمدع واتسد  يف مدايو 
وااماعدددة تعتدددرب خمالسدددة للشدددريعة اإلسدددامية و ظدددر نشدددرها،  إسدددامية خمالسدددة ملدددنهل أهددد  السدددنة

 أن املنظمات الشيعية يف ماليميا غري إانونية.م 2013يوليو  24وأعلن  واارة الدا لية يف 
وإددال علمددان نشددر التعدداليم الشدديعية ليسدد  جمددرد خمالسددة فتددو ، ولمددر يددتم أ ددذ مسدد لة 

 الدا لية يف حظر حر ة الشيعة يف هذا البلد. األمر القومي أي ا بعس ا عتبار مر إب  واارة
وإددال أندده متدد  املبالغددة يف أعددداد الشدديعة  اليميددا، حددىت وصدد  األمددر ببع ددهم لادعدداا أن 

ألد شيعي؛ إلاهارهم حبجم  بري، وأهنم إد ا تسبوا بالسع   250أعدادا الشيعة وصل  إت 
ية السيدراليدة ت  ددت مدر أن العددد موط  إدم إوش يف ماليميا، إ  أن منظمدة الشدوون اإلسدام

السعلدددي للشدددديعة يف ماليميددددا يقددددارب األلسددددس فقددددط، معظمهددددم مددددر السددددياح اإليددددرانيس والطدددداب 
األجانب الذير يدرسون يف ماليميا، وعندما ينظمون لقااات جامعدة علدى مسدتو  الدولدة  دان 

 فرد. 500عددهم يص  احيانا إت 
املسدلمس يف هدذا البلدد ملدري للقلد  ولمدر املشدملة    مبينا أن انتشدار تعداليم الشديعة بدس

تمال ث  السيطرة، إا ا  هدو ملد  السدرطان الدذش يتعدس عليندا أن  نعده مدر ا نتشدار ب ف د  
طريقة ثممنة، إب  أن يشم   طرا على وحدة املسلمس، دذرا أنه  ان مدر املممدر أن ينتشدر 

رواة واألفدراد الدذير ااروا إيدران أو الشديعة الدذير جدااوا التشيع بالباد مر  ال توافر املواد املقد
مر هنا ، منوها إت احتمالية أن يمدون بعد  أسداتذة ااامعدات ا ليدة تورطدوا يف عمليدة نشدر 
التشيع بس الطاب، م يسا أن منظمته سوف تنظم ااو ت والندوات وورش العم  بالتعاون 

تشدار املدد الشديعي، داعيدا املسدلمس يف الدباد إت رفد  مع اهليسدات املختلسدة وااامعدات لدوأد ان
 .(1) تعاليم التشيع، والبها ية، والقاديانية وغريها مر السرق ال الة

 
 

                                 
 /http://al-aema.com/2015/09مركز األئمة للدفاع عن أهل السنة  موقعينظر:  (1) 
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 :سنغافورة -3
منهم من املسلمني  %15مليون نسمة حنو  5.5حنو  حالياً  سنغافورة عدد سكان

 .(1) %27ويتوقع أن تصل النسبة إىل 
، ويوجد فيها ستة 5000 تقريبا سنغافورة يفعدد الشيعة  عض املواقع إىل أنبتشري و 

مراكز للشيعة مع أربع حسينيات وداران للمناسبات املاختلفة، باإلضافة إىل مخس ماسسات  
 .(2)كبرية على رأسها اجمللس اإلسالمي

و ان الشيعة يف سنغافورة إد تواجدوا  ال ا ستعمار الربيطا ، وبدأ تنظيم اسالس 
واملآمت بواسطة عا لتس شيعيتس هنديتس مها ط ااش  وط وجة  ومر مشاهريهم  احلسينية

م يف 199٨الوجيه الشيعي ورج  األعمال املعروف طرجب علي ععة موش ، واملتوىف عام 
سنغافورة، و ان إد انتق  إت سنغافورة بعد انتهاا احلرب، و ال ا حتال اليابا  لسنغافورة 

م ق   إدارة معسمرات ا عتقال اليابانية لألسر  الشيعة 1945و م1942بس عامي 
 .(3)اهلنود مر جنود اايش الربيطا  بتنظيم جمالس وموا ب التعمية يف معتقاهتم

و ان مر إام ساعد إيران يف التغلغ  يف سنغافورة شخص يقال دمد روسلي فبعد 
بلد ، ومر علة ما إام به إنشاا حسينية  تلقي التعاليم الدينية واحلواوية يف إم إيران عاد إت

المهراا واليت تقام فيها صلوات اامعة وااماعة، الربامل املخصصة لألعياد والوفيات املذهبية 
 واملناسبات الدينية.

وإد مت مو را   إإامة اسلس الشرعي ااعسرش يف سنغافورة بادارة الشي  دمد روسلي، 
م املذهب الشيعي هم أع اا يف هذا اسلس، وإد إاموا وسا ر أتبا  ،واعةف به رقيا  

بانتخاب الشي  روسلي لر استه ومت ا عةاف به رقيا مر إب  الدولة، واشة  اسلس إطعة 
 .  (4)أرض وإُدرِّر إنشاا مسجد، ممتبة، مر م تقايف على هذ  األرض

                                 
 /https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202295/4/598998صحيفة األهرام ينظر:  (1) 
 http://www.almurtadha.net/pages/tex_new.php?tid=64موقع ماسسة املرتضى ينظر:  (2) 
 https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?p=1087888منتدى شيعي نت ينظر:  (3) 
 https://www.alhasun.com/interviews-2907.htmlموقع احلسون ينظر:  (4) 
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لسات اليت تعرف ومع إيام اللورة يف إيران واادياد فرص احلصول على المتب واملو 

 بالتشيع، تلقى هو ا مساعدات إيمة فيما  ص الربامل التعليمية والدعم املباشر.
وحاليا يوجد يف سنغافورة ستة مساجد للشيعة مع أربع حسينيات وداران للمناسبات 

 .    (1)املختلسة، باإلضافة إت سس موسسات  برية على رأسها اسلس اإلسامي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 /https://arabic.al-shia.orgلعرب موقع الشيعة اينظر:  (1) 
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 الفلبين: -4
 الفلباانييف  يشددم  املسددلمون، و نسددمةمليددون  103حنددو  الفلباانييبلددغ تعددداد سددمان دولددة 

 . 1ط% مر علة السمان10 حواز
ألف  46ألف متشيع إىل  30بني  تزعم مصادر شيعية أنه يوجد يف الفلبني ماو 
 .متشيع

نتصف الستيينيات وكان التجار والطلبة اإليرانيني الشيعة الذي تواجدوا يف الفلبني منذ م
من القرن العشرين أول من نقل التشيع للفلبني، لكن ذلك كان بشكل فردي وغري ماسسي 
يف البداية، وتركز نشاطهم يف اجلامعات وعلى الطلبة الفلبينيني يف التاخصصات العلمية، لكن 

 .انيةمع قيام حكم اخلميي تصاعد النشا  الطاليب يف نشر التشيع وقد دعمته السفارة اإلير 
 :مثلهناك مناشط دينية الشيعية يف الفلبني كاحلفالت واملناسبات الشيعية  قامتوقد 

يوم عاشوراء وغدير خم، واملولد النبوي واإلسراء واملعراج، ومل تظهر هذه االحتفاالت إال بعد 
تهرت بعض احلسينيات  و م، وحيضرها عادة مندوب من السفارة اإليرانية، 2010عام 

بعض املراكز واملاسسات الشيعية كاملركز الثقايف اإليراين التابع للسفارة اإليرانية، كمشرفقات مع 
 ومركز علوم الدين.

حيب  ؛م2010ومن املناشط التعليمية تأسيس فرع جلامعة املصطفى اإليرانية سنة 
د يتوىل هذا الفرع تعليم شباب الشيعة، كما تقوم اجلامعة باإلشراف على معظم املراكز واملعاه

 .واملدارس الشيعية يف الفلبني
قامت السفارة اإليرانية هناك بعقد اتفاقيات مع العديد من اجلامعات احلكومية و 

مما  ؛فارسية جبامعة الفلبنيالغة تعليم اللبالفلبني لتبادل األساتذة والطلبة واخلربات، وفتح قسم ل
صة من املثقفني وغري يفتح للتبشري الشيعي جماالت واسعة بني الطلبة واألساتذة، خا

 .املاختّصني شرعياً 
ح الشيعة عدة مكتبات عامة يف عدد من مراكزهم كوسيلة جلذب الطلبة تفكما  
لندرة وجود مكتبات سنّية بعد التضييط على املاسسات السنية وإغالقها، كما  ؛والباحثني

                                 
 https://mawdoo3.com موقع موضوع  ينظر:  1ط
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لة واملغفلني من أهنم يشصدرون بعض الكتش الشيعية الدعائية باللغات الحملية الصطياد اجله
املسلمني، إذ ال نشا  للشيعة بني غري املسلمني، بينما يركزون على اجتذاب املسلمني اجلدد 

ونقص الكتش الحمذرة من التشيع باللغات الحملية من أسباب انتشار التشيع يف بعض  ،للتشيع
 .اجلزر واملدن اليت يرّكز الشيعة نشاطهم فيها باللغة الحملية

اإليرانية منحا جمانية للطلبة للدراسة يف إيران يف ختصصات كالطش  وتقدم السفارة
واهلندسة وما شاهبهما، وأيضا العلوم الدينية هبدف تشييع هاالء الطلبة وربطهم مباسسات 
 إيران وحتويلهم لدعاة للتشيع ومندوبني إليران يف الفلبني عند عودهتم وتولّيهم مناصش مهمة.

لنشر عقيدهتم الباطلة عرب  ؛مسجدا يف الفلبنيوقد أسس الشيعة مخسة عشر 
 الحماضرات والدروس اليت تعقد فيها ويف مراكزهم واألماكن العامة أيضا.

وإليران اهتمام بالنشا  اإلعالمي أيضا حيب وّقعت وكالة مهر اإليرانية لألنباء اتفاقية 
اإلعالم الفلبيي الرمسي،  مما يدلل على وعي التشيع بضرورة اخرتاق ؛مع وكالة الفلبني الرمسية

وعمل املتشيعة على شراء أوقات ببٍّ يف اإلذاعات الحملية املسموعة واملرئية لنشر عقائدهم 
 .(1)املنحرفة خبالف نشاطهم يف قنوات اليوتيوب وبرامج التواصل على شبكة اإلنرتنت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7813ينظر: موقع الراصد  (1)
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 .ايالندت -5
 ،% منهم بالدياندة البوذيدة٨5مليون نسمة، يدير  65مر  حوازيص  عدد سماهنا إت 

 .(1)بقية النسبة تتوام على ديانات وطوا د أ ر أما %، 10 نسبة وميل  املسلمون
 .(2)مر جمموم مسلمي تايلند %1الشيعية تقّدر  أن نسبةاملصادر غري الرقية وتشري 

للشديعة وجدود مل دوت يف بعد  ا افظدات التيانديدة منهدا أيوتيدا القريبدة مدر العاصدمة، و 
تمددون  لابددة مر ددم علمددي وتوعددوش ل ؛ينشددطون ويبنددون املسدداجد واحلسددينيات مددر ممددان ن ددرو 

 .(3)لنشر التشيع، وبناا مدارس لوارها  ستقطاب أ رب عدد مر أبناا املسلمس السنة
د دد  املددذهب الشدديعي حددس سددنة  600 ويعددود أول اهددور للشدديعة يف تايلنددد إت حددواز

 .(4)القمي أجند عر طري إت تايلند على 
ريتبط شيعة تاياندد يف جممد  ثر داهتم بالسدسارة اإليرانيدة الديت تعمد  أما الوإ  احلاضر ف 

جاهدددددة يف هددددذا اسددددال عددددرب املل قيددددات اللقافيددددة أو الدبلوماسددددية، عددددر طريدددد  عقددددد املددددومترات 
ران والنددددوات اهلادفدددة لنشدددر السمدددر الشددديعي، واألدب السارسدددي، واللقافدددة السارسدددية، وتددداري  إيددد

 .(5)يف تايلند عموما  
 النشا  اإليرا  يف نشر التشيع يف تايلند 

حدواة املهددش وهدي  األوت هنا  حواتان علميتان يف تايلند  بناا احلواات العلمية الدينية  -1
 اصة للرجال، وتقع يف مدينة نا ان سي تامارات جنويب الباد حيد  تدرّج الطداب بدرجدة 

هديددة العلميددة وهددي  اصددة للسدديدات، وتقددع يف العاصددمة التايانديددة حددواة امل اللانيددة الممالددة، و 
 .(6)بانمو 

                                 
 https://www.albayan.co.uk/article2.aspx?id=4870 جملة البيان ينظر: موقع(1)
 http://nooralislam-lb.net/2019/05/03 م الشيعينور اإلسال ينظر: موقع(2)
 https://www.albayan.co.uk/article2.aspx?id=4870 جملة البيان ينظر: موقع(3)
 https://www.alhikmeh.org/news/?p=103616 ماسسة احلكمة ينظر: موقع(4)
 https://www.albayan.co.uk/article2.aspx?id=4870 جملة البيان ينظر: موقع(5)
 https://www.alhikmeh.org/news/?p=103616 ماسسة احلكمة ينظر: موقع(6)
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عددّدة مسدداجد وحسددينيات منهددا   مت بندداايف العاصددمة بددانمو   بندداا املسدداجد واحلسددينيات  -2
مر م ومسجد دار المهدراا مسدجد إمدام بدار ، مسدجد صداحب  ،يف بانمو  مسجد اإلمام علي

مسجد احل  احلسر، مسجد داراش، مسجد اإلعانة الممان، مسجد الساح، مسجد شاهي، 
بندددددس، مسدددددجد ال اإلسدددددامية، حسدددددينية أيب الس ددددددد  العبدددددداس، دار أهدددددد  الددددددبي ، حسينيددددددة أم

 .(1)اهلد 

يف امعدددددة املصدددددطسى العامليدددددة مت ت سددددديس فدددددرم ا  امعدددددة املصدددددطسى العامليدددددةت سددددديس فدددددرم ا -3
 .(2)لوريوس يف العلوم الشرعية الشيعيةالبمادرجة العاصمة بانمو ، وهذا السرم حاليا  مينح 

سدواا الدا ليدة أو اخلارجيدة يف عيدع املراحد  الدراسدية، وتقددرير املدنح   املدنح الدراسديةتوايع  -4
الدراسية مر عشرير إت تاتس من ة دراسدية يف العدام الواحدد، ويدتم إرسدال الطداب إت إيدران 

دنيح دراسدية دا ليدة تقددر بدد عشري ا تناللدراسة هنا  أو يف إم لتعلم مناهل  ة، و ذله هنا  م 
من دددة دراسددددية تددددوام علددددى الو يددددات التايانديددددة يف خمتلددددد التخصصددددات ااامعيددددة، إت  120

جانددب التمسدد  برواتددب الدددعاة واملدرسددس والعدداملس  عونددات شددهرية ألجدد  العمدد  يف ااوانددب 
 .(3)شعشر  ا تناالعلمية والدعوية واإلعامية والةويل للمذهب 

مدرسددة دار العلددم  ومددر أبددرا نشدداطات هددذ  املدرسددة إرسددال مبلغددس ملدد  بندداا املدددارس    -5
و طباا إت املناط  البعيدة، وترعة المتب العقا دية إت اللغدة التايلنديدة، و دذله ترعدة أجدماا 
مددر القددران المددرا، باإلضددافة إت إصدددار جملددة شددهرية توضددح هويددة الشدديعة وعقا دددهم، وعقددد 

يف جدا  طاانوبيدة  بدددأ العمد  علددى ، و وات حدول اإلسددام بدس حدس وآ ددر يف مر دم ااامعددةندد
 .(4)إنشاا مدرسة لمي تمون مر ما  لنشاطهم اللقايف

دأبد  املل قيدة اللقافيدة علدى تنظديم ملد  هدذ  املدومترات، وأّول تنظيم اللقااات واملدومترات   -6
  . (5)آيوتايا يف مدينة راسات التار يةيف مر م الد م1994املومترات  ان  يف عام هذ  

                                 
 http://nooralislam-lb.net/2019/05/03 نور اإلسالم الشيعي ينظر: موقع(1)
 https://www.alhikmeh.org/news/?p=103616 ماسسة احلكمة ينظر: موقع(2)
 https://www.albayan.co.uk/article2.aspx?id=4870 جملة البيان ينظر: موقع(3)
 http://nooralislam-lb.net/2019/05/03 نور اإلسالم الشيعي ينظر: موقع(4)
 http://non14.net/public/40087 وكالة نون اخلربية ينظر: موقع(5)



124 

  

والدذش  اسمدع العداملي ألهد  البيد ومدر هدذ  اسمعدات  اسمعات ومرا م الب دو   إنشاا -7
 النشاطات اللقافية ألهاز تاياند.مهمته دعم بدأ نشاطه يف تاياند منذ فةة طويلة، و 

إحدددددد  أ دددددرب  دتعدددددو  ،صددددداحيةمدوسسددددددة الددراسددددددات اإلسداميددددددة واإل مدددددا مت إنشددددداا          
وهتددتم بدد مور الشدديعة وإحيدداا املناسددبات الدينيددة  ،املوسسددات الدينيددة الشدديعية يف عمددوم تايانددد

ف ددا  عددر عددرض  ،املختلسددة مددر  ددال إعددداد املطبوعددات واملنشددورات الدوريددة املختصددة بددذله
ش  صددص جددماا  مددر بلِّدده املددواد التلسميونيددة اخلاصددة بالشدديعة يف التلسميددون الرقددي التاياندددش الددذ

 .(1)للشيعة
تعتدمم يف املسدتقب  أهندا يرانيدة يف تايلندد املستشدارية اللقافيدة اإلذ درت  ت سيس ممتبة دينيدة  -٨

جندددد أممتبدددة ثمددد  اسدددم الشدددي   ت سددديسالبيددد   ألهددد القريدددب وبالتعددداون مدددع اسمدددع العددداملي 
 .(2)وهو موسس املذهب الشيعي يف هذا البلد ،قميال
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                 
 http://nooralislam-lb.net/2019/05/03 نور اإلسالم الشيعي ينظر: موقع(1)
 https://iqna.ir/ar/news/1903491القرآنية اإليرانية وكالة األنباء ينظر: موقع(2)
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 :مبحثان : جهود إيران في نشر التشيع في دول أوروبا, وفيهالرابعالفصل 
 المبحث األول: جهود إيران في نشر التشيع في شرق أوروبا.
 المبحث الثاني: جهود إيران في نشر التشيع في دول البلقان.
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مرحلددة نشددر التشدديع، ور ددا  متددر أوروبددا باملرحلددة األوت مددر مراحدد  التمدددد الشدديعي، وهددي
أحيان ا تندرج بع  احلا ت ث  املرحلة اللانية، وهدي تسدييس التشديع، وتعتمدد إيدران يف نشدر 
 ،التشيع على أدوات ا  ةاق الناعم ملد   تدشدس املرا دم اللقافيدة واامعيدات األهليدة الشديعية

وتنظدديم البعلددات التبشددريية لغسدد  وتنظدديم املددومترات والسعاليددات الشدديعية يف العواصددم األوروبيددة، 
العقول واألداة والش ر الطا سي؛ وذلده ألسدباب البعدد ااغدرايف، أو ل دآلة األعدداد الشديعية 
فيهدا، أو لقدوة أنظمتهدا السياسدية واسدتقراراها؛  ددا   يتديح بيسدة  مواتيدة للتمددد بالعسدمرة مقارنددة  

ا ولبندددان، وإرمدددا ااغدددرايف وضدددعسها بددد  ب عدددداد الشددديعة يف دول اسدددال احليدددوش  دددالعراق وسدددوري
 واهةا ها نتيجة  لاإتتال الطا سي والصراعات السياسية.

استغل  إيران منافذ عديدة للولوج حنو العمد  األورويب و لد  نسدوٍذ علدى تلده السداحة و 
اإليرانيدددددة منهدددددا أجدددددواا التسددددامح الدددددديل وا نستددددداح واحلريدددددات الدينيدددددة  ا سدددددةاتيجيةاحليويددددة يف 

السياسدددية املتاحدددة يف استمعدددات األوروبيدددة   ريدددة الدددرأش والتعبدددري والتنظددديم، وقددداح السدددلطات و 
األوروبيددددة  مارسددددة الشددددعا ر الدينيددددة لألإليددددات املختلسددددة علددددى أراضدددديها، وسددددهولة اإلجددددرااات 
األوروبيددة واإلعسددااات ال ددريبية لت سدديس املرا ددم اللقافيددة واامعيددات اخلرييددة، ف ددا  عددر بعدد  

 .عداد الشيعية ال سيلة املنتشرة يف العواصم األوروبية مقارنة  ببقية مناط  العاملاأل
تتطلدع إيدران م در وراا نشددر التشدّيع يف السداحة األوروبيدة إت ثقيدد  عددٍد مدر األهددداف، و 

منها  بروا إيران  دولة موترة يف النظام اإلإليمي والدوز عرب امتا  نسوذ وتد تري دا د  النظدام 
يمدددي األورويب، وامدددتا  نسدددوٍذ وتددد ترٍي  بدددريي ر دا ددد  دوا دددر السمدددر والسياسدددة وا إتصددداد يف اإلإل

الددددول األوروبيدددة مدددر  دددال تمدددوير عاعدددات ضدددغٍط دا ددد  استمعدددات األوروبيدددة للتددد تري علدددى 
ا لانتقال إت املراح  التالية للتمدد الشيعي مدر عسدمرة و افدة،  القرارات املتعلقة بايران متهيد 

توايدد الشدديعة يف أوروبددا خلدمددة مشددروم إيددران وثقيدد  أهددداٍف أمنيددة واسددتخباراتية إليددران مددر و 
 دددال  نيدددد بعددد  العناصدددر األمنيدددة وا سدددتخباراتية يف هدددذ  املرا دددم؛ مددددف تنسيدددذ األجنددددة 
األمنيدددة وا سدددتخباراتية إليدددران، وبدددروا إيدددران  دولدددة مر دددم ملسدددلمي أوروبدددا  دددا يصدددب يف صددداحل 
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لنظريددة و يددة السقيدده بددس السددنة والشدديعة يف أوروبددا، ف ددا  عددر احلددد مددر نسددوذ املعارضددة  الددةويل
 .(1) اإليرانية بس أوسا  املهاجرير اإليرانيس يف أوروبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 /https://rasanah-iiis.orgاملعهد الدويل للدراسات اإليرانية رصانة موقع  ينظر: (1)
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 المبحث األول: جهود إيران في نشر التشيع في شرق أوروبا.
 وهذ  الدول املت ترة بالتشيع  التاز 

 تركيا:  -1

يشددم  املسددلمون أ ددرب عدددد مددر و مليدون نسددمة،  ٨0لدغ عدددد سددمان تر يددا مددا يقددارب يب
يتبدع املدذهب و مدر إعداز عددد السدمان،  %96.1تر يا، حي  تص  نسدبتهم إت يف السمان 
 . 1طمنهم %90إت  %٨5السل مر 
 تشددم توجددد أإليددة شدديعية يف تر يددا ولمنهددا أإليددة نصددريية أو  مددا يطلدد  عليهددا علويددة، و و 

ويتددوام العلويددون أساسددا  علددى تاتددة أعددراق  العددرب واأل ددراد ، %20% و15األإليدة العلويددة بددس 
 .(2)واألترا 
سدددع التشددديع يف بددداد الشدددام يف تفقدددد ا ؛تعدددود جدددذور التشددديع يف تر يدددا إت منطقدددة الشدددامو 

 .(3)بلغ منطقة األناضول ىتة، واملرداسية، حيعصر الدولة احلمدان
 علما   تر يا يف انونة األ رية،يف ا تل عشرية  الشيعةسام عدد أتبام وتو د املعلومات ارت

ويعود للجالية اإليرانية هندا ،  للشيعة ا  واحد ا  مسجد م19٨9نه  ان يف مدينة اسطنبول عام أ
ويوجددد إضددافة إت هددذا العدددد يف  ،مسددجدا  يف هددذ  املدينددة 30يف حددس يوجددد انن أ لددر مددر 

  .(4)للطا سة الشيعية ا  مسجد 250 لر مر املدن الة ية األ ر  أ
ددد ر و إمدينددة  يف يف شددرق تر يددا يف دافظددة إددارصحاليددا  يتواجددد الشدديعة  مددا  ي ددا يف أيس 

 .(5)ويوجد أعداد  برية مر الشيعة يف مدينة أنقرة ،وتقع يف دافظة آغر  ،مدينة تاشلى جر 
توصل   د  تساإية الدينية اليت وبدأت إيران نشاطها العلل يف نشر التشيع بعد توإيع ا 

مددر أنقددرة وطهددران تق ددي باممانيددة ترعددة المتددب الدينيددة للبلدددير ونشددرها، لانددب إلقدداا رجددال 
 .دير إيرانيس داضرات بمليات الشريعة يف تر يا

                                 
 https://mhtwyat.com2021 موقع الحمتويات  ينظر:  1ط
 https://www.aljazeera.net/2006/11/03 قناة اجلزيرة موقع ينظر: (2)
 /https://3rabica.org موقع أرابيكا ينظر: (3)
 https://www.okaz.com.sa/news/politics/2003190موقع صحيفة عكاظ  ينظر: (4)
 http://www.almurtadha.net/pages/tex_new.php?tid=46 موقع ماسسة املرتضى للثقافة واإلرشاد ينظر: (5)
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بنددا بدس تر يدا  1٨ذ رت وسا   اإلعام اإليرانيدة أنده مت توإيدع ا تساإيدة املولسدة مدر وإد 
 ما ت من  أي دا ، ا مر بس بنود ا تساإية ترعة ونشر المتب الدينية للبلديروإيران، إذ جا

ا يتعلددد  بالقددداا اخلدددرباا اإليدددرانيس داضدددرات يف السقددده اإلسدددامي دا ددد   ليدددات الشدددريعة يف  بندددد 
 .(1)تر يا

بدددددأت املسدددداجد واحلسددددينيات الشدددديعية يف خمتلددددد املدددددن الة يددددة، باسددددتقبال األطسددددال و 
 جهم يف الدورات اليت تقيمها  ناسبة إدوم العطلة املدرسية الصيسية.والناشسة، لمّ 

وشدهدت املسداجد واحلسددينيات إإبدا    بددريا  مدر إبدد  األطسدال والناشددسة الدذ ور واإلنددا ، 
حل ددور دورات تعلّددم وحسدد  القددرآن المددرا واألحمددام السقهيددة،  ددال أيددام العطلددة الدديت تسددتمر 

 للاتة أشهر يف الباد.
أ مددة املسدداجد واحلسددينيات يف تر يددا، إت الة يددم علددى شددر ة األطسددال والددنشا  ويسددعى

 الشيعية. الصغري، وتطوير مهاراهتم وإدراهتم ومعارفهم الدينية
هذا وتشهد املساجد واحلسينيات التابعة للجالية العربية واملواطنس األترا  الشديعة، إإامدة 

 فمرهم وتقافتهم. ونشر التشيعنشاطات فاعلة ومستمرة إلحياا 
لدد تور عبددالباإي  الديت تعدود لممتبدة للشديعة  منهدا موسسدات شديعية تر يدة  ما نشط  

 لبنددارش يف إونيددة، وتقددع لنددب مقددربة جددال الدددير الرومددي، وهددي ممتبددة ضددخمة ثتددوش علددى 
ة مسة ألد  تاب باللغات املعروفة يف العامل، وتوجد هلم الملري مر املساجد واملوسسات اللقافيد

 .(2)والسمرية يف أحناا الباد
ضددع حجددر األسدداس ألول جممددع شدديعي تقددايف  بددري يف العاصددمة الة يددة اسددطنبول ومت و  

برعاية ر يس البلدية المرب  وشار  يف ا فتتاح رجال دير شيعة مر إيران يف مقددمتهم األمدس 
ة مدر العدراق وشخصيات سياسية شيع ،العام للمجمع العاملي أله  البي  دمد حسر أ ةش

 سهم ر يس احلمومة السابقة إبراهيم ااعسرش وواير الشباب والرياضة جاسم دمد.أعلى ر 

                                 
 http://algiwarpress.com/news/news.aspx?id=11926موقع شبكة اجلوار برس  ينظر: (1)
 https://shiawaves.com/arabic/news/88782أخبار شيعة العامل  موقع ينظر: (2)
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أ ف شددخص إدددموا مددر عيددع أحندداا تر يددا للمشددار ة  10إن حنددو وذ ددرت مصددادر تر يددة 
يف احلسددد  وضدددع حجدددر األسددداس للمجمدددع الدددذش سددديمون ا دددرب مر دددم ديدددل شددديعي وتقدددايف يف 

 أوروبا.
ع الشيعي يف دلة  لقا  يف اسطنبول، وتعدرف هدذ  املنطقدة باسدم  ا لدة وسيمون اسم

 المينبية، وسي م  اسم ااامع واملر م اللقايف المينب.
ا ف 10م ، وسي دددددم مصدددددلى  بدددددري يتسدددددع  55000وتبلدددددغ مسددددداحة اسمدددددع الشددددديعي 

 ألرض.شخص ومر ما  تقافيا  ودطيت إذاعة و تلسميون ومطعما  ومواإد للسيارات ث  ا
ري  تر يدددا، وبدددس هدددذا اومدددر ااددددير بالدددذ ر إن هدددذا احلدددد  هدددو األول مدددر نوعددده يف تددد

 .(1)احلد  مد  احل ور الشيعي يف هذا البلد السل، وماذا سيعمس هذا احلد 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 /http://www.dd-sunnah.net/dsmobile/news/1673شبكة الدفاع عن السنة  موقع ينظر: (1)
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 جورجيا: -2
، (1)م2014نسددددمة وذلدددده حسدددب إحصددددا يات عددددام مليدددون  3.7يبلدددغ عدددددد سددددماهنا 

ألد مسلم مر أصول جورجية وأذرية وتةية وتر ية وغريها،  450م حنو جد يف جورجيا اليو يو و 
% مر عدد سمان جورجيا، وهدم أ درب أإليدة دينيدة يف  10وتشم  نسبة املسلمس يف جورجيا 

باتومي، غدريب جورجيدا، فيمدا ينتشدر الشديعة شدرإي  –الباد، وية م املسلمون السنة يف أدجارا 
 .(2) ا ييت أ رب  مع للمسلمس شرإي الباد  جورجيا، ويعد وادش بانميسي يف

و ان  املوسسدات الشديعة املدعومدة مدر إيدران إدد نشدط  مدو را  يف جورجيدا، فقدد إامد       
خمتلسددة علددى صددعيد الددربامل الدينيددة  ب نشددطةليقددوم  ؛فرعددا  يف تبليسددي موسسددة آل البيدد  بسددتح

 هذا السرم  عمالأومر ، واللقافية واخلدمات ا جتماعية واملنح املالية
 للناشسة. ودروس دينية دورات تعليم القرآن المرا  -1

 .للمبار اد حلقات تعليمية إ -2

 إامة ندوات يف مناسبات  اصة.إ -3

 إامة حسات ومهرجانات دينية يف مناسبات معينة.إ -4

 .لألطسالصدار جملة جمتىب إ -5

 (3) ديان.املرأة يف األإامة مومترات وطنية واإليمية ودولية  مومتر الغدير ومومتر ممانة إ -6
إام  إدارة شوون املسلمس يف جورجيا بالتعاون مع املستشارية اللقافية ا يرانيدة يف  ما 
وطباعددة  تدداب ااملوسددوعة ا سدداميةا باللغددة األذريددة، وذلدده مدددف التعريددد  باعدددادتبليسددي 

 املذهب  الشيعي.ب
وذلدده وفق ددا ملسددتو  معرفددة  ؛ريددةصدددار هددذ  املوسددوعة اإلسددامية باللغددة األذإومت إعددداد و 

 ا سام واملذهب الشيعي لد  املسلمس ااورجيس، و اصة جي  املراهقس والشباب.
 ملونة. بص ساتنسخة  1000سامية يف جورجيا بدطُبع  املوسوعة اإلإد و 

                                 
 https://mawdoo3.comموقع موضوع   ينظر: (1)
 https://halageorgia.comهال جورجيا   موقع ينظر: (2)
 https://rafed.net/ar/2016-12-24-12-23-45/1646-2016-11-27-21شبكة روافد للتنمية الثقافية  ينظر: (3)
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شددددرح   ونطدددداق دتويددددات هددددذ  املوسددددوعة  مددددا هددددو مددددذ ور يف  طتهددددا التجميعيددددة، هددددو
واملسداهيم  ملصطل ات أحمام الشريعة، وأصول السقه وعلم المام الشديعي،املساهيم األساسية 

القرآنيدددة، واألحدددددا  املهمدددة يف تدددداري  اإلسددددام والشددديعة، واملبددددا  التار يدددة املهمددددة، والتعريددددد 
 .باألما ر الدينية وأه  البي 

وإددددام باعددددداد هددددذ  املوسددددوعة سددددتة بدددداحلس ودعدددداة دليددددس مددددر جورجيددددا، وإددددد مت عددددع 
لومدددات املوسدددوعة حدددول جواندددب خمتلسدددة مدددر مدرسدددة اإلسدددام والشددديعة للمسدددلمس، و اصدددة مع

املددددراهقس والشددددباب، وذلدددده باسددددتخدام مصددددادر شدددديعية أصددددلية ومت تصددددنيسها حسددددب الةتيددددب 
 .(1)األلدش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 https://iqna.ir/ar/news/3478253 وكالة األنباء القرآنية اإليرانية موقع ينظر: (1)
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 روسيا: -3

تشدري  ، و (1)م 2016نسدمة يف عدام  مليدون 146.5يص  تعدداد السدمان يف روسديا إت 
يبلددغ  ددا خمتلسددة يف روسدديا  عرإيددةتقددديرات إت أن عدددد املسددلمس الددذير يتواعددون علددى أربعددس ال

ويعدددديش  ،% مددددر إعدددداز عدددددد السددددمان15يشددددملون مددددا نسددددبته ، و مليددددون نسددددمة 20حددددواز 
ريغ  بدددداأل لريددددة السدددداحقة مددددنهم يف منطقددددة السولغددددا واألورال والقوإدددداا وموسددددمو وسددددان بطددددرس 

 .(2)وغرب سيربيا
الديت  ٨5السدراليدة الدد اإلسدامية يف المياندات المياناتأ رب هي إحد   داغستان وتعترب

ونسبة ، السمان% مر 95نسبة  يف داغستان يشم  املسلمون، و يتشم  منها ا ثاد الروسي
 .(3) %2لشيعة ، بينما نسبة ا% 93 السنة

 ا بعد  الُسدنة هم مر الُسنة مر املذهب احلنسي، ويوجد أي يف روسياغالبية املسلمس و 
الشيعة الروس هم أساسا مر األذربيجانيس والطاجيه مدر بدامري، بينما مر املذهب الشافعي، 

 .(4)ويعيش معظم الشيعة يف ديربن  ،وعددهم إلي 
ويبدددو أن جهددود إيددران يف نشددر التشدديع يف استمددع الميانددات الروسددية املتعددددة تددتم حبددذر 

مدددومي، ولمدددر بدددالرغم مدددر ذلددده فقدددد إددددم  إيدددران شدددديد؛  وفدددا  مدددر ردة السعددد  الروسدددي احل
   اليت مر أهدافها  موسسة آل البي  املساعدات يف إنشاا

 عند عامة الناس. الشيعيةتعمي  املساهيم   -1

 .الشيعية نشر العلوم -2

 يف نسوسهم. الشيعيةاادد وتعليمهم وترسي  العقيدة  الشيعةمتابعة  -3

 ليمونوا مبلغس. الشيعةت هي  بع   -4

 وتوايعها. الشيعيةالمتب طباعة  -5

 املسامهة يف رفع حاجات املعواير والسقراا. -6

                                 
 https://mawdoo3.comموقع موضوع   ينظر: (1)
 https://www.albayan.co.uk/Article2.aspx?id=6592 البيان جملة موقع ينظر: (2)
 https://ar.dawahskills.com/torchbearers مهارات الدعوة موقع ينظر: (3)
 https://qrmedia.world/ar كيو ميديا موقع ينظر: (4)



134 

  

 (1) .الشيعيةاإامة احلسات واملناسبات  -7
أن التشديع إطدع    بري معهد ا سةاتيجية الوطنية يف روسديا ر ديس سدليمانوفوإد ذ ر 
ة، مو ددددا  أن الدددباد، يف فدددةة مدددا بعدددد ا ثددداد السدددوفييت واللاتدددة عقدددود املاضدددي شدددوطا  طدددويا  يف

 ااماعات الشيعية يف تمايد مستمر.

و مددا  حظنددا يددتم إضددساا الطددابع املوسسددي  ،علددى مددد  العقددود اللاتددة املاضدديةوأضدداف 
على التشيع يف روسيا احلديلة تدر يا ، أما عدد ااماعات الشيعية فهو يف تمايد، واهرت بنية 

ش نشدر تابد  لدألدب الدديل باللغدة ثتية دينية على شم  مسداجد وغدرف صداة شديعية، و در 
 الروسية.

وي يد ب ن غالبية املسلمس يف روسيا هم مر املذهب السل، إ  أن هناله شيعة بدس 
سددلمس الددروس  ددانوا يعيشددون يف جمتمعدددات يف داغسددتان، ولمددر اهددرت جمموعددات مسدددتقرة امل

لت  يدد علدى أّن اااليدات مو را  يف مدن أ ر  مدر الدباد، مسدتدر ا  بدالقول  مدر املهدم أي دا  ا
الشدديعية ميللهددا بشددم  أساسددي األذربيجددانيون، وهددم مددر الشدديعة اإلماميددة، وهنددا  أي ددا  شدديعة 
إقدداعيليون يف روسدديا مددر بددس طاجيدده بد شددان، وهددم موجددودون جنبددا  إت جنددب مددع الشدديعة 

 اإلماميس.
روسديا ويبدس أهندا وعلى الرغم مر أن سليمانوف يطرح إحصا ية إعالية لعدد الشيعة يف 

 % إ  أنه يف الوإ  ذاته    سي نشاطهم الساع .3  تميد عر 
ويلسد  أي دا  إت أن الشديعة يف روسديا إدد   دوا يف ت سديس حيداهتم الدينيدة ونظددام إدارة 

 . (2) ذاتية دا   املنظمات الدينية
مددو را  مت  أنده   دربش جدددشأ مدر جهدة أ ددر  ذ در أحدد مشدداي  الشديعة يف روسدديا واقده

املشدددار ة يف معدددرض المتددداب الددددوز السدددنوش يف موسدددمو لةعدددة ونشدددر املولسدددات  املوافقدددة علدددى
ألع اا اسمدع يف آسديا الوسدطى  اإلإليميةجتماعات ا وانتار الشيعية باللغة الروسية وانعقاد 

 .(3)وإوإاا يف موسمو

                                 
 https://rafed.net/ar/2016-12-24-12-23-45/1646-2016-11-21شبكة روافد للتنمية الثقافية  ينظر: (1)
 https://shiawaves.com/arabic/news/76888 موقع أخبار شيعة العامل ينظر: (2)
 /http://ijtihadnet.netموقع االجتهاد الشيعي  ينظر: (3)
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إن  إددد ذ ددر د جنيددد دددبنا ددب إا ددد القددوة الربّيددة يف احلددرس اللددورش اإليددرا  العميدد و ددان
علي  دامنسي حددد مندذ بدايدة األحددا  يف سدوريا مدا وصدسه بددعم  املدوامرة الديت  املرشد اإليرا 

حا ها األعداا على حدد تعبدري ، مشديدا بدالر يس الروسدي فادميدري بدوتس، الدذش إدال إنده أوعدم 
 بافتتاح مساجد للشيعة يف روسيا.

ل السةة األ رية مرسوما يق ي بالسماح لإليدرانيس وتابع دب بالقول  بوتس أصدر  ا
واملسلمس الشيعة بت سيس مساجد يف أرجاا روسديا ف دا عدر إيدامهم بالنشداطات اللقافيدة يف 

 .(1)هذا البلد..  ما أوعم ببيع  افة ا اصي  المراعية اإليرانية دا   روسيا
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 https://arabic.cnn.com/middle-east/2018/03/04/syria-iran-russia موقع قناة سي إن إن ينظر: (1)
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 تشيع في دول البلقان.المبحث الثاني: جهود إيران في نشر ال
 ألبانيا: -1

للعدام  نسدمة، وذلده حسدب آ در إحصدا يٍة  مليدون 3 إت األبانيديف ص  عدد السمان ي
 .(1)م2014
الديت مدا نسدبة  بدرية مدر معتنقدي الددير اإلسدامي، و تد   األوربيدة مر الدولة اعد ألبانيتو 

 %.٨0 فيها إت فيها أه  السنة ممانه  برية يف نسوس أهلها، ويص  عدد املسلمس
منطقددة البلقددان ألبانيددا و  إتالددد ول  م1990عددام الوإدد  مبمددر مددر منددذ وحاولدد  إيددران 

 .(2)مر  ال إنشاا موسسات تعليمية دينية، ومنظمات غري حمومية
هندددم يتبعددددون الطدددرق الصدددوفية  البمتاشددددية ألبانيددددا شددديعة اتندددا عشددددرية مدددع أشددديعة غالدددب و 

 ريها.والرفاعية واخللوتية والسعيدية وغ
ربعددة صد اب الطريقددة الرفاعيدة بطباعددة ونشدر اسموعددة الماملدة للمعصددومس األوإدد إددام أ 

وعنددد مد لدده لوحددة  بددرية ُ تددب عليهددا  ،لبانيددة، ولددديهم مر ددم يف جانبدده حسددينيةعشددر باللغددة األ
 دعاا السرج.

  صدد اب الطريقددة البمداشددية فسددي مر ددمهم الر يسددي تتوسددط القاعددة المبدددر ألمددا بالنسددبة أ
صدورة ضددخمة وإدميدة ألهدد  المسداا،  مددا أن هنددا  رسدوما للمعصددومس األربعدة عشددر، وصددورة 

 .(3)فوتوغرافية ضخمة لسرداب الغيبة يف سامراا
السسارة اإليرانية يف ألبانيا يف العاصمة ترياندا  اصدة لتعميدم املصداحل التجاريدة   نشطوإد 

ابط الشخصدددية مدددع الشخصددديات املهمدددة يف مدددر الشدددر ات اململو دددة للدولدددة اإليرانيدددة وتنميدددة الدددرو 
 .ألبانيا. وهي تعم  على متوي  طباعة ونشر العديد مر املطبوعات اليت ُتصّدر لللقافة اإليرانية

سس  ععية الصداإة األلبانية اإليرانية مر إب  السسري اإليدرا  السداب  يف ألبانيدا،  ما أُ   
حيدد  اجتددذب  اامعيددة ع ددوية  ؛ريبايليموالسدديد عليبمددان أغابدداز والدديت تدددار مددر املدددعو بددد
ميدد   فددا، ويورغددو أدورت سولسددتاروفا، و أ  شخصدديات بدداراة يف استمددع العلمددي األلبددا ، ملدد 

                                 
 https://mawdoo3.comموقع موضوع   ينظر: (1)
 http://www.islamarabi.com/sejut.php?ID=5754موقع جملة العريب  ينظر: (2)
 https://m-mahdi.net/sada-almahdi/articles-1114 موقع  شبكة املهدي ينظر: (3)
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بولدددو، علدددى أن اامعيدددة تسدددتهدف  بدددار العلمددداا، ورجدددال األعمدددال، والسياسددديس، علدددى وجددده 
 احلصر.

 اف عليها ومر أهم األعمال اليت إام  السسارة اإليرانية على اإلشر 
 و     املر م اللقايف اإليرا  سعدش الشريااش يف تريانا أ

 منظمددة غددري م  1994مت ت سدديس املر ددم اللقددايف اإليددرا  سددعدش الشددريااش يف تريانددا عددام 
  أهم أنشطة املر م و حمومية، 

 تنظيم املومترات والندوات العلمية واللقافية. -1

 ران إت اللغة األلبانية.ترعة ونشر األعمال األدبية اهلامة يف إي -2

إصدار جملة دورية تقافية وعلمية وإعداد دراسات حول العاإات اإليرانية األلبانية اللقافية  -3
 بس البلدير.

 التعريد بالشخصيات الباراة والعلماا واألدباا اإليرانيس باللغة األلبانية. -4
 تنظيم ا حتسا ت واألنشطة اللقافية.

  للدراسات اإليرانية السارسية يف تريانامعهد السردوسي تانيا   
معهد السردوسي للدراسات اإليرانية السارسية منظمة غري حموميدة وغدري رحبيدة، تعمد  يف 
جمددال الب ددد  والنشدددا  العلمددي والددديت أنشدددس  بشدددم  مسددتق  ودون تددد تري الدولدددة، أو املصددداحل 

 السياسية والدينية.
وبالت  يدددد مددددا يددددعم التوجددده اإليددددرا  ويعمددد  املعهدددد علدددى إعددددداد الب دددو  والدراسدددات 

وتصدددير اللقافددة السارسددية،  مددا هددو واضددح مددر جممددوم المتددب والب ددو  املنشددورة علددى موإددع 
 املعهد.

 منظمدددة غدددري   م2001الرومدددي عدددام موسسدددة ُأسسددد    يف ترياندددا موسسدددة الرومددديتاللدددا   
 ،اسددات السلسددسيةهددي موسسددة مسددتقلة تعمدد  يف جمددال التعلدديم والب دد  العلمددي والدر ، و رحبيددة

 .ودراسة اللقافة واحل ارة الشرإية و اصة اإليرانية واللغة واألدب السارسي
تممر  طورة التعليم اخلداص فيمدا ميمدر   سعدش اإليرانية األلبانية يف ترياناتانوية   رابعا  

أن تغرسدده هددذ  املدددارس مددر القدديم يف إلددوب الطلبددة، وهددو األمددر الددذش تت دداعد  طورتدده مددع 
، ومدر ذلده ايران وطا سة  الشديعة، و ونده يسدتغ  حاجدة النداس وأبندا هم املاديدة والدينيدةدولة  
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نشدداطها التعليمددي يف العددام  سددعدش بدددأت تانويددة ، و تانويددة سددعدش اإليرانيددة األلبانيددة يف تريانددا
ويسدددددتند التددددددريس يف هدددددذ  اللانويدددددة إت األحمدددددام والقواعدددددد  م،2002 – م2001الدراسدددددي 

وينتسدددب إت اللانويدددة طالبدددات مدددر ،   واارة التعلددديم والعلدددوم امهوريدددة ألبانيدددااملعتمددددة مدددر إبددد
 .(1)مناط  خمتلسة مر ألبانيا و ذله مر  وسوفا ومقدونيا

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 https://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=5841موقع الراصد  ينظر: (1)
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 البوسنة والهرسك: -2

نسدمة، وذلده حسدب آ در  مليدون 3.3 حدواز البوسدنة واهلرسدهيف عدد السدمان  يبلغ
 .(2)%50.7نسبة املسلمس يف الباد تشم  ما يقارب مر ، و (1)م2019للعام  إحصا يٍة 

ريوش الددددر يس البوسددددل ؛ فددددالبوسددددنة و اندددد  إليددددران ددددداو ت عديدددددة يف نشددددر التشدددديع يف
الساب  علي عمت بيجوفتش يف مذ راته  أتناا القت  والتهجري الذش  ان يتعدرض لده املسدلمون 

 املساعدة مر غذاا ودواا ومال وساح شر  يف البوسنة، أرسل  إيران مبعوتا  هلا عرض تقدا
السماح لإليرانيس بنشدر التشدّيع بدس املسدلمس البوسدنيس، فقلد  لده  لدر نبيدع ان درة مدر أجد  

 .(3)ولر نبيع إسامنا مر أج  حسنة مر املساعدات ،الدنيا
 ، والدديتم1995دايتددون للسددام يف البوسددنة عددام  اتساإيددةبعددد عدددة أيددام مددر إبددرام ولمددر 

 لتبدددأ ؛مهدددت إلهندداا احلددرب وانسدد اب اادديش اليوغسددايف، افتت دد  إيددران سددسارهتا ال ددخمة
 .(4)العاإة الدافسة اليت تربط البلدير، ب  واإلإليم  له بايران
يف هذ  املنطقة مر  ال اعتمادها علدى  ومنذ ذله احلس، يشهد الوجود اإليرا  تمايدا  

  اللبندا ، وهددو مدا أشددارت إليده الدراسددة الديت أجراهددا املر ددم ذراعهدا الر يسددية املتمللدة يف حددمب ا
 .(5)منطقة البلقان  هدف جديد للسياسة التوسعية اإليرانية  بعنوانديرإيبار  الد ار ي 
اددد  اإليرانيدددون ومدددر تشددديع معهدددم مدددر البوسدددنيس إت تسدددوي  إصدددص بطدددو ت املقددداتلس و 

 .(6)لبوسنةالشيعة، مر إيران وحمب ا  اللبنا  يف ا
يف تقرير هلا عر أن حمب ا  متمر مر  ال الدعم املاز   شس  إذاعة صوت أوروباو 

 .(7)واللوجيسيت اإليرا ، مر اراعة  ايا يف  لري مر دول البلقان،   سيما بلغاريا والبوسنة

                                 
 https://almalomat.com/141853موقع املعلومات   ينظر: (1)
 https://mawdoo3.comموقع موضوع   ينظر: (2)
 /https://www.alyaum.com/articles/6230203موقع صحيفة اليوم السعودية  ينظر: (3)
 https://www.almarjie-paris.com/2883املرجع للدراسات واألحباث االستشرافية  ينظر: (4)
 /https://arb.majalla.com/node/152961 جملة اجمللة موقع ينظر: (5)
 /https://twasul.info/818091صحيفة تواصل  موقع ينظر: (6)
 /https://arb.majalla.com/node/152961 جملة اجمللة موقع ينظر: (7)
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 نصرا  بد ن إرسدال مقداتلس ات البوسدنة  دان ملسداعدة املسدلمس إد أإر اعيم حمب ا و 
لمددر مددا تعمددد نصددرا   اهلدده هددو أن إددرار  ،ألن مسهددوم ا نسددانية   مييددم بددس األديددان ؛عمليددا  

 ؛ ددان مدددف نشددر التشدديع يف صددسوفهم  نةالددوز السقيدده بارسددال مقاتليدده ملسدداعدة املسددلمس السدد
 .(1)نسانيةإوذله  اولة إ اد موط  إدم شيعية دا   القارة األوروبية، وليس ألش أهداف 

مدددا صدددرح بدددذله ااندددرال اإليدددرا  سدددعيد إددداقي وبشدددم  صدددريح بددد ن  احلدددرس اللدددورش  
  دددةاق منطقدددة  ؛م1992اسدددتغ  حدددرب البوسدددنة واهلرسددده الددديت انددددلع  مدددر مدددارس طآذار  

إدددد مت حشدددد املقددداتلس مدددر بلددددان عددددة ثمدددر و .. ،البلقدددان وثويلهدددا إت إاعددددة للتغلغددد  اإليدددرا 
ومددر  ددان  ددب  ،يددة اإلسددامية املرشددد األعلددى اإلمددام اخلميددليدددينون بددالو ا ملوسددس اامهور 

 .(2) اإلمام جاا إت هنا مر تر يا وأملانيا وفرنسا وتونس وغريها
التددددابع للمرجددددع الشدددديعي العراإددددي، علددددي  وإدددددر املوإددددع الرقددددي لدددددمر م األحبددددا  العقا ديددددة

عيددددددا  عدددددر تقدددددديرات السيسدددددتا ، أعدددددداد الشددددديعة يف البوسدددددنة واهلرسددددده بددددددعشرات ان ف، وب
أعددددادهم، أو املبالغدددات الددديت تنتشدددر عدددر نسدددوذهم وإممانددداهتم، فدددان املتشددديعس البوسدددنيس بددددأوا 
مدددو را  اسددداهرة باملطالبدددة بانشددداا موسسدددة  اصدددة مدددم، سدددو  تلددده الددديت  تمدددع املسدددلمون يف 

احلددداز،  ااماعدددة اإلسدددامية، ويرأسدددها ر ددديس العلمددداا البوسدددنة ثددد  مظلتهدددا، واملعروفدددة باسدددم
 .(3)حسس  افااوفيتش، باإلضافة إت الدعوة إلنشاا مساجد  اصة مم

 الطرق اليت استخدمها اإليرانيون لنشر التشيع يف البوسنة واهلرسه 
مدددارس اإليرانيدددون أسددداليبهم التقليديدددة مدددر إبيددد  اسدددتخدام حاجدددة السقدددراا، املسددداعدات  

اللقافيدددة واملددددارس، ف دددا  عدددر التشدددجيع علدددى  وتوايدددع املدددنح للدراسدددة يف إيدددران، وإنشددداا املرا دددم
 المواج مر البوسنيس والبوسنيات، وتشييعهم أو تشييع أبنا هم.

                                 
 /https://www.imlebanon.org/2016hezbollah-bosnia-ali-fayad شبكة أنا لبنان موقع ينظر: (1)
 /https://arb.majalla.com/node/152961 جملة اجمللة موقع ينظر: (2)
 /https://twasul.info/818091صحيفة تواصل  موقع ينظر: (3)
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ا  اإليرانيون إت اإلعام  وسيلة  جتذاب أهاز البوسنة واهلرسده، فاسدتطام اإلعام  
سدبوعية، األ االشيعة استقطاب املسات مر البوسنيس، و صوصا  النساا، مدر  دال جملديت اهدرا

 .(1)وفرإة  وتر الغنا ية الدينية، اليت تلقى رواجا   بريا  يف الباد
إنداة البلقدان الديت مت إطاإهدا يف   مع سعيها إت املسامهة يف بعد  القندوات البلقانيدة ملد 

باللغدددة البوسدددنية، وهتددددف إت نشدددر اللقافدددة واملعدددارف عدددر إيدددران، مدددع إيريدددب ، وإنددداة م2017
شرات باللغات ا لية عر إيران ودورها السياسي يف العامل، ومر أمللدة ذلده إصدار المتب والن

ما إام  بده موسسدة اللقافدة والعلدوم الديت مت ت سيسدها يف مقددونيا، حيد  تولد  نشدر  لدري مدر 
 .(2)المتب واملقا ت ملولسس شيعة إيرانيس
 ، و دان مدرايدارة إيدرانمل تتوإد القيدادات البوسدنية عدر ايارات القيادات الدينية إليران  

، أبراهدا ايدارة ر ديس جملدس القوميدات طالشديو   بالربملدان البوسدل صدسوت سدوفتيتش إت طهدران
وايددددارة ر دددديس العلمدددداا حسددددس  افددددااوفيتش إت العاصددددمة اإليرانيددددة، ف ددددا  عددددر العشددددرات مددددر 

 .(3)الميارات املتبادلة على خمتلد املستويات
ت سدديس اامعيددات والددروابط اللقافيددة والدينيددة اإليرانيددة يف   متاامعيددات اللقافيددة والدينيددة  

 دد  دول البلقددان، مددع تسعيدد  دور املل قيددات اللقافيددة مددر  ددال تنظدديم فعاليددات تقافيددة وفنيددة 
وتشددميلية، وندددوات لعلمدداا وأسدداتذة ومسددوولس إيددرانيس وحلقددات دراسددية حددول إيددران ويشددار  

 .(4)فيها املستشرإون يف هذ  الدول
  
 
 
 
 

                                 
 /https://twasul.info/818091صحيفة تواصل  موقع ينظر: (1)
 /https://arb.majalla.com/node/152961 جملة اجمللة موقع ينظر: (2)
 /https://twasul.info/818091صحيفة تواصل  موقع ينظر: (3)
 /https://arb.majalla.com/node/152961 جملة اجمللة موقع ينظر: (4)
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 كوسوفو: -3

 1.734حدددددددواز  ،م2011تقدددددددديرات لعدددددددام اليصدددددد  عددددددددد سدددددددمان  وسدددددددوفو حسدددددددب 
 .(1)مليون ا

يوجددد يف  وسددوفو أعلددى نسددبة مددر املسددلمس مددر بددس جممددوم سددمان بلددد مددا يف أوروبددا و 
، ويددير غالبيدة استمدع املسدلم  %93واز حبدقددر نسدبة املسدلمس يف  وسدوفو وت ،باستلناا تر يا

 .(2)رسة احلنسيةيف  وسوفو باملد
حيد  فت د   ؛م1999أنشطتها يف هذا البلد عقب هناية احلرب عام  إيران  لس وإد  

   .(3)عدة منظمات  ريية وتقافية إت جانب املساجد واملدارس
 الطرق اليت استخدمها اإليرانيون لنشر التشيع يف  وسوفو 

واملعروفدة لمعيدة ، تيناععيدة نسداا يف العاصدمة برشدوملال ذله إنشاا إنشاا اامعيات  
وإدددد قيددد  هدددذ  اامعيدددة أو   ،م2000القدددرآن، وهدددي ععيدددة نسدددوية  رييدددة أسسددد  يف عدددام 

 ت ما لبل  أن تغري اقها إت ععية نساا واملستوحى مر اسم سورة النساا. ،لمعية الموتر
أة،   تعمدد  اامعيددة علددى تربيددة وتلقيددد جيدد  النسدداا ااديددد، وجنايددة ورعايددة ودعددم املددر و 

 سيما األرام  واأليتام، ومساعدهتر ماديا ومعنويا.
دورات القدددددرآن المدددددرا،   وتسدددددعى اامعيدددددة إت تنسيدددددذ هدددددذ  املهمدددددة مدددددر  دددددال إإامدددددة

والرياضدددددديات، ودورات اللغددددددة اإل ليميددددددة، والعربيددددددة، والسارسددددددية، واحللقددددددات الدراسددددددية، وعقددددددد 
أحددد أ لددر اهليسددات تعددد هددذ  اامعيددة ، و ا جتماعددات ملختلددد احلددا ت والظددواهر يف استمددع

وتقددم موسسدة القددرآن  ،(4)اإليرانيدة فعاليدة ونشداطا  حيد  تقددم من ددا  للدراسدة الدينيدة يف إيدران
ددا دينيددة للدراسددة يف إيددران،  مددا ان ددم  امعيددة آل البيدد  العامليددة  مرجعيددة شدديعية وهددي  من  

 .(5)لسيستا بلبنان متل  ممتب ا دعا يًّا لنشر عقا د علي احلسيل ا

                                 
 https://mawdoo3.comموقع موضوع   ينظر: (1)
 https://www.almarjie-paris.com/2883املرجع للدراسات واألحباث االستشرافية  ينظر: (2)
 /https://arb.majalla.com/node/152961 جملة اجمللة موقع ينظر: (3)
 https://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=5841الراصد  ينظر: (4)
 https://www.almarjie-paris.com/2883املرجع للدراسات واألحباث االستشرافية  ينظر: (5)
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مت إنشددداا عددددة معاهدددد علميدددة إيرانيدددة يف  وسدددوفو ملددد  إنشددداا املعاهدددد واملرا دددم العلميدددة  
يعمددد  ثددد  غطددداا هيسدددة مسدددتقلة تقدددوم ب نشدددطة يف  ، والدددذشمعهدددد العلدددوم اإلنسدددانية ابدددر سدددينا

جمددا ت التعلدديم، والب دد  العلمددي، والدراسددات السلسددسية يف جمددال اللقافددة واحل ددارة اإلسددامية 
 اخلدددمات التعليميددة  مددا مت إنشدداا مر ددم،  (1)والشددرإية،  صوصددا  تعلدديم اللغددة السارسددية وآدامددا

 .(2)بريمرير أه  البي  مر مصل، و 
جمات ووسا   إعام مطبوعة؛ مل  جمليت إيمة، إيران  متتلهنشر املطبوعات واسات  

 ددددال موضددددوعاهتا والسددددعادة، وسلسددددلة مددددر الصدددد د اإللمةونيددددة األ ددددر  الدددديت تعمدددد  مددددر 
 .(3)وأ بارها على تصدير مبادا اللورة اإليرانية
يُدعى إليها خمرجدون وفندانون وصد افيون يف داولدة و   تنظيم مهرجانات للسينما اإليرانية

تعرض فيه أفاما  مدر ، و لتشمي  لويب دلي يروج إليران يف األوسا  اإلعامية واللقافية والسنية
 رشاد اإليرانية.متوي  واارة اللقافة واإل

ا عتمدداد علددى مددواطنس دليددس وبعدد  املقيمددس ثمددر يتبعددون إيددران مددذهبيا ويددتم بالددمواج  
ثمددا يسدده  علدديهم  ؛و ملددون جنسدديات هددذ  الدددول ويتقنددون لغاهتددا وهددم متموجددون مددر أبنا هددا

 .(4)الت ر  اللوجيسيت وإإامة عاإات اجتماعية
حمومددة  وسددوفو  بعددد إحبددا  و را ؛مدد بالتدد ام بدددأت العاإددات المسددوفية واإليرانيددةإددد و 

 منظمات ذات تعامات مشبوهة هلا ارتباطات سرية وتيقة حبمومة طهران. سسخمططات 
تبددددس وفدددد  الددددذش عاهددددد، املمعيددددات و هددددذ  ااأصدددددرت أوامددددر إ ددددا ية بايقدددداف عمدددد  و 

غاتيدة يف  السلطات ثمارسدتها أنشدطة سياسدية دظدورة تتعدارض مدع أنظمدة اامعيدات اخلرييدة واإل
 .(5) وسوفو

                                 
 http://iranpost.co.uk/public/thread/327موقع إيران بوست  ينظر: (1)
 https://al-ain.com/article/1562034816 موقع شبكة عني اإلخبارية ينظر: (2)
 http://iranpost.co.uk/public/thread/327موقع إيران بوست  ينظر: (3)
 /https://arb.majalla.com/node/152961 جملة اجمللة موقع ينظر: (4)
 https://al-ain.com/article/1562034816 موقع شبكة عني اإلخبارية ينظر: (5)

http://iranpost.co.uk/public/thread/327
http://iranpost.co.uk/public/thread/327
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 شددس  الت قيقددات الدديت أجرهتددا السددلطات األمنيددة الموسددوفية عددر العاإددة املريبددة الدديت و 
تربط هذ  املنظمات بايران، وحقيقة عملهدا مندذ فدةة علدى نشدر أفمدار متطرفدة، وبد  الطا سيدة 

يدم توجهدات مستغلة الةا ديص الرقيدة املمنوحدة هلدا يف العمد  علدى تعم  ؛بس الشباب الموسويف
 دينية غري مقبولة، وت سيس مرا م تشيع يف  وسوفو.

املسددجلة يف   شددس  الت قيقددات أن حجددم التددداول املدداز السددنوش امعيددة القددرآن مددا  
ألدد يدورو، وهدو مدا  100 جمعيدة تعليميدة  رييدة بلدغ أ لدر مدر م  2002 وسوفو مندذ العدام 

لسمدددر الشددديعي اللدددورش، والعمددد  علدددى يتنددداىف مدددع حجدددم نشددداطها التعليمدددي ا ددددود، والدددةويل ل
 إنشاا منظمة إرهابية يف  وسوفو مشامة لد مب ا  اللبنا .

شدددبهات غسددد  األمدددوال، إددام ببّيندد  الت قيقدددات أن معهدددد العلددوم اإلنسدددانية ابدددر سدددينا و 
لددددددعم اإلرهددددداب ميارسددددها القدددددا مون علدددددى هدددددذا املعهددددد ثددددد  غطددددداا التعدددددامات  ؛ونشدددداطات

 واملبيعات العقارية.
وأ ددددددت الصددددد يسة أن السدددددلطات الموسدددددوفية منعددددد  حاليدددددا  أنشدددددطة هدددددذ  املنظمدددددات 

 .(1)للتشيع ا  املشبوهة، وأغلق  مقارها اليت  ان  تعد سابقا  مرا م 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 http://iranpost.co.uk/public/thread/327بوست موقع إيران  ينظر: (1)

http://iranpost.co.uk/public/thread/327
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 بلغاريا:  -4
مايدددس نسدددمة، ميلددد  املسدددلمون مدددنهم مدددا نسدددبته  ٨.5بلدددغ عددددد سدددمان بلغاريدددا حدددواز ي
ة إضدددافة إت البومدددا  والغجدددر وأإليدددة إليلدددة مدددر التتدددار %،  وغدددالبهم مدددر األصدددول الة يددد13.1

  .(1)والشر س
ينتمددددي املسددددلمون يف بلغاريددددا للمددددذهب و %، 25ويُقددددال إّن النسددددبة إددددد ارتسعدددد  لتصددددبح 

عشدرية  طا سدة  ا تدلالسل،  ما ثت ر بلغاريا أي ا  مر أتبدام املدذهب الشديعي، ومدر السدرق 
 .(2)األلسيي
 ،وديليورمدان يف جمتمعدات مغلقدة ويقطندون منداط  دوبرودجدام توجد أإلية شيعية ولمنهو 

 .(3)با تاشي-ويقيمون شعا رهم الدينية وفق ا ملذهب متشدد خمتلط علوش
ورغم مرور ما يميد على ربع إرن مر توإد احلدرب الديت اسدتغلتها إيدران للتواجدد يف تلده 

 ؛لددددى ا سددددتمرار يف اخلددددط ذاتددددهاملنطقددددة اايواسددددةاتيجية،   تددددمال السياسددددة اإليرانيددددة حريصددددة ع
لتمليددد تواجددددها يف هدددذ  املنطقدددة، مدددع توسددديع هدددذا التواجدددد ليغطدددي دول املنطقدددة برمتهدددا مدددر 
ناحية، ويشم   افة اسا ت مر ناحيدة أ در ، ويف السدياق ذاتده جداات جولدة وايدر اخلارجيدة 

انية استهلها مدر يف أربع دول بلق م201٨اإليرا  الساب  دمد جواد اريد يف مارس طآذار  
هدددف  علددى حددد تعبددري  إت   سددر و صددربيا، ت بلغاريددا و رواتيددا، وا تتمهددا بالبوسددنة واهلرسدده، 

العملدددة املسروضدددة علدددى إيدددران، و سدددب جاندددب مدددر الت السدددات شدددرق أوروبدددا ملصدددل ة بددداد  إت 
 .(4)جانب إاهار إيران يف موإع ال  ية حول العامل

فيا دمد جواد رسوز املسيت العام للمسلمس يف بلغاريدا يرا  يف صو التقى السسري اإل ما 
بالسددسارة  يددرا املل دد  اللقددايف اإل ي ددا  أويف هددذا اللقدداا الددذش ح ددر  ، مصددطسى علدديش حدداجي

نسدددخة مدددر املصددد د الشدددريد  500اهدددد  السدددسري رسدددوز وإدددد جنيدددد رضدددا آاادش،  اإليرانيدددة
 ض ى املبار .ملسيت املسلمس يف بلغاريا، مهنسا ملناسبة عيد ا 

                                 
 /https://studies.aljazeera.net/ar/files/musliminbalkan/2013/06قناة اجلزيرة  موقع ينظر: (1)
 /https://www.insan-center.org إنسان لإلعالم موقع ينظر: (2)
 /https://studies.aljazeera.net/ar/files/musliminbalkan/2013/06قناة اجلزيرة  موقع ينظر: (3)
 /https://arb.majalla.com/node/152961 جملة اجمللة موقع ينظر: (4)
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 ددد أمددر جانبدده هندد  املسدديت العددام للمسددلمس يف بلغاريددا ملناسددبة عيددد ا ضدد ى املبددار  و  
 إلهدددا ها ؛ووجدده الشددمر والتقدددير للسددسارة ا يرانيددة ،مددور املطروحددة مددر إبدد  السددسري ا يددرا األ

نددده سددديتم توايعهدددا علدددى اليدددافعس مدددر مسدددلمي  علدددر بأو  ،نسدددخة مدددر املصددد د الشدددريد 500
 .(1)اريا الذير مي ون دورات يف تعلم القرآن المرابلغ

أسددبوعا  للسددينما  بعنددوان تنظدديم مهرجددانب يف العاصددمة البلغاريددة صددوفيا إامدد  إيددران  مددا
إليهدا خمرجددون  دعديوإدد  ،اإليرانيدة، تعدرض فيده أفامدا  مدر متويد  واارة اللقافددة واإلرشداد اإليرانيدة

ويب دلي يروج إليران يف األوسا  اإلعامية واللقافيدة يف داولة لتشمي  ل ؛وفنانون وص افيون
 . (2)والسنية

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 https://arabicradio.net/news/62996إذاعة طهران الناطقة باللغة العربية  موقع ينظر: (1)
 /https://arb.majalla.com/node/152961 جملة اجمللة موقع ينظر: (2)
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يران في إاألدوات التي استخدمتها واألهداف و عوامل انتشار التشيع الفصل الخامس: 
 , وفيه ثالثة مباحث:نشر التشيع

 .عوامل انتشار التشيع: المبحث األول 
 .يران في نشر التشيعإلتي استخدمتها ااألهداف المبحث الثاني: 
 .يران في نشر التشيعإاألدوات التي استخدمتها المبحث الثالث: 
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 .عوامل انتشار التشيع: المبحث األول 

 يف التشااايع لنشااار اإلياااراين املاخطاااط عليهاااا اعتماااد قاااوة نقاااا  هنااااك: واجلهااال الفقااارأواًل: 
 إفساااح العااامل اإلسااالمي؛ ممااا أدى منهمااا عااايني اللااذان واجلهاال، الفقاار منهااا ،العااامل اإلسااالمي

 يف والتعليمااي الطاايب العماال ماان متكاملااة منظومااة علااى القااائم الشاايعي الاادعوي للنشااا  اجملااال
خالصااة باساام اإلسااالم لاادى البسااطاء وحماادودي الثقافااة  شاايعية معتقاادات بتمرياار تساامح بيئااة

 الدينية.
 علااى اساارتاتيجيةً  فجااوةً  العااريب السياسااي الاادور تراجااع خلااط: العااريب الاادور تراجااعثانياااً: 
 قاوى هاذا شاجع ،اإلساالمية العربياة العالقاات مساتوى على واالقتصادي السياسي الصعيدين؛

هااذا الفااراا، واسااتغلت إيااران حاجااات الاادول إىل مساااعدات سياسااية  يفعلااى التماادد  إقليميااة
 .واقتصادية وعسكرية مشِلّحة

اااانية دينيااااةال املاسسااااات دور ضااااعفثالثاااااً:   لاااادور تراجًعااااا هناااااك أن املالحااااظ ماااان: السل
سالمية، مثال جامعاة األزهار، واإل العربية الدول يف املوجودة والقوية العريقة التعليمية املاسسات

اجلامعااة اإلسااالمية باملدينااة جامعااة اإلمااام حممااد باان سااعود اإلسااالمية بالرياااض، و وكااذلك أيًضااا 
العامليااة بليبيااا، وجامعااة الزيتونااة يف تااونس، وقااد أدى ضااعف  املنااورة، ومجعيااة الاادعوة اإلسااالمية

إىل تهور بيئة مناسابة لنشار العقيادة الشايعية؛ حياب جنحات  سنيةالدور املاسسات اإلسالمية 
  .سنيةإيران بشكل كبري يف سد الفراا الذي تركته املاسسات الدينية ال

اااىن الااادعوى النشاااا  دعااام تقليااالرابعااااً:   أبااارزالنشاااا  علاااى  لغربياااةا الااادول ضااايقت: السل
حبجاة مكافحاة اإلرهااب، العاامل اإلساالمي؛ يف  اإلساالمية للادعوة املمولة اإلسالمية اجلمعيات

وضااعوا قيااوًدا صااارمًة وملزمااًة لتضااييط اخلناااق علااى قطاااع العماال اخلااريي السااي، ومااا يرافقااه ماان و 
التوعياة الدينياة مااع نشااطات دعوياة؛ ماا أدى إىل ختاوف كثااري مان املاسساات اخلريياة ماان دماج 

وقااد عملهااا اخلااريي، مااع تااوافر أجااواء تساامح بلصااط هتاام دعاام اإلرهاااب ماان قباال قااوى دوليااة، 
، بااأن البااديل اآلماان الغربيااةرسااالة إىل احلكومااات واألنظمااة  تبعثااو  اسااتغلت إيااران هااذا األماار

عوياة اجلمعياات الد كثاري ماندت  ّماللفكر التكفريي العنيف هاو الفكار الشايعي ومعتقداتاه؛ فجش 
 .، ومسح للمنظمات الشيعية بالعملاإلسالمية كل أنشطتها
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 :يران في نشر التشيعإالتي استخدمتها األهداف المبحث الثاني: 

توسيع دائرة النشا  الدبلوماسي اإليراين، واحلصول على  تشمل:و  :سياسيةالهداف األ
صًا يف اجلمعية العامة لألمم تأييد مزيد من الدول يف الحمافل الدولية للقضايا اإليرانية، وخصو 

إىل جانش ذلك فان  ،سياسياً واقتصادياً  هلا مناكفة القوى املنافسة، و امللف النووييف  املتحدة
املتأثرة دول الاستقطاب عدداً كبرياً من األصوات يف األمم املتحدة اليت توفرها إىل إيران تسعى 

 إليران والدفاع عنها. لسيئالسجل احلقوقي واألمي ا بنفوذ إيران فيها؛ لتحسني
احلصول على حصة من موارد هذه الدول، وخصوصاً  تشمل:و  :تقتصاديةاالهداف األ

الذهش، و األملاس، ، و والفحم ،والغاز ،النفط اخلام :مثلاملوارد ذات القيمة االسرتاتيجية، 
 .وغريهااليورانيوم، و 

بغية  املتأثرة بالتشيع؛ احلصول على حصة من االستثمارات الحملية يف الدولو        
 تنشيط القطاعني العام واخلا ، وتوسيع املوارد اإليرانية.

 والثروة احليوانية.         واملياه، ،والسياحة ،يف قطاعات مثل: الزراعة واالستثمار      
احلصول على حاضن اجتماعي  أبرزها:مجلة من األهداف تشمل و  :دينيةالهداف األ

يساعد يف ترسيخ املشروع اإليراين  ؛أشبه ما يكون بلويب إيرانن وتكوييف هذه الدول، 
احلصول على يران، و ملنح مزيد من النفوذ إل ؛فيها، ويضغط على احلكومات الحمليةالتوسعي 

العامل العريب يف  العبثية وخاصة مورد بشري شيعي إضايف، ككن زّجه يف حروب إيران
 .واإلسالمي
، وهذا الدور موكول دولةمرجعيات حملية يف كل  إلنتاجب دؤو إيراين هناك سعي و       

طلبة، وقد استطاعت حتقيط الغريها اليت تعىن بتكوين النجف و للحوزات الشيعية يف قشم و 
 .بعض االخرتاقات يف العديد من الدول رغم عدم وجود مراجع بدرجة آيات اهلل العظمى

  األهداف التالية ويشم  :ةالعسكري هدافاأل
ملدد  حددمب ا  يف هلدا أذرم مسددل ة، الدديت لعديددد مددر ااماعدات الشدديعية ابنداا  -1

لبندددان، وعاعدددة احلدددوتي يف الددديمر، وبعددد  األحدددماب الشددديعية وااماعدددات املسدددل ة يف العدددراق، 
 ، واملليشيات الشيعية يف سوريا.احلر ة اإلسامية يف نيجريياو 
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 . لشيعياملت ترة باملد ادول البناا ثالسات عسمرية و أمنية مع  -2
 فتح أسواق جديدة لشر ات األسل ة اإليرانية. -8
مدددف السدديطرة وهتديددد  ؛تلبيدد  أوجدده التغلغدد  العسددمرش اإليددرا  بريددا وحبريددا -9

  طو  اإلحبار الدولية حال حدو  أش أامات.
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 .يران في نشر التشيعإاألدوات التي استخدمتها : لثالمبحث الثا
ان عدة وسا   يف نشر التشيع وهذ  الوسا   تسمى بالقوة الناعمة، استخدم  إير      

 يلي  ومر هذ  الوسا   ما
حيب تقوم كافة سفارات إيران وعرب ملحقيها الثقافيني مبهمة  :السفارات اإليرانية :أوالً 

ضمنية هتدف لنشر الثورة واملذهش الشيعي عرب طباعة وإصدار العديد من الكتش، وفتح 
وحضور ، تدريس املذهش الشيعي عرب املشاركة يف ماسسات طوعية اجتماعية اجملال أمام

، وغري ذلك الطالب إىل احلوزات الدينية يف إيران ابتعاثاملناسبات الدينية، واالشراف على 
   .من األعمال

 من ككن اليت واألماكن املراكز تلك هبا ويقصد :والتوجيه التأثري مراكز احتالل :نياً ثا
 استغالله، على العمل مع وتوجهاهتم، أفكارهم على التأثري أو باجلماهري الحتكاكا خالهلا
 ،اجملتمعات داخل والنفوذ التسلل يف السرتاتيجياهتم املرحلية األهداف حيقط مبا هبا واملناورة
 ودقيط منظم برنامج وفط اجلماهريي التأثري مراكز ضمن االندساس يف خالهلا من جنحوا وقد

 من واليمن لبنان يف الشيعة حتويل يف جنحوا كما  اجملتمعات، يف التشيع يطتعم استطاع
 السياسية. املعادلة يف التجاوز صعش رقم إىل هامشية جمموعات
 كافتتاح  :واملدارس اجلامعات يف التدريس ومنصات املساجد منابر إىل التسلل :ثاً لثا
 منابر إىل التسلل على عملوا هذا كل  ةبواسط العربية، باجلامعات وآداهبا الفارسية للغة أقسام

 كبري  قطاع لدى الدينية األمية حالة ذلك يف مستغلني املاختلفة؛ التعليم ومدرجات املساجد،
 اإلسالمي. التاريخ يف التآمري ودورهم الشيعة وعقائد بتاريخ السنة ألهل املنتسبني من

ة يف جماالت التكنولوجيا، تنموية وخاصة للدول الفقري وتكون  :ساعداتاملتقدمي  :رابعاً 
وجماالت الطاقة والتنقيش عن البرتول واالستكشافات البرتولية، وصيانة معامل تكرير النفط، 

 وبناء ،والصناعات البرتوكيماوية والغاز، وتنمية القطاعات الزراعية والصحية وإنشاء السدود
 من التشيع إىل الدعوة بطنت بينما والحمتاجني، الفقراء مساعدة بدعوى ؛واجلامعات املدارس
  .اجلماهريي االحتكاك خالل
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 والربوز العنكبوتية والشبكة الفضائيات طفرة استغالل ت فقد :اإلعالم :خامساً 
 وقد اإلنرتنت، على ومواقع املتنوعة الفضائيات من كبري  عدد خالل من القوي اإلعالمي
 غري بشكل االجتماعي التواصل وشبكات الفضائيات طفرة اإليراين الشيعي املشروع استغل
 املتنوعة االلكرتونية واملواقع الفضائية القنوات من العديد انشاءب إيران وقامت ،مسبوق

 املاختلفة. وباللغات اإلسالمية اجملتمعات شرائح لكافة واملستهدفة املوضوعات
 اليت لكت أو التاردية، وخباصة الدراما وأعمال واملسلسالت األفالم مثل :الفن :سادساً 

 .بيته وأهل وسلم عليه اهلل صلى النيب وسرية األنبياء بقصص تتعلط
 الذي للمشاهد تقدم حيب والقلوب؛ العقول لغزو اسرتاتيجيتهم مقدم يف األفالم وهذه

 اإلسالمي التاريخ أحداث من ومزورة مزيفة وقائعو  شبهاهتم ضد حمص ن غري الغالش يف هو
 مستاخدمني مبهر ودرامي في قالش يف واملسلسالت ألفالما هذه إخراج ويتم رؤيتهم، حسش

 الثوابت النهاية يف ليصيش والتمثيل؛ اإلخراج وجودة ،هاتالسيناريو  وحبكة التقنية، أعلى فيه
 ومفاهيم عقائد لقبول وهتيئته النفسي، احلاجز لكسر يادي مما ؛للمشاهد والفكرية العقدية
 .جدانهو  داخل ويسر سهولة بكل للتسرب التشيع

 لغسل وسوريا؛ ولبنان والعراق إيران من لكل االبتعاث ويتم :الدراسي االبتعاث :سابعاً 
 وجمتمعاهتم دوهلم إىل إعادهتم مثؤ  ومن عشري، االثنا التشيع بأفكار وحشوها املبتعثني، عقول
  .التشيع ملذهش مبشرين دعاةً  السنية

 ليست وسيلة وهذه ،اجلنسية لىع واحلصول األراضي متلك تكونو  :اهلجرة :ثامناً   
 اهلجرة يف الطويل النفؤس بسياسة متيزت حمكمة خطة وفط اإليرانيون استاخدمها وإمنا جبديدة،
 يف وجنحوا الدول، تلك جنسيات على حصلوا ح  الدول، من غريها إىل إيران من املنظمة
 التفريخ أو لسياسيا اإلجناب سياسة اتبعوا هلا الدكغرايف الوضع ولتغري التشيع، توطني

  ،السكاين
 باإلضافة الشيعة نسبة فيها زادت ،السابقة العراقية احلكومة سقو  بعد أنه ذلك ومن

  إيراين. شيعي مليون اثنني من يقارب ما توطني إىل
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مبنح اجلنسّية السورية ألعداد كبرية من  السورية كومةاحل فقد سوريا يف بدأ احلال وكذلك
قيام بعملية إبادة وهتجري ممنهجة لبعض املنااطط، تبعهاا إحراقاه للعدياد مان لا، مع الشيعة ماخراً 

   ة.مراكز تسجيل امللكيات، ومباين التسجيل العقاري يف مناطط خمتلف
قاااد ساان قااوانني تشااارعن تااوطني ماااوالني لااه ماان العاااراق ولبنااان يف أماااالك كمااا أن النظااام 

 .يف سوريااملهجرين السوريني الفارين جراء املعارك الدائرة 
 دون تضييعها وعدم الفر ، استغالل على الشيعة دأب فقد :الدينية السياحة :تاسعاً  

 ويف احلسني، جامع زيارة خالل من مصر ففي مشروعهم، لصاحل منها القصوى االستفادة
 قامةإ يرافقها الزيارات هذه وكل زينش، السيدة قرب إىل الدينية السياحة خالل من سوريا

  املنشورات. وتوزيع حتفاالتواال الشعائر
منذ القرن التاسع عشر،  :املدعومة من إيران اجلاليات اللبنانيةالتجار الشيعة و  :عاشراً 

لدى لبنان واحدة من أكرب و  ،بسبش احلروب واجملازر واجملاعات ؛فر اللبنانيون من بالدهم
نتقل بضع مئات مليون شاخص، ومن هذه اجملموعة ا 12جاليات الشتات يف العامل، قرابة 

 .إىل إفريقيا -وكثري منهم من جنوب لبنان-اآلالف منهم 
مثل  ارة السيارات يف مجيع أحنااء  األعمال التجارية املشروعةكارس  اجلاليةوبعض هذه 
ويرتبط  ،أخرى بأنشطة غري قانونية، مثل غسل األموال وهتريش املاس جاليةإفريقيا، بينما تقوم 

باطًااا مباشاارًا حباازب اهلل أو يشاااركون مشاااركة كاملااة كااأفراد ومساالحني يف بعااض أفااراد األساارة ارت
 . التنظيم

بناء يف  كما سامهوااجلالية اللبنانية يف أفريقيا جبهود كبرية يف نشر التشيع،   وقد قامت
 احلوزات العلمية واملراكز الثقافية.

حبكم  ن به؛يف كل بلد يقيمو  التجاريةالسياسية  لتواصل مع الناخشبا كما قاموا
 واإلجنليزية.عنصرهم العريب ومتكنهم من اللغة الفرنسية 

تواصلت إيران بشكل رمسي وغري رمسي مع العديد من  :الطرق الصوفية: الحادي عشر
 الطرق الصوفية يف غرب أفريقيا ويف مصر ويف تونس ويف اليمن ويف السودان ويف إندونيسيا

جانية، واملريدية، والقادرية، والرفاعية، ي: التطرقهذه ال ، ومن أشهرويف غريها من البلدان
   ، والنقشبندية، والشاذلية، والعلوية.واخلتمية
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والطرق الصوفية استغلتها إيران لنشر التشيع يف كثري من البلدان اإلسالمية، وأغلش 
 ع الطرق الصوفية.با املتأثرين باملد الشيعي اإليراين هم أت

 مجعيااااات الثقافيااااة كثااااري ماااانقاماااات إيااااران بتدشااااني  يااااة: ثقافالمعيااااات اجل الثاااااني عشاااار:
 لنشاااار الفكاااار الشاااايعي وتصاااادير أفكااااار الااااويل الفقيااااه، وحماولااااة جااااذب فئااااة الشااااباب ؛والدينيااااة

جممااع الزهااراء الثقاااايف، و اجلمعيااة اإلسااالمية الثقافياااة، لاادخوهلم التشاايع، وماان هاااذه اجلمعيااات: 
 ريها من اجلمعيات.، وغواجلمعية اإلسالمية الثقافية للدعوة واإلرشاد

تضاطلع امللحقياات الثقافياة يف إطاار البعثاات : ةاإليرانيا ةالثقافيا امللحقياة الثالث عشر: 
اانتها طهاااران يف عااادد  ماان دول بااادؤور  باااالغ  الدبلوماسااية اإليرانياااة، وكاااذا املراكااز الثقافياااة الااايت دش 

ى مدار السنوات القليلاة إذ دأبت تلك املراكز وامللحقيات عل ؛األمهية يف نشر املذهش الشيعي
املاضااااية يف توثيااااط صااااالهتا باهليئااااات واملاسسااااات اإلعالميااااة والثقافيااااة والتعليميااااة، كالصااااحف 
واجلامعااات واملكتبااات العامااة، فضااالً عاان إقامااة روابااط مااع عاادد  ماان منظمااات اجملتمااع املاادين 

 واالحتادات الطالبية واملنظمات النسوية، وغريها.
كز الثقافية اإليرانية على تنظيم حفالت بالتزامن مع ذكرى  وتعمل امللحقيات واملرا 

 . كربالء ومولد السيدة فاطمة الزهراء، وغريها من املناسبات الشيعية
عقيدهتا، بتدعيم املشاركة يف معارض الكتش  كثل أهم اآلليات الثقافية اإليرانية لنشرو 

العامل يف العديد من بلدان ت ه امللحقياولذلك دشنت إيران أفرع هلذ ؛والندوات الثقافية
 . اإلسالمي

سدواا تتبدع يف  إليدرانمنظمات تطوعية  توجد املنظمات التطوعية اإليرانية  الرابع عشر:
ثظدددددى باهتمددددداٍم ومتابعدددددة مدددددر إ بددددد  ، و إدارهتدددددا احلمومدددددة بطهدددددران، أو منظمدددددات غدددددري حموميدددددة

ومتددارس أدوارا   ،ذ اإليددرا ، و  دد  تلدده املنظمددات يف تلبيدد  دعددا م النسددو اإليددرانساملسددوولس 
أ ددددر  اسددددتخباراتية وعسددددمرية، ف ددددا  عددددر ديورهددددا يف نشددددر التشدددديع ثدددد  غطدددداا هددددذا العمدددد  

 .التطوعي
  سدت س الديت، «اندة اإلمدداد اخلميدل»ولع  أبراها انة اخلميل لإلغاتة، والديت تُدع درف بدد

العاتيددة واساعددة يف إفريقيددا عقددب موجددة ااسدداف  دور نشددطم، وأضدد ى للجنددة 1979يف عددام 
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ومرا دددم للتددددريب  ،أسريسددد  اللجندددة وحددددات إغاتدددة إنسدددانية  ما، لدددري مدددر الددددولالددديت ضدددرب   
 .املهل يف عدٍد مر دول إفريقيا
د يف دول غددرب لددمم رح ددو  ، و ددان لددههلددال األجنددر اإليددرا مددر املنظمددات التطوعيددة ا

ألجندر، ويتجداوا عملده اإلنسدا  ور الدذش ي دطلع بده اهلدال اد  على طبيعة الدلإفريقية، وما يد
أو اإلغاتي ما حدد  يف الصدومال؛ إذ أوردت بعد  التقدارير ماحظدات حدول العمد  بداملخيم 
الطب التابع إليران اضطرار الصومالّيس العاملس باملخيم يف الةعة، أو مشدار س ضدمر الطداإم 

 ددددددر اإلشدددددارة إت و  ،ل دددددمان اسدددددتمرارهم يف العمددددد  ؛ل للمدددددذهب الشددددديعيو الطدددددب إت الت ددددد
منظمدددات جمتمدددع مدددد  أ دددر    جمعيدددة الندددور ليبدددويت، و دددذا منظمدددة بدددال املسدددلم اخلرييدددة يف  
 ينيا، حي  أنش ها الشيعة المينيون، وثظى بدعم إيرا ، وتستقطب الشدباب املسدلم السدّل 

 .عر طري  السعاليات الدعوية والدينية اليت تقيمها
  يقتصدددر النشدددا  الشددديعي علدددى  ددد  دولدددة   ل ددددودالعدددابر للتعددداون ا الخاااامش :شااار:

حيد  يتساعد  املتشديعون مدع أإدراهنم يف دول  ؛بشم  مستق  وإ ا يوجدد تنسدي  عدابر لل ددود
ااددوار، وهددذا النددوم مددر النشددا  متواجددد بشددم   بددري يف دول جنددوب الصدد راا، ومددر األمللددة 

شدديعية يف السددنغال؛ حيدد  علددى ذلدده أندده يددتم ابتعددا  الطدداب مددر غينيددا بيسدداو إت مدددارس 
يماولون النشا  التشدييعي بعدد عدودهتم مدر اخلدارج بعدد أن متمندوا مدر احلصدول علدى التددريبات 

ويظهددر هددذا النشدا  أي ددا يف املوسسددات الشدديعية ذات  ،الماملدة يف الدددورات واملندداهل الشديعية
ريقيددا نل البيدد ، لطددابع اإلإليمددي علددى غددرار اثدداد غددرب إفريقيددا ألهدد  البيدد ، ورابطددة عمددوم إف

وهي منظمة شيعية غري حمومية أسس  يف العاصمة السدنغالية دا دار الديت حدددها املوسسدون 
 مقرا  للرابطة.

ت سسدد   م1999 بدد مر مددر  ددامنسي عددام :جامعااة املصااطفى العامليااةالسااادع عشاار: 
حي  ضدم   م2010 – م2009بدأت بالعم  فعلّيا  عام  ولمنها ،ةيجامعة املصطسى العامل

م ر اسددته املدددا علددي رضدددا أعددرايف بددد مر مددر  دددامنسي منددذ بدايدددة لذ  ااامعددة جملدددس أمندداا تسدددهدد
ات التخطيط جدر   هيدم أول  طدة سسديرية هلدذ  يتشم  هذ  املوسسة، وبعد عامس مر عمل

ة اللانيددة هلددذ  ي، بينمددا اخلطددة اخلمسددم2012، وجددر  تنسيددذها منددذ عددام م2011عددام  ااامعددة
 م.2017ا عام املوسسة بدأ تنسيذه
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واامعة املصطسى فروم عدة يف عدٍد مر الدول،  سوريا ولبنان وأفغانستان،  ما أن هلدا 
ف بااامعددة اإلسددامية يف لندددن علددى سددبي  امللددال، تعددر فروعددا  يف عدددٍد مددر الدددول األوروبيددة، و 

 باإلضافة إت تواجدها يف   ٍّ مر  اهلند، وماليميا، والسلبس، والصس، واليابان.
ألدددد  45جامعدددة املصدددطسى العامليدددة لدددديها مدددا يربدددو علدددى  بددد نوتشدددري بعددد  التقدددديرات 

آ ف مر اإلندا ، نصدسهم تقريبدا  يتلقدون تعلديمهم يف فدروم ااامعدة يف  10طالب، مر بينهم 
 . الشيعيةلد دارس للعلوم أ 40م ترريج يف ااامعة إرابة الد 2007إيران، ومنذ عام 

 ر يهددددا ميسددددة أع دددداا التدددددريس دا دددد  فددددروم ااامعددددة يف  وتعمدددد  ااامعددددة علددددى إحلدددداق
الددددا   اإليدددرا ، أو إرسددداهلم ضدددمر بعلدددات تعليميدددة لنشدددر املدددذهب الشددديعي إت خمتلدددد دول 

 .العامل
وهددو تنظدديم سياسددي بواجهددة دينيددة يرأسددده   اسمددع العدداملي ألهدد  البيدد السااابع عشاار: 

يف سدورية، ويعمدد  هددذا اسمدع سددنويا  علددى  حاليدا  دمددد حسدر ا ددةش، السددسري اإليدرا  األسددب 
عقدددد مدددومترات لوضدددع اخلطدددط للشددديعة يف العدددامل ومراجعدددة مدددا مت إ ددداا  مدددر اخلطدددط يف األعدددوام 

باشدددراف مدددر املرشدددد األعلدددى لللدددورة اإليرانيدددة مدددر ناحيدددة الميدددد اسمدددع  و ظدددى هدددذا، السدددابقة
  العامل. وله سلسلة مر املرا م واسمعات يف  لري مر دول والنوم، 

يقتصددر وجدود احلددواات الدينيددة     رابطددة علمدداا الشديعةو احلددواات الدينيدة : الثاامن عشاار
بدداحلواات ا سدةاتيجية اإليرانيدة ااديددة أ دذت تدوز اهتمامدا  ولمدر، يف إيدران أو العدراق فقدط
 تعميددما للمجهددودات ؛يف  دد  ممددان  ، وتمددوير جيددوب دينيددة واجتماعيددةالدينيددة وعلمدداا الشدديعة

 يران.ا إتصادية وا ستخباراتية إلالدينية و 
ومدددر املبدددادرات ااديددددة يف هدددذا الصددددد ت سددديس رابطدددة عمدددوم أفريقيدددا نل البيددد  يدددوم 

؛ وإعان اعماا احلدواات الشديعية يف أفريقيدا بددا نشداطها بعدد م2016أغسطس  10األربعاا 
 ا ار اليت تعترب مقر ا للرابطة.سسة أيام مر الت سيس يف ندوة ص افية يف العاصمة السنغالية د

أن الرابطدة أصدب   اإلطدار اادامع   وإد أ د أبدو جعسدر األمدس العدام للرابطدة للصد افة
وسدددتعم  مدددر أجددد  تعلددديمهم وتدددربيتهم وترسدددي  إددديم السدددلم ا جتمددداعي يف  ،للشددديعة األفارإدددة

 أن ينعقددد املددومتر جمتمعددات القددارة  افددة، وأن الرابطددة انتخبدد  ممتب ددا موإت ددا سدديدير نشدداطها إت
  العام للشيعة األفارإة إريب ا  نتخاب إيادة دا مة.
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ددا، فيمدددا انتخبدد  السدددنغاز  ومت ا تيددار بمددار ولدددد بمددار القيدددادش الشدديعي املوريتدددا  ر يس 
واإلتيددويب دمدد علدي يوسدد ااددرويت نا ب دا للدر يس مملس ددا  ،شدريد أمبدالو أبدو جعسددر أمين دا عام دا

فيمددددا ا تددددري آدامددددو إاسيسددددو مددددر موامبيدددد  نا ب ددددا للددددر يس مملسددددا باملنطقددددة  باملنطقددددة الشددددمالية،
الشدرإية، وعبدد ا  عددادل أنتولولدو مدر المونغددو برااافيد  نا بدا للددر يس مملس دا باملنطقدة الوسددطى، 

ومددر سدداح   ،يف حددس  لّددد دمددد تاحددايبو مددر جنددوب أفريقيددا نا ب ددا للددر يس باملنطقددة اانوبيددة
بدددول الندداار دمبدا نا بددا للددر يس مملسدا باملنطقددة الغربيددة، و لدد جددواد شدديبو العداج ا تددري إمدام ع

 مر النيجر أمينا باملالية.
ويمشد البيان الت سيسي جماا مر األهداف األساسية إليران باملنطقة، حي  يعترب أن 
ت سدديس الرابطددة ينبددع مددر منطلقددات عدددة، بينهددا اإتنددام املوسسددس بدد ن عدددد أتبددام آل البيدد  يف 

فريقيا يمداد حي  إنه  اوا املايس، وإمياهنم  دذله بد ن أفريقيدا هدي القدارة الديت   تدمال تعدا  أ
مر آتار ا ستعمار ومر التغيري التعسسي لألنظمة، ومر السقدر والبطالدة.. ومدر دواعدي ت سديس 
رابطدددة عمدددوم أفريقيدددا نل البيددد   دددذله، حدددرص املوسسدددس علدددى ضدددمان أمدددر وسدددامة ورفدددا  

 .األفريقية بعامة وأتبام آل البي   اصة الشعوب
وهدو تدابع ملوسسدة ر اسدة اامهوريدة، ويقدوم علدى مر دم حدوار احل دارات  : التاسع عشر

الةويل لللقافة واحل ارة الوطنية اإليرانية وتلميع صورة النظام اإليرا  ث  يافطة احلوار مدف  
لقسدددس واملسمدددرير العلمدددانيس ودعدددم  سدددب املويددددير إليدددران؛ مدددر  دددال بنددداا العاإدددات مدددع امل

 املومترات والتجمعات القومية والوطنية.
تقددوم باإلشددراف علددى احلسددينّيات واملرا ددم الدينيددة منظمددة التبليددغ اإلسددامي   العشاارون:

الشددديعية يف اخلدددارج وتقددددا الددددعم والرعايدددة هلدددا، ومدددّد هدددذ  املرا دددم  بّلغدددس طإدددراا املراتدددي  يدددتم 
بعددد أن  ددرش إعدددادهم إعدددادا  جيدددا  للمهددام املنوطددة مددم. إضددافة إت ذلدده  إرسدداهلم مددر إيددران

تقوم املنظمة بطبع المتب الدينية واللقافية وتوايعها باسان وتعقد املومترات؛ لنشر تقافة التشيع 
 ومتجيد النظام اإليرا  ورموا .

وهدددو ر ددديس    يرأسدده دسدددر األرا ددي،جممدددع التقريددب بدددس املدددذاهب  العشااارونالواحااد و 
ويقوم اسمدع املدذ ور علدى  ،ا ا م اللورية الساب  يف األحواا، وع و يف حمب الدعوة العراإي

مددددف إبعددداد هتمدددة الطا سيدددة عدددر النظدددام اإليدددرا ، ودعدددم  ؛عمددد  دعدددا ي لدددذر الرمددداد يف العيدددون
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مشددروم نشددر التشدديع يف الدددول العربيددة، و سددب أصدد اب احلر ددات الصددوفية وبعدد  ااماعددات 
م بدد مر 1990أسدس اسمددع عدام  ،اإلسدامية السياسدية املعروفددة ثد  عنددوان الوحددة اإلسددامية

 علي  امنسي.املرشد اإليرا  مر 
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