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 وهو خمصص ،
اإلمارات، ، البحرين، قطرالسعودية، الكويت،  ( العربيةزيرةلتجمعات الشيعية يف اجلل

 :يف  يف هـذا اجلـزءاًوسيكون احلديث حمصور ،)اليمنالعراق، ُعامن، 
والزيدية، كاإلسامعيلية؛عة األخرىائر فرق الشي دون س .  

فيعـود إىل أن التواجـد  ؛احلديث عن اليمن التي يتبع شـيعتها املـذهب الزيـديأما 
بفعـل حرفه عن مساره،  عرشي كبري، ثنىاتعرض إىل اخرتاق إمامي الزيدي يف اليمن 

 الـذي يرهـق  بتمرد احلوثيوج، وكام تاً كام سيتم بيانه الحق؛اجلهود اإليرانية والشيعية
 .اليمن منذ عدة سنوات

 ، ودخول التشـيع إىل هـذه البلـدان، السكان الشيعة قضايااولسنتن :يف هذا اجلزء 
  .عامل العريب الشيعية يف التجمعاتا عىل الاهتإيران وانعكاسب اعالقاهتو

 ،طتها من أنشاً وجانب، والشخصيات الشيعية، واملؤسسات،تناول أهم اهليئاتكام ن
                                         

 . تنحرص اجلزيرة العربية بني البحر األمحر واخلليج العريب وحتدها من الشامل بالد الشام )١(
 جملـس التعـاون اخلليجـيعية يف دول  خمصص للتجمعات الشـي»املوسوعة«وهذا اجلزء من 

 . بحكم وجود أوجه شبه عديدة بينها؛ إضافة إىل اليمن والعراق،الست



 
 



 

 

 



– 

الصـحيحة عـن هـذه  املعلومـات الدقيقـة وريأمهية توف منا باًإيامن ؛ وتوجهاهتا،وتياراهتا
 بعـد ؛اق بسـبب زيـادة نفـوذ شـيعة العـر؛اً زائـداً نشـاطاًالتـي تشـهد حاليـ ؛التجمعات

 . وتصاعد قوة إيران يف املنطقة،)٢٠٠٣(االحتالل األمريكي هلذا البلد عام 
 ورقة يف خالفها مع دول دمت إيران هذه التجمعاتفكام استخ : ومن جهة أخرى

 إحـدى أوراق إيـران التـي :هـذه التجمعـات أن تكـون -اًأيضـ- فمن املرجحاملنطقة، 
 بغض النظر عـن املصـالح ؛ستستخدمها حني احلاجة يف رصاعها مع الواليات املتحدة

 .الوطنية للدول التي تتواجد هبا
 ، بحث خاص وأن يفرد هلم!االستقصاءوالشيعة يمثلون ظاهرة جديرة بالبحث و

 ! للبعضً والذي يبدو جمهوال،فهم الالعب اجلديد يف املنطقة
العـراق أن يف   يتـيح تـويل الشـيعة مقاليـد احلكـم:ألول مرة يف التـاريخ احلـديثو

 !يكونوا ممثلني بشكل كبري يف حكم بلد عريب



 يف حركتهـا ومطالبـهـا عـقـب ٌديع أغلـب ـهـذه التجمعـات تـصـلـوحظ ـعـىل 
 ثـم ،هـاتبنتوبتأثري فكرة تصدير الثـورة التـي ، )١٩٧٩( سنة نجاح الثورة اخلمينية
 .)٢٠٠٣( آخر عقب االحتالل األمريكي للعراق سنة اًشهدت تصعيد

 عرب تضخيم حجمها وعددها ؛ يف مطالبهااملبالغة. 
باملرجعيـة الشـيعية الدينيـة والسياسـية  غالب أبناء هذه التجمعات مـرتبط 

  .حكوماهتم ودوهلم الوطنيةارتباطهم بأكثر من 
 .فليسوا أصحاب ثقل حقيقي عىل األرض ؛ن منهمواملعتدلأما 

أن حتركات ومطالب هذه التجمعات تتم عرب دعم مايلا  من الواضح جد ، 



 
 

 

 

 



 

 الـتـي ؛ ال ختفـيـه إـيـراناألـمـر اـلـذي، ـقـدرهتا يـفـوق ؛ـمـي ـخـارجي وتنظي،وفـكـري
 .حركات املعارضة الشيعية العربية وحتتضن أغلب ،هّ وتوج،تدعم
كـام ، -اًغالب- حتصل عىل حصانة ضد النقد  استطاعت هذه التجمعات أن

ـك ـت يف الكوـيـت أـعـامل يف ـجتـىل ذـل ـي ـمت  بســبب ،)م٢٠٠٧ (ـسـنة التخرـيـب الـت
 .)للخطايا ثمن ( حتدث عن زواج املتعةمسلسل تلفزيوين

كـام ؛ئتهـاتها تقسيم دوهلا وجتزّ جتاهر بعض احلركات الشيعية املعارضة بني 
دراليـة ي، والف ودولة اإلحساء يف السعودية،حلجاز ودولة ا،يف املطالبة بدولة عسري

 .لشيعيةاألحزاب اكربى  اي تتبناهتليف العراق ا
  :للنظر الفتومن ال

 فهل هذا موضع !عدم وجود معارضة هلذه التوجهات اهلدامة من بقية أبناء الشيعة
 !؟إمجاع منهم

 .مجالية حول التجمعات الشيعيةهذه بعض املالحظات اإل
ـق و ـة -ســنعرض بالتفصــيل املوـث ـات-املصــادررغــم قـل  ، هلــذه التجمـع

ـحـول ـهـذه الـتـي تنـسـج الـشـائعات موزـهـا، ـممـا سيكـشـف حـجـم  ور،وحركتـهـا
 . واندماجها يف جمتمعاهتا الوطنيةدورها و،التجمعات

ا سـطره ممـ من مادة هذا الكتاب اً كبرياًجزءأننا استقينا  وسيلحظ القارئ الكريم
 عـىل  الرسـمية ومـواقعهم االلكرتونيـة، وبيانـاهتم، وجمالهتم،الشيعة أنفسهم يف كتبهم

 . األمر الذي جيعل املعلومة موثقة واضحة، االنرتنتشبكة



 
 



 

 

 



– 


 . مدعم باألدلة والرباهني؛نقد علمي أو ،نرحب بأي تعقيب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 






 
osaosa2000@hotmail.com

 
hkeswani2003@yahoo.com 
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لعدم وجود إحصـائيات دقيقـة  !نسبة وحجم الشيعة يف العامل العريب قضية شائكة
سية ال ، ومن جهة ثانية ملحاولة بعض اجلهات تضخيم هذه النسبة لغايات سيامن جهة

 .تريد اخلري للعامل العريب
 والتي تظهـر ، العامل العريبوسنعرض بعض اإلحصائيات املتوفرة لنسبة الشيعة يف

، ممـا يؤكـد أن غالـب األرقـام التـي يروجهـا  التناقض واالخـتالف الكبـري بينهـاحجم
ىل  للحـصـول ـعـ! ـهـي أرـقـام مـضـخمة ـغـري واقعـيـة؛همؤ وحلـفـا-اًخصوـصـ-الـشـيعة 

 . دون وجه حق؛مكاسب سياسية
 كـام ؛ وتشكل فيام بعد حقـائق عـىل األرض، األرقام التي تنرش دون تصحيحهذه 

 عن غريهم بأكثرية سنة ً فضال؛ حيث عجزنا عن إقناع السنة ودوهلم،حدث يف العراق
التعـاون اإلنامئـي  رغم أن وزارة التخطـيط و،يف بلدهمسنة ال فضاعت حقوق ،العراق
أن نسبة السنة يف العراق  ذكرت فيه )٢٠٠٤( لعام ٧ يف شهر اً أصدرت تقريرةالعراقي
 . للشيعة) %٤٤٫٠٤( مقابل ) %٥٢٫٩٥( :تبلغ

 : واألعجـب مـن ذلـك! بطريقـة عجيبـةاًم التعتيم عىل هـذا التقريـر إعالميـوقد ت
 ! اًه عن تناول هذا التقرير إعالميختاذل السنة يف العراق وخارج

  ؟؟عمل لصاحلنان أجهزتنا اإلعالمية ال تإ؟ أم فهل وصل العجز إىل هذا احلد
 كدراسة الدكتور سلامن ؛شيعة العراقهناك عدة دراسات تناولت حجم ف ؛وللعلم

                                         
 .)٢٨/٤/٢٠٠٥(جريدة العرب اليوم  )١(



 
 




 

 

 



– 

، نرشت يف )قـدس بـرس(فريي، ودراسة الـدكتور طـه الـدليمي، ودراسـة لوكالـة الظ
 .املجالت وشبكة اإلنرتنت

ملعلومـات املضـللة إىل اآلن إىل امل تنتبـه احلكومات ومراكز البحث فإن  ؛لألسفو
 ودورهـم ، وحقـوقهم،شيعة مع أن موضوع ال،التي تروج عن أعداد الشيعة يف املنطقة

 . الساحة السياسية منذ سنوات عدةمن أهم القضايا عىل
جهل األنظمـة العربيـة  و،وغفلة األكثرية السنية، ففي غياب اإلحصاءات الدقيقة

، تقـوم بنرشهـا مراكـز هـذه األقليـات يف املنطقـة العربيـةتنترش أرقام خيالية عن حجم 
الذي يرأسه سعد و ،يف القاهرة )نامئيةات اإل للدراسمركز ابن خلدون( :، مثلةمشبوه

عاملية وأتباعها مـن اليسـار اليهودية الصحافة ال، أو  ذو التوجه اليساري؛الدين إبراهيم
 . أو كتاب منتمون هلذه األقليات،العريب

 لكثـري ا  حقيقيـاًكام تشكل الدعاية املكثفة لنرش الديمقراطية يف املنطقة العربية حتدي
 عـىل  الـذي حصـلالتغـري: -يف نظرنـا-، ومن أهم هذه التحديات العربيةمن األنظمة 

  إىل مفهوم إعطاء!حرية االنتخاب لكل املواطننيحق  : من مفهوم، الديمقراطيةتطبيق
 ! األقليات حرياهتا

 إذا تعرفنا عىل هذه األقليات التي يـراد هلـا أن تنـال مطلـق ؛ أكثرو تتضح اخلطورة
 ...).، هندوسية صابئة،هيودية، نرصانية( دينية :بية وهي أقلياتنطقة العراحلرية يف امل

 ....)شيعة، إسامعيلية، هبائية، قاديانية (طائفيةأو 
إىل غري ذلك من ..) .ن، مثليون جنسيون، ملحدوعبدة الشيطان (شاذةأو أقليات 

 .األقليات
                                         

www.alrased.net.(( ،)١١( عدد ، جملة الراصد عىل شبكة اإلنرتنت:انظر )١(

http://www.alrased.net


 
 

 

 

 

 



 

  عـىل حجـم الشـيعة يفي حيتـوً نورد جـدوال:وحتى تتضح خطورة املوضوع أكثر
املجموعات العرقية «: بعض املراجع املختصة مثل كام تعرضها ؛ ولبناناخلليج والعراق

 تقـارير مركـز ابـن خلـدون«  و،»أطلـس العـامل العـريب« و ،»واملذهبية يف العـامل العـريب
 .»عىل االنرتنت CIA موقع« و،»السنوية

، ممـا يزيـد مـن أمهيـة هذا اجلدول مدى التخبط والتنـاقض فـيام بينهـاويكشف لنا 
 :دراسة املوضوع بشكل صحيح وعادل
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 خاصة فيام يتعلق !! وقفزات غريبة! جيد تناقضات عجيبة:واملتأمل يف هذه األرقام

 !!اهلجرات الطارئة و، ونسبة النمو السكاين، ال تتفق مع املنطق،ن والعراقريبالبح
عـام  % ٥٢السبب الذي برر به مركز ابن خلدون زيادة نسبة شيعة البحرين مـن ف

  !! أهنم قرويون يكثر عندهم اإلنجاب: هو١٩٩٩عام  % ٧٠ إىل ١٩٩٣
عار  لتحقيـق شـ؛نسـلزيادة ال ىلع  أتباعهاتشجيع املرجعيات الشيعيةمن  وبالرغم

هذه النسبة خالل إىل إال أنه من املستحيل الوصول  ،» سنحكم البلد...بالعمل والولد«
  . جداهذه الفرتة القصرية 

 .يف الكويت واإلماراتإىل زيادة حجم الشيعة  -ًأيضا-هذا املركز  وقد عمد
 الـذي )مركـز ابـن خلـدون(هذه األرقام تعطينا داللة عىل حقيقـة مهنيـة تقـارير و

ويضم وحدة متخصصة لدراسة أوضـاع  ،ليساري املرصي سعد الدين إبراهيميرأسه ا
 مـن ، ومتويـل مركـزه جملـة اليسـار اجلديـد حترير وهو رئيس،األقليات يف العامل العريب

  تالعب سـعد الـدينّ، وكان الدكتور حممد عامرة قد بنياملؤسسات اليسارية األمريكية
قفـزت تقديراتـه ألعـداد هـذه األقليـات «: فقـالاألقليـات ب ةاملتعلقـام  باألرقـإبـراهيم

  .»!ال يقول هبا إحصاء و!قفزات ال يتصورها عقل
 وعدم االهتامم السني بام يروج ، غياب اإلحصائيات الدقيقة:واملشكلة األهم هي

                                         
 .)٦٨ص ( » تنوع ووحدة؟ أم تفتيت واخرتاق؟؛األقليات الدينية والقومية« )١(



 
 

 

 

 

 



 

 .  إحصائيات مغلوطةىل إاً استناد؛يف اخلفاء من متكني األقليات
 لكـن مـن يثبـت ذلـك ، مـن السـكان)% ٤٥(ز حجمهم فشيعة البحرين ال يتجاو

  فيهـان نسـبتهم تبلـغأ -اًأحيانـ-يـروج   التـيكـذلك الكويـتو ، !؟بـهويقنع العامل 
 !؟ هذا كلهلمصلحة من ف)%٤٠(

كنرص وايل يف كتابـه  ؛ةيمن ذوى األصول الشيعكام أن بعض الباحثني األمريكيني 
 !يعة يف العامل العريب قام بتضخيم حجم ونسبة الش»صعود الشيعة«

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                         
 .)٢٠٠٧( سنة ، عامن- طبع دار عامر،»شيعة البحرين« :نظرا )١(



  بيضاء فارغة- ) ١٤( الصفحة رقم 
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 ـنـتج ـفـراغ ـسـيايس وأمـنـي ـحمـيل )٢٠٠٣( ـعـام  إـسـقاط نـظـام ـصـدام حـسـنيبـعـد
شاءت أمريكا - البد من أخذهم باحلسبان ،وظهر عىل السطح العبون جدد ،وإقليمي

 الذين يشكلون ؛شيعة العراق:  ومن أهم هؤالء الالعبني اجلدد،-ودول املنطقة أم أبت
 .شيعة يف العامل العريبنصف عدد ال -اًتقريب-

 ثـم التعريـف بـأهم التنظـيامت ،تاريخ التواجد الشـيعي يف العـراق -هنا-نعرض 
 وتعاوهنـا مـع ،بلـدها ورصد مواقفها من احلـرب األمريكيـة عـىل ،واألحزاب الشيعية

 .  بعد ذلك يف السيطرة عىل العراق؛الواليات املتحدة
شرتاك يف املذهب الشيعي  بسبب اال؛اقالعربشيعة  اً وثيقاًوحيث أن إليران ارتباط

ـيعة السياســية املعارضــة ـارات الـش ـب تـي ـا ألغـل ـام صــدام؛ورعايتـه ـل ـسـقوط نـظ   : قـب
 وحماوالهتـا للسـيطرة عـىل ، استعرضنا فيه سياسـتها جتاهـه،اً خاصًفقد أفردنا هلا فصال

  .العراق
 وتم ،س يف إيران فإننا نلفت االنتباه إىل أن الدولة الشيعية التي نشأت باألم؛وهبذا

 ومـن ،الشـيعةبعض  ومن ،انتقاد جتربتها من الدول اإلسالمية والغربية عىل حد سواء
 ؛ياسـات اإليرانيـة عـىل الساًهذه االنتقادات فرار حفيد اخلميني إىل النجف اعرتاض

 بني إيـران والكثـري اً كبرياًخاصة وأن هناك ارتباط ، يف العراقتأسيسهاحماولة  اليوم تمي
 .ن شيعة العراقم

                                         
 .)٣٠/٧/٢٠٠٣( بتاريخ ،ق األوسطالرش )١(



 
 





 

 

 



– 

 فإنـه ال ،تأثر الدولـة اجلديـدة يف العـراق بـإيران الشـيعيةمدى أنه ال خيفى وحيث 
 ؛العراق سيكون له تأثري كبري عـىل كيانـات اخللـيجتصاعد قوة شيعة  أن -ًأيضا-خيفى 

ل عـن قـال ت ربـام ،التي تتواجد فيها أقليات شيعية ترتبط مع شيعة العراق بروابط قوية
 : ومـنهم؛ حيث يتبع الكثري مـن شـيعة اخللـيج مرجعيـات النجـف،ع إيران ممعالقاهت

 . وهو األمر الذي يزعج حكام اخلليج ومواطنيه،السيستاين
 


 


 اًيف العصور األوىل لإلسالم، مل جيد التشيع موطنـ يذكر الدكتور نارص القفاري أنه
 لبعدها ؛ الكوفة: ومل تقبل التشيع والرفض إال مدينة واحدة هي، العامل اإلسالميله يف

 ت(سـحاق السـبيعي إ أبو -آنذاك-عن العلم وأهله، وقد الحظ شيخ الكوفة وعاملها 
 وهم عىل السنة، ال يشك ؛التغري الذي طرأ عىل هذه البلدة، فقد غادر الكوفة) هـ١٢٧

 وتقديمهام، ولكنه حينام عاد إليها وجد فيها ما ينكـر أحد منهم يف فضل أيب بكر وعمر
 . من القول بالرفض

 وهو ، بن اخلطابدخلها اإلسالم يف عهد اخلليفة الراشد عمر العراق دولة سنية،ف
 وابـن ، وابـن اجلـوزي، وأمحـد،مـوطن أيب حنيفـةهـو لد دخله الصحابة وأقاموا به، وب

 . واحلنابلة،وهو بلد احلنفية.. .برج
العباسيني، والعثامنيني، وسائر األمويني، ود و يف عها  عىل الدوام سني العراقكانو

  .العصور اإلسالمية
ومن االستثناءات يف ذلك قيام الدولة البوهيية الشيعية يف إيران والعراق، وتسلطها 

                                         
 .)٣/١٤٤٦(» أصول مذهب الشيعة«ّيف كتابه القيم  )١(



 
 

 


 

 

 


 

 .عىل دولة اخلالفة العباسية حتى سقوطها عىل يد السالجقة
-هــ ٩٠٦( مـن اًني الـذين حكمـوا إيـران بـدءالعـراق يف عهـد الصـفويّوتعـرض 

ّ ممـا أدى إىل  عليـه،إىل هجامت عديـدة عملـت عـىل فـرض املـذهب الشـيعي) م١٥٠٠
 . ه وخاصة يف جنوب؛انتشار التشيع

 بارتكـاب اًللمذهب الشـيعي بـالقوة يف العـراق كـان مقرونـْوفرض الصفويني
 أن كـامأثبـت التـاريخ ذلـك،  كـام ؛ واضـطهاد علامئهـم،املذابح ضـد أهـل السـنة هنـاك

ل الصفويني ومهامجتهم لبغداد كان يتم يف ظل انشغال الدولة العثامنية بفتوحاهتا احتال
 . »يف أوروبا

ّسامعيل الصفوي قد توجه بجيش كثيف إىل بغداد، إوكان «: يقول حممد فريد بك
لهـا ّ، وفتك بأهلها، وأهان علامءها، وخـرب مسـاجدها، وجع)هـ ٩٤١( ودخلها سنة

اصطبالت خليله، كام فعل النصرييون من قبـل، فاضـطر السـلطان سـليامن القـانوين إىل 
 . وقف زحفه يف أوروبا، وعاد بقسم من اجليش ملحاربة الصفويني وتأديبهم

ـا ســنة  ـاس الصــفوي إىل مهامجــة بغــداد، ودخلـه   - هـــ١٠٣٣(وعــاد الشــاه عـب
 . » )م١٦٢٣

تغلغل العثامنيني يف أوروبا، وحـروهبم مـع وانتهز الشاه عباس الصفوي «: ويقول
                                         

، أحـد شـيوخ )هــ ٧٣٥ -٦٥٠(دولة شيعية تنتسب إىل صفي الدين األردبييل : الصفويون )١(
اجلد اخلامس للشاه إسامعيل الصفوي مؤسس الدولة، وقد حكمـت إيـران التصوف، وهو 

وأجزاء من آسيا الوسطى، واحتلت العراق مرات عديدة، واستمرت دولتهم حوايل قـرنني 
 . ونصف

 .عبد العزيز املحمودل »عودة الصفويني«انظر كتاب 
 .)٩٠ص(» تاريخ الدولة العلية العثامنية« )٢(



 
 





 

 

 



– 

  .» فزحف نحو بغداد؛النمسا واملجر
يكفي أن «:  فيقول، عيل الوردي عن حكم الصفويني إليران والعراق.د ويتحدث

عمـد إىل فـرض التشـيع عـىل اإليـرانيني ) الشـاه إسـامعيل( أن هذا الرجل -هنا-نذكر 
 ال ،اً، وكان شديد احلامس يف ذلك سـفاك)ةسب اخللفاء الثالث( :بالقوة، وجعل شعاره

ن عدد قتاله ناف عىل ألف إ :يرتدد أن يأمر بذبح كل من خيالف أمره أو ال جياريه، قيل
 .»ألف نفس

، استطاع الشاه إسامعيل أن يفتح بغداد، وتشري أكثر املصـادر )م١٥٠٨(ويف عام «
نيني من قبل، فأعلن سب اخللفـاء، التارخيية إىل أنه فعل بأهل بغداد مثل ما فعل باإليرا

  .»! ونبش قرب أيب حنيفةوقتل الكثري من أهل السنة،
بعد أن حتولـت إيـران إىل التشـيع أخـذت «:وعن تأثر العراق بإيران يقول الوردي

 غري قليل، فقد بدأ التقارب بني اإليرانيني وشيعة العراق اًتؤثر يف املجتمع العراقي تأثري
 إىل العراق مـن أجـل زيـارة اًوصارت قوافل اإليرانيني تتوارد تباعينمو بمرور األيام، 

 .» وغري ذلك، أو دفن املوتى، أو طلب العلم،)عند الشيعة(العتبات املقدسة 
 أن انتشـار التشـيع يف العـراق عـىل نطـاق واسـع بـدأ مـع هجـامت :يتبني لنـاهبذا و

، )السـادس عرش املـيالدي(العـارش اهلجـري الصفويني الشـيعة عـىل العـراق يف القـرن 
 . كام فعلوا ذلك يف إيران؛وإجبار الناس عىل اعتناق التشيع

كام - وخاصة يف الكوفة ؛ قبل الصفويني للتشيع يف العراقحمدودورغم وجود أثر 
ً، إال أن هذا الوجود الشيعي كان حمدود-سيأيت بيانه  للغاية، وكانت املرحلة الثانية من اّ

                                         
 .)١٢٠ص( »ية العثامنيةتاريخ الدولة العل« )١(
 .)١/٤٣ (»ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث« )٢(
 .)١/١٢(املرجع السابق  )٣(



 
 

 


 

 

 


 

 ما بعد الصفويني، حيث تـم نرش التشـيع يف صـفوف القبائـل،نرش التشيع، هي مرحلة 
 . بنكاح املتعة الذي يبيحه الشيعةوإغرائها


 بعكس حال ،نشاط الروافض متعدد الوجوه، متنوع الوسائل، ال يراعى فيه مبدأ«

 . تسعة أعشار الديـن  »التقية«أهل السنـة، ألن الروافض يرون يف 
انطلـت حيلتهـا  ؛كتست وسائلهم لنرش مذهبهم بألوان من اخلداع والتغريـروقد ا

 كـام حـدث يف العـراق، وقـد دفعـوا ؛ واألفـراد املسـلمني،مجلة من القبائل املسـلمةعىل 
  .جمموعة من شيوخ القبائل إىل اعتناق التشيع عن طريق إغرائهم باملتعة

ي يف رسالة أرسلها من بغداد كشف العالمة حممد كامل الرافع) هـ١٣٢٦(يف سنة 
، كشف أثناء »املنار«، ونرشهتا »املنار«إىل صديقه الشيخ حممد رشيد رضا صاحب جملة 

ـك اـلـديار ـه عـلـامء الـشـيعة ـمـن دـعـوة األـعـراب إىل التـشـيع :ـسـياحته يف تـل  ـمـا يـقـوم ـب
االسـتمتاع يف واستعانتهم يف ذلك بإحالل متعة النكاح ملشايخ قبائلهم الذين يرغبـون 

  .بكثري من النساء يف كل وقت
عنوان املجد يف بيـان أحـوال بغـداد والـبرصة «ّوقد قدم إبراهيم احليدري يف كتابه 

 بأسـامء القبائـل السـنية التـي تشـيعت بجهـود اً خطـرياً؛ بيانـ)١١٨-١١٢ص(» ونجد
وأما العشائر العظام يف العراق الذين ترفضـوا مـن قريـب  «:الروافض وخداعهم فقال

 ترفضوا ، وهي عشرية عظيمة؛ ترفضوا منذ سبعني سنة، ومتيم، ربيعة: منهمفكثريون،
 ،يف نواحي العـراق منـذ سـتني سـنة بسـبب تـردد شـياطني الرافضـة إلـيهم، واخلزاعـل

                                         
 . إباحة الكذب عىل املخالفني من أجل حتقيق مصلحة أو دفع مرضة:التقية عند الشيعة )١(
وال يرتتب ،  وموافقة الويل ،هود ال يشرتط فيه الش،نكاح مؤقت منترش عند الشيعة: املتعة )٢(

 .عليه إرث وال نسب، وهو حمرم



 
 





 

 

 



– 

ّ فحرفـت ؛ وهي عشرية عظيمة من بني خزاعة،ترفضوا منذ أكثر من مائة ومخسني سنة
 وقد ترفضـت منـذ سـتني سـنة ، وهي كثرية القبائل،وعشرية زبيد.. .وسميت خزاعل

 .  وعدم العلامء عندهم،برتدد الرافضة إليهم
 وهم بطن من بني ، وهم بطن من متيم واخلزرج، بنو عمري:ومن العشائر املرتفضة

 . والدفافعة، وهي كثرية، والدوار،، وشمرطوكةمزيقيا من األزد
 وترفضـوا مـن ، ال حتىص-لكثرهتا- وهي ، عشائر العامرة آل حممد:ومن املرتفضة

آل :  وهم مخس عشـائر، وهي كثرية العدد، وعشائر الديوانية،قريب، وعشرية بني الم
 .أقرع، وآل بدير، وعفج، واجلبور، وجليحة

 وهـي ، عشـرية كعـب:ومن عشائر العراق العظيمة املرتفضة منـذ مائـة سـنة فأقـل
 . » ذات بطون كثرية،عشرية عظيمة

 يف ظـل غفلـة أهـل السـنة وانخـداعهم ؛ السـنةوهكذا انترش التشيع يف قبائل أهـل
ّ حيث سخرت أمواهلـا وطاقاهتـا ؛وعىل هذا النهج تسري إيران اليوم، بأقاويل الروافض

 ونرش الكتب واملجالت الداعية للتشيع، ،لنرش التشيع، من خالل إقامة املراكز الثقافية
ران والدراسة فيها، وتنظيم  للقدوم إىل إي؛بناء العامل اإلسالميوتقديم املنح الدراسية أل
 .»املحارضات واملؤمترات

 الدكتور فرهاد إبراهيم أستاذ العلوم السياسـية بجامعـة بـرلني أثـر تشـيع حيوضو
املذهب الشيعي مل ينترش بصورة «: العراق، فيقوليف الشيعة زيادة أعدادهذه القبائل يف 

 .» )١٨٣١-١٧٤٣(كبرية يف العراق إال حتت حكم املامليك 

                                         
 .)٣/١٤٤٨(» أصول مذهب الشيعة«القفاري . ًنقال عن د )١(
 .)٤٤ص(» الطائفية والسياسة يف العامل العريب«يف كتابه  )٢(



 
 

 


 

 

 


 

 ، وذكـر الظلـم الـذي تعرضـوا لـه،أثـرت الدعايـة الشـيعية«): ٤٥ص(ويقول يف 
 .» ونرش التشيع،ومقتل احلسني يف كسب القبائل

أن مجاعات السـكان مـن الشـيعة مـن منطقـة «: من الكتاب) ٤٨ص(ويضيف يف 
 اًبالد ما بني النهرين كانوا يشكلون منذ هجرة القبائل العربية مـن شـبه اجلزيـرة أعـداد

قليلة، وذلك يف الفرتة منذ القرن السـابع عرش وحتـى القـرن التاسـع عرش، ومل يشـكل 
يف جمموع السكان إال بعد اهلجـرة وحتـول هـذه القبائـل إىل املـذهب  الشيعة األغلبية

 .»الشيعي
 إضافة إىل القبائل التي نزحت إىل العراق وتشيعت، فـإن «):٦٤-٦٣ص(ويقول 

 واهلنـود يشـكلون نسـبة غـري ضـئيلة مـن جممـوع ،تعربني والفرس املسـ، الفرس:هناك
 .السكان الشيعة خاصة يف املراكز احلرضية

وكانت هجرة رجال الدين الشيعة وعدد آخر من مجاعات السكان إىل العتبات قد 
 حتـى نشـأة الدولـة ؛جاء نتيجة الهنيار الدولة الصفوية، وظلت هـذه اهلجـرات تتـواىل

 .»احلديثة يف العراق
 


 

  تبلـغأن نسبة الشيعة يف العراقالقول بدأبت وسائل اإلعالم العربية والعاملية عىل 
 ودأبت هذه ، أو إحصائية دقيقة، دون االعتامد عىل مصدر موثوق،)% ٦٥( أو )% ٦٠(

  !الوسائل عىل تكرار هذه النسبة دون وعي أو متحيص
 فهـم األحـق ؛ وبالتـايل،غلبيـة يف العـراقوهذه النسبة توحي بأن السكان الشيعة أ

                                         
 .)األكثرية الشيعية يف العراق(سيأيت بعد قليل تفنيد أكذوبة  )١(



 
 





 

 

 



– 

  إىل معطيـاتاًاسـتناد البـاحثني يشـكك يف هـذه النسـبة  مناًعدد إال أن ،بحكم العراق
رغم عدم وجود إحصاء لسكان العراق يبني تصنيف السكان عىل ف ،متوفرة حول ذلك

 يف عراقيةالوالتعاون اإلنامئي  وزارة التخطيط تقريرباستثناء (، ٍأساس مذهبي أو عرقي
 ) %٥٢٫٩٥( ذكر فيـه أن نسـبة السـنة يف العـراق تبلـغ ذي وال،)٢٠٠٤( لعام ٧شهر 

 .) للشيعة) %٤٤٫٠٤(مقابل 
ـر  ـن خلــدون(جــاء يف تقرـي ـات حــول ا) مركــز اـب  )١٩٩٣(ســنة الصــادر ألقلـي

 :ييل  ما)٢١٧ص(
إىل  توجـد ، من السكان)%٩٥( األغلبية املسلمة ،اً مليون)١٨(يبلغ سكان العراق 
ـيحية ـات مـس ـا أقلـي ـوايل ،جانبـه ـديني،)%٤( تصــل إىل ـح ـن اليزـي ـوب ضــئيلة ـم  ، وجـي

 .)%١( واليهود تصل إىل ، والصابئة،واملاندائيني
 -اًتقريبـ-تنقسم األكثرية املسلمة إىل جممـوعتني مـذهبيتني متسـاويتني يف احلجـم 

 .-اًتقريب- )% ٤٨( وكل منهام ، السنة والشيعة:ومها
الشـيعة   ذكـر أن)١٩٩٩( نفسـه الصـادر سـنة )ركـز ابـن خلـدونم(إال أن تقرير 

 ماليـني نسـمة ومل يـذكر التقريـر )٧( حـوايل : أي، من جمموع السـكان)%٥٢(يمثلون 
 .)%٥٢( إىل )%٤٨( وقام بموجبها برفع نسبة الشيعة من ،األسس التي استند عليها

 باحتسـاهبم ؛لعـراق أهل السـنة يف انسبةوعادة ما يتعمد الشيعة التقليل من عدد و
 وقـد بـالغ الشـيعة يف رفـع ،)مع العلم أن األكـراد معظمهـم مـن السـنة(بدون األكراد 

 رحـيم ،)مؤسسـة الصـدر( املتحدث باسـم كام يف ترصيح !فج وصارخنسبتهم بشكل 
 !!%٨٥ بأن نسبة الشيعة يف العراق  الذي زعم،الدراج

                                         
 .)٢٨/٤/٢٠٠٥(جريدة العرب اليوم  )١(
 .)١٥/٧/٢٠٠٣(ة احليا )٢(



 
 

 


 

 

 


 

ىل للثـورة اإلسـالمية يف العـراق القيادي يف املجلـس األعـ يقول ؛نفس االجتاهويف 
 !! من سكان العراق)%١٥ إىل ١٠( من العرب السنة نسبتهمن إ :حامد البيايت

 ،يف دراسة للدكتور سلامن الظفريي األكاديمي العراقـي املقـيم يف بريطانيـالكن 
ّ عدة حمافظات سنية؛ -اآلن-توجد يف العراق  : ويقول!يشكك بقضية األغلبية الشيعية

ـدين ،املوصــل: نـهـا ـثـالث ـهـيم ـادي ،)تكرـيـت( صــالح اـل ـار( والرـم ـع ،)األنـب  وأرـب
 . وكركوك، السليامنية، أربيل،دهوك:  وهي،ّحمافظات كردية سنية

ّ ـفـإن ـعـدد ،)٢٠٠٢(ـعـام  املنعـقـد يف وحـسـب ـمـؤمتر املعارـضـة العراقـيـة يف لـنـدن
 .يني نسمة مال)٦( وهو ما يساوي ، من نفوس العراق)%٢٥( :األكراد يف العراق

وحسب التعداد العراقي الرسمي؛ فإن حمافظة الرمادي يبلغ تعداد سكاهنا مليـون 
 . وتكريت مليونني، واملوصل مليونني ونصف،نسمة

ّ فاملشـهور أن السـنة فيهـا ال يقلـون عـن النصـف؛وأما بغـداد ّ  والتعـداد الرسـمي ،ّ
 .بغدادّ ماليني سني يف )٣( فهذه ، ماليني نسمة)٦(ّ إن بغداد :يقول

 وهكـذا يوجـد جتمـع ، وهـي إىل الرشق،ّويوجد جتمع سني كبري يف حمافظـة ديـاىل
 وال يقل ، ويوجد جتمع سني ثالث كبري يف حمافظة البرصة،)احللة(ّسني يف حمافظة بابل 

 . ّالتجمع السني يف هذه املحافظات الثالث عن املليون
 وهـم يف العـراق عـىل ،)% ٦( -حسب مؤمتر املعارضة هـذا-والرتكامن يف العراق 

:النحو التايل
 والشيعة قلة يف كركوك، وأكثرهم يف هذه املنطقة،منطقة كركوك .

                                         
 .)١٩٩٧(الصادر سنة » شيعة العراق بني الطائفية والشبهات«يف كتابه  )١(
 .٩/٥/٢٠٠٣» الوطن العريب« و،)٢٠٠٣فرباير ( ١٨٤العدد  »البيان«نرشهتا جملتا  )٢(



 
 





 

 

 



– 

 قلة شيعية: وهم،منطقة تلعفر .
 نةُ والظاهر أن أكثرهم س، والرتكامن قلة يف هذه املنطقة،منطقة خانقني. 

 . فال ينزل العدد عن مليون،ن نصف الرتكامن سنةإ :ولو قلنا
 فإن عدد ،ًبناء عىل هذا التقسيم التقريبي القريب من احلقيقة: الظفريي. ويضيف د

 . مليون نسمة)١٦(السنة يبلغ 
 : وهو، الذي اتفق عليه املجتمعون يف لندن؛وبالنظر إىل اجلدول اآليت

 من السنة والشيعة ()% ٦٦( العرب.(
  ٢٥(األكراد %(.
 ٦( الرتكامن %(.
 ٣( اآلشوريون %(. 

 ومليـون ، ماليـني كـردي)٦( مـن السـنة يتكونـون مـن اً مليون)١٦( أن :يظهر لنا
 )٦( ويـكـون ـعـدد الـشـيعة الـعـرب ، ماليـني)٩( فيـكـون ـعـدد الـعـرب الـسـنة ،تـركامين
ـني ـالغ ،مالـي ـراق الـب ـن عــدد ســكان الـع ـون األخــري ـم ـى امللـي ـ)٢٣( ويبـق  هــو اً مليوـن

 .  وهم نصارى العراق؛لآلشوريني
 )%٧٠(كيف يزعم الشـيعة أهنـم يسـاوون : الظفريي بعد هذه األرقام.دويتساءل 

 !من سكان العراق؟
بـني أن األغلبية الشيعية أمر مشكوك فيه بشـكل كبـري ويظهر هنا نوع من االتفاق 

 ٢٣  مـن أصـلاً مليونـ١٦ الـذي جيعـل السـنة األكثريـة يف العـراق ؛الـدكتور الظفـريي
 ٩٣ الذي جعل نسبتهم عام )بن خلدونمركز ا(ءات  وبني نسبة السنة يف إحصا،اًمليون

)٤٧٫٥ %(. 
العلـوم السياسـية يف   حممـد جـواد عـيل، رئـيس قسـم)الشيعي(ويؤكد األكاديمي 



 
 

 


 

 

 


 

  ! كون الشيعة يمثلون أغلبية العراقينيخطأجامعة بغداد، 
 ٥٣ يف املائة، يف حني يمثل السنة نحـو ٤٥ و٤٠بني   نسبتهم ترتاوحأنوذهب إىل 

 .من غري املسلمني  يف املائة للعراقيني٢ئة، ويف املا
 


 

 أهنم كانوا :مفادههيدف الشيعة من وراء هذه األرقام املغلوطة إىل تشكيل رأي عام 
فقـد  !!اضـطهادهموأن السـنة هـم الـذين تسـببوا يف  !ّعىل الدوام مهمشني مضطهدين

 يف الوقـت الـذي ،لعـراقيني إىل السـنة ضد ا حسني نسبة جرائم صدامعىلدأب الشيعة 
                                         

 .)١٢/٢/٢٠٠٤(وكالة قدس برس  )١(
 : يمكن مطالعة ما ييل)نسبة السنة يف العراق(للتوسع يف موضوع  )٢(

ثبـت فيـه أن نسـبة أهـل السـنة يف أ )احلقيقـة(:  بحث الدكتور طه حامد الـدليمي بعنـوان-أ
 واتكأ عليـه الكثـري ممـن كتـب »القادسية« وهو منشور عىل موقعه ،)%٥٣(العراق تزيد عىل 

 . بعده، واقتطفت منه الصحف واملجالت
ـوان-ب ـة الـسـنية (: بـحـث بعـن ـة االقلـي ـا ومربراـهتـا... أكذوـب ـد نرش ) دوافعـه ـة الراـئ يف جمـل

 .)٢٠٠٧ فرباير /شباط( يف ٢١العراقية عددها 
كتبـه السـفري العراقـي فـاروق ) ?Is There a Sunni Majority in Iraq( : مقال-ـج

 .)٢٨/١٢/٢٠٠٦( نرش بتاريخ ،زيادة
جملـة املجتمـع « بقلـم حممـد صـالح الشـمري )الرتكيبة السكانية احلقيقة للعراق( :مقال -د

 .)هـ١٤٢٤(ول  ربيع األ١٥٥١د  العد»الكويتية
يـاد حممـود حسـني مـن إ للكاتـب )؟ا الشـيعة هـم األكثريـة يف العـراق هل حقـ( :مقال -هـ

 .برلني
 .ياد عالويإ الدكتور مهدي احلافظ وزير التخطيط يف حكومة   إحصائية-و



 
 





 

 

 



– 

  كانوا من ضحايا صـدام وحـزب البعـث  وخارجهعراقيعلم فيه اجلميع أن السنة يف ال
   .-ًأيضا-

 ، فإن الشيعة يتحملون اجلزء األكرب يف ذلك؛فيام يتعلق بتهميش الشيعة يف العراقو
 وأنه ال جتوز إقامة الدولة أو ،)اإليامن بغيبة اإلمام(بسبب النظرية السياسية القائمة عىل 

 دولـة : وأن كـل دولـة تقـوم قبـل عـودة اإلمـام، املنتظـرممارسة احلكم أثناء غيبة اإلمام
 األمر الذي جعل مجيع الدول ، طاغوت-كذلك- وحاكمها ،اعهاب ال جيوز ات؛طاغوتية

 .  كافرة طاغوتيةً دوال:-يف نظر الشيعة-اإلسالمية 
  مل تكـن :-عنـدهم- التي جـاءت تعـالج غيبـة اإلمـام )قيهوالية الف( نظرية ىوحت

  . كذلك-ًأيضا- وهي ليست اليوم ، حمل إمجاع-آنذاك-
ّ يوضـحهام ،يعزو الكاتب الشـيعي حممـد عبـد اجلبـار هـذا التهمـيش إىل عـاملنيو
  :ًقائال
 فقد ارتكب أسالفنا منـذ مطلـع القـرن العرشيـن ،بسبب الشيعة أنفسهم: األول«

 ، عنـدما عزفـوا عـن االشـرتاك يف الدولـة ومعارضـتها مـن خارجهـااً كبرياًخطأ تارخيي
 . بقوا منعزلني عنها؛وبالتايل

 والتي شاءت أن ،يتعلق بربيطانيا التي رعت قيام احلكم الوطني يف العراق: الثاين
 .»تضع يدها مع غري الشيعة

                                         
 وحـارب مجاعـة اإلخـوان املسـلمني نة،ُاضـطهد صـدام األكـراد وهـم سـ: عىل سبيل املثـال )١(

 محـل رقـم اًوأصـدر جملـس قيـادة الثـورة قانونـ نة،ُ واحتل دولة الكويـت وأهلهـا سـ،السنية
 ! واحلكم باالعدام عىل اتباعه،)الفكر الوهايب( بتجريم ٢٠٠١ لعام )٢٠١(

  .)٣٣ص ( من هذه املوسوعة )اجلزء األول: (انظر )٢(
 .٢٣/١١/٢٠٠٢» جملة املجلة«يف حوار مع  )٣(



 
 

 


 

 

 


 

ويف سـنة تـ(، مؤسيس حزب الدعوة الشـيعيأحد أبرز -ويؤيد مرتىض العسكري 
 ولقد انتهيت إىل أنه ال...« : فيقول عن مرحلة تأسيس احلزب، الفكرة ذاهتا-)م٢٠٠٧

 لقد كان احلديث حول حزب إسالمي ، لكن إىل من يمكنني التوجه،بد من عمل يشء
  .»-اًتقريب- يف بيئتنا كاحلديث عن الكفر

املهـدي هيـيمن أن فكـر االنتظـار لإلمـام « : الباحث الشيعي أمحـد الكاتـبيقولو
 أن إقامـة أي -أي هذا الفكـر- ويعترب ،ر السيايس الشيعي العامبدرجة كبرية عىل الفك

 . من اغتصاب السلطة الرشعية املحصورة يف اإلمام الغائباً نوع:شكل من احلكومة
وقد فشلت حماولة أحد املجتهدين الشيعة وهـو أمحـد النراقـي يف التنظـري لرشعيـة 

 كمحمـد حسـن -آنـذاك-ردهـا كبـار علـامء النجـف الشـيعة  حيـث ؛حكومة الفقهـاء
 .» ومرتىض األنصاري،النجفي

 إقصاء الشيعة من احلياة مسؤولية يتضح عدم صواب حتميل السنة ؛وبذلك
 السياسية املنبثقة عن العقيدة الشـيعية يف م بل هو نتيجة طبيعية لرؤيته،سياسيةال

، وـقـد الـتـزم ـهبـذا الـسـيايس عـلـيهمّ والفـتـاوى الـتـي حرـمـت العـمـل ،غيـبـة اإلـمـام
كـام سـيايت - فقد شاركوا يف العمل السـيايس ؛ أما املستقلون،املتدينون منهم

 . -بيانه
 إرشاك بعضـهم عىليف العراق كان يعمل ) السني( فإن احلكم امللكي ؛وبرغم هذا
 كي ومن ذلك تويل أربعة من الشيعة رئاسة الوزراء يف حقبة احلكم املل،يف حكم العراق

 : فقد تسلم أربعة من الشيعة رئاسة احلكومة يف العهد امللكي هـم،)١٩٥٨ – ١٩٢١(
                                         

 .فرهاد إبراهيم. د )٢٤٧ص(اسة يف العامل العريب الطائفية والسي )١(
 .١١ص» الشريازي«كتاب  )٢(



 
 





 

 

 



– 

 ،)١٩٥٤( فاضل اجلاميل سـنة ،)١٩٤٨( حممد الصدر سنة ،)١٩٤٧(صالح جرب سنة 
ـد الوـهـاب مرـجـان ـسـنة  ـد ،)١٩٥٧(وعـب ـوزراء الـشـيعة كاـنـت تتزاـي ـام أن نـسـبة اـل  ـك

:باستمرار وعىل النحو التايل

F )١٧٫٧ كانت نسبة الوزراء الشيعة :)١٩٣٢-١٩٢١ %. 

F  ١٥٫٨ بلغت )١٩٣٦-١٩٣٢(ومن %. 
F  ٢٧٫٧ وصلت إىل )١٩٤١-١٩٣٦(ومن %. 

F  ٢٨٫١ بلغت )١٩٤٦-١٩٤١(ومن %. 

F  ٣٤٫٧ بلغت )١٩٥٨-١٩٤٧(ويف الفرتة .% 
 ففـي أول جملـس سـنة ،وارتفعت نسبة متثيـل الشـيعة يف الربملـان يف العهـد امللكـي

 وصـلت هـذه ١٩٥٨ ويف هناية العهد امللكي سنة ،)% ٣٠٫٧( :سبتهم بلغت ن١٩٢٥
 . ١٩٥٤ يف سنة )% ٤٣٫٧( : بأن هذه النسبة بلغتً علام،)% ٣٧٫٥( :النسبة إىل

 


 
  إال أن؛ ـكـان يـسـتهدفهم بـشـكل ـخـاصأن ـحـزب البـعـثـبـرـغـم ـمـزاعم الـشـيعة 

ن منتسبي حزب البعـث احلـاكم يف العـراق، والنسـبة م % ٦٥ أكثر من شكلواالشيعة «
كـان يقـوم عليهـا   وهي أقوى األجهـزة التـي؛نفسها يف جهاز املخابرات وجهاز األمن

 . وجود النظام السابق
 مـن اً شخصـ٣٦ أن :-واحلديث للدكتور طـه الـدليمي- ومن املفارقات الطريفة

أن بـ ً علـام،قة كـانوا مـن الشـيعةقائمة املطلوبني لألمريكان من مسؤويل احلكومة السـاب
                                         

 .فرهاد إبراهيم. د )١٨٩، ١٨٨، ١٨٣ص(» العامل العريبالطائفية والسياسة يف « )١(



 
 

 


 

 

 


 

 ،من ضمنهم رئيس الدولة وولداه وأقاربـه! ٥٥العدد الكيل للمطلوبني يف القائمة هو 
إذا استثنينا طارق عزيز املسيحي، وطه رمضـان - إن عدد العرب السنة يف القائمة :أي

 ! ٥٥ فقط من جمموع ١٧ : يساوي-الكردي، ولربام فاتني آخرون ليسوا من السنة
 وابـن عمـه، لتكـون املقارنـة ، وإخوته الثالثة،ولديه-إذا حذفنا الرئيس وأقاربه و

 فـإن عـدد أهـل السـنة ؛-عادلة، حني تكون بني األشـخاص مـن غـري العائلـة احلاكمـة
  .»!!!أي أقل من ثلث عدد الشيعة! !فقط) ١٠(سينخفض إىل حوايل 

 


  
 

نقل الدكتور الدليمي مقال ) الدور الشيعي يف حكومة حزب البعث(حتت عنوان 
:ام ييلك )٢٠٠٥/ ٢٥/٣( بتاريخ »الرابطة العراقية«عىل موقع املنشور  حممد البغدادي

»F الفريق أول الركن سعدي :ول وزير دفاع شيعي يف العراق يف زمن البعث هوأ 
.طعمة اجلبوري

F الفريق ومتثل بـركان للجيش العراقي من الشيعة تم يف زمن البعث أ أول رئيس
. الركن عبد الواحد شنان آل رباط

F وزير خارجية للعراق كـان مـن الشـيعة، وقـد تـم طول مدة قضاها يف املنصب أ
 الدكتور سعدون محادي، ثم توىل الوزارة طيلـة التسـعينات : وهو،ذلك يف زمن البعث

                                         
 .طه الدليمي. د )٨٦ص ( »!؟التشيع عقيدة دينية أم عقدة نفسية« )١(
 . )٩٥ص ( ،املصدر السابق )٢(

 عـىل )مظلوميـة الشـيعة يف العـراق( :فـواز الفـواز. تفادة مـن مقـال د اإلس-اًأيض-ويمكن 
 .شبكة اإلنرتنت



 
 





 

 

 



– 

 .-اًيضأ-و شيعي حممد سعيد الصحاف، وه

F  أطول مدة قضاها يف املنصب كـوزير نفـط يف زمـن البعـث يف العـراق كـان مـن
. الدكتور سعدون محادي: وهو،الشيعة

F ويتنـاوبون ؛عىل منصب وزير الـنفط  الشيعةذأول مرة يف تاريخ العراق يستحو 
محد أم  وقاس، الدكتور سعدون محادي: والوزراء هم، وكان ذلك يف زمن البعث،عليه
 .)محد اجللبيأابن عم ( وعصام اجللبي ،تقي

 ،كثر من شـغل هـذا املنصـب يف تـاريخ العـراقأ يعترب الوزراء الشيعة هم ؛وبذلك
. وليس غريه؛ويف زمن البعث

F  أكثر فرتة توىل فيها الشيعة منصب حمافظ البنك املركزي العراقـي كـان ذلـك يف
 وهذا ما مل حيصـل ، وطارق التكمه جي، الدكتور عبد احلسن زلزلة: وهم،زمن البعث

. ي عهد سابقأيف 

F مـن  شخص شيعي منصب مـدير األول مرة يف تاريخ دولة العراق يتوىل فيهاأل
 عـيل : وكان معاونـه هـو، ناظم كزار: وكان ذلك الشخص هو،يف زمن البعث و؛العام

).شيعي فييل(رضا باوة 

F تمـني اىل حـزب الـدعوة كـان مـن ول عن التحقيقـات اجلنائيـة للمناملسؤول األ
. هايل النجفأمن عيل اخلاقاين، وهو من  عقيد األ: وهو،الشيعة

F ة الثورة التي اختصت بـالنظر يف قضـايا التـآمر، شـيعيان مهـامتوىل رئاسة حمك: 
. ومسلم اجلبوري،هادي عيل وتوت

F وذلـك ،ول مرة يف تاريخ العراق تناوب اثنان من الشيعة عىل رئاسة الـوزارةأل 
. وحممد محزة الزبيدي، الدكتور سعدون محادي:مهاو ،يف زمن البعث

F وهـو،ا للمجلـس الـوطني العراقـي كـان مـن الشـيعةًأطول فرتة قضاها رئيسـ : 
.الدكتور سعدون محادي



 
 

 


 

 

 


 

F  رشكة النفط الوطنية املسؤولة عن انتـاج وتصـدير الـنفط العراقـي ترأسـها مـن
 ،)محـد اجللبـيأابـن عـم ( وفاضل اجللبي ،نبارياألمري األ  عبد:طول مدةأل و؛الشيعة

.ورمزي سلامن

F من املدراء العامني يف هيئة التصـنيع العسـكري كـانوا مـن ) باملائة٦٠(كثر من أ 
كثر من سـبعني يف املائـة مـن الكـادر اهلنـديس والفنـي املتقـدم فيهـا هـم مـن أ و،الشيعة
 .الشيعة
F جعفـر : مـن بيـنهم،ة كانوا من الشـيعةعظم خرباء وعلامء منظمة الطاقة الذريم 

. وحسني الشهرستاين، وحسني اسامعيل البهاديل،ضياء جعفر

F وهو،نائب رئيس هيئة التصنيع العسكري للشؤون الفنية الدكتور نزار القصري : 
 كونه املسؤول عن كل مشاريع تطويراالنتاج فيها، وكان من ؛هم شخص يف هذه اهليئةأ

.-ًأيضا-الشيعة 

F وكوادرهـا الفنيـة ، يف الدولة العراقية من املدراء العامني)ستني باملائة( ثر منأك 
. والعلمية الذين يشغلون املناصب واملسؤوليات املتقدمة فيها هم من الشيعة،والتقنية

F  أطول فرتة قىض فيها شخص عراقي يف منصب مدير عام يف الدولة العراقية منذ
 مدير عام الرشكة العامة ؛ مدحت اهلاشمي: هو،يعةها وحتى الغزو كان من الشستأسي

.تاللسيار

F لـدوائر الرتبيـة يف املحافظـات العراقيـة يف وسـط وجنـوب نيمجيع املدراء العام 
. طيلة فرتة حكم البعث؛العراق كانوا من الشيعة

Fوكـان الكـادر الوسـطي يف ، من البعثيني هم مـن الشـيعة)ستني باملائة(كثر من  أ 
ساس بنية احلزب التنظيمية أ من الشيعة وهم )سبعني باملائة(لف من اكثر من البعث يتأ
.تنظيمي فيهمن توىل العمل اجلامهريي وال وهم ،ةيوالتكوين



 
 





 

 

 



– 

F اللواء الركن حامد :يرانية، كان قائد صنف املدفعية هوإبان احلرب العراقية اإل 
 . شيعي–الورد 

 . شيعي–ران الطرفة وقائد صنف الدروع هو اللواء الركن صبيح عم
 اللـواء :هو) ي الشخص الثاين بعد وزير الدفاعأ(مني الرس العام لوزارة الدفاع أو

 . شيعي-ا اللواء الركن جياد االمارة ً شيعي، ثم الحق- الركن سعد املالكي
 . شيعي–  الفريق الركن سعدي طعمة اجلبوري:وقائد الفيلق الثالث هو

 . شيعي- عبد اجلبار حمسن الالمي السيايس هومدير دائرة التوجي
 ، وكبـار ضـبط اجلـيش،مـراء االلويـةأ و،الفيـالق ناهيك عـن عـدد كبـري مـن قـادة

. هم من الشيعة:واملستشارين العسكريني

F خالل حكم البعث كـان عـددهم ؛مم املتحدةن للعراق يف األون الدائمواملندوب 
 : هم؛ةربعة شيعأ منهم ،شخاصأعرشة 
 طالب شبيب. 
 وتواله مرتني،طول مدة يف املنصبأمىض أ قد و،نباريمري األاأل عبد . 
 حممد صادق املشاط. 
 سعيد املوسوي. 

F من الشيعةمنهم  اثنان ؛ اليونسكو منظمة العراق يفومندوب: 
  شيعي فييل -عزيز احلاج. 
 شيعي -نباري مري األألا عبد. 

F سامي مهدي:حزب البعث هواسم  برئيس حترير جلريدة الثورة الناطقة آخر  - 
 .  من تبعية ايرانية؛شيعي

F عبد اجلبار حمسن: وهو؛ شيعي- عالمي لصدام حسنياملستشار اإل .



 
 

 


 

 

 


 

F  حمسن رايض سلامن: وهو؛شيعي -مستشار صدام للشؤون احلزبية .

F وحتى بداية التسـعينيات هـو،ات والثامنينياتيفرتة السبعين طيلة صدام مرافق : 
. كردي فييل وشيعي:وهو ،مرزة حممودصباح 

F  غالبية املطربني وامللحنني وشعراء االغنية الذين تغنوا للبعث وبحب صدام يف
. زمن البعث كانوا من الشيعة

F للبعـث ولصـدام يف زمـن البعـث عراء الشعبيني الذين كتبوا قصـائدغالبية الش 
 .كانوا من الشيعة

:مريكية يف احلرب عىل العراقزة املخابرات األجهأومن البعثيني الذين تعاونوا مع 

F عضو شعبة، شيعي- ياد عالويإ .

F عضو شعبة، شيعي- طاهر البكاء . 

F عضو فرع، شيعي- راسم العوادي .

F عضو قاعدة، شيعي- حازم الشعالن .

F ـبرصي ـب يف الـصـحافة، ـكـان نـصـري- داود اـل  يف منظـمـة اً متـقـدماً ـشـيعي، يكـت
. ة يف الكويتالسفارة العراقي

F فرقة  عضو، شيعي- زهري كاظم عبود.

F عضو فرقة، شيعي- منذر الفضل .

F عضو شعبة، شيعي- العميد سعد العبيدي .

F عضو شعبة، شيعي- العميد توفيق اليارسي .

F عضو عامل،ٍغانأ مؤلف ، شيعي- فالح حسون الدراجي .
F صدامت فرع عضو عامل يف تنظيام،شيعي  شاعر- هاشم العقايب . 
F كــان العلــوي الســكرتري ( عضــو فرقــة ،شــيعي  صــحفي- حســن العلــوي 

 وقـد رصح يف ، الرسـمية»ألف باء«الصحفي املرافق لصدام حسني، ومدير حترير جملة 



 
 





 

 

 



– 

املحيطـون بـصـدام ـمـن «:  فـقـال»الـعـراق - احلـرة« مـن ـخـالل قـنـاة )١٠/٩/٢٠٠٦(
.                                                                                        »نة وشيعة مل يكن صدام يفكر بمسألة س،الصحفيني كلهم شيعة

F  فرقـة (عضـو فرقـة  ،شـيعي - صحفي ومدير عام يف وزارة االعـالمأمري احللو
.) منطقة زيونة يف بغداد-املثنى 

F يش العراقـي هارب من اخلدمة يف اجل،عبد الكريم املحمداوي، رئيس عرفاء - 
 .شيعي، نصري متقدم يف تنظيامت شعبة الرافدين العسكرية فرع ذي قار العسكري

حممـد  أضـاف الكاتـب -)٧/١/٢٠٠٧(ريخ اوبتـ-الرابطة العراقية وعىل موقع 
ومـن - والبرصة ، والنجف، وكربالء، أن كبار رجال الدين الشيعة يف بغداد:البغدادي

ـاس -دربـيـنهم السيـسـتاين، وحمـمـد ـصـادق الـصـ  وـسـدنة مراـقـد ـعـيل واحلـسـني والعـب
 -أسوة بالوزراء واملدراء العامني وكبار املسؤولني يف الدولة- كانوا يمنحون :والكاظم

كام كانوا يستلمون املخصصات  ،سيارات شخصية راقية من الدولة، وذلك كل سنتني
 . املالية اخلاصة نفسها التي متنح للمسؤولني لتعزيز قدراهتم عىل اإلنفاق

 ما حييت عىل إصدار أوامر مـنح سـيارات املرسـيدس مـن اًسأبقى شاهد: ويقول
    .الرسية النقلية للقرص اجلمهوري للكثري منهم

: وهم -ومل يذكر الكل- من أعضاء القيادة القطرية الشيعة اًكام ذكر بعض

F جعفر قاسم محود.

F عدنان حسني احلمداين.

F نعيم حداد.

F محد محزة الزبيدي.
F حسن عيل العامري.
F سعدون شاكر.
F عزيز صالح النومان.



 
 

 


 

 

 


 

F مزبان خرض هادي.

 .وآخرون
 ..)!! مضطهدين.. مظلومني: ( ويولولون مرددين! يتباكى الشيعة؛ومع كل هذا

ولك أن تقارن هذا االنسياح الكبري يف أجهزة الدولة السابقة، مع ما فعلـوه بأهـل 
 ، هلـم مـن مجيـع دوائـر الدولـة، ومرافقهـا احليويـة وإقصاء، وإخالء،السنة من هتميش

التشـيع عقيـدة «ًانتهـى نقـال عـن . »!القانونية وغري القانونيـة: وبكل األساليب املمكنة
 .طه الدليمي.  د»دينية

 ومـن ، عىل احتالل العراق وأفغانسـتانلقد رصح قادة إيران بمساعدهتم ألمريكا
القـوات «: هذه الترصحيات ترصيـح عـيل أكـرب هاشـمي رفسـنجاين يف جامعـة طهـران

 ولو مل نساعد قواهتم يف قتال طالبان لغرق ،اإليرانية قاتلت طالبان وسامهت يف دحرها
  ...األمريكيون يف املستنقع األفغاين

يراين الشعبي ما استطاعت أن تسقط وجيب عىل أمريكا أن تعلم أنه لوال اجليش اإل
 .»طالبان

لـوال « : أنـهاً مؤكـد، قـالائـب الـرئيس اإليـراينويف ترصيح ملحمد عـىل أبطحـي ن
 .» هبذه السهولة؛التعاون اإليراين ملا سقطت كابول وبغداد

إن بـالده قـدمت ألمريكـا يـد « :أما الرئيس اإليراين حممود امحدي نجـاد فقـد قـال
يتعلق بأفغانستان، وكانـت نتيجـة هـذه املسـاعدة توجيـه الـرئيس األمريكـي العون فيام 

 . جورج بوش هتديدات مبارشة بشن هجوم عسكري ضدنا
                                         

 .)٩/٢/٢٠٠٢(الرشق األوسط   )١(
 الـذي نظمـه مركـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث ؛ اخلليج وحتديات املسـتقبليف مؤمتر  )٢(

 ).م٢٠٠٤ يناير ١٥(اإلسرتاتيجية 



 
 





 

 

 



– 

كام أكد يف مقابلة أجريت يف نيويورك أن بالده ساعدت أمريكا يف إعادة اهلدوء إىل 
 .»العراق

 


 

 حتت وطأة الرضبات األمريكية، سنة ؛ُبعيد انسحاب القوات العراقية من الكويت
اق الفرصـة سـانحة لالنقضـاض عـىل احلكـم يف الـعـراق،  وجـد شـيعة العـر:)١٩٩١(

ـه ـة قاســية ـل ـه رضـب ـة ؛وتوجـي ـوات األمريكـي ـا الـق ـي وجهتـه ـات الـت  تضــاف إىل الرضـب
 .واملتحالفة معها

وشهدت مدينتا النجف وكـربالء املقدسـتان لـدى الشـيعة مواجهـات داميـة بعـد 
سـلطة صـدام ، سـقط فيهـا آالف القـتىل، وقمعـت )١٩٩١(حرب اخلليج الثانية سـنة 

االنتفاضة أو التمرد بشدة، وتعرضت املـدينتان ألرضار كبـرية يف حينـه، وقـد عمـدت 
 )سبتمرب/أيلول( وفتحتها أمام الزائرين يف ،احلكومة العراقية إىل ترميم العتبات برسعة

 .من العام نفسه
 ّ نفذ أنصار املجلس األعىل،وخالل أعامل الشغب التي قام هبا شيعة جنوب العراق

سلسلة اغتياالت بحق قيادات حزبية بعثية ورموز أهل السنة، وهـو مـا دفـع املسـلمني 
 . السنة إىل االنحياز إىل جانب احلكومة الرسمية يف مواجهة عنارص املجلس

، )٩١(م كـان الشـيعة يف العـراق مسـكونني بانتفاضـة ٢٠٠٣وخالل حرب سـنة 
  .وخيشون تكرار السيناريو

                                         
 ).٢٧/٩/٢٠٠٨(الرشق الوسط   )١(
 .)ب.ف.أ( عن ً نقال،٢٧/٣/٢٠٠٣(الرأي  )٢(
 .يف لندن» معهد دراسات«ً نقال عن ،)٥/٤/٢٠٠٣(السبيل  )٣(



 
 

 


 

 

 


 

 حذر شديد أثناء احلرب خشية انقضاض نظام صدام، وختيل  ظلوا يف حالة؛لذلك
 .)م١٩٩١(سنة يف  كام ختلوا عنهم ؛األمريكان عنهم

، ويعلم أن الشيعة سينقضون عىل الدولة اًوالنظام البعثي كان يعي هذه املسألة جيد
ـ بمجرد هزيمته، لذلك أرسل صدام ابن عمه عيل حسن املجيد الشهري بني العراقيني بـ

 . للجبهة اجلنوبيةاً قائد)الكيامويعيل (
وأعامل الشغب التي دأب الشيعة عىل القيام هبا، توجـه عـادة إىل املسـلمني السـنة، 

كام أن املساجد السنية تعرضت هي ة، فقد تعرض شباب أهل السنة إىل اعتداءات عديد
 !! بحجة أهنا مساجد بني أمية؛األخرى للتخريب واالعتداء

 كام يف حادثة ؛ون فرص ضعف الدولة لإلساءة إىل أهل السنةًوالشيعة دوما يستغل
 ؛ وطـرد موظفيهـا،ّاحتالل أنصار مقتـدى الصـدر لـدائرة األوقـاف السـنية يف الـبرصة

  .)٢٠٠٣متوز عام /يوليو (يدهم بالقتل منتصف وهتد
 ،وكام ظهر ذلك من خالل ما قام به بعض الشيعة من اقتحام مساجد ألهل السـنة

 . أكرب مساجد العاصمة؛، واحتالل مسجد الرمحن اجلامعة منهاوطرد أئمة
 


 

 بعضـها ،العديد من التنظيامت واألحزاب السياسية الشيعيةاآلن يوجد يف العراق 
 جـاء نتيجـة  وبعـض هـذه األحـزاب، نشـأ خارجـهالبعض اآلخـر و،س يف العراقتأس

 .خرىانشقاق من أحزاب أ

                                         
 .)١٧/٧/٢٠٠٣(الوطن الكويتية  )١(
 .٢٠٠٣ يوليو )١٤٦( العدد ،النور الشيعية )٢(



 
 





 

 

 



– 

 رغـم إيامـهنـا ،اً كبـرياًسـات ـهـذه األحـزاب اختالفـ وسيائوختتلـف أفكـار ومبـاد
 مـن ال :ومنهـا ، وواليـة الفقيـه،ملرجعيـة اإليرانيـة مـن يتبـع ا: فمنها،باملذهب الشيعي

 .أهنا ختتلف يف حجمها وإمكانياهتاكام  ،يعرتف بذلك
 قـد ؛ًكالتأسـيس مـثال ؛ املتعلقة هبذه التنظـيامتونود أن نوضح أن بعض التواريخ

 البعض جيعل تـاريخ التأسـيس :ً فمثال،ختتلف من مصدر آلخر بحسب املعيار املعتمد
 . وهكذا؛ البداية الفعلية: وآخر قد جيعله، بداية الفكرة:هو

 ةب عريقـاحـزأ ا إلثبات أهناكام أن بعض األحزاب تلجأ إىل تقديم موعد تأسيسه
 .  يف الساحة منذ زمن طويلةومتواجد
 كام يف حزب الـدعوة ومنظمـة ! أن عدة أحزاب حتمل االسم نفسه-ًأيضا-نجد و

 كام أن بعض األحزاب الصغرية اندجمت مع أحزاب كبرية كاملجلس ،العمل اإلسالمي
 .األعىل

 كانـت ؛أن معظم األحزاب والشخصـيات املشـار إليهـاب التنويه -هنا-وال يفوتنا 
ثـم  ،)٢٠٠٣( األمريكية عىل العراق عـام متواجدة خارج العراق حلظة اندالع احلرب

 . وانشقاقات، وحدثت فيها تغريات، وتوسعت، وانترشت،قدمت إىل العراق
 هـذا إعـداد، وهـو عـام )٢٠٠٨(التغريات التي طرأت عليها حتـى عـام وسنذكر 

 .»املوسوعة«اجلزء من 
 


 


 ـصـالح : ـعـىل ـيـد عـدد ـمـن الشخصـيات منـهـا)م١٩٥٧(زب يف سـنة تأسـس اـحلـ

ـب ـرتىض العـسـكري،األدـي ـيد ـم ـيم، والـس ـدي احلـك ـيد مـه ـاعي، والـس ـب الرـف   ، وطاـل
 . والسيد حممد باقر الصدر،وعبد الصاحب الدخيل



 
 

 


 

 

 


 

 .وقد سبق لطالب الرفاعي عالقة مع حزب التحرير ومجاعة اإلخوان املسلمني
 

              


 
 السـيد حممـد : يضـم بعـض اللبنـانيني مثـل:-يف بداياتـه-وقد كان حزب الدعوة 

، وقد كـان  الذين نقلوا جتربة احلزب للبنان؛ ومهدي شمس الدين،حسني فضل اهللا
ه، وقـد تعـرض احلـزب يف  حتى بعد خروجه من؛حممد باقر الصدر هو املرجع للحزب

 .مسريته إىل عدد من االنشقاقات
 وقـد سـبق أن ،-رئيس الوزراء احلايل- املالكي كامل نوري اًويرأس احلزب حالي

، ) إبـراهيم األشـيقر:واسـمه األصـيل(رأس احلزب لفرتة من الزمن إبراهيم اجلعفري 
اجلعفـري عـن احلـزب رئيس الوزراء السابق، الذي كـان مقـيام يف بريطانيـا، ثـم انشـق 

 وأسـس قنـاة فضـائية خاصـة بـه ،)جتمع اإلصالح الـوطني (:ا هوً جديدًوأسس تنظيام
 ).بالدي( فضائية :هي

                                         
ـــيعة « )١( ـــراقـش ـــاب املســــبار (» الـع ـــدعوة«، و)٤٧و٢٥ص (، )٩كـت ـــادل » حــــزب اـل  لـع

، »٧سلسلة دراسات مركـز الدراسـات اإلسـرتاتيجية والبحـوث والتوثيـق «عبد الرؤوف، 
 .)٩ص (

  .هؤعمر كامل وزمال )١٦٢ص ( »مساجد يف وجه النار« )٢(
  .)١٦٢ص(املصدر السابق  )٣(



 
 





 

 

 



– 

 

         


 
 مع املجلس األعىل للثورة اإلسالمية يف العراق، -ا حالي-وحزب الدعوة متحالف 

 وحزب ،»القائمة الشيعية«املعروف بـ ) االئتالف العراقي املوحد( أهم مكونات :ومها
 . الفضائية)املسار(الدعوة يملك قناة 

  
 .هلاشميحممود ا :برئاسة كبري القضاة اإليرانني )م١٩٨٢(أسسته إيران يف عام 

حممـد بـاقر  وتنصيب ، أوعز اخلميني بعزل اهلاشمي؛وحتى ال ينجح هذا التجمع
 ، عبد العزيز احلكيمأخوهتسلم القيادة  )٢٠٠٣( عام هلا اغتي له، وعقباًرئيساحلكيم 

 .-مرشد الثورة اإليرانية-عيل خامنئي  وهو يتبع ملرجعية
ا ًويعد أكثر األحزاب العراقية الشيعية والء وتبعية إليـران، ويـؤمن املجلـس إيامنـ

 .ا بوالية الفقيه تام
 والتـي ، برئاسة عامر عبد العزيز احلكـيم»شهيد املحراب«ويتبع للمجلس منظمة 

 .تعد الواجهة اخلريية للمجلس
  . الفضائية اللسان الناطق للمجلس)الفرات(قناة  وتعترب

                                         
 .)١٥٢ص( »مساجد يف وجه النار« )١(



 
 

 


 

 

 


 

 

     





 
 

 )١٩٨٠(الذي تشكل هناية عام ، )فيلق بدر( هو ،ويتبع للمجلس جناح عسكري
 ومـن األرسى العـراقيني يف إيـران، إذ كـان اخليـار ،عـراقمن املبعدين اإليرانيني مـن ال

 . أو الدخول يف فيلق بدر، إما املوت:أمامهم
 فيام نشاطاته املسلحة الطائفية ،ا له ا رئيسيًويتخذ الفيلق من كربالء والنجف مركز

 .تشمل معظم وسط وجنوب العراق
 



 
 





 

 

 



– 

 
 

إليراين يف احلـرب مـع وكانت مهمة فيلق بدر هي حفر اخلنادق األمامية للجيش ا
 وبقيـادة ضـباط مـن ؛ا من القوات اإليرانيةً، ثم أصبح جزء)١٩٨٨ -١٩٨٠(العراق 

ـة ـورة اإليرانـي ـدر،حــرس الـث ـراقيني ملنظمــة ـب ـن الـع ـد ـم ـنهم ســنة؛ وانضــم العدـي  ، ـم
 !ا مـن التـعـذيب الـذي ـكـان يـواجههم يف أقـفـاص األرس يف إـيـرانً ختلـصـ؛ومسـيحيون

  .اًألف) ٣٥(وأصبح عددهم 
 قتل األرسى العراقيني يف معركة البسـيتني :وكانت أول جمزرة مجاعية ارتكبها هي

 أسـري عراقـي، ثـم عهـد لقـوات بـدر )١٥٠٠( والتي قتل فيهـا ،)١/١٢/١٩٨٠(يف 
 . تعذيب األرسى العراقيني يف إيران

 وخاصة يف معسكر ؛وارتكب فيلق بدر العديد من املجازر بحق األرسى العراقيني
 . وغريها من معسكرات األرس يف إيران، وأهواز فرز، وبابلرس،حشمتية و،كوركان

 .وراح ضحية هذه املجازر عرشات اآلالف من األرسى العراقيني
 فـإن قـوات ؛)٨/٨/١٩٨٨(وعىل الرغم من وقف القتال بني العراق وإيـران يف 

ور  وخاصة يف ه؛بدر أخذت عىل عاتقها القيام بعمليات قتل وسلب يف جنوب العراق
 . والقيام بعمليات عسكرية ضد املدنيني،ً عن طريق التسلل ليال؛احلويزة



 
 

 


 

 

 


 

 وبعـد ، دخلـت قـوات بـدر)٢٠٠٣(وبعد احتالل القوات األمريكية العراق عام 
صـبح أنـه أّ ادعى فيلق بـدر ب:قرار احلاكم األمريكي بول بريمر حل املليشيات اخلاصة

 .منظمة سياسية
 حيث يواصل الفيلق نشاطاته ويرتكب عمليات !اءّلكن ذلك مل يكن إال جمرد ادع
 ويقوم بتعذيب ، ويسيطر عىل سجون وزارة الداخلية،قتل واختطاف طائفي ضد السنة

 . ورمي جثثهم يف الشوارع؛السجناء السنة وقتلهم
، )اسـم حركـي( هـادي العـامري :-يف الوقت احلارض-ويتوىل رئاسة منظمة بدر 
، وهو رئيس جلنة األمن والـدفاع يف جملـس النـواب طائفيةاملتهم بقيادته لفرق املوت ال

 .العراقي
 

   


 
  

ت (املرجع حممد احلسيني الشريازي -وهي تعترب اجلناح السيايس للتيار الشريازي 
 .-وبعد موته ملرجعية صادق الشريازي) م٢٠٠١

                                         
األحـزاب واحلركـات واجلامعـات « :، وانظـر)٣٩ص (، )٧كتاب املسـبار ( »عراقشيعة ال« )١(

ص ( »مسـاجد يف وجـه النـار«و،  حترير فيصل دراج ومجال بـاروت)٢/٣٥٣( »اإلسالمية
١٦٦(.  



 
 





 

 

 



– 

 الذي ؛ وشقيقه هادي املدريس، عىل يد حممد تقي املدريس)١٩٧٩(تأسست سنة 
 . احلايليعد القائد

 .جواد العطار: فيام الناطق الرسمي هو، أما إبراهيم املطريي فهو األمني العام
 

                              


 
حركـة املرجعيـة، : امء عديدة مثـل حتت أس)١٩٦٧(يف عام املنظمة كانت بدايات 

وهي أسامء اختذهتا املنظمة قبـل اإلعـالن ، احلركة الرسالية، حركة الطالئعيني الرسالية
 . ، عام انتصار ثورة اخلميني)١٩٧٩(ا عام  عن نفسها رسمي

، حيث جـاء يف أدبيـاهتم »والية الفقيه« ويرفض »شورى الفقهاء«يؤمن احلزب بـ 
 يبقـى ؛ وربام توفرها يف أكثر مـن شـخص يف زمـان واحـد،رشوطومع توفر ال«: القول

 . وحتقق طموحاهتا وآماهلا،اخليار لألمة يف انتخاب قيادهتا التي تلبي حاجاهتا
 وتكـون ،)القيـادة( يتحقق مفهوم التعددية عىل املستوى املرجعية الدينيـة ؛وبذلك

 جمالس الشورى املحلية اىل) القيادة(نظرية الشورى بكل مستوياهتا من شورى الفقهاء 
ا ً ويفسـح املجـال واسـع،صامم أمان حيول دون حتول القيادة اىل حالة فرديـة اسـتبدادية

 .أمام املشاركة اجلامهريية بشكل سليم
 ؛وال تعتقد منظمة العمل اإلسالمي بنظرية انتخاب القائد عرب أهل احلـل والعقـد

 . تعتقد وتنادي باالنتخاب املبارش وإنام،اًكام هو حاصل يف احلكومات اإلسالمية سابق



 
 

 


 

 

 


 

من ينتخـب  (: حتت عنوان)١٩٧٦(وقد جاء ذلك يف كراس داخيل هلا صدر عام 
 .» )؟ الطليعة أم األمة:القائد
  

 ،ا حلركة املهجرين العراقينيً وتعترب امتداد،)م١٩٨٠(تأسست خارج العراق سنة 
 ويـرتأس ، الشـيخ مجـال الوكيـل:وقائـدها احلـايل هـو، زيةوهي تتبع للمرجعية الشـريا

 .املكتب السيايس عباس الشمري
 .مقرها يف مدينة كربالء

 .)صحيفة الوفاق اإلسالمي( :وللحركة صحيفة ناطقة باسمها تدعى
 

       
     

 
  

نجـل املرجـع حممـد صـادق  بزعامـة )٢٠٠٣(ظهر بعد سقوط نظـام صـدام عـام 
كناية عن - بني خصومه من الشيعة بالزعطوط مقتدىيلقب ، )م١٩٩٩اغتيل (الصدر 

 يف صـغره اً لكونـه كـان مغرمـ)!املـال أتـاري(ـ  وبـ،!- وعدم كفاءته ملنصـبه،صغر سنه
 .)الفيديو(بألعاب 

                                         
 .)١٦٩ص ( »مساجد يف وجه النار« )١(
 .)١٦٥ص ( »مساجد يف وجه النار«، و)٣٧ص ( )٧ كتاب املسبار »شيعة العراق« )٢(



 
 





 

 

 



– 

 

        
-
 

 ويرتكز يف مدينة ، واملرشدين، وللمراجع، يفتقد للتجانس؛ وشبايب،وهو تيار كبري
 ). ا مدينة الصدر حالي(الثورة 

 

 
 

  األب؛صية الصدر بناء عىل و؛يتبع املرجع اإليراين كاظم احلائري الصدري التيار
 .يعترب هباء االعرجي وحازم االعرجي من أبرز قادة هذا التيارونكاية بالسيستاين، 

 من العداوة ألمريكا بـني احلـني اً ويظهر شيئ،قتدى وتياره عالقة جيدة مع إيرانمل
 التـي ال ؛)السيسـتاين(وينتقد احلـوزة الصـامتة  ، احلوزة الناطقة:ويعترب نفسه، واآلخر

 .تتدخل يف األمور السياسية
 أحد أكثر التنظيامت الشيعية العراقية ؛»جيش املهدي«يتبع للتيار جناح مسلح هو 



 
 

 


 

 

 


 

، ومـن الفلـسـطينيني الـذين ـكـانوا ا عـىل أـهـل السـنة مـن الـعـراقينيًلتـي شـنت حرـبـا
 . )فرق املوت(، وتشكيل يعيشون يف العراق

 . ألف فرد)٢٠(ويقدر تعداد جيش املهدي بحوايل 
 وبـني القـوات ،وبني احلـني واآلخـر تنـدلع اشـتباكات بـني عنـارص هـذه امليليشـيا

 .  مد النفوذ واالستيالء عىل السلطة لغايات؛األمريكية والعراقية
 ؛ا بتجميد جيش املهدي لستة أشـهرً أصدر مقتدى الصدر قرار)٢٠٠٧( سنة ويف

 .ّإلعادة تنظيمه، ثم مددها لفرتة مماثلة
  

 من مواليد( عىل يد الشيخ حممد اليعقويب ؛ومقره يف النجف )م٢٠٠٣(تأسس سنة 
  .اد تيار تنظيمي لتيار الصدر الواسعإجي هبدف ،)١٩٦٠

أول مـن عمـل عـىل حتويـل املرجعيـة إىل كيـان مؤسسـايت «:وعىل حـد تعبـريه فهـو
 .»حقيقي تبقى حمافظة عىل ديمومتها

 .ويرتكز نشاط احلزب يف حمافظة البرصة وحمافظة ميسان
 
 

                                         
 .جيش املهديق جرائم َّن وثَم ن أفضلِ م»غربان الغراب«طه الدليمي .يعد كتاب د )١(
 . ألمحد اليوسف»فلسطينيو العراق بني الشتات واملوت«: انظر )٢(
 .)١٧٢ص ( »مساجد يف وجه النار« و،)٣٧ص ( )٧كتاب املسبار ( »شيعة العراق« )٣(



 
 





 

 

 



– 

  
  

 
 :كام يرشف اليعقويب عىل مؤسسات أخرى، منها

 مجاعة الفضالء. 
 صحيفة الصادقني. 
 جامعة الصدر الدينية. 
  املصطفى، وهي مؤسسة لتنظيم العمل االجتامعي للمرأةرابطة بنات. 
 وـهـي ـعـىل ـغـرار جامـعـة الـصـدر يف نظامـهـا ،جامـعـة الزـهـراء للعـلـوم الدينـيـة 

 . إال أهنا خمتصة بالنساء؛ومراحلها
 وتغطـي أغلـب ، إذاعـة تبـث براجمهـا مـن بغـداد: وهـي،مؤسسة إذاعة الـبالد 

 .مناطق العراق
 نقابة السادة العلويني. 



 
 

 


 

 

 


 


 قاطعت مؤمتر لندن للمعارضة العراقية ،هي جتمع ألربعة أحزاب شيعية صغريةو

 .)م٢٠٠٣(، وظهرت بعد سقوط نظام صدام عام )٢٠٠٢(عام 
 وحممـد ، وتتتبع ملرجعيـة الشـريازي، وأزهر اخلفاجي، حممد احلامتي:القائد احلايل
  .يادة مراجع الدينتؤمن بق، وصادق الصدر

 

 


 


، الذي عاش خارج العراق )١٩٢٣من مواليد (حممد بحر العلوم يف لندن  أسسها
ا له بعـد سـقوط ً ورئيس، يف جملس احلكم االنتقايلاًضو ثم أصبح ع،)١٩٦٩(منذ سنة 

 . نظام صدام
 ).٢٠٠٥- ٢٠٠٣( وزير النفط يف العراق ؛وهو والد إبراهيم بحر العلوم

 

  






 
 





 

 

 



– 


 يف )م٢٠٠٣(أسسه عبـد املجيـد اخلـوئي، نجـل املرجـع أيب القاسـم اخلـوئي سـنة 

 . غري سيايس؛ وهو ذو طابع اجتامعي ثقايف،لندن
 . وينتقد احلكومة الدينية يف إيران،)والية الفقيه(اخلوئي يرفض فكرة 

 يف شـهر ، الصـدرىأتباع مقتـد من قبل ؛تعثر املجلس بمقتل اخلوئي يف النجف
 . قبيل سقوط بغداد،)٢٠٠٣نيسان / أبريل(

 .»جملة النور« لندن، و يف»اخلوئي اخلريية«يرشف املجلس عىل مؤسسة 
 

 


 
 

ـدعوة اإلـسـالمية ـاب انـشـقاق ـعـن ـحـزب اـل ـيعي أـسـس يف أعـق ـنة تـشـكيل ـش  ـس
 الـذي التقـى مـع خـط ؛ متثلت هذه االنشقاقات بخط سامي جابر البدري،)م١٩٧٠(

حركة « : ليندمج املنشقان مع تشكيل إسالمي آخر يقوده غالب الشابندر هو؛آخر يمثله
 .»حركة جند اإلمام« :ونوا حركة واحدة أطلق عليها ليك؛»اإلسالميني العقائديني

                                         
القصة احلقيقية ملقتل السيد عبد املجيد ..  جداظهرية ساخنة «نظر تفاصيل اغتياله يف كتاب ا )١(

 .معد فياضملؤلفه  »اخلوئي
 .)٣٧ص ( )٧ كتاب املسبار( »شيعة العراق« )٢(



 
 

 


 

 

 


 

ـا ـدهم منـه ـرهم ونـق ـل فـك ـم نرشات خاصــة متـث ـتقيم(: وكاـنـت ـهل ـق املـس  ،)الطرـي
 ). املجاهدين( و،)اهلدى(و

ـ ـورة ؛ا وحالـي ـىل للـث ـس األـع ـة ضــمن املجـل ـيامت املؤتلـف ـن التنـظ ـة ـم ـرب احلرـك  تعـت
 .  وتؤمن بقيادة احلكيم،اإلسالمية

 . غالب الشابندر:شيخ سامي البدري، ومن أبرز قيادييهم ال:ويرتأس احلركة
 .  وعالقاهتم مع منظمة العمل اإلسالمية غري جيدة

 .)مجاعة مسعود برزاين(وللحركة تعاون مع احلزب الديمقراطي الكردستاين 
 

 


 


 
 اخلالفات الشيعية )م٢٠٠٣ابريل (أظهر سقوط نظام صدام حسني يف شهر نيسان 

 السابق أيب القاسم اخلوئي املرجع نجل ؛ التي برزت بمقتل عبد املجيد اخلوئي،العميقة
 .  ووجهت االهتامات إىل أنصار مقتدى الصدر،يف مدينة النجف

 من قبـل ؛-ًأيضا-لنجف ين يف اثم جاء حصار منزل مرجعهم الكبري عيل السيستا
 ، قـيـامهم بقـتـل اـخلـوئي- اآلنإىل- مقـتـدى وأنـصـاره ينـفـون(أنـصـار مقـتـدى الـصـدر 

 لـوال الوسـاطات ، ساعة)٤٨( ومطالبته بمغادرة العراق خالل ،)وحمارصة السيستاين
 . ً ليزيد اخلالفات الشيعية اشتعاال؛العشائرية



 
 





 

 

 



– 

ـري ـمـن ـهـذه الرصاـعـات  ـشـهد الـعـراق:وـخـالل الـسـنوات اخلـمـس املاـضـية  الكـث
 . وحتسني املواقع،ا إىل تقاسم النفوذًالشيعية، التي هتدف أساس
 وبـني ،تنـدلع اشـتباكات بـني عنـارص ميليشـيا جـيش املهـدي :فبني احلني واآلخر

، وبني القوات )الدعوة واملجلس األعىل(القوات العراقية التابعة لفصائل شيعية أخرى 
 وتـم ،ّ التي ادعى زعيمها أنه املهـدي املنتظـر؛ السامء الشيعية وبني مجاعة جند،العراقية

 .)٢٠٠٧(القضاء عىل حركته يف بدايات عام 
 ال يمكن تفسـريها  وحماولة كل فصيل فرض وجوده،التصفيات الشيعية الداخلية

 ،لشـيعة العـراق والعـامل اًوحيـد اً عن األصابع اإليرانية التي تضـع نفسـها مرجعـاًبعيد
يـراين لـن يكـون لـه  أن أي شـيعي خـارج اإلطـار اإل:توصل رسالة مفادهاوحتاول أن 

ـنـه ال يمـكـن إقـصـاء إـيـران ـعـن املـشـهد العراـقـي ـبـأي ـحـال ـمـن أ و،وـجـود يف الـعـراق
  .األحوال

ّكام أن الفراغ الذي سـببه االهنيـار املفـاجىء لنظـام صـدام أوجـد قيـادات جديـدة 
 رسـالة إىل اآلـخـرين بأنـه ال يمـكـن  ـبـل وتريـد أن توـصـل،حتـاول أن متـأل ـهـذا الفـراغ

 بأنه هو املتحـدث ، وهو مقتدى الصدر؛ّ وقد رصح أحد هؤالء،استثناؤهم وهتميشهم
 . والشيعة يف العراق،باسم احلوزة العلمية يف النجف

 إال أن هذه القوى ،وبالرغم من النزاع الظاهر للعيان بني القوى الشيعية يف العراق
ـن شــأنه ـل ـم ـربه حتــاول التقلـي ـ« وتعـت ـاًتالعـب ـني الصــدر ،»ا  خارجـي  وأن ال خــالف ـب

 بل حاولت بعض اجلهات املؤيدة للشيعة أن تلصق حادثة قتل عبد املجيد ،والسيستاين
 .»موالني لصدام«ي إىل اخلوئ

                                         
 .)١٨/٥/٢٠٠٣(مفكرة اإلسالم موقع  )١(



 
 

 


 

 

 


 

 وإعادهتـا إىل ،كام أن سقوط نظام صدام أعاد اآلمال الشيعية بإحياء حوزة النجف
 ذلـك أنـه هيـدد مكانـة ،سب له إيـران ألـف حسـاب وهو األمر الذي حت،سابق عهدها

 حيـث تسـعى ؛ وهيدد مرجعية مرشد مجهوريـة إيـران عـيل خـامنئي،حوزة قم اإليرانية
 وعـدم قبـول مرجعيـة ، إضافة إىل مرجعيته السياسـية؛تثبيت مرجعيته الدينية ىلإإيران 
 ،باكسـتان و، واخللـيج، خاصة السيسـتاين الـذي يلقـى قبـول الشـيعة يف العـراق؛سواه

 . وغريها
 بـل ومنـذ ،والرصاع بني التنظيامت واهليئات الشيعية ظهر قبل سقوط نظام صدام

 متثـل يف االنشـقاقات العديـدة التـي تعرضـت هلـا العديـد مـن التنظـيامت ،وقت طويل
 مؤمتر لندن للمعارضة )٢٠٠٢( الذي قاطع يف صيف ، وخاصة حزب الدعوة؛الشيعية
اولة املجلس األعىل للثورة اإلسالمية يف العراق بقيادة حممد  عىل حماً احتجاج؛العراقية

 .باقر احلكيم احتكار التمثيل الشيعي
 مقتدى الصدر عندما أعلن يف العراق دار يف وقت سابقوثمة رصاع شيعي شيعي 

، والـذي تأسـس رفضه ملجلس احلكم االنتقايل الذي يتكون أكثر من نصفه من الشيعة
  .طاحة بصدامإلعقب ا

 ٍ ومعاد،ٍ و موال إليران،علامين -ديني : ع يدور عىل عدة مستويات هيوهذا الرصا
 . و عىل صعيد احلوزة الصامتة واحلوزة الناطقة،هلا

 


 
قيني عىل  سعى إليه معظم العرا؛اً مشرتكاًشكلت اإلطاحة بنظام صدام حسني هدف

 . ومذاهبهماختالف أصوهلم
جلـأ إليهـا  فقـد ،تحـدة متلـك معظـم خيـوط قضـية العـراقوحيث أن الواليـات امل

شهدت فرتة ما قبل و ،لشيعيةاألحزاب اعىل رأسها  و؛العديد من األحزاب والتنظيامت



 
 





 

 

 



– 

 واملجلس األعىل للثورة اإلسالمية ،كينيياحلرب اجتامعات عديدة بني املسؤولني األمر
 . املقرب من إيرانمد باقر احلكيمبرئاسة حم

لربيطـانيني  كانـت تتقـارب مـع ا؛كام أن مجاعة أخرى هي مجاعـة اخلـوئي يف لنـدن
 وكـان عبـد املجيـد اخلـوئي األمـني العـام ملؤسسـة اخلـوئي ،واألمريكان بشكل ملفـت

 . اخلريية جياهر بتأييده للحرب األمريكية عىل العراق
ـة ومواـقـف ،متناقضــة ـشـيعية ترصـحيـاتونـسـتطيع أن نلـحـظ  ـمـن احلــرب  خمتلـف

 حيث صـدرت أصـوات يف ؛ أمريكا»الشيطان األكرب « واملوقف من،واإلطاحة بصدام
  .لهالبداية تندد بشن أمريكا للحرب ضد العراق ثم احتالهلا 

  أصـحابشـارك فقـد ،لكن املواقف احلقيقية كانت بخالف الترصحيـات السـابقة
 ونربرأصـبحوا يـ و،بته أمريكـاّس احلكـم االنتقـايل الـذي نصـلـيف جمترصحيات هذه ال

 . من مقاومتهونذرحي و،لوجود األمريكيا
 :وفيام ييل رصد ألهم هذه املواقف





 موقف التيار

قبل  التيار
 احلرب

 بعد احلرب أثناء احلرب

 :جعااملر
، السيـســتاينـعــيل 

ـــــد ســــــعيد  حمـم
ـــيم ـــد ، احلـك حمـم

، بـشـــري النجـفـــي

ــة املحتلـــني  ــوى بمقاتـل  ،فـت
ونفي إصدار فتـوى أو بيـان 
ـــزام  ـــدعوة الـســـكان اللـت ـب

 .اهلدوء
 )٥/٤/٢٠٠٣( »الرأي«

السيـســتاين يـصــدر فـتــوى 
ـــوات  ـــة الـق ـــدم مقاوـم بـع

 . وعدم تأييدها،األمريكية
ــة« ــة املجـل  /١٥/٦( »جمـل

٢٠٠٣( 



 
 

 


 

 

 


 

حممــــد إســــحاق 
ـاض حـسـني ، الفـي
 الصدر

ــــاتح كاشـــــف  ـف
ــــل  ــــاء، ممـث الغـط
احلـــوزة العلميـــة 
 للنجف يف بغداد

ـــــــتالل    ـــــــة االـح مواجـه
ــة  بالطريـقــة الـســلمية لغاـي

 .اآلن
 /٢٤/٥( »الدـســـــــــتور«

٢٠٠٣( 
الشـــــيخ حممـــــد 

 نيابة عن ،اخلاقاين
كبار علامء الشيعة 

 يف النجف

ـــدفاع عــــن   ـــدعوة إىل اـل اـل
الوطن والعرض ضد الغزاة 
 ،املـجـــــــرمني الـكـــــــافرين

 وـعـدم ، النـظـامواـلـدعوة إىل
الرصاـعـــــات الشخـصـــــية 

 )٢٦/٣/٢٠٠٣( »الرأي«

 

 :املرجع
حـســـني الـصـــدر 
ــــــــــــــــيم يف  املـق

 الكاظمية

 
حتريم التعـاون 
مع األمريكـان 

 الكفار

  

ـرى أن ترصفــات قــوات    مقتدى الصدر ـي
التـحــــالف ـهــــي ـســــبب 
ـزاع ـمـع  املقاوـمـة، لـكـن الـن
ـــــــة  ـــــــوات األمريكـي الـق
والربيطانـيـــة ـجيـــب حـلـــه 

س ـبــالطرق الـســلمية وـلــي
 .بالطرق احلربية



 
 





 

 

 



– 

ـــــــــــــرأي«  /١٩/٧( »اـل
٢٠٠٣( 

ــم  ــس احلـك ــرى أن جمـل وـي
ـــي،  االنتـقـــايل ـغـــري رشـع

 هـذا البلـد ا أنـه سـلمًمعترب
ـوات  املســلم واملســامل إىل ـق

 .أجنبية
ـــــــــــــرأي«  /١٩/٧( »اـل

٢٠٠٣( 



 بعد احلرب أثناء احلرب قبل احلرب التيار موقف التيار

املجـلـــــــــس 
ىل األعــــــــــــ

للثــــــــــــورة 
ـــــالمية  اإلـس
يف الـعــــــراق 

ـــــران( ، )طـه
ـادة حممــد  بقـي
 باقر احلكيم

وبعد اغتيالـه 
ـشــقيقه عـبــد 
العزيــــــــــــز 

 احلكيم

 نفضل أن يكون التغيـري -
 .بيد العراقيني
 .لبيايتامد ترصيح حل

ــــــــــــة«  /٥/١٠( »املجـل
٢٠٠٢( 

 اســتعداد للتـعــاون ـمــع -
ـك ؛أمريـكـا  إذا ـسـاعده ذـل

 . يف احتالل موقع متقدم
 /٢٦( »األوـســطالرشق «

١١/٢٠٠٢( 
 نفي وجود فتـاوى حتـرم -

. التـعـاون ـمـع األـمـريكيني

ــــــتالل - ــــــة االـح  إداـن
 .األمريكي

 /٢٣/٣(اـلــــــــــــرأي «
٢٠٠٣( 

 باقر احلكيم يطلب من -
 .الشيعة البقاء يف منازهلم

 /٢٦/٢( »دســــــتورال«
٢٠٠٣( 

 حمـســن احلـكــيم أـحــد -
الشـيعة يف : جلسقادة امل

ــدخلوا يف  بـغــداد ـلــن يـت
األعامل العسـكرية طاملـا 

ـاقر احلـكـ- ـا : يم ـب قواتـن
يف ـكـــــــل مـكـــــــان يف 
ـــــراق، وهــــــدفنا  :الـع

الـســيطرة ـعــىل األرض 
 .ومنع اهليمنة اخلارجية

ــــاهرة«  »صـــــحيفة الـق
)١١/٤/٢٠٠٣( 

 إـيـران تتلـقـى نـصـائح -
ـبـــأن يـعـــدل املجـلـــس 
األعـىل ـعـن موقـفـه ـمـن 
اـحـتالل الـعـراق ويـغـري 

ـورة (اـسـمه وـحيـذف  الـث



 
 

 


 

 

 


 

 
  

 /٢٧( »الرشق األوـســط«
١١/٢٠٠٢( 

 نـفـي الرغـبـة باالـسـتئثار -
 . باحلكم

ــة« ــوطن الكويتـي  /٧( »اـل
٣/٢٠٠٣( 

مل يتأكدوا من هناية نظـام 
 .صدام

 )٥/٤/٢٠٠٣(الرأي «
بـــاقر احلكـــيم حممـــد  -

ــب بـــإدارة األمـــم  يطاـل
املتحـــدة للعـــراق ـفـــور 

 .انتهاء احلرب
 /٦/٤( »احليــــــــــــــاة«

٢٠٠٣( 

ليـكــــون ) اإلـســــالمية
 . للعراق اجلديداًمناسب

ـض تعـيـني - حــاكم  رـف
  .عسكري أمريكي

 /١٦/٦( »اـلــــــــرأي«
٢٠٠٣( 

ـــاملجلس -  القـيـــادي ـب
عبـــد العزيـــز احلكـــيم 
ـــــــرفض املقاوـمـــــــة  ـي
املـســــلحة لالـحــــتالل 

ـي ـدعو إىل ،األمريـك  وـي
  .مقاومة سلمية

 /١٩/٦( »اـلــــــــرأي«
٢٠٠٣( 

 املرجع
الشــــــــــيعي 
ـصـــــــــــادق 
الشــــــريازي 
املقـــــــــيم يف 

 إيران

الوحدة لإلطاحة بصـدام، 
ــة الســـبل  ــل بكاـف والتوـس

حة لتحقيق هذا اهلدف املتا
) االـســتعانة باألمريـكــان(
ــة« ــوطن الكويتـي  /٧( »اـل
٣/٢٠٠٣( 

  

 املرجع
حمـمـــد تـقـــي 

 املدريس

 الدعوة إىل قيام دولـة -  
 .تعددية ومتقدمة

 رفض مهامجـة قـوات -
  .التحالف

 /١٧( »العريب الوطن«



 
 





 

 

 



– 

٢٠٠٣ /٧( 
ـحــــــــــــزب 
ــــــــــدعوة  اـل
ـــــالمية  اإلـس

 )لندن(

ال نرـغـب يف تـقـديم غـطـاء 
 العســـــكرية للعمليـــــات

ــة، فهـــذا لـــيس  األمريكـي
 ولــو فعلنــا ذلــك ؛دورنــا

 . خلرسنا احرتام شعبنا لنا
ـــاطق  ـــاس الـن ـــدر عـب حـي

 »العـرب اليـوم« .الرسمي
٢٠٠٣ /١٦/٢ 

ــــــض اخلطـــــــط -   رـف
األمريكية إلنشاء بـديل 

 .يف العراق
 »الرشق األوـســـــــــط«
)٢٠/٥/٢٠٠٣( 

ـس -  اـلـدخول يف املجـل
لهم ّـمـــــث و،االنتـقـــــايل

 .إبراهيم اجلعفري
 
 

 بعد احلرب أثناء احلرب قبل احلرب التيار موقف التيار
ـد  ـد املجـي عـب

 اخلوئي 
ــــ- ــــأي اً مرحـب  ـب

ــــص  ــــرف خيـل ـط
  .العراق

 »الرشق األوسط«
)١٦/٢/٢٠٠٣( 

عـبــد املجـيــد اـخلــوئي ينـفــي 
ـــة الشــــيعة االســــت ئثار رغـب

  .باحلكم
 /١٣/٤(الدســـــــــــــــتور «

نرشت املقابلة بعـد  ،)٢٠٠٣
 .مقتله

 

العـــــــــــــامل 
الشـــــــــيعي 

بـحــر حمـمــد 
العلوم املقيم 

 يف لندن

 وجود مصلحة لديـه يف أن - 
تزيل أمريكا صـدام، والتقـاء 

املـصـــــــلحة : مـصـــــــلحتني
ـة  ـة يف وجــوب إزاـل األمريكـي
عميلها، ومصلحته هو يف أن 

 .يزال صدام

ـوال موـقـف التحــالف -  ـل
يف إزاحـــة صـــدام لبقينـــا 

 أخــرى حتــت اً عامــ)٣٥(
 ونحـن نقـدر ،هذا الضـيم

ــت  ــف، وإذا ـمت ــذا املوـق ـه
 ـفـنحن نـقـول ـهلـم ؛األـمـور



 
 

 


 

 

 


 

إنـنـــي مل أـقـــف إىل : ويـقـــول
جوار أمريكا يف هذه احلرب، 
ـــل أـهنـــم ـغـــزاة،  وأـنـــا مل أـق
وأكتـفــي حـتــى اآلن ـبــالتزام 

 .الصمت
 ـلـيس بمـقـدوري أن أفـعـل -

ـــى أن !أي يشء ـــي أمتـن  لكنـن
 .أي صدام) يشيلوه(

 ليس لدينا موقـف رسـمي -
أو إعالمــي معـلــن وال ـغــري 
معلن بدعم ومباركة أمريكا، 
وعىل من ال يريـد احلـرب أن 

 . يزيل سبب احلرب
 /٦(املشـــــاهد الســـــيايس «
٤/٢٠٠٣.( 

 وأعطوـنـــا ، لـكـــماًـشـــكر
 .مقاليد بلدنا بيدنا

 العمليات ضـد القـوات -
ـة ترض بمصــلحة  األمريكـي
ـــر ممــــا ترض  العــــراق أكـث
باألمريكيني، واألمريكـان 
ـــــــأتوا إىل العــــــــراق  مل ـي
ـام  ـن أجــل نـظ وحيــرروه ـم

ـي طــائفي أمحــق  مــن قمـع
ـــون الـعـــراقيني  أـجـــل عـي

 .فقط
 /١٨/٧( »اـلـــــــــــــرأي«

٢٠٠٣( 
ـم - ـس احلـك ـل يف جمـل  دـخ

 .االنتقايل





 موقف التيار
قبل  التيار

 احلرب
أثناء 
 احلرب

 بعد احلرب

ـمجـع ـمـن عـلـامء 
ــــــــــيعة يف  الـش
املنطقة الرشقيـة 

ـــــــــــــــارص ( ـن

عىل الشـعب العراقـي أن يسـتهدي : بيان  
 .بتوجيهات مراجع الدين

مشاركة الشعب العراقي أفراحه بسقوط 
ـاكتامل الفرحــة بإهنــاء  ـل ـب النظــام واألـم



 
 





 

 

 



– 

السلامن، حسن 
الـصـفار، حمـمـد 

 ) الخ..العوامي

 .اهليمنة األجنبية
 /١٩( »الوكالـــــة الشـــــيعية لألنبـــــاء«
٤/٢٠٠٣( 

)٤٥٠( 
 شخصية شيعية

ىل ويل العهـد السـعودي إإرسال عريضة   
بتحسني وضع الشـيعة، ويبـدو للمطالبة 

أن الوضع العراقي وحتسن وضع الشيعة 
يف العــراق شــجعهم يف الســعودية عــىل 

 .التقدم هبذه املطالب



 بعد احلرب أثناء احلرب قبل احلرب التيار موقف التيار

اجلعفري  املفتي 
ـــل  ـــبالد جبـي ـل
وكرسوان عـبــد 
األمــري شــمس 

 الدين

ـذكري خــالل صــالة    الـت
ـــ ـــه اجلمـع ـــام اقرتفـت ة ـب

أمريكـــــا يف العـــــراق، 
والطلب مـن العـراقيني 
االلتــــزام بتوجيهــــات 

 .حوزة النجف
 »الوكالـــــة الشـــــيعية«
)١٩/٤/٢٠٠٣( 

ـــيس  ـــب رـئ ناـئ
املجـلـــــــــــــس 
الشيعي األعـىل 
ــــد األـمــــري  عـب

 قبالن

ـراقيني    ـن الـع ـب ـم الطـل
ــة ــض الفتـن  وـعــدم ،رـف

الســـري وراء املغريـــات 
األمريكية، والتزام قول 

 .املرجعيات



 
 

 


 

 

 


 

 »رشق األوـســـــــــطال«
)١٩/٤/٢٠٠٣( 

ــــزعامء الشـــــيعة-  الزعامء الشيعة  يف  اـل
لبنان ال يأملون بمشاركة 
الســــــكان الشــــــيعة يف 
ــــــب  ــــــراق إىل جاـن الـع
األمريكــــــــان رغــــــــم 
 . تنديدهم بسلطة صدام

ــــــــــرأي«  /٢٧/٣( »اـل
٢٠٠٣( 

 التندـيـــــــد ـبـــــــالغزو -
ـــــة  األمريـكـــــي ومطالـب
 تالعراقيني بتنفيذ عمليا

 .استشهادية
ــــــــــرأي«  /٢٩/٣( »اـل

٢٠٠٣( 

 

:  حســــــــــن نرص اهللا- حزب اهللا
شــــــــعوب املنطقــــــــة 
ستســـتقبل األمريكـــان 
ـــــدماء والســــــالح  باـل
ـــــــــــــــــــــات  والعملـي

 .االستشهادية
 اـلــدعوة إىل مـصــاحلة -

ـام واملعارضــة  ـني النـظ ـب
 .يف العراق

سـقوط الطاغيـة ـصـدام  
أـتـاح للـشـعب العراـقـي 
ــة لكـــي  فرصـــة تارخيـي
ــــه،  يـعــــرب ـعــــن حريـت

ل قيد يمكـن ويرفض ك
أن يفرض عليه من قبل 
 .األمريكيني أو غريهم

 »الرشق األوـســـــــــط«
)٢٢/٤/٢٠٠٣( 



 
 





 

 

 



– 

ــــــــة«  /٢٣/١( »املجـل
٢٠٠٣( 

 املرجع
ـن ـيـحمـمـد حســ
 فضل اهللا

 .احلرب ليست صليبية
 /٦/٣( »الزـمــــــــــان«

٢٠٠٣( 

 األمريكـــــان ليســـــوا -
موضــــــع ترحيــــــب يف 

 .العراق
ــــــــــرأي«  /٢٧/٣( »اـل

٢٠٠٣( 
ـــــــــــــة ألي -  ال رشعـي

 . حكومة يعينها املحتل
 /٦/٤( »احلـيــــــــــــــاة«

٢٠٠٣( 

 األمريكــان ـســيبقون -
عــىل حكــم الســنة مــع 
ـمــــنح حـقــــوق أـكــــرب 

 .للشيعة يف العراق
 /١٥/٤( »اـلــــــــرأي«

٢٠٠٣( 




 بعد احلرب أثناء احلرب قبل احلرب التيار موقف التيار
حممـــد بـــاقر 

أمـني املهـري 
عـــام جتمـــع 
 علامء الشيعة

املطالبـــة بســـحق النظـــام 
العراـقــي الـكــافر، وـجيــوز 

 ؛فر أن يرضب الكـافرللكا
 . من ذلكاًوال مانع رشع

 »الوكالة الشـيعية لألنبـاء«
)٢١/٩/٢٠٠٢( 

ـــــــوات   ـــــــة الـق مطالـب
األمريكيــــــة بحفــــــظ 

 أـمحـد .د وـطـرد ،األـمـن
ـراق ـن الـع ـييس ـم  ؛الكـب

ـوان  ـن أـع ـه ـم بحـجـة أـن
 .نظام صدام

الوكالــــــة الشــــــيعية «
 /٢٩/٤( »لألنبـــــــــاء

٢٠٠٣( 
 



 
 

 


 

 

 


 

ـــــــــــام  اإلـم
الـشـــــــــيعي 
ـصـــــــــــالح 

 جواهر

ــــق  أمريكـــــا رش-   مطـل
واـحلـرب ـغـري مرشوـعـة، 
ـدمر  ـد ـي لكــن العــراق ـق
الكويـــت إذا انـســـحبت 
الـقـوات األمريكـيـة منـهـا 

ــــــــــرأي«  /٢٩/٣( »اـل
٢٠٠٣(. 

 




 بعد احلرب أثناء احلرب قبل احلرب التيار موقف التيار
ــد احلـــرس  قاـئ

 الثوري 
ــراقيني عـــىل    حـــث الـع

تنفيــــــــذ عمليــــــــات 
استشـــــــهادية ضـــــــد 
األمريكيني، ومتحـدث 

ـراين يـسـتنكر رـسـم ي إـي
ـهـذه الترصـحيـات الـتـي 
ــــــل السياســـــــة  ال متـث

  .اإليرانية الرسمية
 املرجع 

منتظــــــــــــري 
النائب السـابق 

 للخميني

مـســــاعدة األـمــــريكيني  
 .والربيطانيني عمل كافر

 /١/٤( »الدســـــــــتور«
٢٠٠٣( 

 

 
 



 
 





 

 

 



– 


 

 عـن مبـدأ اًاقية بعيدال يمكن فهم املوقف اإليراين من التطورات عىل الساحة العر
ـد ـران، وال بعـي ـه إـي ـذي تبنـت ـورة اـل ـيج األوىل اًتصــدير الـث ـن حــرب اخلـل   -١٩٨٠( ـع

١٩٨٨ .( 
فتصدير الثورة وحرب اخلليج األوىل ما زاال حيكـامن املوقـف والسياسـة اإليرانيـة 

 . جتاه العراق
 ؛ا ارخييفإيران هيمها أن يكون هلا موطئ قدم يف العراق واخلليج، وهذا هو الثابت ت

حيث كان العراق عىل مر السنني املحطة األوىل يف األطامع اإليرانية منذ عهد الفرس يف 
 .  بالصفويني وإيران الشاهاًفرتة ما قبل اإلسالم، وانتهاء بإيران الثورة، ومرور

ويف فرتة ما قبل احلرب األمريكية عىل العراق، أعلنت إيـران أن منهجهـا سـيكون 
 .  وهو نفس الشعار الذي أعلنته يف أفغانستان،»احلياد اإلجيايب«

 ورفـض صـدام ، رفـض احلـرب:واحلياد اإلجيايب من وجهة النظر اإليرانيـة يعنـي
 عدوها اللدود، الذي حاربته ملدة ثامين سنوات، لكن الواقع يؤكد رغبـة إيـران ؛حسني

ق هـذا  حتى لو اسـتدعى األمـر التعـاون مـع األمريكـان لتحقيـ؛يف إسقاط نظام صدام
 . اهلدف الذي تسعى إليه إيران منذ وقت طويل

ّأن إيران هيأت نفسها ): ٢٠٥ص ()١٩٩٩(ابن خلدون لسنة مركز ويذكر تقرير 
 بمساعدة شيعة ؛)١٩٩٨( والتعاون مع األمريكان لتحقيق ذلك سنة ،لإلطاحة بصدام
 . ّ إبان عملية ثعلب الصحراء؛جنوب العراق

ل الواليات املتحدة إذا ما فرغت من العراق، وترى فإيران ختشى استهدافها من قب
ـا أن أـصـول  ـالنفع، خاـصـة إذا علمـن أن الوـقـوف يف ـصـف األمريـكـان ـسـيعود عليـهـا ـب
 ،العقيدة الشيعية التي تتبناها إيران وتؤمن هبا تنص عىل كفر املسلمني من غـري الشـيعة



 
 

 


 

 

 


 

 . وأهنم أخطر وأكفر من اليهود والنصارى
 ،إهنـم يتعـاونون«: يني األوربيـني يف طهـران عـن اإليـرانينييقول أحد الدبلوماسـ
 . » حتى ال تتأثر مكانتهم يف العامل اإلسالمي؛ولكن ال يريدون الظهور

منع : ويرضب هذا الدبلومايس أمثلة لتعاون إيران مع األمريكان ضد العراق منها
 واحدة عىل األقل مرور إيرانيني إىل العراق للقتال ضد أمريكا، واعرتاض سفينة عراقية

 .يف شامل اخلليج حمملة باأللغام
وتراهن إيران عىل بعض قوى املعارضة الشيعية والكردية، ليكون هلا مـوطئ قـدم 
 ؛يف عراق ما بعد صدام، فاحتضان إيران للمجلس األعىل للثورة اإلسالمية يف العـراق

ودعمهـا لألحـزاب ، اً عسـكرياً ويمتلـك جناحـ،وهو أحد التنظيامت الشيعية الكـربى
 وبخاصة االحتاد الـوطني برئاسـة جـالل الطالبـاين، واستضـافتها للمعارضـة ؛الكردية
  . وحماولة توحيد صفوفها،الشيعية

 مـن اً يكشـف جانبـ:ُوإدخال إيران لعنارص إيرانية بعيد انتهـاء احلـرب إىل العـراق
 رجيـة اإليـراين  خاصـة يف ظـل مطالبـة وزيـر اخلا؛احلرص اإليراين عىل دور يف العـراق

 خاصـة ؛ كامل خرازي بأن يكـون للشـيعة دور يف احلكومـة املقبلـة يف العـراق-آنذاك-
 ويعرتف بمرجعيتهـا الدينيـة ،املجلس األعىل بقيادة حممد باقر احلكيم الذي يتبع إيران

 .  ويؤمن بوالية الفقيه،والسياسية
رب كانـت وسـائل أنه ويف أثناء احل): ٢٨/٣/٢٠٠٣(وتذكر جملة الوطن العريب 

 للحرب النفسية األمريكيـة، اً موازياًإعالم إيرانية مقربة من املرشد خامنئي تلعب دور
                                         

 . الدكتور نارص القفاري»أصول مذهب الشيعة«: انظر )١(
لقـادة اإليـرانيني ـبـذلك ، وذلـك قـبـل اعـرتاف ا)١٠/٤/٢٠٠٣(صـحيفة الـرأي األردنيـة  )٢(

 .اعلنً



 
 





 

 

 



– 

ارك يف ترويج معلومات كاذبة عن انقسامات وانشقاقات داخل السلطة واجلـيش وتش
 .يف العراق




 
كـانوا وعد إزاحة نظام صدام حسني، لقد عمل الشيعة بجد للسيطرة عىل العراق ب

بـأن مجيـع العـراقيني « : ألهنم يعتقـدون،»إعالن شيعة العراق« : باسماًقد شكلوا جتمع
 لدى كل منهم خطة واضحة املعامل، تم االتفاق عليها يف مـا ؛من الطوائف غري الشيعية

 .»بينهم
منة عىل جمريات  حاول املجلس الشيعي األعىل اهلي)م٢٠٠٢( مؤمتر لندن سنة ويف

 .املؤمتر وهتميش مشاركة العرب السنة
 الـذي أخـذ الشـيعة فيـه ؛وتبلورت بدايات هذه اهليمنـة يف جملـس احلكـم املؤقـت

 !! ، بزعم أهنم األغلبية يف العراقاً مقعد)٢٥( من أصل اً مقعد)١٣(
 سعت األحـزاب الشـيعية لرتسـيخ سـيطرهتا عـىل العـراق مـن خـالل ؛وبعد ذلك

 مقابـل تشـكيل حكومـة ؛ االحتالل األمريكي عىل تأجيل االنتخابات املبارشةمساومة
 .انتقالية تكون هلم اهليمنة عليها

 وإـيـاد ،وتواـلـت بـعـد ذـلـك هيمـنـة الـشـيعة ـعـىل احلكوـمـات بزعاـمـة أـمحـد اجللـبـي
 . نوري املالكياً وأخري، وإبراهيم اجلعفري،عالوي

 . وجملس النواب،والرشطة ،وقد امتدت السيطرة الشيعية لقوى اجليش
                                         

 .)١٧/٧/٢٠٠٢( »الرشق األوسط« )١(
 .)١٣/١٢/٢٠٠٢( رجع السابقامل )٢(
 .)١٨/٢/٢٠٠٤ (رجع السابقامل )٣(



 
 

 


 

 

 


 


 

 ، السنة؛أصبح تغلغل النفوذ اإليراين يف العراق وحكومته حقيقة يرصح هبا اجلميع
 بل وحتى بعض الشخصيات الشـيعية العراقيـة ، ودول اجلوار، واألمريكان،واألكراد

 . شيعية معارضة إليران أو قيادات سياسية، بعض زعامء العشائر الشيعية:مثل
 :ومن مظاهر هذا النفوذ اإليراين

 جتنيس ألوف اإليرانيني يف العراق.
 التحدث بالفارسية يف بعض الدوائر الرسمية. 
 وإغراق أسواق العـراق باملنتجـات ،ربط االقتصاد العراقي باالقتصاد اإليراين 

.اإليرانية
 رسقة برتول اجلنوب لصالح إيران.
 ـران السياســية ـف إـي ـراق عــن مواـق ـة الـع ـاع حكوـم ـل،دـف  احــتالل جــزر : مـث

 .اإلمارات
 
 

 

 

 
 



  بيضاء فارغة- ) ٦٨( الصفحة رقم 
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يف رشق معظمهـم  ويعـيش ، يف السعودية أقلية صغرية عرشيةاثن االالشيعةيشكل 
 ،هم األصل يف التواجد الشيعي العريب يف اجلزيرة العربيـةو، يف منطقة اإلحساءاململكة

ـيجادول وـمـنهم تكوـنـت التجمـعـات الـشـيعية األـخـرى يف   حـيـث تتـشـابه  الـعـريبخلـل
 .أةاألصول والنش

 


شـيعي يف هـذه  ويعـود أول وجـود ،بالد البحـرين: ـ بًتعرف قدياماإلحساء كانت 
 . وهم من الشيعة اإلسامعيلية،املنطقة إىل القرامطة
إضـافة إىل أجـزاء أخـرى مـن ا تأسـيس دولـة هلـم يف هـذه املنطقـة، وقد اسـتطاعو

 إىل أن كانـت ،لـث اهلجـري أثنـاء حكـم العباسـينياجلزيرة العربية يف أواخر القـرن الثا
 .)هـ٤٦٧(هنايتهم عىل يد السالجقة سنة 

 املنطقة الرشقية من جزيرة العـرب : فلقد كانت تعني،»البحرين«وعودة إىل كلمة 
 ، واملنطقـة الرشقيـة مـن السـعودية، مـن الكويـتاً جـزء:-باصطالحنا اليوم-وتشمل 

                                         
ّحرـكـة باطنـيـة هداـمـة، تبـنـت اـملـذهب الـشـيعي اإلـسـامعييل، واعتـمـدت التنـظـيم : القرامـطـة )١(

 الـذي نرشهـا ؛ نسبة إىل محدان قرمط بن األشعث:وسميت هبذا االسم، الرسي العسكري
 .)هـ٢٧٨( سنة ،يف سواد الكوفة

ـدهم وأفـكـارهم وانتـشـارهم ، هيل زـكـارـسـ.  د»أخـبـار القرامـطـة« :انـظـر للمزـيـد ـعـن عقاـئ
 .حممود شاكر» القرامطة«، )٦٩ص( عبد اهللا الغريب »وجاء دور املجوس«



 
 





 

 

 



– 

  . اإلمارات العربية من احتادً وقسام، وقطر،والبحرين
 فعاثوا ،وقد خضعت هذه املنطقة لسيطرة القرامطة منذ هناية القرن الثالث اهلجري

 ! وأساءوا إىل احلياة االجتامعية، وأفسدوا العقائد،يف األرض الفساد
 أهنم هربوا من سلطة اخلالفة اإلسالمية إىل األطراف البعيدة عـن السـلطة ؛وذلك

  .فةاملركزية لدولة اخلال
ّوـملـا ـجـاء الـسـالجقة إىل حـكـم بـغـداد ـام  وأـهنـوا نـفـوذ الـبـوهييني الـشـيعة،ّ  فيـهـا ـع

 يف البحرين -أحد رجاالت بني عبد القيس- طمع عبد اهللا بن عيل العيوين ،)هـ٤٤٧(
السـلجوقي   السلطان فأرسل له؛قة لهّ فطلب دعم السالج،بالقضاء عىل القرامطة فيها

 فاـسـتطاع ـبـذلك اـلـدعم أن ـيـقيض ـعـىل ،)ـهــ٤٦٧( ـشـاه أربـعـة آالف مقاـتـل ـعـامملك
 أو نسـبة إىل بلـدة ، نسـبة إليـه؛العيونيـة: ـ وأن يؤسـس دولتـه التـي عرفـت بـ،القرامطة

 .العيون التي ينتمي إليها باإلحساء
 حيـث خلفتهـا يف احلكـم أرسة بنـي ،)هــ٦٤٢(واستمرت هذه الدولة حتى عـام 

 . والقبائل وكان احلكم بعد ذلك يتنقل بني األرس،عقيل
 وذلـك يف الياممـة وسـط ،وكان للقرامطة نفوذ يف منطقة أخرى يف اجلزيرة العربيـة

 حيث قامـت هنـاك الدولـة ، التي ضعف االهتامم هبا يف العرص العبايس؛جزيرة العرب
 وأفسـحت هلـم ،ّ دولة شيعية كانت حتت نفوذ القرامطة إىل حـد مـا: وهي،خيرضيةاأل

 .طق نفوذهااملجال باحلركة يف منا
                                         

 والـبرصة ،)ُيف عـامن( فريى أهنـا املنطقـة املمتـدة بـني مسـقط ؛ّهناك من يوسع بالد البحرين )١(
 ).٧٢٠ص ( ألمني الرحياين »ملوك العرب«: انظر). جنوب العراق(

 ).١١٨-٧/١١٧ (»التاريخ اإلسالمي«حممود شاكر،  )٢(
  ).١١٥ص (»التاريخ اإلسالمي«حممود شاكر،  )٣(



 
 

 



 

 

 


 

 ومـن هـذا املركـز اجتـاحوا ، ألعامهلـماًاختذ القرامطة البحرين واإلحسـاء مركـزو
 . وكذلك فعلوا بالكوفة؛ حيث عجز العباسيون عن محايتها،البرصة

 وأخذوا ، وفتكوا بحجاج بيت اهللا احلرام،دخلوا مكة) م٩٢٩-هـ٣١٧(ويف سنة 
 !احلجر األسود

  . وسيطروا عىل معظم رشق اجلزيرة العربية،ُثم استولوا عىل عامن بعد ذلك
 


:  وخاصة يف؛رق البالدـ شيعة السعودية يف شيرتكز

 يتواجدون يف القـرى التابعـة هلـا مثـل و،وهي أكرب مناطقهم ،منطقة القطيف: 
. اجلش، أم احلامم، اجلارودية، العوامية، جزيرة تاروت،سيهات
 املنـصـورة، الـقـارة، اـملـربز، اهلـفـوف:ن مـنـاطقهم فيـهـا وـمـ،منطـقـة اإلحـسـاء ، 
.لخ إ...البطالية
 ؛أحيـاء أخـرى يف اًلسكنهم قريبـ إضافة ، وخاصة يف حي العنود،ّمدينة الدمام 

. ووجودهم فيها للبحث عن العمل.كاجللوية والعزيزية والنخيل
 يف اًسكنهم قريبـإضافة ل ، واخلرب، ورأس تنورة، كاجلبيل؛بقية مناطق الرشقية 

 . ووجودهم فيها للبحث عن العمل،الظهران
:ّ فإهنم يتواجدون يف؛وإضافة إىل املنطقة الرشقية

 أبـو : املدينـة مثـلقـرى وبعـض ،ي حـي العـوايلـ وخاصة فـ؛ّاملدينة املنورة 
.»النخاولة« : اسم هناك ويطلق عليهم، واملهد، والسويرقية،ضباع

                                         
 ).٢٠٧ص (»أطلس تاريخ اإلسالم«حسني مؤنس، . د )١(



 
 





 

 

 



– 

 وحفـر ، كالريـاض؛من عـدة سـنوات فقـطكاثر فيها  بدأوا بالت،مناطق أخرى 
 .ووجودهم فيها للبحث عن العمل،  واملنطقة الغربية،الباطن

 مـا يلجـأون إىل ً خاصـة وأن الشـيعة دائـام، فمختلف فيها؛وأما نسبتهم يف اململكة
 ، كـام هـو احلـال يف البحـرين والعـراق؛تضخيم أعـدادهم ألغـراض سياسـية واضـحة

  .وجود إحصاءات رسمية تقسم السكان عىل أساس مذهبيإضافة إىل عدم 
ّإال أن مصادر غري سنية تشري إىل أهنم يشكلون   ؛ من جممـوع سـكان اململكـة)%٥(ّ

 ة الصادر)٦٧ص( » والنظام األمني اخلليجي اجلديد،سوريا وإيران«كام جاء يف دراسة 
 يف »السياسـيةمركـز القـدس للدراسـات « والتـي نرشهـا ،)رانـد األمريكـي(عن مركز 
 .األردن

 ،)ّالـدفاع عـن السـنة(كام أن هذه النسبة وردت يف الدراسـة الصـادرة عـن شـبكة 
 .والتي سبق اإلشارة إليها

 واحتساب أمـاكن ،وتعتمد هذه الدراسات عادة عىل عدد السكان الكيل للمملكة
 .التجمعات الشيعية من هذا العدد للوصول إىل رقم تقريبي

مركز ابن « مثل ،)%١٠(ت جتعل نسبة الشيعة يف السعودية وبعض مراكز الدراسا
 .)١٩٩٣( يف مرص يف تقريره السنوي األول الصادر سنة »خلدون للدراسات اإلنامئية

 ويف ،)% ٦٥( فهو جيعلها يف العراق !وهذا املركز عرف عنه املبالغة يف أرقام الشيعة
 !)١٩٩٩( يف تقريره الصادر سنة ؛)% ٧٠(البحرين 

، وقد سـقنا بعـض  وخمالفتها للواقع،األرقام ال خيفى عىل أحد عدم صحتهاوهذه 
                                         

الـدفاع «، الصادرة عن شـبكة )املخطط الرافيض يف اململكة العربية السعودية(: انظر دراسة )١(
 .)٢٥/٤/٢٠٠٣( بتاريخ »ّعن السنة



 
 

 



 

 

 


 

 .األدلة عىل هذا يف التمهيد من هذا الكتاب
 يف نسب الشيعة جعلـت -ًأيضا-هي  والتي تبالغ )الوكالة الشيعية لألنباء(ّكام أن 

 .)%١٠( يف السعودية نسبتهم
 وال تقـل عـن ،)%١٠(ال  فإن النسبة ال تتجـاوز بـأي حـال مـن األحـو؛اًوعموم 

ة تصل ي وال صحة ملا ينرشه الشيعة بني احلني واآلخر من أن نسبتهم يف السعود،)%٥(
 . وربام أكثر)%١٥(إىل 

 



 ، وأنشـطتهم الدعويـة بشـكل مكثـف يف املنطقـة الرشقيـة،يامرس الشيعة عباداهتم

 :هذه األنشطةمن مظاهر و
 اتاملساجد واحلسيني: 

حـي عـىل ( و!) ويل اهللااّ أشهد أن علي (:ويف مساجدهم يف القطيف تسمع يف النداء
  !)خري العمل

 اإلمام ، اإلمام احلسني بصفوى،ّ عامر بن يارس،الزهراء (:وهلم مساجد كثرية منها
 .) اإلمام احلسن يف القطيف، العباس، القلعة،عيل

 ،-ًأيضـا- النـارص بسـيهات ،يهات اإلمام املنتظـر بسـ،الزهراء (:ومن احلسينيات
ـالقطيف ـر ـب   والراـشـد بـسـيهات، والرـسـول األعـظـم، واإلـمـام زـيـن العاـبـدين،والزاـئ

  ).العامرة يف املدينة املنورةو
لكثرة احلوزات ) النجف الصغرى (: يطلق عليها-فيام سبق-وقد كانت القطيف 

 !!الشيعية فيها



 
 





 

 

 



– 

  
 

 ؛ًا وحسينيةً جملس)٢٠( وبخاصة حي العوايل لدهيم ما يربو عىل ؛ويف املدينة املنورة
 .يام وليايل عاشوراءأتقيم الشعائر طيلة 

 

 
 

 الدروس واملحارضات: 
 وتوضـع اإلعالنـات ، تكثر الـدروس واملحـارضات؛مويف مساجدهم وحسينياهت

ـذ ـب؛لكـل ـت الــذي ال يســمح جلــرياهنم مــن أهــل الســنة بإقامــة ، دون رقـي  يف الوـق
 :  وهذه بعض حمارضاهتم،املحارضات إال بإذن من اإلمارة ومركز الدعوة

F »لعيل السيد نارص»أهل البيت يف القرآن . 
F لعبد اهللا املوسوي»التشيع والوالية«و .  
F ملنري اخلباز»التقية وحدودها«و ّ.  
F حلسن اخلويلدي»وة العقائديةالند«و . 
F ملحسن املعلم»املهدي يف القرآن«و . 

 


 



 
 

 



 

 

 


 

، وهو ج الثقايف الشيعي بصفته السجالية للنتااً رائجاً كانت سوق:املنطقة الرشقية«و
 وبخاصـة ؛ وبأمهـات املـؤمنني،ينتاج يشـتمل عـىل تعـريض باخللفـاء الراشـدين 

 املسـنودة مـن عبـارات  غـري، إضافة إىل ما حتمله بعض األدعيـةبعائشة وحفصة 
 هـذه هـي الثقافـة الشـيعية الشـعبية كـام يصـفها الكاتـب الشـيعي فـؤاد ،»هابطـة وخملـة

 .اإلبراهيم
 األعياد واملآتم: 

  دائـمـو االحتـفـال بمناـسـبات يلـصـقوهنا ـبـآل بـيـت -كـغـريهم ـمـن الـشـيعة- وـهـم
 : ومن ذلك، وكثريو اإلقامة للمآتم!خالنبي 
 يف ،مسـجد العـبـاس بالعوامـيـةب ، يف ذـكـرى ـمـيالده،مأسـبوع الرـسـول األعظـ -

ـع األول )١٧ -١٢(الفــرتة مــن    احتــوى : وإضــافة إىل املحــارضات،هـــ١٤٢٤ ربـي
 .األسبوع عىل معرض كتاب وأناشيد

 رجـب ٢٧( يف مسجد عيل املرهـون يف ، يف القطيف،االحتفال باملبعث النبوي -
 علـامء وشخصـيات الشـيعة يف  أحـد أبـرز؛ّ وألقى املحارضة حسن الصفار،)هـ١٤٢٣

 .السعودية
 محالت ورشكات احلج والعمرة: 

  والزيــارة لقــرب ، والعمــرة، عــن محــالت احلــج-عنــدهم-وتكثــر اإلعالنــات 
 ،يف املناسبات املختلفةو،  وسوريا، وإيران، واملشاهد يف العراق والعتباتخالرسول 

  . وأشهر احلج وغريها، وعطلة الربيع، الرجبية:مثل
                                         

، ) ورد الفعـل النمطـي عـىل الطائفيـة،يعة السـعوديونالشـ: اخلروج من الرشنقة( :يف مقاله )١(
 . الشيعية عىل اإلنرتنت»راصد«شبكة نرش يف 



 
 





 

 

 



– 

 وحماولة التأثري عـىل ، واإلرشاد،رافق هذه احلمالت عدد من شيوخهم للتوجيهوي
 .احلجاج

:ومن محالهتم

F مكي اخلويلديحسن  ويرشف عليها ،محلة اإلمام زين العابدين.

F ويرشف عليها حسني صالح ، يف اخلويلدية بالقطيف،محلة عيل أمحد العبد العال 
.آل صويلح

F لزيارة مسجد الرسول األعظم والعتبات املقدسة؛محلة أمحد مخيس آل عطية ! 
 :اريثوحمكمة األوقاف وامل.  ٥

 . ويرأسها شيعيرغم أهنا تتبع وزارة العدل  ؛خاصة هبم وهي
 تـم تعيـني : زمن مؤسس اململكـة عبـد العزيـز آل سـعوداًويف حقبة سابقة وحتديد

 !! يف القطيفاًالشيخ الشيعي عيل اخلنيزي قاضي
 

 
 


                                         

الوكاـلـة الـشـيعية «، نجـيـب اخلنـيـزي، املنـشـور يف )النشـاط الـسـيايس للـشـيعة يف الـسـعودية( )١(
 .»لألنباء



 
 

 



 

 

 


 

 األمخاس: 
 لكوهنا هي عصب ! وخاصة رجال الدين؛ الشيعةىمن املعلوم أمهية األمخاس لد

 !القوة التي يملكوهنا
شـيعي  إال أن املجتمـع ال؛ورغم املبالغ الطائلـة التـي جتمـع باسـم مخـس آل البيـت

منـذ هـم ؤمـن هـذه األمـوال التـي يسـتوىل عليهـا املراجـع ووكالال يستفيد السعودي 
إرسـال القسـم األكـرب ويتم  !! وكيل)٢٠٠(عددهم والذين يتجاوز  ؛عرشات السنني

 !منها إليران والعراق ولبنان
 ؛ بمجموعة من مثقفي ومستقيل الطائفة الشيعية)٢٠٠٨(سنة يف وقد فاض الكيل 

 بـل ؛ ينتقـد تضـييع أمـوال اخلمـساً وأصدروا بيان،مخاس األعة شعبية ملتابفدعو حلملة
بتشكيل جلنـة شـعبية مهمتهـا رصف أمـوال اخلمـس عـىل « وقد طالبوا !ورسقة بعضها
 .» ومرافق املجتمع املختلفة،شئون الشعب


 يف خمتلف املؤسسات  وحضور،ة متنوعة وثقافية تربويأنشطةللشيعة يف السعودية 

 مكتظـة -اًغالبـ- وهـي ،رس ملختلـف املراحـلا ويف مناطقهم الكثري من املد،والدوائر
 .بالطالب

 ففي ، ويف الوظائف اإلدارية املرتبطة به،ويقبل الشيعة عىل العمل يف سلك التعليم
يـة  أمـا يف املنطقـة الرشق، مدرسـة شـيعية)٣٠٠(منطقة املدينة النبويـة التعليميـة تعمـل 

  ! جدافالعدد كبري 
 ويبثـون ،إضافة إىل أن املدرسني الشيعة يقومون بتدريس الطالب من أهـل السـنة

                                         
 .»آفاق«موقع  )١(



 
 





 

 

 



– 

 . من عقائدهم وأفكارهماًفيهم بعض
 وخاصة يف جامعة امللك ؛ فلهم يف اجلامعات تواجد ملحوظ؛وإضافة إىل املدارس

 .بالظهراناملعادن للبرتول وامللك فهد جامعة  و،الدمام وفرعها يف ،باإلحساءفيصل 
 عـىل عكـس أهـل  للعمل يف الكليات واملعاهد التقنية والصـناعيةًكام أن هلم ميوال

 .السنة
ـىل  ـاباـسـتغاللوـحيـرص الـشـيعة ـع ـارض الكـت ـة ومـع ـارض الثقافـي ـة  ، املـع وإقاـم

 البـن بابويـه »التوحيـد« ككتـاب ؛ الكتـب املخالفـة للعقيـدة اإلسـالميةالبسطات لبيع
  .ء ملحمد احلسني كاشف الغطا»بيناتاآليات ال« و،القمي

 وإقاـمـة املـجـالس الثقافـيـة يف ،ـكـام حيرـصـون ـعـىل الكتاـبـة يف الـصـحف واملـجـالت
  .صدارات الثقافيةالبيوت، واال


بـل ال تكـاد ختلـو قريـة شـيعية مـن مجعيـة -عديـدة يمتلك الشيعة مجعيات خريية 

 ! وبعض أفراد أهل السنة،جتامعيةتلقى دعم وزارة العمل والشؤون اال -!هلم
 ، بالقارة»مجعية املواساة اخلريية« و،»مجعية العمران اخلريية«: ومن هذه اجلمعيات

  .»مجعية البطالية«و
وتقوم هذه اجلمعيات وغريها بجهود كبرية ملساعدة الشيعة يف رعاية املرافق العامة 

 وإقامة الدورات املختلفة يف ،قابر وإصالح امل، ومغاسل املوتى،احلسينيات ك؛يف املنطقة
 وإقاـمـة ، ومـسـاعدات اـلـزواج، واالـهـتامم ـبـاملرىض، واخلياـطـة، والطباـعـة،احلاـسـوب

 . التي يعول عليها الشيعة لزيادة نسبتهم يف السعودية؛األعراس اجلامعية


 وتواـجـد ملـحـوظ يف ، وخاـصـة يف رشق اململـكـة؛للـشـيعة نـشـاط اقتـصـادي كـبـري



 
 

 



 

 

 


 

 . ثابتة كالزراعة والصيد واحلرفًاوهم يامرسون مهن، ؤسسات النفطيةامل
 :ةريالكبومؤسساهتم ومن جتارهم 

املرـهـون « و،-وـهـو ـصـاحب ـجتـارة منوـعـة- »أـبـو مخـسـني« و،»الـسـيهايت للنـقـل«
  .»للمزادات العلنية

 وكذلك أسواق اخلضار ،كام أهنم يستحوذون عىل جتارة الذهب يف املنطقة الرشقية
ـة، والتـمـور، واألـسـامك،لفواـكـهوا ـة الرشقـي  ، إضــافة إىل املؤسـسـات املتنوـعـة يف املنطـق

 .وكذلك يف املدينة املنورة


 كان هلم مركز معارضـة يف لنـدن اًوأيض، يتوىل بعض الشيعة مراكز هامة يف الدولة
 .»اجلزيرة العربية«وواشنطن تصدر عنه جملة 

 وأن مبـدأ دخـول ؛عودية كان عـىل الطريقـة اإلسـامعيليةوألن أصل التشيع يف الس
قـد  ف! وبـني توجهـاهتم السياسـية، بني نشـأهتم ملحنا الرابط الدقيق:ا التشيع كان قرمطي

ّشكل الشيعة عصـب التنظـيامت واحلركـات السياسـية الرسيـة التـي شـهدهتا اململكـة  ؛ّ
 ، والشـيوعيني،لبعثيـني وا،القـوميني :والتي كانت معروفة عىل الصعيد العـريب مثـل

 .والنارصيني
، وكتـب طـه الـويل »القرامطـة بـني الـدين والثـورة« كتـب حسـن بـزون ؛ومن هنا

 .»القرامطة أول حركة اشرتاكية يف اإلسالم«
                                         

 .ي، نجيب اخلنيز»النشاط السيايس للشيعة يف السعودية« )١(
 دراـســة الرافـضــة«، و»دراـســة املخـطــط اـلــرافيض يف اململكــة العربـيــة الـســعودية«: انظــر )٢(

 . للشيخ نارص بن سليامن العمر»يف بالد التوحيد
 .»النشاط السيايس للشيعة يف السعودية« )٣(



 
 





 

 

 



– 

ابـن (أبناء اليهوديـة العامليـة وهذا مما يدل عىل التقارب احلقيقي بني كافة 
 )! ماركسالشيوعية، الشيعة،سبأ، 

  للنظام السعودي هلم عرشات املواقع عىل شبكة اإلنرتنتنيعة املعارضكام أن الشي
دولـة « كموقـع ؛عـدة دول ىلإدية بعضها يطالب بتقسـيم السـعوإن  بل ،هتاجم اململكة

 !»دولة عسري«، وموقع »دولة احلجاز«، وموقع »اإلحساء
 

   
 وحصلوا ،)٢٠٠٥(التي جرت سنة وقد شارك الشيعة بقوة يف االنتخابات البلدية 

 . يف حني خرسوا بلدية الدمام؛حساءعىل غالب مقاعد بلدية اإل
 ، نشـاطات وجهـود يف تثبيـت طـائفيتهم-ًأيضـا- فلهـم :أما شـيعة املدينـة املنـورة
 . الذي يعيشون فيه تمع املحيلوإظهار انفصاهلم عن املج

 اضـطرت قـوات األمـن إىل التـدخل ! بثـورة عارمـة)ه١٣٧٤(فقد قـاموا يف عـام 
 . وذلك عىل يد األمري عبد اهللا الفيصل؛القوي إلهناء األزمة

                                         
 . أبو عبد اهللا األثري، منشور عىل اإلنرتنت )»النخاولة«بحث تفصييل عن رافضة املدينة ( )١(

 



 
 

 



 

 

 


 

 وتصـدى ، بثورة أخرى عند الثانوية الصناعية يف املدينة قاموا)ه١٤١٣(ويف عام 
 فقمعوهم بـالقوة حتـى تـدخلت قـوات األمـن ؛هل السنةهلم هذه املرة املواطنون من أ

 . وحصل فيها إصابات وفوىض كبرية،لفض االشتباكات
يل تـدوباملطالبـة هـذا إىل  ومـن ثـم وسـعوا ،تدويل مقربة البقيـع ىلإ دعوا كام أهنم

 ،، وـهـذا ينـاقض بـشـكل صـارخ اـحـرتامهم لبـلـدهماإلرشاف عـىل اـحلـرمني الرشيفـني
لك  ، وماما يل فهو يل«:  عىل قاعدةاًوذلك جري ! ال لبس فيهطعن يف وطنيتهم بشكليو

 !!»فهو مشرتك بيننا
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 »حتت اسم)م١٩٦٨(منذ عام عمل يف الرس الذي  ؛»منظمة الثورة اإلسالمية : 

 ،باسـمه اجلديـد )١٩٧٩(حتى خـرج إىل العلـن يف عـام  ؛»حركة طالئع الرساليني«
 حيث جـرى تعـديل حـزيب طفيـف يـقيض بحـل ؛)١٩٩٠(واستمر حتى أواخر العام 

احلركـة « :يد هـو وتدشني حركة جديدة أو اسم جد،ا  شكلي»ورة اإلسالميةمنظمة الث«
 .»اإلصالحية الشيعية

وكان هذا اإلجراء التكتيكي هيدف إىل إعالن التباين الظاهري عن احلركة األم من 
قطرية ي املـنظم املـرتبط  مـع وجـود التنظـيم الرس؛أجل حتقيق املزيد من النجاحات الــُ

 . باملنظمة األم
 فقد رصح حسن الصفار ، من ثورة اخلميني يف إيراناًعتربت املنظمة نفسها جزءاو

بحجـم نطلب ونتوقع من إيران أشـياء كثـرية «: -ذي يعد من أبرز رموزها آنذاكوال-
  .»األهداف التي رفعتها الثورة

جمموعـة مـن السـلطات السـعودية  اعتقـال :ِّوكان مـن أسـباب حـل هـذه املنظمـة
 . من املدينة املنورة»كاظم حممد عيل العمري« :منهم عنارص التنظيم

:  فرخت جمموعة حركات خليجية مناوئة مثل،»منظمة الثورة اإلسالمية«ن أب ًعلام
                                         

عـن » املسألة الشيعية يف العربية السـعودية«وتقرير ، »الرافضة يف املدينة املنورة« تقرير :انظر )١(
 ،فيصـل دراج» األحـزاب واحلركـات واجلامعـات اإلسـالمية«جمموعة األزمات الدولية، و

 .ومجال باروت
 »طيـةجملـة الديمقرا«  دعـاء حسـن عـالم،» أي دور فاعل للتيـارات السياسـية؟؛السعودية« )٢(

 .)٢٠٠٧يوليو (، ٢٧عدد 
 .)٢/٥٨٨ (»ت واجلامعات اإلسالميةاألحزاب واحلركا« )٣(



 
 





 

 

 



– 

منظمـة « يف العـراق، و»منظمـة العمـل اإلسـالمي« يف البحـرين، و»اجلبهة اإلسالمية«
 . يف السعودية»الثورة اإلسالمية

 كتـاب صـدر عـام :يـةسـالمية يف اجلزيـرة العربومن إصدارات منظمـة الثـورة اإل
عبـد :  إعـداد،») م١٩٧٩ -ه ١٤٠٠(انتفاضـة املنطقـة الشـرقية «:  بعنوان)ه١٤٠٠(

 . الرمحن الشيخ، صالح الدخيل، عبد اهللا الزاير
نقدم هذا الكتاب هدية متواضعة تسهم «:  يف إهداء الكتاب املؤلفونوكان مما ذكره

ـف احلكــم الســعو ـل شــهدائنا !!دي الكــافريف كشــف زـي ـا لعواـئ ـة مـن  وليكــون تعزـي
  .»...األخيار
 » وقـد صـدرت ،حلجاز وهو يمثل الثورة اإلسالمية يف ا،»احلجاز -حزب اهللا 

ـة باـسـمه ـدعىجمـلـة ناطـق ـرة العربـيـة « : ـت ـام صــدر الـعـد،»جمـلـة اجلزـي ـا ـع  د األول منـه
 . )م١٩٩١(

تـعـرب ـعـن املعارـضـة «: املجـلـة ـبـأن )الـثـاين( يف الـعـدد وـقـد رصح الـقـائمون عليـهـا
إن اهلـدف املركـزي الـذي  ...السياسية يف اململكة العربية السعودية بمختلف اجتاهاهتا

 خلق رأي عام داخيل وخارجي يدفع بعملية التغيري هليكل :تتوجه املجلة إىل حتقيقه هو
 !!  واضح الداللة عىل ما يريدون الكالم وهذا!!»النظام السعودي املتخلف

 

 



 
 

 



 

 

 


 

 :ينقسم إىل قسمنياحلجاز كان  -وحزب اهللا 
F توفيق السيف، ومحزة آل حسن، وجعفر الشـايب، :جمموعة لندن، وتتكون من 

 .حممد جعفر هاشم آل حسن.و د
 آخـر اًوأنشأوا وجهلسعودية فيام بعد، وقد رجع حممد جعفر وجعفر الشايب إىل ا

ا،  ومقره يف بريطاني»التحالف الوطني من أجل الديمقراطية«:يتحركون من خالله وهو
 صـدر العـدد األول ، وهي جملة سياسـية معارضـة؛»شؤون سعودية«وتصدر عنه جملة 

 . فؤاد إبراهيم، ومحزة احلسن: ويرأس حتريرها،)م٢٠٠٣فرباير / شباط(منها يف 
 

  
F إىل صادق اجلربان، وعيسى املزعل الذي رجع : وجمموعة واشنطن، وتتكون من

 . لسعوديةا
 »فاوض مع النظام للت احلجاز –  حزب اهللا منتانبثق التي »احلركة اإلصالحية

 . السعودي
 :  متثل يف جناحنيالتيار ان هذإ : يمكن القول:أي

 . هو احلركة اإلصالحية؛جناح سيايس تكتيكي
 . احلجاز - هو حزب اهللا ؛ح ثوري عسكريوجنا

 حتـى يظهـر األمـر لألنظمـة ؛وكانت األدوار تتبادل بشكل حمكم وشـديد الـذكاء
 ! حية ال عالقة هلا بالعمل الثورياحلاكمة أن احلركة اإلصال



 
 





 

 

 



– 

ـة اإلصــالحية - ـحـزب اهللاو ـاز أو احلرـك ـة احلــركيني :احلـج  كاـنـت تضــم جمموـع
حسـن : ك تضـم املرشـد الـديني السـيايس األعـىل وكانـت كـذل، السـعودينينيالشيعي
 . يف دمشقً وقد كان مقيام،الرشقيةاملنطقة  يف -ا حالي- املقيم ؛الصفار

  
 

 بكـل جـدارة إىل توطـيـد » احلـجـاز- حـزب اهللا«يف ني ممثلـسـعى شـيعة الـسـعودية 
ـا وأمريـكـا باحلرـكـات واألـحـزاب واجلامـعـاتمعالـقـته  وكاـنـت ، الـضـاغطة يف أوروـب
 بعـض جعلـت إىل الدرجـة التـي ! باجلمعيـات اليهوديـة العامليـة أشـد الـروابطمتربطه

 !!عارض تسري محالت التربع من أجل ذلك احلزب املمجاعات الضغط اليهودية
 يعنـى ؛ يف واشـنطنا  تنسـيقياً حتى فتح مكتب؛احلجاز - وقد تطور عمل حزب اهللا

 : وخلق له مؤسسـة رمزيـة حركيـة تعـرف باسـم، حقوق اإلنسان يف اخلليجبانتهاكات
 وكانـت هـذه املؤسسـة ،»اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان يف اخلليج واجلزيـرة العربيـة«

انـت تتلقـاه مـن اجلامعـات  إضـافة إىل الـدعم املـايل التـي ك،حتظى بالرعايـة األمريكيـة
 . اليهودية

 تتصل بشـكل -احلجاز -التي هي ستار حلزب اهللا - أخذت هذه اللجنة ؛ولذلك
 »ليربيت« ومنظمة ،»تشميدل إيست وو« و ،»أمنيستي«مع منظمة العفو الدولية يومي 

 . الربيطانية
ها إىل املئـات  أوصـل،» مونيرتآرابيا« :أصدر احلزب نرشة باللغة اإلنجليزية باسمو

 .  خاصة اليهودية؛ املتحدة الواليات واملنظامت يف، والشخصيات،من رجال الصحافة
يف األوساط االنتشار  أن يكتب لتقاريره :-عن طريق مؤسساته-استطاع احلزب و

                                         
 .»الرافضة يف املدينة املنورة« تقرير :انظر )١(



 
 

 



 

 

 


 

املؤسـسـة الوطنيـة ـلـدعم «ألـف دوالر مـن ) ٥٠( ـنـال منحـة ـقـدرها حتـى ؛األمريكيـة
 . ريكية الداعمة للنشاطات املعارضة وهي من أهم املؤسسات األم؛»الديمقراطية

ـ - ومل يـقـترص ـحـزب اهللا َّ ـبـل ـمـد ـيـد الـعـون للجامـعـات ، ـهـذا اـحلـدىلاحلـجـاز ـع
 املسـيحيون اي يعاين منهت عن حالة االضطهاد الاً حينام قدم تقرير؛الراديكالية املسيحية

اضطهاد املسيحيني يف العـامل «:  إىل مؤمترا  وكيديً مفصالاً حيث قدم تقرير،يف السعودية
 .  الذي عقد يف أمريكا»اإلسالمي

ّبني  ؛»اليوم العاملي للتضامن مع الكنيسة املضطهدة« إىل مؤمتر ً مماثالاًتقريركام قدم 
 ! ن يف السعوديةو املسيحي:فيه بشكل كيدي أوضاع األجانب ومنهم

احلجاز باملنظامت احلقوقية واإلعالمية يف أمريكا  - ومن خالل عالقات حزب اهللا
 :غط اليهوديـة واملـسـيحية وـمـن خـالل عالقاـتـه وروابطـه ـمـع مجاعـات الـضـ،وأوروبـا

 حيث أصبحت تقارير احلـزب هـي التـي تـنرش يف ؛استطاع أن يسبب احلرج للسعودية
 .  عن السعودية-بزعمهم-اإلعالم األمريكي، وهي التي متثل الواجهة احلقيقية 

 
 

Fـار ال ـارة كـب ـران بزـي ـن إـي ـام رؤســاء ووزراء ـم  يف عوديني شــيعة الســ يالحــظ قـي
 .منازهلم

 من قيـام الـرئيس اإليـراين األسـبق هاشـمي رفسـنجاين ًا ما شوهد علن:ومن ذلك
 يف شـيعةالّ وهـو يعـد مـن كبـار قـادة ؛بزيارة حسينية العمري، وااللتقاء بـه يف مزرعتـه

 .املدينة

                                         
 . وغري منشور،، تقرير حمدود التداول»الرافضة يف املدينة املنورة«تقرير  )١(



 
 





 

 

 



– 

 
 

Fوالسيام ؛ التنسيق الواضح بني رؤساء بعثات احلج اإليرانية والرافضة يف املدينة 
 ؛شـيعةالع يف أحيـاء ، أو املسـاكن التـي تقـشـيعةليف قضية استئجار املسـاكن اململوكـة ل

 . وفتح املجال للتقارب بينهم والتعاون،ا  وثقافيا بقصد تقويتهم اقتصادي
F يف جتمعـاهتم واحتفـاالهتم اإليـرانيني  شـيعةل ل-النخاولة- املدينةشيعة مشاركة

 ورفع أصـواهتم بـالرشك والبـدع، وقـد كـانوا ال جيـاهرون هبـذا قبـل عـدة ،عند البقيع
 .سنوات
F يف جامعات شيعيال بإرسال أبنائهم إىل إيران لدراسة املذهب شيعةال قيام بعض 

 ! قم وطهران، وليعودوا بعد ذلك مرشدين شيعة
وقد كانوا قبل االنفتاح األخري عىل إيران من قبل احلكومـة حيتـالون بالـذهاب إىل 

  ومن هناك تقوم السفارة اإليرانية بتهيئة جواز سفر خاص هلم،إحدى الدول األوربية
 وبعـد ذلـك يعـودون إىل تلـك الـبالد، ويرجعـون إىل السـعودية ،ويسافرون إىل إيـران

  !بجواز سفرهم السعودي
 ـمـع بـعـض ؛ فـقـد أـصـبحوا ـيـذهبون مـبـارشة إىل إـيـران؛أـمـا بـعـد االنفـتـاح األـخـري

 !!التحفظ
 




 
 ، باألوضـاع اإلقليميـةاً وإجيابـاً سـلب-ريهم مـن الشـيعةكغ-يتأثر شيعة السعودية 



 
 

 



 

 

 


 

 لكن الثابت أن عالقة الشيعة بالسعودية ليست إجيابيـة ،وتطورات األوضاع يف بلدهم
 .يف معظم أوقاهتا

 فقـد أنشـأ حممـد ،وقد بدأت املعارضة الشيعية للدولة السعودية منـذ وقـت مبكـر
 .لطات غري قانونية مجعية شيعية اعتربهتا الس)١٩٢٥(احلبيش سنة 

 وصلت القالقل الشيعية إىل حد االنفجار يف مظاهرات واسعة )١٩٤٨(ويف سنة 
ـوىض عـمـت ،النـطـاق ـف«ّ وـف ـراج؛»القطـي ـن حـسـني اـهل ـادة حمـمـد ـب ـان ، بقـي  حـيـث ـك

 : وكان من أسـباب الـدعوة إىل االنفصـال،املتظاهرون يطالبون باالنفصال عن اململكة
  .تعاظم أمهيته االقتصادية و، يف رشق اململكةطظهور النف

 تعمل حتـت ؛بالقطيف  اكتشفت احلكومة وجود مجاعة ثورية)١٩٤٩(ويف سنة 
ـة تعليمـيـة ـة،اـسـم مجعـي   وـهـو اليـسـاري ؛ وـمـات أـحـد زعامئـهـا، فقاـمـت بـحـل اجلمعـي

 .)١٩٥٠( وامتدت هذه احلركة إىل اجلبيل سنة ،عبد الرؤوف اخلنيزي يف السجن
مات مستمرة بني شيعة املنطقة الرشقيـة والسـلطات وظلت االضطرابات واملصاد

 ..)١٩٧٨ و١٩٧٠ و١٩٥٣(السعودية يف أعوام 
 

F
 -التي انقـاد هلـا معظـم الشـيعة يف العـامل-١٩٧٩  ثورة اخلميني يف فرباير سنةيامق

 . وتأملوا بصعود نفوذهم،أوجدت لدهيم الرغبة يف احلكم
 ،رابات الواسـعة يف القطيـف وسـيهات اندلعت االضط)١٩٧٩(ففي أواخر سنة 

                                         
 ؛كد الصـلة بـني التشـيع والشـيوعية بني الشيعة، وهذا يؤًالحظ انتشار األفكار الثورية دائام )١(

 !ألهنام من مصدر هيودي
 ).٢٠٤ص (»األصولية يف العامل العريب«دكمجيان،  ريتشارد  )٢(



 
 





 

 

 



– 

 واحتجـاز الرهـائن ،)عاشـوراء(وجاءت متزامنة مع أيام احلداد الـديني لـدى الشـيعة 
  . وأحداث جهيامن يف مكة املكرمة،األمريكيني يف طهران

 ويف ،كام أهنا جاءت استجابة لنداء اخلميني لشيعة السعودية بالثورة عىل آل سعود
 ،ســحق احلــرس الــوطني الســعودي املظــاهرات الشــيعية ١٩٧٩ نــوفمرب ســنة ١٩

 .رابات حتى هناية ذلك العامطواستمرت االض
 إال أن هذا التأثري بدأ ، شيعة السعوديةيفوبالرغم من التأثري الكبري للثورة اإليرانية 

 وعجزه عن إحراز نرص حاسم عىل ، بسبب جتاوزات نظام اخلميني يف الداخل؛بالنزول
 .العراق

 وكانت عالقـة اململكـة املتـوترة مـع ،ت عالقات السعودية بشيعتها غري وديةوظل
 -ومن ضـمنها السـعودية- حيث كانت دول اخلليج ،»الالود« أسباب هذا أحدإيران 
  .عىل السفارة السعودية يف طهرانكام اعتدى اإليرانيون  ، للتخريب اإليرايناًمرسح

 وإفساد موسم احلـج ، بيت اهللا احلراموبلغ التخريب أوجه يف حماولة االعتداء عىل
 !هـ١٤٠٩هـ و١٤٠٧عامي 

                                         
، »!دماء يف الكعبـة« : يف الثناء عىل جهيامن ومتجيد ثورته بعنواناًأصدر شيعة السعودية كتاب )١(

 اً واسـعاًلسعودية يفتح هلـم بابـ أن نجاح جهيامن يف القضاء عىل الدولة ا:وذلك ألهنم يرون
 ! فيام بعداللقضاء عليه

 ).٢٠٦ص (»األصولية يف العامل العريب«ريتشارد دكمجيان  )٢(



 
 

 



 

 

 


 

  
 

سنوات التسعينات  شهدت : وانتهاء احلرب العراقية اإليرانية،وفاة اخلمينيوبعد 
 حيـث توقفـت احلمـالت بـني ؛ السعودية: ومنها، مع معظم دول العاملا  إيرانياًتقارب

 وتوالت الزيارات لكبـار املسـؤولني مـن كـال ، وتوثقت العالقات االقتصادية،البلدين
ة مميـزة يف العالقـات مـ تعتـرب عال؛)م٢٠٠١(أمنية سـنة ّ ووقع البلدان اتفاقية ،البلدين

 .هامبين
وكـان مـن الطبيـعـي أن يـنعكس ـهـذا التقـارب ـبـني السـعودية وإـيـران عـىل ـشـيعة 

 االتفاق الذي تم بني احلكومة السعودية واملعارضـة الشـيعية يف : ومن ذلك،السعودية
 .مالحقات وعادت إىل السعودية دون ، وعىل أثره أغلقت مكاتبها،اخلارج

                                         
 الـتـي ـجـاءت بـعـد السياـسـة ؛)االنفـتـاح الثـقـايف(وذـلـك بـسـبب السياـسـة الـشـيعية اجلدـيـدة  )١(

 )!! اإلصالح(الشيوعية البريوسرتويكا 
عربية عىل مكاسب بالدبلوماسية مل يستطيعوا احلصول ولقد حصلت إيران وشيعة الدول ال 

 الـذي ؛عـىل سـلوك أسـلوب الشـيعة القـديم» القاعدة«عليها بالثورة والعنف، ثم ساعدوا 
 !يتخذ العنف الوسيلة الوحيدة للعمل؟



 
 





 

 

 



– 

F
 والصـعود الكبـري ، وسـقوط نظـام صـدام،جاءت األحداث املتسارعة يف العـراق

ة شـيعية يف ي شخصـ٤٥٠ ت حيـث قامـ، لتـنعش آمـال شـيعة السـعودية؛ هناكللشيعة
يضـة إىل  بتوجيه عر؛ الظهور الشيعي هناكأ وبد،اململكة فور انتهاء احلرب عىل العراق

 فيهـا بتحسـني ه عبـد اهللا بـن عبـد العزيـز يطالبونـ)امللك فيام بعد (ويل العهد السعودي
 ،ليـا يف جملـس الـوزراءُ وباسـتالمهم ملناصـب ع، وأن تتاح أمامهم الفرص،أوضاعهم

  . ورفع نسبتهم يف جملس الشورى، واألجهزة العسكرية واألمنية،والسلك الدبلومايس
 والسـامح ،ة بالتوقف عن وصف مـذهبهم بـالكفر والضـاللكام طالبوا يف العريض

 ؛ واسـتحداث جهـة رسـمية لألوقـاف،بإدخال الكتب واملطبوعات الشيعية إىل الـبالد
 . كام هو احلال يف البحرين والكويت؛ لوزارة األوقافا تابعة إداري

ل هنا مل تقترص عىل رجاإ إذ ،ّوقد عربت هذه العريضة عن خمتلف األطياف الشيعية
ّ كام أهنا شهدت للمرة ،ةم وشخصيات عا، وشيوعيون،ّ فقد وقع عليها علامنيون،الدين

وعنـد -ّ حيـث ولـد الوضـع عنـدهم ،األوىل مشاركة شيعة املدينة املنورة يف العـرائض
 ! ثقة بالغة بالنفس:-غريهم

 . املذهب الشيعي:كام طالبوا بأن حترتم احلكومة السعودية مجيع املذاهب ومنها
 ؛ام طالبوا بـأن يكـون هلـم متثيـل يف املؤسسـات اإلسـالمية التـي ترعاهـا اململكـةك

 وهيئة اإلغاثة اإلسالمية ، والندوة العاملية للشباب اإلسالمي،كرابطة العامل اإلسالمي
                                         

 إذ ال يصح اعتبـاره !يعترب بعض العلامء أن القول بأن الشيعة والتشيع مذهب إسالمي خطأ )١(
أسـطورة «كتـاب : ، انظر)احلنفي، املالكي، الشافعي، احلنبيل(ر املذاهب السنية ا كسائًمذهب

 : للدكتور طه الدليمي، أو ملخص الكتاب عىل الرابط» املذهب اجلعفري
http://alrased.net/show_topic.php?topic_id=
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 . واملجلس األعىل للمساجد،العاملية
مـة قـايض حمك-حممد سليامن اهلاجري : ّومن أبرز الذين وقعوا عىل هذه العريضة

ّ وحسن الصفار، وعيل نارص السلامن،-األوقاف واملواريث باإلحساء  وهاشم السلامن ،ّ
 ومـن رجـال ،»الكلمـة«رئـيس حتريـر جملـة - وزكي املـيالد ،-وهم من رجال الدين-

 . ورضا املدلوح، وأمحد النخيل، وحسني النمر، جعفر الشايب:األعامل
 

F
 مع قدوم الشيخ محد بن تققحتالبحرين التي يف كام كان لإلنجازات اهلامة للشيعة 

 وإنشـاء اجلمعيـات ، وعـودة املبعـدين، كإطالق رساح املعتقلـني؛)١٩٩٩(  عامعيسى
 وـجمـالس ، والـدخول إىل املجـلـس النـيـايب، واملنـتـديات، وإـصـدار الـصـحف،السياسـية
ـديات ـاتالبـل ـقف مطالـب ـع ـس ـىل رـف ـأثري ـع ـم ـت ـادة أطامعـه ـعودية وزـي ألن ،  ـشـيعة الـس

تؤثر يف شيعة و ، باملنطقة الرشقيةاً كبرياً ترتبط ارتباط؛التغريات التي حدثت يف البحرين
 .السعودية

 
F 
الضــغط عــىل احلكومــة إىل  واحلــرب عــىل اإلرهــاب ، املتغــريات العامليــةأدتو

 سـنة )نيويورك وواشـنطن( منها يف أحداث اً وتم حتميلها املسؤولية أو جزء،السعودية
 ، وسياسـتها، وبدأ القادة األمريكيون يوجهـون هجـومهم نحـو السـعودية،)م٢٠٠١(

 .جها التعليميةهاومن
وكاـنـت الورـقـة الـشـيعية إـحـدى األوراق الـتـي ـهتـدف إىل الـضـغط ـعـىل احلكوـمـة 

 . وإظهارها بمظهر املعادي حلقوق اإلنسان،السعودية
                                         

 .١/٥/٢٠٠٣ »القدس العريب« :ظران )١(



 
 





 

 

 



– 

 ، ويكثـرون مـن الشـكوى،وا يعلنـون مطـالبهمأ وبـد؛ هـذا األمـرواستغل الشيعة
وأدى هذا إىل قيام الدولة السعودية بعقد احلوار الوطني السعودي ألول مرة بني علامء 

 .)م٢٠٠٣( سنة السنة وممثلني عن الشيعة واإلسامعيلية وغريهم
 لكـن الشـيعة ،هوقد كان هلذا احلوار أصداء كبرية مل تظهر لآلن النتائج املرتتبة عليـ

 واالسـتمرار ، لتحقيق املزيد من املكاسـب يسـتخدمون سياسـة تصـعيد املطالـباًسعي
ألمـن لتحسـني  اىلإ واالسـتفادة مـن حاجـة السـعودية ، مـن أجـل إربـاك الدولـة؛فيها

ـالترصيح لوســائل اإلعــالم أهنــم مظلومــون   وأهنــم!صــورهتا يف اإلعــالم العــاملي ـب
 . وهكذا!!مقموعون

 كشـفت عـن ؛ تقدم الشيخ نمر النمر بعريضة شـيعية متطرفـة)م٢٠٠٨(في سنة ف
للشـيعة، وقـد  دة يف املنطقـةنسـا بسـبب األجـواء امل؛توسع طموحات شـيعة السـعودية

 :التالية طالباملالنمر عريضة شملت 
 واإلعـالن عنـه ، للمذهب الشيعي، واالعـرتاف بـها التدوين واإلقرار دستوري 
 . يف مجيع أجهزة الدولة ومؤسساهتاا اإلنصاف له عملي واالحرتام و،ا رسمي
 ـوانني ـة الـق ـاء كاـف ـنظم،إلـغ ـدى، والتعـمـيامت، واـل  أو ، واإلـجـراءات الـتـي تتـع
  . أو أتباعـه،ُ أو تقيص املذهب الشيعي،تنتهك
 استبدال مجيع مناهج الدين يف املدارس واجلامعات بأحد اخليارات التالية : 
ّ وال تـدون ،ُ يـقـترص فيه عىل املشرتكات بني املـذاهب؛ّحـد وضع منهج دين مو-أ

 . فيه أي مسألة خالفية بني املذاهب
 . وضع مناهج لكل مذهب-ب

                                         
 .٢٢/٧/٢٠٠٨ »جلينات«موقع  )١(



 
 

 



 

 

 


 

نهج الشيعي يف  وهذا يعني تدريس امل، وضع املناهج حسب الغالبية السكانية-ـج
 . القطيف وما شاهبها

عنـي تـدريس املـنهج  وهـذا ي، وضع املناهج حسب الغالبية مـن طلبـة املدرسـة-د
  .الشيعي يف أغلب مدارس القطيف وما شاهبها

 بناء أرضحة أئمة البقيع k كام هي بقية املزارات واملشاهد يف ؛يف املدينة املنورة 
 ملـا اً بل جيب عىل الدولة التكفل بجميع تكاليف التشـييد والبنـاء؛ جـرب،إيران والعراق
  .ً وخطيئةاًمىض منها خطئ

 كام هو احلال يف العـراق؛ واملعاهد الدينية، والكليات،بناء احلوزاتاإلجازة ل ، 
  . وغريها من دول العامل اإلسالمي، ولبنان، وسوريا،وإيران
 االستقالل الكامل للمحاكم اجلعفرية. 
 جمـلـس فقـهـاء أـهـل ( : ـحتـت مـسـمى؛الـسـامح بتـشـكيل جمـلـس للعـلـامء الـشـيعة
أن يكـون و ،)االجتهـاد( بلـغ درجـة الفقاهـة  يدخل يف عضويته فقط كـل مـن،)البيت
 .  عن التدخالت اخلارجية أو الداخليةاً وبعيد،ًمستقال
 وإزالة كل ، واملؤسسات الدينية، واملراكز، واحلسينيات،اإلجازة لبناء املساجد 

 . املوانع والعقبات
  يف اإلعالم الرسمي بجميع أنواعـهمذهبهم إعطاء الشيعة حصة لبيان أمور . 
 واملسجد النبوي،إعطاء الشيعة حصة يف إمامة الصالة يف املسجد املكي .  
 والطباعة يف الداخـل،فسح املجال للكتاب الشيعي بالدخول من اخلارج . 
 رابـطـة الـعـامل :إعـطـاء الـشـيعة يف املؤسـسـات الـتـي ترشف عليـهـا الدوـلـة مـثـل 

 .  وكذا أخواهتا األخرى؛اإلسالمي



 
 





 

 

 



– 

 ـلإعـطـاء ا ـة مـث ـا يف الدوـل ـاء املناصــب العلـي ـيعة حصــة يف ارتـق ـوزراء:لـش  ، اـل
 .  والسلك الدبلومايس،وعضوية جملس الشورى

 بمديرة مدرسة فام فـوقاً بدء؛إعطاء الشيعة حصة يف إدارة تعليم البنات  . 
  أرامـكـو(إعطـاء الـشـيعة حصـة يف إدارة وارتـقـاء املناـصـب العليـا يف رشـكـة(، 

  .رشكات العائدة للدولةوغريها من ال
 ـة ـزة الدوـل ـع أجـه ـه يف مجـي ـرص العمــل وإدارـت  ،إعطــاء الشــيعة حصــة يف ـف
 . ومؤسساهتا،ومرافقها
 بناء مدينة جامعية يف القطيف شاملة . 
  إعادة مجيع املوظفني والعامل الذين فصلوا من أعامهلم بسبب اإلعتقال يف عام

 .  ملا مىضاً جربا  وماديا  وتعويضهم معنوي،هم واسرتداد حقوق، وما بعده)هـ١٤٠٠(
 إطالق رساح مجيع املعتقلني السياسيني . 
 أن تقف الدولة عىل مسافة واحدة من مجيع فئات املجتمع ومذاهبه . 
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 الصفارىحسن موس .
 جعفر الشايب.
 نيزينجيب اخل.
 توفيق السيف.
 الدكتور عبد اهلادي الفضيل.
  الكلمة«رئيس حترير جملة  -زكي امليالد«.
 عيل نارص السلامن. 
 

 





 

 

 




  بيضاء فارغة- ) ٩٨( الصفحة رقم 
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  .ة يف الكويت يلمس مالمح مشرتكة مع دول اخلليج األخرىالشيعاملتتبع لوضع 
 لعبـت فيـه اهلجـرة ،انتشارهم يف العصـور احلديثـة كـان نتيجـة خمطـط مـدروسفـ

ـت دور ـة إىل الكوـي ـارزاًاإليرانـي ـت حــوايل مخــس اً ـب عــدد ُ يف أن يصــبح شــيعة الكوـي
 .نسبتهم إىل ثلث العدد الكيل للسكان الذين تصل ؛الكويتيني

 وإن كـان بنسـب ؛تم تنفيذه يف إمـارات ودول اخللـيج األخـرىيوهو األمر الذي 
وقـد سـاعدت جمموـعـة مـن الظـروف الداخلـيـة واإلقليميـة والدوليـة ـشـيعة ، متفاوتـة

 .الكويت يف زيادة نفوذهم
 


 

 وكانت ، للساحل الرشقي للمملكة العربية السعوديةا يعي طباًتعترب الكويت امتداد
 »البحـرين« : ومن ضمنها الكويـت يطلـق عليهـا؛املنطقة املمتدة من مسقط إىل البرصة

 .ًقديام
 التـي قامـت يف أواخـر ويرجع الوجود الشيعي يف هذه املنطقـة إىل دولـة القرامطـة

عي اإلسامعييل، قبل أن يتم القضاء التي تنتمي إىل املذهب الشيو القرن الثالث اهلجري،
  .عليها من قبل العيونيني املدعومني من السالجقة

 . الكالم عىل هذا بتفصيل أكرب يف فصل شيعة السعوديةوقد مىض
 يف زيـادة عـدد الشـيعة يف اً كبرياً لعبت اهلجرة من إيران دور؛ويف العصور احلديثة

هتدف إىل االستفادة من الرخاء املـأمول  وكانت هذه اهلجرة املنظمة والكثيفة ،الكويت



 
 





 

 


 



– 

 إضافة إىل رغبة إيران يف تشكيل جتمعـات شـيعية كبـرية يف دول ،بسبب اكتشاف النفط
 كام حـدث يف جـزر ؛ّ وادعاء ملكيتها هلا،ّ تسهل عىل إيران املطالبة هبذه املناطق؛اخلليج

حتلتها إيران  التي ا؛» وأبو موسى، وطنب الصغرى،طنب الكربى« :اإلمارات الثالث
 يف املطالبة اإليرانية املستمرة بدولـة -ًأيضا-وكام حدث تزال حتتلها،  وما ،١٩٧١سنة 

 .البحرين
 اً إال أن عدد،وبالرغم من عدم وجود إحصاء رسمي يبني عدد الشيعة يف الكويت

الكويتيني الـذين يشـكلون  من جمموع )% ٢٠(من املصادر يشري إىل أن نسبتهم تقارب 
 . ويرتكز معظمهم يف مدينة الكويت واملناطق املجاورة هلا،السكانلث حوايل ث

والنصف اآلخر من أصول ،  هم من أصول عربية-اًتقريب- ونصف هؤالء الشيعة
 وقـد ، وفدت إىل الكويت وإىل دول خليجية أخرى يف القـرون الثالثـة املاضـية؛إيرانية

ل معظمهـم حيـتفظ بكثـري مـن  ومـا يـزا، واكتسب جنسية هذه الـبالد،تعرب معظمهم
 . بام يف ذلك اللغة؛عنارص الثقافة الفارسية

 فجاءت نتيجة جهود ، ومنها الكويت؛أما هجرة اإليرانيني الشيعة إىل دول اخلليج
ـراين . وـقـد أـشـار د، منظـمـة ومدروـسـة عـبـد اهللا الغرـيـب إىل جاـنـب ـمـن املخـطـط اإلـي
 . ركائز هذا املخطط حيث اعتربت اهلجرة إحدى،للسيطرة عىل اخلليج

ـىل الكوـيـت ـة ،وـتـدفق ـع ـري ـمـن األـيـدي العامـل ـيج األـخـرى ـعـدد كـب  ودول اخلـل
 ، وساعدهم يف اإلقامة التجار اإليرانيون، كثري منهم جاء بطرق غري مرشوعة؛اإليرانية

                                         
وـجـاء دور «، )٣٠٤ص(١٩٩٣لـسـنة  الـصـادر ـعـن مرـكـز اـبـن خـلـدون »ـمهـوم األقلـيـات« )١(

 ). ٣١٨ص(عبد اهللا الغريب .  د»املجوس
 ).٣٠٤ص (»مهوم األقليات« )٢(
 .)٣٣٦ص (  »وجاء دور املجوس« )٣(



 
 

 




 

 

 




 بـل ووكـالء ورشكـاء ألفـراد مـن األرسة ،الذين أصـبحوا مـواطنني مـن أهـل اخللـيج
 . عن طريق البحر وبعضهم تسلل،املالكة

واستفاد العامل اإليرانيون مـن الفـراغ الـذي كـان يعـيش فيـه اخللـيج العـريب بعـد 
 . إضافة إىل تواطؤ االستعامر الربيطاين مع إيران،احلرب العاملية الثانية

 خاصة تلك التـي ؛وسعى هؤالء اإليرانيون إىل التسلل إىل أجهزة الدولة احلساسة
 وكانـت ،ث كان شيوخ اخللـيج يتسـاهلون يف مـنح اجلنسـية حي،متنح اجلنسية واإلقامة

 .جوازات السفر تباع كأي سلعة
 ً نقـال،٢٥/٥/١٩٧١ العراقية الصادرة بتاريخ »اجلمهورية«وقد ذكرت صحيفة 

ت اّ أن إـحـدى اإلـمـار:٢٤/٥/١٩٧١ـعـن ـصـحيفة اخلـلـيج الـصـادرة يف الكوـيـت يف 
وفية جلميع الرشوط إىل إحدى الـدول باعت أربعة آالف جواز سفر مست) ديب(العربية 

 !)إيران(املجاورة املعادية للقضايا العربية 
 إن هذه اخلطوة تأيت نتيجة تعامل واضح مع سلطات تلك الدول لتمهيـد :وقالت

 !غزو برشي خطري للمنطقة لصالح تلك الدولة
 


 

 متيل :فالقوى العلامنية،  ودينيةيتوزع الشيعة يف الكويت بني تيارات عديدة علامنية
 كـام ؛ وتعارض سيطرة رجال الدين عـىل العمـل الشـيعي، إىل جانب احلكومة-اًغالب-

 . يف قضية الوقف اجلعفرياًظهر ذلك واضح
                                         

 ).٣١٧-٣١١ص (»وجاء دور املجوس« )١(
 ).٣١٧ص(املصدر السابق  )٢(
 .اًسيأيت احلديث عنها الحق )٣(



 
 





 

 


 



– 

 : تياراتةأما القوى الدينية فيمكن تقسيمها إىل ثالث
 : التيار اإليراين) ١(

 »التحـالف اإلسـالمي الـوطني«ويمثلـه  ،يؤمن بوالية الفقيه واملرجعيـة اإليرانيـة
 .حزب اهللا الكويتي :الذي يطلق عليه اسم

وقـد شـارك بقـوة يف  ،)م١٩٧٩(وقد برز هذا التيار بعد قيام الثورة اإليرانية سنة  
  .)هـ١٤٠٨ وهـ١٤٠٧(جرائم مهامجة احلجاج يف مكة سنتي 

 وعبـد املحسـن ،صـمد عدنان عبـد ال: الكويتي يف الربملانإليه النوابوممن ينتمي 
  . وأمحد حاجي الري،مجال

ـري ـزة كـب ـار إىل ـه ـذا التـي ـرض ـه ـد تـع ـتوـق ـام ؛ة يف الكوـي ـر قـي ـدنان  إـث ـائبني ـع الـن
 حفل تأبني لقائد اجلناح العسكري يف حزب اهللا  وأمحد الري باملشاركة يف،عبدالصمد

/ شباط(ر  يف شه الذي اغتيل يف العاصمة السورية دمشق؛ عامد مغنية:الشيعي اللبناين
 .)٢٠٠٨فرباير 

ـة  ـة مغنـي ـتهم الـسـلطات الكويتـي ـة وـت ـائرة اجلابرـي ـباختـطـاف ـط ـام  ةالكويتـي يف الـع
ا للشعب ًوتعترب أن مشاركة كويتيني يف تأبينه استفزاز، ، وقتل اثنني من ركاهبا)١٩٨٨(

وقامـت السـلطات بتقـديم عبـد الصـمد ، ًا عـادال  ربانياًص، وتعترب مقتله قصاالكويتي
  . إىل املحاكمةوالري

 

   

 



 
 

 




 

 


 




  :التيار الشريازي) ٢(
 الـذي أقـام يف الكويـت تسـع سـنوات ؛وهو الـذي يتبـع املرجـع حممـد الشـريازي

 وأقام املؤسسات ، بها  خاصًحركة وتنظيام وأسس ، من العراقاًقادم) ١٩٨٠-١٩٧١(
 كام أنه استطاع أن يكسب رشحية ال بأس ، يف طبع الكتباًواهليئات الشيعية وكان نشيط

 .يتيني لتقليدهالكوالشيعة هبا من 
 وأن يستصدر ،)الشيخية( أن خيرتق اجلامعة -يف تلك الفرتة-  الشريازيواستطاع

 وأن ،فتوى من زعيمها حسن اإلحقاقي األسكوئي بجواز تقليد العلامء غري الشيخيني
 .لتقليده) الشيخية(يفتح الطريق بذلك لكسب عدد من شباب 

  . جزء كبري من العمل الشيعيوقد استطاع تيار الشريازي أن يستحوذ عىل
ـاقر املـهـري :وينتـمـي إىل ـهـذا التـيـار ـامء الـشـيعة يف - حمـمـد ـب ـام جتـمـع عـل أـمـني ـع

 . وغالب املنادين واملطالبني هبيئة األوقاف اجلعفرية، والنائب صالح عاشور،-الكويت
 

           :التيار الشيخي) ٣(
 . »حسائيةاجلامعة اإل« :ويعرف باسم

 يثنـ عـن اإل: أي، فرقـة انفصـلت عـن التيـار العـام للشـيعة األصـولية:الشيخيةو
أقـام أحـد و ، أمحـد األحسـائي عـىل يـد الشـيخ؛يالدياملـعرشية يف القرن التاسع عرش 

                                         
 ).٥٢ص( ألمحد الكاتب »كتاب الشريازي« )١(
 .)٤١ص (راجع اجلزء األول من هذه املوسوعة  )٢(

 



 
 





 

 


 



– 

 وكـان ،ًا املـريزا عـيل بـن موسـى األسـكوئي احلـائري يف الكويـت سـنين:شيوخها وهو
 ،جمموعة من شيعة الكويت يقلدون والده موسى بفعل تأثر الكويت وقرهبا من العراق

 . حيث أحد مقرات هذه الطائفة وإقامة شيوخها،وكربالء خاصة
 وبعـد وفـاة والـده ،ويت مـرتني يف حيـاة والـدهالكإىل قد حرض عيل موسى وكان 

 وكـان يـقيض أيـام ، وسـكن الكويـت،صار املرجع العام للعرب والعجم من الشـيخية
 .-اًغالب-الصيف يف كربالء 

 وتوسـيع ،)احلسـينية اجلعفريـة والعباسـية(أثناء وجوده يف الكويت قام بتأسيس و
 ، بعـد جهـد كبـري؛يف الكويـت وهو أول من بنـى مأذنـة ، ومسجد آخر،املسجد اجلامع

 . عىل املنابر واملنائر؛) ويل اهللاا أشهد أن علي (:وأول من سعى يف إعالن الشهادة الثالثة
 ونقل مـن الكويـت ،)م١٩٦٦-هـ ١٣٨٦( يف الكويت سنة  عيل موسىوقد تويف

 .  حيث دفن هناك؛إىل كربالء
رشق ( يف اإلحسـاء  فلقـد كـان لـه نشـاط ملحـوظ،وإضافة إىل نشاطه يف الكويت

 مـن اًيى كثري وأح،)احلسينية احليدرية( و،)حسينية اجلعفرية( حيث أسس ؛)السعودية
  .طبع العديد من مؤلفاهتم و،كتب علامء الشيخية
ي قحسـن ـبـن موـسـى اإلحـقـاأـخـوه  خلـفـه عـىل رئاـسـة الطائـفـة ؛وبعـد وـفـاة ـعـيل
قل إىل الكويت بعـد  حيث انت،)م١٩٠٠-هـ ١٣١٨( املولود سنة ،االسكوئي احلائري

 وقـد ،ّ وصـار هـو املرجـع املقلـد للشـيخية يف الكويـت،تشييع جـثامن أخيـه يف كـربالء
 . إضافة إىل صناديق إعانة للعرب والعجم،استطاع تأسيس مكتبة عامة هناك

                                         
 ).٢٠٠-١٩٩ص( حممد حسن الطالقاين » ومصادر دراستها، وتطورها،هتاأ نش:الشيخية« )١(
 ).٢٠١-٢٠٢ص(املصدر السابق  )٢(



 
 

 




 

 


 




 استصدر حممد الشريازي فتوى منه بجـواز تقليـد الشـيخيني ؛ويف عهد حسن هذا
  .تهمللعلامء الشيعة من غري طائف

 حتـى وفاتـه يف ، استلم مقاليد الطائفة يف الكويـت ابنـه عبـد الرسـول؛وبعد وفاته
 . ودفن يف كربالء،)٢٦/١١/٢٠٠٣(

ـهـذه بنـاء أ كـان آـخـر املراجـع املتفـق علـيهم بـني ويعتـرب الـبعض أن مـريزا حسـن
ارة  عىل نظـ؛خويهأالرسول وبني  املريزا عبدابنه  إذ بعد وفاته دب اخلالف بني ؛اجلامعة

ا ًفراد عائلة االحقاقي، وسبب فراغأا بني ًمر الذي سبب خالفوقف والدهم حسن، األ
 . بعد مريزا حسن؛يف مقام املرجعية

 : دى اىل تقسيم اجلامعة جلامعتني منفصلتنيأكام 
 .مام الصادق ومسجد اإل،مناء وقف مريزا حسنأ ممثلة بمجلس :وىلاأل

 ،وقـاف والـدهمأوالد مريزا عيل ممثلني عـن أ و، ممثلة بأوالد مريزا حسن:والثانية
 .ة الشعبقيب ذر الغفاري بمنطأوجملس 
 من )١٩٦٣من مواليد إيران عام  (يق ابنه عبد اهللا اإلحقاعد عبد الرسول بويعوب

 للطائفة يف اً والدمام مرجع، واإلحساء والقطيف، والبحرين،وكالء والده يف الكويت
اهللا غـري مؤهـل   الـذين رأوا أن عبـد؛ناء الطائفةوسط اعرتاضات عدد من أب ،الكويت

 .هلذا املنصب
 . والعديد من احلسينيات،يف الكويت  الكثري من األنشطةللشيخيةو

 


                                         
، )٢٥/٢/٢٠٠٢( »اـلــوطن الكويتـيــة«:  ـمــن نـشــاط الـشــيخية يف الكوـيــتاًانـظــر جانـبــ )١(
)٢٢/٥/٢٠٠٣(. 



 
 





 

 


 



– 


  


 :املساجد واحلسينيات) أ(

 ،عـاهتميعقـدون فيـه اجتام ؛وملتقى هلـم ،ٍ فهو ناد!للمسجد عند الشيعة شأن آخر
ـف ـشـؤون املـسـجد، ودار نرش،ومكتـبـة ـوىل تنـظـيم خمتـل ـه ـعـدة ـجلـان تـت  وتنـظـيم ، وفـي

 .االحتفاالت والندوات الدينية
  :ومن مساجدهم يف الكويت

ـاك،الصــحاف ـريف، والغضــنفري، واحلـي  وحممــد ، واإلمــام احلســني، ومــراد مـع
، وبن بهاين ويوسف هب، وحاج أمحد األستاذ، وحاج عبد البلوش، واملزيدي،املوسوي
  . يف منطقة الرشق- نخي

  :-ًأيضا-ومن مساجدهم 
 وجعفـر بـن أيب ، واإلمام عيل، وسمو األمري، وعباس مريزا،اإلمام زين العابدين

 ، وحسـن سـيد إـبـراهيم، والشـريازي، والنـقـي، ومقـامس، وإبـراهيم القـالف،طالـب
 . والبحارنة وغريها، والعمرية،واشكناين

 ، والـشـعب، وبنـيـد الـقـار،ّ والدعـيـة، مـنـاطق الـسـامليةوـهـذه املـسـاجد موـجـودة يف
 . وغريها، والعمرية،ّ والدسمة، وميدان حويل،خاتبوالصلي

 ! ما تكون هذه املساجد خارج سيطرة وإرشاف وزارة األوقافاًوغالب
 . كام أهنم يقيمون املساجد يف مناطق السنة رغم قلة تواجدهم يف هذه املناطق

  . إال أهنم دائمو السعي ملساجد جديدة؛هموبالرغم من كثرة مساجد
                                         

 ).٣٢٢-٣٢٠ص (»وجاء دور املجوس«يب، عبد اهللا الغر. د )١(



 
 

 




 

 


 




 فعمـدوا إىل بنـاء احلسـينيات عـىل شـكل قـالع ؛وهذه املساجد مل تشبع طمـوحهم
 . يشيدون البناء قبل أن يأخذوا الرخص-اًأحيان-وفيها رساديب، وهم 
 :ومن حسينياهتم

ـارص اـلـرس ـد ، وأـمحـد ـبـن نعـمـة، وجاـسـم الرصاف، وحـجـي حـسـني،ـن اهللا  وعـب
 ، ورازيه درويش، وحسني عبد اهللا عيل، وإبراهيم سيد حسن، ومال عيل األمري،السامك

  .ّ يف منطقة الدعية- وحسيب العليان
 ، وحممـد األربـش، وسيد حممـد احلسـني، وأمحد حسن عاشور،وحجي أمحد متال

 وعلويـة بيبـي ، وطيبـة سـيد حسـن، وجميـد عبـاس، وحجي عيل حسني،وعمران سيد
  .د القاريف منطقة بني -رباب 

  .يف ضاحية عبد اهللا السامل -وإبراهيم مجال الدين، وعيل الشواف 
 ، واهلـزيم، وحممـد األربـش، وعون املطوع، وعباس املطوع، والعباسية،والياسني
  . يف منطقة املنصورية- املحسن احلرز وعبد ، والشموم، وخليل فردان،وماليه زهرة

 ، ومسجد هبشـق، وحسن القطان،قية واحلسينية العرا،ونارص عبد الوهاب حجي
 وعسـكر ، ومعـريف، ومـرتىض سـيد مـرتىض، والعتبـات، وبن نخي،ومسجد ششرتي

 وحممد عبـد اهللا ، واهلندية، واجلعفرية، واخلزعلية، وأمحد عيل، وعباس مكي طه،زمان
 . يف منطقة الرشق- اجلزاف

  :-ًأيضا-ومن حسينياهتم 
 ، وأمحـد حسـن مهـدي،ي ضـحي وحجـ، وأبو احلسن مجـال،حممد يوسف حجي
 ، وعـبـد اهللا ـعـيل، وـعـثامن ـعـيل الـسـيد، وـضـيف حـسـن أـمحـد،وحميـسـن فـهـد النـجـدي
  وـصـبحي ، وإـسـامعيل رسور إـسـامعيل، وـعـيل حـسـن مـشـاري،وإـبـراهيم ـمـال حـسـن

  .يف منطقة الصليبيخات -حسني 



 
 





 

 


 



– 

 .ةيف الشامي -وعباس عبد اهللا 
 . يف منطقة سلوى -وحممد الشريازي 

  .يف مناطق خمتلفة من الكويت - وغريها الكثري ، وجملس العباس،والكربالئية
 وتوزع كتيبات ، تنرش؛ مكتبات:ويف معظم مساجد وحسينيات الشيعة يف الكويت

 . وفيها غرف يسكنها الشيعة الوافدون إىل الكويت،ورسائل جمانية
 :املحارضات واملآتم واالحتفاالت) ب(

 ، وحمارضاهتم، والديوانيات إلقامة ندواهتم،يات واحلسين،يستغل الشيعة املساجد
ـري ـعـن آرائـهـم، وـشـعائرهم،وـمـآمتهم ـي ؛ والتعـب ـ- الـت ـد -اًغالـب ـة لعقاـئ ـأيت خمالـف ـا ـت  ـم
: ومن ذلك، من املجاهرة هبااً وال جيد الشيعة حرج،املسلمني

F  يف مسـجد زيـن العابـدين،)هــ١٤٢٣(احتفال بذكرى اإلرساء واملعراج سنة ، 
. القاسم الديباجيبمشاركة أيب

F  ـحمــارضة يف احلـســينية الكربالئـيــة ـبــذكرى استـشــهاد أيب الفـضــل العـبــاس يف
)٢١/٣/٢٠٠٣(.

F  يف ، يف حسينية حممد الشـريازي،)٢١/٥/٢٠٠٣ (خاالحتفال بمولد النبي 
ـة ـسـلوى ـا،منطـق ـريزا عـبـد الرـسـول اـحلـائري اإلحـق  اـلـذي ـقـام ـخـالل ؛يق برعاـيـة اـمل

 ونـور ، وعبـد اهللا العشـوان،عيل املوسى: ن رجال الدين وهماالحتفال بتعميم ثالثة م
.الدين العبد اهللا

F  يف جملـس العبـاس ،)٢٤/٢/٢٠٠٢(مهرجان بذكرى استشهاد اإلمام البـاقر 
 وليث ،حممد جربيل: وحتدث يف االحتفال، يق برعاية املريزا اإلحقا،بمنطقة املنصورية

                                         
 ).٣٢٧-٣٢٣ص (»وجاء دور املجوس«عبد اهللا الغريب، . د )١(



 
 

 




 

 


 




 .املوسوى
ّ وحتـدث فيـه ، حممد الشـريازي يف منطقـة سـلوىكام أقيم احتفال مماثل يف حسينية

.مسلم سيد فاخر

F  ألقاـهـا ،)١٠/٤/٢٠٠٢(ـحمـارضة يف ذـكـرى استـشـهاد اإلـمـام زـيـن العاـبـدين 
.حمسن اجلمري من البحرين

F ؛إقامة جمالس العزاء لوفاة املرجع حممد الشريازي يف عدد كبـري مـن احلسـينيات 
 ، والبتـول، وأم صـادق، وأم البنـني،لـة زينـب العقي: مثل،التي تتبع مرجعية الشريازي

 وسيد ، واحلوراء، والسيدة خدجية، والقائم، والصديقة الطاهرة،ومالية زينب الرصاف
 وأم ، وأم سـليامن، والسيدة سكينة، ومنتدى القرآن الكريم، واإلمام العسكري،هاشم
. ومؤسسة الصديقة الطاهرة، والزينبية، وحسينية بو محد،األئمة

F وقد قـام ،امة شعائر عاشوراء يف مجيع مساجد وحسينيات الشيعة يف الكويتإق 
!)هـ١٤٢٣(تلفزيون الكويت واإلذاعة بنقل هذه الشعائر عىل اهلواء مبارشة سنة 

F ضـمن ) ٢٢/٩/٢٠٠١( الئقة معـريف ،حمارضة لرئيسة مؤسسة السيدة خدجية
 وتطرقت ،ل األعظم الكربالئية وأقيمت يف حسينية الرسو،االحتفال بيوم املرأة العاملي
 ،ت التـي يسـتغلها الشـيعة للطعـن يف أيب بكـر الصـديق ؛فيها إىل قصـة أرض فـدك

 !!خ بعد وفاة النبي ،لواهتامه بأنه اغتصب أرض السيدة فاطمة 
م حدثت أزمة يف الكويت عقب دخول السـيد حممـد الفـايل ١٣/١١/٢٠٠٨ويف 

 دخول الكويت، بسبب حكم قضـائي عليـه الكويت، رغم أنه عىل قائمة املمنوعني من
ـة  ـدفع غراـم ـويتي)١٠(ـب ـار ـك ـه بـسـب الصــحابة يف أـحـد جمالســه يف ؛ أالف ديـن  لقياـم

 وإال سـيتم اسـتجواب رئـيس ؛وقد طالب بعض النواب برتحليه عىل الفـور !الكويت
 .الوزراء عن عدم تنفيذ القوانيني والقرارات الرسمية



 
 





 

 

 



– 

، ولكـن  القـالف لـدعم الفـايلني وحس، صالح عاشور:وقد تصدى نواب الشيعة
 . وعدم البقاء فيها،احلكومة طلبت من الفايل مغادرة الكويت خالل بضعة أيام

 :الوقف اجلعفري) ـج(
 يثبتـون مـن ،سعى الشيعة بكل جهدهم إىل إنشاء هيئة لألوقاف اجلعفرية الشيعية

ن عـىل أن تكـون  وكـانوا حيرصـو،ّ وينمون مواردهم املالية،خالهلا وجودهم ومذهبهم
 بل وطالبوا بأن تكون ، وعن األجهزة احلكومية،هذه اهليئة مستقلة عن وزارة األوقاف
 ! كوهنم ينوبون عن اإلمام الغائب؛حتت إرشاف مراجع وعلامء مذهبهم

 للخالفـات بـني التيـارات الشـيعية الدينيـة اًوقـد كـان مرشوع هـذا القـانون ميـدان
 من صـالحيات هين اإلرشاف عىل األوقاف وإدارهتا إ : فمن قائل،والعلامنية املختلفة
 . إىل جميز بأن تتوىل جلنة من غري املراجع إدارة هذه األوقاف،املرجع الديني

 كان الشيعة يعملون بكـل جـد مـن أجـل إنشـاء )٢٠٠٢ و٢٠٠١(وخالل عامي 
تتبـع  وبالرغم من قيام احلكومة الكويتية بإنشاء وحـدة لألوقـاف اجلعفريـة ،هذه اهليئة

 إال أن الشــيعة وقــادهتم أعربــوا يف ،وزارة األوقــاف يكــون أعضــاؤها مــن الشــيعة
 ذلك أهنم يريدون هيئة مسـتقلة ،ترصحياهتم املتكررة أن هذا القرار ال يلبي طموحاهتم

 .سن األحوال تتبع الديوان األمريي ويف أح،عن األوقاف واحلكومة
هي مؤسسة حكومية  و،امة لألوقاف العةماناألوأحلقت ب ، هذه اهليئة النورورأت

  .تابعة لوزارة األوقاف
 . ومدير الوقف اجلعفري، جلنة استشارية، وجلنة رشعية: من اهليئةوتتكون

                                         
 : املوقع الرسمي لألمانة العامة لألوقاف عىل شبكة االنرتنت )١(

http://www.awqaf.org/portal.aspx?tabid=٢٤٩ 

http://www.awqaf.org/portal.aspx?tabid


 
 

 




 

 

 




 :املطبوعات)  د(
 ، كالكتـب؛كافـة الوسـائلبيقوم شيعة الكويت بجهـد كبـري لـنرش عقائـد الشـيعة 

ـة ـنرشات، واملـجـالت،واألرشـط ـائل، واـل ـن خــالل ، والرـس ـواد يف  وـم ـذه اـمل ـوفري ـه ـت
 . عىل املنازلاً بل وتوزيع بعضها جمان، وحسينياهتم، ومنتدياهتم،مساجدهم

 ـغـري آـهبـني بمخالـفـة حمتوـيـات ـهـذه اـملـواد لعقاـئـد ؛وـهـم يقوـمـون ـبـذلك
: ومن ذلك!املسلمني يف الكويت

F  وكتب عليها بأهنا تصدر من ، وهي جملة تصدر من الكويت،»جملة املنرب«طباعة ُ
 !ان للتمويهلبن

 ختصصـت يف التطـاول عـىل صـحابة :وهذه املجلة التي يصدرها أتبـاع الشـريازي
 إال أن ،وبالرغم مـن تـوفر هـذه املجلـة يف الكويـت، وزوجاته الطاهرات يالنبي 

 أو ،وكيل وزارة اإلعالم يف الكويت يرصح بأن الوزارة مل تسمح هلذه املجلة بالصـدور
  !!الطباعة داخل الكويت

 

 
 

F والراغب باحلصـول عـىل هـذه ،اًتوزيع نرشة جامعة لفتاوى الشريازي جمان 
مؤسسـة املسـتقبل ( وتصـدرها ،النرشة يستطيع احلصول عليها بمجرد االتصـال فقـط

 .)للثقافة واإلعالم

F  دار التوحيد للنرش( و)مكتبة الثقلني(وهلم(.



 
 





 

 

 



– 

 


 
 :تأسيس جتمع لعلامء الشيعة) هـ(

 حول خمتلف القضايا الداخلية ؛يصدر بيانات باستمرارو ،يرأسه حممد باقر املهري
 .ملهري عىل مسجد اإلمام عيل يف منطقة العمريةويرشف ا ،واخلارجية

Fوالذي هرب من السجن بمؤامرة ؛ اًمن أكثر دعاهتم تطرفحلبيب  ويعترب يارس ا 
حيث كان يمىض فرتة عقوبة بسبب طعنه املتكـرر عـرب األرشطـة واملقـاالت يف ، شيعية

 .اخللفاء الراشدين وأمهات املؤمنني
 :توسيع دائرة املطالب) و(

بإنشـاء  ففـيام سـبق كـانوا يكتفـون باملطالبـة ،»اخلطوة خطوة«يتبع الشيعة أسلوب 
 ، واجلمعيـات الثقافيـة واالجتامعيـة، ثم اتسـعت الـدائرة لتشـمل احلسـينيات،املساجد
 . وقد نجحوا يف كثري من مساعيهم؛اتّواملرب

 اتسـعت ، وتواجـدهم يف املؤسسـات املختلفـة،ومع مرور الزمن وازدياد نفوذهم
 ، املطالبة بـأن يكـون يـوم عاشـوراء عطلـة رسـمية-اآلن- فهي تشمل ؛دائرة مطالبهم

 .ونقل شعائرهم يف وسائل اإلعالم الكويتية عىل اهلواء مبارشة
 حيث أصبح التلفزيون الكويتي ينقل هذه الشـعائر ؛ وقد نجحوا يف املطلب الثاين

  !مبارشة
 حيث أوصت اللجنـة االقتصـادية يف ،ويبدو أهنم عىل وشك حتقيق املطلب األول

 . األمة باعتبار يوم عاشوراء عطلة رسميةجملس



 
 

 




 

 

 




 ومنع الكتب ،السامح بطباعة كتبهم ومنشوراهتم: ومن مطالبهم اآلخذة بالتعاظم
 »هللا ثـم للتـاريخ« فقد كان هلم دور يف منـع كتـاب ، أو تبني عقائدهم،التي تتعرض هلم

 -آنذاك-الم  وأشادوا بقرار وزير اإلع،وهو من أهم الكتب احلديثة التي تبني عقائدهم
 .فهد بمنع تداولهالأمحد الشيخ 

 الـذي تقـدم بـه ؛الوقوف ضد مرشوع قـانون العقوبـات الرشعيـة: أنشطتهمومن 
 بـسـبب ، واعتـبـار علامئـهـم أـنـه ـغـري قاـبـل للتطبـيـق،بـعـض الـنـواب اإلـسـالميني الـسـنة

 .خشيتهم من تطبيق القانون عىل املذهب السني
بعـض  واسـتبعادهم لـربامج وحمـارضات ،يم اخرتاقهم إلذاعة القرآن الكر:ومنها

 . وبخاصة من اململكة العربية السعودية؛العلامء
 : ومن أبرز من قاموا بذلك،ي تطاوهلم العلني عىل صحابة رسول اهللا :ومنها

 .ت الذي هتجم عىل الصحايب اجلليل املغرية بن شعبة ؛النائب صالح عاشور
 واعتـرب ذلـك !حيمل اسم املغريةوطالب عاشور بتغيري اسم أحد شوارع الكويت 

 وإنشـاء املزيـد مـن املسـاجد ، باإلضـافة ملطالبتـه بإنشـاء حمكمـة جعفريـة؛ للشـيعةاًحق
 . لتتوافق مع عقائدهم؛ وتعديل مناهج الرتبية اإلسالمية،الشيعية

 إذ أفتـى أمـني عـام جتمـع علـامء الشـيعة يف ! غـري معقـولاًوتبلغ هذه املطالب حـد
مجعيـة (املهري بعدم جواز التعامل مع إحدى اجلمعيـات التعاونيـة الكويت حممد باقر 

 !! ألهنا قامت بطباعة كتاب خيالف عقائد الشيعة؛أو الرشاء منها) القرين
 عقب حتذيره ؛ هتجمه عىل الشيخ يوسف القرضاوي:ومن مواقف املهري الطائفية

دولة  املهري طالب ، فقد)م٢٠٠٨( سنة من النشاط اإليراين والشيعي يف البالد السنية
 .الناصبي: ـ ووصفه ب، وطالب األزهر بنزع عاممته،قطر بسحب اجلنسية منه

 ؛كام أهنم اعرتضوا عىل املطالبة بإغالق احلسينيات غري املرخصة التي متأل الكويت



 
 





 

 

 



– 

 عىل الذين طالبوا بإغالقها أسوة بفروع جلان الزكاة واجلمعيات اخلرييـة التـي تتبـع ا رد
  . وإحياء الرتاث، اإلصالح:سنية مثلاجلمعيات ال

 


إن اسـتطاعوا إىل ذلـك -حيرص الشيعة عىل إنشـاء املؤسسـات الثقافيـة والرتبويـة 
: ومن ذلك، ونرش فكرهم من خالهلا، والتواجد يف اهليئات املختلفة،-ًسبيال

F  عيني من الكويـت من قبل بعض اجلام) عىل االنرتنت(إنشاء جامعة أهل البيت
 .الخ.. . وتدريس الرشيعة واالقتصاد والرتبية،والعراق
 من خالل هذه اجلامعة لنرش الفكر الشيعي بني أوساط اجلاليات املسـلمة يسعالو

. التي يناسبها هذا النوع من التعليم عن بعد؛يف الغرب

F  ميدان حويل-اجلمعية الثقافية .

F  تعمـل عـىل ؛)قائمة احلب واحلياة(الكويت باسم إنشاء قائمة طالبية يف جامعة 
 . وجتاهر القائمة بأفكار الشيعة،تنظيم الطالب الشيعة واستقطاب السنة

ة وقد تـم منعهـا مـن املشـاركة يف انتخابـات اهليئـة اإلداريـة لالحتـاد الـوطني لطلبـ
 بسـبب تطـاوهلم عـىل ،)٢٠٠٢ ترشيـن األول/أكتـوبر(الكويت التي جـرت يف شـهر 

. ونرشهم لألفكار املنحرفة يف صفوف الطالب، الكرامةالصحاب

F واملدرسة اجلعفرية، مدرسة التوحيد:وهلم مدارس عديدة مثل .

F صـدور قـرار وزارة :إطالق أسامء شخصياهتم عـىل املؤسسـات التعليميـة مثـل 
وهـو مـدير سـابق للمدرسـة اجلعفريـة -) سـيد حممـد املوسـوي(الرتبية بـإطالق اسـم 

 . عىل إحدى املدارس-الوطنية

                                         
 .)٢٥/٤/٢٠٠١( »اللواء األردنية« )١(
 ).٦/١٠/٢٠٠٢ و٢٥/٩ (»الوكالة الشيعية لألنباء« )٢(



 
 

 




 

 

 




ّوعىل الفور وجه النائب الشـيعي صـالح عاشـور الشـكر لـوزير الرتبيـة عـىل هـذه 
 .اخلطوة
 اً كبـرياًاحلديث عن األنشطة الرتبوية والثقافية للشيعة يف الكويت يـرتبط ارتباطـو

ـراين األـصـل حمـمـد الـشـريازي  اـلـذي وـصـل إىل الكوـيـت ـسـنة ؛ـبـاملرجع الـشـيعي اإلـي
ـة،اً حـيـث أـسـس مـسـجد،اـشـتداد الـضـغوط علـيـه يف الـعـراق بـعـد )١٩٧١(  ،ً وديوانـي

 . وبدأ يستقبل طلبته اهلاربني من العراق،)الرسول األعظم (: باسمً ومدرسة،ًومكتبة
 مـا املرجـع اً يطمـح إىل أن يصـبح يومـ-فرتة وجوده يف العـراق-وكان الشريازي 

 !»والية الفقيه« ويؤسس دولة ،األعىل
 وجـد أن تلـك الدولـة الصـغرية التـي يشـكل فيهـا ؛ىل الكويـتلكنه عندما جـاء إ

 حيـث أصـدر ، وهو ما تفرغ له،الشيعة أقلية ال تؤهله للقيام سوى بالنشاطات الثقافية
 ،ودعا فيها إىل اإلكثـار مـن بنـاء املسـاجد واحلسـينيات، »رسالة املساجد واحلسينيات«

 .ت الشيعية واالحتفاال، والرثاء، والوعظ،إلقامة صالة اجلامعة
 ، والـدروس، والزيـارة، والدعاء، وإصدار النرشات،كام دعا إىل تأسيس املكتبات

 . وعقد املؤمترات، ومجع املال، واإلطعام، وإقامة الفواتح،والتأليف
 دعا فيه أصـدقاءه ،»نحو يقظة إسالمية« يف الكويت كتاب )هـ١٣٩٢(ّوألف سنة 

 :ومؤيديه إىل
  املضطهدين واملهجرين يف العاملتأسيس منظمة للدفاع عن.
 والتدرب عليها؛ والتسلح بأفضل األسلحة،التهيؤ الكامل للسلطة .
 وتكوين املصارف اإلسالمية،مجع املال .

                                         
 .)٩/٥/٢٠٠٣( »الوكالة الشيعية لألنباء« )١(



 
 





 

 

 



– 

 والنرش، والدعاية،االهتامم باإلعالم .
 التشجيع عىل طلب العلوم الدينية.
 تكوين منظامت خاصة للشباب والنساء. 

 عن طريق طبع ؛ثنى عرشييف الكويت بنرش املذهب اإلمامي اإلازي الشريواهتم 
  . لعبد احلسني رشف الدين»املراجعات«ونرش أكثر من مائة ألف نسخة من كتاب 

الشـيعة  أن يكسـب رشحيـة ال بـأس هبـا مـن : يف الكويـتوجودهواستطاع خالل 
 .بحرين والسعوديةرة تقليده إىل الكام أنه استطاع أن يمد دائ، الكويتيني لتقليده

 


F التي يرأسها النائب صالح عاشور؛ّإنشاء مربة أهل البيت .

F  ٢٠٠٢ آيار/مايو (ّإنشاء مربة دشتي اخلريية يف شهر(. 
 ، حيث الكثري من الشيعة مـن التجـار؛ فعديدة ومتنوعة:وأما األنشطة االقتصادية
 هـذه املكانـة اعـتالء وقد ساعدهم يف ،ون أنشطة طائفتهمورجال األعامل الذين يدعم

 .ّاالقتصادية اهلامة مشاركتهم لبعض شيوخ آل الصباح يف أعامهلم التجارية
 ، والكـاظمي، وقبـازرد،هببهـاين: وبرزت من الشيعة عائالت اقتصادية كبرية منها

ـوزان، وبوشــهري، وهبمــن،واهلــزيم ـدي، واـل ـامس، واملزـي  ، ودشــتي، ومكــي، ومـق
 .لخإ... والنقي،والرصاف

:  يسيطرون عىل قطاعات اقتصادية هامة عديدة منهـا-ومنذ فرتة طويلة-هنم أكام 
 . واملخابز، والذهب، والسجاد،املواد الغذائية



                                         
 ).٥٢-٥١ص(، ألمحد الكاتب »التطوراملرجعية يف مواجهة حتديات : الشريازي«)    ١(



 
 

 




 

 

 





 ، وتواجد يف مؤسسات احلكم املختلفة،للشيعة يف الكويت نشاط سيايس ملحوظ

 ،الســلك الــدبلومايس، ويف الرشطــةو ،تنفيذيــة الترشيعيــة وال: الســلطتنيومتثيــل يف
 :واجليش

  :جملس األمة) أ(
 وقانون ،٢٣/١/١٩٦٣أجريت أول انتخابات الختيار أول جملس أمة للبالد يف 
ـة الشــيعية ـد لألقلـي ـت ال حيــدد مقاـع ـات يف الكوـي ـد ؛االنتخاـب ـع املقاـع ـرتك مجـي ـام ـي  إـن

 .للمنافسة
 ، وحرصوا عىل التواجد فيه منذ بداياته،اًبري كاًجلس األمة اهتاممملوقد أوىل الشيعة 

 وبنيد ، والدسمة، الرشق:وعملوا عىل تعزيز تواجدهم يف املناطق التي يكثرون هبا مثل
 ، وـسـلوى، وميـدان ـحـويل، الرميثـيـة:وحماوـلـة التواجـد يف مـنـاطق أـخـرى مثـل، القـار

 . عليهماً حتى صارت بعض الدوائر حكر؛ واجلابرية،والصليبخات
:  كـان للشـيعة عـدد مـن النـواب هـم)١٩٩٩(ملجلس الذي تم انتخابه سنة ويف ا

 . عدنان عبد الصمد، عبد املحسن مجال، حسني القالف، صالح عاشور، حسن جوهر
ن، ادائرة، ينتخب مـن كـل دائـرة اثنـ) ٢٥(مع العلم أن الدوائر االنتخابية عددها 

 .اً نائب)٥٠(فيكون عدد أعضاء املجلس 
 فـاز النـواب الشـيعة )م٢٠٠٣متـوز /يوليـو(ت يف شـهر التي جر ويف االنتخابات

 - وحسن جـوهر ، يف الدائرة األوىل-  ويوسف زلزلة،صالح عاشور: اآلتية أسامؤهم
 .يف الدائرة الثالثة عرشة - وصالح خورشيد ، وحسني القالف،يف الدائرة الثامنة

عة بأربعـة مقاعـد  فاز الشـي)٢٠٠٦حزيران /يونيو(ويف انتخابات جملس األمة يف 
ـت مــن نصــيب  حســن جــوهر، صــالح عاشــور، عــدنان ســيد .، دالري أمحــد :كاـن

 .الصمد عبد



 
 





 

 

 



– 

ـايو(ويف انتخاـبـات  ـار /ـم ـة أـسـامؤهم)٢٠٠٨أـي ـاز الـشـيعة التالـي  ،أـمحـد الري:  ـف
 .الصمد عدنان عبدو، صالح عاشورو، حسني القالفو، جوهر حسنو

 ويتقربـون مـن بـعـض ،ئفتهموداخـل املجلـس يتبنـى النـواب الـشـيعة مطالـب طـا
 ؛ جتمع نـواب التكتـل الشـعبي: مثل، ويشكلون معهم تنظيامت مشرتكة،النواب السنة

 .الذي شّكله الشيعة مع بعض املستقلني
  :جملس الوزراء) ب(

 عـادة مـا حيـرص ، وزيـر شـيعي:جرت العادة عىل أن يكون يف كل حكومة كويتية
 .يعيةهذا الوزير عىل صبغ الوزارة بالصبغة الش

 حممد :مثل الشيعة فيها )م٢٠٠٣(واحلكومة التي شكلها الشيخ صباح األمحد سنة 
ذان  الذي بدأ عهده بإزالة صـور احلـرمني الرشيفـني مـن األ، وزير اإلعالم؛أبو احلسن

  !الذي يبثه تلفزيون الكويت
 وعـبـد الوـهـاب ،ـصـالح خورـشـيد:  ـبـرزت أـسـامء مـثـل:ويف احلكوـمـات الـسـابقة

 . وعبد العزيز حممد بوشهري،سى املزيدي وعي،الوزان
 الـذي كـان ؛ عبـد املطلـب الكـاظمي: كان الوزير الشيعي هـواًويف حقبة أكثر قدم

 فجـاء بشـيعي ليكـون ؛عهـا بطـابع طائفتـه وما ترك الوزارة إال بعد أن طب، للنفطاًوزير
  إضـافة إىل رؤسـاء، ووضع عـىل رأس رشكـة الـنفط أحـد الشـيعة،أحد وكالء الوزارة

 . وكبار املديرين،اإلدارات
  املحمـد برئاسـة الشـيخ نـارص)٢٠٠٦متوز/يوليو(يف احلكومة التي تشكلت يف و

                                         
 :املوقع الرسمي ملجلس األمة الكويتي عىل شبكة االنرتنت: انظر )١(

http://www majlesalommah.net
 ).٣٢١ص (»وجاء دور املجوس« )٢(

http://www.majlesalommah.net


 
 

 




 

 

 




 وزيرة االتصـاالت، وعبـد اهلـادي ؛معصومة املبارك: الصباح، تم متثيلهم بوزيرين مها
 .  وزير الدولة لشؤون جملس األمة؛الصالح

الـدكتور : يعة فيهـاثـل الشـم )٢٠٠٨(ويف احلكومة التي تشـكلت يف صـيف عـام 
 من التحالف الـوطني البلدية  ووزير دولة لشؤون،وزير األشغال العامة ؛فاضل صفر
 .  وزير املالية ؛ مصطفى الشاميلليربايل والاإلسالمي،
كونه ال يـزال مـتهام عـىل ذمـة قضـية  ؛ مشكلة يف الكويت توزير فاضل صفروأثار

 .مام املحاكم الكويتيةأال تزال قضيته منظورة مغنية، وتأبني 
 الفريـق عـيل : منصب رئيس أركان اجلـيش، هـو الشيعة البارزينوتقلد واحد من

 الذي توىل بعد تقاعده مركز العمليات االنسانية الكويتي، ثم صدر مرسوم يف ؛املؤمن
 .ا للكويت لدى العراقً بتعيينه سفري)٢٠٠٨متوز /يوليو(

  :التجمعات والتنظيامت) جـ(
، كان يتبع قيادة الثـورة اإليرانيـة الذي ؛»حزب اهللا الكويتي« :نظيامهتممن أخطر ت

 !ية يف الكويت والسعودية والبحرينوهو املسؤول عن كثري من األعامل اإلرهاب
  والذي كان مقـره يف مدينـة قـم؛»حزب اهللا الكويتي«وتفكيك تم إغالق وقد   

بـة بمجموعـة عراقيـة مكونـة مـن  مقابل سكوت احلكومة الكويتية عن املطال،اإليرانية
 الشرتاكهم ؛ عليهم باإلعداماً كان حمكوم؛احلرس الثوري ستة من عمالء استخبارات

 .٢٥/٥/١٩٨٥الكويت يف  يف حماولة اغتيال أمري
 ، إنشـاء األحـزاب السياسـية-شأهنا شأن بقية دول اخلليج-متنع الكويت ولكون 
وتـدخل االنتخابـات )  جتمـعف،تكتـل، حتـال(التنظـيامت حتـت مسـميات تقوم بعض 

 .النيابية حتت هذه األوصاف
ً الـذي حـل بـديال؛)التحالف اإلسالمي الوطني (:وللشيعة تنظيم حتت اسم  عـن ّ



 
 





 

 


 



– 

 !)١٩٩٨( الذي جرى جتميده سنة ؛االئتالف اإلسالمي الوطني
  عــدنان : مــنهم)٢٠٠٣و ١٩٩٩(وقــد طــرح مرشــحني عديــدين النتخابــات 

ُ إال أـنـه مـنـي هبزيـمـة كـبـرية يف ؛ وـنـارص رصـخـوه،ـمجـال وعـبـد املحـسـن ،عـبـد الـصـمد
  .٢٠٠٣انتخابات 

  .وهذا التحالف يتبع املرجعية اإليرانية ووالية الفقيه
 .»حركة أنصار احلرية« :وهناك تنظيم شيعي آخر باسم

 تيارات سياسية شيعية ٤ تم إشهار ائتالف التجمعات الوطني بمشاركة ؛اًومؤخر
جتمـع العدالـة «، و»جتمـع امليثـاق الـوطني«، و»وطني اإلسالميةحركة التوافق ال« :هي

 .»جتمع علامء املسلمني الشيعة«، و»والسالم
 عبـد الواحـد اخللفـان.  و د،ا لالئتالف ا عامًتم اختيار عبد احلسني السلطان أمينو
رضـا  و،د السـميع هببهـاينعب.  د:ا للرس، واألعضاء وهمً، وضاري الشاميل أميننائبا له

مـن جتمـع علـامء  - ونـاجي القـالف ،محـد حسـنيأ مـن امليثـاق، والشـيخ - طبطبائيال
 .من التوافق - وشيبة بن شيبة ،نزار مال مجعة. الشيعة، ود

 


 
ـريات  إذ إ؛ّمل يـكـن ـشـيعة الكوـيـت بعـيـدين ـعـام ـجيـري يف الكوـيـت والـعـامل ن املتـغ

 وسـامهت يف تعزيـز نفـوذهم ،اً انعكست عليهم إجيابـ: والدولية، واإلقليمية،الداخلية
 .ّوحسنت صورهتم

 فمنـذ ، أن عالقات شـيعة الكويـت بـبالدهم مل تكـن معظـم األحيـان جيـدة؛ذلك
                                         

 .)هـ١٤٢٦حمرم ( »الوكالة الشيعية لألنباء« )١(



 
 

 




 

 

 




 توجهـت أفئـدة الكثـريين مـن شـيعة :)١٩٧٩(اللحظات األوىل لثـورة اخلمينـي سـنة 
 اسـتقبال -آنـذاك-رفضـت ّ بل ووجهوا سهامهم نحو بالدهـم التـي ،الكويت نحوها

أنصار ( وأصدر ، وقبل توجهه إىل فرنسا، بعد إخراجه من العراق؛اخلميني يف الكويت
 كـالوا فيـه السـباب : وقبل انتصار الثورة، قبل اإلطاحة بالشاهاً منشور)اإلمام اخلميني

املرجع ( الذي اعتربه املنشور ؛ ألهنا رفضت دخول اخلميني!والشتائم حلكومة بالدهم
 .)ألعىل للطائفة الشيعيةا

وال شك أن توزيع مثل هذا املنشور يف وقت مل تكن الثـورة قـد نجحـت وحققـت 
 وبدأوا بالعمـل والـترصف ، أن ثورة اخلميني قد أعطتهم شحنات كبرية:أهدافها يعني

 وبـدأ الكثـري مـن الشـيعة ينتقلـون إىل إيـران للدراسـة ،ًبناء عىل أساس انتصـار الثـورة
 . بغض النظر عن جنسياهتم؛ معتربين أنه وطن مجيع الشيعة؛قامةواإل

 


 

 ووقوف الكويت إىل جانـب ،)١٩٨٠(ومع اندالع احلرب العراقية اإليرانية سنة 
ـراق ـض الكــويتيني الشــيعة:الـع ـال ضــد العــراق؛ اشــرتك بـع   ، كمتطــوعني يف القـت

بسـبب مسـاعدهتا الكويـت يـران ملعاقبـة وكان شيعة الكويت الورقة التي استخدمتها إ
 .للعراق

 وارتكبـوا يف ثامنينيـات الـقـرن ،ّورسعـان مـا نظـم الشـيعة صـفوفهم خلـف إيـران
                                         

 ).٣٤٣-٣٤٠ص (»وجاء دور املجوس« )١(
 مقابلة الشيعي الكويتي عباس بن نخي حول الثورة اإليرانية، وهو كان قـد مكـث يف :انظر )٢(

 .٢/١٠/٢٠٠٠»  الكويتيةالوطن«، )١٩٩٣-١٩٨١( سنة ١٢قم بإيران 
 ).٣٠٤ص (»مهوم األقليات« )٣(



 
 





 

 


 



– 

 وحماولـة ،)١٩٨٣( كتفجري بعض السفارات األجنبيـة سـنة ؛املايض ما يندى له اجلبني
عـض  وقتـل ب، واختطاف طائرتني مـدنيتني كـويتيتني،)١٩٨٥(اغتيال أمري البالد سنة 

 اً األمـر الـذي جعـل الكويـت تعـيش قيـود؛ وتنفيذ تفجريات يف أمـاكن خمتلفـةركاهبا،
 .واضحة عىل احلياة السياسية

 فلقد كان هلم دور بارز يف دعم ،شيعة الكويتإضافة إىل التخريب الذي ارتكبه و
  . للعمل ضد بلداهنم؛ وخاصة يف البحرين؛التنظيامت الشيعية يف اخلليج

 لـتـوتري ،عـن خمطـط إيـراين )م٢٨/٦/١٩٩٦(لـة الـوطن الـعـريب وقـد كشـفت جم
الـدعم ) حزب اهللا الكويتي( من خالل تقديم شيعة الكويت أو ؛األوضاع يف البحرين

 .بمسامهة من حزب اهللا اللبناين) حزب اهللا البحريني(لشيعة البحرين 
يب التي  كان للشيعة يف الكويت دور ملحوظ يف أعامل التخر؛وإضافة إىل البحرين

 وعند إلقاء القبض عىل ،)م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩(ة ـشهدهتا مكة املكرمة يف موسم حج سن
 !املخربني تبني أن بعضهم حيمل اجلنسية الكويتية

يـؤدون الـدور نيابـة عـن ) م١٩٨٩( أن شيعة الكويت كانوا يف ذلك العـام  ؛ذلك
ت السـعودية  بسـبب رفـض السـلطا؛ الذين كانوا قـد قـاطعوا موسـم احلـج؛اإليرانيني

 !ةسم احلج السابقاألنشطتهم التخريبية يف مو
 


 

 مناـسـبة ذهبـيـة :)١٩٩١-١٩٩٠(ـحـرب اخلـلـيج الثانيـة و ،شـكل ـغـزو الكويـت
 أن الذي قام باالعتداء عىل بالدهم هذه املـرة ؛ذلك !لشيعة الكويت للظهور واالرتقاء
                                         

 ).٢١٣ص(دكمجيان   ريتشارد »األصولية يف العامل العريب« )١(



 
 

 




 

 


 




 .وات قليلة الذي كان حيارب إيران قبل سن؛هو صدام حسني
 ا  باعتباره عدو؛وقد استطاعت هذه األزمة أن توحد املشاعر الكويتية جتاه العراق

 جتـاه العـراق اً متطابقـاً واختـذ السـنة يف الكويـت والشـيعة موقفـ،ال جمال للوفـاق معـه
 .وصدام حسني

 فإيران التي كانـت بـاألمس معتديـة ،كام أن النظرة الكويتية بدأت تتغري جتاه إيران
 خاصة وأهنا أعلنت أهنا لن تقـف إىل جانـب ،ارت اليوم إحدى ضحايا نظام صدامص

 .يف هذه احلرب -ّعدوها اللدود-صدام 
 واستالم هاشمي رفسنجاين ،وهذه التطورات جتاه إيران تزامنت مع وفاة اخلميني

 تقـوم عـىل ؛ األمر الذي ظنـه العـامل بأنـه انتهـاج لسياسـة إيرانيـة جديـدة،رئاسة الدولة
 . من سياسة تصدير الثورة الصدامية التي عمل هبا اخلمينيً بدال؛احلوار واالعتدال

وبالرغم من أن األيام الالحقة أثبتت أن سياسة تصدير الثورة ما زالت سارية 
 : ومنها الكويت؛ عربية أخرىً إال أن دول اخلليج ودوال؛وإن كانت بأساليب جديدة

 وتوقيـع اتفاقيـات يف ،طوير التعـاون االقتصـادي وت،بدأت بتحسني عالقاهتا مع إيران
 .كافة املجاالت

ّوقد كان من شأن هذه العالقات الودية اجلديدة بني الكويت وإيران أن تـؤدي إىل 
 لإلطاحـة بالنظـام ً داعـاماً خاصة وأن إيـران اختـذت موقفـ؛توسيع نفوذ شيعة الكويت

ملساعدات للقوات األمريكية  وإن تطلب األمر تقديم العون وا،)٢٠٠٣(العراقي سنة 
 . وهو األمر الذي كانت تتمناه الكويت منذ سنوات طويلة،وحلفائها

 وقبـل ذلـك ،ّوجاءت بعض حوادث مهامجة األمريكيني مـن قبـل مجاعـات سـنية
ـات املتحــدة)ســبتمرب ١١(أحــداث    ؛ بارتكاهبــا)تنظــيم القاعــدة( واهتــام ، يف الوالـي

عانت هبـم احلكومـة الكويتيـة لتعـذيب إسـالميني  الـذين اسـت!لتعيل من أسـهم الشـيعة



 
 





 

 


 



– 

 اعتقلتهم احلكومة الكويتية يف أعقاب حوادث االعتداءات عىل األمريكان يف ؛كويتيني
 .الكويت

 .وقد تبني أن معظم الذين قاموا بتعذيب هؤالء املعتقلني هم من الشيعة
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

                                         
 .١٤/١٠/٢٠٠٢» مفكرة اإلسالم«موقع )   ١(
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ـة ـصـغرية يف مـسـاحتهاالبـحـرين  حـيـث يلـعـب ، كـبـرية يف أـحـداثها، دوـلـة خليجـي
 فقـد ، يف رسم األحداث التي تـدور يف هـذه اجلزيـرةاً خطرياًدورها الوجود الشيعي في

 يف أعـامل العنـف والتخريـب التـي اً الشـيعية يف البحـرين دور)األكثريـة(لعبت قضـية 
 واقتفـاء النمـوذج ،َّ وبلغـت حـد املطالبـة بإلغـاء النظـام امللكـي،لشيعةطالتها من قبل ا

 .اإليراين
 وتروجيـهـا ألـغـراض سياـسـية ؛)األكثرـيـة(أكذوـبـة  ـتـم بفـعـل انتـشـار ؛ـكـل ذـلـك

 حيـث سـنتطرق إىل الوجـود ؛ وهو األمر الذي نحن بصدد مناقشته ودراسته،واضحة
اهليئات والتيارات الشـيعية العاملـة  و، وكيفية دخول التشيع إليها،الشيعي يف البحرين

 وأثـر العالقـات البحرينيـة اإليرانيـة عـىل شـيعة ، وعالقة هذه التجمعات بإيران،هناك
 ،صـعودهم املسـتمرتواجدهم واالختالف الذي طـرأ عـىل أحـواهلم وِّبني ن و،البحرين

 .همونظرهتم إىل بلد
 


 
 ـعـىل الـسـاحل الـغـريب للخـلـيج الـعـريب  ـكـان يطـلـق ـعـىل اـلـبالد الواقـعـة :ام مىضفـي

 ثم اختزل ، أو باألحرى املنطقة الواقعة بني مسقط والبرصة،»البحرين« : اسم-كلها-
 وقـد ، اليوم عىل تلك اجلزيرة الرابضـة يف قلـب اخللـيج العـريباً وصار مقصور،االسم

ــل وأخـيــه تغـلــب: وـهــو،»أوال« :كاـنــت ـفــيام ـســبق تـســمى   ، ـصــنم لبـكــر ـبــن واـئ
 ألن بني وائـل مـع عبـد قـيس كـانوا يسـكنوهنا يف ،»أوال« جلزيرة باسم صنمفسميت ا
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 .ذلك الزمان
 - اـلـبالد الـتـي ـعـىل الـسـاحل ـمـن اـلـبرصة إىل مـسـقط:أي-وـقـد كاـنـت البـحـرين 

 فـقـد بـسـطوا ، ويف الـسـنني األوىل ـمـن البعـثـة النبوـيـة؛مـسـتعمرة فارـسـية قـبـل اإلـسـالم
 وكـان ، مـن أمـراء العـرب-اًغالبـ-نوا ّ ولكـن حكامهـا كـا،م٦١٥نفوذهم عليها سنة 

  وأكـثـر ـهـؤالء ـمـن ، وـمـن ـعـرب نـجـد، والنـصـارى، واليـهـود،ـسـكاهنا ـمـن املـجـوس
 . ومتيم، ووائل،عبد قيس

 العالء بـن : أحد أصحابه الكرام وهوخ أرسل النبي :ويف السنة الثامنة للهجرة
 إال أهنـم ،لق كثـري ودخل يف دين اهللا خ، ليدعو أهل هذه البالد إىل اإلسالم؛احلرضمي

احلرضمـي واجلـارود بـن عبـد القـيس بـن  فـانطلق العـالء ،خارتدوا بعد وفاة النبي 
 وعـادت بـالد البحـرين إىل ،ت وانضـم إلـيهام خالـد بـن الوليـد ،لتأديب املرتـدين

  .اإلسالم
لبنـي  ومن بعـدهم ، ثم لبني أمية،ت للخلفاء الراشدينن فقد دا؛وأما هذه اجلزيرة

 ، والقرامـطـة، وـصـاحب الـزنج،اخلـوارجنهـا مل ـتـتخلص مـن اغتـصـاب  ولك،العبـاس
 . هلاوغريهم
 وصيد اللؤلؤ فقد ، وانتشار الزراعة، وأمهيتها خلطوط املالحة، ملوقعها املميزاًونظر

 .تسابق إليها الفاحتون يف قديم الزمان
ـة ـاث ســيطر الع:ويف العصــور احلديـث ـاليون عليـه ـون والربتـغ ـود الوجــود، امنـي  ويـع

 يف ـهـذه املنطـقـة إىل االتفاقـيـات املـشـبوهة الـتـي عـقـدهتا الدوـلـة األجنـبـياالـسـتعامري 

                                         
عبـد اهللا الغريـب، .  و د،وما بعدها) ٧٢٠ص(، اجلزء الثاين »ملوك العرب«أمني الرحياين،  )١(

 ).٣٠٢-٣٠١ص  (»وجاء دور املجوس«



 
 

 




 

 


 


 

 ، واملجـر،سـبانياإ و، وعـىل رأسـها الربتغـال؛الصفوية الشيعية مع الـدول االسـتعامرية
  . ووقف فتوحاهتا يف أوروبا،ثامنية من أجل القضاء عىل الدولة الع؛والبندقية

 عهد إدخال قوى االستعامر : هو-بشهادة اجلميع-وقد كان عهد الدولة الصفوية 
 ، ويف نفـس الوقـت أعاقـت فتوحـات العثامنيـني،ّ حيث مهـدت هلـا الطريـق؛يف املنطقة

 .وشغلتهم عن مهامهم الكربى
-ـهــ ٩٠٦( مـن سـنة اًكانـت الدولـة الصـفوية الشـيعية التـي حكـمـت إيـران بـدء

 لـنرش اً وغربـاًطلقة يف فتوحاهتـا رشقـيقلقها أن ترى دولة اخلالفة العثامنية من) م١٥٠٠
 وتوجيه الطعنات هلم ، فبدأت بمناوشة العثامنيني واستفزازهم!اإلسالم وتوسيع رقعته

 ونشـب ، وخاصـة يف عهـد الشـاه اسـامعيل الصـفوي؛ وحياكـة املـؤامرات،من اخللف
ة  وانتهـت هبزيمـ،م١٥١٤ سنة )جالديران(القتال بني العثامنيني والصفويني يف موقعه 

سامعيل يقيم العالقـات إ فأخذ الشاه ؛إال أهنا مل تنه الوجود الصفوي، نكراء للصفويني
احلـاكم - ومتت بينـه وبـني البـوكرك ،مع الدول الغربية من أجل القضاء عىل العثامنيني

:ّ اتفاقية نصت عىل أن-الربتغايل يف اهلند
 طيفتصاحب قوة بحرية برتغالية محلة إيران عىل البحرين والق.
  يف بلوشستان ومكران»التمرد«تتعاون الربتغال مع إيران يف إمخاد حركات .
 تتحد الدولتان يف مواجهة الدولة العثامنية. 
  وتوافق عىل أن يبقى ،النظر عن جزيرة هرمز) الصفوية(ترصف حكومة إيران 

  .وأن ال تتدخل يف أمورها الداخلية،  للربتغالاًحاكمها تابع
                                         

 ).٤٨ص (»ةالصفويون والدولة العثامني«أبو احلسن علوي عطرجي،  )١(
 ).٤٩ص( املصدر السابق )٢(



 
 





 

 


 



– 

  .م١٦٠٢م إىل سنة ١٥٢١لبحرين من سنة ني ل الربتغالياحتالل :ج عن ذلكونت
 وحكموها بشكل متقطع حتى سنة ؛ثم استوىل عليها بعد ذلك اإليرانيون الفرس

 . عندما متكن عرب عتبة من طرد اإليرانيني منها؛)١٧٨٣(
قيـات  وقد دخلـوا يف اتفا، تنحدر من قبيلة عتبة-اآلن- وعائلة آل خليفة احلاكمة

 .١٩٧١ حتى إعالن االستقالل سنة ؛محاية مع بريطانيا
 


 

 ألسباب سياسـية ؛دأب الشيعة عىل رفع نسبتهم يف مجيع البلدان التي يقيمون فيها
 التي بـالغ الـبعض بـالقول بـأن الشـيعة ، البحرين: ومن تلك الدول!ال ختفى عىل أحد

  ! من إمجايل السكان)%٦٥ إىل ٦٠(كلون ذوي األصول اإليرانية يشوالعرب منهم 
 أن سـكان :)١٩٩٣( حول األقليات لسـنة »مركز ابن خلدون«وقد جاء يف تقرير 

 :البحرين ينقسمون إىل ثالث جمموعات
 ونسـبتهم ،والعـرب السـنة،  من جمموع السـكان)%٤٥( ونسبتهم ،العرب الشيعة

 .)%٤٥(كذلك 
 وبـذلك يصـل الشـيعة ،ثـان مـن الشـيعة والثل، وثلثهم سـنة؛)%٨(أما اإليرانيون 

 .)%٥٢(العرب واإليرانيون إىل حوايل 
 .)%٤٨( فنسبتهم ؛أما السنة العرب واإليرانيون البلوش

قام برفـع نسـبة الشـيعة يف  ١٩٩٩ ذاته الصادر سنة »ابن خلدون«إال أن تقرير 

                                         
 ).٣٠٢-٣٠١ص  (»وجاء دور املجوس« )١(
 ).٣٠٢ص( )٢(



 
 

 




 

 


 


 

 ومل ! يف البحـرين للواقع السـكاينة ومنافي، وهي نسبة غري واقعية،)%٧٠(البحرين إىل 
 خالل )%٧٠( إىل )%٥٢(يذكر التقرير األسس التي استند عليها لرفع نسبة الشيعة من 

 وخالل ، عىل الرغم من أنه مل حيصل ما يدعو إىل ارتفاع النسبة هبذا الشكل، سنوات٦
 سوى ما عزاه التقرير إىل أن الشيعة معظمهم ريفيون يكثر عندهم ؛هذه الفرتة القصرية

 .جاباإلن
الـذي يـتم بـدعم وتشـجيع  ؛وتعـدد الزوجـات ،بالرغم مـن صـحة هـذا األمـرو 

 إال أن ذلـك ال ! مـن أمـوال اخلمـسمع التكفل باملصاريف الالزمـةالقيادات الطائفية 
 !!يربر التالعب هبذه النسبة هبذا الشكل املشبوه

د تنـاول  إذا علمنـا أن املركـز قـام بـاليشء نفسـه عنـ-ًأيضـا-واألمر يدعو للغرابة 
 .الشيعة يف العراقنسبة قضية 

ّنداء وجهته  »اخلليج العريب يف ماضيه وحارضه«: خالد العزي يف كتابه. وقد نقل د ً
 إىل شعوب وحكومات الدول العربية إىل ٥/١٢/١٩٧١صحيفة السياسة الكويتية يف 

 .اختاذ كافة السبل لردع خطر التسلل اإليراين يف األرض العربية
ينبغي التقليل من أمهية ال  ؛اً خامساًحيفة بأن املتسللني يشكلون طابوروقالت الص

  .)اإلماراتية( خاصة بعد احتالل اجلزر العربية ؛خطره
 الـذي ؛وصفت خطر التسلل اإليراين بأنه ال يقل خطورة عن التسلل الصـهيوينو

  .يعترب أحد أسباب ضياع فلسطني واغتصاهبا

                                         
 ).١٩٥ص ( )١(
 . من هذا الكتاب)٢٢ص (راجع  )٢(
 .)٢٤٣ ص( )٣(



 
 





 

 


 



– 

ـ؛ذـلـك وقـبـل ـس اجلامـع ـان جمـل ـة ـك ـه ،ة العربـي ـني( ويف دورـت ـة واألربـع   يف)احلادـي
 وطلـب مـن ، بحث موضـوع اهلجـرة األجنبيـة إىل إمـارات اخللـيج)٣١/٣/١٩٦٤(

 . والتبرص باألخطار التي تواجهها،الدول املعنية تقييدها
 كـان :-خاصـة- والبحـرين -عامة- ال خيفى أن زيادة عدد الشيعة يف اخلليج ؛اًإذ

 يف ظـل غفلـة ،نية املتزايدة إىل بلدان اخلليج أثنـاء احلكـم الربيطـاينبسبب اهلجرة اإليرا
 بـل إن بعـض الـذين زاروا البحـرين أو كتبـوا عنهـا يف ! وتساهل شيوخ اخلليج،أهلها

  . أن الوجود الشيعي هو وجود أجنبيبدايات هذا القرن يذكرون رصاحة
رة بمئتي ألف مـن  عام-عىل صغرها-وهي «:  عن البحرينيقول أمني الرحياين

 عربيـة ، بيد أهنا ال تزال عربية األصل واحلكـم،العرب واألعاجم من الرشق والغرب
 وفـيهم مـن ،-عـرب نجـد- ألن أكثـر سـكاهنا مـن العـرب األصـليني ،اللغة والـروح

ما اجلعفريون فهم مثـل ، أ واجلعفري، واحلنبيل، والشافعي،املذاهب اإلسالمية املالكي
 .» أو إيرانيو التبعية، ألهنم إيرانيون؛ألجانب يعدون من ا!اهلنود

 وحصول الشيعة يف ،)٢٠٠٢(وقد جاءت نتائج االنتخابات البلدية والنيابية سنة 
 يف اً مقعد)٤٠( من أصل اً مقعد)١٣( وعىل ،)٥٠(  أصل مناً مقعد)٢٣(األوىل عىل 

 . لتعطي صورة تقريبية عن حجم الشيعة يف البحرين،الثانية
صوهلم عىل أقل من ثلث مقاعد املجلس النيايب بسـبب مقاطعـة بعـض فإذا كان ح

 فإن حصوهلم عـىل أقـل مـن نصـف ! بعض اليشءاًتنظيامهتم لالنتخابات يبدو ومفهوم
األغلبيـة :  تبطل نظرية:مقاعد البلديات يف االنتخابات التي شارك فيها مجيع قطاعاهتم

                                         
 ).٦١ص( » دراسة موجزة:اخلليج العريب« )١(
 ).٧٢١ص (،١٩٢٤  الصادر سنة»ملوك العرب«يف كتابه  )٢(



 
 

 




 

 

 


 

 .الكاسحة أو املطلقة
 إذ اكتشف يف بداية ؛كيبة السكانية مستمرة يف البحرينوال تزال حماوالت تغيري الرت

 ألغـراض ؛داخل املحـرق  وجود خمططات إيرانية تسعى لرشاء األرايض م ٢٠٠٧سنة 
ورشكـات أخـرى    خيلو جملس إدارته من بحـرينيني،  ،كبنوأن الداعم لذلك   ،سياسية

 .اًحرق خصوصامل    ويف؛عىل أرض البحرين   جتري   تدعم هذه املخططات التي
 




 
 وأثرها عىل شيعة البحـرين نقـف عنـد ،عند احلديث عن عالقات البحرين بإيران

: حقيقتني هامتني مها
  أصـبحت قبلـة الشـيعة يف العـامل:)١٩٧٩(أن إيران بعـد ثـورة اخلمينـي سـنة ، 

 وكذلك الطوائف الشـيعية ،ف الشيعية يف كل مكانّووضعت نفسها وصية عىل الطوائ
 .إيران نموذجها وقدوهتاجعلت من 

وهذا ال يمنع وجود تيارات وهيئات شـيعية تعـادي إيـران أو ال تعـرتف بواليتهـا 
 انـشـقاق كـام يف ؛ألسـباب ترـجـع للتنـافس ـعـىل الزعامـة ـمـع اخلمينـي بالدرـجـة األوىل

 . والشخصيات الشيعية،ها من التيارات وغري، عىل الثورة اخلمينية)جماهدي خلق(
 إنـام كانـت الدولـة ،حمصـورة بدولـة اخلمينـيمل تكـن املشاعر الشيعية جتاه إيـران ف

 .س الدور ذاتهالصفوية متار



 
 





 

 


 



– 

 




 اً وإجيابـاً تتأثر سـلب-خاصة- ويف دول اخلليج ، الشيعية يف العاملتجمعاتأن ال 
هذه اجلاليات تسـتخدم مـن قبـل إيـران غالب  خاصة وأن ،بعالقات بلداهنم مع إيران

 .لتنفيذ خمططاهتا يف هذا البلد أو ذاك
 ، للتوتر والشكوك يف معظم فرتاهتـاًالولقد كانت العالقات اإليرانية البحرينية مثا

 وعـدم االعـرتاف ، مـن أراضـيهااً واعتبارهـا جـزء،بسبب أطامع إيران يف هذه اجلزيرة
 بل واحتساهبا ،إيرانية واعتبارها حمافظة ،بجوازات السفر التي كانت تصدرها البحرين

 . التي ورثتها إيران اليوم؛كة فارسلمن إرث مم
 بل قامت إيران باحتالل ثالث ،ي هذا عىل جزيرة البحرينوال يقترص النهج العدائ

 وأبـو ، وطنب الصغرى،طنب الكربى( :جزر تتبع دولة اإلمارات العربية املتحدة هي
 وترفض التخيل ، وما زالت إيران حتتلها حتى اليوم،١٩٩٢ وسنة ،١٩٧١ سنة )موسى
 .، وتوطد وجودها فيهاعنها



 
 

 




 

 


 


 

 حـاجي مـريزا أغـايس يوـضـح )١٩٤٤( ّولعـل ترصيـح رئـيس وزراء إيـران ـسـنة
ـر ـة النـظ ـدما حقيـق ـيج عـن ـة إىل اخلـل ـولة اإليرانـي ـع «: يـق ـدى مجـي إن الشــعور الســائد ـل

من بدايـة شـط العـرب إىل مسـقط ) اخلليج الفاريس(احلكومات الفارسية املتعاقبة بأن 
 .» ينتمي إلـى فارس:-نـاء وبدون منازعبدون استث-بجميع جزائره وموانيه 

املسترشق الفرنيس لويس يقول  !ل اإليراين خمالف للواقعّلذي ادعاه املسؤواوهذا 
 )٢٤( فهي ال تبعد أكثر مـن ، باإلحساءا إن البحرين كانت مرتبطة مصريي«: ماسينيون

 .»كم )٢٠٠( بينام يتجاوز بعدها عن إيران ،كم
ندما ع١٧٨٣ إىل سنة ١٦٠١وقد حكم اإليرانيون البحرين بشكل متقطع من سنة 

 واحلكم الصفوي يشكل مرحلـة مـن مراحـل ،متكن آل خليفة من طردهم من بالدهم
  .ألطامع اإليرانية يف هذه اجلزيرةا

 فقـد كـان شـاه إيـران حممـد ،وقد سارت إيران يف عهد البهلويني عىل املنوال نفسه
 ،دهّهـدد بضـمها إىل بـال و، ويعتربها جزيرة إيرانية،رضا هبلوي دائم التهديد للبحرين

 ، سامهت يف وقف املخطط اإليـراين-آنذاك-إال أن بريطانيا التي كانت حتتل البحرين 
 إىل أن جاء االسـتفتاء ،مقابل غض الطرف عن استيالء إيران للجزر اإلماراتية الثالث

 .ّ والذي أيد فيه معظم البحرينيني االستقالل،١٩٧١الشهري سنة 
نرش مذهبها و ، مبدأ تصدير الثورةيهاوتبن ،)١٩٧٩(ومع قدوم ثورة اخلميني سنة 

ـالقوة ـا ـب ـالعراق :وفكرـه ـتمرت  ودخـلـت ،اصــطدمت ـب ـدمرة اـس ـه يف ـحـرب ـم  ٨مـع
  .سنوات

                                         
 ).٣٠٢ص (»وجاء دور املجوس« )١(
 ).٥١ص( »اخلليج العريب دراسة موجزة« )٢(



 
 





 

 


 



– 

 !ما دول اخلليج العربيـة فقـد ناهلـا مـن األذى والتخريـب اإليـراين اليشء الكثـريأ
 ، وحتـى األكـراد؛ وكذلك األتراك،إن العرب حكموا املسلمني«: وكان اخلميني يقول

 .»! وحضارة من كل هؤالء؟اً وهم أعمق تارخي؛امذا ال حيكم الفرسفل
  :ويف بداية الثورة اإليرانية انقسم شيعة البحرين إىل قسمني

 . وحتسني أوضاع الشيعة، كان يطالب ببعض اإلصالحات،صغري حمافظ: األول
عـىل  وتشكيل مجهوريـة تسـري ، كان يطالب باإلطاحة بالنظام امللكي،كبري: اآلخر

 .النهج اإليراين
 ريتشـارد دكمجيـان أن شـيعة البحـرين بسـبب أصـلهم الفـاريسالباحـث ويذكر 

 وقـد ، ويف نفس الوقت آثروا االقرتاب من إيـران،أحسوا بيشء من الغربة يف البحرين
ر الشيعة للقضاء عـىل آل ّأن يثو -الشاه يف ضم البحرين جلهود اًخالف-حاول اخلميني 

 ،»اجلبهـة اإلسـالمية لتحريـر البحـرين« : لذلك املخططداة الرئيسة وكانت األ،خليفة
  وبعـد إبـعـاده ، الـذي أبعدتـه الـسـلطات البحرينيـة؛ ـهـادي املـدريس:وكـان مـن قادهتـا

ِ واهت،اشتغل ببث التطرف وسط شيعة البحرين  يف حماولـة انقـالب سـنة اًم بأن لـه دورُّ
)١٩٨١(. 

 ،)١٩٧١(م وقفوا مع استقالل البحـرين سـنة والشيعة يف البحرين يفتخرون بأهن
 كـام جـاء يف مقابلـة مـع ، وعـدم تبعيـتهم إليـران،دهم عىل والئهم لبلـًويعتربونه دليال

 .املعارض البحريني الشيعي عبد الوهاب حسني
                                         

 .)٢٦/٧/٢٠٠٢(، الوطن العريب )خطط الشيعة حلكم قطر(: انظر مقال )١(
 .)٩١ ص( ،٢٠٠٣فرباير  »خمتارات إيرانية«جملة  )٢(
 . وما بعدها)٢١٣ ص (»األصولية يف العامل العريب« )٣(
 .٦/١٢/٢٠٠٢ »الوطن العريب«جملة  )٤(



 
 

 




 

 


 


 

كان الدافع إليه هو وعدم االنضامم إليران  ،إال أن ذلك احلامس للبقاء مع البحرين
 فمن غري املعقول  بينهام، والعداء املتبادل،رجال الدين الشيعة والشاهالرصاع القائم بني 

 يسـعون يف  وهـم؛ أن يطـالبوا بإحلـاق البحـرين إىل إيـران الشـاه-آنذاك-لدى الشيعة 
 ! عن عرش إيرانالوقت نفسه إىل إزاحته

 وهـي ،أعـوام ية وقبل قدوم ثورة اخلميني بثامن،االستفتاء يف أيام الشاهفقد أجري 
 ورسعان ما أثارت هذه الثورة ،اًة يف خمتلف أنحاء العامل نموذجثورة التي رآها الشيعال

 وأثـارت ، ويف شيعة البحـرين عـىل وجـه اخلصـوص؛الشجون يف نفوس شيعة اخلليج
 ،ّ وجتسد ذلك يف أعامل العنف،فيهم الرغبة بالتبعية للوطن الذي صار قبلة لشيعة العامل

 ـمـن عـقـد اً وـجـزء،اخلـلـيج طيـلـة ـسـنوات الثامنيـنـاتوالتخرـيـب الـتـي مارـسـها ـشـيعة 
 وأعـالم حـزب )مخيني وخامنئي( وصور قادهتا ، حيث باتت أعالم إيران؛التسعينيات

 . يف أنشطة وتظاهرات شيعة البحريناً مألوفاًاللبناين التابع إليران مشهدالشيعي اهللا 
 خاصة عقب ؛روكانت املعارضة الشيعية قد بدأت يف تنظيم صفوفها يف وقت مبك

 حـيـث تشـكلت أوىل حرـكـات ، ونرشـهـا لفكـرة تـصـدير الثـورة،قيـام الـثـورة اإليرانيـة
 -ـسـبتمرب ( يف »اجلبـهـة اإلـسـالمية لتحرـيـر البـحـرين« :املعارضـة الـشـيعية يف البـحـرين

  .من العام نفسه) أيلول
 التي تتخذ من لندن ؛»حركة أحرار البحرين اإلسالمية«ثم تشكلت بعدها كل من 

 الذي كانت السلطات البحرينية تنظـر إليـه بوصـفه ؛»البحرين -حزب اهللا« و، هلاا مقر
مـنظامت « لسلسلة تنظيامت أنصار الثورة اإليرانية يف اخلـارج اً تابعا  شيعيا  سياسيًتنظيام

 .»حزب اهللا
                                         

 .٢٤/١٠/٢٠٠٢ »اجلزيرة نت«شفيق شقري،  )١(



 
 





 

 


 



– 

 
 

 وكـان أشـدها سـنة ؛وبعد األحداث الدامية التي انـدلعت يف سـنوات التسـعينات
 مـع اسـتالم ؛)١٩٩٩( هـدأت األمـور سـنة :الشيعة والسلطات البحرينيـةبني ١٩٩٤

 . لوالده عيسى بن سلامناً خلف؛الشيخ محد بن عيسى مقاليد السلطة
 والعفـو عـن ، فـتم حتسـني األوضـاع الداخليـة؛ودخلت البحرين مرحلة جديـدة

 ،ديـد وأخذ الشيعة يستفيدون من الوضـع اجل، وإطالق احلريات،املعتقلني السياسيني
 حيـث ال يسـمح يف ، وهي متـارس العمـل السـيايس، تأسيسهم للجمعيات:ومن ذلك

 .البحرين بتشكيل األحزاب
 شيعة البحرين، فقد جتددت ى وسيلة مفضلة لدوال تزال أعامل الشغب والفوىض

 .٢٠٠٨ يف شهر مارس  ومهامجة رجال الرشطة، والفوىضأعامل الشغب
 يف خطبـة اجلمعـة بعـد -أكرب علامء شـيعة البحـرين-قاسم  ىعيسوقد قام الشيخ 

 وهتديد احلكومة مـن حمـاكمتهم ،أشهر للمطالبة باإلفراج عن مرتكبي هذه املشاغبات
  !وعقوبتهم

وقد تصدى هلذه املطالبة والتهديد النائب السني الشيخ جاسم السعيدي، وتعرض 
شـيعية خـط أمحـر ال ، وأن املرجعية الذلك هلجوم رشس من قبل شيعة البحرينبسبب 

  . جيوز ألي جهة أن تتعرض هلا
 يرتبط اً هاماً إال أن هناك قطاع؛وبالرغم من تبعية الكثري من شيعة البحرين إليران

 . وال يدين إليران؛بدولة البحرين
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 )أحـرار البحـرين(وهـي امتـداد ووريـث حلركـة ، ٢٠٠١تأسست يف أواخر عـام 
 حسـن : ونائبـه هـو،ن الشاب عيل سـلام: ويرأس اجلمعية،املعارضة خارج البحرين

كـان ـمـن أـبـرز و ، وتعـتـرب اجلمعيـة التـيـار اـلـرئيس يف أوسـاط ـشـيعة البـحـرين،مشـيمع
 .عبد الوهاب حسني -وقت التأسيس-لرئاستها املرشحني 

 ، مع السلطة)١٩٩٨ -١٩٩٤(ّاملحرك األسايس لصدامات اجلمعية وقد اعتربت 
 عىل الرغم ؛)٢٠٠٢(ات النيابية سنة  كانت هي املحرك الرئيس ملقاطعة االنتخاباكام أهن

 ثم غريت اجلمعية رأهيـا وخاضـت ، من أبرز مطالبهااًمن أن الربملان املنتخب كان دوم
 .)٢٠٠٦(انتخابات عام 

ويف لقاءات صحفية ينفـي رئـيس اجلمعيـة وجـود عالقـة بـني احلركـة الشـعبية يف 
تتاح املؤمتر األول للجمعية بأهنـا نه قال يف افأ كام ، وبني النظام القائم يف إيران،البحرين

 . مما يوحي بوالء شيعة البحرين لدولتهم،تعمل ضمن النظام القائم يف البحرين
 ينسـجم مـع حتويـل إيـران لسياسـتها اخلارجيـة مـن تصـدير الثـورة إىل كام أن هذا
 املنـاداة بالوطنيـة : والـذي كـان صـداه لـدى التجمعـات الشـيعية هـو،االنفتاح الثقايف

 !وق للمواطنني املظلومني من اآلخرينواحلق
                                         

 للدراسة يف احلوزة العلمية بمدينـة )١٩٨٧( هاجر إىل إيران عام ،)١٩٦٥(من مواليد عام  )١(
، بسبب دوره يف االضطرابات التي قام هبـا الشـيعة )١٩٩٥(بعد إىل اإلمارات عام ُقم، ثم أ

 .)٢٠٠١( ثم عاد إىل البحرين عام،يف البحرين، ومنها انتقل إىل لندن
 : انظر املوقع الرسمي لعيل سلامن عىل االنرتنت

http://www.toqa.net/toqa/modules/content/index.php?id=١ 

http://www.toqa.net/toqa/modules/content/index.php?id


 
 

 




 

 


 


 

        


 وتعـد )م٢٠٠٢ عـام ،نـوفمرب/ترشين الثـاين(ا يف   تأسس رسمي،تيار شيعي حمدود
 الـذي كـان ؛ حممد عيل املحفوظ: ويرأسها، للجبهة اإلسالمية لتحرير البحريناًامتداد

ًقد شن هجوم مل  بأهنـا اًمعترب ، واألصالة، والشورى، املنرب:ّ عىل اجلمعيات السنية مثلاّ
قامت اجلمعية بمقاطعـة االنتخابـات  مجعية الوفاق، :مثل و!ّلنتائج املرجوة منهاحتقق ا

ا مـا ًومجعية العمل تربطها بجمعية الرسالة عالقة جيـدة، وكثـري ،)٢٠٠٢(النيابية سنة 
 .قيامن أنشطة مشرتكةت

       


 


 .)٢٠٠٢(عام االنتخابات النيابية  فاز منها عضوان يف ،مقربة من احلكومة



 
 





 

 


 



– 


:  رئيسها، يف مدينة املحرق)٢٠/٥/٢٠٠٣(تم االحتفال بافتتاح مقرها اجلديد يف 

 .عبدالعظيم املهتدي البحراين
 


 املـؤمتر )٢٠٠٢كتـوبر سـنة أ( وقد عقدت يف هناية ،تتبع خط املدريس والشريازي
 النـشـاطات  ـمـن مؤـسـيس:وـهـو– واتـصـلت خالـلـه ـهبـادي اـملـدريس ،النـسـائي األول

 .-الرسالية يف البحرين منذ السبعينات
 الحتجازهم لفـرتة مـن ؛)جماهدي خلق( ضد منظمة اً شديداًكام أهنا أصدرت بيان

  اجلمعيـة كام قامـت، يف العراقه أثناء وجود؛الوقت املرجع الشيعي حممد تقي املدريس
 . جلمع التربعات مع مجعية أهل البيت أثناء احلرب األمريكية عىل العراقبحملة

 
 
 
 
 
 
 


 . مجعية شيعية يف البحرين كأول )١٩٧٢( يف عام ا تأسست رسمي
 عيسى أمحد :منهم بعض علامء الدين الشيعة -ومن ثم إدارهتا-قام عىل تأسيسها و
 . اهللا الغريفي عبدو ،اجلمريعبد األمري و ،قاسم



 
 

 




 

 

 


 

 


 

، )١٩٨٢( وأغلقتها السـلطات سـنة ،»حزب الدعوة« خلط اًمثلت اجلمعية امتداد
 . اًفتاح الذي حدث يف البحرين مؤخروأعيد افتتاحها بعد االن

 التشيع لنرش ؛»مركز املعرفة اإلسالمي« :لجمعية عدد من الفروع واملراكز منهالو
 .) واهلندية، والفلبينية،إلنكليزيةا (:بني األجانب الناطقني باللغات املختلفة مثل

 

 
--

 

وتعترب بمثابة اجلنـاح الثقـايف واالجتامعـي جلمعيـة  ،باقر احلواج :-ا حالي- يرأسها
  . كون هذه األخرية أقرب ما تكون إىل حزب سيايس؛الوفاق

                                         
 http://www.ahlolbayt.org:  املوقع الرسمي للجمعية عىل االنرتنت:انظر )١(

http://www.ahlolbayt.org
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ــيس اجل ــاتوإضـــافة إىل تأـس ــايف ،معـي ــيايس والثـق ــتها للعـمــل الـس  وممارـس
 ـفـإن مـظـاهر أـخـرى ـبـارزة تـشـري إىل ممارـسـة الـشـيعة ـلـدور كـبـري يف ،واالجتامـعـي
: منها،البحرين

 يرأس حتريرهـا منصـور و ،)٢٠٠٢(يف العام   اليومية»الوسط« صحيفة إصدار
ـدو ،»حرـكـة أـحـرار البـحـرين« :املتـحـدث الـسـابق باـسـم ،اجلـمـري  ين نـجـل رـجـل اـل

 .عبد األمري اجلمري
 

               


 

 ودعمها وتسهيل ، واملآتم، كعاشوراء؛املشاركة احلكومية يف املناسبات الشيعية 
. وسوريا، والعراق، كإيران؛دخول املشاركني فيها من دول أخرى

 وممارسـتهم حليـاهتم االعتياديـة داخـل ،عـودة املعارضـني الشـيعة مـن اخلـارج 
 اً الذي أصبح الحقاص وزير؛العلويجميد و ،وعيل سلامن ، اجلمري:منهم و،البحرين
 .للعمل

 



 ـدارس ـيعي اجلعـفـري يف اـمل ـذهب الـش ـدريس اـمل ـرار احلـكـومي بـت ـني ،الـق  وتعـي



 
 

 




 

 


 


 

.مدرسني لذلك يف خمتلف املراحل
 كمؤسسـة ؛ البحـرين وبعـض اهليئـات الشـيعية يف اخلـارجتطور العالقات بني 

 التي استطاعت تنظيم مؤمتر للتقريب بني الشيعة والسـنة يف البحـرين ،اخلوئي يف لندن
 .)٢٠٠٣أيلول /سبتمرب(يف شهر 

 


 
 ، تـم يف)١٩٩٩( مـن سـنة اًيف ظل األجواء االنفتاحية التي شهدهتا البحـرين بـدء

، وانتخاـبـات )٩/٥/٢٠٠٢( إـجـراء انتخاـبـات املـجـالس البلدـيـة يف :)٢٠٠٢(الـعـام 
 .)٢٤/١٠/٢٠٠٢(املجلس النيايب يف 

، فيام حصل )٥٠( من أصل اً مقعد)٢٧( حصل السنة عىل :يف االنتخابات البلدية
 .اً مقعد)٢٣(الشيعة عىل 

 

 



 
 





 

 


 



– 

 التي قاطعها جزء من الشيعة بسبب عـدم أخـذ احلكومـة ؛ويف االنتخابات النيابية
، فـيام حصـل )٤٠( مـن أصـل اًمقعـد) ٢٧( حصـل السـنة عـىل :بعض اقرتاحـاهتمب

 . يف املجلس املنتخب؛اًمقعد) ١٣(الشيعة عىل 
 ا سـني) ٣٨(ّ فقـد تـم تعيـني :-ّعـنيوهـو املجلـس امل-أما الشق الثاين من املجلـس 

 )٤٠( يف املقعدين املتبقيني مـن أصـل ! تم تعيني مسيحي وهيودي مناصفة، فياماًوشيعي
 .اًمقعد

ـة ـات النيابـي ـد إـجـراء االنتخاـب ـي ـشـكلت بـع ـة الـت ـ:ويف احلكوـم ـن ُ ـع ـد ـم ني العدـي
 : وأبرزها،الشخصيات الشيعية فيها

  ن االجتامعية للعمل والشؤواًوزير -جميد العلوي. 
  لألوقـاف اً وكـان قبلهـا مـدير؛ لشـؤون البلـدياتاًوزيـر -حممد عيل السـرتي 

 .اجلعفرية
 للصحةاًوزير - خليل حسن . 
 وهو أول وزير بحريني من أصل إيراين- عبد احلسني مريزا-. 

 ،اً مقعـد)١٦( فقد حصلت مجعية الوفاق عىل )٢٠٠٦(أما يف االنتخابات النيابية 
اجلمعيات الشيعية األخرى ا كان من نصيب أمينها العام عيل سلامن، فيام مل حتقق أحده

 .نتائج تذكر
                                         

بعض التعديالت الدستورية التي سلبت السلطة الترشيعيـة صـالحياهتا، ورفضـهم : ومنها )١(
ٍ جملس مواز للمجلس املنتخب له نفـس الصـالحيات، ومنـع اجلمعيـات مـن ممارسـة تعيني

 .العمل السيايس
 بطـرح -فـيام بعـد- وسـمح للجمعيـات ،وهذا املطلب األخري تراجـع عنـه ملـك البحـرين

 . وممارسة العمل السيايس،مرشحني
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 وإن ـكـان يتـشـابه يف بـعـض فـصـوله ؛اـحلـديث ـعـن التجمـعـات الـشـيعية يف اـلـيمن
 إال أن الـشـيعة يف اـلـيمن ؛ومالـحمـه ـمـع التجمـعـات الـشـيعية األـخـرى يف الـعـامل الـعـريب

 الـذي ينـترش يف بالدهـم منـذ أواخـر ؛)املـذهب الزيـدي(يتميزون بكوهنم ينتمـون إىل 
 ، الذي ينترش يف إيران؛املذهب اإلمامي اإلثني عرشي وليس إىل ،القرن الثالث اهلجري

  . وغريها، ودول اخلليج العريب، ولبنان،والعراق
فـه عـن ّ عرشي حرىثنـا تعرض إىل اخـرتاق إمـامي  التواجد الزيدي يف اليمنهذا

 . مساره، وهذا ما جيعلنا نضيف اليمن إىل سلسلة التجمعات الشيعية
بـأن حكامهـا املنتسـبني إىل آل البيـت قبـل الثـورة اليمنيـة سـنة وقـد متيـزت الـيمن 

 فـدولتهم التـي اسـتمرت ، وفقهـاء املـذهب الزيـدي، أعـالم:-ًأيضـا- هم )م١٩٦٢(
 وحيـاربون ، الذين كانوا يف الغالب يقاومون؛ سنة كان حيكمها فقهاء املذهب)١١٠٠(

  . والغلو يف التشيع،ّالرفض
 وكـان ، الذين يتواجـدون يف الـيمن؛سامعيلية واإل،طنيةكام أهنم كانوا حياربون البا

 .الغلو من قبل علامئهم وعوامهم يعترب من االستثناء
 إال أن االنفتاح الذي ،فة زيدية رصوبالرغم من أن الزيدية كانت طيلة تلك الفرتة

 ، وحتسن عالقـات إيـران بالـدول العربيـة،١٩٩٠عاشه اليمن بعد حتقيق الوحدة سنة 
 التـي مهشـتهم وقللـت مـن ؛ُره الذي يكنه قـادة الزيديـة يف الـيمن للثـورة اليمنيـةوالُك

 ، هلـا يف بـالد الـيمناً عرشية موطئاثن ساهم يف أن جتد اإلمامية اال:-ّكل ذلك، نفوذهم
 بحيـث أن الزيديـة بـدأت تسـري ،وتستقطب الكثري من قادة العمل الزيـدي وعـوامهم



 
 





 

 


 



– 

 ؛ يف العمـل الزيـديالرفض والتشيع تظهر واضـحة مالمح  وبدأت، عرشيةىثناسرية 
 وبناء العالقات ، وإقامة األعياد واملناسبات اإلمامية، واملحارضات، املؤلفاتمن حيث

 . بموجب التوجه اجلديد؛مع اآلخرين
مع اق واالختالف  وجوانب االتف،املذهب الزيدي حول -هنا- سيكون احلديث
بدايـة دخـول الزيديـة إىل الـيمن يف أواخـر  وسـنعرض ل، عرشيـةىثنمذهب الشيعة اال

 كانـت حتكـم اً قرنـ)١١(وكيف أن دولة الزيدية التي استمرت ، القرن الثالث اهلجري
ـذهب ـاء اـمل ـل فقـه ـنة ،ـمـن قـب ـة ـس ـورة اليمنـي ـاح الـث ـة بنـج ـذه الدوـل ـان زوال ـه ـد ـك  وـق

  .)م١٩٦٢(
مهوري  حيث تبنت احلكم اجل؛وهي الثورة التي شكلت قاصمة الظهر هلذه الدولة

 ،القوميـةو ، أقـرب إىل العلامنيـةاً ونظامـ،نقـاض دولـة األئمـة الزيـدينيأالذي قام عىل 
 وكـان التـأثري املرصي النـارصي عـىل احلكـم اجلمهـوري اجلديـد يف بدايتـه ،واليسارية

 .اًكبري
 ودولتها إيـران الخـرتاق ؛ عرشيةالدور الذي تقوم به الشيعة اإلثنامن ثم نعرض 
ـة ،ثـنـي عرشي وحتوـيـل أنـصـاره نـحـو التـشـيع اال،اـملـذهب الزـيـدي  والـظـروف املحلـي

  .واخلارجية التي ساعدت عىل ذلك
اجلديد يف العديد من األنشـطة ثني عرشي اإلمامي االوسنبني مالمح هذا التوجه 

 واالقتصادية للشيعة الزيدية يف ، واالجتامعية، والسياسية، والرتبوية، والثقافية،الدينية
 .اليمن





 
 

 




 

 


 


 

 
 

 ؛)هــ١٢٢ - ٨٠(تنتسب الزيدية إىل زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب 
حممـد (خيـه األكـرب  ثم عن أ، تلقى العلم عن والده زين العابدين عيل بن احلسنيالذي
 فـتـأثر ـبـه ؛ وـتـدارس مـعـه العـلـوم،اتـصـل ـبـرأس املعتزـلـة واـصـل ـبـن عـطـاءو ،)الـبـاقر

 .تي نقل بعضها إىل الفكر الزيديوبأفكاره ال
مـنهج  و، بني فقه أهل البيتت مجعمدرسة أسس ونتيجة لألوضاع التي عاش هبا

 وهـي القاعـدة ، مرشوعية اخلروج عـىل احلـاكم الظـاملقاعدةرسخ  و،ة الكالميعتزلامل
 . بعد جيلًها الزيدية جيالتالتي طبق
 وقد ،)هـ١٢٢(عبد امللك سنة  زمن هشام بن ،قاد اإلمام زيد ثورة ضد األموينيو

 عندما علمـوا بأنـه ال ؛ ثم ما لبثوا أن ختلوا عنه وخذلوه،دفعه أهل الكوفة هلذا اخلروج
 وما ؛ فاضطر ملقابلة اجليش األموي، وال يلعنهامبيتربأ من الشيخني أيب بكر وعمر 

 . حيث أصيب بسهم قىض عليه؛ فقط)٢٠٠( : وقيل، فارس)٥٠٠(معه سوى 
 


 

ً سواء أكانوا من نسل احلسـن أم ؛ أن يكون اإلمام يف كل أوالد فاطمةجييز الزيدية
 بـل تقـوم ، وليست وراثية، ليست بالنص-لدهيم-مامة واإل، ب من نسل احلسني

 .إلمام من قبل أهل احلل والعقد ويتم اختيار ا،عىل البيعة
 وتقول ،طرين خمتلفنيوجود أكثر من إمام واحد يف وقت واحد يف ق الزيدية وجتيز

                                         
 . بتفصيل»املوسوعة«  من هذه)١٩٣ص ( األولحتدثنا عن الزيدية يف اجلزء  )١(



 
 





 

 


 



– 

 أن يكـون اإلمـام -عنـدهم- إذ ال يشـرتط ؛ املفضول مع وجـود األفضـلةإمامبصحة 
 .اًأفضل الناس مجيع

 ،-كام تفعل فـرق الشـيعة- وال يلعنوهنام ،ّومعظمهم يقرون خالفة أيب بكر وعمر
 . مع مؤاخذته عىل بعض األمور؛ويقرون بصحة خالفة عثامن

 


 
 . واجلرب واالختيار،باألسامء والصفات فيام يتعلق ؛ون إىل االعتزالويميل الزيدي

 ولكنه غري خملد ، كام تقول املعتزلة؛ومرتكب الكبرية يعتربونه يف منزلة بني املنزلتني
 . ثم ينتقل إىل اجلنة، إذ يعذب فيها حتى يطهر من ذنبه؛يف النار

 يف طاعة اهللا اً خمتارا نسان حر مع اعتبار اإل؛وقالوا بوجوب اإليامن بالقضاء والقدر
 . وبني املحبة أو الرضا، ففصلوا بذلك بني اإلرادة،أو عصيانه

 


 
ثني  وتتشابه بعض عقائدها مع عقائد الشيعة اإل،تعترب الزيدية إحدى فرق الشيعة

 زـكـاة  فـهـم يتفـقـون ـمـع الـشـيعة يف، اـلـذين يـشـكلون معـظـم الـشـيعة يف الـعـامل؛عرشـيـة
 وتفضـيل ، وأحقيـة أهـل البيـت يف اخلالفـة، إذا لـزم األمـر؛ ويف جـواز التقيـة،اخلمس

  . وتقليدهم؛األحاديث الواردة عنهم عىل غريها
 ويعدون ، ويرسلون أيدهيم يف الصالة، يف األذان»حي عىل خري العمل« :ويقولون

 .... ويرفضون الصالة خلف الفاجر و،صالة الرتاويح مجاعة بدعة
 رغـم اعتـداهلم وخمـالفتهم لإلماميـة يف ، فاملالمح الشيعية واضحة يف مذهبهم؛اًذإ



 
 

 




 

 


 


 

 .الكثري من األصول والفروع
 


 

ثنـي  شـأهنا شـأن اإلماميـة اإل؛وبالرغم من أن الزيدية تشكل إحدى فـرق الشـيعة
 بل وإفتاء ، كره وحقد اإلمامية إال أن الزيدية كان هلا نصيب وافر من؛عرشية والشيخية

 املعتربة روايات كثرية  اإلمامية فقد وردت يف كتب!علامء الشيعة اإلمامية بكفر الزيدية
ذلك أن اإلمامية يقولون بكفر كل  ! وتشبيههم بالنواصب بل وتكفريهم،يف ذم الزيدية

 .ثني عرشمن ال يؤمن باألئمة اال
ّإن يل : ؛قلت أليب احلسـن «:  قال،املغرية عن عبد اهللا بن فقد روى الكليني

:  فمن أعارش؟ فقـال، وال بد من معارشهتام، زيدي: واآلخر، ناصب: أحدمها،جارين
 وهـو املكـذب ،ّ من كذب بآية من كتاب اهللا فقد نبذ اإلسالم من وراء ظهره؛ّمها سيان

يـدي نصـب  وهـذا الز، هذا نصب لـكإن:  وقال، واملرسلني، واألنبياء،بجميع القرآن
 .»لنا

 وعىل ، عن الصدقة عىل الناصب؛سألت أبا عبد اهللا «:  قال،وروى الكيش
:  وقـال يل، وال تسـقهم مـن املـاء إن اسـتطعت،ال تصدق عليهم بيشء:  فقال؟الزيدية

 .»ّصابّ الن:الزيدية هم
دخلـت «: عن عمر بن يزيد قـال) ٤٨/٢٦٦( للمجليس »بحار األنوار«وجاء يف 

                                         
إعداد الندوة العاملية للشباب  »املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة« )١(

 ).الزيدية(اإلسالمي، فصل 
 ).٣١٤( حديث رقم ،)٨/٢٣٥ (»الكايف« )٢(
 .)١٩٨ ص( »رجال الكيش« )٣(



 
 





 

 


 



– 

إن مـن الشـيعة بعـدنا :  ثم قـال، عن فضائل الشيعةا  فحدثني ملي؛ اهللا عىل أيب عبد
 ، ويتولـونكم، ألـيس ينتحلـون حـبكم!جعلـت فـداك:  قلـت!ّمن هم رش من النصاب

 فلسـنا مـنهم؟ ، بني لنا نعرفهم!جعلت فداك:  قلت!نعم: ويتربؤون من عدوكم؟ قال
 .» ويفتنون بموسى،بزيد يفتنون : إنام هم قوم، ما أنت منهم!كال يا عمر: قال

 :وهـو- فيقـول أحـد علامئهـم !ا  شـيعياً أن الزيدية ليست مذهبوورد عند بعضهم
إين مل أذكـر يف الليـلـة « :-»سـلطان الـواعظني«مـد املوسـوي الشـريازي امللقـب بــ حم

ـام الـشـيعة ـمـذهب واـحـد،املاـضـية أن الـشـيعة ـعـىل ـمـذاهب  ، املطيـعـون هللا: وـهـم؛ وإـن
ٍ ولكن ظهرت مـذاهب كثـرية بـدواع ،)ع(ثني عرش  واألئمة اال،خوللرسول حممد 
 عىل هذا األساس الباطل من غري اً ونرشوا كتب! أهنا من الشيعة زعمت؛دنيوية وسياسية
 .حتقيق وتدقيق

ٍوأـمـا اـملـذاهب الـتـي انتـسـبت إىل الـشـيعة ـعـن جـهـل أو عـمـد ألـغـراض سياـسـية 
 تشعبت ، وبقي مذهبان، منها مذهبان وقد اضمحل، فهي أربعة مذاهب أولية،ودنيوية

 .» الغالة، القداحية، الكيسانية،الزيدية:  واملذاهب األربعة هي،منهام مذاهب أخرى
 


 

 يعرفـون -ّإال مـن شـذ مـنهم- كان علامء الزيدية يف القديم واحلـارض :ويف املقابل
ثنـا عرشيـة تسـاوى يف هـذا الشـيعة اإل وي، وحيـذرون مـنهم،ضالل الشـيعة الـروافض

                                         
 ).١٣٠-١٢٩ص (»ليايل بيشاور«يف كتابه  )١(
نـظـرة اإلمامـيـة اإلثـنـي عرشـيـة إىل «: ن أـقـوال اإلمامـيـة يف الزيدـيـة يف كـتـابانـظـر املزـيـد ـمـ )٢(

 ).٤٥-٤٣ص(ّ، تأليف حممد اخلرض، وقدم له الشيخ حممد املهدي »الزيدية



 
 

 




 

 

 


 

 . عرفوا بالغلو وامليل إىل الرفض والتشيع؛ وهم قسم من الزيدية؛واجلارودية
اللهم اجعل لعنتك ولعنة آبـائي «: ّ  ما نصه-رمحهام اهللا-وجاء عن زيد بن عيل 

 كـام رفـض ؛ وخرجـوا مـن بيعتـي،وأجدادي ولعنتي عىل هؤالء القوم الذين رفضـوين
 .» حتى حاربوه؛وراء عيل بن أيب طالب أهل حر

 أن الشـيعة يف الكوفـة طلبـوا منـه أن يتـربأ مـن أيب بكـر والسبب يف هذا اللعن هـو
 ،أنـتم الرافضـة:  فقال، فرفضوه! فأبى ذلك؛ حتى ينرصوه ضد اجليش األموي؛وعمر
  .الرافضة مرقوا علينا: -ًأيضا-وقال 

حـزب اإلماميـة الرافضـة للـحـق «: قـولوكـان اإلمـام اهلـادي حييـى بـن احلـسـني ي
 وأظـهـروا املنـكـر يف ،ّـهـؤالء اإلمامـيـة اـلـذين عطـلـوا اجلـهـاد...« : ويـقـول،»واملحـقـني

 .»البالد
ّ فقـد رد علـيهم ؛)هــ٦١٤(وأما اإلمام املنصور باهللا عبد اهللا بن محـزة املتـوىف سـنة 

ّ وفنـد ،وترهـاهتمّ ونـاقش كـل أبـاطيلهم ،»العقـد الثمـني«بمئات الصفحات يف كتابـه 
  . وربطهم به؛أساطري أتباع عبد اهللا بن سبأ

 ! للمؤمننياًعيل بن أيب طالب أمريّوفند أدلتهم يف دعوى ورود النص اجليل لتعيني 
 ودعـوى وجـود مهـدي يف ، ومعـرفتهم للغيـب،ثنـي عرشوادعاء العصـمة لألئمـة اإل

 وغري ، وحتريف معانيه؛ريف القرآنوزندقتهم يف دعوى حت،  والبداء، والتقية!الرسداب
 .ذلك

                                         
 .»التحف رشح الزلف« عن ًنقال) ٣/٧٦ (»رسائل العدل والتوحيد« )١(
 ).٥/٣٨٩ (، للذهبي»سري أعالم النبالء« )٢(
 .)١/٤٥٤( لإلمام اهلادي »الل واحلراماإلحكام يف احل« )٣(



 
 





 

 


 



– 

وهو يرشح خروج اإلمـام زيـد بـن -  يقول جمد الدين املؤيدي:ومن املعارصين
  التـي ورد اخلـرب؛ومل يفارقه إال هـذه الفرقـة الرافضـة«: -عيل بن احلسني عىل األمويني

 .!»الرشيف بضالهلا
 


 

 ؛ىل اليمن باسم اإلمام حييى بن احلسني بن القاسـمارتبط دخول املذهب الزيدي إ
 ويعـود نسـب اهلـادي إىل احلسـن بـن عـيل بـن أيب ،)هــ٢٩٨-٢٤٥(اهلادي املعروف ب
 صـاحب ؛ّ وهـو حفيـد القاسـم بـن إبـراهيم  الـريس، وقد ولد يف املدينة املنورة،طالب

 . باحلجاز»القاسمية«الطائفة 
 ومـذهب اإلمـام أيب ، مذهب اإلمـام زيـدوقد عكف اهلادي عىل دراسة الفقه عىل

 وقد ، صاحلة لبذر آرائه الفقهيةاً فوجدها أرض،)هـ٢٨٠( ورحل إىل اليمن سنة ،حنيفة
 الذي كان مـن أعلـم رجـال آل ؛رافقه يف هذه الرحلة عيل بن العباس بن أدهم احلسني

لزيديـة  التـي تعـد عنـد ا؛مجاعـات آل البيـتإ وهو الـذي يـروي ، البيتالبيت بعلم آل
 .املصدر الثالث بعد الكتاب والسنة

 ومل يكـن قـد دعـا إىل إمامتـه يف هـذه ،لكن اإلمام اهلادي عاد بعد ذلك إىل احلجاز
 أحـس أهـل الـيمن ، وبعـد ذهابـه إىل احلجـاز، وال بايعه أحد مـن أهـل الـيمن،الرحلة

 ،اعـيهم فأجـاب د، فراسـلوه لريجـع إلـيهم؛ وشعروا باحلاجة إليـه،بالفراغ الذي تركه
 وأخذ منهم البيعـة ،)شامل اليمن (ة واستقر يف صعد،)هـ٢٨٤(ووصل إىل اليمن سنة 

 . والطاعة يف املعروف، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،عىل إقامة الكتاب والسنة
                                         

 ).٦٨ص (»التحف رشح الزلف« )١(



 
 

 




 

 


 


 

 ، والقرامطـة،وقد كانت اليمن تعاين يف ذلك الوقت تغلب أهل البدع من الباطنية
 والقضاء عـىل الفرقـة ،ام اهلادي حركته اإلصالحية بلم الشمل فبدأ اإلم،واإلسامعيلية
 حتـى اسـتطاع أن حيكـم معظـم أنـحـاء ؛ وبـدأ بمجاهـدة هـؤالء الباطنيـة،واالخـتالف

 ، وسـار يف حكمـه سـرية حسـنة مـن تـوفري األمـن والعـدل، من احلجازاً وجزء،اليمن
 . وتطبيق احلدود،وتنظيم موارد ومصارف الزكوات واجلزية

 واسـتمر ؛ فخـرج جلهـادهم، استشـعر خطـر القرامطـة املتزايـد)هـ٢٩٣( ويف سنة
 . بعد إصابته بجروح يف جهاده،)هـ٢٩٨(جياهدهم حتى تويف سنة 

 فجاهدهم حتى تويف ،وواصل ابنه أمحد بن حييى ما بدأه والده من جهاد القرامطة
 . ودفن بجوار أبيه يف مدينة صعدة،)هـ٣٢٥(سنة 

شار املذهب الزيدي يف اليمن كان بسيطرة رجـال مـن آل البيـت  أن انتوهبذا يتبني
 واسـتمر رجـال آل ، ومـن جـاء بعـده مـن أوالده وذريتـه،عىل احلكم من أمثال اهلادي

عىل أنقاض ) م١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢(البيت حيكمون اليمن حتى قيام الثورة اليمنية سنة 
 .ورة آخر دولة زيدية قبل قيام الث؛اململكة املتوكلية اليمنية

مـن بدايـة : اً حيث دام أحد عرش قرن،وهي أطول فرتة حكم يف التاريخ آلل البيت
 وسـقوط احلكـم اإلمـامي امللكـي سـنة ، وحتى قيام الثورة)هـ٢٨٤(  سنةحكم اهلادي

 ).هـ١٣٨٢(
 أهنـت حكـم  ذلـك أهنـا،وقد شّكلت الثورة اليمنية رضبة كبرية للزيديـة يف الـيمن

 »السـادة« وخالهلـا كـان آل البيـت ، سـنة)١١٠٠(ر حـوايل األئمة الزيدية الذي اسـتم
                                         

جنـويب بحـر قـزوين ؛  قامت للزيديني دولة يف طربستان:إضافة إىل الدولة الزيدية يف اليمن )١(
ـامي  ـني ـع ــ٣٦٠ - ٢٥٠(ـب ـد احلشاشــني،) ـه ـىل ـي ـان ســقوطها ـع ـن الشــيعة ؛ وـك ـم ـم  وـه
 .اإلسامعيلية



 
 





 

 


 



– 

 ، رسعـان مـا تالشـى مـع قـدوم الثـورة؛يتمتعون بنفوذ قوي وسلطة وتأثري عىل العوام
 .»الكهنويت« الذي كانت تصفه بـ ؛وإهنائها للنظام الزيدي

ـوري  ـد اجلمـه ـيمن يف العـه ـذين حكمــوا اـل ـن أن معظــم الرؤســاء اـل ـالرغم ـم وـب
 إال أهنـم مل يكونـوا متحمسـني لـنرش ،ينتمون إىل املذهب الزيـدي) نم وإىل اآل١٩٦٢(

 وحيث ، حيث أهنم كانوا يسعون إىل القضاء عىل مجيع خملفات النظام السابق؛مذهبهم
صـار  ، أعـالم املـذهب الزيـديكان احلكام السابقون الـذين ينتمـون إىل آل البيـت هـم

 . خشية أن تصيبهم لعنة الثورة؛امءهم إليه خيفون انتالكثري من املوالني للمذهب الزيدي
 


 

بالرغم من عدم وجود إحصاء رسـمي يف الـيمن يبـني عـدد السـكان عـىل أسـاس 
 مـن سـكان الـيمن )%٤٥( هـو  إال أن الرقم الذي تشري إليه بعض املصـادر؛املذهب
   .ية فأهله من السنة الشافع: اجلنويبأما اليمن، الشاميل

 ،ّ وحجـة، وصـعدة، وصـنعاء، ذمار:ويرتكز الزيديون يف املحافظات الشاملية مثل
 .وعمران

 مـن الـيمن  والرشقيـة، واجلنوبيـة،فـي املحافظـات الوسـطى فيةأما السـنة الشـافع
 بعـض وتتميـز ، ومـأرب،ِ وإب، واحلديـدة، وتعـز، وحرضمـوت، عـدن: مثلاملوحد،

                                         
 . عىل شبكة االنرتنت» )يبيدياويك(املوسوعة احلرة « )١(

 تورد »موسوعة املجموعات العرقية واملذهبية يف العامل العريب«ـ يف حني أن بعض املصادر ك
 ! من سكان اليمن الشاميل%٦٥ : وهو! ال يستند إىل أساس علمي! فيهاً مبالغًرقام

رة أعـداد كبـرية مـن أبنـاء  من املدن املختلطة، إذ وفد إليها بعد الثو)صنعاء(تعترب العاصمة  )٢(
 .  وخاصة من حمافظة تعز؛ والدراسة،املحافظات األخرى للعمل



 
 

 




 

 


 


 

 التـي تقـع يف اجلـزء -ًمـثال- فمحافظـة تعـز ،ةكثافـة سـكانية كبـريباملحافظات السـنية 
 وفقا لنتائج التعـداد ؛اجلنويب الغريب لليمن تأيت يف املرتبة األوىل من حيث عدد السكان

 ) ألـف٤٠٠مليـونني و( حيث وصل عدد سكاهنا إىل حوايل ،)م٢٠٠٤ (السكاين لعام
يف ذلك العام  البالغ من إمجايل سكان اجلمهورية%) ١٢٫٢( يشكلون ما نسبته ،شخص
 .  مليون نسمة)٢٠(حوايل 

 حيث ؛ )%٣٥ - ٣٠( تصبح فإن نسبة الزيدية ؛ّوباحتساب سكان اليمن املوحد
 .أن سكان اليمن اجلنويب هم من السنة الذين يتبعون املذهب الشافعي

 .يف املحافظات الشاملية من اليمن الشاميلفينحرص  املذهب الزيدي أما
 وهـي إحـدى ، الزيدية يف اليمن يعتـزون بانتسـاهبم آلل البيـتوما زال الكثري من

 . وخاصة قبل الثورة؛الطبقات عالية الشأن يف املجتمع اليمني
ـارزة يف اـلـيمن»ّالـسـادة«وـمـن ـعـائالت آل البـيـت  ـبيس،ّ املؤـيـد،اـلـوزير:  الـب ْ الـك ِ، 

 . الديلمي، األكوع، الشامي،املتوكل
 والشيعة ، والرشقية، والوسطى،ظات اجلنوبية يف املحافيةوإضافة إىل السنة الشافع

                                         
  التابع لرئاسة اجلمهورية»املركز الوطني للمعلومات« )١(

http://www.yemen-nic.info

 فـإن املحافظـات التـي ينـترش فيهـا الزيـديون يتـوزع »املركـز الـوطني للمعلومـات«بحسب  )٢(
إمجايل سكان اجلمهورية، أمانـة العاصـمة  من )%٦٫٨(ذمار : النحو التايلالسكان فيها عىل 

، عمـران )%٧٫٥(، حجـة )%٣٫٥(، صـعدة )%٤٫٧(، حمافظة صـنعاء )%٨٫٩() خمتلطة(
)٤٫٥%( . 

 الـسـنة : أن ـهـذه املحافـظـات يـنـترش فيـهـا ـغـري الزـيـديني مـثـل:-اًأيـضـ-مـن اـجلـدير باـلـذكر 
 .  واليهود، واإلسامعيليني،الشافعية

http://www.yemen-nic.info


 
 





 

 


 



– 

 أخرى من الشيعة اإلسامعيلية الذين اً فإن هناك أعداد،الزيديني يف املحافظات الشاملية
 تتبعو ، وغريها، ومهدان، وصعفان، حراز: ويقطنون مناطق مثل،»املكارمة«بـ يعرفون 
 . حمافظة العاصمةمعظمها

 


 
 ذلك أن ، بارقة أمل للمتعصبني من الزيدية)م١٩٧٩(ورة اإليرانية سنة شكلت الث

 للمـذهب اً شـهدت انحسـار: وسبقت الثورة اإليرانيـة،الفرتة التي تلت الثورة اليمنية
 . املناطق الزيدية يف ونشطت خالل تلك الفرتة دعوة أهل السنة،الزيدي

 إال أن تأثريهـا ؛ يف إيـران الزيدية لثورة الشـيعة اإلماميـةبعضوبالرغم من محاس 
 ألسـباب اًمل يكـن كبـري) عـام الوحـدة اليمنيـة (١٩٩٠ إىل ١٩٧٩عليهم يف الفرتة من 

 :عديدة أمهها
 شأهنا شأن خمتلف دول العامل من الثورة اإليرانيـة التـي رفعـت ؛توجس اليمن -١

بيعي  فكان من الط، وأخذت باستعامل القوة لنرش فكرها ومذهبها،شعار تصدير الثورة
 .أن تكون اليمن يف عداء مع هذه الثورة

 ، ونظام احلزب الواحد،كان اليمن خالل تلك الفرتة يعيش نظام حكم شمويل -٢
 أو الدعوة إىل أنظمة وتيارات وأفكار خمالفة لتوجهات الدولة ،يمنع تشكيل األحزابو

 .ّ وكانت الدولة تقيد إصدار الصحف واملطبوعات،واحلزب
 ، ووقوف اليمن يف صف العـراق ضـد إيـران،قية اإليرانيةاندالع احلرب العرا -٣

 .األمر الذي مل يتح للشيعة تبني هنج دولة تعادهيا بالدهم
 تصـب يف صـالح األحـداث املتسـارعة يف العـامل كانـت )١٩٩٠( ومع قدوم سنة 

: ومن ذلك،الزيدية



 
 

 




 

 


 


 

  ذلك بحوايل عامنيأن احلرب العراقية اإليرانية كانت قد وضعت أوزارها قبل، 
. أن أحد مسببات العداء بني اليمن وإيران قد زالاألمر الذي يعني

  واألمل الذي عقد عىل الـرئيس اإليـراين اجلديـد ،)١٩٨٩(وفاة اخلميني سنة ُ
 ،ّهاشمي رفسنجاين يف أن تتبع إيران يف عهده سياسة سلمية ودية مع العـامل اإلسـالمي

تـبـاع ا و،ده التقلـيـل الـتـدرجيي لتـصـدير الـثـورة ـبـالقوةخاصـة وأن إـيـران ـبـدأت يف عـهـ
 . الثقايفنفتاحاالسلوب إ

 زاد اندفاع الـدول :)١٩٩٧(خامتي إىل رئاسة إيران سنة حممد ومع جميء الرئيس 
 ، خـامتي يمثـل قمـة االعتـدال اعتقادا ساد بأنأنوخاصة  ؛العربية واإلسالمية نحوها

. قد جاءاً جديدا  إيرانياًوأن عهد
 عتـرب أهـم حـدث يمنـي يف تي  التـ، الوحـدة اليمنيـة:األهم من هذا وذاك هوو

  .التاريخ احلديث
فـتح البـاب عـىل مرصاعيـه إلنشـاء و ، توحد شطرا الـيمن)٢٢/٥/١٩٩٠(ففي 
 األمـر الـذي جعـل ، ونرش األفكـار واملـذاهب، واملطبوعـات، واجلمعيـات،األحزاب

ـذا  ـتفادة ـمـن ـه ـادرون إىل االـس ـة يـب ـدالزيدـي ـاء بـعـض ،الوضــع اجلدـي ـون بإنـش  ويقوـم
 ، وبدأت تربز الدعوة إىل عقائد الشيعة اإلثني عرشية، والصحف، واهليئات،األحزاب

 وبـدأ بعـض علامئهـم ودعـاهتم وطالهبـم ،واحلنني إىل النظام امللكـي اإلمـامي السـابق
. يف أنحاء اليمندعوهتم ويعودون لينرشوا ،يتوجهون إىل إيران

 واســتغالهلم،ديــدة للنظــام اإليــراين يف االنفتــاح عــىل الزيديــة السياســة اجل 
 .واعتبارهم رأس جرس يعربون من خالله إىل اليمن

 





 
 





 

 


 



– 


 

األنشـطة يف خمتلـف املجـاالت الـتـي التوجـهـات و جمموعـة مـن نسـتطيع أن نلمـح
 .ثني عرشيةتصطبغ بالصبغة الشيعية اال




 :تقريب الزيدية إىل اإلمامية) ١(
 ويدعو إىل إحياء تراثـه الفكـري ،ّإن أغلب من يدعو إىل املذهب الزيدي يف اليمن

 ّأمـا اليـوم«:  وقد أشار القايض إسامعيل األكوع إىل هذا إذ يقـول، عرشيةاثنا شيعة هم
 حتول بعد قيـام قد -وما أكثرهم- ومن انعزى إليهم من أهل اليمن ؛فإن أكثر العلويني

 وصار هؤالء دعاة هلذا املـذهب رافضة، إىل إثني عرشية )١٩٧٩(الثورة اإليرانية سنة 
 ، وعمل هبـا عـن قناعـة، ومع أن فيهم من كان قد مال إىل السنة،بنرش كتبه والدعاية له

 .» وإدراك بأهنا هي احلق الذي جيب أن يتبع، وفهم،وإيامن







يقول أحد  ، ويدافعون عنه، ويرغبون الناس به،لتشيعوقد صار هؤالء يدعون إىل ا
ومـا «: ّ الدكتور املرتىض بن زيد املحطوري مـا نصـه: وهو،كبار دعاهتم يف اليمن اليوم
 فيها من ؛ من الكالم يف كتب وكتيبات عن الشيعة اجلعفريةاًزلنا نطالع عرب األيام حشو

                                         
 ).٦٣ص (» نشاهتا ومعتقداهتا:الزيدية« )١(



 
 

 




 

 


 


 

ّ وهلـم ؛ واألئمـة، السـبط واحلسـني،؛ بعـيل اً بـدء؛الكذب والتهم عىل أهل البيـت
 أن نـوازع سياسـية وخمـابرات عامليـة حتـرك ا بام ال يدع شـك ؛ والتقول عىل الزيدية،ا جر

  .»اً وتوزيعها جمان،اجلهالء لكتابتها
 هذا يف معرض رده عىل املحـدثني جلـرحهم بعـض رواة وقد جاء كالم املحطوري
 . األحاديث من غالة الشيعة
يتلمسـون  - الشـيعة اإلماميـةأي-مع أهنم «:  نفس الصفحةويقول املحطوري يف

 .»جيدون إال الصلف والغرور  وال،قارب من إخواهنم العرب واملسلمنيتاملودة وال
 واالتكال عـىل دعمهـا ،اارتباطه هب ومدى ،ويروي املحطوري قصة زيارته إليران

 شـيعةطن مـذهب ال وتـب،املايل واملعنوي يف إنشاء طائفـة شـيعية تظهـر مـذهب الزيديـة
 وبدعوة مـن حجـة اإلسـالم السـيد جـواد ،١٩٩٧كنت يف زيارة إليران عام «: فيقول

 .  الوكيل العام للمرجع الشيعي األعىل السيد عيل السيستاين،الشهرستاين
 ، واملنشـآت العلميـة، مـن احلـوزاتاً خالهلـا عـدد زرتاًوخالل مخسـة عرش يومـ

 وعندهم هنضة ، عند كل من قابلناا  وود،اً وترحيب،ة فوجدت بشاش، واملكتبية،والبحثية
 ، وبعضهم له موسوعات!ّ فالكل يؤلف، ونشاط يف تأليف الكتب يثري الدهشة،علمية

 . وعرشات املجلدات
 فقد أدخلت السـجن السـيايس فـور :أبرهن عىل تعصب العرب واملسلمني ولكي

 )املخـابرات (ألمـن السـيايس فـام نزلـت مـن الطـائرة إال إىل عربـة ا!رجوعي من إيران
 .»بتهمة زيارة إيران

                                         
 ).٦٨-٦٧ص(، ٣، ط»التشيع وأثره عىل اجلرح والتعديل«: انظر كتاب )١(
 .)٦٨ص(املصدر السابق، هامش  )٢(



 
 





 

 


 



– 

 الذي قـاد التمـرد يف الـيمن بعـد ؛ بدر الدين احلوثي:ومن كبار دعاهتم إىل التشيع
ًالذي ألف كتابو مقتل نجله حسني، ّبني فيه أصـل زيديـة  ؛»الزيدية يف اليمن« : بعنواناّ

 . بل االتفاق يف األصول املهمة، والتقارب بينها وبني اإلمامية اجلعفرية،اليمن وأصوهلا


          




: -يف معرض تروجيه للفكـر الشـيعي اإلمـامي-ويقول حممد بن إسامعيل الوييس 
 وحقيقـة هلـا ، بطـرح واضـح؛وأعظم مدرسة فلسفية توضح لنا االقتصـاد اإلسـالمي«

 الذي ؛-رمحه اهللا تعاىل- مدرسة السيد حممد باقر الصدر :جذور إسالمية صحيحة هي
 والذي كان يمثل العلامء العاملني !ّمة قل نظريهاخدأسدى لإلسالم واألمة بل للبرشية 

 .» ومل يقترص عىل علم جامد يقترص عىل النجاسة والطهارة،بحق
ؤلفات  أن يطلع عىل م ونضوج عقله،فأنا أنصح كل من يريد حترير فكره«: ويقول

 الذين خدموا اإلسـالم بصـدق ال ؛الشهيد حممد باقر الصدر وغريه من العلامء الواعني
 فللمسـلمني احلـق بـأن يفتخـروا ، وبمنطق التكفري والتفسيق،بمنطق مذهبي متعصب

 .»بعظامء كهؤالء
 :املساجد واملراكز العلمية واملدارس) ٢(

: منها، واملساجد،ّيدير الداعون إىل اإلمامية جمموعة من املدارس

                                         
 .)هـ١٤٢٢(، ذو القعدة ٣٧، العدد »صحيفة النهرين« )١(



 
 

 




 

 

 


 

F يف حي الصـافية، وهو عبارة عن مسجد ملحق به مدرسة:مركز بدر العلمي ، 
 . وفيه قسم داخيل للطالب،يف صنعاء

كـام أن املركـز  ، التي تبيع كتب وأرشطـة علامئهـم،وبجوار املركز توجد مكتبة بدر
 .يد املحطوريبن زاملرتىض .  د:ويدير املركز، يتبع له جمموعة من املحالت املؤجرة



 




F ويستمد أمهيته ، الذي يقع يف منطقة صنعاء القديمة:مركز ومسجد النهرين 
 وهـو رجـل كبـري ، مفتـي اجلمهوريـة؛من شخصية إمام املسجد محود بن عباس املؤيـد

 . بول الناس له بسبب ق؛اسمه يف دعوهتمالسن يستغل الشيعة 


  

 



 
 





 

 


 



– 

 وهـي غـري منتظـمـة ،»النـهـرين« : هـذا املسـجد ـصـحيفة صـغرية تـدعىويصـدر
 .الصدور
F عـىل ؛ظ القـرآن وعلومـه ويتبعـه مدرسـة لتحفـي، يف صـنعاء:اجلامع الكبـري 
ًولـه أوقـاف تـدر دخـال، »الزيدية اإلثني عرشيـة«مذهب   وصـندوق خـريي لطـالب ،ّ
 . كام أن فيه أكثر من حلقة لتدريس الفقه وأصوله واللغة،العلم

F التي تعترب من أهم التجمعـات ، شامل اليمن؛ يف مدينة صعدة:مركز اهلادي 
 وتتكـون مـن ،)اهلـادي(مسـجد ع غـرب فيـه مدرسـة تقـو، الشيعية النشـطة يف الـيمن

. أمحد بن حممد حجر: ويدير املدرسة، وهبا مكتبة املسجد،طابقني

F وتنفق ، بنيت عىل نفقة إيران، وهي مدرسة كبرية يف صنعاء:دار العلوم العليا 
 فاملناهج واملدرسون مـن ،ومنهجها خمتلف عن املدارس العامة، عليها احلكومة اليمنية

 يف مجيـع ،)١٥٠٠( عـدد الطـالب يف الفرتتـني الصـباحية واملسـائية إىل  ويصل،الشيعة
. ويديرها عبد السالم الوجيه،املراحل

F ويتكون من ، شامل صنعاء؛ يف مدينة عمران:مركز اإلمام القاسم بن حممد 
 . ال يوجد فيها كتب ألهل السنة، ومكتبة صغرية،مسجد

. ويديره حممد املأخذي،مويوجد غرفة كبرية يتلقى فيها الطالب دروسه

F التـي  ؛مدينة ضـحيان يقام هذا املركز يف مدرسة الفالح يف :املركز الصيفي
.ُومتارس الكثري من األنشطة والفعاليات خالله، يديرها حييى محران

F ويرشف عليـه شـيعي عراقـي ، يف حـارة الرشاعـي يف صـنعاء:مركز الثقلـني 
 . إسامعيل الشامي: اإليرانية اسمهإضافة إىل شيعي يمني درس يف مدينة قم

 ويـدعو السـاكنني يف هـذه املنطقـة إىل عقائـد الشـيعة ،ويامرس خمتلـف األنشـطة
 .ثني عرشيةاال



 
 

 




 

 


 


 

 :املطبوعات واملحارضات واالحتفاالت) ٣(
 ،ثنـي عرشيـةازدادت يف اآلونة األخرية الكتب التي تـدعو إىل مـذهب الشـيعة اال

 ؛ثني عرشيةامة االحتفاالت وإحياء املناسبات اال بل وإق،وعقد املحارضات والندوات
: من ذلكالتي مل تكن مألوفة بني الزيدية يف اليمن

F  وإقامـة املجـالس احلسـينية يف مـسـاجدهم ،تإحيـاء ذكـرى مقتـل احلـسـني 
 وتعليـق الالفتـات ، ويسبقه اإلعالنات يف املساجد،ّ ال سيام يف صنعاء القديمة؛اخلاصة

 . وتدل عىل زمان ومكان تلك املجالس،التي تدعو إىل املشاركةالكبرية يف الشوارع 
F وعـيل زيـن ، وحممـد البـاقر، كجعفـر الصـادق؛إحياء ذكرى وفاة بعض األئمـة 

! بطريقة استفزازية مثرية للفتن؛يالعابدين 

F خيرجـون إليـه ،)معاوية (: أطلقوا عليه اسم، يف مدينة صعدةً جبالشيعةاختاذ ال 
ـة) وراءعاـشـ(ـيـوم ـكـربالء   ويطلـقـون ـمـا ال حيىص ـمـن ،باألـسـلحة املتوـسـطة واخلفيـف

 ومناشدة الدولة وبعض علامئهم هلم بوقف هذه ، رغم سقوط قتىل وجرحى!!القذائف
!األعامل

F  املسجلة ) املجالس احلسينية(عرض بعض املحالت التجارية واملطاعم ألرشطة
.حابة وفيها أصوات العويل والندب والقدح يف الص،يف إيران

F  اسـم عـيل بـن أيب ) اجللـب (:حدى قرى منطقة احليمة الداخلية تسمىإإدخال
). ويل اهللاا أشهد أن علي (: وقوهلم،طالب يف األذان

F أوىص فيه باإلمامـة خ أن النبي  الذي يزعمون؛االحتفال بذكرى يوم الغدير 
!إىل عيل من بعده

F عـيل ،خ عيل وعالقتـه بالرسـول: إقامة املحارضات يف املساجد واملراكز مثل 
ـدر ـة ـب ـيل الـسـيايس والعـسـكري،ودوره يف معرـك ـا تتـحـول مـثـل ـهـذه ،  ـع ورسـعـان ـم

. والنيل من أهل السنة وعلامئهم،املحارضات إىل التشكيك بعدالة الصحابة



 
 





 

 


 



– 

F الوهابية يف « مثل كتاب ، باملجان-اًأحيان- وتوزيعها ،طباعة الكتب والنرشات
 . للتيجاين»تثم اهتدي« و،يثو لبدر الدين احل»اليمن
 :حماولة االستيالء عىل مساجد السنة) ٤(

 أو إدخال بعض شعائرهم يف املسـاجد ،حياول الزيدية السيطرة عىل مساجد السنة
 وقد راح ضحية هذه األعامل عـدد مـن ، ولو بالقوة؛التي ال يستطيعون السيطرة عليها

 .شباب أهل السنة
 ، عبد اهللا امللحاين:ّ إمام وخطيب مسجد الغنيةقتل) م١٩٩٠-هـ ١٤١١(ففي سنة 

 .)حي عىل خري العمل (: ومل يضف عبارة،ألنه مل يوافق هوى الشيعة يف األذان
ــ ١٤٢١(ويف ـسـنة  ـام ) م٢٠٠٠-ـه ـجـاءت عصــابة إىل ـجـامع إـسـحاق لـطـرد إـم

 . واستولوا عىل املسجد، وقاموا بسجن اإلمام، برفقة قوة عسكرية؛املسجد
 بعـد االنتهـاء مـن ؛)عثـرب(ه حاولوا االستيالء بالقوة عىل مسـجد ويف العام نفس

 :مسـاجد أخـرى مثـلحـاولوا االسـتيالء عـىل كـام ،  وحدث تبادل إلطالق النار،بنائه
  . يف سعيهم هذانجحون ي-اًأحيان- وكانوا ،...) حجر،البهمة(


 سـارع )١٩٩٠( الـيمن بعـد حتقيـق الوحـدة سـنة مع أجواء االنفتاح التي عاشـها
: ومنها، واهليئات الثقافية، واملطبوعات،الشيعة إىل إصدار بعض الصحف

 ـة باـسـم اـحتـاد الـقـوى الـشـعبية،صــحيفة الـشـورى ـا، الناطـق ـرأس حتريرـه   : وـي
.حممد بن حييى املداين

 حييـى  حممـد بـن: ويـرأس حتريرهـا، الناطقة باسم حـزب احلـق،صحيفة األمة 
.املنصور
 ويـرأس ، إبـراهيم بـن حممـد الـوزير: وصـاحب االمتيـاز هـو،صحيفة الـبالغ 



 
 

 




 

 


 


 

 . عبد اهللا إبراهيم الوزير:حتريرها


                                       




 يف اً إال أهنا تلعـب دور؛ وقلة قرائها،ذه الصحفهلاملحدود نتشار الوبالرغم من ا
 ؛ف تيـاراهتم عـىل اخـتال؛مهامجـة هيئـات علـامء أهـل السـنةو ،الرتويج لعقائد الشـيعة

 والشـيخ حسـني ـبـن ، والشـيخ عبـد الوهـاب الـديلمي،كالشـيخ عبـد املجيـد الزنـداين
ـوف يف ـصـف العلامنـيـنيـشـعيب، ـا يكـتـب يف صــحف وـجمـالت ، والوـق ـرد ـعـىل ـم ّ واـل

 .ني املسلماإلخوانمجاعة  و،ية كالسلف؛التيارات السنية
 وتـرويجون بنرش  فإهنم هيتم؛وإضافة إىل الصحف التي يصدرها الزيدية يف اليمن
: عدد من املجالت الشيعية التي تصدر خارج اليمن مثل

 التي تصدرها إيران،العامل .
 ويرشف عليها شيعة عراقيون، التي تصدرها من لندن مؤسسة اخلوئي،النور . 

 كـام أهنـم ، فللشيعة وجود واضـح يف إذاعـة صـنعاء؛وإضافة للصحف واملجالت
 بحـجـة أـهنـا اإلذاـعـة الوحـيـدة الـتـي ال تـبـث ؛ـعـة طـهـرانـيـدعون أنـصـارهم ملتابـعـة إذا

 !األغاين


بادر الشيعة الزيدية إىل دخول املعرتك السيايس يف اليمن بشكل ملحوظ بعـد سـنة 
 وإصـدار ، وتأسيس اجلمعيات، حيث سمح يف ذلك العام بإنشاء األحزاب؛)١٩٩٠(

 :اء فبادر الشيعة إىل إنش؛املطبوعات
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 الذي يرأسه أمحد حممد الشامي: حزب احلق.  


 
-



  :وله مواقف سيئة منها
Fإىل جانب احلزب االشرتاكي اليمني يف خالفه مع حزب املـؤمتر الشـعبي ه وقوف 
وقد حتول هذا اخلالف إىل حرب نشبت ،  الذي يرأسه الرئيس عيل عبد اهللا صالح؛العام

ًبني احلزبني الذين كان كل منهام حيكم جزء األمـر ، )م١٩٩٤( صيف سـنة ،اليمن من اّ
 بسبب انتصـار عـيل عبـد اهللا ؛الذي جعل حزب احلق يتعرض هلزيمة سياسية ومعنوية

 .ّصالح عىل احلزب االشرتاكي الذي أيده حزب احلق
Fومتثلت يف مشاركة وفد حلزب احلق وبعض دعاة اإلمامية يف ، فضيحة املاسونية 

 .)هـ١٤١٦(ملية سنة حلركة املاسونية العا االجتامع السنوي
 وقـد سـجل ،-مفتي اجلمهوريـة السـابق-وكان عىل رأس الوفد أمحد حممد زبارة 

 ئ ومبـاد،رشيط فيديو يظهـر هـذا الوفـد وهـو يتلقـى حمـارضات عـن توحيـد األديـان
 والثنـاء ، وسجلت للمفتي زبارة كلامت مصورة وهو يشيد بتعاليم املاسـونية،املاسونية

 .»مون«عىل زعيمها 
 بعـد انسـحابه ي أسسـه حسـني بـدر الـدين احلـوثي الذ،نظيم الشباب املؤمنت 

 ولقـي ، عـىل الدولـة اليمنيـةاً متـرد احلوثيقادو، وعدد من املقربني منه من حزب احلق
 .اً، وسيأيت احلديث عنه الحقوشيعة العراق والبحرينإيران من  ًدعام

                                         
 .) م١٤/٢/٢٠٠٧(، »من التأييد إىل التذبذب واالستعداء: اليمن وإيران«، اجلزيرة نت )١(



 
 

 




 

 


 


 

 ويرأسه إبراهيم عيل الوزير،احتاد القوى الشعبية . 



 هـم مـن الفئـات املتوسـطة التـي ال :»الزيدية اإلثنـي عرشيـة«معظم أفراد الطائفة 

مجعيـة « : أنشأوا مجعية تـدعى؛ لذلك،هبا ومطبوعاهتااحزأتستطيع أن تنفق بسخاء عىل 
 . وإنفاقها يف نشاطاهتم، من أجل مجع األموال؛»اإليامن اخلريية

 وتقـيم بعـض ،أن اجلمهورية اإليرانية تقدم مساعدات مالية للشـيعة يف الـيمنكام 
 وتقدم املنح الدراسية لليمنيني لدراسـة ، املركز الطبي اإليراين يف صنعاء:املشاريع مثل

 . ويقوم السفري اإليراين يف اليمن بزيارات للمناطق الزيدية،العلوم الدينية وغريها





 أحـد م٢٠٠٤سـنة حزيـران / يونيـوا مـن ًالـذي قـاده احلوثيـون بـدءيعترب التمرد 
  .ثنى عرشي للزيدية يف اليمنمظاهر االخرتاق اإل
، يف منطقـة ا ضـد السـلطاتًمتـردقاد حسـني بـدر الـدين احلـوثي  :ففي ذلك العام

وقتـل  شخص، )٤٠٠(قتل فيه أكثر من ،  أشهر)٣( بشامل اليمن، واستمر ملدة ةصعد
 .حلوثي حسني افيه



 




 بقيـادة ، وكانً قتيال)٢٨٠( وخلف ،، ملدة أسبوعنيم٢٠٠٥يف سنة   القتالوجتدد
 .أبيه بدر الدين احلوثي

 . بقيادة عبد امللك بدر الدين احلوثي)٢٠٠٧(وجتدد التمرد للمرة الثالثة سنة 



 
 





 

 


 



– 

ا الكثـري مـن اخلـسـائر يف األرواح ًمسـبب ينـدلع بـني اـحلـني واآلخـرومـازال القتـال 
 .واملمتلكات



 




 ح،تمرد لالعرتاض عىل رشعية الـرئيس عـيل عبـد اهللا صـالالشن احلوثيون حركة 
ا ًالـذي كـان موجـودبنظـام اإلمامـة الزيديـة واملطالبة  ،رفض نظام احلكم اجلمهوريو

  .)م١٩٦٢(عام حتى 
النجف « موقع ينقل عرشية بفكر احلوثي وانتامئه إليهم، إذ ثناة اإلالشيعوقد أشاد 

بتـاريخ عـن أحـد املـراقبني اليمنيـني  ،عىل شبكة االنرتنـت »حتب أصدقاء الديمقراطية
حسب علمنـا احليس، وقراءتنـا إنه عىل « :ّما نصه عن احلوثي هلوق، )٢٩/٣/٢٠٠٥(

 حيـث أنـه خضـع ! حتى النخاع بثورة اخلميني يف إيران أنه متأثرلكتبه، وتتبعنا حلركته
لدورات أمنية وسياسية وغريها يف لبنان عند حزب اهللا، ولديه ارتبـاط قـوي بـاحلرس 

 . »الثوري اإليراين
وقد قامت رابطة الشيعة اجلعفرية يف اليمن بإصدار بيان استنجاد باملرجع الشيعي 

اهللا صـالح ّسط لـدى حكومـة الـرئيس عـيل عبـد  للتو؛األعىل يف العراق عيل السيستاين
الشـيعية الطائفـة أساليب القمـع واالعتقـاالت، ومطالبتـه بمعاملـة « : ما أسمتهوقفل

                                         
)١(  http://najafloves.friendsofdemocracy.net 

http://najafloves.friendsofdemocracy.net


 
 

 




 

 


 


 

 .» أسوة بالطوائف األخرى؛العريقة يف اليمن بعدل وإنصاف
 ً إىل أن حتوال»احلرب يف صعدة من أول صيحة إىل آخر طلقة«ويشري مؤلف كتاب 

 ،)٩٤( بعد حرب صيف ؛ ذهب مع والده إىل إيرانعندمارأ عىل احلوثي  طاً كبرياًفكري
قدوم جمموعة من الشيعة ووأقاما هناك عدة أشهر، ثم قيامه بزيارة حزب اهللا يف لبنان، 

ّالعراقيني إىل مراكزه التي أقامها، للتدريس فيها، وقد أدى ذلك إىل التـأثري عليـه وعـىل 
 . أتباعه

 سعى لنرشها، وعامل ؛تبناه احلوثي من أفكار اثنى عرشيةثم يورد املؤلف أهم ما 
 :  وقاتل من أجلها،اآلخرين بموجبها

وأن احلكـم ال يصـح ، ت إحياء فكرة الوصية لعيل : الدعوة إىل اإلمامة، أي
 . بّإال يف البطنني أحفاد احلسن واحلسني 

لنظـام الفاسـد  اإلعداد ملواجهـة ا: وجهاد الباطل، أي، الرتويج لفكرة اخلروج
 . الذي استنفد أغراضه

ةَّالسني« : التحريض عىل جلم أهل السنة يف اليمن، الذين يسميهم احلوثي«. 
وـعـثامن، والـصـحابة ، وعـمـر، أيب بـكـر: الـتـربؤ ـمـن اخللـفـاء الراـشـدين الثالـثـة 
 )الـدرس الثـاين( »دروس من هدي القـرآن الكـريم«إذ يقول احلوثي يف كتابه ، اًعموم

 أن ننطلق عىل هنج السلف الصالح، السلف : هتافات واحدة-ًأيضا-تنطلق «: ٢٣ص 
 هم من أسس ظلم ! السلف الصالح هم من لعب باألمة هذه: الذين سموهم؛الصالح
أبـو :  ألن أبرز شخصية تلوح يف ذهن مـن يقـول السـلف الصـالح!ق األمةّ وفر!األمة
 !! واملغرية بن شعبة،بن العاص وعمرو ، وعائشة، ومعاوية، وعثامن، وعمر،بكر

                                         
 .٣١/٨/٢٠٠٧ »وكالة امللف برس«موقع  )١(



 
 





 

 


 



– 

 !!»! فاشلة-ًأيضا- السلف الصالح، هذه :وهذه النوعية هم
إذ ؛ أضـلت الزيديـة بسـبب العلـوم الرشعيـة، فئة ضـالة: اعتباره أن أهل السنة 
 أعتقد أن من أسوأ ما رض بنا وأبعدنا عـن كتـاب اهللا، وأبعـدنا عـن ا أنا شخصي«: يقول

 علـم أصـول : هـوـصحيحة للحياة والدين، وأبعدنا عن اهللا دين اهللا، وعن النظرة ال
 .»الفقه

 وإذا بنا كنا نقطـع أيامنـا مـع ؛ثم وجدنا أنفسنا يف األخري«: ويف موضع آخر يقول
 ككتب أصول الفقه بقواعده، وإذا هي وراء ! وإذا هي ضالل من أوهلا إىل آخرها،كتب

 .»... وراء قعود الزيدية،كل ضالل نحن عليه
 ليست  وأن الزيدية!)ّالسنية( اعتبار أن املذهب الزيدي ما هو إال نقوالت من 

ـت، وأن اإلســامعيلية واجلعفريــة   يف هــذا  منهــا أفضــلخملصــة يف والئهــا ألهــل البـي
 . اجلانب
واعتبارهم مثبطني، التقليل من دور ومكانة علامء الزيدية الكبار  . 

ّ الـذين خلفهـم القتـال الـدائر يف صـعدة، مـن ؛وإضافة إىل آالف القتىل واجلرحـى
 شخص نازح ) ألفا ومخسامئة١٥( أكثر من فهناك  وعنارص اجليش،، واحلوثيني،املدنيني

 ًا عصيبة داخل خميامت قريبة مـن املدينـة، فضـالًا ظروف  يعيشون حالي؛يف حمافظة صعدة
 والرعايـة ،نقيـةويعـانون نقـص امليـاه ال يامت أخرى منـترشة حـول املحافظـات،عن خم

                                         
 .)١٦ص ( »مسؤولية طالب العلوم الدينية« )١(
كتـاب غـري ال، اسم مؤلف الرابع الفصل » من أول صيحة إىل آخر طلقة،احلرب يف صعدة« )٢(

 : ب عىل الرابط التايلمذكور، ويمكن قراءة ملخص للكتا
http://www.alrased.net/show_topic.php?topic_id=٨١

http://www.alrased.net/show_topic.php?topic_id


 
 

 




 

 

 


 

  . بحسب ما أكدته منظامت اإلغاثة العاملية؛الطبية
 لوقـف ؛ والقيـادة اليمنيـة،وقد قامت دولة قطر بالتوسط بـني املتمـردين احلـوثيني

 !دأبوا عىل نقض االتفاقاتالقتال، لكن املتمردين 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

                                         
 .١٠/٨/٢٠٠٨ »اجلزيرة نت« )١(



  بيضاء فارغة- ) ١٧٢( الصفحة رقم 



 
 

 




 

 


 


 


 

وقـد ، اإلمـاراتدولـة الشـيعة يف  ؤلفات املتخصصة واملراجع التي تتنـاول املتندر
ـارير وال ـن التـق ـدد ـم ـن ـع ـادة ـم ـذه اـمل ـتقينا ـه ـا،تدراســااـس ـيق بينـه ـا بالتنـس  ، وقمـن

  :لتكون بالصورة التاليةومراجعتها 
 


  سنةنه يفإ :فمن قائل ،لوجود الشيعي يف اإلماراتتتضارب األقوال حول بداية ا

 حيـنام ؛)م١٨٥٠( بواسطة القادمني من البحرين واإلحساء، أو بعـد سـنة ؛)م١٧٨٣(
من البحرين والساحل الرشقي للسعودية بالتوافد إىل اإلمارات عامـة، وإىل  بدأ الشيعة
 .خاصة، وتبعهم من ثم شيعة إيران واهلند إمارة ديب

 


 عاميف ، الصادر عن وزارة اخلارجية األمريكية »احلرية الدينية يف العامل«يقدر تقرير 

 البـالغاإلمـارات،   من إمجايل عـدد سـكان دولـة يف املائة١٥الشيعة بنحو   نسبة٢٠٠٦
 ).% ٨٥( مليون، ويشكل غري املواطنني منهم نحو )٤٫٥(نحو 

 يف نسـبة الشـيعة  إن:تقـولــ CNN)(بحسب تقرير - يف حني أن مصادر أخرى
 .) يف املائة١٠( ال تزيد عن اإلمارات

مركـز ابـن «ـ  بأرقام الشيعة كـ والتالعببعض املصادر التي عرف عنها املبالغةأما 
                                         

شـور عـىل املن» االنـدماج يف جمتمـع متنـوع: الشيعة يف اإلمارات«: انظر عىل وجه اخلصوص )١(
احلرـيـة الدينـيـة لدوـلـة االـمـارات ( وتقرـيـر  العربـيـة ـعـىل ـشـبكة اإلنرتـنـت،CNN) (موـقـع

، واملنـشـور ـعـىل موـقـع الـصـادر ـعـن وزارة اخلارجـيـة األمريكـيـة )٢٠٠٧ -العربيـة املتـحـدة 
 .»السفارة األمريكية يف اإلمارات«



 
 





 

 


 



– 

موسـوعة املجموعـات «، و)١٩٩٣( الصـادر عـام  السـنوي األول يف تقريره»خلدون
  . عىل التوايل%٢٥و% ٢٠ :شيعة يف اإلمارات فتجعل نسبة ال؛»العرقية

 


 . الذين أتوا من البحرين واإلحساء غالبية الشيعة؛الشيعة العربيشكل 

 األشكنانية و، الالرية: فيتوزعون عىل عدة مجاعات أبرزها؛أما الشيعة غري العرب
 كـام يـوحي بـذلك ؛وهم من أصول هنديـة-آبادية  واحليدر،-وهم من أصول إيرانية-

 ووجودهم قديم يف ديب، وأكثرهم كـانوا مـن جتـار ؛ والبهرة،نيون والباكستا،-اسمهم
 . السوق

  عدد كبري من اإليـرانيني-ًأيضا-يف اإلمارات   يقيم؛ عن املواطنني الشيعةًوفضال
الرشق «فقد أشار تقرير جلريدة  بعد الثورة اإليرانية، الذين هاجر أغلبهم إليها ؛الشيعة
بحسـب تقـديرات غـري -عـدد اإليـرانيني  أنإىل )٢٦/١/٢٠٠٧( اللندنيـة »األوسط
  .معظمهم يف ديب ز، يرتك)نصف مليون ( يقدر بنحو-رسمية

تفيدين  مسـ،سعى اإليرانيون يف إمارة ديب إىل متلك العقارات بشكل ملحـوظ وقد
بعض  -فيام بعد-من القوانني التي تسمح بذلك، األمر الذي جعل سلطات ديب تضع 

 .نيالقيود عىل متلك اإليراني
 ووهـ( اهلولـة :يوجد يف اإلمارات، ويف معظم دول اخلليج العربية قبائـل تسـمىو

هنـا أ ّ إال تستوطن الساحل العريب من اخلليج،ا ، والتي كانت تارخيي)حتريف عن احلولة
 ويف القـرنني التاسـع عرش والعرشيـن، انتقلت منذ قـرون بعيـدة إىل السـاحل الفـاريس

 .عريب مرة أخرىعادت واستقرت يف الساحل ال
، إال أهنا قبائـل -اًأحيان- »العجم« :ومع أن هذه القبائل يطلق عىل أفرادها وصف

 . قبيلة آل عيل، وآل محاد، واملال، وخوري: وسنية املذهب، ومنها،القومية عربية




 
 

 




 

 


 


 


ويوجد عدد البأس به مـن   والشارقة بشكل كبري،، وديب،الشيعة يف أبوظبيينترش 

 . سواء للرجال أو النساء؛د الشيعة واحلسينياتمساج
 فليس فيها )البدو(ن و فيها سكان اإلمارات األصلييعيشالتي املناطق الريفية  أما

 .ةشيع
 تـم إنشـاء جملـس االوقـاف اجلعفريـة ؛، ولذلك شيعيإمارة ديب أكرب جتمعوتضم 

لتسـيري  ؛ومل مكتـآ الشـيخ مكتـوم بـن راشـد -آنذاك- اخلريية بمرسوم من حاكم ديب
 .أمور الشيعه يف ديب

وعىل ، )مسجد االمام عيل بن أيب طالب( :وهو مسجد للشيعة أبرز ويوجد يف ديب 
 .»مأتم احلاجي نارص«مقربة منه يوجد 

 .  من أشهر املآتم املوجودة يف ديب»مأتم الكراشية«، و»مأتم العدواين«يعترب و
 

                


 

 وكانـت لـه مكانـة ، كان مـن جتـار ديب:-وهو من أصل بحريني-واحلاجي نارص 
ِّوقد سجلت يف ، مرموقة يف ديب، فبنى هذه احلسينية اليونيسـكو عـىل أهنـا معلـم منظمة ُ

ّ فقد شـيدت حـوايل سـنة ؛أثري قديم ِّ وقـد رمـم قبـل سـنتني،)م١٨٤٠(ُ يف وللشـيعة ، ُ
 .)مسجد اإلمام الباقر(منطقة القصيص يف ديب 



 
 





 

 


 



– 

 بنيت منذ أكثر من : وكثري من احلسينيات،مساجد الشيعة يف مناطق ديبمن  وكثري
 ومأتم ،سنة مضت )١٥٠( الذي بني منذ أكثر من ؛، منها مأتم احلاج نارصعام )١٠٠(

 . )م١٨٩٠( الذي بني عام ؛العدواين
ـمـأتم البحارـنـة (، و) األعـظـممـسـجد الرـسـول( فلـهـم :أـمـا يف العاـصـمة أـبـوظبي

 . )الكبري
احلسـينيات يف   أقدم يف إمارة الشارقة)حسيينية الزهراء( و)مسجد الزهراء(ويعد 

 .الدولة
 . ورأس اخليمة،وينم القأ و،مارات عجامنإ من الشيعة يف  حمدودعدديوجد و

 التـي تنتسـب إىل املـذهب(د من أتباع طائفة البهـرة  عد-ًأيضا-كام يتواجد يف ديب 
، وال يعرف عددهم يف ديب عىل وجه الدقة، إال أن مصادر تقدرهم )اإلسامعييلالشيعي 

  . اهلندية والباكستانيةاجلنسيةومعظمهم حيمل  بعدة آالف،
 حيـث ؛ جملـس العظـة السـنوي هلـا بمناسـبة عاشـوراء يف ديبطائفة البهـرة وتقيم
 الـدكتور حممـد برهـان الـدين، امللقـب :زعيم الطائفة) ٢٠٠٤( العام احتفال شارك يف

 .  إلقامة مركز هلم يف اإلمارةاًأرض منحتهم حكومة ديب بالسلطان، وحينها
ـة ـمـن ـف وتـعـد ـهـذه الطائـف ـة الطواـئ ـا بالتـجـارة؛الثرـي ، وتعـنـي  الـشـتغال أتباعـه

  ـهـذه مـن)األول(وـقـد سـبق اـحلـديث عـنهم يف اـجلـزء ، »التـاجر« :تسـميتهم بالعربـيـة
 .»املوسوعة«

 

 ال تتلقـى أي متويـل، ا  خاصا ملًك:حسينياهتم ومآمتهمتعترب كافة مساجد الشيعة و

اخلريية، وال يتم تعيني أئمة جملس األوقاف اجلعفرية  :يف إمارة ديب من احلكومة، وتتبع
لشـؤون اإلسـالمية، ولكنهـا تراقـب كـل  األوقـاف واوزارة مسـاجد الشـيعة مـن قبـل

 .خطبهم عن كثب



 
 

 




 

 


 


 

F  الشارقة-هيئة األوقاف اجلعفرية . 
F  ديب -اجلعفرية هيئة األوقاف.  

 
 

F إمام وخطيب الشيعة يف أبوظبي- اخلاقاين احلميد عيسى بن عبد . 
F إمارة ديبجملس األوقاف اجلعفرية اخلريية ب رئيس - غدير مريزا. 
F  الشارقة-مدير هيئة األوقاف اجلعفرية  -جاسم عيل نارص . 

 
 

مثل باقي املواطنني، ال يوجـد للشـيعة أحـزاب أو مجعيـات سياسـية، إذ ال يسـمح 
 . أو إقامة التجمعات السياسية،يف دولة اإلمارات بتشكيل األحزاب القانون

 ، الصادر عن وزارة اخلارجية» ٢٠٠٦-٢٠٠٥ان لعام تقرير حقوق اإلنس«ويذكر 
 .»ليا يف احلكومة االحتاديةُال تشغل مناصب ع« أن هذه األقلية :األمريكية

فإن توزيع احلقائب الوزارية االحتاديـة يسـتند إىل حصـص كـل إمـارة  ؛ويف الواقع
 .كبري والثقل القبيل، بشكل

 ؛ يف السـبعينيات،وزارة اإلعـالم وكيـل وقد شغل أحد املواطنني الشـيعة منصـب
 . هو من بحارنة أبوظبي عبداهللا النويس، و.د: هووحتى هناية الثامنينيات، 

ـد ـيعي إىل مقاـع ـوطني االـحتـادي  ومل يرتـشـح أي ـش ـس اـل ـان(املجـل ـي )الربـمل ، الـت
.)٢٠٠٦كانون األول / ديسمرب (خضعت لالنتخاب اجلزئي، وغري املبارش يف

 
 

ـا يعـمـل يف قـطـاع ـتـنعم  األقلـيـة الـشـيعية باالزدـهـار االقتصــادي؛ فمعـظـم أفرادـه
ـ، واألـعـامل اـحلـرة التـجـارة ـىل :ا وتارخيـي ـب ـع ـة« غـل ـارات االـشـتغال »البحارـن  يف اإلـم
 .وصناعة احليل ، واملهن البحرية،بالتجارة



  بيضاء فارغة- ) ١٧٨( الصفحة رقم 



 
 

 




 

 


 


 


 

تندر املؤلفات املتخصصة واملراجع التي تتناول الشيعة يف دولة قطر، وقـد اسـتقينا 
 ؛ ومراجعتهـا،، وقمنـا بالتنسـيق بينهـاهذه املادة من عدد مـن التقـارير والدراسـات

  :لتكون بالصورة التالية
 

d 
 

 :سكان قطر نتيجة لثالث هجرات رئيسية ت تركيبةتشكل
 ، عـن طريـق الـرب املـيالدي،نـت يف السـبعينات مـن القـرن الثـامن عرش كا:أوهلـا

 .وكانت من قبائل الكويت، ومن اإلحساء من السعودية
 . وعن طريق الرب، وكانت من اإلحساء،بعد قيام الدولة السعودية الثالثة: الثانية
 ).اإليرانية( ومن الشواطئ املجاورة ،يق البحر هجرات متقطعة عن طر:الثالثة

مليـون ونصـف حـوايل ، )٢٠٠٧(عـام  سكان قطـر حسـب إحصـائية  عدديبلغو
 . نسمةاملليون

الدوحـة، الريـان، الـوكرة، أم صـالل، :  إىل عرش بلـدياتا وتنقسم دولة قطر إداري
 .ةاخلور، الشامل الغويرية، اجلميلية، جريان، الباطنة، مسيعي

                                         
 املنشـور عـىل موقـع، »النسـجام مـع األكثريـةا: شـيعة قطـر«: -عىل وجه اخلصوص-انظر  )١(

)(CNNـت ـة عــىل اإلنرتـن ـديا«املنشــور عــىل موقــع  »الشــيعة يف قطــر«،  العربـي ، »ويكيبـي
،  بالدوحـة»حسينية الرسول األعظـم «املنشور عىل موقع» الشيعة يف قطر«، املوسوعة احلرة

 .٢٦/٧/٢٠٠٢ يف جملة الوطن العريب املنشور »قطرحلكم الشيعة خطط «



 
 





 

 


 



– 


 

ىل قطـر كانـت مـن األحسـاء والشـواطئ  نجـد أن اهلجـرات إ:من خالل مـا تقـدم
 : ـفـإن الـشـيعة يف قـطـر ينقـسـمون إىل؛، وعلـيـه- الـشـواطئ اإليرانـيـة:وـهـي-املـجـاورة 

 .األصلية هي العربيةولغتهم أو من اإلحساء، ، بحرينيةال أصحاب األصول »البحارنة«
 هلم كافة حقوق املواطنة، ويامرسون طقوسهم ؛نو يف قطر مواطن-اليوم-الشيعة و

 .الدولةاملنترشة يف  احلسينيات العديدة يف
ال يوجد تقدير دقيق لنسبة الشيعة إىل السنة، ألنه ليس هناك أي تصنيف للسكان و

 الصـادر عـن »قطـراحلريـة الدينيـة يف « لتقريـراًوفقلكن  ،عىل أساس املذهب والطائفة
 يف الشيعة فإن نسبة، »موسوعة ويكيبيديا«و، )٢٠٠٦ (وزارة اخلارجية األمريكية عام

 .)%١٠(  تصل إىلقطر
 ، يف أيام عاشـوراءةن بمذهبهم، فتجد مجيع احلسينيات عامروسكشيعة قطر متمو
أحـد ن يتـزوج  أوينـدر، هتامم باملواليد بشكل عاماالإىل أ توجه كام بد،  وغريها،وصفر
 . أو حتى يذهب لألعراس،يف شهر حمرممنهم 
 كان العريسني ؛ ومل تعرف إال حالتني زواجقطر،زويج السنة نادر بني الشيعة يف وت
 . من مرتادي احلسينياتو ،املتقربني إىل الشيعة من فيها

  حيتكمون يف قضايا األحوالوكانوا، ومعظم شيعة قطر يتبعون ملرجعية السيستاين
 أنشئ هلـم ضـمن هـذه املحـاكم )٢٠٠٥( عام لكن يفالشخصية إىل املحاكم الرشعية، 

 . وغريها، واملرياث، والطالق، بقضايا الزواج، تبتملذهبهمشعبة 
 


 :، منهم-اًخصوص-هذا تقسيم متعارف بني الشيعة 

 . وهم عرب، أو البحرين، ترجع أصوهلم لإلحساء يف السعوديةنالذي :البحارنة



 
 

 




 

 

 


 

 .  ومنهم من حصل عىل اجلنسية القطرية،ترجع أصوهلم إليران :العجم الشيعة
 ،-وهي مـن أقـدم حـارات الدوحـة- يف حارة عبد العزيزيسكنون نوا الشيعة كاو
 اهلـالل، ووسـط البلـد، ويف منـاطق ، وبراحـة اجلفـريي،تواجـد يف منطقـة البـدعوهلم 
 .ةالدفن ،ةالروض املطار، ،ةالنعيج

 .»املاجد«بناء القالف  يف مدينة الوكرة حسينية تابعه ألاًوأيض
 حيـافظون عـىل وسميسـمة، واىل اآلن ،اينوقد سكن الشيعة يف قطـر منطقـة الظعـ

  .بالقرب من مدينة اخلورمناطقهم 
 


 

ُ ضبطت أسلحة عند أربعة من الشيعة اإليـرانيني أثنـاء دخـوهلم )م١٩٦٥(يف عام 
 ألن األسـلحة كانـت مسـتوردة لـبعض كبـار التـجـار ؛دولـة قطـر، ثـم غطـت قضـيتهم

 ! وأصبحوا من علية القوم،عىل اجلنسية القطرية والذين حصلوا ؛اإليرانيني
 ، بعـد منتصـف الليـل؛ هامجت الرشطة القطرية حسينية اجلهرمية:ويف نفس السنة

 من الشيعة يتدربون عىل حرب العصـابات، ا  إيراني)عرشين(فوجدوا داخلها أكثر من 
  .ُوضبط عندهم الكثري والكثري من األسلحة الرشاشة

 


ويف كـال املجلسـني هنـاك  واملجلس البلدي، ، جملس الشورى:نالدولة قطر جملس

 للـشـيعة، ً أو متـثـيال،لـكـن ـهـذه العـضـوية ليـسـت ـعـىل أـسـاس الطائفـيـةعـضـو ـشـيعي، 
 .فالعضوية يف جملس الشورى تكون بالتعيني

 أن العضو يمثل  فتكون باالنتخاب، وهذا ال يعني؛أما العضوية يف املجلس البلدي
وشيعة، وقد يفوق عدد السنة عىل الشيعة،  تتألف من مواطنني سنة  ألن الدائرة؛لشيعةا

 . ودوائرها،ن يف مناطق الدولةوموزعألهنم  ؛فليس هناك دائرة خاصة بالشيعة



 
 





 

 


 



– 


 

 ورمضـان، وأيـام ، وصفر،شهر حمرمأللشيعة مآتم وحسينيات، تفتح أبواهبا طيلة 
  .يدهموفيات األئمة، وموال
 أو ، كمواكب اللطم؛ أيام عاشوراء أي مظاهر للعزاء يف ال توجدومن املالحظ أنه
، وإنـام تسـري األمـور اعتياديـة -كام يف الدول املجاورة- أو التطبري ،الرضب بالسالسل
 .كأي حمارضة دينية

 وخيمـة ،قبـة العبـاس: ، مثـل)التمثيـل (هي أما يف مآتم النساء، فهناك بعض التشاب
ـر و، القاـسـم ـزاء يف قـط ـدالـع ـرين ـج ـع البـح ـة ـم ـت،ا ضــعيف باملقارـن  ورشق ، والكوـي
 .وأشهر رادود حسيني يف قطر هو نزار القطري، السعودية

 


F عضو جملس الشورى- احلاج حيدر سليامن حيدر . 
F عضو املجلس البلدي- احلاج نارص بو كشيشة . 
Fعضو غرفة جتارة وصناعة قطر-ل إبراهيم رضواين  احلاج خلي . 
F مدير رشكة املالحة القطرية- احلاج عبد العزيز صالت . 
F رجل أعامل- احلاج حسني الفردان .  
F مدير عام صحيفة الوطن القطرية، والـذي حصـل -اإليراين األصل-أمحد عيل 
 .طة أحد وجهاء قطرااجلنسية القطرية بوس عىل

F الكاريكاتري رسام - سلامن مالك . 
 


 . بالدوحةاملنتزه يف منطقة »حسينية الرسول األعظم«

 بتوجيه مـن املرجـع الـديني حممـد الشـريازي، وبـدور فعـال مـن هاوقد تم تأسيس



 
 

 




 

 


 


 

 واألنشـطة الثقافيـة ، الـربامجويقام فيها الكثري مـن، الشيخ عبد العزيز عبد اهللا احلبيب
 . كثروالدينية، وهلا زوار 

حسن :  منهم،-من داخل قطر وخارجها-  الشيعةوقد قرأ فيها الكثري من اخلطباء
ـريي،  الـصـفار، حمـمـود الـسـيف، فاضــل احلـيـدري، عـبـد الرضــا مـعـاش، حـسـني األـم

  .العزيز احلبيب، عيل أصغر املدريس، جالل معاش، جعفر اهلاشمي، حممد شهابعبد
حسـائي، حممـد العلـوي، حسـن املـوايل عبد اهللا اإل: وعىل صعيد الرواديد قرأ فيها

 .غريهمو
 

   
 



الالرية . 
 وعدد من التجار ،، وقد سامهت الدولة- أكرب حسينية يف قطروهي- البحارنة 

 .الشيعة يف تشييدها يف منتصف الثامنينيات
البشكردية . 
الكراشية . 
 ؛ الشوارجة، اإلمام الرضا. 
 ّصىل اهللا عليه وآله- الرسول األعظم-. 



 
 





 

 


 



– 

 ؛ الصفار، أبو الشهداء. 
الصايغ . 
ري العرب للشيعة من غ-  الباكستانية. 

 


النويس . 
حممد جواد . 
العودة . 
تاجة . 
آمنة بنت يوسف حمفوظ . 
سيد حسني . 
حسني احلايكي . 
أم هالل . 
سيد عيل . 
بن عباس . 

مجيع احلسـينيات مرصح هبـا  وهي كثرية، و؛ة يف البيوتكام توجد حسينيات نسائي
 .ن رسوم الكهرباء واملاء مةا ومعف،من قبل الدولة

 


 ويل اًأشـهد أن عليـ( بإضـافة ؛للشيعة يف قطر مساجد تؤذن عـىل الطريقـة الشـيعية
 :، مثل)اهللا

F وقد شيده ،مسجد الصايغ، وهو يف منطقة فريج الغانم اجلديد يف قلب الدوحة 



 
 

 




 

 


 


 

 وعمهم عبـد اهللا ، سلامن، وأخوه حممد:مجع من عائلة الصايغ يف هناية الستينيات منهم
 .الصايغ

F مسجد الصفار.

F مسجد بوكشيشة.

F يف منطقه املطار، مام الصادقمسجد اإل.

F يقع يف منطقة نعيجة، وهي متعارف عليها  مسجد البحارنة، و:كرب مسجد هوأو
، التـي حسينية البحارنـة منطقة البحارنة، وإمامه الدكتور نارص، وقرب املسجد :باسم

 .يها قبل قليلتم اإلشارة إل
 


 : وهي،خمتلفة مراكز تعليم صيفية لألطفال، وتقام هبا أنشطة وللشيعة

العلـوم  ويقـوم بتعلـيم األطفـال ، لتحفـيظ القـرآن الكـريم؛ مركز خاتم األنبياء
الشيخ جعفر العايل من البحرين الشيخ حممد حبيب، و :وقد ساهم يف تأسيسه، الشيعية
 .إلحساء من ا-ًأيضا- اوغريمه
مركز اإلمام الصادق . 

 . وخليل مكي،شاكر اليوسف، وحبيب حممد حبيب: ومديرو املراكز هم
 أمحـد  كالـدكتور يف اخللـيج والعـراق،رمـوز الشـيعة وقد زار شيعة قطر عدد مـن 

 . وغريهم،الوائيل، وفاضل املالكي، وعبد احلميد املهاجر
 
 

 



  بيضاء فارغة- ) ١٨٦( الصفحة رقم 



 
 

 




 

 


 


 


 

، وـقـد ُعـامنتنـدر املؤلفـات املتخصصـة واملراجـع الـتـي تتنـاول الشـيعة يف سـلطنة 
، وقمنا بالتنسيق بينها ومراجعتها استقينا هذه املادة من عدد من التقارير والدراسات

   :لتكون بالصورة التالية
 


  املـذهبة الوحيدة التي تعد فيها اإلباضـية بأهنا الدولة العربيُعامنتتميز سلطنة 
 .سعيد لبوا وكذلك للعائلة احلاكمة، ؛الرسمي للدولة

 .  من املسلمني: همُعامنغالب سكان و
 . باضيةواحلكومة يسيطر عليها اإل

 باستثناء وزارة األوقاف التي ؛وتعامل وزارات الدولة خمتلف املواطنني بالتساوي
 . ضدهميشتكي السنة من متييزها

ـامن  ـل يكـل ـول داـي ـربيني ىفأحــد(يـق ـرز الدارســني الـغ   )%٥٥-٥٠( «): ُعــامن  أـب
  .» من الشيعة%٢باضية، وأقل من إ ):%٤٥-٤٠( سنة، و: من السكان-اًتقريب-

 ؛ يف بحثه-يةُعامنالباحثني الغربيني يف الشؤون ال أحد أبرز-ويوافقه جون بيرتسون 
                                         

املنـشـور ـعـىل » نـمـوذج ألقلـيـة ناجـحـة: ـُعـامنالـشـيعة يف «: -ـعـىل وـجـه اخلـصـوص-انـظـر  )١(
رتجم مـن ، وامل»ّالبينة«املنشور عىل موقع » ُعامنالشيعة يف سلطنة «،  العربيةCNN)(موقع

 . اإليرانية»كيهان«صحيفة 
 أهنم ليسـوا خـوارج، ومـا زال هلـم  إحدى فرق اخلوارج، رغم أن أتباعها يدعون:اإلباضية )٢(

 .)، وليبيا، وتونس، واجلزائر، وتنـزانياُعامن(تواجد إىل وقتنا احلارض يف 
 .»موسوعة ويكبيديا« عن ًنقال )٣(



 
 





 

 


 



– 

املجتمع املتنـوع ( :بعنوان) ٢٠٠٤شتاء  (»جورنال ميدل إيست«الذي نرشه يف دورية 
 .)ُعامنيف 

تقدر عدد أتباع الشيعة اإلمامية بنحو  -CNN)(بحسب تقرير -وبعض املصادر 
 : ألـف نسـمة، مـنهم٣٣٠مليونني و الذي يبلغ ؛السكان  ألف، من إمجايل عدد)١٠٠(
 ).٢٠٠٣عام  حسب إحصاء( ُعامين مواطن ) ألف٨٠٠مليون و(

 


ترجـع وأصـل فـاريس،  و، بـني أصـل عـريبُعـامنتتوزع أصول القبائل الشيعية يف 
 . التي تسكن منطقة اإلحساء، قبيلة العجامنأصول العرب منهم إىل

 . للعجامن فبعد هجرهتم من بالد فارس انتسبوا؛ األصول الفارسيةوأما ذو
 . ةاللواتيا ً وأيض،عجمي األ: ومنهم، العريب: منهمن الذي؛ةا هنالك البحارنًوأيض

 واسـتقروا ، الذين هاجروا من ايـران؛ عن طريق االيرانينيالشيعةانترش مذهب و
ا ألن معظـم الـذين ً ونظـر،ا ملوقعها وقرهبا من السـاحلًيف منطقة مسقط والباطنة، نظر

 .أتوا إليها جاءوا عن طريق البحر
بـرية، ونفـوذهم السـيايس  كُعـامن يف  فـإن أمهيـتهم؛ أقلية صـغريةأن الشيعة ورغم

 .البوسعيد ، وألرسةواسع، وهم موالون لنظام احلكم واالقتصادي
 يمكن تناوهلـا بحسـب ، إىل ثالث مجاعات كبريةُعامنينقسم الشيعة يف و
 : كام ييل؛ اإليرانية»كيهان«صحيفة  تقرير
ــ:-ًأيـضــا -ويطـلــق عـلــيهم ، )اللواتـيــة( اللوانـيــة -١  :اً اخلوجـيــة، وأحياـن
 : يدرآباديةاحل

                                         
 . بترصف)٢٢/١/٢٠٠٤( »كيهان« )١(



 
 

 




 

 


 


 

 جتـار  عبارة عـن عام، وهم)٦٠٠( قبل ما يقرب من ُعامندخلت قبيلة اللواتيا إىل 
 وبه ،اً وأقاموا سور،) مسقط- قرب ميناء قابوس(استقروا يف مطرح  و،قدموا من اهلند
 ويسمى اًهذا السور موجودما زال إىل اآلن  وحسينياهتم، و، ومساجدهم،بنوا منازهلم

 . ياسور اللواتب
، ُعـامينتتسم هذه اجلامعـة بتعـدادها الكبـري، وهـم مـن أثـرى طبقـات املجتمـع الو

 .-ًأيضا-ًويتولون كثريا من املناصب احلكومية، كام أن كبار التجار من اللواتية 
 نزحـوا ؛يونُعامن أهنم  فريى البعض،وهناك روايات عديدة حول أصلهم ونسبهم

 وبعـد أن أقـاموا فـرتة طويلـة يف ،ملذاهب األخـرىإىل اهلند عىل إثر صدامهم مع سائر ا
 أن أجـداد هـذه اجلامعـة جـاءوا إىل بينام يرى فريـق آخـر ، مرة ثانيةُعامنعادوا إىل  اهلند

 .  وسكنوا يف هذه املدينة، كتجار من اهلند؛ً عاما٥٠مسقط منذ ما يقرب من 
لشـيعة مـن حيـدر  هجـرة ا إىلُعامن أصل ونسب اللواتية يف  اآلخرويرجع البعض

م إىل  وقـد رحـل بعضـه، أثناء االستعامر الربيطـاين؛آباد باهلند مع سائر اهلنود اآلخرين
  .مسقط بجوازات سفر بريطانية

 وأنشـأوا ، عـن اآلخـرينًا منفصـالً وقد كون هؤالء الشيعة فيام بينهم جمتمعا خاص
 .قلعة يف منطقة مطرح

 فقد ؛ ومبادئ التجارة احلديثة،االنجليزية ًونظرا ألن اخلوجيني كانوا ملمني باللغة
ًأحرزوا تقدما رسيعا   .ُعامن وسيطروا عىل جزء مهم من أسواق مسقط و،ً

ل إدارـيـة يف ـبـالط الـسـلطان  ـشـق ـعـدد ـمـنهم طريـقـه لـتـويل أـعـام-ًأيـضـا-ـكـذلك 
 هو الذي هيأ هلا هذه ؛ الوضع املايل الذي تتميز به هذه اجلامعةومن الواضح أن، قابوس

 .ةكانملا
 وزيـارهتم للعتبـات يف العـراق واألمـاكن ،ونتيجة لـرتددهم عـىل أهلـيهم يف اهلنـد

، وتكونت منهم طبقة مثقفة فاعلة، وقـد أدى صـغر  اتسعت مداركهم:الدينية يف إيران



 
 





 

 


 



– 

إىل وجـود عالقـة  وقرب اللواتية من البالط واألرسة امللكية يف مسقط ،ُعاميناملجتمع ال
  .خاصة بني الطرفني

 ومـن بينهـا احلـرب الداخليـة بـني ؛وقد أثبتـت التطـورات االجتامعيـة والسياسـية
 أن كال الطرفني قد قام بمساندة اآلخر، وربام : واإلمامة املذهبية الدينية،السلطة القائمة

 يف مواجـهـة ه كـسـب تأيـيـدـكـان الـسـبب اـلـرئييس وراء مـسـاندة اللواتـيـة للـسـلطان ـهـو
 . الرصاعات القبلية والدينية

لـيـا يف احلكومـة، إال أهنـم مل حيصـلوا عـىل حقاـئـب ُوقـد شـغل اللواتيـة مناصـب ع
ـة ـر؛إال يف التـسـعينيات وزارـي  للتـجـارة اً حـيـنام ـعـني مقـبـول ـبـن ـعـيل ـبـن ـسـلطان وزـي

، وحممد بـن موسـى اليوسـف وزيـر دولـة لشـؤون التنميـة عـام ١٩٩٣ والصناعة عام
)١٩٩٤(. 

 مـع أهنـم أكثـر الفئـات ؛اصـب الوزاريـةويعلل جون بيرتسون تـأخر تسـلمهم املن
  نتيجـة؛»كغربـاء«يـني إلـيهم ُعامن بنظـرة قسـم مـن ال؛ عـىل العـاملاً وانفتاحـًتعلام يةُعامنال

 .ح مناطق خاصة هبم داخل منطقة مطرألصلهم اهلندي، وانعزاهلم التقليدي يف
ـيـة يف منـصـب وكـيـل وزارة لـشـؤون ُعامن عيـنـت أول اـمـرأة :وـمـن ـهـذه املجموـعـة

 -ا حاليـ- راجحـة بنـت عبـد األمـري، التـي تشـغل :جملـس التنميـة، وهـي تخطيط يفال
 .السياحة ةمنصب وزير

خدجية بنت حسن اللوايت،  :وهي  شغلت أول امرأة منصب سفري،-ًأيضا-ومنها 
  .هولندا لدى ةالسفري
 :  الشيعة البحرينيون-٢

طة الدولـة  تعددت هجرات الشيعة بسبب خـروجهم عـىل سـل:عىل مدى التاريخ
، األمر الذي أدى إىل هجرة الشيعة من املناطق الشـاملية إىل املنـاطق اجلنوبيـة الميةاإلس

 . عىل ساحل اخلليج العريب



 
 

 




 

 

 


 

 ، والقطيـف، واإلحسـاء، من مناطق البحـرين-يف الغالب-وقد متت هذه اهلجرة 
 .كام والبرصة، وانترش الشيعة يف مناطق بعيدة عن سيطرة احل،)عربستان (وخوزستان

 بحيث ال تصل إليهم ؛ومن املؤكد أن الشيعة قد فطنوا إىل اختيار املناطق الساحلية
ة أيدي السلطة، ويستطعيون يف الوقت نفسـه تـدبري شـئون حيـاهتم عـن طريـق التجـار

 . والزراعة، وصيد األسامك،البحرية
ً ومن أهم األماكن التي استوعبت عددا كبريا من هؤالء املهاجرين طر  سواحل ق:ً

 .ُعامن وسواحل الباطنة يف ،واإلمارات
ابـن رزيـق املـؤرخ َّالـذي دون فيـه - »سرية السادة البوسعيديني«ويتحدث كتاب 

توجـه «:  فيقـول؛العـريبليج اخل عن الشيعة البحرينيني املقيمني يف منطقة -ُعامنتاريخ 
 سـامل بـن اإلمام سلطان بن أمحد بن سعيد باجليش نحو البحرين وفتحها، ثم عـني ابنـه

ًسلطان واليا عليها، وألن ساملا كان صغري السن يف ذلك الوقت، فإن سلطان بـن أمحـد  ً
 .ه اإلمارةّقد جعل الشيخ حممد بن خلف البحريني الشيعي إىل جانب ابنه ووال

 ،ً حارصوا ساملا وأنصاره يف قلعة عرادلشيعة ايلكن مجاعة عتوب التي كانت تعاد
 حتى يفكـوا احلصـار، ؛حممد البحريني وأتباعه من البحرينواشرتطوا أن خيرج الشيخ 

 . »ُعامنوخرج الشيخ حممد سامل من البحرين وقصدوا 
 مـن اللـواتيني، بـل إن مصـادر تـرجح أهنـم أقـل اًأن البحـرانيني أقـل عـدد ورغم
، والسيام أهنم يشغلون مواقـع اً واسعا  سياسياً نفوذإال أن هلم ؛اًالشيعية عدد اجلامعات

 أول وزيـر للصـحة عـام ؛ الـدكتور عاصـم اجلـاميل:السلطاين، ومنهم مة يف الديوانمه
  .وجيزة رئاسة الوزراء بالوكالة ، والذي توىل لفرتة١٩٧٠

 .  يف الواليات املتحدة من الشيعة البحرينينيُعامنسفري ل وكان أول
متلـك التـي (عائلـة درويـش  وتعـد،  االشتغال يف التجـارة-ًأيضا-ويغلب عليهم 



 
 





 

 


 



– 

  .من العائالت الثرية يف السلطنة) رشكة حمسن حيدر درويش
 :  الشيعة العجم-٣

وهم جمموعة من الشيعة وفدوا من إيران إىل هذه البالد، ويطلق عىل هؤالء األفراد 
 .  حيث ترجع جذورهم إىل أصول إيرانية؛ العجم:-بصفة عامة-

 قد سهل اهلجرة املتبادلة إىل كال :يةُعامنومن املؤكد أن قرب السواحل اإليرانية وال
 .البلدين

 ، وبنـدر عبـاس، مـن منـاطق اللـور: هـمُعـامنومعظم الشـيعة الـذين يقيمـون يف 
  .وبعضهم من منطقة البلوش ،نواوندورودو

 كانـت مرتبطـة بعالقـات البلـدين يف ُعـامن أن اهلجرة العجمية إىل :جدير بالذكرو
 .ًوالقلة تبعا لتذبذب العالقات فكانت تتأرجح بني الكثرة ،ذلك الوقت

 ومطـرح وضـواحيها، ،مسـقطالعاصمة  يف مناطق ُعامنويعيش الشيعة العجم يف 
  .  ومدينة صور الساحلية،ويف مناطق الباطنة، وقليل منهم يعيش يف مسندم

 يرجـع إىل عـدم اهـتامم النظـام ُعامن إن السبب يف هجرة الشيعة العجم إىل :ويقال
ـب سياـسـة اخلدـمـة ؛املحروـمـة يف إـيـرانالبهـلـوي باملـنـاطق   وخاـصـة اجلـنـوب، إىل جاـن
 . العسكرية اإلجبارية

 صناديق  واملؤسسات اخلريية مثل، مساجدهم اخلاصة-اآلن-والشيعة العجم هلم 
 . وإدارة األوقاف اجلعفرية،يتام وأبناء السبيل ومساعدة األ،قرض احلسنة

 .ُعامن  أحد أهم قبائل الشيعة يف-اآلن-وقد أصبحوا 
 . لون يتولون املناصب احلكوميةؤو ومنهم مس،ويشتغل العجم بالتجارة

 


): وكـل منطقـة تتكـون مـن عـدة واليـات (: من املناطق اآلتيةُعامنتتكون سلطنة 



 
 

 




 

 


 


 

 . الوسطى- اجلنوبية - الرشقية - الظاهرة - الداخلية - الباطنة -العاصمة 
 .وساحل الباطنة بشكل أسايس ،مسقطيتواجد الشيعة يف و 

،  اخلابورة، السويق،املصنعة، بركاء: فهيأما واليات الباطنة التي يرتكز الشيعة هبا 
 . لوىصحم، صحار،

 


  . حسينية)١٥ -١٠(بني   وما،يوجد يف مسقط ما يقارب العرشة مساجد للشيعة
 


 سور اللواتيا - الكورنيش يف مطرحالواقع عىل  ،خالعظم مسجد الرسول ا. 
   جربوة-مسجد العجم . 
   الوادي الكبري-) ع(مسجد اإلمام عيل . 
  مسقط- ةمسجد البحارن . 
   نازي مويه( جربة -مسجد اللواتيا(.
  اخلوض-مسجد العجم . 

 


 حلة السوق(إلمام عيل بن أيب طالب مسجد ا(.
  حلة السوق(مسجد الرمحة(
  سور الشيادي(مسجد العجم(. 

  .حسينيات للرجال و،حسينيات للنساء ؛ قرب املساجد فموجودة:احلسينياتأما 
 . متنح احلكومة بعض األرايض للشيعة لبناء املساجد:و يف بعض األحيان



 
 





 

 


 



– 

            


 


ر ووزي ،صناعةر التجارة والوزي، و وزير االقتصاد واملالية: وزراء)٣(لدى الشيعة 
وعني بعـض الشـيعة ، كام يوجد منهم من يتوىل منصب وكيل وزارة أو سفري، السياحة

 . يف جملس الشورى
 


 إال أهنم يأتون عىل رأس اهلرم االقتصادي ؛ُعامنعىل الرغم من قلة عدد الشيعة يف 

 .  واقتصادية كبرية، وجتارية،ناعيةيف هذه البالد، فكثري منهم يمتلك مرشوعات ص
 

 
F لـدى ُعـامن، وكـان سـفري -البحارنة وهو من الشيعة- أمحد بن عبد النبي مكي 

 للخدمـة اًلـدى فرنسـا، ووزيـر اً سـفري-ًأيضـا-وعمـل  ،الواليات املتحـدة األمريكيـة
 .االقتصاد الوطني زير منصب و-ا حالي- للاملية، ويشغل اًاملدنية، ووزير

 

 




 
 

 




 

 


 


 

Fمنصـب وزيـر ا حالي الـذي يشـغل ؛-مـن اللواتيـة-  مقبول بن عـيل بـن سـلطان
 .والصناعة التجارة

 

 
 

Fالعضو يف جملس الشورى عن والية مسقط،  -  جلينة بنت حمسن حيدر درويش
  يفاً امـرأة تـأثري١٠٠ ضـمن قائمـة أكثـر )٢٠٠٦( عـام »فوربس«اختارهتا جملة  والتي
 .العامل

F ١٩٩٤(وزير دولة لشؤون التنمية عام  - حممد بن موسى اليوسف(. 
Fيف هولندا  سفرية-  خدجية بنت حسن اللوايت.  
Fوالـذي تـوىل لفـرتة)١٩٧٠( أول وزير للصحة عام -  الدكتور عاصم اجلاميل ، 

 . يف الواليات املتحدةُعامن لاًوكان سفري، وجيزة رئاسة الوزراء بالوكالة
 


 للقضـاء عـىل الثـورة ؛ىل ظفـارإيـرانيني بـدأ التشـيع يف ظفـار مـع قـدوم اجلنـود اإل

 .سنوات١٠ واستمرت ،)م١٩٦٥(الشيوعية التي اندلعت عام 
 


 ، خيشى الشيعة من حتركات بعض اإلباضية املتطرفني الذين حيملون فكر اخلوارج

 .ل بنرش التشيعومطالبتهم برجوع نظام اإلمامة، مما قد ال يقب
 .وقد صدرت بعض الكتب ملؤلفني إباضيني تقرر بطالن العقيدة الشيعية



  بيضاء فارغة- ) ١٩٦( الصفحة رقم 



 
 

 




 

 


 


 

C 
 

 يف ظـل مـا يؤمنـون بـه مـن ؛ً سهالاًبشكل عام أمرة الشيعقد ال يبدو احلديث عن 
 ! إخفاء عقائدهم وأفكارهم من أجل جلب مصلحة أو دفع مفسدة:، وهي»التقية«

 يف ظل غياب املعلومـات واإلحصـاءات الدقيقـة عـن عـدد ؛ويزداد األمر صعوبة
 . وعدد الطوائف األخرى،ولدالهذه الشيعة يف 

 وـهـم ـمـن الـشـيعة ؛ الـشـيعي يف دول اخلـلـيج يـعـود إىل القرامـطـةو أـصـل الوـجـود
اإلسامعيلية، أسسوا دولة هلم يف رشق اجلزيرة العربية أثناء احلكم العبـايس، ثـم لعبـت 

 وتواطـؤ ،اهلجرة املنظمة مـن إيـران إىل أقطـار اخللـيج يف ظـل ضـعف إمـارات اخللـيج
 .دة أعداد الشيعة يف اخلليج يف زيااً كبرياًاالستعامر الربيطاين الذي لعب دور

 !يشـكلون أكثريـةوالبحـرين  أن ما يشاع من أن الشيعة يف العـراق :تبني لناو
  !هو من باب التضليل

أمـر %) ٦٥ إىل ٦٠(تصل إىل نسبة ترتاوح من فالزعم أن نسبة شيعة العراق 
 . من سكان العراق)%٤٠( نسبة يف حدود بل هم !غري صحيح

 .عىل شيعة البحرين -ًأيضا-وهذا ما ينطبق 
 يفـوق حجمهـم ًهيـدف إىل أن يأخـذ الشـيعة حجـامّبادعـاء األغلبيـة وهذا الـزعم 

 بحجة أهنم األقليـة التـي اسـتأثرت ؛احلقيقي، كام أنه هيدف إىل إقصاء السنة من احلكم
 ! أن تدفع الثمن-اآلن- طويلة، وعليها اًباحلكم عقود

كـم يف العـراق، وأهل السنة ال يتحملون وزر وال مسؤولية إقصاء الشيعة عـن احل
فإن الشيعة أنفسهم يتحملون مسؤولية غيـاهبم عـن احلكـم بسـبب مـا يؤمنـون بـه مـن 

 ! وعدم جواز إقامة الدولة وممارسة احلكم يف ظل غياب اإلمام،»الغيبة« :نظرية



 
 





 

 


 



– 

 سـاهم يف عـزوفهم :اً واعتبارهـا طاغوتـ،كام أن رفضهم للدول اإلسالمية القائمة
  .عن احلكم والدولة

 ، نـشـط الـشـيعة يف كاـفـة املـجـاالت الدينـيـة:تالف تـيـاراهتم وتوجـهـاهتموـعـىل اـخـ
 . واالقتصادية، واالجتامعية، والرتبوية،والثقافية

 وطبع ، واهليئات، واجلمعيات، واملدارس، واحلسينيات،فبادروا إىل إنشاء املساجد
  وإصدار املجالت، وإقامة املآتم واالحتفاالت، ،الكتب

ث أنه مل يعد وقد استفادوا يف ذلك من مجلة من املتغريات الداخلية واخلارجية، بحي
 .هناك سقف ملطالبهم

 :اً كبرياًوتتنوع التنظيامت واألحزاب الشيعية تنوع
 . يميل إىل انتقاد سيطرة رجال الدين عىل العمل الشيعي؛ ما هو علامين:منها
 . اإليراين)والية الفقيه(زء منه  تيار عريض يؤيد ج ما هو ديني، وهو:ومنها

 .فيام يشكل التيار الثالث طائفة الشيخية، وجزء آخر يتبع املرجع الشريازي
 .وختتلف مواقفها واسرتاتيجياهتا، وقد دخل بعضها يف رصاع مع البعض اآلخر

 مستغلة الروابط شيعيإيران تسعى جاهدة ألن تكون متواجدة بقوة يف املشهد الو
 .اًمعي جتمعها والعالقات الت

 أن النموذج الشيعي اإليراين هو الذي يستحق االتباع  شيعة اخلليجيرى كثري منو
 .واملرجعية

 ؛ أن التعامل الشيعي مع األحداث حتكمه املصلحة والرباغامتيـة:وقد ثبت
 .ال االنصياع للحكم الرشعي

 حيـث غـدت ؛ا  شـيعي»الشـيطان األكـرب« سقوط نظريـة وقد أثبتت األحداث
 اً رشيكـ:، غـدتاً شيطان: التي كان الشيعة باألمس يعتربوهنا؛الواليات املتحدة



 
 

 




 

 


 


 

 .  وال يفضل مطالبته بالرحيل، ال جتوز مقاومته! بهاًبّ مرحاً وضيف!يف احلكم
 

 ... يستفيد منها  معرفياً زادنأمل أن نكون قد قدمنا للقارئ الكريم
 .وأن نكون سددنا ثغرة يف املكتبة العربية

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



  بيضاء فارغة- ) ٢٠٠( الصفحة رقم 



 
 

 




 

 


 


 

 
 
 . الدكتور نارص القفاري، »أصول مذهب الشيعة« -١
 .، ريتشارد دكمجيان»األصولية يف العامل العريب« -٢
 .حسني مؤنس. ، د»أطلس تاريخ اإلسالم« -٣
 .  البعثة الفرنسية،»أطلس العامل العريب« -٤
 .حممد عامرة. ، د»األقليات الدينية والقومية تنوع ووحدة؟ أم تفتيت واخرتاق؟« -٥
ــة الـشــرقية انتفاضـــة « -٦ ـيخ، صــالح ،») م١٩٧٩ -ه ١٤٠٠(املنطـق ـرمحن الـش ـد اـل  عـب

 .الدخيل، عبد اهللا الزاير
 .، حممود شاكر)اجلزء السابع(، »التاريخ اإلسالمي« -٧
 .حممد عبد اهللا عنان. ، د»ّ واحلركات اهلدامة،تاريخ اجلمعيات الرسية« -٨
 . حممد فريد بك،»العثامنيةالعلية تاريخ الدولة « -٩

 .طه الدليمي.  د،»؟ عقيدة دينية أم عقدة نفسية:التشيع« -١٠
 .، املرتىض بن زيد املحطوري»التشيع وأثره عىل اجلرح والتعديل« -١١
 . بدون اسم مؤلف،»احلرب يف صعدة من أول صيحة إىل آخر طلقة« -١٢
 .  الدكتور فالح املديريس،»احلركة الشيعية يف الكويت« -١٣
 .، أبو احلسن علوي عطرجي»ولة العثامنيةالصفويون والد« -١٤
 . ، مكتب الدعاية والنرش واإلعالم»اخلليج العريب، دراسة موجزة« -١٥
 . ّخالد العزي. ، د»اخلليج العريب يف ماضيه وحارضه« -١٦
 . سامعيل األكوعإ، القايض » ومعتقداهتا، نشأهتا:الزيدية« -١٧
 . ، حممد حسن آل الطالقاين»استها ومصادر در، وتطورها،نشأهتا: الشيخية« -١٨
 .، أمحد الكاتب»املرجعية يف مواجهة حتديات التطور: الشريازي« -١٩
 .)٢٠٠٧( سنة ، عامن- طبع دار عامر،»شيعة البحرين« -٢٠
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 .  حامد البيايت،»شيعة العراق بني الطائفية والشبهات« -٢١
 .الدكتور فرهاد إبراهيم ،»الطائفية والسياسة يف العامل العريب« -٢٢
 .  إبراهيم احليدري،»عنوان املجد يف بيان أحوال بغداد والبرصة ونجد« -٢٣
 . عبد العزيز املحمود،»عودة الصفويني« -٢٤
 .أمحد اليوسف ،»فلسطينيو العراق بني الشتات واملوت« -٢٥
 . عيل الوردي.  د،»ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث« -٢٦
 .)٢٠٠٣( ، إصدار مركز ابن خلدون»جتمع املدينامل« -٢٧
 . إرشاف ناجي نعامن، »املجموعات العرقية واملذهبية يف العامل العريب« -٢٨
 .، أمني الرحياين»ملوك العرب« -٢٩
 أـسـامة ـشـحادة ،)اـجلـزء األول (»ة يف الـعـاملالـشـاملة يف الـفـرق املـعـارصاملوـسـوعة  « -٣٠

 .وهيثم الكسواين
 ).كتاب املسبار (»شيعة العراق« -٣١
 . عادل عبد الرؤوف،»حزب الدعوة« -٣٢
 . جمموعة مؤلفني،»مساجد يف وجه النار« -٣٣
 . فيصل دراج ومجال باروت،»سالميةإلواحلركات واجلامعات ااألحزاب « -٣٠
 . نجيب اخلنيزي،»النشاط السيايس للشيعة يف السعودية« -٣٠
، إعداد الندوة العامليـة »املعارصةواألحزاب املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب « -٣٠

 .ّللشباب اإلسالمي يف الرياض
 .، حممد اخلرض، تقديم حممد املهدي»نظرة اإلمامية اإلثني عرشية إىل الزيدية« -٣١
، التقرير السنوي األول ملركز ابن خلـدون للدراسـات اإلنامئيـة يف »مهوم األقليات« -٣٢

 .)٢٠٠٥ -٢٠٠٠ -١٩٩٩( وتقارير املركز يف أعوام ،)١٩٩٣(مرص لسنة 
 .عبد اهللا الغريب. ، د»وجاء دور املجوس« -٣٣
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  القاھرة – میدان طلعت حرب ٦ :العنوان 
  ٥٧٥٢٨٥٤ فاكس -٥٧٥٦٤٢١ :تلفون 

 :الموقع والبرید اإللكتروني
www.madboulybooks.com 

info@madboulybooks com 
  )٢( لشاملة للفرق المعاصرة في العالم الموسوعة ا: الكتاب 

 أسامة شحادة ، ھیثم الكسواني : التألیف 
 :رقم اإلیداع 

 :الترقیم الدولى
 ٢٩ x ٢٠ :القطع

 جمیع حقوق الطبع والنشر محفوظة 
 م  ٢٠٠٩ -ھـ ١٤٢٩الطبعة األولى 

 



 كــتــبــــة مدبــــولـــــــــــــيمــ

http://www.madboulybooks.com
mailto:info@madboulybooks.com
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أن لقي اجلزء األول من هذه املوسوعة قبول واستحسان القراء الكرام ملا حواه بعد 
ُّزينت بالصور متعلقة باملوضوع، يرسمن معلومات دقيقة ولغة سهلة  ِّ  للقراء  أن نقدمناُ

 :إلسالمي والعـريبملني اايف الع
 ، زيـرةلتجمعـات الشـيعية يف اجلل صصـُخي َيف العـامل مـن نوعـهوهو أول كتاب 
 ،)الـيمنالعـراق، ُعـامن، اإلمـارات، ، البحـرين، قطـرالسعودية، الكويت،  (العربية

 فـرق  دون سـائر :يف  يف هـذا اجلـزءاًوسيكون احلـديث حمصـور
  . والزيدية، كاإلسامعيلية؛عة األخرىالشي

فيعـود إىل أن التواجـد  ؛احلديث عن اليمن التي يتبع شـيعتها املـذهب الزيـديأما 
بفعـل حرفه عن مساره،  عرشي كبري، ثنىاتعرض إىل اخرتاق إمامي الزيدي يف اليمن 

 الـذي يرهـق  احلوثي بتمردوج، وكام تاً كام سيتم بيانه الحق؛اجلهود اإليرانية والشيعية
 .اليمن منذ عدة سنوات

                                         
 . تنحرص اجلزيرة العربية بني البحر األمحر واخلليج العريب وحتدها من الشامل بالد الشام )١(

 خمصص للتجمعات الشـيعية يف دول جملـس التعـاون اخلليجـي »املوسوعة«وهذا اجلزء من 
 . بحكم وجود أوجه شبه عديدة بينها؛ إىل اليمن والعراق إضافة،الست



 
 



 

 

 



– 

 ، ودخول التشـيع إىل هـذه البلـدان، السكان الشيعة قضايااولسنتن :يف هذا اجلزء 
  .عامل العريب الشيعية يف التجمعاتا عىل الاهتإيران وانعكاسب اعالقاهتو

 ، من أنشطتهااً وجانب، والشخصيات الشيعية، واملؤسسات،تناول أهم اهليئاتكام ن
الصـحيحة عـن هـذه  املعلومـات الدقيقـة وريأمهية توف منا باًإيامن ؛ وتوجهاهتا،وتياراهتا

 بعـد ؛اق بسـبب زيـادة نفـوذ شـيعة العـر؛اً زائـداً نشـاطاًالتـي تشـهد حاليـ ؛التجمعات
 . وتصاعد قوة إيران يف املنطقة،)٢٠٠٣(االحتالل األمريكي هلذا البلد عام 

 ورقة يف خالفها مع دول ران هذه التجمعاتفكام استخدمت إي : ومن جهة أخرى
 إحـدى أوراق إيـران التـي :هـذه التجمعـات أن تكـون -اًأيضـ- فمن املرجحاملنطقة، 

 بغض النظر عـن املصـالح ؛ستستخدمها حني احلاجة يف رصاعها مع الواليات املتحدة
 .الوطنية للدول التي تتواجد هبا

 ، بحث خاص وأن يفرد هلم!صاءوالشيعة يمثلون ظاهرة جديرة بالبحث واالستق
 ! للبعضً والذي يبدو جمهوال،فهم الالعب اجلديد يف املنطقة

العـراق أن يف   يتـيح تـويل الشـيعة مقاليـد احلكـم:ألول مرة يف التـاريخ احلـديثو
 !يكونوا ممثلني بشكل كبري يف حكم بلد عريب




 يف حركتهـا ومطالبـهـا عـقـب ٌديع أغلـب ـهـذه التجمعـات تـصـلـوحظ ـعـىل 
 ثـم ،هـاتبنتوبتأثري فكرة تصدير الثـورة التـي ، )١٩٧٩( سنة نجاح الثورة اخلمينية

 .)٢٠٠٣( آخر عقب االحتالل األمريكي للعراق سنة اًشهدت تصعيد
 ضخيم حجمها وعددهاعرب ت ؛ يف مطالبهااملبالغة. 
باملرجعيـة الشـيعية الدينيـة والسياسـية  غالب أبناء هذه التجمعات مـرتبط 



 
 

 

 

 



 

  .حكوماهتم ودوهلم الوطنيةارتباطهم بأكثر من 
 .فليسوا أصحاب ثقل حقيقي عىل األرض ؛ن منهمواملعتدلأما 

أن حتركات ومطالب هذه التجمعات تتم عرب دعم مايلا  من الواضح جد ، 
 الـتـي ؛ ال ختفـيـه إـيـراناألـمـر اـلـذي، ـقـدرهتا يـفـوق ؛ـمـي ـخـارجي وتنظي،وفـكـري
 .حركات املعارضة الشيعية العربية وحتتضن أغلب ،هّ وتوج،تدعم
كـام ، -اًغالب- حتصل عىل حصانة ضد النقد  استطاعت هذه التجمعات أن

ـك ـت يف الكوـيـت  يف ـجتـىل ذـل ـي ـمت  بســبب ،)م٢٠٠٧ (ـسـنةأـعـامل التخرـيـب الـت
 .)للخطايا ثمن ( حتدث عن زواج املتعةلسل تلفزيوينمس

كـام ؛ئتهـاتها تقسيم دوهلا وجتزّ جتاهر بعض احلركات الشيعية املعارضة بني 
دراليـة ي، والف ودولة اإلحساء يف السعودية،حلجاز ودولة ا،يف املطالبة بدولة عسري

 .لشيعيةاألحزاب اكربى  اي تتبناهتيف العراق ال
  :ظرللن الفتومن ال

 فهل هذا موضع !عدم وجود معارضة هلذه التوجهات اهلدامة من بقية أبناء الشيعة
 !؟إمجاع منهم

 .مجالية حول التجمعات الشيعيةهذه بعض املالحظات اإل
ـق و ـة -ســنعرض بالتفصــيل املوـث ـات-املصــادررغــم قـل  ، هلــذه التجمـع

ـحـول ـهـذه الـتـي تنـسـج الـشـائعات  ورموزـهـا، ـممـا سيكـشـف حـجـم ،وحركتـهـا
 . واندماجها يف جمتمعاهتا الوطنيةدورها و،التجمعات

ا سـطره ممـ من مادة هذا الكتاب اً كبرياًجزءأننا استقينا  وسيلحظ القارئ الكريم
 عـىل  الرسـمية ومـواقعهم االلكرتونيـة، وبيانـاهتم، وجمالهتم،الشيعة أنفسهم يف كتبهم
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 . األمر الذي جيعل املعلومة موثقة واضحة،شبكة االنرتنت


 . مدعم باألدلة والرباهني؛نقد علمي أو ،نرحب بأي تعقيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 






 
osaosa2000@hotmail.com 

 
hkeswani2003@yahoo.com 
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لعدم وجود إحصـائيات دقيقـة  !نسبة وحجم الشيعة يف العامل العريب قضية شائكة
سية ال ، ومن جهة ثانية ملحاولة بعض اجلهات تضخيم هذه النسبة لغايات سيامن جهة

 .تريد اخلري للعامل العريب
 والتي تظهـر ، العامل العريبوسنعرض بعض اإلحصائيات املتوفرة لنسبة الشيعة يف

، ممـا يؤكـد أن غالـب األرقـام التـي يروجهـا  التناقض واالخـتالف الكبـري بينهـاحجم
ىل  للحـصـول ـعـ! ـهـي أرـقـام مـضـخمة ـغـري واقعـيـة؛همؤ وحلـفـا-اًخصوـصـ-الـشـيعة 

 . دون وجه حق؛مكاسب سياسية
 كـام ؛ وتشكل فيام بعد حقـائق عـىل األرض، األرقام التي تنرش دون تصحيحهذه 

 عن غريهم بأكثرية سنة ً فضال؛ حيث عجزنا عن إقناع السنة ودوهلم،حدث يف العراق
التعـاون اإلنامئـي  رغم أن وزارة التخطـيط و،يف بلدهمسنة ال فضاعت حقوق ،العراق
أن نسبة السنة يف العراق  ذكرت فيه )٢٠٠٤( لعام ٧ يف شهر اً أصدرت تقريرةالعراقي
 . للشيعة) %٤٤٫٠٤( مقابل ) %٥٢٫٩٥( :تبلغ

 : واألعجـب مـن ذلـك! بطريقـة عجيبـةاًم التعتيم عىل هـذا التقريـر إعالميـوقد ت
 ! اًه عن تناول هذا التقرير إعالميختاذل السنة يف العراق وخارج

  ؟؟عمل لصاحلنان أجهزتنا اإلعالمية ال تإ؟ أم فهل وصل العجز إىل هذا احلد
 كدراسة الدكتور سلامن ؛شيعة العراقهناك عدة دراسات تناولت حجم ف ؛وللعلم

                                         
 .)٢٨/٤/٢٠٠٥(جريدة العرب اليوم  )١(



 
 




 

 

 



– 

، نرشت يف )قـدس بـرس(فريي، ودراسة الـدكتور طـه الـدليمي، ودراسـة لوكالـة الظ
 .املجالت وشبكة اإلنرتنت

ملعلومـات املضـللة إىل اآلن إىل امل تنتبـه احلكومات ومراكز البحث فإن  ؛لألسفو
 ودورهـم ، وحقـوقهم،شيعة مع أن موضوع ال،التي تروج عن أعداد الشيعة يف املنطقة

 . الساحة السياسية منذ سنوات عدةمن أهم القضايا عىل
جهل األنظمـة العربيـة  و،وغفلة األكثرية السنية، ففي غياب اإلحصاءات الدقيقة

، تقـوم بنرشهـا مراكـز هـذه األقليـات يف املنطقـة العربيـةتنترش أرقام خيالية عن حجم 
الذي يرأسه سعد و ،يف القاهرة )نامئيةات اإل للدراسمركز ابن خلدون( :، مثلةمشبوه

عاملية وأتباعها مـن اليسـار اليهودية الصحافة ال، أو  ذو التوجه اليساري؛الدين إبراهيم
 . أو كتاب منتمون هلذه األقليات،العريب

 لكثـري ا  حقيقيـاًكام تشكل الدعاية املكثفة لنرش الديمقراطية يف املنطقة العربية حتدي
 عـىل  الـذي حصـلالتغـري: -يف نظرنـا-، ومن أهم هذه التحديات العربيةمن األنظمة 

  إىل مفهوم إعطاء!حرية االنتخاب لكل املواطننيحق  : من مفهوم، الديمقراطيةتطبيق
 ! األقليات حرياهتا

 إذا تعرفنا عىل هذه األقليات التي يـراد هلـا أن تنـال مطلـق ؛ أكثرو تتضح اخلطورة
 ...).، هندوسية صابئة،هيودية، نرصانية( دينية :بية وهي أقلياتنطقة العراحلرية يف امل

 ....)شيعة، إسامعيلية، هبائية، قاديانية (طائفيةأو 
إىل غري ذلك من ..) .ن، مثليون جنسيون، ملحدوعبدة الشيطان (شاذةأو أقليات 

 .األقليات
                                         

www.alrased.net.(( ،)١١( عدد ، جملة الراصد عىل شبكة اإلنرتنت:انظر )١(

http://www.alrased.net


 
 

 

 

 

 



 

  عـىل حجـم الشـيعة يفي حيتـوً نورد جـدوال:وحتى تتضح خطورة املوضوع أكثر
املجموعات العرقية «: بعض املراجع املختصة مثل كام تعرضها ؛ ولبناناخلليج والعراق

 تقـارير مركـز ابـن خلـدون«  و،»أطلـس العـامل العـريب« و ،»واملذهبية يف العـامل العـريب
 .»عىل االنرتنت CIA موقع« و،»السنوية

، ممـا يزيـد مـن أمهيـة هذا اجلدول مدى التخبط والتنـاقض فـيام بينهـاويكشف لنا 
 :دراسة املوضوع بشكل صحيح وعادل




























 املصدر
 
 




املجموعات 
العرقية 

واملذهبية 
يف العامل 
 العريب

أطلس 
العامل 
 - العريب

البعثة 
 الفرنسية

  مركزتقرير
 ابن خلدون

لسنة 
١٩٩٢ 

مركز تقرير 
 ابن خلدون

ة لسن
١٩٩٩ 

  مركزتقرير
 ابن خلدون

لسنة 
٢٠٠٠ 

املجتمع 
املدين، مركز 
 ابن خلدون

لسنة 
٢٠٠٣ 

  مركزتقرير
 ابن خلدون

لسنة 
٢٠٠٥ 

 موقع
CIA 
 لسنة

٢٠٠٥ 

١٠ %١٤ - - %١٠ %٢٫٥ %٥% - 
٧٠ %٦٧ %٧٠ %٦٧ %٧٠ %٥٢ %٤٠ %٤٥% 

٢٥ %٢٥ - %٢٠ %٢١ %٢٥- 
٤٠% 

٣٠ %٣٠% 

١٦ - %١٦ - - %٢٠ %١٣ %٢٥% 
- ١٠% - - -  - - 
مع  %٥٢

يزيديني 
وغريهم 

٥١% 

٦٠ %٥٠ %٥٢ %٤٨-
٦٥% 

٦٠ %٦٠-
٦٥% 




عام 
١٩٨٢ 
٢٠،٢٧% 

 
٢٥% 

 
١٩٫٦% 

 
٢٨% 

 
٢٩% 

 
- 

 
٢٩% 

 
- 



 
 




 

 

 



– 

 خاصة فيام يتعلق !! وقفزات غريبة! جيد تناقضات عجيبة:واملتأمل يف هذه األرقام
 !!اهلجرات الطارئة و، ونسبة النمو السكاين، ال تتفق مع املنطق،ن والعراقريبالبح
عـام  % ٥٢السبب الذي برر به مركز ابن خلدون زيادة نسبة شيعة البحرين مـن ف

  !! أهنم قرويون يكثر عندهم اإلنجاب: هو١٩٩٩عام  % ٧٠ إىل ١٩٩٣
عار  لتحقيـق شـ؛نسـلزيادة ال ىلع  أتباعهاتشجيع املرجعيات الشيعيةمن  وبالرغم

هذه النسبة خالل إىل إال أنه من املستحيل الوصول  ،» سنحكم البلد...بالعمل والولد«
  . جداهذه الفرتة القصرية 

 .يف الكويت واإلماراتإىل زيادة حجم الشيعة  -ًأيضا-هذا املركز  وقد عمد
 الـذي )مركـز ابـن خلـدون(هذه األرقام تعطينا داللة عىل حقيقـة مهنيـة تقـارير و

ويضم وحدة متخصصة لدراسة أوضـاع  ،ليساري املرصي سعد الدين إبراهيميرأسه ا
 مـن ، ومتويـل مركـزه جملـة اليسـار اجلديـد حترير وهو رئيس،األقليات يف العامل العريب

  تالعب سـعد الـدينّ، وكان الدكتور حممد عامرة قد بنياملؤسسات اليسارية األمريكية
قفـزت تقديراتـه ألعـداد هـذه األقليـات «: فقـالاألقليـات ب ةاملتعلقـام  باألرقـإبـراهيم

  .»!ال يقول هبا إحصاء و!قفزات ال يتصورها عقل
 وعدم االهتامم السني بام يروج ، غياب اإلحصائيات الدقيقة:واملشكلة األهم هي

 .  إحصائيات مغلوطةىل إاً استناد؛يف اخلفاء من متكني األقليات
 لكـن مـن يثبـت ذلـك ، مـن السـكان)% ٤٥(ز حجمهم فشيعة البحرين ال يتجاو

  فيهـان نسـبتهم تبلـغأ -اًأحيانـ-يـروج   التـيكـذلك الكويـتو ، !؟بـهويقنع العامل 

                                         
 .)٦٨ص ( » تنوع ووحدة؟ أم تفتيت واخرتاق؟؛األقليات الدينية والقومية« )١(
 .)٢٠٠٧( سنة ، عامن- طبع دار عامر،»شيعة البحرين« :نظرا )٢(



 
 

 

 

 

 



 

 !؟ هذا كلهلمصلحة من ف)%٤٠(
كنرص وايل يف كتابـه  ؛ةيمن ذوى األصول الشيعكام أن بعض الباحثني األمريكيني 

 !يعة يف العامل العريب قام بتضخيم حجم ونسبة الش»صعود الشيعة«
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



  بيضاء فارغة- ) ١٤( الصفحة رقم 
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 ـنـتج ـفـراغ ـسـيايس وأمـنـي ـحمـيل )٢٠٠٣( ـعـام  إـسـقاط نـظـام ـصـدام حـسـنيبـعـد
شاءت أمريكا - البد من أخذهم باحلسبان ،وظهر عىل السطح العبون جدد ،وإقليمي

 الذين يشكلون ؛شيعة العراق:  ومن أهم هؤالء الالعبني اجلدد،-ودول املنطقة أم أبت
 .شيعة يف العامل العريبنصف عدد ال -اًتقريب-

 ثـم التعريـف بـأهم التنظـيامت ،تاريخ التواجد الشـيعي يف العـراق -هنا-نعرض 
 وتعاوهنـا مـع ،بلـدها ورصد مواقفها من احلـرب األمريكيـة عـىل ،واألحزاب الشيعية

 .  بعد ذلك يف السيطرة عىل العراق؛الواليات املتحدة
شرتاك يف املذهب الشيعي  بسبب اال؛اقالعربشيعة  اً وثيقاًوحيث أن إليران ارتباط

ـيعة السياســية املعارضــة ـارات الـش ـب تـي ـا ألغـل ـام صــدام؛ورعايتـه ـل ـسـقوط نـظ   : قـب
 وحماوالهتـا للسـيطرة عـىل ، استعرضنا فيه سياسـتها جتاهـه،اً خاصًفقد أفردنا هلا فصال

  .العراق
 وتم ،س يف إيران فإننا نلفت االنتباه إىل أن الدولة الشيعية التي نشأت باألم؛وهبذا

 ومـن ،الشـيعةبعض  ومن ،انتقاد جتربتها من الدول اإلسالمية والغربية عىل حد سواء
 ؛ياسـات اإليرانيـة عـىل الساًهذه االنتقادات فرار حفيد اخلميني إىل النجف اعرتاض

 بني إيـران والكثـري اً كبرياًخاصة وأن هناك ارتباط ، يف العراقتأسيسهاحماولة  اليوم تمي
 .ن شيعة العراقم

                                         
 .)٣٠/٧/٢٠٠٣( بتاريخ ،ق األوسطالرش )١(



 
 





 

 

 



– 

 فإنـه ال ،تأثر الدولـة اجلديـدة يف العـراق بـإيران الشـيعيةمدى أنه ال خيفى وحيث 
 ؛العراق سيكون له تأثري كبري عـىل كيانـات اخللـيجتصاعد قوة شيعة  أن -ًأيضا-خيفى 

ل عـن قـال ت ربـام ،التي تتواجد فيها أقليات شيعية ترتبط مع شيعة العراق بروابط قوية
 : ومـنهم؛ حيث يتبع الكثري مـن شـيعة اخللـيج مرجعيـات النجـف،ع إيران ممعالقاهت

 . وهو األمر الذي يزعج حكام اخلليج ومواطنيه،السيستاين
 


 


 اًيف العصور األوىل لإلسالم، مل جيد التشيع موطنـ يذكر الدكتور نارص القفاري أنه
 لبعدها ؛ الكوفة: ومل تقبل التشيع والرفض إال مدينة واحدة هي، العامل اإلسالميله يف

 ت(سـحاق السـبيعي إ أبو -آنذاك-عن العلم وأهله، وقد الحظ شيخ الكوفة وعاملها 
 وهم عىل السنة، ال يشك ؛التغري الذي طرأ عىل هذه البلدة، فقد غادر الكوفة) هـ١٢٧

 وتقديمهام، ولكنه حينام عاد إليها وجد فيها ما ينكـر أحد منهم يف فضل أيب بكر وعمر
 . من القول بالرفض

 وهو ، بن اخلطابدخلها اإلسالم يف عهد اخلليفة الراشد عمر العراق دولة سنية،ف
 وابـن ، وابـن اجلـوزي، وأمحـد،مـوطن أيب حنيفـةهـو لد دخله الصحابة وأقاموا به، وب

 . واحلنابلة،وهو بلد احلنفية.. .برج
العباسيني، والعثامنيني، وسائر األمويني، ود و يف عها  عىل الدوام سني العراقكانو

  .العصور اإلسالمية
ومن االستثناءات يف ذلك قيام الدولة البوهيية الشيعية يف إيران والعراق، وتسلطها 

                                         
 .)٣/١٤٤٦(» أصول مذهب الشيعة«ّيف كتابه القيم  )١(



 
 

 


 

 

 


 

 .عىل دولة اخلالفة العباسية حتى سقوطها عىل يد السالجقة
-هــ ٩٠٦( مـن اًني الـذين حكمـوا إيـران بـدءالعـراق يف عهـد الصـفويّوتعـرض 

ّ ممـا أدى إىل  عليـه،إىل هجامت عديـدة عملـت عـىل فـرض املـذهب الشـيعي) م١٥٠٠
 . ه وخاصة يف جنوب؛انتشار التشيع

 بارتكـاب اًللمذهب الشـيعي بـالقوة يف العـراق كـان مقرونـْوفرض الصفويني
 أن كـامأثبـت التـاريخ ذلـك،  كـام ؛ واضـطهاد علامئهـم،املذابح ضـد أهـل السـنة هنـاك

ل الصفويني ومهامجتهم لبغداد كان يتم يف ظل انشغال الدولة العثامنية بفتوحاهتا احتال
 . »يف أوروبا

ّسامعيل الصفوي قد توجه بجيش كثيف إىل بغداد، إوكان «: يقول حممد فريد بك
لهـا ّ، وفتك بأهلها، وأهان علامءها، وخـرب مسـاجدها، وجع)هـ ٩٤١( ودخلها سنة

اصطبالت خليله، كام فعل النصرييون من قبـل، فاضـطر السـلطان سـليامن القـانوين إىل 
 . وقف زحفه يف أوروبا، وعاد بقسم من اجليش ملحاربة الصفويني وتأديبهم

ـا ســنة  ـاس الصــفوي إىل مهامجــة بغــداد، ودخلـه   - هـــ١٠٣٣(وعــاد الشــاه عـب
 . » )م١٦٢٣

تغلغل العثامنيني يف أوروبا، وحـروهبم مـع وانتهز الشاه عباس الصفوي «: ويقول
                                         

، أحـد شـيوخ )هــ ٧٣٥ -٦٥٠(دولة شيعية تنتسب إىل صفي الدين األردبييل : الصفويون )١(
التصوف، وهو اجلد اخلامس للشاه إسامعيل الصفوي مؤسس الدولة، وقد حكمـت إيـران 

يا الوسطى، واحتلت العراق مرات عديدة، واستمرت دولتهم حوايل قـرنني وأجزاء من آس
 . ونصف

 .عبد العزيز املحمودل »عودة الصفويني«انظر كتاب 
 .)٩٠ص(» تاريخ الدولة العلية العثامنية« )٢(



 
 





 

 

 



– 

  .» فزحف نحو بغداد؛النمسا واملجر
يكفي أن «:  فيقول، عيل الوردي عن حكم الصفويني إليران والعراق.د ويتحدث

عمـد إىل فـرض التشـيع عـىل اإليـرانيني ) الشـاه إسـامعيل( أن هذا الرجل -هنا-نذكر 
 ال ،اً، وكان شديد احلامس يف ذلك سـفاك)ةسب اخللفاء الثالث( :بالقوة، وجعل شعاره

ن عدد قتاله ناف عىل ألف إ :يرتدد أن يأمر بذبح كل من خيالف أمره أو ال جياريه، قيل
 .»ألف نفس

، استطاع الشاه إسامعيل أن يفتح بغداد، وتشري أكثر املصـادر )م١٥٠٨(ويف عام «
نيني من قبل، فأعلن سب اخللفـاء، التارخيية إىل أنه فعل بأهل بغداد مثل ما فعل باإليرا

  .»! ونبش قرب أيب حنيفةوقتل الكثري من أهل السنة،
بعد أن حتولـت إيـران إىل التشـيع أخـذت «:وعن تأثر العراق بإيران يقول الوردي

 غري قليل، فقد بدأ التقارب بني اإليرانيني وشيعة العراق اًتؤثر يف املجتمع العراقي تأثري
 إىل العراق مـن أجـل زيـارة اًوصارت قوافل اإليرانيني تتوارد تباعينمو بمرور األيام، 

 .» وغري ذلك، أو دفن املوتى، أو طلب العلم،)عند الشيعة(العتبات املقدسة 
 أن انتشـار التشـيع يف العـراق عـىل نطـاق واسـع بـدأ مـع هجـامت :يتبني لنـاهبذا و

، )السـادس عرش املـيالدي(العـارش اهلجـري الصفويني الشـيعة عـىل العـراق يف القـرن 
 . كام فعلوا ذلك يف إيران؛وإجبار الناس عىل اعتناق التشيع

كام - وخاصة يف الكوفة ؛ قبل الصفويني للتشيع يف العراقحمدودورغم وجود أثر 
ً، إال أن هذا الوجود الشيعي كان حمدود-سيأيت بيانه  للغاية، وكانت املرحلة الثانية من اّ

                                         
 .)١٢٠ص( »تاريخ الدولة العلية العثامنية« )١(
 .)١/٤٣ (»ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث« )٢(
 .)١/١٢(املرجع السابق  )٣(



 
 

 


 

 

 


 

 ما بعد الصفويني، حيث تـم نرش التشـيع يف صـفوف القبائـل،نرش التشيع، هي مرحلة 
 . بنكاح املتعة الذي يبيحه الشيعةوإغرائها


 بعكس حال ،نشاط الروافض متعدد الوجوه، متنوع الوسائل، ال يراعى فيه مبدأ«

 . تسعة أعشار الديـن  »التقية«أهل السنـة، ألن الروافض يرون يف 
انطلـت حيلتهـا  ؛كتست وسائلهم لنرش مذهبهم بألوان من اخلداع والتغريـروقد ا

 كـام حـدث يف العـراق، وقـد دفعـوا ؛ واألفـراد املسـلمني،مجلة من القبائل املسـلمةعىل 
  .جمموعة من شيوخ القبائل إىل اعتناق التشيع عن طريق إغرائهم باملتعة

ي يف رسالة أرسلها من بغداد كشف العالمة حممد كامل الرافع) هـ١٣٢٦(يف سنة 
، كشف أثناء »املنار«، ونرشهتا »املنار«إىل صديقه الشيخ حممد رشيد رضا صاحب جملة 

ـك اـلـديار ـه عـلـامء الـشـيعة ـمـن دـعـوة األـعـراب إىل التـشـيع :ـسـياحته يف تـل  ـمـا يـقـوم ـب
االسـتمتاع يف واستعانتهم يف ذلك بإحالل متعة النكاح ملشايخ قبائلهم الذين يرغبـون 

  .بكثري من النساء يف كل وقت
عنوان املجد يف بيـان أحـوال بغـداد والـبرصة «ّوقد قدم إبراهيم احليدري يف كتابه 

 بأسـامء القبائـل السـنية التـي تشـيعت بجهـود اً خطـرياً؛ بيانـ)١١٨-١١٢ص(» ونجد
وأما العشائر العظام يف العراق الذين ترفضـوا مـن قريـب  «:الروافض وخداعهم فقال

 ترفضوا ، وهي عشرية عظيمة؛ ترفضوا منذ سبعني سنة، ومتيم، ربيعة: منهمفكثريون،
 ،يف نواحي العـراق منـذ سـتني سـنة بسـبب تـردد شـياطني الرافضـة إلـيهم، واخلزاعـل

                                         
 . إباحة الكذب عىل املخالفني من أجل حتقيق مصلحة أو دفع مرضة:التقية عند الشيعة )١(
وال يرتتب ،  وموافقة الويل ،هود ال يشرتط فيه الش،نكاح مؤقت منترش عند الشيعة: املتعة )٢(

 .عليه إرث وال نسب، وهو حمرم



 
 





 

 

 



– 

ّ فحرفـت ؛ وهي عشرية عظيمة من بني خزاعة،ترفضوا منذ أكثر من مائة ومخسني سنة
 وقد ترفضـت منـذ سـتني سـنة ، وهي كثرية القبائل،وعشرية زبيد.. .وسميت خزاعل

 .  وعدم العلامء عندهم،برتدد الرافضة إليهم
 وهم بطن من بني ، وهم بطن من متيم واخلزرج، بنو عمري:ومن العشائر املرتفضة

 . والدفافعة، وهي كثرية، والدوار،، وشمرطوكةمزيقيا من األزد
 وترفضـوا مـن ، ال حتىص-لكثرهتا- وهي ، عشائر العامرة آل حممد:ومن املرتفضة

آل :  وهم مخس عشـائر، وهي كثرية العدد، وعشائر الديوانية،قريب، وعشرية بني الم
 .أقرع، وآل بدير، وعفج، واجلبور، وجليحة

 وهـي ، عشـرية كعـب:ومن عشائر العراق العظيمة املرتفضة منـذ مائـة سـنة فأقـل
 . » ذات بطون كثرية،عشرية عظيمة

 يف ظـل غفلـة أهـل السـنة وانخـداعهم ؛ السـنةوهكذا انترش التشيع يف قبائل أهـل
ّ حيث سخرت أمواهلـا وطاقاهتـا ؛وعىل هذا النهج تسري إيران اليوم، بأقاويل الروافض

 ونرش الكتب واملجالت الداعية للتشيع، ،لنرش التشيع، من خالل إقامة املراكز الثقافية
ران والدراسة فيها، وتنظيم  للقدوم إىل إي؛بناء العامل اإلسالميوتقديم املنح الدراسية أل
 .»املحارضات واملؤمترات

 الدكتور فرهاد إبراهيم أستاذ العلوم السياسـية بجامعـة بـرلني أثـر تشـيع حيوضو
املذهب الشيعي مل ينترش بصورة «: العراق، فيقوليف الشيعة زيادة أعدادهذه القبائل يف 

 .» )١٨٣١-١٧٤٣(كبرية يف العراق إال حتت حكم املامليك 

                                         
 .)٣/١٤٤٨(» ب الشيعةأصول مذه«القفاري . ًنقال عن د )١(
 .)٤٤ص(» الطائفية والسياسة يف العامل العريب«يف كتابه  )٢(



 
 

 


 

 

 


 

 ، وذكـر الظلـم الـذي تعرضـوا لـه،أثـرت الدعايـة الشـيعية«): ٤٥ص(ويقول يف 
 .» ونرش التشيع،ومقتل احلسني يف كسب القبائل

أن مجاعات السـكان مـن الشـيعة مـن منطقـة «: من الكتاب) ٤٨ص(ويضيف يف 
 اًبالد ما بني النهرين كانوا يشكلون منذ هجرة القبائل العربية مـن شـبه اجلزيـرة أعـداد

قليلة، وذلك يف الفرتة منذ القرن السـابع عرش وحتـى القـرن التاسـع عرش، ومل يشـكل 
يف جمموع السكان إال بعد اهلجـرة وحتـول هـذه القبائـل إىل املـذهب  الشيعة األغلبية

 .»الشيعي
 إضافة إىل القبائل التي نزحت إىل العراق وتشيعت، فـإن «):٦٤-٦٣ص(ويقول 

 واهلنـود يشـكلون نسـبة غـري ضـئيلة مـن جممـوع ،تعربني والفرس املسـ، الفرس:هناك
 .السكان الشيعة خاصة يف املراكز احلرضية

وكانت هجرة رجال الدين الشيعة وعدد آخر من مجاعات السكان إىل العتبات قد 
 حتـى نشـأة الدولـة ؛جاء نتيجة الهنيار الدولة الصفوية، وظلت هـذه اهلجـرات تتـواىل

 .»احلديثة يف العراق
 


 

  تبلـغأن نسبة الشيعة يف العراقالقول بدأبت وسائل اإلعالم العربية والعاملية عىل 
 ودأبت هذه ، أو إحصائية دقيقة، دون االعتامد عىل مصدر موثوق،)% ٦٥( أو )% ٦٠(

  !الوسائل عىل تكرار هذه النسبة دون وعي أو متحيص
 فهـم األحـق ؛ وبالتـايل،غلبيـة يف العـراقوهذه النسبة توحي بأن السكان الشيعة أ

                                         
 .)األكثرية الشيعية يف العراق(سيأيت بعد قليل تفنيد أكذوبة  )١(



 
 





 

 

 



– 

  إىل معطيـاتاًاسـتناد البـاحثني يشـكك يف هـذه النسـبة  مناًعدد إال أن ،بحكم العراق
رغم عدم وجود إحصاء لسكان العراق يبني تصنيف السكان عىل ف ،متوفرة حول ذلك

 يف عراقيةالوالتعاون اإلنامئي  وزارة التخطيط تقريرباستثناء (، ٍأساس مذهبي أو عرقي
 ) %٥٢٫٩٥( ذكر فيـه أن نسـبة السـنة يف العـراق تبلـغ ذي وال،)٢٠٠٤( لعام ٧شهر 

 .) للشيعة) %٤٤٫٠٤(مقابل 
ـر  ـن خلــدون(جــاء يف تقرـي ـات حــول ا) مركــز اـب  )١٩٩٣(ســنة الصــادر ألقلـي

 :ييل  ما)٢١٧ص(
إىل  توجـد ، من السكان)%٩٥( األغلبية املسلمة ،اً مليون)١٨(يبلغ سكان العراق 
ـيحية ـات مـس ـا أقلـي ـوايل ،جانبـه ـديني،)%٤( تصــل إىل ـح ـن اليزـي ـوب ضــئيلة ـم  ، وجـي

 .)%١( واليهود تصل إىل ، والصابئة،واملاندائيني
 -اًتقريبـ-تنقسم األكثرية املسلمة إىل جممـوعتني مـذهبيتني متسـاويتني يف احلجـم 

 .-اًتقريب- )% ٤٨( وكل منهام ، السنة والشيعة:ومها
الشـيعة   ذكـر أن)١٩٩٩( نفسـه الصـادر سـنة )ركـز ابـن خلـدونم(إال أن تقرير 

 ماليـني نسـمة ومل يـذكر التقريـر )٧( حـوايل : أي، من جمموع السـكان)%٥٢(يمثلون 
 .)%٥٢( إىل )%٤٨( وقام بموجبها برفع نسبة الشيعة من ،األسس التي استند عليها

 باحتسـاهبم ؛لعـراق أهل السـنة يف انسبةوعادة ما يتعمد الشيعة التقليل من عدد و
 وقـد بـالغ الشـيعة يف رفـع ،)مع العلم أن األكـراد معظمهـم مـن السـنة(بدون األكراد 

 رحـيم ،)مؤسسـة الصـدر( املتحدث باسـم كام يف ترصيح !فج وصارخنسبتهم بشكل 
 !!%٨٥ بأن نسبة الشيعة يف العراق  الذي زعم،الدراج

                                         
 .)٢٨/٤/٢٠٠٥(جريدة العرب اليوم  )١(
 .)١٥/٧/٢٠٠٣(احلياة  )٢(



 
 

 


 

 

 


 

ىل للثـورة اإلسـالمية يف العـراق القيادي يف املجلـس األعـ يقول ؛نفس االجتاهويف 
 !! من سكان العراق)%١٥ إىل ١٠( من العرب السنة نسبتهمن إ :حامد البيايت

 ،يف دراسة للدكتور سلامن الظفريي األكاديمي العراقـي املقـيم يف بريطانيـالكن 
ّ عدة حمافظات سنية؛ -اآلن-توجد يف العراق  : ويقول!يشكك بقضية األغلبية الشيعية

ـدين ،املوصــل: نـهـا ـثـالث ـهـيم ـادي ،)تكرـيـت( صــالح اـل ـار( والرـم ـع ،)األنـب  وأرـب
 . وكركوك، السليامنية، أربيل،دهوك:  وهي،ّحمافظات كردية سنية

ّ ـفـإن ـعـدد ،)٢٠٠٢(ـعـام  املنعـقـد يف وحـسـب ـمـؤمتر املعارـضـة العراقـيـة يف لـنـدن
 .يني نسمة مال)٦( وهو ما يساوي ، من نفوس العراق)%٢٥( :األكراد يف العراق

وحسب التعداد العراقي الرسمي؛ فإن حمافظة الرمادي يبلغ تعداد سكاهنا مليـون 
 . وتكريت مليونني، واملوصل مليونني ونصف،نسمة

ّ فاملشـهور أن السـنة فيهـا ال يقلـون عـن النصـف؛وأما بغـداد ّ  والتعـداد الرسـمي ،ّ
 .بغدادّ ماليني سني يف )٣( فهذه ، ماليني نسمة)٦(ّ إن بغداد :يقول

 وهكـذا يوجـد جتمـع ، وهـي إىل الرشق،ّويوجد جتمع سني كبري يف حمافظـة ديـاىل
 وال يقل ، ويوجد جتمع سني ثالث كبري يف حمافظة البرصة،)احللة(ّسني يف حمافظة بابل 

 . ّالتجمع السني يف هذه املحافظات الثالث عن املليون
 وهـم يف العـراق عـىل ،)% ٦( -حسب مؤمتر املعارضة هـذا-والرتكامن يف العراق 

:النحو التايل
 والشيعة قلة يف كركوك، وأكثرهم يف هذه املنطقة،منطقة كركوك .

                                         
 .)١٩٩٧(ة الصادر سن» شيعة العراق بني الطائفية والشبهات«يف كتابه  )١(
 .٩/٥/٢٠٠٣» الوطن العريب« و،)٢٠٠٣فرباير ( ١٨٤العدد  »البيان«نرشهتا جملتا  )٢(



 
 





 

 

 



– 

 قلة شيعية: وهم،منطقة تلعفر .
 نةُ والظاهر أن أكثرهم س، والرتكامن قلة يف هذه املنطقة،منطقة خانقني. 

 . فال ينزل العدد عن مليون،ن نصف الرتكامن سنةإ :ولو قلنا
 فإن عدد ،ًبناء عىل هذا التقسيم التقريبي القريب من احلقيقة: الظفريي. ويضيف د

 . مليون نسمة)١٦(السنة يبلغ 
 : وهو، الذي اتفق عليه املجتمعون يف لندن؛وبالنظر إىل اجلدول اآليت

 من السنة والشيعة ()% ٦٦( العرب.(
  ٢٥(األكراد %(.
 ٦( الرتكامن %(.
 ٣( اآلشوريون %(. 

 ومليـون ، ماليـني كـردي)٦( مـن السـنة يتكونـون مـن اً مليون)١٦( أن :يظهر لنا
 )٦( ويـكـون ـعـدد الـشـيعة الـعـرب ، ماليـني)٩( فيـكـون ـعـدد الـعـرب الـسـنة ،تـركامين
ـني ـالغ ،مالـي ـراق الـب ـن عــدد ســكان الـع ـون األخــري ـم ـى امللـي ـ)٢٣( ويبـق  هــو اً مليوـن

 .  وهم نصارى العراق؛لآلشوريني
 )%٧٠(كيف يزعم الشـيعة أهنـم يسـاوون : الظفريي بعد هذه األرقام.دويتساءل 

 !من سكان العراق؟
بـني أن األغلبية الشيعية أمر مشكوك فيه بشـكل كبـري ويظهر هنا نوع من االتفاق 

 ٢٣  مـن أصـلاً مليونـ١٦ الـذي جيعـل السـنة األكثريـة يف العـراق ؛الـدكتور الظفـريي
 ٩٣ الذي جعل نسبتهم عام )بن خلدونمركز ا(ءات  وبني نسبة السنة يف إحصا،اًمليون

)٤٧٫٥ %(. 
العلـوم السياسـية يف   حممـد جـواد عـيل، رئـيس قسـم)الشيعي(ويؤكد األكاديمي 



 
 

 


 

 

 


 

  ! كون الشيعة يمثلون أغلبية العراقينيخطأجامعة بغداد، 
 ٥٣ يف املائة، يف حني يمثل السنة نحـو ٤٥ و٤٠بني   نسبتهم ترتاوحأنوذهب إىل 

 .من غري املسلمني  يف املائة للعراقيني٢ئة، ويف املا
 


 

 أهنم كانوا :مفادههيدف الشيعة من وراء هذه األرقام املغلوطة إىل تشكيل رأي عام 
فقـد  !!اضـطهادهموأن السـنة هـم الـذين تسـببوا يف  !ّعىل الدوام مهمشني مضطهدين

 يف الوقـت الـذي ،لعـراقيني إىل السـنة ضد ا حسني نسبة جرائم صدامعىلدأب الشيعة 
                                         

 .)١٢/٢/٢٠٠٤(وكالة قدس برس  )١(
 : يمكن مطالعة ما ييل)نسبة السنة يف العراق(للتوسع يف موضوع  )٢(

 يف ثبـت فيـه أن نسـبة أهـل السـنةأ )احلقيقـة(:  بحث الدكتور طه حامد الـدليمي بعنـوان-أ
 واتكأ عليـه الكثـري ممـن كتـب »القادسية« وهو منشور عىل موقعه ،)%٥٣(العراق تزيد عىل 

 . بعده، واقتطفت منه الصحف واملجالت
ـوان-ب ـة الـسـنية (: بـحـث بعـن ـة االقلـي ـا ومربراـهتـا... أكذوـب ـد ) دوافعـه ـة الراـئ نرش يف جمـل

 .)٢٠٠٧ فرباير /شباط( يف ٢١العراقية عددها 
كتبـه السـفري العراقـي فـاروق ) ?Is There a Sunni Majority in Iraq( : مقال-ـج

 .)٢٨/١٢/٢٠٠٦( نرش بتاريخ ،زيادة
جملـة املجتمـع « بقلـم حممـد صـالح الشـمري )الرتكيبة السكانية احلقيقة للعراق( :مقال -د

 .)هـ١٤٢٤(ول  ربيع األ١٥٥١ العدد »الكويتية
يـاد حممـود حسـني مـن إ للكاتـب )؟راقا الشـيعة هـم األكثريـة يف العـ هل حقـ( :مقال -هـ

 .برلني
 .ياد عالويإ الدكتور مهدي احلافظ وزير التخطيط يف حكومة   إحصائية-و



 
 





 

 

 



– 

  كانوا من ضحايا صـدام وحـزب البعـث  وخارجهعراقيعلم فيه اجلميع أن السنة يف ال
   .-ًأيضا-

 ، فإن الشيعة يتحملون اجلزء األكرب يف ذلك؛فيام يتعلق بتهميش الشيعة يف العراقو
 وأنه ال جتوز إقامة الدولة أو ،)اإليامن بغيبة اإلمام(بسبب النظرية السياسية القائمة عىل 

 دولـة : وأن كـل دولـة تقـوم قبـل عـودة اإلمـام، املنتظـرممارسة احلكم أثناء غيبة اإلمام
 األمر الذي جعل مجيع الدول ، طاغوت-كذلك- وحاكمها ،اعهاب ال جيوز ات؛طاغوتية

 .  كافرة طاغوتيةً دوال:-يف نظر الشيعة-اإلسالمية 
  مل تكـن :-عنـدهم- التي جـاءت تعـالج غيبـة اإلمـام )قيهوالية الف( نظرية ىوحت

  . كذلك-ًأيضا- وهي ليست اليوم ، حمل إمجاع-آنذاك-
ّ يوضـحهام ،يعزو الكاتب الشـيعي حممـد عبـد اجلبـار هـذا التهمـيش إىل عـاملنيو
  :ًقائال
 فقد ارتكب أسالفنا منـذ مطلـع القـرن العرشيـن ،بسبب الشيعة أنفسهم: األول«

 ، عنـدما عزفـوا عـن االشـرتاك يف الدولـة ومعارضـتها مـن خارجهـااً كبرياًخطأ تارخيي
 . بقوا منعزلني عنها؛وبالتايل

 والتي شاءت أن ،يتعلق بربيطانيا التي رعت قيام احلكم الوطني يف العراق: الثاين
 .»تضع يدها مع غري الشيعة

                                         
وحـارب مجاعـة اإلخـوان املسـلمني  نة،ُاضـطهد صـدام األكـراد وهـم سـ: عىل سبيل املثـال )١(

ل رقـم  محـاًوأصـدر جملـس قيـادة الثـورة قانونـ نة،ُ واحتل دولة الكويـت وأهلهـا سـ،السنية
 ! واحلكم باالعدام عىل اتباعه،)الفكر الوهايب( بتجريم ٢٠٠١ لعام )٢٠١(

  .)٣٣ص ( من هذه املوسوعة )اجلزء األول: (انظر )٢(
 .٢٣/١١/٢٠٠٢» جملة املجلة«يف حوار مع  )٣(



 
 

 


 

 

 


 

ويف سـنة تـ(، مؤسيس حزب الدعوة الشـيعيأحد أبرز -ويؤيد مرتىض العسكري 
 ولقد انتهيت إىل أنه ال...« : فيقول عن مرحلة تأسيس احلزب، الفكرة ذاهتا-)م٢٠٠٧

 لقد كان احلديث حول حزب إسالمي ، لكن إىل من يمكنني التوجه،بد من عمل يشء
  .»-اًتقريب- يف بيئتنا كاحلديث عن الكفر

املهـدي هيـيمن أن فكـر االنتظـار لإلمـام « : الباحث الشيعي أمحـد الكاتـبيقولو
 أن إقامـة أي -أي هذا الفكـر- ويعترب ،ر السيايس الشيعي العامبدرجة كبرية عىل الفك

 . من اغتصاب السلطة الرشعية املحصورة يف اإلمام الغائباً نوع:شكل من احلكومة
وقد فشلت حماولة أحد املجتهدين الشيعة وهـو أمحـد النراقـي يف التنظـري لرشعيـة 

 كمحمـد حسـن -آنـذاك-ردهـا كبـار علـامء النجـف الشـيعة  حيـث ؛حكومة الفقهـاء
 .» ومرتىض األنصاري،النجفي

 إقصاء الشيعة من احلياة مسؤولية يتضح عدم صواب حتميل السنة ؛وبذلك
 السياسية املنبثقة عن العقيدة الشـيعية يف م بل هو نتيجة طبيعية لرؤيته،سياسيةال

، وـقـد الـتـزم ـهبـذا الـسـيايس عـلـيهمّ والفـتـاوى الـتـي حرـمـت العـمـل ،غيـبـة اإلـمـام
كـام سـيايت - فقد شاركوا يف العمل السـيايس ؛ أما املستقلون،املتدينون منهم

 . -بيانه
 إرشاك بعضـهم عىليف العراق كان يعمل ) السني( فإن احلكم امللكي ؛وبرغم هذا
 كي ومن ذلك تويل أربعة من الشيعة رئاسة الوزراء يف حقبة احلكم املل،يف حكم العراق

 : فقد تسلم أربعة من الشيعة رئاسة احلكومة يف العهد امللكي هـم،)١٩٥٨ – ١٩٢١(
                                         

 .فرهاد إبراهيم. د )٢٤٧ص(الطائفية والسياسة يف العامل العريب  )١(
 .١١ص» الشريازي«كتاب  )٢(



 
 





 

 

 



– 

 ،)١٩٥٤( فاضل اجلاميل سـنة ،)١٩٤٨( حممد الصدر سنة ،)١٩٤٧(صالح جرب سنة 
ـد الوـهـاب مرـجـان ـسـنة  ـد ،)١٩٥٧(وعـب ـوزراء الـشـيعة كاـنـت تتزاـي ـام أن نـسـبة اـل  ـك

:باستمرار وعىل النحو التايل

k )١٧٫٧ كانت نسبة الوزراء الشيعة :)١٩٣٢-١٩٢١ %. 

k  ١٥٫٨ بلغت )١٩٣٦-١٩٣٢(ومن %. 
k  ٢٧٫٧ وصلت إىل )١٩٤١-١٩٣٦(ومن %. 

k  ٢٨٫١ بلغت )١٩٤٦-١٩٤١(ومن %. 

k  ٣٤٫٧ بلغت )١٩٥٨-١٩٤٧(ويف الفرتة .% 
 ففـي أول جملـس سـنة ،وارتفعت نسبة متثيـل الشـيعة يف الربملـان يف العهـد امللكـي

 وصـلت هـذه ١٩٥٨ ويف هناية العهد امللكي سنة ،)% ٣٠٫٧( :سبتهم بلغت ن١٩٢٥
 . ١٩٥٤ يف سنة )% ٤٣٫٧( : بأن هذه النسبة بلغتً علام،)% ٣٧٫٥( :النسبة إىل

 


 
  إال أن؛ ـكـان يـسـتهدفهم بـشـكل ـخـاصأن ـحـزب البـعـثـبـرـغـم ـمـزاعم الـشـيعة 

ن منتسبي حزب البعـث احلـاكم يف العـراق، والنسـبة م % ٦٥ أكثر من شكلواالشيعة «
كـان يقـوم عليهـا   وهي أقوى األجهـزة التـي؛نفسها يف جهاز املخابرات وجهاز األمن

 . وجود النظام السابق
 مـن اً شخصـ٣٦ أن :-واحلديث للدكتور طـه الـدليمي- ومن املفارقات الطريفة

أن بـ ً علـام،قة كـانوا مـن الشـيعةقائمة املطلوبني لألمريكان من مسؤويل احلكومة السـاب
                                         

 .فرهاد إبراهيم. د )١٨٩، ١٨٨، ١٨٣ص(» العامل العريبالطائفية والسياسة يف « )١(



 
 

 


 

 

 


 

 ،من ضمنهم رئيس الدولة وولداه وأقاربـه! ٥٥العدد الكيل للمطلوبني يف القائمة هو 
إذا استثنينا طارق عزيز املسيحي، وطه رمضـان - إن عدد العرب السنة يف القائمة :أي

 ! ٥٥ فقط من جمموع ١٧ : يساوي-الكردي، ولربام فاتني آخرون ليسوا من السنة
 وابـن عمـه، لتكـون املقارنـة ، وإخوته الثالثة،ولديه-إذا حذفنا الرئيس وأقاربه و

 فـإن عـدد أهـل السـنة ؛-عادلة، حني تكون بني األشـخاص مـن غـري العائلـة احلاكمـة
  .»!!!أي أقل من ثلث عدد الشيعة! !فقط) ١٠(سينخفض إىل حوايل 

 


  
 

مقـال  مـن  الدليمي.نقل د) الدور الشيعي يف حكومة حزب البعث( :حتت عنوان
:ا ييلم )٢٠٠٥/ ٢٥/٣( بتاريخ »الرابطة العراقية«عىل موقع املنشور  حممد البغدادي

»k الفريق أول الركن سعدي :ول وزير دفاع شيعي يف العراق يف زمن البعث هوأ 
.طعمة اجلبوري

k  الفريق ومتثل بـركان للجيش العراقي من الشيعة تم يف زمن البعث أأول رئيس
. الركن عبد الواحد شنان آل رباط

k وزير خارجية للعراق كـان مـن الشـيعة، وقـد تـم طول مدة قضاها يف املنصب أ
 الدكتور سعدون محادي، ثم توىل الوزارة طيلـة التسـعينات : وهو،ذلك يف زمن البعث

                                         
 .طه الدليمي. د )٨٦ص ( »!؟التشيع عقيدة دينية أم عقدة نفسية« )١(
 . )٩٥ص ( ،املصدر السابق )٢(

 عـىل )مظلوميـة الشـيعة يف العـراق( :فـواز الفـواز.  اإلستفادة مـن مقـال د-اًأيض-ويمكن 
 .تشبكة اإلنرتن



 
 





 

 

 



– 

 .-اًيضأ-شيعي حممد سعيد الصحاف، وهو 

k  أطول مدة قضاها يف املنصب كـوزير نفـط يف زمـن البعـث يف العـراق كـان مـن
. الدكتور سعدون محادي: وهو،الشيعة

k ويتنـاوبون ؛عىل منصب وزير الـنفط  الشيعةذأول مرة يف تاريخ العراق يستحو 
محد أ وقاسم ، الدكتور سعدون محادي: والوزراء هم، وكان ذلك يف زمن البعث،عليه
 .)محد اجللبيأابن عم ( وعصام اجللبي ،تقي

 ،كثر من شـغل هـذا املنصـب يف تـاريخ العـراقأ يعترب الوزراء الشيعة هم ؛وبذلك
. وليس غريه؛ويف زمن البعث

k  أكثر فرتة توىل فيها الشيعة منصب حمافظ البنك املركزي العراقـي كـان ذلـك يف
 وهذا ما مل حيصـل ،وطارق التكمه جي ، الدكتور عبد احلسن زلزلة: وهم،زمن البعث

. ي عهد سابقأيف 

k مـن  شخص شيعي منصب مـدير األول مرة يف تاريخ دولة العراق يتوىل فيهاأل
 عـيل : وكان معاونـه هـو، ناظم كزار: وكان ذلك الشخص هو،يف زمن البعث و؛العام

).شيعي فييل(رضا باوة 

k ني اىل حـزب الـدعوة كـان مـن ول عن التحقيقات اجلنائيـة للمنتمـاملسؤول األ
. هايل النجفأمن عيل اخلاقاين، وهو من  عقيد األ: وهو،الشيعة

k ة الثورة التي اختصت بـالنظر يف قضـايا التـآمر، شـيعيان مهـامتوىل رئاسة حمك: 
. ومسلم اجلبوري،هادي عيل وتوت

k ذلـك  و،ول مرة يف تاريخ العراق تناوب اثنان من الشيعة عىل رئاسة الـوزارةأل
. وحممد محزة الزبيدي، الدكتور سعدون محادي:مهاو ،يف زمن البعث

k وهـو،ا للمجلـس الـوطني العراقـي كـان مـن الشـيعةًأطول فرتة قضاها رئيسـ : 
.الدكتور سعدون محادي



 
 

 


 

 

 


 

k  رشكة النفط الوطنية املسؤولة عن انتـاج وتصـدير الـنفط العراقـي ترأسـها مـن
 ،)محـد اجللبـيأابـن عـم ( وفاضل اجللبي ،نباريمري األاأل  عبد:طول مدةأل و؛الشيعة

.ورمزي سلامن

k من املدراء العامني يف هيئة التصـنيع العسـكري كـانوا مـن ) باملائة٦٠(كثر من أ 
كثر من سـبعني يف املائـة مـن الكـادر اهلنـديس والفنـي املتقـدم فيهـا هـم مـن أ و،الشيعة
 .الشيعة
k جعفـر : مـن بيـنهم،كانوا من الشـيعةعظم خرباء وعلامء منظمة الطاقة الذرية م 

. وحسني الشهرستاين، وحسني اسامعيل البهاديل،ضياء جعفر

k وهو،نائب رئيس هيئة التصنيع العسكري للشؤون الفنية الدكتور نزار القصري : 
 كونه املسؤول عن كل مشاريع تطويراالنتاج فيها، وكان من ؛هم شخص يف هذه اهليئةأ

.-ًأيضا-الشيعة 

k وكوادرهـا الفنيـة ، يف الدولة العراقية من املدراء العامني)ستني باملائة(  منأكثر 
. والعلمية الذين يشغلون املناصب واملسؤوليات املتقدمة فيها هم من الشيعة،والتقنية

k  أطول فرتة قىض فيها شخص عراقي يف منصب مدير عام يف الدولة العراقية منذ
 مدير عام الرشكة العامة ؛ مدحت اهلاشمي: هو،ةها وحتى الغزو كان من الشيعستأسي

.تاللسيار

k لـدوائر الرتبيـة يف املحافظـات العراقيـة يف وسـط وجنـوب نيمجيع املدراء العام 
. طيلة فرتة حكم البعث؛العراق كانوا من الشيعة

kوكـان الكـادر الوسـطي يف ، من البعثيني هم من الشـيعة)ستني باملائة(كثر من  أ 
ساس بنية احلزب التنظيمية أ من الشيعة وهم )سبعني باملائة( من اكثر من البعث يتألف

.تنظيمي فيهمن توىل العمل اجلامهريي وال وهم ،ةيوالتكوين



 
 





 

 

 



– 

k اللواء الركن حامد :يرانية، كان قائد صنف املدفعية هوإبان احلرب العراقية اإل 
 . شيعي–الورد 

 . شيعي–ن الطرفة وقائد صنف الدروع هو اللواء الركن صبيح عمرا
 اللـواء :هو) ي الشخص الثاين بعد وزير الدفاعأ(مني الرس العام لوزارة الدفاع أو

 . شيعي-ا اللواء الركن جياد االمارة ً شيعي، ثم الحق- الركن سعد املالكي
 . شيعي–  الفريق الركن سعدي طعمة اجلبوري:وقائد الفيلق الثالث هو

 . شيعي- د اجلبار حمسن الالمي السيايس عبهومدير دائرة التوجي
 ، وكبـار ضـبط اجلـيش،مـراء االلويـةأ و،الفيـالق ناهيك عـن عـدد كبـري مـن قـادة

. هم من الشيعة:واملستشارين العسكريني

k خالل حكم البعث كـان عـددهم ؛مم املتحدةن للعراق يف األون الدائمواملندوب 
 : هم؛ةربعة شيعأ منهم ،شخاصأعرشة 
 طالب شبيب. 
 وتواله مرتني،طول مدة يف املنصبأمىض أ قد و،نباريمري األاأل بدع . 
 حممد صادق املشاط. 
 سعيد املوسوي. 

k من الشيعةمنهم  اثنان ؛ اليونسكو منظمة العراق يفومندوب: 
  شيعي فييل -عزيز احلاج. 
 شيعي -نباري مري األألا عبد. 

k سامي مهدي:حزب البعث هواسم رئيس حترير جلريدة الثورة الناطقة ب آخر  - 
 .  من تبعية ايرانية؛شيعي

k عبد اجلبار حمسن: وهو؛ شيعي- عالمي لصدام حسنياملستشار اإل .



 
 

 


 

 

 


 

k  حمسن رايض سلامن: وهو؛شيعي -مستشار صدام للشؤون احلزبية .

k وحتى بداية التسعينيات هـو،ات والثامنينياتيفرتة السبعين طيلة صدام مرافق : 
. كردي فييل وشيعي:وهو ،زة حممودصباح مر

k  غالبية املطربني وامللحنني وشعراء االغنية الذين تغنوا للبعث وبحب صدام يف
. زمن البعث كانوا من الشيعة

k للبعـث ولصـدام يف زمـن البعـث عراء الشعبيني الذين كتبوا قصـائدغالبية الش 
 .كانوا من الشيعة

:مريكية يف احلرب عىل العراق املخابرات األجهزةأومن البعثيني الذين تعاونوا مع 

k عضو شعبة، شيعي- ياد عالويإ .

k عضو شعبة، شيعي- طاهر البكاء . 

k عضو فرع، شيعي- راسم العوادي .

k عضو قاعدة، شيعي- حازم الشعالن .

k ـب يف الـصـحافة، ـكـان نـصـري- داود اـلـبرصي  يف منظـمـة اً متـقـدماً ـشـيعي، يكـت
. يف الكويتالسفارة العراقية 

k فرقة  عضو، شيعي- زهري كاظم عبود.

k عضو فرقة، شيعي- منذر الفضل .

k عضو شعبة، شيعي- العميد سعد العبيدي .

k عضو شعبة، شيعي- العميد توفيق اليارسي .

k عضو عامل،ٍغانأ مؤلف ، شيعي- فالح حسون الدراجي .
k صدامفرع عضو عامل يف تنظيامت ،شيعي  شاعر- هاشم العقايب . 
k كــان العلــوي الســكرتري ( عضــو فرقــة ،شــيعي  صــحفي- حســن العلــوي 

 وقـد رصح يف ، الرسـمية»ألف باء«الصحفي املرافق لصدام حسني، ومدير حترير جملة 



 
 





 

 

 



– 

املحيطـون بـصـدام ـمـن «:  فـقـال»الـعـراق - احلـرة« مـن ـخـالل قـنـاة )١٠/٩/٢٠٠٦(
.                                                                                        » وشيعة مل يكن صدام يفكر بمسألة سنة،الصحفيني كلهم شيعة

k  فرقـة (عضـو فرقـة  ،شـيعي - صحفي ومدير عام يف وزارة االعـالمأمري احللو
.) منطقة زيونة يف بغداد-املثنى 

k العراقي هارب من اخلدمة يف اجليش،عبد الكريم املحمداوي، رئيس عرفاء  - 
 هـ. ا.شيعي، نصري متقدم يف تنظيامت شعبة الرافدين العسكرية فرع ذي قار العسكري

حممـد  أضـاف الكاتـب -)٧/١/٢٠٠٧(ريخ اوبتـ-الرابطة العراقية وعىل موقع 
ومـن - والبرصة ، والنجف، وكربالء، أن كبار رجال الدين الشيعة يف بغداد:البغدادي

ـاس -الـصـدربـيـنهم السيـسـتاين، وحمـمـد ـصـادق   وـسـدنة مراـقـد ـعـيل واحلـسـني والعـب
 -أسوة بالوزراء واملدراء العامني وكبار املسؤولني يف الدولة- كانوا يمنحون :والكاظم

كام كانوا يستلمون املخصصات  ،سيارات شخصية راقية من الدولة، وذلك كل سنتني
 . فاقاملالية اخلاصة نفسها التي متنح للمسؤولني لتعزيز قدراهتم عىل اإلن

 ما حييت عىل إصدار أوامر مـنح سـيارات املرسـيدس مـن اًسأبقى شاهد: ويقول
    .الرسية النقلية للقرص اجلمهوري للكثري منهم

: وهم -ومل يذكر الكل- من أعضاء القيادة القطرية الشيعة اًكام ذكر بعض

k جعفر قاسم محود.

k عدنان حسني احلمداين.

k نعيم حداد.

k يديمحد محزة الزب.
k حسن عيل العامري.
k سعدون شاكر.
k عزيز صالح النومان.



 
 

 


 

 

 


 

k مزبان خرض هادي.

 .وآخرون
 ..)!! مضطهدين.. مظلومني: ( ويولولون مرددين! يتباكى الشيعة؛ومع كل هذا

ولك أن تقارن هذا االنسياح الكبري يف أجهزة الدولة السابقة، مع ما فعلـوه بأهـل 
 ،الء هلـم مـن مجيـع دوائـر الدولـة، ومرافقهـا احليويـة وإقصاء، وإخ،السنة من هتميش

التشـيع عقيـدة «ًانتهـى نقـال عـن . »!القانونية وغري القانونيـة: وبكل األساليب املمكنة
 .طه الدليمي.  د»دينية
 


 

 حتت وطأة الرضبات األمريكية، سنة ؛ُبعيد انسحاب القوات العراقية من الكويت
عـراق الفرصـة سـانحة لالنقضـاض عـىل احلكـم يف الـعـراق،  وجـد شـيعة ال:)١٩٩١(

ـه ـة قاســية ـل ـه رضـب ـة ؛وتوجـي ـوات األمريكـي ـا الـق ـي وجهتـه ـات الـت  تضــاف إىل الرضـب
 .واملتحالفة معها

وشهدت مدينتا النجف وكـربالء املقدسـتان لـدى الشـيعة مواجهـات داميـة بعـد 
ت سـلطة صـدام ، سـقط فيهـا آالف القـتىل، وقمعـ)١٩٩١(حرب اخلليج الثانية سـنة 

االنتفاضة أو التمرد بشدة، وتعرضت املـدينتان ألرضار كبـرية يف حينـه، وقـد عمـدت 
 )سبتمرب/أيلول( وفتحتها أمام الزائرين يف ،احلكومة العراقية إىل ترميم العتبات برسعة

 .من العام نفسه
 عىلّ نفذ أنصار املجلس األ،وخالل أعامل الشغب التي قام هبا شيعة جنوب العراق

                                         
 .)ب.ف.أ( عن ً نقال،٢٧/٣/٢٠٠٣(الرأي  )١(



 
 





 

 

 



– 

سلسلة اغتياالت بحق قيادات حزبية بعثية ورموز أهل السنة، وهـو مـا دفـع املسـلمني 
 . السنة إىل االنحياز إىل جانب احلكومة الرسمية يف مواجهة عنارص املجلس

، )٩١(م كـان الشـيعة يف العـراق مسـكونني بانتفاضـة ٢٠٠٣وخالل حرب سـنة 
  .وخيشون تكرار السيناريو

لة حذر شديد أثناء احلرب خشية انقضاض نظام صدام، وختيل  ظلوا يف حا؛لذلك
 .)م١٩٩١(سنة يف  كام ختلوا عنهم ؛األمريكان عنهم

، ويعلم أن الشيعة سينقضون عىل الدولة اًوالنظام البعثي كان يعي هذه املسألة جيد
ـ بمجرد هزيمته، لذلك أرسل صدام ابن عمه عيل حسن املجيد الشهري بني العراقيني بـ

 . للجبهة اجلنوبيةاً قائد) الكيامويعيل(
وأعامل الشغب التي دأب الشيعة عىل القيام هبا، توجـه عـادة إىل املسـلمني السـنة، 

كام أن املساجد السنية تعرضت هي ة، فقد تعرض شباب أهل السنة إىل اعتداءات عديد
 !! بحجة أهنا مساجد بني أمية؛األخرى للتخريب واالعتداء

 كام يف حادثة ؛غلون فرص ضعف الدولة لإلساءة إىل أهل السنةًوالشيعة دوما يست
 ؛ وطـرد موظفيهـا،ّاحتالل أنصار مقتـدى الصـدر لـدائرة األوقـاف السـنية يف الـبرصة

  .)٢٠٠٣متوز عام /يوليو (يدهم بالقتل منتصف وهتد
 ،وكام ظهر ذلك من خالل ما قام به بعض الشيعة من اقتحام مساجد ألهل السـنة

 . أكرب مساجد العاصمة؛، واحتالل مسجد الرمحنمة اجلامعة منهاوطرد أئ
 

                                         
 .يف لندن» معهد دراسات«ً نقال عن ،)٥/٤/٢٠٠٣(السبيل  )١(
 .)١٧/٧/٢٠٠٣(الوطن الكويتية  )٢(
 .٢٠٠٣ يوليو )١٤٦( العدد ،النور الشيعية )٣(



 
 

 


 

 

 


 


 

 بعضـها ،العديد من التنظيامت واألحزاب السياسية الشيعيةاآلن يوجد يف العراق 
 جـاء نتيجـة  وبعـض هـذه األحـزاب، نشـأ خارجـهالبعض اآلخـر و،س يف العراقتأس

 . أخرىانشقاق من أحزاب
 رغـم إيامـهنـا ،اً كبـرياًسـات ـهـذه األحـزاب اختالفـ وسيائوختتلـف أفكـار ومبـاد

 مـن ال :ومنهـا ، وواليـة الفقيـه،ملرجعيـة اإليرانيـة مـن يتبـع ا: فمنها،باملذهب الشيعي
 .أهنا ختتلف يف حجمها وإمكانياهتاكام  ،يعرتف بذلك

 قـد ؛ً كالتأسـيس مـثال؛ املتعلقة هبذه التنظـيامتونود أن نوضح أن بعض التواريخ
 البعض جيعل تـاريخ التأسـيس :ً فمثال،ختتلف من مصدر آلخر بحسب املعيار املعتمد

 . وهكذا؛ البداية الفعلية: وآخر قد جيعله، بداية الفكرة:هو
 ةب عريقـاحـزأ ا إلثبات أهناكام أن بعض األحزاب تلجأ إىل تقديم موعد تأسيسه

 .  يف الساحة منذ زمن طويلةومتواجد
 كام يف حزب الـدعوة ومنظمـة ! أن عدة أحزاب حتمل االسم نفسه-ًأيضا-نجد و

 كام أن بعض األحزاب الصغرية اندجمت مع أحزاب كبرية كاملجلس ،العمل اإلسالمي
 .األعىل

 كانـت ؛أن معظم األحزاب والشخصـيات املشـار إليهـاب التنويه -هنا-وال يفوتنا 
ثـم  ،)٢٠٠٣( األمريكية عىل العراق عـام ربمتواجدة خارج العراق حلظة اندالع احل

 . وانشقاقات، وحدثت فيها تغريات، وتوسعت، وانترشت،قدمت إىل العراق
 هـذا إعـداد، وهـو عـام )٢٠٠٨(التغريات التي طرأت عليها حتـى عـام وسنذكر 

 .»املوسوعة«اجلزء من 
 





 
 





 

 

 



– 


 


 ـصـالح : ـعـىل ـيـد عـدد ـمـن الشخصـيات منـهـا)م١٩٥٧(ـحلـزب يف سـنة تأسـس ا

ـب ـرتىض العـسـكري،األدـي ـيد ـم ـيم، والـس ـدي احلـك ـيد مـه ـاعي، والـس ـب الرـف   ، وطاـل
 . والسيد حممد باقر الصدر،وعبد الصاحب الدخيل

 .وقد سبق لطالب الرفاعي عالقة مع حزب التحرير ومجاعة اإلخوان املسلمني
 

              


 
 السـيد حممـد : يضـم بعـض اللبنـانيني مثـل:-يف بداياتـه-وقد كان حزب الدعوة 

، وقد كـان  الذين نقلوا جتربة احلزب للبنان؛ ومهدي شمس الدين،حسني فضل اهللا
منه، وقـد تعـرض احلـزب يف  حتى بعد خروجه ؛حممد باقر الصدر هو املرجع للحزب

 .مسريته إىل عدد من االنشقاقات

                                         
ـــراق« )١( ـــيعة الـع ـــاب املســــبار (» ـش ـــدعوة«، و)٤٧و٢٥ص (، )٩كـت ـــادل » حــــزب اـل  لـع

، »٧سلة دراسات مركـز الدراسـات اإلسـرتاتيجية والبحـوث والتوثيـق سل«عبد الرؤوف، 
 .)٩ص (

  .هؤعمر كامل وزمال )١٦٢ص ( »مساجد يف وجه النار« )٢(
  .)١٦٢ص(املصدر السابق  )٣(



 
 

 


 

 

 


 

 وقـد سـبق أن ،-رئيس الوزراء احلايل- املالكي كامل نوري اًويرأس احلزب حالي
، ) إبـراهيم األشـيقر:واسـمه األصـيل(رأس احلزب لفرتة من الزمن إبراهيم اجلعفري 

ق اجلعفـري عـن احلـزب رئيس الوزراء السابق، الذي كـان مقـيام يف بريطانيـا، ثـم انشـ
 وأسـس قنـاة فضـائية خاصـة بـه ،)جتمع اإلصالح الـوطني (:ا هوً جديدًوأسس تنظيام

 ).بالدي( فضائية :هي
 

         


 
 مع املجلس األعىل للثورة اإلسالمية يف العراق، -ا حالي-وحزب الدعوة متحالف 

 وحزب ،»القائمة الشيعية«املعروف بـ ) االئتالف العراقي املوحد( أهم مكونات :ومها
 . الفضائية)املسار(الدعوة يملك قناة 

  
 .هلاشميحممود ا :برئاسة كبري القضاة اإليرانني )م١٩٨٢(أسسته إيران يف عام 

حممـد بـاقر  وتنصيب ، أوعز اخلميني بعزل اهلاشمي؛وحتى ال ينجح هذا التجمع
 ، عبد العزيز احلكيمأخوهتسلم القيادة  )٢٠٠٣( عام هلا اغتي له، وعقباًرئيساحلكيم 

 .-مرشد الثورة اإليرانية-عيل خامنئي  وهو يتبع ملرجعية
                                         

 .)١٥٢ص( »مساجد يف وجه النار« )١(



 
 





 

 

 



– 

ا ًويعد أكثر األحزاب العراقية الشيعية والء وتبعية إليـران، ويـؤمن املجلـس إيامنـ
 .ا بوالية الفقيه تام

 والتـي ، برئاسة عامر عبد العزيز احلكـيم»شهيد املحراب«ويتبع للمجلس منظمة 
 .تعد الواجهة اخلريية للمجلس

  . الفضائية اللسان الناطق للمجلس)الفرات(قناة  وتعترب
 

     





 
 

 )١٩٨٠(الذي تشكل هناية عام ، )فيلق بدر( هو ،ويتبع للمجلس جناح عسكري
 ومـن األرسى العـراقيني يف إيـران، إذ كـان اخليـار ،لعـراقمن املبعدين اإليرانيني مـن ا



 
 

 


 

 

 


 

 . أو الدخول يف فيلق بدر، إما املوت:أمامهم
 فيام نشاطاته املسلحة الطائفية ،ا له ا رئيسيًويتخذ الفيلق من كربالء والنجف مركز

 .تشمل معظم وسط وجنوب العراق
 

 
 

اإليراين يف احلـرب مـع وكانت مهمة فيلق بدر هي حفر اخلنادق األمامية للجيش 
 وبقيـادة ضـباط مـن ؛ا من القوات اإليرانيةً، ثم أصبح جزء)١٩٨٨ -١٩٨٠(العراق 

ـة ـورة اإليرانـي ـدر،حــرس الـث ـراقيني ملنظمــة ـب ـن الـع ـد ـم ـنهم ســنة؛ وانضــم العدـي  ، ـم
 !ا مـن التـعـذيب الـذي ـكـان يـواجههم يف أقـفـاص األرس يف إـيـرانً ختلـصـ؛ومسـيحيون

  .اًألف) ٣٥(وأصبح عددهم 
 قتل األرسى العراقيني يف معركة البسـيتني :وكانت أول جمزرة مجاعية ارتكبها هي

 أسـري عراقـي، ثـم عهـد لقـوات بـدر )١٥٠٠( والتي قتل فيهـا ،)١/١٢/١٩٨٠(يف 
 . تعذيب األرسى العراقيني يف إيران

 وخاصة يف معسكر ؛وارتكب فيلق بدر العديد من املجازر بحق األرسى العراقيني



 
 





 

 

 



– 

 . وغريها من معسكرات األرس يف إيران، وأهواز فرز، وبابلرس،وحشمتية ،كوركان
 .وراح ضحية هذه املجازر عرشات اآلالف من األرسى العراقيني

 فـإن قـوات ؛)٨/٨/١٩٨٨(وعىل الرغم من وقف القتال بني العراق وإيـران يف 
هور  وخاصة يف ؛بدر أخذت عىل عاتقها القيام بعمليات قتل وسلب يف جنوب العراق

 . والقيام بعمليات عسكرية ضد املدنيني،ً عن طريق التسلل ليال؛احلويزة
 وبعـد ، دخلـت قـوات بـدر)٢٠٠٣(وبعد احتالل القوات األمريكية العراق عام 

صـبح أنـه أّ ادعى فيلق بـدر ب:قرار احلاكم األمريكي بول بريمر حل املليشيات اخلاصة
 .منظمة سياسية

 حيث يواصل الفيلق نشاطاته ويرتكب عمليات !عاءّلكن ذلك مل يكن إال جمرد اد
 ويقوم بتعذيب ، ويسيطر عىل سجون وزارة الداخلية،قتل واختطاف طائفي ضد السنة

 . ورمي جثثهم يف الشوارع؛السجناء السنة وقتلهم
، )اسـم حركـي( هـادي العـامري :-يف الوقت احلارض-ويتوىل رئاسة منظمة بدر 
، وهو رئيس جلنة األمن والـدفاع يف جملـس النـواب لطائفيةاملتهم بقيادته لفرق املوت ا

 .العراقي
 

   


 



 
 

 


 

 

 


 

  
ت (املرجع حممد احلسيني الشريازي -وهي تعترب اجلناح السيايس للتيار الشريازي 

 .-وبعد موته ملرجعية صادق الشريازي) م٢٠٠١
 الذي ؛ وشقيقه هادي املدريس، عىل يد حممد تقي املدريس)١٩٧٩(تأسست سنة 

 .حلايليعد القائد ا
 .جواد العطار: فيام الناطق الرسمي هو، أما إبراهيم املطريي فهو األمني العام

 

                              


 
حركـة املرجعيـة، :  حتت أسامء عديدة مثـل)١٩٦٧(يف عام املنظمة كانت بدايات 
وهي أسامء اختذهتا املنظمة قبـل اإلعـالن ، ركة الطالئعيني الرساليةاحلركة الرسالية، ح
 . ، عام انتصار ثورة اخلميني)١٩٧٩(ا عام  عن نفسها رسمي

، حيث جـاء يف أدبيـاهتم »والية الفقيه« ويرفض »شورى الفقهاء«يؤمن احلزب بـ 
يبقـى  ؛ وربام توفرها يف أكثر مـن شـخص يف زمـان واحـد،ومع توفر الرشوط«: القول

                                         
 األحـزاب واحلركـات واجلامعـات« :، وانظـر)٣٩ص (، )٧كتاب املسـبار ( »شيعة العراق« )١(

ص ( »مسـاجد يف وجـه النـار«و،  حترير فيصل دراج ومجال بـاروت)٢/٣٥٣( »اإلسالمية
١٦٦(.  



 
 





 

 

 



– 

 . وحتقق طموحاهتا وآماهلا،اخليار لألمة يف انتخاب قيادهتا التي تلبي حاجاهتا
 وتكـون ،)القيـادة( يتحقق مفهوم التعددية عىل املستوى املرجعية الدينيـة ؛وبذلك

اىل جمالس الشورى املحلية ) القيادة(نظرية الشورى بكل مستوياهتا من شورى الفقهاء 
ا ً ويفسـح املجـال واسـع،لقيادة اىل حالة فرديـة اسـتبداديةصامم أمان حيول دون حتول ا

 .أمام املشاركة اجلامهريية بشكل سليم
 ؛وال تعتقد منظمة العمل اإلسالمي بنظرية انتخاب القائد عرب أهل احلـل والعقـد

 . وإنام تعتقد وتنادي باالنتخاب املبارش،اًكام هو حاصل يف احلكومات اإلسالمية سابق
من ينتخـب  (: حتت عنوان)١٩٧٦( كراس داخيل هلا صدر عام وقد جاء ذلك يف

 .» )؟ الطليعة أم األمة:القائد
  

 ،ا حلركة املهجرين العراقينيً وتعترب امتداد،)م١٩٨٠(تأسست خارج العراق سنة 
س  ويـرتأ، الشـيخ مجـال الوكيـل:وقائـدها احلـايل هـو، وهي تتبع للمرجعية الشـريازية

 .املكتب السيايس عباس الشمري
 .مقرها يف مدينة كربالء

 .)صحيفة الوفاق اإلسالمي( :وللحركة صحيفة ناطقة باسمها تدعى
 

       
     

                                         
 .)١٦٩ص ( »مساجد يف وجه النار« )١(



 
 

 


 

 

 


 

  
نجـل املرجـع حممـد صـادق  بزعامـة )٢٠٠٣(ظهر بعد سقوط نظـام صـدام عـام 

كناية عن - بني خصومه من الشيعة بالزعطوط مقتدىيلقب ، )م١٩٩٩اغتيل (الصدر 
 يف صـغره اً لكونـه كـان مغرمـ)!املـال أتـاري(ـ  وبـ،!- وعدم كفاءته ملنصـبه،صغر سنه

 .)الفيديو(بألعاب 
 

        
-
 

 ويرتكز يف مدينة ، واملرشدين،اجع وللمر، يفتقد للتجانس؛ وشبايب،وهو تيار كبري
 ). ا مدينة الصدر حالي(الثورة 

 بناء ؛يتبع املرجع اإليراين كاظم احلائري الصدري التيار
ـرب ـهبـاء و نكاـيـة بالسيـسـتاين،  األب؛ـعـىل وـصـية الـصـدر يعـت

 .االعرجي وحازم االعرجي من أبرز قادة هذا التيار
 مـن اً شـيئ ويظهـر،ملقتدى وتياره عالقة جيدة مع إيـران

 احلـوزة :ويعتـرب نفسـه، العداوة ألمريكا بني احلـني واآلخـر
 التي ال تتدخل ؛)السيستاين( وينتقد احلوزة الصامتة ،الناطقة

 .يف األمور السياسية
                                         

 .)١٦٥ص ( »مساجد يف وجه النار«، و)٣٧ص ( )٧ كتاب املسبار »شيعة العراق« )١(



 
 





 

 

 



– 

 أحد أكثر التنظيامت الشيعية العراقية ؛»جيش املهدي«يتبع للتيار جناح مسلح هو 
، ومـن الفلـسـطينيني الـذين ـكـانوا نيا عـىل أـهـل السـنة مـن الـعـراقيًالتـي شـنت حرـبـ
 . )فرق املوت(، وتشكيل يعيشون يف العراق

 . ألف فرد)٢٠(ويقدر تعداد جيش املهدي بحوايل 
 وبـني القـوات ،وبني احلـني واآلخـر تنـدلع اشـتباكات بـني عنـارص هـذه امليليشـيا

 .  لغايات مد النفوذ واالستيالء عىل السلطة؛األمريكية والعراقية
 ؛ا بتجميد جيش املهدي لستة أشـهرً أصدر مقتدى الصدر قرار)٢٠٠٧( سنة ويف

 .ّإلعادة تنظيمه، ثم مددها لفرتة مماثلة
  

 من مواليد( عىل يد الشيخ حممد اليعقويب ؛ومقره يف النجف )م٢٠٠٣(تأسس سنة 
  .إجياد تيار تنظيمي لتيار الصدر الواسع هبدف ،)١٩٦٠
أول مـن عمـل عـىل حتويـل املرجعيـة إىل كيـان مؤسسـايت «:عىل حـد تعبـريه فهـوو

 .»حقيقي تبقى حمافظة عىل ديمومتها
 .ويرتكز نشاط احلزب يف حمافظة البرصة وحمافظة ميسان

 
 

                                         
 .ش املهديق جرائم جيَّن وثَم ن أفضلِ م»غربان الغراب«طه الدليمي .يعد كتاب د )١(
 . ألمحد اليوسف»فلسطينيو العراق بني الشتات واملوت«: انظر )٢(
 .)١٧٢ص ( »مساجد يف وجه النار« و،)٣٧ص ( )٧كتاب املسبار ( »شيعة العراق« )٣(



 
 

 


 

 

 


 

  
  

 
 :كام يرشف اليعقويب عىل مؤسسات أخرى، منها

 مجاعة الفضالء. 
 صحيفة الصادقني. 
 جامعة الصدر الدينية. 
 عي للمرأةرابطة بنات املصطفى، وهي مؤسسة لتنظيم العمل االجتام. 
 وـهـي ـعـىل ـغـرار جامـعـة الـصـدر يف نظامـهـا ،جامـعـة الزـهـراء للعـلـوم الدينـيـة 

 . إال أهنا خمتصة بالنساء؛ومراحلها
 وتغطـي أغلـب ، إذاعـة تبـث براجمهـا مـن بغـداد: وهـي،مؤسسة إذاعة الـبالد 

 .مناطق العراق
 نقابة السادة العلويني. 



 
 





 

 

 



– 


 قاطعت مؤمتر ،هي جتمع ألربعة أحزاب شيعية صغريةو

، وظهرت بعد سقوط )٢٠٠٢(لندن للمعارضة العراقية عام 
 .)م٢٠٠٣(نظام صدام عام 
 وتتتبـع ، وأزهـر اخلفـاجي، حممـد احلـامتي:القائد احلايل

تـؤمن بقيـادة ، و وحممـد صـادق الصـدر،ملرجعية الشـريازي
         .مراجع الدين

 


، الذي )١٩٢٣من مواليد (حممد بحر العلوم يف لندن  أسسها
 يف جملس اً ثم أصبح عضو،)١٩٦٩(عاش خارج العراق منذ سنة 

 . ا له بعد سقوط نظام صدامً ورئيس،احلكم االنتقايل
 ٢٠٠٣( وزير النفط يف العراق ؛وهو والد إبراهيم بحر العلوم

-٢٠٠٥.(                    
 


 يف )م٢٠٠٣(أسسه عبـد املجيـد اخلـوئي، نجـل املرجـع أيب القاسـم اخلـوئي سـنة 

 . غري سيايس؛ وهو ذو طابع اجتامعي ثقايف،لندن
 . وينتقد احلكومة الدينية يف إيران،)والية الفقيه(اخلوئي يرفض فكرة 

 يف شـهر ، الصـدرىأتباع مقتـد من قبل ؛ملجلس بمقتل اخلوئي يف النجفتعثر ا
                                         

القصة احلقيقية ملقتل السيد عبد املجيد ..  جداظهرية ساخنة «نظر تفاصيل اغتياله يف كتاب ا )١(
 .اضمعد فيملؤلفه  »اخلوئي



 
 

 


 

 

 


 

 . قبيل سقوط بغداد،)٢٠٠٣نيسان / أبريل(
 .»جملة النور« يف لندن، و»اخلوئي اخلريية«يرشف املجلس عىل مؤسسة 

 

     

 

 
ـاب انـشـقاق ـعـن ـحـ ـيعي أـسـس يف أعـق ـدعوة اإلـسـالميةتـشـكيل ـش ـنة زب اـل  ـس

 الـذي التقـى مـع خـط ؛ متثلت هذه االنشقاقات بخط سامي جابر البدري،)م١٩٧٠(
حركة « : ليندمج املنشقان مع تشكيل إسالمي آخر يقوده غالب الشابندر هو؛آخر يمثله

 .»حركة جند اإلمام« : ليكونوا حركة واحدة أطلق عليها؛»اإلسالميني العقائديني
ـم نرش ـاوكاـنـت ـهل ـدهم منـه ـرهم ونـق ـل فـك ـتقيم(: ات خاصــة متـث ـق املـس  ،)الطرـي

 ). املجاهدين( و،)اهلدى(و
ـ ـورة ؛ا وحالـي ـىل للـث ـس األـع ـة ضــمن املجـل ـيامت املؤتلـف ـن التنـظ ـة ـم ـرب احلرـك  تعـت
 .  وتؤمن بقيادة احلكيم،اإلسالمية

 . غالب الشابندر: الشيخ سامي البدري، ومن أبرز قيادييهم:ويرتأس احلركة
 . م مع منظمة العمل اإلسالمية غري جيدة وعالقاهت

                                         
 .)٣٧ص ( )٧ كتاب املسبار( »شيعة العراق« )١(



 
 





 

 

 



– 

 .)مجاعة مسعود برزاين(وللحركة تعاون مع احلزب الديمقراطي الكردستاين 
 

 


 


 
 اخلالفات الشيعية )م٢٠٠٣ابريل (أظهر سقوط نظام صدام حسني يف شهر نيسان 

 السابق أيب القاسم اخلوئي املرجع نجل ؛ التي برزت بمقتل عبد املجيد اخلوئي،العميقة
 .  ووجهت االهتامات إىل أنصار مقتدى الصدر،يف مدينة النجف

 من قبـل ؛-ًأيضا-لنجف ثم جاء حصار منزل مرجعهم الكبري عيل السيستاين يف ا
 ، قـيـامهم بقـتـل اـخلـوئي- اآلنإىل- ه ينـفـونمقـتـدى وأنـصـار(أنـصـار مقـتـدى الـصـدر 

 لـوال الوسـاطات ، ساعة)٤٨( ومطالبته بمغادرة العراق خالل ،)وحمارصة السيستاين
 . ً ليزيد اخلالفات الشيعية اشتعاال؛العشائرية

ـري ـمـن ـهـذه الرصاـعـات :وـخـالل الـسـنوات اخلـمـس املاـضـية  ـشـهد الـعـراق الكـث
 . وحتسني املواقع، النفوذا إىل تقاسمًالشيعية، التي هتدف أساس
 وبـني ،تنـدلع اشـتباكات بـني عنـارص ميليشـيا جـيش املهـدي :فبني احلني واآلخر

، وبني القوات )الدعوة واملجلس األعىل(القوات العراقية التابعة لفصائل شيعية أخرى 
 وتـم ،ّ التي ادعى زعيمها أنه املهـدي املنتظـر؛ وبني مجاعة جند السامء الشيعية،العراقية

 .)٢٠٠٧(القضاء عىل حركته يف بدايات عام 



 
 

 


 

 

 


 

 ال يمكن تفسـريها  وحماولة كل فصيل فرض وجوده،التصفيات الشيعية الداخلية
 ،لشـيعة العـراق والعـامل اًوحيـد اً عن األصابع اإليرانية التي تضـع نفسـها مرجعـاًبعيد

لـه يـراين لـن يكـون  أن أي شـيعي خـارج اإلطـار اإل:وحتاول أن توصل رسالة مفادها
ـنـه ال يمـكـن إقـصـاء إـيـران ـعـن املـشـهد العراـقـي ـبـأي ـحـال ـمـن أ و،وـجـود يف الـعـراق

  .األحوال
ّكام أن الفراغ الذي سـببه االهنيـار املفـاجىء لنظـام صـدام أوجـد قيـادات جديـدة 

 ـبـل وتريـد أن توـصـل رسـالة إىل اآلـخـرين بأنـه ال يمـكـن ،حتـاول أن متـأل ـهـذا الفـراغ
 بأنه هو املتحـدث ، وهو مقتدى الصدر؛ح أحد هؤالءّ وقد رص،استثناؤهم وهتميشهم

 . والشيعة يف العراق،باسم احلوزة العلمية يف النجف
 إال أن هذه القوى ،وبالرغم من النزاع الظاهر للعيان بني القوى الشيعية يف العراق

ـربه  ـن شــأنه وتعـت ـل ـم ـ«حتــاول التقلـي ـاًتالعـب ـني الصــدر ،»ا  خارجـي  وأن ال خــالف ـب
 بل حاولت بعض اجلهات املؤيدة للشيعة أن تلصق حادثة قتل عبد املجيد ،ينوالسيستا

 .»موالني لصدام«ي إىل اخلوئ
 وإعادهتـا إىل ،كام أن سقوط نظام صدام أعاد اآلمال الشيعية بإحياء حوزة النجف

 ذلـك أنـه هيـدد مكانـة ، وهو األمر الذي حتسب له إيـران ألـف حسـاب،سابق عهدها
 حيـث تسـعى ؛ وهيدد مرجعية مرشد مجهوريـة إيـران عـيل خـامنئي،حوزة قم اإليرانية

 وعـدم قبـول مرجعيـة ، إضافة إىل مرجعيته السياسـية؛تثبيت مرجعيته الدينية ىلإإيران 
 ، وباكسـتان، واخللـيج، خاصة السيسـتاين الـذي يلقـى قبـول الشـيعة يف العـراق؛سواه

 . وغريها

                                         
 .)١٨/٥/٢٠٠٣(مفكرة اإلسالم موقع  )١(



 
 





 

 

 



– 

 بـل ومنـذ ،ر قبل سقوط نظام صداموالرصاع بني التنظيامت واهليئات الشيعية ظه
 متثـل يف االنشـقاقات العديـدة التـي تعرضـت هلـا العديـد مـن التنظـيامت ،وقت طويل

 مؤمتر لندن للمعارضة )٢٠٠٢( الذي قاطع يف صيف ، وخاصة حزب الدعوة؛الشيعية
 عىل حماولة املجلس األعىل للثورة اإلسالمية يف العراق بقيادة حممد اً احتجاج؛العراقية

 .باقر احلكيم احتكار التمثيل الشيعي
 مقتدى الصدر عندما أعلن يف العراق دار يف وقت سابقوثمة رصاع شيعي شيعي 

، والـذي تأسـس رفضه ملجلس احلكم االنتقايل الذي يتكون أكثر من نصفه من الشيعة
  .طاحة بصدامإلعقب ا

 ٍ ومعاد، إليرانٍ و موال،علامين -ديني : ع يدور عىل عدة مستويات هيوهذا الرصا
 . و عىل صعيد احلوزة الصامتة واحلوزة الناطقة،هلا

 


 
قيني عىل  سعى إليه معظم العرا؛اً مشرتكاًشكلت اإلطاحة بنظام صدام حسني هدف

 .اختالف أصوهلم ومذاهبهم
جلـأ إليهـا  فقـد ،راقتحـدة متلـك معظـم خيـوط قضـية العـوحيث أن الواليـات امل

شهدت فرتة ما قبل و ،لشيعيةاألحزاب اعىل رأسها  و؛العديد من األحزاب والتنظيامت
 واملجلس األعىل للثورة اإلسالمية ،كينيياحلرب اجتامعات عديدة بني املسؤولني األمر

 .مد باقر احلكيم املقرب من إيرانبرئاسة حم
لربيطـانيني  كانـت تتقـارب مـع ا؛كام أن مجاعة أخرى هي مجاعـة اخلـوئي يف لنـدن

 وكـان عبـد املجيـد اخلـوئي األمـني العـام ملؤسسـة اخلـوئي ،واألمريكان بشكل ملفـت
 . اخلريية جياهر بتأييده للحرب األمريكية عىل العراق

ـة  ،متناقضــة ـشـيعية ترصـحيـاتونـسـتطيع أن نلـحـظ  ـمـن احلــرب ومواـقـف خمتلـف



 
 

 


 

 

 


 

 حيث صـدرت أصـوات يف ؛ أمريكا»الشيطان األكرب « واملوقف من،واإلطاحة بصدام
  .لهالبداية تندد بشن أمريكا للحرب ضد العراق ثم احتالهلا 

  أصـحابشـارك فقـد ،لكن املواقف احلقيقية كانت بخالف الترصحيـات السـابقة
 ونربرأصـبحوا يـ و،بته أمريكـاّس احلكـم االنتقـايل الـذي نصـلـيف جمترصحيات هذه ال

 .مته من مقاوونذرحي و،لوجود األمريكيا
 :وفيام ييل رصد ألهم هذه املواقف



 
 





 

 

 



– 





 موقف التيار

قبل  التيار
 احلرب

 بعد احلرب أثناء احلرب

 :جعااملر
، السيـســتاينـعــيل 

ـــــد ســــــعيد  حمـم
ـــيم ـــد ، احلـك حمـم

، بـشـــري النجـفـــي
حممــــد إســــحاق 

ـاض ـسـني ح، الفـي
 الصدر

ــة املحتلـــني  ــوى بمقاتـل  ،فـت
ونفي إصدار فتـوى أو بيـان 
ـــزام  ـــدعوة الـســـكان اللـت ـب

 .اهلدوء
 )٥/٤/٢٠٠٣( »الرأي«

السيـســتاين يـصــدر فـتــوى 
ـــوات  ـــة الـق ـــدم مقاوـم بـع

 . وعدم تأييدها،األمريكية
ــة« ــة املجـل  /١٥/٦( »جمـل

٢٠٠٣( 

ــــاتح كاشـــــف  ـف
ــــل  ــــاء، ممـث الغـط
احلـــوزة العلميـــة 
 للنجف يف بغداد

ـــــــتالل موا   ـــــــة االـح جـه
ــة  بالطريـقــة الـســلمية لغاـي

 .اآلن
 /٢٤/٥( »الدـســـــــــتور«

٢٠٠٣( 
الشـــــيخ حممـــــد 

 نيابة عن ،اخلاقاين
كبار علامء الشيعة 

 يف النجف

ـــدفاع عــــن   ـــدعوة إىل اـل اـل
الوطن والعرض ضد الغزاة 
 ،املـجـــــــرمني الـكـــــــافرين

 وـعـدم ،واـلـدعوة إىل النـظـام
الرصاـعـــــات الشخـصـــــية 

 )٢٦/٣/٢٠٠٣( »الرأي«

 



 
 

 


 

 

 


 

 :عاملرج
حـســـني الـصـــدر 
ــــــــــــــــيم يف  املـق

 الكاظمية

 
حتريم التعـاون 
مع األمريكـان 

 الكفار

  

ـرى أن ترصفــات قــوات    مقتدى الصدر ـي
التـحــــالف ـهــــي ـســــبب 
ـزاع ـمـع  املقاوـمـة، لـكـن الـن
ـــــــة  ـــــــوات األمريكـي الـق
والربيطانـيـــة ـجيـــب حـلـــه 
ـبــالطرق الـســلمية وـلــيس 

 .بالطرق احلربية
ـــــــــــــرأي«  /١٩/٧( »اـل

٢٠٠٣( 
ــم  ــس احلـك ــرى أن جمـل وـي
ـــي،  االنتـقـــايل ـغـــري رشـع

 هـذا البلـد ا أنـه سـلمًمعترب
ـوات  املســلم واملســامل إىل ـق

 .أجنبية
ـــــــــــــرأي«  /١٩/٧( »اـل

٢٠٠٣( 




 
 





 

 

 



– 


 بعد احلرب أثناء احلرب قبل احلرب التيار موقف التيار

املجـلـــــــــس 
األعــــــــــــىل 
للثــــــــــــورة 
ـــــالمية  اإلـس
يف الـعــــــراق 

ـــــران( ، )طـه
ـادة حممــد  بقـي

 حلكيمباقر ا
وبعد اغتيالـه 
ـشــقيقه عـبــد 
العزيــــــــــــز 

 احلكيم
 
  

 نفضل أن يكون التغيـري -
 .بيد العراقيني
 .لبيايتامد ترصيح حل

ــــــــــــة«  /٥/١٠( »املجـل
٢٠٠٢( 

 اســتعداد للتـعــاون ـمــع -
ـك ؛أمريـكـا  إذا ـسـاعده ذـل

 . يف احتالل موقع متقدم
 /٢٦( »الرشق األوـســط«

١١/٢٠٠٢( 
 نفي وجود فتـاوى حتـرم -

. ـمـريكينيالتـعـاون ـمـع األ
 /٢٧( »الرشق األوـســط«

١١/٢٠٠٢( 
 نـفـي الرغـبـة باالـسـتئثار -

 . باحلكم
ــة« ــوطن الكويتـي  /٧( »اـل
٣/٢٠٠٣( 

ــــــتالل - ــــــة االـح  إداـن
 .األمريكي

 /٢٣/٣(اـلــــــــــــرأي «
٢٠٠٣( 

 باقر احلكيم يطلب من -
 .الشيعة البقاء يف منازهلم

 /٢٦/٢( »الدســــــتور«
٢٠٠٣( 

 حمـســن احلـكــيم أـحــد -
 يف الشـيعة: جلسقادة امل

ــدخلوا يف  بـغــداد ـلــن يـت
األعامل العسـكرية طاملـا 
مل يتأكدوا من هناية نظـام 

 .صدام
 )٥/٤/٢٠٠٣(الرأي «

بـــاقر احلكـــيم حممـــد  -
ــب بـــإدارة األمـــم  يطاـل
املتحـــدة للعـــراق ـفـــور 

  .انتهاء احلرب
 /٦/٤( »احليــــــــــــــاة«

٢٠٠٣( 

ـاقر احلـكـيم- ـا :  ـب قواتـن
يف ـكـــــــل مـكـــــــان يف 
ـــــراق، وهــــــدفنا  :الـع

رض الـســيطرة ـعــىل األ
 .ومنع اهليمنة اخلارجية

ــــاهرة«  »صـــــحيفة الـق
)١١/٤/٢٠٠٣( 

 إـيـران تتلـقـى نـصـائح -
ـبـــأن يـعـــدل املجـلـــس 
األعـىل ـعـن موقـفـه ـمـن 
اـحـتالل الـعـراق ويـغـري 

ـورة (اـسـمه وـحيـذف  الـث
ليـكــــون ) اإلـســــالمية

 . للعراق اجلديداًمناسب
ـض تعـيـني حــاكم -  رـف

  .عسكري أمريكي
 /١٦/٦( »اـلــــــــرأي«

٢٠٠٣( 
ـــاملج- لس  القـيـــادي ـب

عبـــد العزيـــز احلكـــيم 
ـــــــرفض املقاوـمـــــــة  ـي



 
 

 


 

 

 


 

املـســــلحة لالـحــــتالل 
ـي ـدعو إىل ،األمريـك  وـي

  .مقاومة سلمية
 /١٩/٦( »اـلــــــــرأي«

٢٠٠٣( 
 املرجع

الشــــــــــيعي 
ـصـــــــــــادق 
الشــــــريازي 
املقـــــــــيم يف 

 إيران

الوحدة لإلطاحة بصـدام، 
ــة الســـبل  ــل بكاـف والتوـس
املتاحة لتحقيق هذا اهلدف 

) االـســتعانة باألمريـكــان(
ــوطن الكويت« ــةاـل  /٧( »ـي
٣/٢٠٠٣( 

  

 املرجع
حمـمـــد تـقـــي 

 املدريس

 الدعوة إىل قيام دولـة -  
 .تعددية ومتقدمة

 رفض مهامجـة قـوات -
  .التحالف

 /١٧( »العريب الوطن«
٢٠٠٣ /٧( 

ـحــــــــــــزب 
ــــــــــدعوة  اـل
ـــــالمية  اإلـس

 )لندن(

ال نرـغـب يف تـقـديم غـطـاء 
للعمليـــــات العســـــكرية 
ــة، فهـــذا لـــيس  األمريكـي

 ولــو فعلنــا ذلــك ؛دورنــا
 . ا احرتام شعبنا لناخلرسن

ـــاطق  ـــاس الـن ـــدر عـب حـي
 »العـرب اليـوم« .الرسمي

٢٠٠٣ /١٦/٢ 

ــــــض اخلطـــــــط -   رـف
األمريكية إلنشاء بـديل 

 .يف العراق
 »الرشق األوـســـــــــط«
)٢٠/٥/٢٠٠٣( 

ـس -  اـلـدخول يف املجـل
لهم ّـمـــــث و،االنتـقـــــايل

 .إبراهيم اجلعفري



 
 





 

 

 



– 

 بعد احلرب أثناء احلرب قبل احلرب التيار موقف التيار
ـ ـد عـب د املجـي

 اخلوئي 
ــــ- ــــأي اً مرحـب  ـب

ــــص  ــــرف خيـل ـط
  .العراق

 »الرشق األوسط«
)١٦/٢/٢٠٠٣( 

عـبــد املجـيــد اـخلــوئي ينـفــي 
ـــة الشــــيعة االســــت ئثار رغـب

ــــــــاحلكم الدســـــــــتور « .ـب
نرشت  ،)٢٠٠٣ /١٣/٤(

 .املقابلة بعد مقتله

 

العـــــــــــــامل 
الشـــــــــيعي 
حمـمــد بـحــر 
العلوم املقيم 

 يف لندن

 وجــود مصــلحة لديــه يف أن - 
ـل أمر ـاء تزـي يكــا صــدام، والتـق
املصلحة األمريكية : مصلحتني

ـــا،  ـــة عميلـه ـــوب إزاـل يف وـج
ـــزال  ـــو يف أن ـي ومـصـــلحته ـه

 .صدام
إنني مل أقـف إىل جـوار : ويقول

أمريكا يف هـذه احلـرب، وأنـا مل 
أقل أهنـم غـزاة، وأكتفـي حتـى 

 .اآلن بالتزام الصمت
 ليس بمقدوري أن أفعـل أي -

) يشيلوه( لكنني أمتنى أن !يشء
 .دامأي ص

 ليس لدينا موقف رسـمي أو -
إعالـمـي معـلـن وال ـغـري معـلـن 
ـبـدعم ومبارـكـة أمريـكـا، وـعـىل 
مــن ال يريــد احلــرب أن يزيــل 

املـشــــاهد «. ســــبب احلــــرب
 ).٤/٢٠٠٣ /٦(السيايس 

 ـلـوال موـقـف التـحـالف يف -
 )٣٥(إزاحــة صــدام لبقينــا 

 أخـــرى حتـــت هـــذا اًعامـــ
 ونحــن نقــدر هــذا ،الضــيم

ـور ـت األـم  ؛املوـقـف، وإذا ـمت
 ، لكـماًفنحن نقول هلم شكر

 .وأعطونا مقاليد بلدنا بيدنا
 العمليــات ضــد القــوات -

ـــة ترض بمـصـــلحة  األمريكـي
ــــر ممـــــا ترض  العـــــراق أكـث
بـاألمريكيني، واألمريـكـان مل 
يأتوا إىل العراق وحيرروه من 
أجــل نظــام قمعــي طــائفي 
ـــون  ـــل عـي ـــن أـج أـمحـــق ـم

ــط ــراقيني فـق ــرأي« .الـع  »اـل
)٢٠٠٣ /١٨/٧( 

ــس احلكـــم  دخـــل يف جم- ـل
 .االنتقايل



 
 

 


 

 

 


 




 موقف التيار
قبل  التيار

 احلرب
أثناء 
 احلرب

 بعد احلرب

ـمجـع ـمـن عـلـامء 
ــــــــــيعة يف  الـش
املنطقة الرشقيـة 

ـــــــــــــــارص ( ـن
السلامن، حسن 
الـصـفار، حمـمـد 

 ) الخ..العوامي

عىل الشـعب العراقـي أن يسـتهدي : بيان  
 .ينبتوجيهات مراجع الد

مشاركة الشعب العراقي أفراحه بسقوط 
ـاكتامل الفرحــة بإهنــاء  ـل ـب النظــام واألـم

 .اهليمنة األجنبية
 /١٩( »الوكالـــــة الشـــــيعية لألنبـــــاء«
٤/٢٠٠٣( 

)٤٥٠( 
 شخصية شيعية

ىل ويل العهـد السـعودي إإرسال عريضة   
للمطالبة بتحسني وضع الشـيعة، ويبـدو 
أن الوضع العراقي وحتسن وضع الشيعة 

 العــراق شــجعهم يف الســعودية عــىل يف
 .التقدم هبذه املطالب





 
 





 

 

 



– 


 بعد احلرب أثناء احلرب قبل احلرب التيار موقف التيار

اجلعفري  املفتي 
ـــل  ـــبالد جبـي ـل
وكرسوان عـبــد 
األمــري شــمس 

 الدين

ـذكري خــالل صــالة    الـت
ـــه  ـــام اقرتفـت ـــة ـب اجلمـع
أمريكـــــا يف العـــــراق، 
والطلب مـن العـراقيني 

 بتوجيهــــات االلتــــزام
 .حوزة النجف

 »الوكالـــــة الشـــــيعية«
)١٩/٤/٢٠٠٣( 

ـــيس  ـــب رـئ ناـئ
املجـلـــــــــــــس 
الشيعي األعـىل 
ــــد األـمــــري  عـب

 قبالن

ـراقيني    ـن الـع ـب ـم الطـل
ــة ــض الفتـن  وـعــدم ،رـف

الســـري وراء املغريـــات 
األمريكية، والتزام قول 

 .املرجعيات
 »الرشق األوـســـــــــط«
)١٩/٤/٢٠٠٣( 

ــــزعامء الشـــــيعة-  الزعامء الشيعة   يف اـل
لبنان ال يأملون بمشاركة 
الســــــكان الشــــــيعة يف 
ــــــب  ــــــراق إىل جاـن الـع
األمريكــــــــان رغــــــــم 
 . تنديدهم بسلطة صدام

 



 
 

 


 

 

 


 

ــــــــــرأي«  /٢٧/٣( »اـل
٢٠٠٣( 

 التندـيـــــــد ـبـــــــالغزو -
ـــــة  األمريـكـــــي ومطالـب
 تالعراقيني بتنفيذ عمليا

ـــرأي« .استشــــهادية  »اـل
)٢٠٠٣ /٢٩/٣( 

:  حســــــــــن نرص اهللا- حزب اهللا
شــــــــعوب املنطقــــــــة 

ريكـــان ستســـتقبل األم
ـــــدماء والســــــالح  باـل
ـــــــــــــــــــــات  والعملـي

 .االستشهادية
 اـلــدعوة إىل مـصــاحلة -

ـام واملعارضــة  ـني النـظ ـب
ـــراق ـــة« .يف الـع  »املجـل

)٢٠٠٣ /٢٣/١( 

سـقوط الطاغيـة ـصـدام  
أـتـاح للـشـعب العراـقـي 
ــة لكـــي  فرصـــة تارخيـي
ــــه،  يـعــــرب ـعــــن حريـت
ويرفض كل قيد يمكـن 
أن يفرض عليه من قبل 
 .األمريكيني أو غريهم

 »ألوـســـــــــطالرشق ا«
)٢٢/٤/٢٠٠٣( 

 املرجع
ـن ـيـحمـمـد حســ
 فضل اهللا

 .احلرب ليست صليبية
 /٦/٣( »الزـمــــــــــان«

٢٠٠٣( 

 األمريكـــــان ليســـــوا -
موضــــــع ترحيــــــب يف 

 »الـــــــرأي« .العـــــــراق
)٢٠٠٣ /٢٧/٣( 

ـــــــــــــة ألي -  ال رشعـي
 . حكومة يعينها املحتل

 /٦/٤( »احلـيــــــــــــــاة«
٢٠٠٣( 

 األمريكــان ـســيبقون -
عــىل حكــم الســنة مــع 
 ـمــــنح حـقــــوق أـكــــرب

 .للشيعة يف العراق
 /١٥/٤( »اـلــــــــرأي«

٢٠٠٣( 



 
 





 

 

 



– 


 بعد احلرب أثناء احلرب قبل احلرب التيار موقف التيار

حممـــد بـــاقر 
أمـني املهـري 

عـــام جتمـــع 
 علامء الشيعة

املطالبـــة بســـحق النظـــام 
العراـقــي الـكــافر، وـجيــوز 
 ؛للكافر أن يرضب الكـافر

 . من ذلكاًوال مانع رشع
 »نبـاءالوكالة الشـيعية لأل«
)٢١/٩/٢٠٠٢( 

ـــــــوات   ـــــــة الـق مطالـب
األمريكيــــــة بحفــــــظ 

 أـمحـد .د وـطـرد ،األـمـن
ـراق ـن الـع ـييس ـم  ؛الكـب

ـوان  ـن أـع ـه ـم بحـجـة أـن
 .نظام صدام

الوكالــــــة الشــــــيعية «
 /٢٩/٤( »لألنبـــــــــاء

٢٠٠٣( 
 

ـــــــــــام  اإلـم
الـشـــــــــيعي 
ـصـــــــــــالح 

 جواهر

ــــق -   أمريكـــــا رش مطـل
واـحلـرب ـغـري مرشوـعـة، 
ـدمر  ـد ـي لكــن العــراق ـق
 الكويـــت إذا انـســـحبت
الـقـوات األمريكـيـة منـهـا 

ــــــــــرأي«  /٢٩/٣( »اـل
٢٠٠٣(. 

 





 
 

 


 

 

 


 


 بعد احلرب أثناء احلرب قبل احلرب التيار موقف التيار

ــد احلـــرس  قاـئ
 الثوري 

ــراقيني عـــىل    حـــث الـع
تنفيــــــــذ عمليــــــــات 
استشـــــــهادية ضـــــــد 
األمريكيني، ومتحـدث 
ـراين يـسـتنكر  رـسـمي إـي
ـهـذه الترصـحيـات الـتـي 
ــــــل السياســـــــة  ال متـث

  . الرسميةاإليرانية
 املرجع 

منتظــــــــــــري 
النائب السـابق 

 للخميني

مـســــاعدة األـمــــريكيني  
 .والربيطانيني عمل كافر

 /١/٤( »الدســـــــــتور«
٢٠٠٣( 

 

 
 



 
 





 

 

 



– 


 

 عـن مبـدأ اًال يمكن فهم املوقف اإليراين من التطورات عىل الساحة العراقية بعيد
ـد ـران، وال بعـي ـه إـي ـذي تبنـت ـورة اـل ـيج األوىل اًتصــدير الـث ـن حــرب اخلـل   -١٩٨٠( ـع

١٩٨٨ .( 
فتصدير الثورة وحرب اخلليج األوىل ما زاال حيكـامن املوقـف والسياسـة اإليرانيـة 

 . جتاه العراق
 ؛ا فإيران هيمها أن يكون هلا موطئ قدم يف العراق واخلليج، وهذا هو الثابت تارخيي

طامع اإليرانية منذ عهد الفرس يف حيث كان العراق عىل مر السنني املحطة األوىل يف األ
 .  بالصفويني وإيران الشاهاًفرتة ما قبل اإلسالم، وانتهاء بإيران الثورة، ومرور

ويف فرتة ما قبل احلرب األمريكية عىل العراق، أعلنت إيـران أن منهجهـا سـيكون 
 .  وهو نفس الشعار الذي أعلنته يف أفغانستان،»احلياد اإلجيايب«

 ورفـض صـدام ، رفـض احلـرب:يب من وجهة النظر اإليرانيـة يعنـيواحلياد اإلجيا
 عدوها اللدود، الذي حاربته ملدة ثامين سنوات، لكن الواقع يؤكد رغبـة إيـران ؛حسني

 حتى لو اسـتدعى األمـر التعـاون مـع األمريكـان لتحقيـق هـذا ؛يف إسقاط نظام صدام
 . اهلدف الذي تسعى إليه إيران منذ وقت طويل

ّأن إيران هيأت نفسها ): ٢٠٥ص ()١٩٩٩(ابن خلدون لسنة مركز  ويذكر تقرير
 بمساعدة شيعة ؛)١٩٩٨( والتعاون مع األمريكان لتحقيق ذلك سنة ،لإلطاحة بصدام
 . ّ إبان عملية ثعلب الصحراء؛جنوب العراق

فإيران ختشى استهدافها من قبل الواليات املتحدة إذا ما فرغت من العراق، وترى 
ـا أن أـصـول أن الوـقـوف يف ـالنفع، خاـصـة إذا علمـن  ـصـف األمريـكـان ـسـيعود عليـهـا ـب

 ،العقيدة الشيعية التي تتبناها إيران وتؤمن هبا تنص عىل كفر املسلمني من غـري الشـيعة



 
 

 


 

 

 


 

 . وأهنم أخطر وأكفر من اليهود والنصارى
 ،إهنـم يتعـاونون«: يقول أحد الدبلوماسـيني األوربيـني يف طهـران عـن اإليـرانيني

 . » حتى ال تتأثر مكانتهم يف العامل اإلسالمي؛ال يريدون الظهورولكن 
منع : ويرضب هذا الدبلومايس أمثلة لتعاون إيران مع األمريكان ضد العراق منها

مرور إيرانيني إىل العراق للقتال ضد أمريكا، واعرتاض سفينة عراقية واحدة عىل األقل 
 .يف شامل اخلليج حمملة باأللغام

يران عىل بعض قوى املعارضة الشيعية والكردية، ليكون هلا مـوطئ قـدم وتراهن إ
 ؛يف عراق ما بعد صدام، فاحتضان إيران للمجلس األعىل للثورة اإلسالمية يف العـراق

، ودعمهـا لألحـزاب اً عسـكرياً ويمتلـك جناحـ،وهو أحد التنظيامت الشيعية الكـربى
لطالبـاين، واستضـافتها للمعارضـة  وبخاصة االحتاد الـوطني برئاسـة جـالل ا؛الكردية
  . وحماولة توحيد صفوفها،الشيعية

 مـن اً يكشـف جانبـ:ُوإدخال إيران لعنارص إيرانية بعيد انتهـاء احلـرب إىل العـراق
  خاصـة يف ظـل مطالبـة وزيـر اخلارجيـة اإليـراين ؛احلرص اإليراين عىل دور يف العـراق

 خاصـة ؛كومـة املقبلـة يف العـراق كامل خرازي بأن يكـون للشـيعة دور يف احل-آنذاك-
 ويعرتف بمرجعيتهـا الدينيـة ،املجلس األعىل بقيادة حممد باقر احلكيم الذي يتبع إيران

 .  ويؤمن بوالية الفقيه،والسياسية
أنه ويف أثناء احلرب كانـت وسـائل ): ٢٨/٣/٢٠٠٣(وتذكر جملة الوطن العريب 

 للحرب النفسية األمريكيـة، اً موازياًإعالم إيرانية مقربة من املرشد خامنئي تلعب دور
                                         

 . الدكتور نارص القفاري»أصول مذهب الشيعة«: انظر )١(
، وذلـك قـبـل اعـرتاف القـادة اإليـرانيني ـبـذلك )١٠/٤/٢٠٠٣(صـحيفة الـرأي األردنيـة  )٢(

 .اعلنً



 
 





 

 

 



– 

ارك يف ترويج معلومات كاذبة عن انقسامات وانشقاقات داخل السلطة واجلـيش وتش
 .يف العراق

 ومـن ،لقد رصح قادة إيران بمساعدهتم ألمريكا عىل احتالل العراق وأفغانسـتان
 القـوات«: هذه الترصحيات ترصيـح عـيل أكـرب هاشـمي رفسـنجاين يف جامعـة طهـران

 ولو مل نساعد قواهتم يف قتال طالبان لغرق ،اإليرانية قاتلت طالبان وسامهت يف دحرها
  ...األمريكيون يف املستنقع األفغاين

وجيب عىل أمريكا أن تعلم أنه لوال اجليش اإليراين الشعبي ما استطاعت أن تسقط 
 .»طالبان

لـوال « : أنـهاًؤكـدائـب الـرئيس اإليـراين، قـال مويف ترصيح ملحمد عـىل أبطحـي ن
 .» هبذه السهولة؛التعاون اإليراين ملا سقطت كابول وبغداد

إن بـالده قـدمت ألمريكـا يـد « :أما الرئيس اإليراين حممود امحدي نجـاد فقـد قـال
العون فيام يتعلق بأفغانستان، وكانـت نتيجـة هـذه املسـاعدة توجيـه الـرئيس األمريكـي 

 . عسكري ضدناجورج بوش هتديدات مبارشة بشن هجوم 
كام أكد يف مقابلة أجريت يف نيويورك أن بالده ساعدت أمريكا يف إعادة اهلدوء إىل 

 .»العراق


                                         
 .)٩/٢/٢٠٠٢(الرشق األوسط   )١(
 الـذي نظمـه مركـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث ؛مؤمتر اخلليج وحتديات املسـتقبليف   )٢(

 ).م٢٠٠٤ يناير ١٥(اإلسرتاتيجية 
 ).٢٧/٩/٢٠٠٨(الرشق الوسط   )٣(



 
 

 


 

 

 


 


 

كـانوا ولقد عمل الشيعة بجد للسيطرة عىل العراق بعد إزاحة نظام صدام حسني، 
بـأن مجيـع العـراقيني « : ألهنم يعتقـدون،»إعالن شيعة العراق« : باسماًقد شكلوا جتمع

 لدى كل منهم خطة واضحة املعامل، تم االتفاق عليها يف مـا ؛من الطوائف غري الشيعية
 .»بينهم

 حاول املجلس الشيعي األعىل اهليمنة عىل جمريات )م٢٠٠٢( مؤمتر لندن سنة ويف
 .املؤمتر وهتميش مشاركة العرب السنة

 الـذي أخـذ الشـيعة فيـه ؛يمنـة يف جملـس احلكـم املؤقـتوتبلورت بدايات هذه اهل
 !! ، بزعم أهنم األغلبية يف العراقاً مقعد)٢٥( من أصل اً مقعد)١٣(

 سعت األحـزاب الشـيعية لرتسـيخ سـيطرهتا عـىل العـراق مـن خـالل ؛وبعد ذلك
 مقابـل تشـكيل حكومـة ؛مساومة االحتالل األمريكي عىل تأجيل االنتخابات املبارشة

 .ية تكون هلم اهليمنة عليهاانتقال
 وإـيـاد ،وتواـلـت بـعـد ذـلـك هيمـنـة الـشـيعة ـعـىل احلكوـمـات بزعاـمـة أـمحـد اجللـبـي

 . نوري املالكياً وأخري، وإبراهيم اجلعفري،عالوي
 . وجملس النواب، والرشطة،وقد امتدت السيطرة الشيعية لقوى اجليش

                                         
 .)١٧/٧/٢٠٠٢( »الرشق األوسط« )١(
 .)١٣/١٢/٢٠٠٢( رجع السابقامل )٢(
 .)١٨/٢/٢٠٠٤ (رجع السابقامل )٣(



 
 





 

 

 



– 


 

 ، السنة؛نفوذ اإليراين يف العراق وحكومته حقيقة يرصح هبا اجلميعأصبح تغلغل ال
 بل وحتى بعض الشخصيات الشـيعية العراقيـة ، ودول اجلوار، واألمريكان،واألكراد

 . أو قيادات سياسية شيعية معارضة إليران، بعض زعامء العشائر الشيعية:مثل
 :ومن مظاهر هذا النفوذ اإليراين

 نيني يف العراقجتنيس ألوف اإليرا.
 التحدث بالفارسية يف بعض الدوائر الرسمية. 
 وإغراق أسواق العـراق باملنتجـات ،ربط االقتصاد العراقي باالقتصاد اإليراين 

.اإليرانية
 رسقة برتول اجلنوب لصالح إيران.
 ـران السياســية ـف إـي ـراق عــن مواـق ـة الـع ـاع حكوـم ـل،دـف  احــتالل جــزر : مـث

 .اإلمارات
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يف رشق معظمهـم  ويعـيش ، يف السعودية أقلية صغرية عرشيةاثن االالشيعةيشكل 
 ،هم األصل يف التواجد الشيعي العريب يف اجلزيرة العربيـةو، يف منطقة اإلحساءاململكة

ـيجادول وـمـنهم تكوـنـت التجمـعـات الـشـيعية األـخـرى يف   حـيـث تتـشـابه  الـعـريبخلـل
 .ةاألصول والنشأ

 


شـيعي يف هـذه  ويعـود أول وجـود ،بالد البحـرين: ـ بًتعرف قدياماإلحساء كانت 
 . وهم من الشيعة اإلسامعيلية،املنطقة إىل القرامطة
إضـافة إىل أجـزاء أخـرى مـن ا تأسـيس دولـة هلـم يف هـذه املنطقـة، وقد اسـتطاعو

 إىل أن كانـت ،ث اهلجـري أثنـاء حكـم العباسـينياجلزيرة العربية يف أواخر القـرن الثالـ
 .)هـ٤٦٧(هنايتهم عىل يد السالجقة سنة 

 املنطقة الرشقية من جزيرة العـرب : فلقد كانت تعني،»البحرين«وعودة إىل كلمة 
 ، واملنطقـة الرشقيـة مـن السـعودية، مـن الكويـتاً جـزء:-باصطالحنا اليوم-وتشمل 

                                         
ّحرـكـة باطنـيـة هداـمـة، تبـنـت اـملـذهب الـشـيعي اإلـسـامعييل، واعتـمـدت التنـظـيم : القرامـطـة )١(

 الـذي نرشهـا ؛قرمط بن األشعث نسبة إىل محدان :وسميت هبذا االسم، الرسي العسكري
 .)هـ٢٧٨( سنة ،يف سواد الكوفة

ـدهم وأفـكـارهم وانتـشـارهم ، ـسـهيل زـكـار.  د»أخـبـار القرامـطـة« :انـظـر للمزـيـد ـعـن عقاـئ
 .حممود شاكر» القرامطة«، )٦٩ص( عبد اهللا الغريب »وجاء دور املجوس«



 
 





 

 

 



– 

  .اإلمارات العربية من احتاد ً وقسام، وقطر،والبحرين
 فعاثوا ،وقد خضعت هذه املنطقة لسيطرة القرامطة منذ هناية القرن الثالث اهلجري

 ! وأساءوا إىل احلياة االجتامعية، وأفسدوا العقائد،يف األرض الفساد
 أهنم هربوا من سلطة اخلالفة اإلسالمية إىل األطراف البعيدة عـن السـلطة ؛وذلك

  .ةاملركزية لدولة اخلالف
ّوـملـا ـجـاء الـسـالجقة إىل حـكـم بـغـداد ـوذ الـبـوهييني الـشـيعة،ّ ـام  وأـهنـوا نـف  فيـهـا ـع

 يف البحرين -أحد رجاالت بني عبد القيس- طمع عبد اهللا بن عيل العيوين ،)هـ٤٤٧(
السـلجوقي   السلطان فأرسل له؛قة لهّ فطلب دعم السالج،بالقضاء عىل القرامطة فيها

 فاـسـتطاع ـبـذلك اـلـدعم أن ـيـقيض ـعـىل ،)ـهــ٤٦٧(ـشـاه أربـعـة آالف مقاـتـل ـعـام ملك
 أو نسـبة إىل بلـدة ، نسـبة إليـه؛العيونيـة: ـ وأن يؤسـس دولتـه التـي عرفـت بـ،القرامطة

 .العيون التي ينتمي إليها باإلحساء
 حيـث خلفتهـا يف احلكـم أرسة بنـي ،)هــ٦٤٢(واستمرت هذه الدولة حتى عـام 

 . والقبائل وكان احلكم بعد ذلك يتنقل بني األرس،عقيل
 وذلـك يف الياممـة وسـط ،وكان للقرامطة نفوذ يف منطقة أخرى يف اجلزيرة العربيـة

 حيث قامـت هنـاك الدولـة ، التي ضعف االهتامم هبا يف العرص العبايس؛جزيرة العرب
 وأفسـحت هلـم ،ّ دولة شيعية كانت حتت نفوذ القرامطة إىل حـد مـا: وهي،خيرضيةاأل

 .ق نفوذهااملجال باحلركة يف مناط
                                         

 والـبرصة ،)ُيف عـامن(مسـقط  فريى أهنـا املنطقـة املمتـدة بـني ؛ّهناك من يوسع بالد البحرين )١(
 ).٧٢٠ص ( ألمني الرحياين »ملوك العرب«: انظر). جنوب العراق(

 ).١١٨-٧/١١٧ (»التاريخ اإلسالمي«حممود شاكر،  )٢(
  ).١١٥ص (»التاريخ اإلسالمي«حممود شاكر،  )٣(



 
 

 



 

 

 


 

 ومـن هـذا املركـز اجتـاحوا ، ألعامهلـماًاختذ القرامطة البحرين واإلحسـاء مركـزو
 . وكذلك فعلوا بالكوفة؛ حيث عجز العباسيون عن محايتها،البرصة

 وأخذوا ، وفتكوا بحجاج بيت اهللا احلرام،دخلوا مكة) م٩٢٩-هـ٣١٧(ويف سنة 
 !احلجر األسود

  . وسيطروا عىل معظم رشق اجلزيرة العربية،ُثم استولوا عىل عامن بعد ذلك
 


:  وخاصة يف؛رق البالدـ شيعة السعودية يف شيرتكز

 يتواجدون يف القـرى التابعـة هلـا مثـل و،وهي أكرب مناطقهم ،منطقة القطيف: 
. اجلش، أم احلامم، اجلارودية، العوامية، جزيرة تاروت،سيهات
 املنـصـورة، الـقـارة، اـملـربز، اهلـفـوف: مـنـاطقهم فيـهـا وـمـن،منطـقـة اإلحـسـاء ، 
.لخ إ...البطالية
 ؛أحيـاء أخـرى يف اًلسكنهم قريبـ إضافة ، وخاصة يف حي العنود،ّمدينة الدمام 

. ووجودهم فيها للبحث عن العمل.كاجللوية والعزيزية والنخيل
 يف اًكنهم قريبـإضافة لس ، واخلرب، ورأس تنورة، كاجلبيل؛بقية مناطق الرشقية 

 . ووجودهم فيها للبحث عن العمل،الظهران
:ّ فإهنم يتواجدون يف؛وإضافة إىل املنطقة الرشقية

 أبـو : املدينـة مثـلقـرى وبعـض ،ي حـي العـوايلـ وخاصة فـ؛ّاملدينة املنورة 
.»النخاولة« : اسم هناك ويطلق عليهم، واملهد، والسويرقية،ضباع

                                         
 ).٢٠٧ص (»أطلس تاريخ اإلسالم«حسني مؤنس، . د )١(



 
 





 

 

 



– 

 وحفـر ، كالريـاض؛من عـدة سـنوات فقـطاثر فيها  بدأوا بالتك،مناطق أخرى 
 .ووجودهم فيها للبحث عن العمل،  واملنطقة الغربية،الباطن

 مـا يلجـأون إىل ً خاصـة وأن الشـيعة دائـام، فمختلف فيها؛وأما نسبتهم يف اململكة
 ، كـام هـو احلـال يف البحـرين والعـراق؛تضخيم أعـدادهم ألغـراض سياسـية واضـحة

  .جود إحصاءات رسمية تقسم السكان عىل أساس مذهبيإضافة إىل عدم و
ّإال أن مصادر غري سنية تشري إىل أهنم يشكلون   ؛ من جممـوع سـكان اململكـة)%٥(ّ

 ة الصادر)٦٧ص( » والنظام األمني اخلليجي اجلديد،سوريا وإيران«كام جاء يف دراسة 
 يف »لسياسـيةمركـز القـدس للدراسـات ا« والتـي نرشهـا ،)رانـد األمريكـي(عن مركز 
 .األردن

 ،)ّالـدفاع عـن السـنة(كام أن هذه النسبة وردت يف الدراسـة الصـادرة عـن شـبكة 
 .والتي سبق اإلشارة إليها

 واحتساب أمـاكن ،وتعتمد هذه الدراسات عادة عىل عدد السكان الكيل للمملكة
 .التجمعات الشيعية من هذا العدد للوصول إىل رقم تقريبي

مركز ابن « مثل ،)%١٠( جتعل نسبة الشيعة يف السعودية وبعض مراكز الدراسات
 .)١٩٩٣( يف مرص يف تقريره السنوي األول الصادر سنة »خلدون للدراسات اإلنامئية

 ويف ،)% ٦٥( فهو جيعلها يف العراق !وهذا املركز عرف عنه املبالغة يف أرقام الشيعة
 !)١٩٩٩( يف تقريره الصادر سنة ؛)% ٧٠(البحرين 

، وقد سـقنا بعـض  وخمالفتها للواقع،ألرقام ال خيفى عىل أحد عدم صحتهاوهذه ا
                                         

الـدفاع «، الصادرة عن شـبكة ) اململكة العربية السعوديةاملخطط الرافيض يف(: انظر دراسة )١(
 .)٢٥/٤/٢٠٠٣( بتاريخ »ّعن السنة



 
 

 



 

 

 


 

 .األدلة عىل هذا يف التمهيد من هذا الكتاب
 يف نسب الشيعة جعلـت -ًأيضا-هي  والتي تبالغ )الوكالة الشيعية لألنباء(ّكام أن 

 .)%١٠( يف السعودية نسبتهم
 وال تقـل عـن ،)%١٠(ل  فإن النسبة ال تتجـاوز بـأي حـال مـن األحـوا؛اًوعموم 

ة تصل ي وال صحة ملا ينرشه الشيعة بني احلني واآلخر من أن نسبتهم يف السعود،)%٥(
 . وربام أكثر)%١٥(إىل 

 



 ، وأنشـطتهم الدعويـة بشـكل مكثـف يف املنطقـة الرشقيـة،يامرس الشيعة عباداهتم

 :هذه األنشطةمن مظاهر و
 تاملساجد واحلسينيا: 

حـي عـىل ( و!) ويل اهللااّ أشهد أن علي (:ويف مساجدهم يف القطيف تسمع يف النداء
  !)خري العمل

 اإلمام ، اإلمام احلسني بصفوى،ّ عامر بن يارس،الزهراء (:وهلم مساجد كثرية منها
 .) اإلمام احلسن يف القطيف، العباس، القلعة،عيل

 ،-ًأيضـا- النـارص بسـيهات ،هات اإلمام املنتظـر بسـي،الزهراء (:ومن احلسينيات
ـالقطيف ـر ـب   والراـشـد بـسـيهات، والرـسـول األعـظـم، واإلـمـام زـيـن العاـبـدين،والزاـئ

  ).العامرة يف املدينة املنورةو
لكثرة احلوزات ) النجف الصغرى (: يطلق عليها-فيام سبق-وقد كانت القطيف 

 !!الشيعية فيها
 



 
 





 

 

 



– 

 
 

 
 

 ؛ًا وحسينيةً جملس)٢٠( وبخاصة حي العوايل لدهيم ما يربو عىل ؛ويف املدينة املنورة
 .يام وليايل عاشوراءأتقيم الشعائر طيلة 

 

 


 
 الدروس واملحارضات: 

 وتوضـع اإلعالنـات ، تكثر الـدروس واملحـارضات؛موحسينياهتويف مساجدهم 
ـذلك ـب؛ـل ـت الــذي ال يســمح جلــرياهنم مــن أهــل الســنة بإقامــة ، دون رقـي  يف الوـق

 :  وهذه بعض حمارضاهتم،املحارضات إال بإذن من اإلمارة ومركز الدعوة
k »لعيل السيد نارص»أهل البيت يف القرآن . 
k املوسوي لعبد اهللا »التشيع والوالية«و.  
k ملنري اخلباز»التقية وحدودها«و ّ.  



 
 

 



 

 

 


 

k حلسن اخلويلدي»الندوة العقائدية«و . 
k ملحسن املعلم»املهدي يف القرآن«و . 
، وهو ج الثقايف الشيعي بصفته السجالية للنتااً رائجاً كانت سوق:املنطقة الرشقية«و

 وبخاصـة ؛ وبأمهـات املـؤمنني،ينتاج يشـتمل عـىل تعـريض باخللفـاء الراشـدين 
 املسـنودة مـن عبـارات ، إضافة إىل ما حتمله بعض األدعيـة غـريبعائشة وحفصة 
 هـذه هـي الثقافـة الشـيعية الشـعبية كـام يصـفها الكاتـب الشـيعي فـؤاد ،»هابطـة وخملـة

 .اإلبراهيم
 األعياد واملآتم: 

  دائـمـو االحتـفـال بمناـسـبات يلـصـقوهنا ـبـآل بـيـت -كـغـريهم ـمـن الـشـيعة- وـهـم
 : ومن ذلك، وكثريو اإلقامة للمآتم!خ النبي
 يف ،مسـجد العـبـاس بالعوامـيـةب ، يف ذـكـرى ـمـيالده،أسـبوع الرـسـول األعظـم -

ـع األول )١٧ -١٢(الفــرتة مــن    احتــوى : وإضــافة إىل املحــارضات،هـــ١٤٢٤ ربـي
 .األسبوع عىل معرض كتاب وأناشيد

 رجـب ٢٧(  يف مسجد عيل املرهـون يف، يف القطيف،االحتفال باملبعث النبوي -
 أحـد أبـرز علـامء وشخصـيات الشـيعة يف ؛ّ وألقى املحارضة حسن الصفار،)هـ١٤٢٣

 .السعودية
 محالت ورشكات احلج والعمرة: 

  والزيــارة لقــرب ، والعمــرة، عــن محــالت احلــج-عنــدهم-وتكثــر اإلعالنــات 
                                         

، ) ورد الفعـل النمطـي عـىل الطائفيـة،الشـيعة السـعوديون: اخلروج من الرشنقة( :يف مقاله )١(
 . الشيعية عىل اإلنرتنت»راصد«شبكة نرش يف 



 
 





 

 

 



– 

 ،فةيف املناسبات املختلو،  وسوريا، وإيران، واملشاهد يف العراق والعتباتخالرسول 
  . وأشهر احلج وغريها، وعطلة الربيع، الرجبية:مثل

 وحماولة التأثري عـىل ، واإلرشاد،ويرافق هذه احلمالت عدد من شيوخهم للتوجيه
 .احلجاج

:ومن محالهتم

k مكي اخلويلديحسن  ويرشف عليها ،محلة اإلمام زين العابدين.

k رشف عليها حسني صالح  وي، يف اخلويلدية بالقطيف،محلة عيل أمحد العبد العال
.آل صويلح

k لزيارة مسجد الرسول األعظم والعتبات املقدسة؛محلة أمحد مخيس آل عطية ! 
 :اريثوحمكمة األوقاف وامل -٥

 . ويرأسها شيعيرغم أهنا تتبع وزارة العدل  ؛خاصة هبم وهي
 تـم تعيـني : زمن مؤسس اململكـة عبـد العزيـز آل سـعوداًويف حقبة سابقة وحتديد

 !! يف القطيفاًيخ الشيعي عيل اخلنيزي قاضيالش

 
                                         

الوكاـلـة الـشـيعية « اخلنـيـزي، املنـشـور يف ، نجـيـب)النشـاط الـسـيايس للـشـيعة يف الـسـعودية( )١(
 .»لألنباء



 
 

 



 

 

 


 

 األمخاس: 
 لكوهنا هي عصب ! وخاصة رجال الدين؛ الشيعةىمن املعلوم أمهية األمخاس لد

 !القوة التي يملكوهنا
 إال أن املجتمـع الشـيعي ؛ئلـة التـي جتمـع باسـم مخـس آل البيـتورغم املبالغ الطا

منـذ هـم ؤمـن هـذه األمـوال التـي يسـتوىل عليهـا املراجـع ووكالال يستفيد السعودي 
إرسـال القسـم األكـرب ويتم  !! وكيل)٢٠٠(عددهم والذين يتجاوز  ؛عرشات السنني

 !منها إليران والعراق ولبنان
 ؛جموعة من مثقفي ومستقيل الطائفة الشيعية بم)٢٠٠٨(سنة يف وقد فاض الكيل 
 بـل ؛ ينتقـد تضـييع أمـوال اخلمـساً وأصدروا بيان،مخاس األعةفدعو حلملة شعبية ملتاب

بتشكيل جلنـة شـعبية مهمتهـا رصف أمـوال اخلمـس عـىل « وقد طالبوا !ورسقة بعضها
 .» ومرافق املجتمع املختلفة،شئون الشعب


 وحضور يف خمتلف املؤسسات ،ة متنوعة وثقافية تربويأنشطةيعة يف السعودية للش
 مكتظـة -اًغالبـ- وهـي ،رس ملختلـف املراحـلا ويف مناطقهم الكثري من املد،والدوائر
 .بالطالب

 ففي ، ويف الوظائف اإلدارية املرتبطة به،ويقبل الشيعة عىل العمل يف سلك التعليم
 أمـا يف املنطقـة الرشقيـة ، مدرسـة شـيعية)٣٠٠(ليميـة تعمـل منطقة املدينة النبويـة التع

  ! جدافالعدد كبري 
 ويبثـون ،إضافة إىل أن املدرسني الشيعة يقومون بتدريس الطالب من أهـل السـنة

                                         
 .»آفاق«موقع  )١(



 
 





 

 

 



– 

 . من عقائدهم وأفكارهماًفيهم بعض
 وخاصة يف جامعة امللك ؛ فلهم يف اجلامعات تواجد ملحوظ؛وإضافة إىل املدارس

 .بالظهرانللبرتول واملعادن امللك فهد جامعة  و،الدمام وفرعها يف ،حساءباإلفيصل 
 عـىل عكـس أهـل  للعمل يف الكليات واملعاهد التقنية والصـناعيةًكام أن هلم ميوال

 .السنة
ـاباـسـتغاللوـحيـرص الـشـيعة ـعـىل  ـارض الكـت ـة ومـع ـارض الثقافـي ـة  ، املـع وإقاـم

 البـن بابويـه »التوحيـد« ككتـاب ؛ية الكتـب املخالفـة للعقيـدة اإلسـالمالبسطات لبيع
  .ء ملحمد احلسني كاشف الغطا»اآليات البينات« و،القمي

 وإقاـمـة املـجـالس الثقافـيـة يف ،ـكـام حيرـصـون ـعـىل الكتاـبـة يف الـصـحف واملـجـالت
  .صدارات الثقافيةالبيوت، واال


عية مـن مجعيـة بـل ال تكـاد ختلـو قريـة شـي-عديـدة يمتلك الشيعة مجعيات خريية 

 ! وبعض أفراد أهل السنة،تلقى دعم وزارة العمل والشؤون االجتامعية -!هلم
 ، بالقارة»مجعية املواساة اخلريية« و،»مجعية العمران اخلريية«: ومن هذه اجلمعيات

  .»مجعية البطالية«و
 وتقوم هذه اجلمعيات وغريها بجهود كبرية ملساعدة الشيعة يف رعاية املرافق العامة

 وإقامة الدورات املختلفة يف ، وإصالح املقابر، ومغاسل املوتى،احلسينيات ك؛يف املنطقة
 وإقاـمـة ، ومـسـاعدات اـلـزواج، واالـهـتامم ـبـاملرىض، واخلياـطـة، والطباـعـة،احلاـسـوب

 . التي يعول عليها الشيعة لزيادة نسبتهم يف السعودية؛األعراس اجلامعية


 وتواـجـد ملـحـوظ يف ، وخاـصـة يف رشق اململـكـة؛دي كـبـريللـشـيعة نـشـاط اقتـصـا



 
 

 



 

 

 


 

 . ثابتة كالزراعة والصيد واحلرفًاوهم يامرسون مهن، املؤسسات النفطية
 :ةريالكبومؤسساهتم ومن جتارهم 

املرـهـون « و،-وـهـو ـصـاحب ـجتـارة منوـعـة- »أـبـو مخـسـني« و،»الـسـيهايت للنـقـل«
  .»للمزادات العلنية

 وكذلك أسواق اخلضار ،رة الذهب يف املنطقة الرشقيةكام أهنم يستحوذون عىل جتا
ـة، والتـمـور، واألـسـامك،والفواـكـه ـة الرشقـي  ، إضــافة إىل املؤسـسـات املتنوـعـة يف املنطـق

 .وكذلك يف املدينة املنورة


 كان هلم مركز معارضـة يف لنـدن اًوأيض، يتوىل بعض الشيعة مراكز هامة يف الدولة
 .»اجلزيرة العربية«عنه جملة وواشنطن تصدر 

 وأن مبـدأ دخـول ؛وألن أصل التشيع يف السعودية كان عـىل الطريقـة اإلسـامعيلية
قـد  ف! وبـني توجهـاهتم السياسـية، بني نشـأهتم ملحنا الرابط الدقيق:ا التشيع كان قرمطي

ّشكل الشيعة عصـب التنظـيامت واحلركـات السياسـية الرسيـة التـي شـهدهتا اململكـة  ؛ّ
 ، والشـيوعيني، والبعثيـني،القـوميني :تي كانت معروفة عىل الصعيد العـريب مثـلوال

 .والنارصيني
، وكتـب طـه الـويل »القرامطـة بـني الـدين والثـورة« كتـب حسـن بـزون ؛ومن هنا

 .»القرامطة أول حركة اشرتاكية يف اإلسالم«
                                         

 .، نجيب اخلنيزي»النشاط السيايس للشيعة يف السعودية« )١(
 دراـســة الرافـضــة«، و»دراـســة املخـطــط اـلــرافيض يف اململكــة العربـيــة الـســعودية«: انظــر )٢(

 . للشيخ نارص بن سليامن العمر»يف بالد التوحيد
 .»ط السيايس للشيعة يف السعوديةالنشا« )٣(



 
 





 

 

 



– 

ابـن (يـة أبناء اليهوديـة العاملوهذا مما يدل عىل التقارب احلقيقي بني كافة 
 )! ماركسالشيوعية، الشيعة،سبأ، 

  للنظام السعودي هلم عرشات املواقع عىل شبكة اإلنرتنتنيكام أن الشيعة املعارض
دولـة « كموقـع ؛عـدة دول ىلإدية بعضها يطالب بتقسـيم السـعوإن  بل ،هتاجم اململكة

 !»دولة عسري«، وموقع »دولة احلجاز«، وموقع »اإلحساء
 

 
 

 
 وحصلوا ،)٢٠٠٥(التي جرت سنة وقد شارك الشيعة بقوة يف االنتخابات البلدية 

 .بلدية الدمام يف حني خرسوا ؛حساءعىل غالب مقاعد بلدية اإل
 ، نشـاطات وجهـود يف تثبيـت طـائفيتهم-ًأيضـا- فلهـم :أما شـيعة املدينـة املنـورة

 . الذي يعيشون فيه وإظهار انفصاهلم عن املجتمع املحيل
 اضـطرت قـوات األمـن إىل التـدخل ! بثـورة عارمـة)ه١٣٧٤(فقد قـاموا يف عـام 

                                         
 . أبو عبد اهللا األثري، منشور عىل اإلنرتنت )»النخاولة«بحث تفصييل عن رافضة املدينة ( )١(



 
 

 



 

 

 


 

 .لفيصل وذلك عىل يد األمري عبد اهللا ا؛القوي إلهناء األزمة
 وتصـدى ، بثورة أخرى عند الثانوية الصناعية يف املدينة قاموا)ه١٤١٣(ويف عام 

 فقمعوهم بـالقوة حتـى تـدخلت قـوات األمـن ؛هلم هذه املرة املواطنون من أهل السنة
 . وحصل فيها إصابات وفوىض كبرية،لفض االشتباكات

يل تـدوباملطالبـة ىل هـذا إ ومـن ثـم وسـعوا ،تدويل مقربة البقيـع ىلإ دعوا كام أهنم
 ،، وـهـذا ينـاقض بـشـكل صـارخ اـحـرتامهم لبـلـدهماإلرشاف عـىل اـحلـرمني الرشيفـني

لك  ، وماما يل فهو يل«:  عىل قاعدةاًوذلك جري !طعن يف وطنيتهم بشكل ال لبس فيهيو
 !!»فهو مشرتك بيننا
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 »حتت اسم)م١٩٦٨(منذ عام عمل يف الرس الذي  ؛»منظمة الثورة اإلسالمية : 

 ،باسـمه اجلديـد )١٩٧٩(حتى خـرج إىل العلـن يف عـام  ؛» طالئع الرسالينيحركة«
 حيث جـرى تعـديل حـزيب طفيـف يـقيض بحـل ؛)١٩٩٠(واستمر حتى أواخر العام 

احلركـة « :يد هـو وتدشني حركة جديدة أو اسم جد،ا  شكلي»منظمة الثورة اإلسالمية«
 .»اإلصالحية الشيعية

دف إىل إعالن التباين الظاهري عن احلركة األم من وكان هذا اإلجراء التكتيكي هي
قطرية ي املـنظم املـرتبط  مـع وجـود التنظـيم الرس؛أجل حتقيق املزيد من النجاحات الــُ

 . باملنظمة األم
 فقد رصح حسن الصفار ، من ثورة اخلميني يف إيراناًاعتربت املنظمة نفسها جزءو

بحجـم وقع من إيران أشـياء كثـرية نطلب ونت«: -ذي يعد من أبرز رموزها آنذاكوال-
  .»األهداف التي رفعتها الثورة

جمموعـة مـن السـلطات السـعودية  اعتقـال :ِّوكان مـن أسـباب حـل هـذه املنظمـة
 . من املدينة املنورة»كاظم حممد عيل العمري« :منهمعنارص التنظيم 

: وئة مثل فرخت جمموعة حركات خليجية منا،»منظمة الثورة اإلسالمية«ن أب ًعلام
                                         

عـن » املسألة الشيعية يف العربية السـعودية«وتقرير ، »الرافضة يف املدينة املنورة« تقرير :انظر )١(
 ،فيصـل دراج» اجلامعـات اإلسـالميةاألحـزاب واحلركـات و«جمموعة األزمات الدولية، و

 .ومجال باروت
 »جملـة الديمقراطيـة«  دعـاء حسـن عـالم،» أي دور فاعل للتيـارات السياسـية؟؛السعودية« )٢(

 .)٢٠٠٧يوليو (، ٢٧عدد 
 .)٢/٥٨٨ (»ت واجلامعات اإلسالميةاألحزاب واحلركا« )٣(



 
 





 

 

 



– 

منظمـة « يف العـراق، و»منظمـة العمـل اإلسـالمي« يف البحـرين، و»اجلبهة اإلسالمية«
 . يف السعودية»الثورة اإلسالمية

 كتـاب صـدر عـام :يـةومن إصدارات منظمـة الثـورة اإلسـالمية يف اجلزيـرة العرب
عبـد :  إعـداد،») م١٩٧٩ -ه ١٤٠٠(انتفاضـة املنطقـة الشـرقية «:  بعنوان)ه١٤٠٠(

 . الرمحن الشيخ، صالح الدخيل، عبد اهللا الزاير
نقدم هذا الكتاب هدية متواضعة تسهم «:  يف إهداء الكتاب املؤلفونوكان مما ذكره

ـف احلكــم الســعودي الكــافر ـل شــهدائنا !!يف كشــف زـي ـا لعواـئ ـة مـن  وليكــون تعزـي
  .»...األخيار
 » وقـد صـدرت ،جازحل وهو يمثل الثورة اإلسالمية يف ا،»احلجاز -حزب اهللا 

ـة باـسـمه ـدعىجمـلـة ناطـق ـرة العربـيـة « : ـت ـام صــدر الـعـد،»جمـلـة اجلزـي ـا ـع  د األول منـه
 . )م١٩٩١(

تـعـرب ـعـن املعارـضـة «:  املجـلـةـبـأن )الـثـاين( يف الـعـدد وـقـد رصح الـقـائمون عليـهـا
إن اهلـدف املركـزي الـذي  ...السياسية يف اململكة العربية السعودية بمختلف اجتاهاهتا

 خلق رأي عام داخيل وخارجي يدفع بعملية التغيري هليكل :جلة إىل حتقيقه هوتتوجه امل
 !!  واضح الداللة عىل ما يريدون الكالم وهذا!!»النظام السعودي املتخلف

 

 



 
 

 



 

 

 


 

 :احلجاز كان ينقسم إىل قسمني -وحزب اهللا 
k توفيق السيف، ومحزة آل حسن، وجعفر الشـايب، :جمموعة لندن، وتتكون من 
 .حممد جعفر هاشم آل حسن.و د

 آخـر اًوأنشأوا وجهلسعودية فيام بعد،  رجع حممد جعفر وجعفر الشايب إىل اوقد
 ومقره يف بريطانيا، »التحالف الوطني من أجل الديمقراطية«:يتحركون من خالله وهو

 صـدر العـدد األول ، وهي جملة سياسـية معارضـة؛»شؤون سعودية«وتصدر عنه جملة 
 . فؤاد إبراهيم، ومحزة احلسن:ها ويرأس حترير،)م٢٠٠٣فرباير / شباط(منها يف 

 

  
k صادق اجلربان، وعيسى املزعـل الـذي رجـع : وجمموعة واشنطن، وتتكون من
 . لسعوديةإىل ا

 »فاوض مع النظام للت احلجاز –  حزب اهللا منتانبثق التي »احلركة اإلصالحية
 . السعودي
 :  متثل يف جناحنيالتيار ان هذإ : يمكن القول:أي

 . هو احلركة اإلصالحية؛جناح سيايس تكتيكي
 . احلجاز - هو حزب اهللا ؛وجناح ثوري عسكري

 حتـى يظهـر األمـر لألنظمـة ؛وكانت األدوار تتبادل بشكل حمكم وشـديد الـذكاء
 ! حية ال عالقة هلا بالعمل الثورين احلركة اإلصالاحلاكمة أ



 
 





 

 

 



– 

ـة اإلصــالحية - ـحـزب اهللاو ـاز أو احلرـك ـة احلــركيني :احلـج  كاـنـت تضــم جمموـع
حسـن :  وكانـت كـذلك تضـم املرشـد الـديني السـيايس األعـىل، السـعودينينيالشيعي
 . يف دمشقً وقد كان مقيام،الرشقيةاملنطقة  يف -ا حالي- املقيم ؛الصفار

  
 

 بكـل جـدارة إىل توطـيـد » احلـجـاز- حـزب اهللا«يف ني ممثلـسـعى شـيعة الـسـعودية 
ـا وأمريـكـامعالـقـته  وكاـنـت ، باحلرـكـات واألـحـزاب واجلامـعـات الـضـاغطة يف أوروـب
 بعـض جعلـت إىل الدرجـة التـي ! باجلمعيـات اليهوديـة العامليـة أشـد الـروابطمتربطه

 !!عارض تسري محالت التربع من أجل ذلك احلزب املمجاعات الضغط اليهودية
 يعنـى ؛ يف واشـنطنا  تنسـيقياً حتى فتح مكتب؛احلجاز - وقد تطور عمل حزب اهللا

 : وخلق له مؤسسـة رمزيـة حركيـة تعـرف باسـم،بانتهاكات حقوق اإلنسان يف اخلليج
 وكانـت هـذه املؤسسـة ،»يـرة العربيـةاللجنة الدولية حلقوق اإلنسان يف اخلليج واجلز«

انـت تتلقـاه مـن اجلامعـات  إضـافة إىل الـدعم املـايل التـي ك،حتظى بالرعايـة األمريكيـة
 . اليهودية

 تتصل بشـكل -احلجاز -التي هي ستار حلزب اهللا - أخذت هذه اللجنة ؛ولذلك
 »ربيتلي« ومنظمة ،»تشميدل إيست وو« و ،»أمنيستي«مع منظمة العفو الدولية يومي 

 . الربيطانية
ها إىل املئـات  أوصـل،» مونيرتآرابيا« :أصدر احلزب نرشة باللغة اإلنجليزية باسمو

 .  خاصة اليهودية؛ الواليات املتحدة واملنظامت يف، والشخصيات،من رجال الصحافة
يف األوساط االنتشار  أن يكتب لتقاريره :-عن طريق مؤسساته-استطاع احلزب و

                                         
 .»الرافضة يف املدينة املنورة« تقرير :انظر )١(



 
 

 



 

 

 


 

املؤسـسـة الوطنيـة ـلـدعم «ألـف دوالر مـن ) ٥٠(ال منحـة ـقـدرها  ـنـحتـى ؛األمريكيـة
 . ريكية الداعمة للنشاطات املعارضة وهي من أهم املؤسسات األم؛»الديمقراطية

ـ - ومل يـقـترص ـحـزب اهللا َّ ـبـل ـمـد ـيـد الـعـون للجامـعـات ، ـهـذا اـحلـدىلاحلـجـاز ـع
 املسـيحيون ايعاين منهي ت عن حالة االضطهاد الاً حينام قدم تقرير؛الراديكالية املسيحية

اضطهاد املسيحيني يف العـامل «:  إىل مؤمترا  وكيديً مفصالاً حيث قدم تقرير،يف السعودية
 .  الذي عقد يف أمريكا»اإلسالمي

ّبني  ؛»اليوم العاملي للتضامن مع الكنيسة املضطهدة« إىل مؤمتر ً مماثالاًكام قدم تقرير
 ! ن يف السعوديةوملسيحي ا:فيه بشكل كيدي أوضاع األجانب ومنهم

احلجاز باملنظامت احلقوقية واإلعالمية يف أمريكا  - ومن خالل عالقات حزب اهللا
 : وـمـن خـالل عالقاـتـه وروابطـه ـمـع مجاعـات الـضـغط اليهوديـة واملـسـيحية،وأوروبـا

 حيث أصبحت تقارير احلـزب هـي التـي تـنرش يف ؛استطاع أن يسبب احلرج للسعودية
 .  عن السعودية-بزعمهم-هي التي متثل الواجهة احلقيقية اإلعالم األمريكي، و

 
 

kـار ال ـارة كـب ـران بزـي ـن إـي ـام رؤســاء ووزراء ـم ـظ قـي  يف شــيعة الســعوديني  يالـح
 .منازهلم

 من قيام الرئيس اإليـراين األسـبق ًا ما شوهد علن:ومن ذلك
ـري، ـارة حســينية العـم ـه يف هاشــمي رفســنجاين بزـي ـاء ـب  وااللتـق

 . يف املدينةشيعةالّ وهو يعد من كبار قادة ؛مزرعته
 

                                         
 . وغري منشور،، تقرير حمدود التداول»الرافضة يف املدينة املنورة«تقرير  )١(

 



 
 





 

 

 



– 

kوالسـيام ؛يف املدينـةشيعة  التنسيق الواضح بني رؤساء بعثات احلج اإليرانية وال 
 ؛شـيعةال، أو املسـاكن التـي تقـع يف أحيـاء شـيعةليف قضية استئجار املسـاكن اململوكـة ل

 .وفتح املجال للتقارب بينهم والتعاون ،ا  وثقافيا بقصد تقويتهم اقتصادي
k يف جتمعـاهتم واحتفـاالهتم اإليـرانيني  شيعةل ل-النخاولة- املدينةشيعة مشاركة

 ورفع أصـواهتم بـالرشك والبـدع، وقـد كـانوا ال جيـاهرون هبـذا قبـل عـدة ،عند البقيع
 .سنوات
k جامعات  يفشيعيال بإرسال أبنائهم إىل إيران لدراسة املذهب شيعةال قيام بعض 

 ! قم وطهران، وليعودوا بعد ذلك مرشدين شيعة
وقد كانوا قبل االنفتاح األخري عىل إيران من قبل احلكومـة حيتـالون بالـذهاب إىل 

 ومن هناك تقوم السفارة اإليرانية بتهيئة جواز سفر خاص هلم ،إحدى الدول األوربية
يرجعـون إىل السـعودية  وبعـد ذلـك يعـودون إىل تلـك الـبالد، و،ويسافرون إىل إيـران

  !بجواز سفرهم السعودي
 ـمـع بـعـض ؛ فـقـد أـصـبحوا ـيـذهبون مـبـارشة إىل إـيـران؛أـمـا بـعـد االنفـتـاح األـخـري

 !!التحفظ
 




 
 ، باألوضـاع اإلقليميـةاً وإجيابـاً سـلب-كغريهم مـن الشـيعة-يتأثر شيعة السعودية 

 لكن الثابت أن عالقة الشيعة بالسعودية ليست إجيابيـة ،ورات األوضاع يف بلدهموتط
 .يف معظم أوقاهتا

 فقـد أنشـأ حممـد ،وقد بدأت املعارضة الشيعية للدولة السعودية منـذ وقـت مبكـر
 . مجعية شيعية اعتربهتا السلطات غري قانونية)١٩٢٥(احلبيش سنة 



 
 

 



 

 

 


 

إىل حد االنفجار يف مظاهرات واسعة  وصلت القالقل الشيعية )١٩٤٨(ويف سنة 
ـوىض عـمـت ،النـطـاق ـف«ّ وـف ـراج؛»القطـي ـن حـسـني اـهل ـادة حمـمـد ـب ـان ، بقـي  حـيـث ـك

 : وكان من أسـباب الـدعوة إىل االنفصـال،املتظاهرون يطالبون باالنفصال عن اململكة
  . وتعاظم أمهيته االقتصادية، يف رشق اململكةطظهور النف

 تعمل حتـت ؛بالقطيف ة وجود مجاعة ثورية اكتشفت احلكوم)١٩٤٩(ويف سنة 
ـة تعليمـيـة ـة،اـسـم مجعـي   وـهـو اليـسـاري ؛ وـمـات أـحـد زعامئـهـا، فقاـمـت بـحـل اجلمعـي

 .)١٩٥٠( وامتدت هذه احلركة إىل اجلبيل سنة ،عبد الرؤوف اخلنيزي يف السجن
وظلت االضطرابات واملصادمات مستمرة بني شيعة املنطقة الرشقيـة والسـلطات 

 ..)١٩٧٨ و١٩٧٠ و١٩٥٣(يف أعوام السعودية 
 

k
 -التي انقـاد هلـا معظـم الشـيعة يف العـامل-١٩٧٩  ثورة اخلميني يف فرباير سنةيامق

 . وتأملوا بصعود نفوذهم،أوجدت لدهيم الرغبة يف احلكم
 ، اندلعت االضطرابات الواسـعة يف القطيـف وسـيهات)١٩٧٩(ففي أواخر سنة 

 واحتجـاز الرهـائن ،)عاشـوراء(احلداد الـديني لـدى الشـيعة وجاءت متزامنة مع أيام 
  . وأحداث جهيامن يف مكة املكرمة،األمريكيني يف طهران

                                         
 ؛ بني الشيعة، وهذا يؤكد الصـلة بـني التشـيع والشـيوعيةًالحظ انتشار األفكار الثورية دائام )١(

 !ألهنام من مصدر هيودي
 ).٢٠٤ص (»األصولية يف العامل العريب«دكمجيان،  ريتشارد  )٢(
، »!دماء يف الكعبـة« : يف الثناء عىل جهيامن ومتجيد ثورته بعنواناًابأصدر شيعة السعودية كت )٣(

 اً واسـعاً أن نجاح جهيامن يف القضاء عىل الدولة السعودية يفتح هلـم بابـ:وذلك ألهنم يرون
 ! فيام بعداللقضاء عليه



 
 





 

 

 



– 

 ويف ،كام أهنا جاءت استجابة لنداء اخلميني لشيعة السعودية بالثورة عىل آل سعود
ـوطني الـسـعودي تـصـدى ١٩٧٩ ـنـوفمرب ـسـنة ١٩  ،لمـظـاهرات الـشـيعيةل اـحلـرس اـل

 .رابات حتى هناية ذلك العامطالضواستمرت ا
 إال أن هذا التأثري بدأ ، شيعة السعوديةيفوبالرغم من التأثري الكبري للثورة اإليرانية 

 وعجزه عن إحراز نرص حاسم عىل ، بسبب جتاوزات نظام اخلميني يف الداخل؛بالنزول
 .العراق

كـة املتـوترة مـع  وكانت عالقـة اململ،وظلت عالقات السعودية بشيعتها غري ودية
 -ومن ضـمنها السـعودية- حيث كانت دول اخلليج ،»الالود« أسباب هذا أحدإيران 
  .عىل السفارة السعودية يف طهرانكام اعتدى اإليرانيون  ، للتخريب اإليرايناًمرسح

 وإفساد موسم احلـج ،وبلغ التخريب أوجه يف حماولة االعتداء عىل بيت اهللا احلرام
 !هـ١٤٠٩هـ و١٤٠٧عامي 

  


                                         
 ).٢٠٦ص (»األصولية يف العامل العريب«ريتشارد دكمجيان  )١(



 
 

 



 

 

 


 

سنوات التسعينات  شهدت :انتهاء احلرب العراقية اإليرانية و،وبعد وفاة اخلميني
 حيـث توقفـت احلمـالت بـني ؛ السعودية: ومنها، مع معظم دول العاملا  إيرانياًتقارب

 وتوالت الزيارات لكبـار املسـؤولني مـن كـال ، وتوثقت العالقات االقتصادية،البلدين
ة مميـزة يف العالقـات مـ تعتـرب عال؛)م٢٠٠١(ّ ووقع البلدان اتفاقية أمنية سـنة ،البلدين

 .هامبين
وكـان مـن الطبيـعـي أن يـنعكس ـهـذا التقـارب ـبـني السـعودية وإـيـران عـىل ـشـيعة 

 االتفاق الذي تم بني احلكومة السعودية واملعارضـة الشـيعية يف : ومن ذلك،السعودية
 . وعادت إىل السعودية دون مالحقات، وعىل أثره أغلقت مكاتبها،اخلارج

 
k

 والصـعود الكبـري ، وسـقوط نظـام صـدام،جاءت األحداث املتسارعة يف العـراق
ة شـيعية يف ي شخصـ٤٥٠ ت حيـث قامـ، لتـنعش آمـال شـيعة السـعودية؛ هناكللشيعة

 بتوجيه عريضـة إىل ؛ الظهور الشيعي هناكأ وبد،اململكة فور انتهاء احلرب عىل العراق
 فيهـا بتحسـني ه عبـد اهللا بـن عبـد العزيـز يطالبونـ)امللك فيام بعد (عهد السعوديويل ال

 ،ليـا يف جملـس الـوزراءُ وباسـتالمهم ملناصـب ع، وأن تتاح أمامهم الفرص،أوضاعهم
  . ورفع نسبتهم يف جملس الشورى، واألجهزة العسكرية واألمنية،والسلك الدبلومايس

                                         
 الـتـي ـجـاءت بـعـد السياـسـة ؛)االنفـتـاح الثـقـايف(ية اجلدـيـدة وذـلـك بـسـبب السياـسـة الـشـيع )١(

 )!! اإلصالح(الشيوعية البريوسرتويكا 
ولقد حصلت إيران وشيعة الدول العربية عىل مكاسب بالدبلوماسية مل يستطيعوا احلصول  

 الـذي ؛عـىل سـلوك أسـلوب الشـيعة القـديم» القاعدة«عليها بالثورة والعنف، ثم ساعدوا 
 !الوسيلة الوحيدة للعمل؟يتخذ العنف 



 
 





 

 

 



– 

 والسـامح ،صف مـذهبهم بـالكفر والضـاللكام طالبوا يف العريضة بالتوقف عن و
 ؛ واسـتحداث جهـة رسـمية لألوقـاف،بإدخال الكتب واملطبوعات الشيعية إىل الـبالد

 . كام هو احلال يف البحرين والكويت؛ لوزارة األوقافا تابعة إداري
هنا مل تقترص عىل رجال إ إذ ،ّوقد عربت هذه العريضة عن خمتلف األطياف الشيعية

ّ كام أهنا شهدت للمرة ،ةم وشخصيات عا، وشيوعيون،ّقع عليها علامنيون فقد و،الدين
وعنـد -ّ حيـث ولـد الوضـع عنـدهم ،األوىل مشاركة شيعة املدينة املنورة يف العـرائض

 ! ثقة بالغة بالنفس:-غريهم
 . املذهب الشيعي:كام طالبوا بأن حترتم احلكومة السعودية مجيع املذاهب ومنها

 ؛يكـون هلـم متثيـل يف املؤسسـات اإلسـالمية التـي ترعاهـا اململكـةكام طالبوا بـأن 
 وهيئة اإلغاثة اإلسالمية ، والندوة العاملية للشباب اإلسالمي،كرابطة العامل اإلسالمي

 . واملجلس األعىل للمساجد،العاملية
قـايض حمكمـة -حممد سليامن اهلاجري : ّومن أبرز الذين وقعوا عىل هذه العريضة

ّ وحسن الصفار، وعيل نارص السلامن،-واريث باإلحساءاألوقاف وامل  وهاشم السلامن ،ّ
 ومـن رجـال ،»الكلمـة«رئـيس حتريـر جملـة - وزكي املـيالد ،-وهم من رجال الدين-

 . ورضا املدلوح، وأمحد النخيل، وحسني النمر، جعفر الشايب:األعامل
 

                                         
 إذ ال يصح اعتبـاره !يعترب بعض العلامء أن القول بأن الشيعة والتشيع مذهب إسالمي خطأ )١(

أسـطورة «كتـاب : ، انظر)احلنفي، املالكي، الشافعي، احلنبيل(ا كسائر املذاهب السنية ًمذهب
 : للدكتور طه الدليمي، أو ملخص الكتاب عىل الرابط» املذهب اجلعفري

http://alrased.net/show_topic.php?topic_id=
 .١/٥/٢٠٠٣ »القدس العريب« :انظر )٢(

http://alrased.net/show_topic.php?topic_id


 
 

 



 

 

 


 

k
 مع قدوم الشيخ محد بن تققحتالبحرين التي يف نجازات اهلامة للشيعة كام كان لإل

 وإنشـاء اجلمعيـات ، وعـودة املبعـدين، كإطالق رساح املعتقلـني؛)١٩٩٩(  عامعيسى
 وـجمـالس ، والـدخول إىل املجـلـس النـيـايب، واملنـتـديات، وإـصـدار الـصـحف،السياسـية
ـديات ـعوديةالبـل ـقف مطالـبـات ـشـيعة الـس ـع ـس ـأثري ـعـىل رـف ـم ـت ـادة أطامعـه ألن ،  وزـي

تؤثر يف شيعة و ، باملنطقة الرشقيةاً كبرياً ترتبط ارتباط؛التغريات التي حدثت يف البحرين
 .السعودية

 
k 
الضــغط عــىل احلكومــة إىل  واحلــرب عــىل اإلرهــاب ، املتغــريات العامليــةأدتو

 سـنة )نيويورك وواشـنطن(اث  منها يف أحداً وتم حتميلها املسؤولية أو جزء،السعودية
 ، وسياسـتها، وبدأ القادة األمريكيون يوجهـون هجـومهم نحـو السـعودية،)م٢٠٠١(

 .جها التعليميةهاومن
وكاـنـت الورـقـة الـشـيعية إـحـدى األوراق الـتـي ـهتـدف إىل الـضـغط ـعـىل احلكوـمـة 

 . وإظهارها بمظهر املعادي حلقوق اإلنسان،السعودية
 ، ويكثـرون مـن الشـكوى،وا يعلنـون مطـالبهمأد وبـ؛واستغل الشيعة هـذا األمـر

وأدى هذا إىل قيام الدولة السعودية بعقد احلوار الوطني السعودي ألول مرة بني علامء 
 .)م٢٠٠٣( سنة السنة وممثلني عن الشيعة واإلسامعيلية وغريهم

 لكـن الشـيعة ،وقد كان هلذا احلوار أصداء كبرية مل تظهر لآلن النتائج املرتتبة عليـه
 واالسـتمرار ، لتحقيق املزيد من املكاسـب يسـتخدمون سياسـة تصـعيد املطالـباًسعي
ألمـن لتحسـني  اىلإ واالسـتفادة مـن حاجـة السـعودية ، مـن أجـل إربـاك الدولـة؛فيها

ـالترصيح لوســائل اإلعــالم أهنــم مظلومــون   وأهنــم!صــورهتا يف اإلعــالم العــاملي ـب
 . وهكذا!!مقموعون



 
 





 

 

 



– 

 كشـفت عـن ؛خ نمر النمر بعريضة شـيعية متطرفـة تقدم الشي)م٢٠٠٨(في سنة ف
للشـيعة، وقـد  دة يف املنطقـةنسـا بسـبب األجـواء امل؛توسع طموحات شـيعة السـعودية

 :التالية طالباملالنمر عريضة شملت 
 للمـــذهب ا التـــدوين واإلقـــرار دســـتوري 

 ،ا  واإلـعـالن عـنـه رـسـمي،الـشـيعي، واالـعـرتاف ـبـه
ـه عم ـواالـحـرتام واإلنـصـاف ـل ـزة ا لـي ـع أجـه  يف مجـي

 .الدولة ومؤسساهتا
 والتعمـيامت، والـنظم،إلغاء كافة القوانني ، 

ـدى ـي تتـع ـراءات الـت ـك،واإلـج ـقيص ، أو تنتـه ُ أو ـت
         . أو أتباعـه،املذهب الشيعي

 استبدال مجيع مناهج الدين يف املدارس واجلامعات بأحد اخليارات التالية : 
ّ وال تـدون ،ُ يـقـترص فيه عىل املشرتكات بني املـذاهب؛ّمنهج دين موحـد وضع -أ

 . فيه أي مسألة خالفية بني املذاهب
 . وضع مناهج لكل مذهب-ب
نهج الشيعي يف  وهذا يعني تدريس امل، وضع املناهج حسب الغالبية السكانية-ـج

 . القطيف وما شاهبها
 وهـذا يعنـي تـدريس املـنهج ،رسـة وضع املناهج حسب الغالبية مـن طلبـة املد-د

  .الشيعي يف أغلب مدارس القطيف وما شاهبها
 بناء أرضحة أئمة البقيع k كام هي بقية املزارات واملشاهد يف ؛يف املدينة املنورة 

                                         
 .٢٢/٧/٢٠٠٨ »جلينات«موقع  )١(



 
 

 



 

 

 


 

 ملـا اً بل جيب عىل الدولة التكفل بجميع تكاليف التشـييد والبنـاء؛ جـرب،إيران والعراق
  .ً وخطيئةاًمىض منها خطئ

 كام هو احلال يف العـراق؛ واملعاهد الدينية، والكليات،اإلجازة لبناء احلوزات ، 
  . وغريها من دول العامل اإلسالمي، ولبنان، وسوريا،وإيران
 االستقالل الكامل للمحاكم اجلعفرية. 
 جمـلـس فقـهـاء أـهـل ( : ـحتـت مـسـمى؛الـسـامح بتـشـكيل جمـلـس للعـلـامء الـشـيعة
أن يكـون و ،)االجتهـاد(ه فقط كـل مـن بلـغ درجـة الفقاهـة  يدخل يف عضويت،)البيت
 .  عن التدخالت اخلارجية أو الداخليةاً وبعيد،ًمستقال
 وإزالة كل ، واملؤسسات الدينية، واملراكز، واحلسينيات،اإلجازة لبناء املساجد 

 . املوانع والعقبات
  ميع أنواعـهيف اإلعالم الرسمي بجمذهبهم إعطاء الشيعة حصة لبيان أمور . 
 واملسجد النبوي،إعطاء الشيعة حصة يف إمامة الصالة يف املسجد املكي .  
 والطباعة يف الداخـل،فسح املجال للكتاب الشيعي بالدخول من اخلارج . 
 رابـطـة الـعـامل :إعـطـاء الـشـيعة يف املؤسـسـات الـتـي ترشف عليـهـا الدوـلـة مـثـل 

 .  وكذا أخواهتا األخرى؛اإلسالمي
 ـل ـة مـث ـا يف الدوـل ـاء املناصــب العلـي ـيعة حصــة يف ارتـق ـوزراء:إعـطـاء الـش  ، اـل

 .  والسلك الدبلومايس،وعضوية جملس الشورى
 بمديرة مدرسة فام فـوقاً بدء؛إعطاء الشيعة حصة يف إدارة تعليم البنات  . 
  أرامـكـو(إعطـاء الـشـيعة حصـة يف إدارة وارتـقـاء املناـصـب العليـا يف رشـكـة(، 

  .غريها من الرشكات العائدة للدولةو



 
 





 

 

 



– 

 ـة ـزة الدوـل ـع أجـه ـه يف مجـي ـرص العمــل وإدارـت  ،إعطــاء الشــيعة حصــة يف ـف
 . ومؤسساهتا،ومرافقها
 بناء مدينة جامعية يف القطيف شاملة . 
  إعادة مجيع املوظفني والعامل الذين فصلوا من أعامهلم بسبب اإلعتقال يف عام

 .  ملا مىضاً جربا  وماديا  وتعويضهم معنوي،سرتداد حقوقهم وا، وما بعده)هـ١٤٠٠(
 إطالق رساح مجيع املعتقلني السياسيني . 
 أن تقف الدولة عىل مسافة واحدة من مجيع فئات املجتمع ومذاهبه . 

 
k
 الصفارىحسن موس .
 جعفر الشايب.
 نجيب اخلنيزي.
 ق السيفتوفي.
 الدكتور عبد اهلادي الفضيل.
 عيل نارص السلامن.      
  الكلمة«رئيس حترير جملة  -زكي امليالد«. 
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  .ة يف الكويت يلمس مالمح مشرتكة مع دول اخلليج األخرىالشيعاملتتبع لوضع 
 لعبـت فيـه اهلجـرة ،انتشارهم يف العصـور احلديثـة كـان نتيجـة خمطـط مـدروسفـ

ـت دور ـة إىل الكوـي ـارزاًاإليرانـي ـت حــوايل مخــس اً ـب عــدد ُ يف أن يصــبح شــيعة الكوـي
 .سبتهم إىل ثلث العدد الكيل للسكان الذين تصل ن؛الكويتيني

 وإن كـان بنسـب ؛تم تنفيذه يف إمـارات ودول اخللـيج األخـرىيوهو األمر الذي 
وقـد سـاعدت جمموـعـة مـن الظـروف الداخلـيـة واإلقليميـة والدوليـة ـشـيعة ، متفاوتـة

 .الكويت يف زيادة نفوذهم
 


 

 وكانت ، للساحل الرشقي للمملكة العربية السعوديةا عي طبياًتعترب الكويت امتداد
 »البحـرين« : ومن ضمنها الكويـت يطلـق عليهـا؛املنطقة املمتدة من مسقط إىل البرصة

 .ًقديام
 التـي قامـت يف أواخـر ويرجع الوجود الشيعي يف هذه املنطقـة إىل دولـة القرامطـة

ي اإلسامعييل، قبل أن يتم القضاء التي تنتمي إىل املذهب الشيعو القرن الثالث اهلجري،
  .عليها من قبل العيونيني املدعومني من السالجقة

 . الكالم عىل هذا بتفصيل أكرب يف فصل شيعة السعوديةوقد مىض
 يف زيـادة عـدد الشـيعة يف اً كبرياً لعبت اهلجرة من إيران دور؛ويف العصور احلديثة

دف إىل االستفادة من الرخاء املـأمول  وكانت هذه اهلجرة املنظمة والكثيفة هت،الكويت



 
 





 

 

 



– 

 إضافة إىل رغبة إيران يف تشكيل جتمعـات شـيعية كبـرية يف دول ،بسبب اكتشاف النفط
 كام حـدث يف جـزر ؛ّ وادعاء ملكيتها هلا،ّ تسهل عىل إيران املطالبة هبذه املناطق؛اخلليج

تلتها إيران  التي اح؛» وأبو موسى، وطنب الصغرى،طنب الكربى« :اإلمارات الثالث
 يف املطالبة اإليرانية املستمرة بدولـة -ًأيضا-وكام حدث تزال حتتلها،  وما ،١٩٧١سنة 

 .البحرين
 اً إال أن عدد،وبالرغم من عدم وجود إحصاء رسمي يبني عدد الشيعة يف الكويت

الكويتيني الـذين يشـكلون  من جمموع )% ٢٠(من املصادر يشري إىل أن نسبتهم تقارب 
 . ويرتكز معظمهم يف مدينة الكويت واملناطق املجاورة هلا،السكانث حوايل ثل

والنصف اآلخر من أصول ،  هم من أصول عربية-اًتقريب- ونصف هؤالء الشيعة
 وقـد ، وفدت إىل الكويت وإىل دول خليجية أخرى يف القـرون الثالثـة املاضـية؛إيرانية

 معظمهـم حيـتفظ بكثـري مـن  ومـا يـزال، واكتسب جنسية هذه الـبالد،تعرب معظمهم
 . بام يف ذلك اللغة؛عنارص الثقافة الفارسية

 فجاءت نتيجة جهود ، ومنها الكويت؛أما هجرة اإليرانيني الشيعة إىل دول اخلليج
ـراين . وـقـد أـشـار د، منظـمـة ومدروـسـة عـبـد اهللا الغرـيـب إىل جاـنـب ـمـن املخـطـط اإلـي
 .ركائز هذا املخطط حيث اعتربت اهلجرة إحدى ،للسيطرة عىل اخلليج

ـىل الكوـيـت ـة ،وـتـدفق ـع ـري ـمـن األـيـدي العامـل ـيج األـخـرى ـعـدد كـب  ودول اخلـل
 ، وساعدهم يف اإلقامة التجار اإليرانيون، كثري منهم جاء بطرق غري مرشوعة؛اإليرانية

                                         
وـجـاء دور «، )٣٠٤ص(١٩٩٣ الـصـادر ـعـن مرـكـز اـبـن خـلـدون لـسـنة »ـمهـوم األقلـيـات« )١(

 ). ٣١٨ص(عبد اهللا الغريب .  د»املجوس
 ).٣٠٤ص (»مهوم األقليات« )٢(
 .)٣٣٦ص (  »وجاء دور املجوس« )٣(



 
 

 




 

 

 




 بـل ووكـالء ورشكـاء ألفـراد مـن األرسة ،الذين أصـبحوا مـواطنني مـن أهـل اخللـيج
 .عن طريق البحر وبعضهم تسلل ،املالكة

واستفاد العامل اإليرانيون مـن الفـراغ الـذي كـان يعـيش فيـه اخللـيج العـريب بعـد 
 . إضافة إىل تواطؤ االستعامر الربيطاين مع إيران،احلرب العاملية الثانية

 خاصة تلك التـي ؛وسعى هؤالء اإليرانيون إىل التسلل إىل أجهزة الدولة احلساسة
 وكانـت ، كان شيوخ اخللـيج يتسـاهلون يف مـنح اجلنسـية حيث،متنح اجلنسية واإلقامة

 .جوازات السفر تباع كأي سلعة
 ً نقـال،٢٥/٥/١٩٧١ العراقية الصادرة بتاريخ »اجلمهورية«وقد ذكرت صحيفة 

ت اّ أن إـحـدى اإلـمـار:٢٤/٥/١٩٧١ـعـن ـصـحيفة اخلـلـيج الـصـادرة يف الكوـيـت يف 
فية جلميع الرشوط إىل إحدى الـدول باعت أربعة آالف جواز سفر مستو) ديب(العربية 

 !)إيران(املجاورة املعادية للقضايا العربية 
 إن هذه اخلطوة تأيت نتيجة تعامل واضح مع سلطات تلك الدول لتمهيـد :وقالت

 !غزو برشي خطري للمنطقة لصالح تلك الدولة
 


 

 متيل :فالقوى العلامنية، ودينيةيتوزع الشيعة يف الكويت بني تيارات عديدة علامنية 
 كـام ؛ وتعارض سيطرة رجال الدين عـىل العمـل الشـيعي، إىل جانب احلكومة-اًغالب-

 . يف قضية الوقف اجلعفرياًظهر ذلك واضح
                                         

 ).٣١٧-٣١١ص (»وجاء دور املجوس« )١(
 ).٣١٧ص(املصدر السابق  )٢(
 .اًسيأيت احلديث عنها الحق )٣(



 
 





 

 


 



– 

 : تياراتةأما القوى الدينية فيمكن تقسيمها إىل ثالث
 : التيار اإليراين) ١(

 »التحـالف اإلسـالمي الـوطني«ويمثلـه  ،يؤمن بوالية الفقيه واملرجعيـة اإليرانيـة
 .حزب اهللا الكويتي :الذي يطلق عليه اسم

وقـد شـارك بقـوة يف  ،)م١٩٧٩(وقد برز هذا التيار بعد قيام الثورة اإليرانية سنة  
  .)هـ١٤٠٨ وهـ١٤٠٧(جرائم مهامجة احلجاج يف مكة سنتي 

 وعبـد املحسـن ،مد عدنان عبـد الصـ: الكويتي يف الربملانإليه النوابوممن ينتمي 
  . وأمحد حاجي الري،مجال

ـري ـزة كـب ـار إىل ـه ـذا التـي ـرض ـه ـد تـع ـتوـق ـام ؛ة يف الكوـي ـر قـي ـدنان  إـث ـائبني ـع الـن
 حفل تأبني لقائد اجلناح العسكري يف حزب اهللا  وأمحد الري باملشاركة يف،عبدالصمد

/ شباط(  يف شهر الذي اغتيل يف العاصمة السورية دمشق؛ عامد مغنية:الشيعي اللبناين
 .)٢٠٠٨فرباير 

ـة  ـة مغنـي ـتهم الـسـلطات الكويتـي ـة وـت ـائرة اجلابرـي ـباختـطـاف ـط ـام  ةالكويتـي يف الـع
ا للشعب ًوتعترب أن مشاركة كويتيني يف تأبينه استفزاز، ، وقتل اثنني من ركاهبا)١٩٨٨(

وقامـت السـلطات بتقـديم عبـد الصـمد ، ًا عـادال  ربانياًص، وتعترب مقتله قصاالكويتي
  .إىل املحاكمةوالري 

 

 
 



 
 

 




 

 

 




  :التيار الشريازي) ٢(
 الـذي أقـام يف الكويـت تسـع سـنوات ؛وهو الـذي يتبـع املرجـع حممـد الشـريازي

 وأقام املؤسسات ، بها  خاصًحركة وتنظيام وأسس ، من العراقاًقادم) ١٩٨٠-١٩٧١(
أس  كام أنه استطاع أن يكسب رشحية ال ب، يف طبع الكتباًواهليئات الشيعية وكان نشيط

 .الكويتيني لتقليدهالشيعة هبا من 
 وأن يستصدر ،)الشيخية( أن خيرتق اجلامعة -يف تلك الفرتة-  الشريازيواستطاع

 وأن ،فتوى من زعيمها حسن اإلحقاقي األسكوئي بجواز تقليد العلامء غري الشيخيني
 .لتقليده) الشيخية(يفتح الطريق بذلك لكسب عدد من شباب 

  .الشريازي أن يستحوذ عىل جزء كبري من العمل الشيعيوقد استطاع تيار 
أمني عام جتمع علامء - حممد باقر املهري :وينتمي إىل هذا التيار

ـب ـصـالح عاـشـور،-الـشـيعة يف الكوـيـت  وغاـلـب املـنـادين ، والناـئ
 .واملطالبني هبيئة األوقاف اجلعفرية

 

        
 

  :التيار الشيخي) ٣(
 . »حسائيةاجلامعة اإل« :باسمويعرف 

 يثنـ عـن اإل: أي، فرقـة انفصـلت عـن التيـار العـام للشـيعة األصـولية:الشيخيةو
أقـام أحـد و ، عـىل يـد الشـيخ أمحـد األحسـائي؛يالدياملـعرشية يف القرن التاسع عرش 

                                         
 ).٥٢ص( ألمحد الكاتب »كتاب الشريازي« )١(
 .)٤١ص (راجع اجلزء األول من هذه املوسوعة  )٢(



 
 





 

 


 



– 

 وكـان ،ًا املـريزا عـيل بـن موسـى األسـكوئي احلـائري يف الكويـت سـنين:شيوخها وهو
 ،ة الكويت يقلدون والده موسى بفعل تأثر الكويت وقرهبا من العراقجمموعة من شيع
 . حيث أحد مقرات هذه الطائفة وإقامة شيوخها،وكربالء خاصة

 وبعـد وفـاة والـده ،الكويت مـرتني يف حيـاة والـدهإىل قد حرض عيل موسى وكان 
 وكـان يـقيض أيـام ، وسـكن الكويـت،صار املرجع العام للعرب والعجم من الشـيخية

 .-اًغالب-الصيف يف كربالء 
 وتوسـيع ،)احلسـينية اجلعفريـة والعباسـية(أثناء وجوده يف الكويت قام بتأسيس و

 ، بعـد جهـد كبـري؛ وهو أول من بنـى مأذنـة يف الكويـت، ومسجد آخر،املسجد اجلامع
 . عىل املنابر واملنائر؛) ويل اهللاا أشهد أن علي (:وأول من سعى يف إعالن الشهادة الثالثة

 ونقل مـن الكويـت ،)م١٩٦٦-هـ ١٣٨٦( يف الكويت سنة  عيل موسىوقد تويف
 .  حيث دفن هناك؛إىل كربالء

رشق ( فلقـد كـان لـه نشـاط ملحـوظ يف اإلحسـاء ،وإضافة إىل نشاطه يف الكويت
 مـن اًيى كثري وأح،)احلسينية احليدرية( و،)حسينية اجلعفرية( حيث أسس ؛)السعودية

  .طبع العديد من مؤلفاهتم و،كتب علامء الشيخية
ي قحسـن ـبـن موـسـى اإلحـقـاأـخـوه  خلـفـه عـىل رئاـسـة الطائـفـة ؛وبعـد وـفـاة ـعـيل
 حيث انتقل إىل الكويت بعـد ،)م١٩٠٠-هـ ١٣١٨( املولود سنة ،االسكوئي احلائري

 وقـد ،ّ وصـار هـو املرجـع املقلـد للشـيخية يف الكويـت،تشييع جـثامن أخيـه يف كـربالء
 . إضافة إىل صناديق إعانة للعرب والعجم،عامة هناكاستطاع تأسيس مكتبة 

                                         
 ).٢٠٠-١٩٩ص( حممد حسن الطالقاين » ومصادر دراستها، وتطورها،هتاأ نش:الشيخية« )١(
 .)٢٠١-٢٠٢ص(املصدر السابق  )٢(



 
 

 




 

 


 




 استصدر حممد الشريازي فتوى منه بجـواز تقليـد الشـيخيني ؛ويف عهد حسن هذا
  .للعلامء الشيعة من غري طائفتهم

 حتـى وفاتـه يف ، استلم مقاليد الطائفة يف الكويـت ابنـه عبـد الرسـول؛وبعد وفاته
 . ودفن يف كربالء،)٢٦/١١/٢٠٠٣(

ـهـذه بنـاء أ كـان آـخـر املراجـع املتفـق علـيهم بـني عتـرب الـبعض أن مـريزا حسـنوي
 عىل نظـارة ؛خويهأالرسول وبني  املريزا عبدابنه  إذ بعد وفاته دب اخلالف بني ؛اجلامعة

ا ًفراد عائلة االحقاقي، وسبب فراغأا بني ًمر الذي سبب خالفوقف والدهم حسن، األ
 . بعد مريزا حسن؛يف مقام املرجعية

 : دى اىل تقسيم اجلامعة جلامعتني منفصلتنيأكام 
 .مام الصادق ومسجد اإل،مناء وقف مريزا حسنأ ممثلة بمجلس :وىلاأل

 ،وقـاف والـدهمأوالد مريزا عيل ممثلني عـن أ و، ممثلة بأوالد مريزا حسن:والثانية
 .ة الشعبقيب ذر الغفاري بمنطأوجملس 
 من )١٩٦٣من مواليد إيران عام  (يقإلحقا ابنه عبد اهللا اعد عبد الرسول بويعوب

 للطائفة يف اً والدمام مرجع، واإلحساء والقطيف، والبحرين،وكالء والده يف الكويت
اهللا غـري مؤهـل   الـذين رأوا أن عبـد؛وسط اعرتاضات عدد من أبناء الطائفة ،الكويت

 .هلذا املنصب
 .حلسينيات والعديد من ا،يف الكويت  الكثري من األنشطةللشيخيةو

 


                                         
، )٢٥/٢/٢٠٠٢( »اـلــوطن الكويتـيــة«:  ـمــن نـشــاط الـشــيخية يف الكوـيــتاًانـظــر جانـبــ )١(
)٢٢/٥/٢٠٠٣(. 



 
 





 

 


 



– 


  


 :املساجد واحلسينيات) أ(

 ،يعقـدون فيـه اجتامعـاهتم ؛وملتقى هلـم ،ٍ فهو ناد!للمسجد عند الشيعة شأن آخر
ـف ـشـؤون املـسـجد، ودار نرش،ومكتـبـة ـوىل تنـظـيم خمتـل ـه ـعـدة ـجلـان تـت  وتنـظـيم ، وفـي

 .االحتفاالت والندوات الدينية
  :ساجدهم يف الكويتومن م

ـاك،الصــحاف ـريف، والغضــنفري، واحلـي  وحممــد ، واإلمــام احلســني، ومــراد مـع
، وبن  ويوسف هببهاين، وحاج أمحد األستاذ، وحاج عبد البلوش، واملزيدي،املوسوي

  . يف منطقة الرشق- نخي
  :-ًأيضا-ومن مساجدهم 

 وجعفـر بـن أيب ،عيل واإلمام ، وسمو األمري، وعباس مريزا،اإلمام زين العابدين
 ، وحسـن سـيد إـبـراهيم، والشـريازي، والنـقـي، ومقـامس، وإبـراهيم القـالف،طالـب

 . والبحارنة وغريها، والعمرية،واشكناين
 ، والـشـعب، وبنـيـد الـقـار،ّ والدعـيـة،وـهـذه املـسـاجد موـجـودة يف مـنـاطق الـسـاملية

 . وغريها، والعمرية،ّ والدسمة، وميدان حويل،خاتبوالصلي
 !ا تكون هذه املساجد خارج سيطرة وإرشاف وزارة األوقاف ماًوغالب

 . كام أهنم يقيمون املساجد يف مناطق السنة رغم قلة تواجدهم يف هذه املناطق
  . إال أهنم دائمو السعي ملساجد جديدة؛وبالرغم من كثرة مساجدهم
                                         

 ).٣٢٢-٣٢٠ص (»وجاء دور املجوس«عبد اهللا الغريب، . د )١(



 
 

 




 

 


 




 فعمـدوا إىل بنـاء احلسـينيات عـىل شـكل قـالع ؛وهذه املساجد مل تشبع طمـوحهم
 . يشيدون البناء قبل أن يأخذوا الرخص-اًأحيان-وفيها رساديب، وهم 
 :ومن حسينياهتم

ـارص اـلـرس ـد ، وأـمحـد ـبـن نعـمـة، وجاـسـم الرصاف، وحـجـي حـسـني،ـن اهللا  وعـب
 ، ورازيه درويش، وحسني عبد اهللا عيل، وإبراهيم سيد حسن، ومال عيل األمري،السامك

  .ّ يف منطقة الدعية- وحسيب العليان
 ، وحممـد األربـش، وسيد حممـد احلسـني، وأمحد حسن عاشور،أمحد متالوحجي 
 وعلويـة بيبـي ، وطيبـة سـيد حسـن، وجميـد عبـاس، وحجي عيل حسني،وعمران سيد

  .يف منطقة بنيد القار -رباب 
  .يف ضاحية عبد اهللا السامل -وإبراهيم مجال الدين، وعيل الشواف 

 ، واهلـزيم، وحممـد األربـش، املطوع وعون، وعباس املطوع، والعباسية،والياسني
  . يف منطقة املنصورية- املحسن احلرز وعبد ، والشموم، وخليل فردان،وماليه زهرة

 ، ومسجد هبشـق، وحسن القطان، واحلسينية العراقية،ونارص عبد الوهاب حجي
 وعسـكر ، ومعـريف، ومـرتىض سـيد مـرتىض، والعتبـات، وبن نخي،ومسجد ششرتي

 وحممد عبـد اهللا ، واهلندية، واجلعفرية، واخلزعلية، وأمحد عيل،ه وعباس مكي ط،زمان
 . يف منطقة الرشق- اجلزاف

  :-ًأيضا-ومن حسينياهتم 
 ، وأمحـد حسـن مهـدي، وحجـي ضـحي، وأبو احلسن مجـال،حممد يوسف حجي
 ، وعـبـد اهللا ـعـيل، وـعـثامن ـعـيل الـسـيد، وـضـيف حـسـن أـمحـد،وحميـسـن فـهـد النـجـدي
  وـصـبحي ، وإـسـامعيل رسور إـسـامعيل، حـسـن مـشـاري وـعـيل،وإـبـراهيم ـمـال حـسـن

  .يف منطقة الصليبيخات -حسني 



 
 





 

 


 



– 

 .ةيف الشامي -وعباس عبد اهللا 
 . يف منطقة سلوى -وحممد الشريازي 

  .يف مناطق خمتلفة من الكويت - وغريها الكثري ، وجملس العباس،والكربالئية
 وتوزع كتيبات ،نرش ت؛ مكتبات:ويف معظم مساجد وحسينيات الشيعة يف الكويت

 . وفيها غرف يسكنها الشيعة الوافدون إىل الكويت،ورسائل جمانية
 :املحارضات واملآتم واالحتفاالت) ب(

 ، وحمارضاهتم، والديوانيات إلقامة ندواهتم، واحلسينيات،يستغل الشيعة املساجد
ـري ـعـن آرائـهـم، وـشـعائرهم،وـمـآمتهم ـ- الـتـي ؛ والتعـب ـ-اًغالـب ـأيت خمالـف ـا ـت ـد  ـم ة لعقاـئ
: ومن ذلك، من املجاهرة هبااً وال جيد الشيعة حرج،املسلمني

k  يف مسـجد زيـن العابـدين،)هــ١٤٢٣(احتفال بذكرى اإلرساء واملعراج سنة ، 
.بمشاركة أيب القاسم الديباجي

k  ـحمــارضة يف احلـســينية الكربالئـيــة ـبــذكرى استـشــهاد أيب الفـضــل العـبــاس يف
)٢١/٣/٢٠٠٣(.

k يف ، يف حسينية حممد الشريازي،)٢١/٥/٢٠٠٣ (خلد النبي االحتفال بمو 
ـة ـسـلوى ـا،منطـق ـريزا عـبـد الرـسـول اـحلـائري اإلحـق  اـلـذي ـقـام ـخـالل ؛يق برعاـيـة اـمل

 ونـور ، وعبـد اهللا العشـوان،عيل املوسى: االحتفال بتعميم ثالثة من رجال الدين وهم
.الدين العبد اهللا

k  يف جملـس العبـاس ،)٢٤/٢/٢٠٠٢(مهرجان بذكرى استشهاد اإلمام البـاقر 
 وليث ،حممد جربيل: وحتدث يف االحتفال، يق برعاية املريزا اإلحقا،بمنطقة املنصورية

                                         
 ).٣٢٧-٣٢٣ص (»وجاء دور املجوس«عبد اهللا الغريب، . د )١(



 
 

 




 

 


 




 .املوسوى
ّ وحتـدث فيـه ،كام أقيم احتفال مماثل يف حسينية حممد الشـريازي يف منطقـة سـلوى

.مسلم سيد فاخر

k  ألقاـهـا ،)١٠/٤/٢٠٠٢(حمـارضة يف ذـكـرى استـشـهاد اإلمـام زـيـن العاـبـدين 
.حمسن اجلمري من البحرين

k ؛إقامة جمالس العزاء لوفاة املرجع حممد الشريازي يف عدد كبري مـن احلسـينيات 
 ، والبتـول، وأم صـادق، وأم البنـني، العقيلـة زينـب: مثل،التي تتبع مرجعية الشريازي

 وسيد ، واحلوراء، والسيدة خدجية، والقائم، والصديقة الطاهرة،ومالية زينب الرصاف
 وأم ، وأم سـليامن، والسيدة سكينة، ومنتدى القرآن الكريم، واإلمام العسكري،هاشم
. ومؤسسة الصديقة الطاهرة، والزينبية، وحسينية بو محد،األئمة

k وقد قام ،إقامة شعائر عاشوراء يف مجيع مساجد وحسينيات الشيعة يف الكويت 
!)هـ١٤٢٣( اهلواء مبارشة سنة تلفزيون الكويت واإلذاعة بنقل هذه الشعائر عىل

k ضـمن ) ٢٢/٩/٢٠٠١( الئقة معريف ،حمارضة لرئيسة مؤسسة السيدة خدجية
 وتطرقت ، وأقيمت يف حسينية الرسول األعظم الكربالئية،االحتفال بيوم املرأة العاملي
 ،ت التـي يسـتغلها الشـيعة للطعـن يف أيب بكـر الصـديق ؛فيها إىل قصـة أرض فـدك

 !!خ بعد وفاة النبي ،لغتصب أرض السيدة فاطمة واهتامه بأنه ا
م حدثت أزمة يف الكويت عقب دخول السـيد حممـد الفـايل ١٣/١١/٢٠٠٨ويف 

الكويت، رغم أنه عىل قائمة املمنوعني من دخول الكويت، بسبب حكم قضـائي عليـه 
ـة  ـدفع غراـم ـويتي)١٠(ـب ـار ـك ـه بـسـب الصــحابة يف أـحـد جمالســه يف ؛ أالف ديـن  لقياـم

 وإال سـيتم اسـتجواب رئـيس ؛وقد طالب بعض النواب برتحليه عىل الفـور !الكويت
 .الوزراء عن عدم تنفيذ القوانيني والقرارات الرسمية



 
 





 

 


 



– 

، ولكـن  القـالف لـدعم الفـايلني وحس، صالح عاشور:وقد تصدى نواب الشيعة
 . وعدم البقاء فيها،احلكومة طلبت من الفايل مغادرة الكويت خالل بضعة أيام

 :وقف اجلعفريال) ـج(
 يثبتـون مـن ،سعى الشيعة بكل جهدهم إىل إنشاء هيئة لألوقاف اجلعفرية الشيعية

 وكـانوا حيرصـون عـىل أن تكـون ،ّ وينمون مواردهم املالية،خالهلا وجودهم ومذهبهم
 بل وطالبوا بأن تكون ، وعن األجهزة احلكومية،هذه اهليئة مستقلة عن وزارة األوقاف

 ! كوهنم ينوبون عن اإلمام الغائب؛امء مذهبهمحتت إرشاف مراجع وعل
 للخالفـات بـني التيـارات الشـيعية الدينيـة اًوقـد كـان مرشوع هـذا القـانون ميـدان

 من صـالحيات هين اإلرشاف عىل األوقاف وإدارهتا إ : فمن قائل،والعلامنية املختلفة
 .األوقاف إىل جميز بأن تتوىل جلنة من غري املراجع إدارة هذه ،املرجع الديني

 كان الشيعة يعملون بكـل جـد مـن أجـل إنشـاء )٢٠٠٢ و٢٠٠١(وخالل عامي 
 وبالرغم من قيام احلكومة الكويتية بإنشاء وحـدة لألوقـاف اجلعفريـة تتبـع ،هذه اهليئة

 إال أن الشــيعة وقــادهتم أعربــوا يف ،وزارة األوقــاف يكــون أعضــاؤها مــن الشــيعة
 ذلك أهنم يريدون هيئة مسـتقلة ،يلبي طموحاهتمترصحياهتم املتكررة أن هذا القرار ال 

 .سن األحوال تتبع الديوان األمريي ويف أح،عن األوقاف واحلكومة
هي مؤسسة حكومية  و، العامة لألوقافةماناألوأحلقت ب ، هذه اهليئة النورورأت

  .تابعة لوزارة األوقاف
 .اجلعفري ومدير الوقف ، جلنة استشارية، وجلنة رشعية: من اهليئةوتتكون

                                         
 : املوقع الرسمي لألمانة العامة لألوقاف عىل شبكة االنرتنت )١(

http://www.awqaf.org/portal.aspx?tabid=٢٤٩ 

http://www.awqaf.org/portal.aspx?tabid


 
 

 




 

 


 




 :املطبوعات)  د(
 ، كالكتـب؛كافـة الوسـائلبيقوم شيعة الكويت بجهـد كبـري لـنرش عقائـد الشـيعة 

ـة ـنرشات، واملـجـالت،واألرشـط ـائل، واـل ـواد يف ، والرـس ـذه اـمل ـوفري ـه ـن خــالل ـت  وـم
 . عىل املنازلاً بل وتوزيع بعضها جمان، وحسينياهتم، ومنتدياهتم،مساجدهم

ـهبـني بمخالـفـة حمتوـيـات ـهـذه اـملـواد لعقاـئـد  ـغـري آ؛وـهـم يقوـمـون ـبـذلك
: ومن ذلك!املسلمني يف الكويت

k  وكتب عليها بأهنا تصدر من ، وهي جملة تصدر من الكويت،»جملة املنرب«طباعة ُ
 !لبنان للتمويه

 ختصصـت يف التطـاول عـىل صـحابة :وهذه املجلة التي يصدرها أتبـاع الشـريازي
 إال أن ،م مـن تـوفر هـذه املجلـة يف الكويـتوبالرغ، وزوجاته الطاهرات يالنبي 

 أو ،وكيل وزارة اإلعالم يف الكويت يرصح بأن الوزارة مل تسمح هلذه املجلة بالصـدور
  !!الطباعة داخل الكويت

 









k والراغب باحلصـول عـىل هـذه ،اًتوزيع نرشة جامعة لفتاوى الشريازي جمان 

مؤسسـة املسـتقبل ( وتصـدرها ،النرشة يستطيع احلصول عليها بمجرد االتصـال فقـط
 .)للثقافة واإلعالم

k  دار التوحيد للنرش( و)مكتبة الثقلني(وهلم(. 



 
 





 

 

 



– 

k ـارس احلبـيـب ـرب ـي ـ ويعـت ـاهتم تطرـف ـر دـع ـن أكـث  ؛ اًـم
حيـث كـان يـمىض ،  هرب من السجن بمؤامرة شـيعيةوالذي

فرتة عقوبة بسبب طعنـه املتكـرر عـرب األرشطـة واملقـاالت يف 
.اخللفاء الراشدين وأمهات املؤمنني


 

 :تأسيس جتمع لعلامء الشيعة) هـ(
 حول خمتلف القضايا الداخلية ؛يصدر بيانات باستمرارو ،يرأسه حممد باقر املهري

 .ملهري عىل مسجد اإلمام عيل يف منطقة العمريةويرشف ا ،ةواخلارجي
 :توسيع دائرة املطالب) و(

 ففـيام سـبق كـانوا يكتفـون باملطالبـة بإنشـاء ،»اخلطوة خطوة«يتبع الشيعة أسلوب 
 ، واجلمعيـات الثقافيـة واالجتامعيـة، ثم اتسـعت الـدائرة لتشـمل احلسـينيات،املساجد
 .من مساعيهم وقد نجحوا يف كثري ؛اتّواملرب

 اتسـعت ، وتواجـدهم يف املؤسسـات املختلفـة،ومع مرور الزمن وازدياد نفوذهم
 ، املطالبة بـأن يكـون يـوم عاشـوراء عطلـة رسـمية-اآلن- فهي تشمل ؛دائرة مطالبهم

 .ونقل شعائرهم يف وسائل اإلعالم الكويتية عىل اهلواء مبارشة
 حيث أصبح التلفزيون الكويتي ينقل هذه الشـعائر ؛ وقد نجحوا يف املطلب الثاين

  !مبارشة
 حيث أوصت اللجنـة االقتصـادية يف ،ويبدو أهنم عىل وشك حتقيق املطلب األول
 .جملس األمة باعتبار يوم عاشوراء عطلة رسمية

 ومنع الكتب ،السامح بطباعة كتبهم ومنشوراهتم: ومن مطالبهم اآلخذة بالتعاظم
 »هللا ثـم للتـاريخ« فقد كان هلم دور يف منـع كتـاب ، تبني عقائدهم أو،التي تتعرض هلم



 
 

 




 

 

 




 -آنذاك- وأشادوا بقرار وزير اإلعالم ،وهو من أهم الكتب احلديثة التي تبني عقائدهم
 .فهد بمنع تداولهالأمحد الشيخ 

 الـذي تقـدم بـه ؛الوقوف ضد مرشوع قـانون العقوبـات الرشعيـة: أنشطتهمومن 
 بـسـبب ، واعتـبـار علامئـهـم أـنـه ـغـري قاـبـل للتطبـيـق، الـسـنةبـعـض الـنـواب اإلـسـالميني

 .خشيتهم من تطبيق القانون عىل املذهب السني
بعـض  واسـتبعادهم لـربامج وحمـارضات ، اخرتاقهم إلذاعة القرآن الكريم:ومنها

 . وبخاصة من اململكة العربية السعودية؛العلامء
 :أبرز من قاموا بذلك ومن ،ي تطاوهلم العلني عىل صحابة رسول اهللا :ومنها

 .ت الذي هتجم عىل الصحايب اجلليل املغرية بن شعبة ؛النائب صالح عاشور
 واعتـرب ذلـك !وطالب عاشور بتغيري اسم أحد شوارع الكويت حيمل اسم املغرية

 وإنشـاء املزيـد مـن املسـاجد ، باإلضـافة ملطالبتـه بإنشـاء حمكمـة جعفريـة؛ للشـيعةاًحق
 . لتتوافق مع عقائدهم؛لرتبية اإلسالمية وتعديل مناهج ا،الشيعية

 إذ أفتـى أمـني عـام جتمـع علـامء الشـيعة يف ! غـري معقـولا وتبلغ هذه املطالب حـد
مجعيـة (الكويت حممد باقر املهري بعدم جواز التعامل مع إحدى اجلمعيـات التعاونيـة 

 !! ألهنا قامت بطباعة كتاب خيالف عقائد الشيعة؛أو الرشاء منها) القرين
 عقب حتذيره ؛ هتجمه عىل الشيخ يوسف القرضاوي:من مواقف املهري الطائفيةو

دولة  املهري طالب، فقد )م٢٠٠٨( سنة من النشاط اإليراين والشيعي يف البالد السنية
 .الناصبي: ـ ووصفه ب، وطالب األزهر بنزع عاممته،قطر بسحب اجلنسية منه

 ؛يات غري املرخصة التي متأل الكويتكام أهنم اعرتضوا عىل املطالبة بإغالق احلسين
 عىل الذين طالبوا بإغالقها أسوة بفروع جلان الزكاة واجلمعيات اخلرييـة التـي تتبـع ا رد

  . وإحياء الرتاث، اإلصالح:اجلمعيات السنية مثل
 



 
 





 

 

 



– 


لـك إن اسـتطاعوا إىل ذ-حيرص الشيعة عىل إنشـاء املؤسسـات الثقافيـة والرتبويـة 

: ومن ذلك، ونرش فكرهم من خالهلا، والتواجد يف اهليئات املختلفة،-ًسبيال

k  من قبل بعض اجلامعيني من الكويـت ) عىل االنرتنت(إنشاء جامعة أهل البيت
 .الخ.. . وتدريس الرشيعة واالقتصاد والرتبية،والعراق
ت املسـلمة  من خالل هذه اجلامعة لنرش الفكر الشيعي بني أوساط اجلاليايسعالو

. التي يناسبها هذا النوع من التعليم عن بعد؛يف الغرب

k  ميدان حويل-اجلمعية الثقافية .

k  تعمـل عـىل ؛)قائمة احلب واحلياة(إنشاء قائمة طالبية يف جامعة الكويت باسم 
 . وجتاهر القائمة بأفكار الشيعة،تنظيم الطالب الشيعة واستقطاب السنة

ة شـاركة يف انتخابـات اهليئـة اإلداريـة لالحتـاد الـوطني لطلبـوقد تـم منعهـا مـن امل
 بسـبب تطـاوهلم عـىل ،)٢٠٠٢ ترشيـن األول/أكتـوبر(الكويت التي جـرت يف شـهر 

. ونرشهم لألفكار املنحرفة يف صفوف الطالب، الكرامالصحابة

k واملدرسة اجلعفرية، مدرسة التوحيد:وهلم مدارس عديدة مثل .

k صـدور قـرار وزارة :ياهتم عـىل املؤسسـات التعليميـة مثـلإطالق أسامء شخص 
وهـو مـدير سـابق للمدرسـة اجلعفريـة -) سـيد حممـد املوسـوي(الرتبية بـإطالق اسـم 

 . عىل إحدى املدارس-الوطنية
ّوعىل الفور وجه النائب الشـيعي صـالح عاشـور الشـكر لـوزير الرتبيـة عـىل هـذه 

 .اخلطوة

                                         
 .)٢٥/٤/٢٠٠١( »اللواء األردنية« )١(
 ).٦/١٠/٢٠٠٢ و٢٥/٩(» الوكالة الشيعية لألنباء« )٢(
 .)٩/٥/٢٠٠٣( »الوكالة الشيعية لألنباء« )٣(



 
 

 




 

 

 




 اً كبـرياًالثقافية للشيعة يف الكويت يـرتبط ارتباطـاحلديث عن األنشطة الرتبوية وو
ـراين األـصـل حمـمـد الـشـريازي  اـلـذي وـصـل إىل الكوـيـت ـسـنة ؛ـبـاملرجع الـشـيعي اإلـي

ـة،اً حـيـث أـسـس مـسـجد، بـعـد اـشـتداد الـضـغوط علـيـه يف الـعـراق)١٩٧١(  ،ً وديوانـي
 .لعراق وبدأ يستقبل طلبته اهلاربني من ا،)الرسول األعظم (: باسمً ومدرسة،ًومكتبة

 مـا املرجـع اً يطمـح إىل أن يصـبح يومـ-فرتة وجوده يف العـراق-وكان الشريازي 
 !»والية الفقيه« ويؤسس دولة ،األعىل

 وجـد أن تلـك الدولـة الصـغرية التـي يشـكل فيهـا ؛لكنه عندما جـاء إىل الكويـت
ر  حيـث أصـد، وهو ما تفرغ له،الشيعة أقلية ال تؤهله للقيام سوى بالنشاطات الثقافية

 ،ودعا فيها إىل اإلكثـار مـن بنـاء املسـاجد واحلسـينيات، »رسالة املساجد واحلسينيات«
 . واالحتفاالت الشيعية، والرثاء، والوعظ،إلقامة صالة اجلامعة

 ، والـدروس، والزيـارة، والدعاء، وإصدار النرشات،كام دعا إىل تأسيس املكتبات
 . وعقد املؤمترات،ل ومجع املا، واإلطعام، وإقامة الفواتح،والتأليف

 دعا فيه أصـدقاءه ،»نحو يقظة إسالمية« يف الكويت كتاب )هـ١٣٩٢(ّوألف سنة 
 :ومؤيديه إىل

 تأسيس منظمة للدفاع عن املضطهدين واملهجرين يف العامل.
 والتدرب عليها؛ والتسلح بأفضل األسلحة،التهيؤ الكامل للسلطة .
 مية وتكوين املصارف اإلسال،مجع املال.
 والنرش، والدعاية،االهتامم باإلعالم .
 التشجيع عىل طلب العلوم الدينية.
 تكوين منظامت خاصة للشباب والنساء. 

 عن طريق طبع ؛ثنى عرشييف الكويت بنرش املذهب اإلمامي اإلالشريازي واهتم 



 
 





 

 

 



– 

  . لعبد احلسني رشف الدين»املراجعات«ونرش أكثر من مائة ألف نسخة من كتاب 
الشـيعة  أن يكسـب رشحيـة ال بـأس هبـا مـن : يف الكويـتوجودهواستطاع خالل 

 .رة تقليده إىل البحرين والسعوديةكام أنه استطاع أن يمد دائ، الكويتيني لتقليده
 


k التي يرأسها النائب صالح عاشور؛ّإنشاء مربة أهل البيت .

k ٢٠٠٢ آيار/مايو (ريية يف شهر ّإنشاء مربة دشتي اخل(. 
 ، حيث الكثري من الشيعة مـن التجـار؛ فعديدة ومتنوعة:وأما األنشطة االقتصادية

 هـذه املكانـة اعـتالء وقد ساعدهم يف ،ورجال األعامل الذين يدعمون أنشطة طائفتهم
 .ّاالقتصادية اهلامة مشاركتهم لبعض شيوخ آل الصباح يف أعامهلم التجارية

 ، والكـاظمي، وقبـازرد،هببهـاين:  الشيعة عائالت اقتصادية كبرية منهاوبرزت من
ـوزان، وبوشــهري، وهبمــن،واهلــزيم ـدي، واـل ـامس، واملزـي  ، ودشــتي، ومكــي، ومـق
 .لخإ... والنقي،والرصاف

:  يسيطرون عىل قطاعات اقتصادية هامة عديدة منهـا-ومنذ فرتة طويلة-هنم أكام 
 . واملخابز، والذهب، والسجاد،املواد الغذائية




 ، وتواجد يف مؤسسات احلكم املختلفة،للشيعة يف الكويت نشاط سيايس ملحوظ
 ،الســلك الــدبلومايس، ويف الرشطــةو ، الترشيعيــة والتنفيذيــة: الســلطتنيومتثيــل يف
 :واجليش

                                         
 ).٥٢-٥١ص(، ألمحد الكاتب »التطوراملرجعية يف مواجهة حتديات : الشريازي«)    ١(



 
 

 




 

  :جملس األمة) أ(
انون  وق،٢٣/١/١٩٦٣أجريت أول انتخابات الختيار أول جملس أمة للبالد يف 
ـة الشــيعية ـد لألقلـي ـت ال حيــدد مقاـع ـات يف الكوـي ـد ؛االنتخاـب ـع املقاـع ـرتك مجـي ـام ـي  إـن

 .للمنافسة
 ، وحرصوا عىل التواجد فيه منذ بداياته،اً كبرياًجلس األمة اهتاممملوقد أوىل الشيعة 

 وبنيد ، والدسمة، الرشق:وعملوا عىل تعزيز تواجدهم يف املناطق التي يكثرون هبا مثل
 ، وـسـلوى، وميـدان ـحـويل، الرميثـيـة:وحماوـلـة التواجـد يف مـنـاطق أـخـرى مثـل ،القـار

 . عليهماً حتى صارت بعض الدوائر حكر؛ واجلابرية،والصليبخات
:  كـان للشـيعة عـدد مـن النـواب هـم)١٩٩٩(ويف املجلس الذي تم انتخابه سنة 

 . رعدنان عبد الصمد، عبد املحسن مجال، حسني القالف، صالح عاشور، حسن جوه
ن، ادائرة، ينتخب مـن كـل دائـرة اثنـ) ٢٥(مع العلم أن الدوائر االنتخابية عددها 

 .اً نائب)٥٠(فيكون عدد أعضاء املجلس 
 فـاز النـواب الشـيعة )م٢٠٠٣متـوز /يوليـو(ت يف شـهر التي جرويف االنتخابات 

 - وحسن جـوهر ، يف الدائرة األوىل-  ويوسف زلزلة،صالح عاشور: اآلتية أسامؤهم
 .يف الدائرة الثالثة عرشة - وصالح خورشيد ، وحسني القالف، الدائرة الثامنةيف

 فاز الشـيعة بأربعـة مقاعـد )٢٠٠٦حزيران /يونيو(ويف انتخابات جملس األمة يف 
ـت مــن نصــيب  حســن جــوهر، صــالح عاشــور، عــدنان ســيد .، دالري أمحــد :كاـن

 .الصمد عبد
ـايو(ويف انتخاـبـات  ـار /ـم ـاز الـشـيعة )٢٠٠٨أـي ـة أـسـامؤهم ـف  ،أـمحـد الري: التالـي

 .الصمد عدنان عبدو، صالح عاشورو، حسني القالفو، جوهر حسنو
                                         

 :املوقع الرسمي ملجلس األمة الكويتي عىل شبكة االنرتنت: انظر )١(
 

 

 






 
 





 

 

 



– 

 ويتقربـون مـن بـعـض ،وداخـل املجلـس يتبنـى النـواب الـشـيعة مطالـب طـائفتهم
 ؛ جتمع نـواب التكتـل الشـعبي: مثل، ويشكلون معهم تنظيامت مشرتكة،النواب السنة

 .نيالذي شّكله الشيعة مع بعض املستقل
  :جملس الوزراء) ب(

 عـادة مـا حيـرص ، وزيـر شـيعي:جرت العادة عىل أن يكون يف كل حكومة كويتية
 .هذا الوزير عىل صبغ الوزارة بالصبغة الشيعية

 حممد :مثل الشيعة فيها )م٢٠٠٣(واحلكومة التي شكلها الشيخ صباح األمحد سنة 
ذان احلـرمني الرشيفـني مـن األ الذي بدأ عهده بإزالة صـور ، وزير اإلعالم؛أبو احلسن

  !الذي يبثه تلفزيون الكويت
 وعـبـد الوـهـاب ،ـصـالح خورـشـيد:  ـبـرزت أـسـامء مـثـل:ويف احلكوـمـات الـسـابقة

 . وعبد العزيز حممد بوشهري، وعيسى املزيدي،الوزان
 الـذي كـان ؛ عبـد املطلـب الكـاظمي: كان الوزير الشيعي هـواًويف حقبة أكثر قدم

 فجـاء بشـيعي ليكـون ؛عهـا بطـابع طائفتـهك الوزارة إال بعد أن طب وما تر، للنفطاًوزير
 إضـافة إىل رؤسـاء ، ووضع عـىل رأس رشكـة الـنفط أحـد الشـيعة،أحد وكالء الوزارة

 . وكبار املديرين،اإلدارات
  املحمـد برئاسـة الشـيخ نـارص)٢٠٠٦متوز/يوليو(يف احلكومة التي تشكلت يف و

 وزيرة االتصـاالت، وعبـد اهلـادي ؛معصومة املبارك: الصباح، تم متثيلهم بوزيرين مها
 .  وزير الدولة لشؤون جملس األمة؛الصالح

                                         
=  http://www.majlesalommah.net  
 ).٣٢١ص (»وجاء دور املجوس« )١(

http://www.majlesalommah.net


 
 

 




 

 

 




الـدكتور : يعة فيهـامثـل الشـ )٢٠٠٨(ويف احلكومة التي تشـكلت يف صـيف عـام 
 من التحالف الـوطني البلدية  ووزير دولة لشؤون،وزير األشغال العامة ؛فاضل صفر
 .  وزير املالية ؛اميل مصطفى الشليربايل والاإلسالمي،
كونه ال يـزال مـتهام عـىل ذمـة قضـية  ؛ مشكلة يف الكويت توزير فاضل صفروأثار

 .أمام املحاكم الكويتيةال تزال قضيته منظورة مغنية، وتأبني 
 الفريـق عـيل : منصب رئيس أركان اجلـيش، هـو الشيعة البارزينوتقلد واحد من

ليات االنسانية الكويتي، ثم صدر مرسوم يف  الذي توىل بعد تقاعده مركز العم؛املؤمن
 .ا للكويت لدى العراقً بتعيينه سفري)٢٠٠٨متوز /يوليو(

  :التجمعات والتنظيامت) جـ(
، كان يتبع قيادة الثـورة اإليرانيـة الذي ؛»حزب اهللا الكويتي« :من أخطر تنظيامهتم

 ! والبحرينية يف الكويت والسعوديةوهو املسؤول عن كثري من األعامل اإلرهاب
  والذي كان مقـره يف مدينـة قـم؛»حزب اهللا الكويتي«وتفكيك تم إغالق وقد   

 مقابل سكوت احلكومة الكويتية عن املطالبـة بمجموعـة عراقيـة مكونـة مـن ،اإليرانية
 الشرتاكهم ؛ عليهم باإلعداماً كان حمكوم؛احلرس الثوري ستة من عمالء استخبارات

 .٢٥/٥/١٩٨٥يت يف الكو يف حماولة اغتيال أمري
 ، إنشـاء األحـزاب السياسـية-شأهنا شأن بقية دول اخلليج-متنع الكويت ولكون 
وتـدخل االنتخابـات )  جتمـعتكتـل، حتـالف،(التنظـيامت حتـت مسـميات تقوم بعض 

 .النيابية حتت هذه األوصاف
ً الـذي حـل بـديال؛)التحالف اإلسالمي الوطني (:وللشيعة تنظيم حتت اسم  عـن ّ

 !)١٩٩٨( الذي جرى جتميده سنة ؛ف اإلسالمي الوطنياالئتال
  عــدنان : مــنهم)٢٠٠٣و ١٩٩٩(وقــد طــرح مرشــحني عديــدين النتخابــات 



 
 





 

 

 



– 

ُ إال أـنـه مـنـي هبزيـمـة كـبـرية يف ؛ وـنـارص رصـخـوه، وعـبـد املحـسـن ـمجـال،عـبـد الـصـمد
  .٢٠٠٣انتخابات 

  .وهذا التحالف يتبع املرجعية اإليرانية ووالية الفقيه
 .»حركة أنصار احلرية« : شيعي آخر باسموهناك تنظيم

 تيارات سياسية شيعية ٤ تم إشهار ائتالف التجمعات الوطني بمشاركة ؛اًومؤخر
جتمـع العدالـة «، و»جتمـع امليثـاق الـوطني«، و»حركة التوافق الوطني اإلسالمية« :هي

 .»جتمع علامء املسلمني الشيعة«، و»والسالم
 عبـد الواحـد اخللفـان.  و د،ا لالئتالف ا عامًمينتم اختيار عبد احلسني السلطان أو
رضـا  و،د السـميع هببهـاينعب.  د:ا للرس، واألعضاء وهمً، وضاري الشاميل أميننائبا له

مـن جتمـع علـامء  - ونـاجي القـالف ،محـد حسـنيأ مـن امليثـاق، والشـيخ - الطبطبائي
 .من التوافق - وشيبة بن شيبة ،نزار مال مجعة. الشيعة، ود

 


 
ـريات  إذ إ؛ّمل يـكـن ـشـيعة الكوـيـت بعـيـدين ـعـام ـجيـري يف الكوـيـت والـعـامل ن املتـغ

 وسـامهت يف تعزيـز نفـوذهم ،اً انعكست عليهم إجيابـ: والدولية، واإلقليمية،الداخلية
 .ّوحسنت صورهتم

 فمنـذ ،يـدة أن عالقات شـيعة الكويـت بـبالدهم مل تكـن معظـم األحيـان ج؛ذلك
 توجهـت أفئـدة الكثـريين مـن شـيعة :)١٩٧٩(اللحظات األوىل لثـورة اخلمينـي سـنة 

 اسـتقبال -آنـذاك-ّ بل ووجهوا سهامهم نحو بالدهـم التـي رفضـت ،الكويت نحوها
                                         

 .)هـ١٤٢٦حمرم ( »الوكالة الشيعية لألنباء« )١(



 
 

 




 

 

 




أنصار ( وأصدر ، وقبل توجهه إىل فرنسا، بعد إخراجه من العراق؛اخلميني يف الكويت
 كـالوا فيـه السـباب : وقبل انتصار الثورة،طاحة بالشاه قبل اإلاً منشور)اإلمام اخلميني

املرجع ( الذي اعتربه املنشور ؛ ألهنا رفضت دخول اخلميني!والشتائم حلكومة بالدهم
 .)األعىل للطائفة الشيعية

وال شك أن توزيع مثل هذا املنشور يف وقت مل تكن الثـورة قـد نجحـت وحققـت 
 وبدأوا بالعمـل والـترصف ،عطتهم شحنات كبرية أن ثورة اخلميني قد أ:أهدافها يعني

 وبـدأ الكثـري مـن الشـيعة ينتقلـون إىل إيـران للدراسـة ،ًبناء عىل أساس انتصـار الثـورة
 . بغض النظر عن جنسياهتم؛ معتربين أنه وطن مجيع الشيعة؛قامةواإل

 


 

ف الكويت إىل جانـب  ووقو،)١٩٨٠(ومع اندالع احلرب العراقية اإليرانية سنة 
ـراق ـض الكــويتيني الشــيعة:الـع ـال ضــد العــراق؛ اشــرتك بـع   ، كمتطــوعني يف القـت

بسـبب مسـاعدهتا الكويـت وكان شيعة الكويت الورقة التي استخدمتها إيـران ملعاقبـة 
 .للعراق

 وارتكبـوا يف ثامنينيـات الـقـرن ،ّورسعـان مـا نظـم الشـيعة صـفوفهم خلـف إيـران
 وحماولـة ،)١٩٨٣( كتفجري بعض السفارات األجنبيـة سـنة ؛اجلبنياملايض ما يندى له 

 وقتـل بعـض ، واختطاف طائرتني مـدنيتني كـويتيتني،)١٩٨٥(اغتيال أمري البالد سنة 
                                         

 ).٣٤٣-٣٤٠ص (»وجاء دور املجوس« )١(
نية، وهو كان قـد مكـث يف  مقابلة الشيعي الكويتي عباس بن نخي حول الثورة اإليرا:انظر )٢(

 .٢/١٠/٢٠٠٠»  الكويتيةالوطن«، )١٩٩٣-١٩٨١( سنة ١٢قم بإيران 
 ).٣٠٤ص (»مهوم األقليات« )٣(



 
 





 

 


 



– 

 اً األمـر الـذي جعـل الكويـت تعـيش قيـود؛ وتنفيذ تفجريات يف أمـاكن خمتلفـةركاهبا،
 .واضحة عىل احلياة السياسية

 فلقد كان هلم دور بارز يف دعم ،شيعة الكويتذي ارتكبه إضافة إىل التخريب الو
  . للعمل ضد بلداهنم؛ وخاصة يف البحرين؛التنظيامت الشيعية يف اخلليج

 لـتـوتري ،عـن خمطـط إيـراين )م٢٨/٦/١٩٩٦(وقـد كشـفت جملـة الـوطن الـعـريب 
الـدعم ) حزب اهللا الكويتي( من خالل تقديم شيعة الكويت أو ؛األوضاع يف البحرين

 .بمسامهة من حزب اهللا اللبناين) حزب اهللا البحريني(شيعة البحرين ل
 كان للشيعة يف الكويت دور ملحوظ يف أعامل التخريب التي ؛وإضافة إىل البحرين

 وعند إلقاء القبض عىل ،)م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩(ة ـشهدهتا مكة املكرمة يف موسم حج سن
 !املخربني تبني أن بعضهم حيمل اجلنسية الكويتية

يـؤدون الـدور نيابـة عـن ) م١٩٨٩( أن شيعة الكويت كانوا يف ذلك العـام  ؛لكذ
 بسـبب رفـض السـلطات السـعودية ؛ الذين كانوا قـد قـاطعوا موسـم احلـج؛اإليرانيني

 !ةسم احلج السابقاألنشطتهم التخريبية يف مو
 


 

ة ذهبـيـة  مناـسـب:)١٩٩١-١٩٩٠(ـحـرب اخلـلـيج الثانيـة و ،شـكل ـغـزو الكويـت
 أن الذي قام باالعتداء عىل بالدهم هذه املـرة ؛ذلك !لشيعة الكويت للظهور واالرتقاء

 . الذي كان حيارب إيران قبل سنوات قليلة؛هو صدام حسني
 ا  باعتباره عدو؛وقد استطاعت هذه األزمة أن توحد املشاعر الكويتية جتاه العراق

                                         
 ).٢١٣ص(دكمجيان   ريتشارد »األصولية يف العامل العريب« )١(



 
 

 




 

 

 




 جتـاه العـراق اً متطابقـاًت والشـيعة موقفـ واختـذ السـنة يف الكويـ،ال جمال للوفـاق معـه
 .وصدام حسني

 فإيران التي كانـت بـاألمس معتديـة ،كام أن النظرة الكويتية بدأت تتغري جتاه إيران
 خاصة وأهنا أعلنت أهنا لن تقـف إىل جانـب ،صارت اليوم إحدى ضحايا نظام صدام

 .يف هذه احلرب -ّعدوها اللدود-صدام 
 واستالم هاشمي رفسنجاين ،ن تزامنت مع وفاة اخلمينيوهذه التطورات جتاه إيرا

 األمـر الـذي ظنـه العـامل بأنـه انتهـاج ، يف ظل املرشد اجلديد عيل خـامنئيرئاسة الدولة
 مـن سياسـة تصـدير الثـورة ً بـدال؛ تقوم عىل احلوار واالعتـدال؛لسياسة إيرانية جديدة

 .الصدامية التي عمل هبا اخلميني
 الالحقة أثبتت أن سياسة تصدير الثورة ما زالت سارية وبالرغم من أن األيام

 : ومنها الكويت؛ عربية أخرىً إال أن دول اخلليج ودوال؛وإن كانت بأساليب جديدة
 وتوقيـع اتفاقيـات يف ، وتطوير التعـاون االقتصـادي،بدأت بتحسني عالقاهتا مع إيران

 .كافة املجاالت
ديدة بني الكويت وإيران أن تـؤدي إىل ّوقد كان من شأن هذه العالقات الودية اجل

 لإلطاحـة بالنظـام ً داعـاماً خاصة وأن إيـران اختـذت موقفـ؛توسيع نفوذ شيعة الكويت
 وإن تطلب األمر تقديم العون واملساعدات للقوات األمريكية ،)٢٠٠٣(العراقي سنة 

 .وحلفائها
لـك  وقبـل ذ،ّوجاءت بعض حوادث مهامجة األمريكيني مـن قبـل مجاعـات سـنية

ـات املتحــدة)ســبتمرب ١١(أحــداث    ؛ بارتكاهبــا)تنظــيم القاعــدة( واهتــام ، يف الوالـي
 الـذين اسـتعانت هبـم احلكومـة الكويتيـة لتعـذيب إسـالميني !لتعيل من أسـهم الشـيعة

 اعتقلتهم احلكومة الكويتية يف أعقاب حوادث االعتداءات عىل األمريكان يف ؛كويتيني
 .الكويت
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 .ين قاموا بتعذيب هؤالء املعتقلني هم من الشيعةوقد تبني أن معظم الذ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

                                         
 .١٤/١٠/٢٠٠٢» مفكرة اإلسالم«موقع )   ١(
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ـة ـصـغرية يف مـسـاحتهاالبـحـرين  حـيـث يلـعـب ، كـبـرية يف أـحـداثها، دوـلـة خليجـي
 فقـد ، يف رسم األحداث التي تـدور يف هـذه اجلزيـرةاً خطرياًدورها الوجود الشيعي في

 يف أعـامل العنـف والتخريـب التـي اً الشـيعية يف البحـرين دور)األكثريـة(لعبت قضـية 
 واقتفـاء النمـوذج ،َّ وبلغـت حـد املطالبـة بإلغـاء النظـام امللكـي،لشيعةطالتها من قبل ا

 .اإليراين
 وتروجيـهـا ألـغـراض سياـسـية ؛)األكثرـيـة(أكذوـبـة  ـتـم بفـعـل انتـشـار ؛ـكـل ذـلـك

 حيـث سـنتطرق إىل الوجـود ؛ وهو األمر الذي نحن بصدد مناقشته ودراسته،واضحة
اهليئات والتيارات الشـيعية العاملـة  و، وكيفية دخول التشيع إليها،الشيعي يف البحرين

 وأثـر العالقـات البحرينيـة اإليرانيـة عـىل شـيعة ، وعالقة هذه التجمعات بإيران،هناك
 ،صـعودهم املسـتمرتواجدهم واالختالف الذي طـرأ عـىل أحـواهلم وِّبني ن و،البحرين

 .همونظرهتم إىل بلد
 


 
 ـعـىل الـسـاحل الـغـريب للخـلـيج الـعـريب  ـكـان يطـلـق ـعـىل اـلـبالد الواقـعـة :ام مىضفـي

 ثم اختزل ، أو باألحرى املنطقة الواقعة بني مسقط والبرصة،»البحرين« : اسم-كلها-
 وقـد ، اليوم عىل تلك اجلزيرة الرابضـة يف قلـب اخللـيج العـريباً وصار مقصور،االسم

ــل وأخـيــه تغـلــب: وـهــو،»أوال« :كاـنــت ـفــيام ـســبق تـســمى   ، ـصــنم لبـكــر ـبــن واـئ
 ألن بني وائـل مـع عبـد قـيس كـانوا يسـكنوهنا يف ،»أوال« جلزيرة باسم صنمفسميت ا



 
 





 

 


 



– 

 .ذلك الزمان
 - اـلـبالد الـتـي ـعـىل الـسـاحل ـمـن اـلـبرصة إىل مـسـقط:أي-وـقـد كاـنـت البـحـرين 

 فـقـد بـسـطوا ، ويف الـسـنني األوىل ـمـن البعـثـة النبوـيـة؛مـسـتعمرة فارـسـية قـبـل اإلـسـالم
 وكـان ، مـن أمـراء العـرب-اًغالبـ-نوا ّ ولكـن حكامهـا كـا،م٦١٥نفوذهم عليها سنة 

  وأكـثـر ـهـؤالء ـمـن ، وـمـن ـعـرب نـجـد، والنـصـارى، واليـهـود،ـسـكاهنا ـمـن املـجـوس
 . ومتيم، ووائل،عبد قيس

 العالء بـن : أحد أصحابه الكرام وهوخ أرسل النبي :ويف السنة الثامنة للهجرة
 إال أهنـم ،لق كثـري ودخل يف دين اهللا خ، ليدعو أهل هذه البالد إىل اإلسالم؛احلرضمي

احلرضمـي واجلـارود بـن عبـد القـيس بـن  فـانطلق العـالء ،خارتدوا بعد وفاة النبي 
 وعـادت بـالد البحـرين إىل ،ت وانضـم إلـيهام خالـد بـن الوليـد ،لتأديب املرتـدين

  .اإلسالم
لبنـي  ومن بعـدهم ، ثم لبني أمية،ت للخلفاء الراشدينن فقد دا؛وأما هذه اجلزيرة

 ، والقرامـطـة، وـصـاحب الـزنج،اخلـوارجنهـا مل ـتـتخلص مـن اغتـصـاب  ولك،العبـاس
 . هلاوغريهم
 وصيد اللؤلؤ فقد ، وانتشار الزراعة، وأمهيتها خلطوط املالحة، ملوقعها املميزاًونظر

 .تسابق إليها الفاحتون يف قديم الزمان
ـة ـاث ســيطر الع:ويف العصــور احلديـث ـاليون عليـه ـون والربتـغ ـود الوجــود، امنـي  ويـع

 يف ـهـذه املنطـقـة إىل االتفاقـيـات املـشـبوهة الـتـي عـقـدهتا الدوـلـة األجنـبـياالـسـتعامري 

                                         
عبـد اهللا الغريـب، .  و د،وما بعدها) ٧٢٠ص(، اجلزء الثاين »ملوك العرب«أمني الرحياين،  )١(

 ).٣٠٢-٣٠١ص  (»وجاء دور املجوس«



 
 

 




 

 


 


 

 ، واملجـر،سـبانياإ و، وعـىل رأسـها الربتغـال؛الصفوية الشيعية مع الـدول االسـتعامرية
  . ووقف فتوحاهتا يف أوروبا،ثامنية من أجل القضاء عىل الدولة الع؛والبندقية

 عهد إدخال قوى االستعامر : هو-بشهادة اجلميع-وقد كان عهد الدولة الصفوية 
 ، ويف نفـس الوقـت أعاقـت فتوحـات العثامنيـني،ّ حيث مهـدت هلـا الطريـق؛يف املنطقة

 .وشغلتهم عن مهامهم الكربى
-ـهــ ٩٠٦( مـن سـنة اًكانـت الدولـة الصـفوية الشـيعية التـي حكـمـت إيـران بـدء

 لـنرش اً وغربـاًطلقة يف فتوحاهتـا رشقـيقلقها أن ترى دولة اخلالفة العثامنية من) م١٥٠٠
 وتوجيه الطعنات هلم ، فبدأت بمناوشة العثامنيني واستفزازهم!اإلسالم وتوسيع رقعته

 ونشـب ، وخاصـة يف عهـد الشـاه اسـامعيل الصـفوي؛ وحياكـة املـؤامرات،من اخللف
ة  وانتهـت هبزيمـ،م١٥١٤ سنة )جالديران(القتال بني العثامنيني والصفويني يف موقعه 

سامعيل يقيم العالقـات إ فأخذ الشاه ؛إال أهنا مل تنه الوجود الصفوي، نكراء للصفويني
احلـاكم - ومتت بينـه وبـني البـوكرك ،مع الدول الغربية من أجل القضاء عىل العثامنيني

:ّ اتفاقية نصت عىل أن-الربتغايل يف اهلند
 طيفتصاحب قوة بحرية برتغالية محلة إيران عىل البحرين والق.
  يف بلوشستان ومكران»التمرد«تتعاون الربتغال مع إيران يف إمخاد حركات .
 تتحد الدولتان يف مواجهة الدولة العثامنية. 
  وتوافق عىل أن يبقى ،النظر عن جزيرة هرمز) الصفوية(ترصف حكومة إيران 

  .وأن ال تتدخل يف أمورها الداخلية،  للربتغالاًحاكمها تابع
                                         

 ).٤٨ص (»ةالصفويون والدولة العثامني«أبو احلسن علوي عطرجي،  )١(
 ).٤٩ص( املصدر السابق )٢(



 
 





 

 


 



– 

  .م١٦٠٢م إىل سنة ١٥٢١لبحرين من سنة ني ل الربتغالياحتالل :ج عن ذلكونت
 وحكموها بشكل متقطع حتى سنة ؛ثم استوىل عليها بعد ذلك اإليرانيون الفرس

 . عندما متكن عرب عتبة من طرد اإليرانيني منها؛)١٧٨٣(
قيـات  وقد دخلـوا يف اتفا، تنحدر من قبيلة عتبة-اآلن- وعائلة آل خليفة احلاكمة

 .١٩٧١ حتى إعالن االستقالل سنة ؛محاية مع بريطانيا
 


 

 ألسباب سياسـية ؛دأب الشيعة عىل رفع نسبتهم يف مجيع البلدان التي يقيمون فيها
 التي بـالغ الـبعض بـالقول بـأن الشـيعة ، البحرين: ومن تلك الدول!ال ختفى عىل أحد

  ! من إمجايل السكان)%٦٥ إىل ٦٠(كلون ذوي األصول اإليرانية يشوالعرب منهم 
 أن سـكان :)١٩٩٣( حول األقليات لسـنة »مركز ابن خلدون«وقد جاء يف تقرير 

 :البحرين ينقسمون إىل ثالث جمموعات
 ونسـبتهم ،والعـرب السـنة،  من جمموع السـكان)%٤٥( ونسبتهم ،العرب الشيعة

 .)%٤٥(كذلك 
 وبـذلك يصـل الشـيعة ،ثـان مـن الشـيعة والثل، وثلثهم سـنة؛)%٨(أما اإليرانيون 

 .)%٥٢(العرب واإليرانيون إىل حوايل 
 .)%٤٨( فنسبتهم ؛أما السنة العرب واإليرانيون البلوش

قام برفـع نسـبة الشـيعة يف  ١٩٩٩ ذاته الصادر سنة »ابن خلدون«إال أن تقرير 

                                         
 ).٣٠٢-٣٠١ص  (»وجاء دور املجوس« )١(
 ).٣٠٢ص( )٢(



 
 

 




 

 


 


 

 ومل ! يف البحـرين للواقع السـكاينة ومنافي، وهي نسبة غري واقعية،)%٧٠(البحرين إىل 
 خالل )%٧٠( إىل )%٥٢(يذكر التقرير األسس التي استند عليها لرفع نسبة الشيعة من 

 وخالل ، عىل الرغم من أنه مل حيصل ما يدعو إىل ارتفاع النسبة هبذا الشكل، سنوات٦
 سوى ما عزاه التقرير إىل أن الشيعة معظمهم ريفيون يكثر عندهم ؛هذه الفرتة القصرية

 .جاباإلن
الـذي يـتم بـدعم وتشـجيع  ؛وتعـدد الزوجـات ،بالرغم مـن صـحة هـذا األمـرو 

 إال أن ذلـك ال ! مـن أمـوال اخلمـسمع التكفل باملصاريف الالزمـةالقيادات الطائفية 
 !!يربر التالعب هبذه النسبة هبذا الشكل املشبوه

د تنـاول  إذا علمنـا أن املركـز قـام بـاليشء نفسـه عنـ-ًأيضـا-واألمر يدعو للغرابة 
 .الشيعة يف العراقنسبة قضية 

ّنداء وجهته  »اخلليج العريب يف ماضيه وحارضه«: خالد العزي يف كتابه. وقد نقل د ً
 إىل شعوب وحكومات الدول العربية إىل ٥/١٢/١٩٧١صحيفة السياسة الكويتية يف 

 .اختاذ كافة السبل لردع خطر التسلل اإليراين يف األرض العربية
ينبغي التقليل من أمهية ال  ؛اً خامساًحيفة بأن املتسللني يشكلون طابوروقالت الص

  .)اإلماراتية( خاصة بعد احتالل اجلزر العربية ؛خطره
 الـذي ؛وصفت خطر التسلل اإليراين بأنه ال يقل خطورة عن التسلل الصـهيوينو

  .يعترب أحد أسباب ضياع فلسطني واغتصاهبا

                                         
 ).١٩٥ص ( )١(
 . من هذا الكتاب)٢١ص (راجع  )٢(
 .)٢٤٣ ص( )٣(



 
 





 

 


 



– 

ـ؛ذـلـك وقـبـل ـس اجلامـع ـان جمـل ـة ـك ـه ،ة العربـي ـني( ويف دورـت ـة واألربـع   يف)احلادـي
 وطلـب مـن ، بحث موضـوع اهلجـرة األجنبيـة إىل إمـارات اخللـيج)٣١/٣/١٩٦٤(

 . والتبرص باألخطار التي تواجهها،الدول املعنية تقييدها
 كـان :-خاصـة- والبحـرين -عامة- ال خيفى أن زيادة عدد الشيعة يف اخلليج ؛اًإذ

 يف ظـل غفلـة ،نية املتزايدة إىل بلدان اخلليج أثنـاء احلكـم الربيطـاينبسبب اهلجرة اإليرا
 بـل إن بعـض الـذين زاروا البحـرين أو كتبـوا عنهـا يف ! وتساهل شيوخ اخلليج،أهلها

  . أن الوجود الشيعي هو وجود أجنبيبدايات هذا القرن يذكرون رصاحة
رة بمئتي ألف مـن  عام-عىل صغرها-وهي «:  عن البحرينيقول أمني الرحياين

 عربيـة ، بيد أهنا ال تزال عربية األصل واحلكـم،العرب واألعاجم من الرشق والغرب
 وفـيهم مـن ،-عـرب نجـد- ألن أكثـر سـكاهنا مـن العـرب األصـليني ،اللغة والـروح

ما اجلعفريون فهم مثـل ، أ واجلعفري، واحلنبيل، والشافعي،املذاهب اإلسالمية املالكي
 .» أو إيرانيو التبعية، ألهنم إيرانيون؛ألجانب يعدون من ا!اهلنود

 وحصول الشيعة يف ،)٢٠٠٢(وقد جاءت نتائج االنتخابات البلدية والنيابية سنة 
 يف اً مقعد)٤٠( من أصل اً مقعد)١٣( وعىل ،)٥٠(  أصل مناً مقعد)٢٣(األوىل عىل 

 . لتعطي صورة تقريبية عن حجم الشيعة يف البحرين،الثانية
صوهلم عىل أقل من ثلث مقاعد املجلس النيايب بسـبب مقاطعـة بعـض فإذا كان ح

 فإن حصوهلم عـىل أقـل مـن نصـف ! بعض اليشءاًتنظيامهتم لالنتخابات يبدو ومفهوم
األغلبيـة :  تبطل نظرية:مقاعد البلديات يف االنتخابات التي شارك فيها مجيع قطاعاهتم

                                         
 ).٦١ص( » دراسة موجزة:اخلليج العريب« )١(
 ).٧٢١ص (،١٩٢٤  الصادر سنة»ملوك العرب«يف كتابه  )٢(



 
 

 




 

 


 


 

 .الكاسحة أو املطلقة
 إذ اكتشف يف بداية ؛كيبة السكانية مستمرة يف البحرينوال تزال حماوالت تغيري الرت

 ألغـراض ؛داخل املحـرق  وجود خمططات إيرانية تسعى لرشاء األرايض م ٢٠٠٧سنة 
ورشكـات أخـرى    خيلو جملس إدارته من بحـرينيني،  ،كبنوأن الداعم لذلك   ،سياسية

 .اًحرق خصوصامل    ويف؛عىل أرض البحرين   جتري   تدعم هذه املخططات التي
 




 
 وأثرها عىل شيعة البحـرين نقـف عنـد ،عند احلديث عن عالقات البحرين بإيران

: حقيقتني هامتني مها
  أصـبحت قبلـة الشـيعة يف العـامل:)١٩٧٩(أن إيران بعـد ثـورة اخلمينـي سـنة ، 

 وكذلك الطوائف الشـيعية ،ف الشيعية يف كل مكانّووضعت نفسها وصية عىل الطوائ
 .إيران نموذجها وقدوهتاجعلت من 

وهذا ال يمنع وجود تيارات وهيئات شـيعية تعـادي إيـران أو ال تعـرتف بواليتهـا 
 انـشـقاق كـام يف ؛ألسـباب ترـجـع للتنـافس ـعـىل الزعامـة ـمـع اخلمينـي بالدرـجـة األوىل

 . والشخصيات الشيعية،ها من التيارات وغري، عىل الثورة اخلمينية)جماهدي خلق(
 إنـام كانـت الدولـة ،حمصـورة بدولـة اخلمينـيمل تكـن املشاعر الشيعية جتاه إيـران ف

 .س الدور ذاتهالصفوية متار



 
 





 

 


 



– 

 




 اً وإجيابـاً تتأثر سـلب-خاصة- ويف دول اخلليج ، الشيعية يف العاملتجمعاتأن ال 
هذه اجلاليات تسـتخدم مـن قبـل إيـران غالب  خاصة وأن ،بعالقات بلداهنم مع إيران

 .لتنفيذ خمططاهتا يف هذا البلد أو ذاك
 ، للتوتر والشكوك يف معظم فرتاهتـاًالولقد كانت العالقات اإليرانية البحرينية مثا

 وعـدم االعـرتاف ، مـن أراضـيهااً واعتبارهـا جـزء،بسبب أطامع إيران يف هذه اجلزيرة
 بل واحتساهبا ،إيرانية واعتبارها حمافظة ،بجوازات السفر التي كانت تصدرها البحرين

 . التي ورثتها إيران اليوم؛كة فارسلمن إرث مم
 بل قامت إيران باحتالل ثالث ،ي هذا عىل جزيرة البحرينوال يقترص النهج العدائ

 وأبـو ، وطنب الصغرى،طنب الكربى( :جزر تتبع دولة اإلمارات العربية املتحدة هي
، وتوطد  وترفض التخيل عنها، وما زالت إيران حتتلها حتى اليوم،١٩٧١ سنة )موسى

 .وجودها فيها



 
 

 




 

 

 


 

ي مـريزا أغـايس يوـضـح  حـاج)١٩٤٤(ّولعـل ترصيـح رئـيس وزراء إيـران ـسـنة 
ـر ـة النـظ ـدما حقيـق ـيج عـن ـة إىل اخلـل ـولة اإليرانـي ـع «: يـق ـدى مجـي إن الشــعور الســائد ـل

من بدايـة شـط العـرب إىل مسـقط ) اخلليج الفاريس(احلكومات الفارسية املتعاقبة بأن 
 .» ينتمي إلـى فارس:-نـاء وبدون منازعبدون استث-بجميع جزائره وموانيه 

املسترشق الفرنيس لويس يقول  !ل اإليراين خمالف للواقعاملسؤوّالذي ادعاه وهذا 
 )٢٤( فهي ال تبعد أكثر مـن ، باإلحساءا إن البحرين كانت مرتبطة مصريي«: ماسينيون

 .»كم )٢٠٠( بينام يتجاوز بعدها عن إيران ،كم
عندما ١٧٨٣ إىل سنة ١٦٠١وقد حكم اإليرانيون البحرين بشكل متقطع من سنة 

 واحلكم الصفوي يشكل مرحلـة مـن مراحـل ،ل خليفة من طردهم من بالدهممتكن آ
  .ألطامع اإليرانية يف هذه اجلزيرةا

 فقـد كـان شـاه إيـران حممـد ،وقد سارت إيران يف عهد البهلويني عىل املنوال نفسه
 ،ّهـدد بضـمها إىل بـالده و، ويعتربها جزيرة إيرانية،رضا هبلوي دائم التهديد للبحرين

 ، سامهت يف وقف املخطط اإليـراين-آنذاك-بريطانيا التي كانت حتتل البحرين إال أن 
 إىل أن جاء االسـتفتاء ،مقابل غض الطرف عن استيالء إيران للجزر اإلماراتية الثالث

 .ّ والذي أيد فيه معظم البحرينيني االستقالل،١٩٧١الشهري سنة 
نرش مذهبها و ،دير الثورة مبدأ تصوتبنيها ،)١٩٧٩(ومع قدوم ثورة اخلميني سنة 

ـالقوة ـا ـب ـالعراق :وفكرـه ـتمرت  ودخـلـت ،اصــطدمت ـب ـدمرة اـس ـه يف ـحـرب ـم  ٨مـع
  .سنوات

                                         
 ).٣٠٢ص (»وجاء دور املجوس« )١(
 ).٥١ص( »اخلليج العريب دراسة موجزة« )٢(



 
 





 

 


 



– 

 !ما دول اخلليج العربيـة فقـد ناهلـا مـن األذى والتخريـب اإليـراين اليشء الكثـريأ
 ، وحتـى األكـراد؛ وكذلك األتراك،إن العرب حكموا املسلمني«: وكان اخلميني يقول

 .»! وحضارة من كل هؤالء؟اً وهم أعمق تارخي؛م الفرسفلامذا ال حيك
  :ويف بداية الثورة اإليرانية انقسم شيعة البحرين إىل قسمني

 . وحتسني أوضاع الشيعة، كان يطالب ببعض اإلصالحات،صغري حمافظ: األول
 وتشكيل مجهوريـة تسـري عـىل ، كان يطالب باإلطاحة بالنظام امللكي،كبري: اآلخر

 .إليراينالنهج ا
 ريتشـارد دكمجيـان أن شـيعة البحـرين بسـبب أصـلهم الفـاريسالباحـث ويذكر 

 وقـد ، ويف نفس الوقت آثروا االقرتاب من إيـران،أحسوا بيشء من الغربة يف البحرين
ر الشيعة للقضاء عـىل آل ّأن يثو -الشاه يف ضم البحرين جلهود اًخالف-حاول اخلميني 

 ،»اجلبهـة اإلسـالمية لتحريـر البحـرين« : لذلك املخططة وكانت األداة الرئيس،خليفة
  وبعـد إبـعـاده ، الـذي أبعدتـه الـسـلطات البحرينيـة؛ ـهـادي املـدريس:وكـان مـن قادهتـا

ِ واهت،اشتغل ببث التطرف وسط شيعة البحرين  يف حماولـة انقـالب سـنة اًم بأن لـه دورُّ
)١٩٨١(. 

 ،)١٩٧١(استقالل البحـرين سـنة والشيعة يف البحرين يفتخرون بأهنم وقفوا مع 
 كـام جـاء يف مقابلـة مـع ، وعـدم تبعيـتهم إليـران،دهم عىل والئهم لبلـًويعتربونه دليال

 .املعارض البحريني الشيعي عبد الوهاب حسني
                                         

 .)٢٦/٧/٢٠٠٢(، الوطن العريب )خطط الشيعة حلكم قطر(: انظر مقال )١(
 .)٩١ ص( ،٢٠٠٣فرباير  »خمتارات إيرانية«جملة  )٢(
 . وما بعدها)٢١٣ ص (»األصولية يف العامل العريب« )٣(
 .٦/١٢/٢٠٠٢ »الوطن العريب«جملة  )٤(



 
 

 




 

 


 


 

كان الدافع إليه هو وعدم االنضامم إليران  ،إال أن ذلك احلامس للبقاء مع البحرين
 فمن غري املعقول  بينهام، والعداء املتبادل،الشيعة والشاهالرصاع القائم بني رجال الدين 

 يسـعون يف  وهـم؛ أن يطـالبوا بإحلـاق البحـرين إىل إيـران الشـاه-آنذاك-لدى الشيعة 
 ! عن عرش إيرانالوقت نفسه إىل إزاحته

 وهـي ،أعـوام ية وقبل قدوم ثورة اخلميني بثامن،االستفتاء يف أيام الشاهفقد أجري 
 ورسعان ما أثارت هذه الثورة ،اًة يف خمتلف أنحاء العامل نموذجآها الشيعالثورة التي ر

 وأثـارت ، ويف شيعة البحـرين عـىل وجـه اخلصـوص؛الشجون يف نفوس شيعة اخلليج
 ،ّ وجتسد ذلك يف أعامل العنف،فيهم الرغبة بالتبعية للوطن الذي صار قبلة لشيعة العامل

 ـمـن عـقـد اً وـجـزء، ـسـنوات الثامنيـنـاتوالتخرـيـب الـتـي مارـسـها ـشـيعة اخلـلـيج طيـلـة
 وأعـالم حـزب )مخيني وخامنئي( وصور قادهتا ، حيث باتت أعالم إيران؛التسعينيات

 . يف أنشطة وتظاهرات شيعة البحريناً مألوفاًاللبناين التابع إليران مشهدالشيعي اهللا 
  خاصة عقب؛وكانت املعارضة الشيعية قد بدأت يف تنظيم صفوفها يف وقت مبكر

 حـيـث تشـكلت أوىل حرـكـات ، ونرشـهـا لفكـرة تـصـدير الثـورة،قيـام الـثـورة اإليرانيـة
 -ـسـبتمرب ( يف »اجلبـهـة اإلـسـالمية لتحرـيـر البـحـرين« :املعارضـة الـشـيعية يف البـحـرين

  .من العام نفسه) أيلول
 التي تتخذ من لندن ؛»حركة أحرار البحرين اإلسالمية«ثم تشكلت بعدها كل من 

 الذي كانت السلطات البحرينية تنظـر إليـه بوصـفه ؛»البحرين -حزب اهللا« و، هلاا مقر
مـنظامت « لسلسلة تنظيامت أنصار الثورة اإليرانية يف اخلـارج اً تابعا  شيعيا  سياسيًتنظيام

 .»حزب اهللا
 

                                         
 .٢٤/١٠/٢٠٠٢ »اجلزيرة نت«شفيق شقري،  )١(



 
 





 

 


 



– 

 
 وكـان أشـدها سـنة ؛وبعد األحداث الدامية التي انـدلعت يف سـنوات التسـعينات

 مـع اسـتالم ؛)١٩٩٩( هـدأت األمـور سـنة :لطات البحرينيـةبني الشيعة والس١٩٩٤
 . لوالده عيسى بن سلامناً خلف؛الشيخ محد بن عيسى مقاليد السلطة

 والعفـو عـن ، فـتم حتسـني األوضـاع الداخليـة؛ودخلت البحرين مرحلة جديـدة
 ، وأخذ الشيعة يستفيدون من الوضـع اجلديـد، وإطالق احلريات،املعتقلني السياسيني

 حيـث ال يسـمح يف ، وهي متـارس العمـل السـيايس، تأسيسهم للجمعيات:لكومن ذ
 .البحرين بتشكيل األحزاب

 شيعة البحرين، فقد جتددت ى وسيلة مفضلة لدوال تزال أعامل الشغب والفوىض
 .٢٠٠٨ يف شهر مارس  ومهامجة رجال الرشطة، والفوىضأعامل الشغب

 يف خطبـة اجلمعـة بعـد -أكرب علامء شـيعة البحـرين-قاسم  ىعيسوقد قام الشيخ 
 وهتديد احلكومة مـن حمـاكمتهم ،أشهر للمطالبة باإلفراج عن مرتكبي هذه املشاغبات

  !وعقوبتهم
وقد تصدى هلذه املطالبة والتهديد النائب السني الشيخ جاسم السعيدي، وتعرض 

شـيعية خـط أمحـر ال ، وأن املرجعية الذلك هلجوم رشس من قبل شيعة البحرينبسبب 
  . جيوز ألي جهة أن تتعرض هلا

 يرتبط اً هاماً إال أن هناك قطاع؛وبالرغم من تبعية الكثري من شيعة البحرين إليران
 . وال يدين إليران؛بدولة البحرين



 
 

 




 

 


 


 

 


 

   

 
 

 

 



 
 





 

 


 



– 


 


 )أحـرار البحـرين(وهـي امتـداد ووريـث حلركـة ، ٢٠٠١تأسست يف أواخر عـام 
 حسـن : ونائبـه هـو،ن الشاب عيل سـلام: ويرأس اجلمعية،املعارضة خارج البحرين

كـان ـمـن أـبـرز و ، وتعـتـرب اجلمعيـة التـيـار اـلـرئيس يف أوسـاط ـشـيعة البـحـرين،مشـيمع
 .عبد الوهاب حسني -وقت التأسيس-لرئاستها املرشحني 

 ، مع السلطة)١٩٩٨ -١٩٩٤(ّاملحرك األسايس لصدامات اجلمعية وقد اعتربت 
 عىل الرغم ؛)٢٠٠٢(ات النيابية سنة  كانت هي املحرك الرئيس ملقاطعة االنتخاباكام أهن

 ثم غريت اجلمعية رأهيـا وخاضـت ، من أبرز مطالبهااًمن أن الربملان املنتخب كان دوم
 .)٢٠٠٦(انتخابات عام 

ويف لقاءات صحفية ينفـي رئـيس اجلمعيـة وجـود عالقـة بـني احلركـة الشـعبية يف 
تتاح املؤمتر األول للجمعية بأهنـا نه قال يف افأ كام ، وبني النظام القائم يف إيران،البحرين

 . مما يوحي بوالء شيعة البحرين لدولتهم،تعمل ضمن النظام القائم يف البحرين
 ينسـجم مـع حتويـل إيـران لسياسـتها اخلارجيـة مـن تصـدير الثـورة إىل كام أن هذا
 املنـاداة بالوطنيـة : والـذي كـان صـداه لـدى التجمعـات الشـيعية هـو،االنفتاح الثقايف

 !وق للمواطنني املظلومني من اآلخرينواحلق
                                         

 للدراسة يف احلوزة العلمية بمدينـة )١٩٨٧( هاجر إىل إيران عام ،)١٩٦٥(من مواليد عام  )١(
، بسبب دوره يف االضطرابات التي قام هبـا الشـيعة )١٩٩٥(بعد إىل اإلمارات عام ُقم، ثم أ

 .)٢٠٠١( ثم عاد إىل البحرين عام،يف البحرين، ومنها انتقل إىل لندن
 : انظر املوقع الرسمي لعيل سلامن عىل االنرتنت

http://www.toqa.net/toqa/modules/content/index.php?id=١ 

http://www.toqa.net/toqa/modules/content/index.php?id


 
 

 




 

 


 


 

        


 وتعـد )م٢٠٠٢ عـام ،نـوفمرب/ترشين الثـاين(ا يف   تأسس رسمي،تيار شيعي حمدود
 الـذي كـان ؛ حممد عيل املحفوظ: ويرأسها، للجبهة اإلسالمية لتحرير البحريناًامتداد

ًقد شن هجوم مل  بأهنـا اًمعترب ، واألصالة، والشورى، املنرب:ّ عىل اجلمعيات السنية مثلاّ
قامت اجلمعية بمقاطعـة االنتخابـات  مجعية الوفاق، :مثل و!ّلنتائج املرجوة منهاحتقق ا

ا مـا ًومجعية العمل تربطها بجمعية الرسالة عالقة جيـدة، وكثـري ،)٢٠٠٢(النيابية سنة 
 .قيامن أنشطة مشرتكةت

       


 


 .)٢٠٠٢(عام االنتخابات النيابية  فاز منها عضوان يف ،مقربة من احلكومة



 
 





 

 


 



– 


:  رئيسها، يف مدينة املحرق)٢٠/٥/٢٠٠٣(تم االحتفال بافتتاح مقرها اجلديد يف 

 .عبدالعظيم املهتدي البحراين
 


 املـؤمتر )٢٠٠٢كتـوبر سـنة أ( وقد عقدت يف هناية ،تتبع خط املدريس والشريازي
 النـشـاطات  ـمـن مؤـسـيس:وـهـو– واتـصـلت خالـلـه ـهبـادي اـملـدريس ،النـسـائي األول

 .-الرسالية يف البحرين منذ السبعينات
 الحتجازهم لفـرتة مـن ؛)جماهدي خلق( ضد منظمة اً شديداًكام أهنا أصدرت بيان

  اجلمعيـة كام قامـت، يف العراقه أثناء وجود؛الوقت املرجع الشيعي حممد تقي املدريس
 . جلمع التربعات مع مجعية أهل البيت أثناء احلرب األمريكية عىل العراقبحملة

 
 
 
 
 
 

 


 . مجعية شيعية يف البحرين كأول )١٩٧٢( يف عام ا تأسست رسمي
 عيسى أمحد :منهم بعض علامء الدين الشيعة -ومن ثم إدارهتا-قام عىل تأسيسها و
 . اهللا الغريفي عبدو ،اجلمريعبد األمري و ،قاسم



 
 

 




 

 


 


 

 


 

، )١٩٨٢( وأغلقتها السـلطات سـنة ،»حزب الدعوة« خلط اًمثلت اجلمعية امتداد
 . اًفتاح الذي حدث يف البحرين مؤخروأعيد افتتاحها بعد االن

 التشيع لنرش ؛»مركز املعرفة اإلسالمي« :لجمعية عدد من الفروع واملراكز منهالو
 .) واهلندية، والفلبينية،إلنكليزيةا (:بني األجانب الناطقني باللغات املختلفة مثل

 

 
--

 

وتعترب بمثابة اجلنـاح الثقـايف واالجتامعـي جلمعيـة  ،باقر احلواج :-ا حالي- يرأسها
  . كون هذه األخرية أقرب ما تكون إىل حزب سيايس؛الوفاق

                                         
 http://www.ahlolbayt.org:  املوقع الرسمي للجمعية عىل االنرتنت:انظر )١(

http://www.ahlolbayt.org
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ــيس اجل ــاتوإضـــافة إىل تأـس ــايف ،معـي ــيايس والثـق ــتها للعـمــل الـس  وممارـس
 ـفـإن مـظـاهر أـخـرى ـبـارزة تـشـري إىل ممارـسـة الـشـيعة ـلـدور كـبـري يف ،واالجتامـعـي
: منها،البحرين

 يرأس حتريرهـا منصـور و ،)٢٠٠٢(يف العام   اليومية»الوسط« صحيفة إصدار
ـدو ،»حرـكـة أـحـرار البـحـرين« :املتـحـدث الـسـابق باـسـم ،اجلـمـري  ين نـجـل رـجـل اـل

 .عبد األمري اجلمري
 

               


 

 ودعمها وتسهيل ، واملآتم، كعاشوراء؛املشاركة احلكومية يف املناسبات الشيعية 
. وسوريا، والعراق، كإيران؛دخول املشاركني فيها من دول أخرى

 وممارسـتهم حليـاهتم االعتياديـة داخـل ،عـودة املعارضـني الشـيعة مـن اخلـارج 
 اً وزيـرً الـذي أصـبح الحقـا؛العلـويجميـد و ،وعيل سلامن ، اجلمري:منهم و،البحرين
 .للعمل

 



 ـدارس ـيعي اجلعـفـري يف اـمل ـذهب الـش ـدريس اـمل ـرار احلـكـومي بـت ـني ،الـق  وتعـي



 
 

 




 

 

 


 

.مدرسني لذلك يف خمتلف املراحل
 كمؤسسـة ؛ البحـرين وبعـض اهليئـات الشـيعية يف اخلـارجتطور العالقات بني 

 التي استطاعت تنظيم مؤمتر للتقريب بني الشيعة والسـنة يف البحـرين ،اخلوئي يف لندن
 .)٢٠٠٣أيلول /سبتمرب(يف شهر 

 


 
 ، تـم يف)١٩٩٩( مـن سـنة اًيف ظل األجواء االنفتاحية التي شهدهتا البحـرين بـدء

، وانتخاـبـات )٩/٥/٢٠٠٢( إـجـراء انتخاـبـات املـجـالس البلدـيـة يف :)٢٠٠٢(الـعـام 
 .)٢٤/١٠/٢٠٠٢(املجلس النيايب يف 

، فيام حصل )٥٠( من أصل اً مقعد)٢٧( حصل السنة عىل :يف االنتخابات البلدية
 .اً مقعد)٢٣(الشيعة عىل 

 

 



 
 





 

 


 



– 

 التي قاطعها جزء من الشيعة بسبب عـدم أخـذ احلكومـة ؛ويف االنتخابات النيابية
، فـيام حصـل )٤٠( مـن أصـل اًمقعـد) ٢٧( حصـل السـنة عـىل :بعض اقرتاحـاهتمب

 . يف املجلس املنتخب؛اًمقعد) ١٣(الشيعة عىل 
 ا سـني) ٣٨(ّ فقـد تـم تعيـني :-ّعـنيوهـو املجلـس امل-أما الشق الثاين من املجلـس 

 )٤٠( يف املقعدين املتبقيني مـن أصـل ! تم تعيني مسيحي وهيودي مناصفة، فياماًوشيعي
 .اًمقعد

ـة ـات النيابـي ـد إـجـراء االنتخاـب ـي ـشـكلت بـع ـة الـت ـ:ويف احلكوـم ـن ُ ـع ـد ـم ني العدـي
 : وأبرزها،الشخصيات الشيعية فيها

  ن االجتامعية للعمل والشؤواًوزير -جميد العلوي. 
  لألوقـاف اً وكـان قبلهـا مـدير؛ لشـؤون البلـدياتاًوزيـر -حممد عيل السـرتي 

 .اجلعفرية
 للصحةاًوزير - خليل حسن . 
 وهو أول وزير بحريني من أصل إيراين- عبد احلسني مريزا-. 

 ،اً مقعـد)١٦( فقد حصلت مجعية الوفاق عىل )٢٠٠٦(أما يف االنتخابات النيابية 
اجلمعيات الشيعية األخرى ا كان من نصيب أمينها العام عيل سلامن، فيام مل حتقق أحده

 .نتائج تذكر
                                         

بعض التعديالت الدستورية التي سلبت السلطة الترشيعيـة صـالحياهتا، ورفضـهم : ومنها )١(
ٍ جملس مواز للمجلس املنتخب له نفـس الصـالحيات، ومنـع اجلمعيـات مـن ممارسـة تعيني

 .العمل السيايس
 بطـرح -فـيام بعـد- وسـمح للجمعيـات ،وهذا املطلب األخري تراجـع عنـه ملـك البحـرين

 . وممارسة العمل السيايس،مرشحني
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 وإن ـكـان يتـشـابه يف بـعـض فـصـوله ؛اـحلـديث ـعـن التجمـعـات الـشـيعية يف اـلـيمن
 إال أن الـشـيعة يف اـلـيمن ؛ومالـحمـه ـمـع التجمـعـات الـشـيعية األـخـرى يف الـعـامل الـعـريب

 الـذي ينـترش يف بالدهـم منـذ أواخـر ؛)املـذهب الزيـدي(يتميزون بكوهنم ينتمـون إىل 
 ، الذي ينترش يف إيران؛ وليس إىل املذهب اإلمامي اإلثني عرشي،القرن الثالث اهلجري

  . وغريها، ودول اخلليج العريب، ولبنان،والعراق
فـه عـن ّ عرشي حرىثنـا التواجد الزيدي يف اليمن تعرض إىل اخـرتاق إمـامي هذا

 . مساره، وهذا ما جيعلنا نضيف اليمن إىل سلسلة التجمعات الشيعية
 حكامهـا املنتسـبني إىل آل البيـت قبـل الثـورة اليمنيـة سـنة وقـد متيـزت الـيمن بـأن

 فـدولتهم التـي اسـتمرت ، وفقهـاء املـذهب الزيـدي، أعـالم:-ًأيضـا- هم )م١٩٦٢(
 وحيـاربون ، الذين كانوا يف الغالب يقاومون؛ سنة كان حيكمها فقهاء املذهب)١١٠٠(

  . والغلو يف التشيع،ّالرفض
 وكـان ، الذين يتواجـدون يف الـيمن؛سامعيلية واإل،ةكام أهنم كانوا حياربون الباطني

 .الغلو من قبل علامئهم وعوامهم يعترب من االستثناء
 إال أن االنفتاح الذي ،فةوبالرغم من أن الزيدية كانت طيلة تلك الفرتة زيدية رص

 ، وحتسن عالقـات إيـران بالـدول العربيـة،١٩٩٠عاشه اليمن بعد حتقيق الوحدة سنة 
 التـي مهشـتهم وقللـت مـن ؛ُي يكنه قـادة الزيديـة يف الـيمن للثـورة اليمنيـةوالُكره الذ
 ، هلـا يف بـالد الـيمناً عرشية موطئاثن ساهم يف أن جتد اإلمامية اال:-ّكل ذلك، نفوذهم

 بحيـث أن الزيديـة بـدأت تسـري ،وتستقطب الكثري من قادة العمل الزيـدي وعـوامهم



 
 





 

 


 



– 

 ؛ يف العمـل الزيـديلتشيع تظهر واضـحة مالمح الرفض وا وبدأت، عرشيةىثناسرية 
 وبناء العالقات ، وإقامة األعياد واملناسبات اإلمامية، واملحارضات،من حيث املؤلفات

 . بموجب التوجه اجلديد؛مع اآلخرين
مع اق واالختالف  وجوانب االتف،املذهب الزيدي حول -هنا- سيكون احلديث
ل الزيديـة إىل الـيمن يف أواخـر  وسـنعرض لبدايـة دخـو، عرشيـةىثنمذهب الشيعة اال

 كانـت حتكـم اً قرنـ)١١(وكيف أن دولة الزيدية التي استمرت ، القرن الثالث اهلجري
ـذهب ـاء اـمل ـل فقـه ـنة ،ـمـن قـب ـة ـس ـورة اليمنـي ـاح الـث ـة بنـج ـذه الدوـل ـان زوال ـه ـد ـك  وـق

  .)م١٩٦٢(
 حيث تبنت احلكم اجلمهوري ؛وهي الثورة التي شكلت قاصمة الظهر هلذه الدولة

 ،القوميـةو ، أقـرب إىل العلامنيـةاً ونظامـ،نقـاض دولـة األئمـة الزيـدينيأذي قام عىل ال
 وكـان التـأثري املرصي النـارصي عـىل احلكـم اجلمهـوري اجلديـد يف بدايتـه ،واليسارية

 .اًكبري
 ودولتها إيـران الخـرتاق ؛ عرشيةالدور الذي تقوم به الشيعة اإلثنامن ثم نعرض 
ـة ،ثـنـي عرشينـصـاره نـحـو التـشـيع اال وحتوـيـل أ،اـملـذهب الزـيـدي  والـظـروف املحلـي

  .واخلارجية التي ساعدت عىل ذلك
اجلديد يف العديد من األنشـطة ثني عرشي اإلمامي االوسنبني مالمح هذا التوجه 

 واالقتصادية للشيعة الزيدية يف ، واالجتامعية، والسياسية، والرتبوية، والثقافية،الدينية
 .اليمن





 
 

 




 

 


 


 

 
 

 ؛)هــ١٢٢ - ٨٠(تنتسب الزيدية إىل زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب 
حممـد (خيـه األكـرب  ثم عن أ، تلقى العلم عن والده زين العابدين عيل بن احلسنيالذي
 فـتـأثر ـبـه ؛ وـتـدارس مـعـه العـلـوم،اتـصـل ـبـرأس املعتزـلـة واـصـل ـبـن عـطـاءو ،)الـبـاقر

 .عضها إىل الفكر الزيديوبأفكاره التي نقل ب
مـنهج  و، بني فقه أهل البيتت مجعمدرسةونتيجة لألوضاع التي عاش هبا أسس 

 وهـي القاعـدة ،قاعدة مرشوعية اخلروج عـىل احلـاكم الظـاملرسخ  و،ة الكالميعتزلامل
 . بعد جيلًها الزيدية جيالتالتي طبق
 وقد ،)هـ١٢٢( سنة  زمن هشام بن عبد امللك،قاد اإلمام زيد ثورة ضد األموينيو

 عندما علمـوا بأنـه ال ؛ ثم ما لبثوا أن ختلوا عنه وخذلوه،دفعه أهل الكوفة هلذا اخلروج
 وما ؛ فاضطر ملقابلة اجليش األموي، وال يلعنهامبيتربأ من الشيخني أيب بكر وعمر 

 . حيث أصيب بسهم قىض عليه؛ فقط)٢٠٠( : وقيل، فارس)٥٠٠(معه سوى 
 


 

ً سواء أكانوا من نسل احلسـن أم ؛يدية أن يكون اإلمام يف كل أوالد فاطمةجييز الز
 بـل تقـوم ، وليست وراثية، ليست بالنص-لدهيم-مامة واإل، ب من نسل احلسني

 .إلمام من قبل أهل احلل والعقد ويتم اختيار ا،عىل البيعة
 وتقول ،وجود أكثر من إمام واحد يف وقت واحد يف قطرين خمتلفنيالزيدية  وجتيز

                                         
 . بتفصيل»املوسوعة« من هذه )١٩٣ص (حتدثنا عن الزيدية يف اجلزء األول  )١(



 
 





 

 


 



– 

 أن يكـون اإلمـام -عنـدهم- إذ ال يشـرتط ؛ املفضول مع وجـود األفضـلةإمامبصحة 
 .اًأفضل الناس مجيع

 ،-كام تفعل فـرق الشـيعة- وال يلعنوهنام ،ّومعظمهم يقرون خالفة أيب بكر وعمر
 . مع مؤاخذته عىل بعض األمور؛ويقرون بصحة خالفة عثامن

 


 
 . واجلرب واالختيار،باألسامء والصفات فيام يتعلق ؛زالويميل الزيديون إىل االعت

 ولكنه غري خملد ، كام تقول املعتزلة؛ومرتكب الكبرية يعتربونه يف منزلة بني املنزلتني
 . ثم ينتقل إىل اجلنة، إذ يعذب فيها حتى يطهر من ذنبه؛يف النار

 يف طاعة اهللا اًخمتار ا  مع اعتبار اإلنسان حر؛وقالوا بوجوب اإليامن بالقضاء والقدر
 . وبني املحبة أو الرضا، ففصلوا بذلك بني اإلرادة،أو عصيانه

 


 
ثني  وتتشابه بعض عقائدها مع عقائد الشيعة اإل،تعترب الزيدية إحدى فرق الشيعة

 فـهـم يتفـقـون ـمـع الـشـيعة يف زـكـاة ، اـلـذين يـشـكلون معـظـم الـشـيعة يف الـعـامل؛عرشـيـة
 وتفضـيل ، وأحقيـة أهـل البيـت يف اخلالفـة، إذا لـزم األمـر؛ ويف جـواز التقيـة،اخلمس

  . وتقليدهم؛األحاديث الواردة عنهم عىل غريها
 ويعدون ، ويرسلون أيدهيم يف الصالة، يف األذان»حي عىل خري العمل« :ويقولون

 .... ويرفضون الصالة خلف الفاجر و،صالة الرتاويح مجاعة بدعة
 رغـم اعتـداهلم وخمـالفتهم لإلماميـة يف ،مح الشيعية واضحة يف مذهبهم فاملال؛اًإذ



 
 

 




 

 


 


 

 .الكثري من األصول والفروع
 


 

ثنـي  شـأهنا شـأن اإلماميـة اإل؛وبالرغم من أن الزيدية تشكل إحدى فـرق الشـيعة
 بل وإفتاء ،إلمامية إال أن الزيدية كان هلا نصيب وافر من كره وحقد ا؛عرشية والشيخية

 املعتربة روايات كثرية  اإلمامية فقد وردت يف كتب!علامء الشيعة اإلمامية بكفر الزيدية
 ذلك أن اإلمامية يقولون بكفر كل ! وتشبيههم بالنواصب بل وتكفريهم،يف ذم الزيدية

 .ثني عرشمن ال يؤمن باألئمة اال
ّإن يل : ؛قلت أليب احلسـن «:  قال، عن عبد اهللا بن املغريةفقد روى الكليني

:  فمن أعارش؟ فقـال، وال بد من معارشهتام، زيدي: واآلخر، ناصب: أحدمها،جارين
 وهـو املكـذب ،ّ من كذب بآية من كتاب اهللا فقد نبذ اإلسالم من وراء ظهره؛ّمها سيان

 وهـذا الزيـدي نصـب ، هذا نصب لـكإن:  وقال، واملرسلني، واألنبياء،بجميع القرآن
 .»لنا

 وعىل ، عن الصدقة عىل الناصب؛سألت أبا عبد اهللا «:  قال،وروى الكيش
:  وقـال يل، وال تسـقهم مـن املـاء إن اسـتطعت،ال تصدق عليهم بيشء:  فقال؟الزيدية

 .»ّصابّ الن:الزيدية هم
دخلـت «: عن عمر بن يزيد قـال) ٤٨/٢٦٦( للمجليس »بحار األنوار«وجاء يف 

                                         
إعداد الندوة العاملية للشباب  »املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة« )١(

 ).الزيدية(اإلسالمي، فصل 
 ).٣١٤( حديث رقم ،)٨/٢٣٥ (»الكايف« )٢(
 .)١٩٨ ص( »رجال الكيش« )٣(



 
 





 

 


 



– 

إن مـن الشـيعة بعـدنا :  ثم قـال، عن فضائل الشيعةا ني ملي فحدث؛عىل أيب عبد اهللا 
 ، ويتولـونكم، ألـيس ينتحلـون حـبكم!جعلـت فـداك:  قلـت!ّمن هم رش من النصاب

 فلسـنا مـنهم؟ ، بني لنا نعرفهم!جعلت فداك:  قلت!نعم: ويتربؤون من عدوكم؟ قال
 .»ن بموسى ويفتنو، يفتنون بزيد: إنام هم قوم، ما أنت منهم!كال يا عمر: قال

 :وهـو- فيقـول أحـد علامئهـم !ا  شـيعياًوورد عند بعضهم أن الزيدية ليست مذهب
إين مل أذكـر يف الليـلـة « :-»سـلطان الـواعظني«مـد املوسـوي الشـريازي امللقـب بــ حم

ـام الـشـيعة ـمـذهب واـحـد،املاـضـية أن الـشـيعة ـعـىل ـمـذاهب  ، املطيـعـون هللا: وـهـم؛ وإـن
ٍ ولكن ظهرت مـذاهب كثـرية بـدواع ،)ع(ثني عرش  واألئمة اال،خوللرسول حممد 
 عىل هذا األساس الباطل من غري اً ونرشوا كتب! زعمت أهنا من الشيعة؛دنيوية وسياسية
 .حتقيق وتدقيق

ٍوأـمـا اـملـذاهب الـتـي انتـسـبت إىل الـشـيعة ـعـن جـهـل أو عـمـد ألـغـراض سياـسـية 
 تشعبت ،وبقي مذهبان ، وقد اضمحل منها مذهبان، فهي أربعة مذاهب أولية،ودنيوية

 .» الغالة، القداحية، الكيسانية،الزيدية:  واملذاهب األربعة هي،منهام مذاهب أخرى
 


 

 يعرفـون -ّإال مـن شـذ مـنهم- كان علامء الزيدية يف القديم واحلـارض :ويف املقابل
ثنـا عرشيـة لشـيعة اإل ويتسـاوى يف هـذا ا، وحيـذرون مـنهم،ضالل الشـيعة الـروافض

                                         
 ).١٣٠-١٢٩ص (»ليايل بيشاور«يف كتابه  )١(
نـظـرة اإلمامـيـة اإلثـنـي عرشـيـة إىل «: انـظـر املزـيـد ـمـن أـقـوال اإلمامـيـة يف الزيدـيـة يف كـتـاب )٢(

 ).٤٥-٤٣ص(ّ، تأليف حممد اخلرض، وقدم له الشيخ حممد املهدي »الزيدية



 
 

 




 

 


 


 

 . عرفوا بالغلو وامليل إىل الرفض والتشيع؛ وهم قسم من الزيدية؛واجلارودية
اللهم اجعل لعنتك ولعنة آبـائي «: ّ  ما نصه-رمحهام اهللا-وجاء عن زيد بن عيل 

 كـام رفـض ؛ وخرجـوا مـن بيعتـي،وأجدادي ولعنتي عىل هؤالء القوم الذين رفضـوين
 .» حتى حاربوه؛ طالب أهل حروراء عيل بن أيب

والسبب يف هذا اللعن هـو أن الشـيعة يف الكوفـة طلبـوا منـه أن يتـربأ مـن أيب بكـر 
 ،أنـتم الرافضـة:  فقال، فرفضوه! فأبى ذلك؛ حتى ينرصوه ضد اجليش األموي؛وعمر
  .الرافضة مرقوا علينا: -ًأيضا-وقال 

ميـة الرافضـة للـحـق حـزب اإلما«: وكـان اإلمـام اهلـادي حييـى بـن احلـسـني يقـول
 وأظـهـروا املنـكـر يف ،ّـهـؤالء اإلمامـيـة اـلـذين عطـلـوا اجلـهـاد...« : ويـقـول،»واملحـقـني

 .»البالد
ّ فقـد رد علـيهم ؛)هــ٦١٤(وأما اإلمام املنصور باهللا عبد اهللا بن محـزة املتـوىف سـنة 

 ّ وفنـد،ّ ونـاقش كـل أبـاطيلهم وترهـاهتم،»العقـد الثمـني«بمئات الصفحات يف كتابـه 
  . وربطهم به؛أساطري أتباع عبد اهللا بن سبأ

ًوفند أدلتهم يف دعوى ورود النص اجليل لتعيني عيل بن أيب طالب أمري  ! للمؤمننياّ
 ودعـوى وجـود مهـدي يف ، ومعـرفتهم للغيـب،ثنـي عرشوادعاء العصـمة لألئمـة اإل

 وغري ،نيه وحتريف معا؛وزندقتهم يف دعوى حتريف القرآن،  والبداء، والتقية!الرسداب
 .ذلك

                                         
 .»التحف رشح الزلف« عن ًنقال) ٣/٧٦ (»رسائل العدل والتوحيد« )١(
 ).٥/٣٨٩ (، للذهبي»سري أعالم النبالء« )٢(
 .)١/٤٥٤( لإلمام اهلادي »اإلحكام يف احلالل واحلرام« )٣(



 
 





 

 


 



– 

وهو يرشح خروج اإلمـام زيـد بـن -  يقول جمد الدين املؤيدي:ومن املعارصين
  التـي ورد اخلـرب؛ومل يفارقه إال هـذه الفرقـة الرافضـة«: -عيل بن احلسني عىل األمويني

 .!»الرشيف بضالهلا
 


 

 ؛يى بن احلسني بن القاسـمارتبط دخول املذهب الزيدي إىل اليمن باسم اإلمام حي
 ويعـود نسـب اهلـادي إىل احلسـن بـن عـيل بـن أيب ،)هــ٢٩٨-٢٤٥(املعروف باهلادي 

 صـاحب ؛ّ وهـو حفيـد القاسـم بـن إبـراهيم  الـريس، وقد ولد يف املدينة املنورة،طالب
 . باحلجاز»القاسمية«الطائفة 

اإلمـام أيب  ومـذهب ،وقد عكف اهلادي عىل دراسة الفقه عىل مذهب اإلمـام زيـد
 وقد ، صاحلة لبذر آرائه الفقهيةاً فوجدها أرض،)هـ٢٨٠( ورحل إىل اليمن سنة ،حنيفة

 الذي كان مـن أعلـم رجـال آل ؛رافقه يف هذه الرحلة عيل بن العباس بن أدهم احلسني
 التـي تعـد عنـد الزيديـة ؛مجاعـات آل البيـتإ وهو الـذي يـروي ، البيتالبيت بعلم آل

 .الكتاب والسنةاملصدر الثالث بعد 
 ومل يكـن قـد دعـا إىل إمامتـه يف هـذه ،لكن اإلمام اهلادي عاد بعد ذلك إىل احلجاز

 أحـس أهـل الـيمن ، وبعـد ذهابـه إىل احلجـاز، وال بايعه أحد مـن أهـل الـيمن،الرحلة
 ، فأجـاب داعـيهم، فراسـلوه لريجـع إلـيهم؛ وشعروا باحلاجة إليـه،بالفراغ الذي تركه

 وأخذ منهم البيعـة ،)شامل اليمن (ة واستقر يف صعد،)هـ٢٨٤( ووصل إىل اليمن سنة
 . والطاعة يف املعروف، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،عىل إقامة الكتاب والسنة

                                         
 ).٦٨ص (»التحف رشح الزلف« )١(



 
 

 




 

 

 


 

 ، والقرامطـة،وقد كانت اليمن تعاين يف ذلك الوقت تغلب أهل البدع من الباطنية
 والقضاء عـىل الفرقـة ، بلم الشمل فبدأ اإلمام اهلادي حركته اإلصالحية،واإلسامعيلية
 حتـى اسـتطاع أن حيكـم معظـم أنـحـاء ؛ وبـدأ بمجاهـدة هـؤالء الباطنيـة،واالخـتالف

 ، وسـار يف حكمـه سـرية حسـنة مـن تـوفري األمـن والعـدل، من احلجازاً وجزء،اليمن
 . وتطبيق احلدود،وتنظيم موارد ومصارف الزكوات واجلزية

 واسـتمر ؛ فخـرج جلهـادهم،مطـة املتزايـد استشـعر خطـر القرا)هـ٢٩٣(ويف سنة 
 . بعد إصابته بجروح يف جهاده،)هـ٢٩٨(جياهدهم حتى تويف سنة 

 فجاهدهم حتى تويف ،وواصل ابنه أمحد بن حييى ما بدأه والده من جهاد القرامطة
 . ودفن بجوار أبيه يف مدينة صعدة،)هـ٣٢٥(سنة 

 كان بسيطرة رجـال مـن آل البيـت وهبذا يتبني أن انتشار املذهب الزيدي يف اليمن
 واسـتمر رجـال آل ، ومـن جـاء بعـده مـن أوالده وذريتـه،عىل احلكم من أمثال اهلادي

عىل أنقاض ) م١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢(البيت حيكمون اليمن حتى قيام الثورة اليمنية سنة 
 . آخر دولة زيدية قبل قيام الثورة؛اململكة املتوكلية اليمنية

مـن بدايـة : اً حيث دام أحد عرش قرن،التاريخ آلل البيتوهي أطول فرتة حكم يف 
 وسـقوط احلكـم اإلمـامي امللكـي سـنة ، وحتى قيام الثورة)هـ٢٨٤(  سنةحكم اهلادي

 ).هـ١٣٨٢(
 ذلـك أهنـا أهنـت حكـم ،وقد شّكلت الثورة اليمنية رضبة كبرية للزيديـة يف الـيمن

 »السـادة« كـان آل البيـت  وخالهلـا، سـنة)١١٠٠(األئمة الزيدية الذي اسـتمر حـوايل 
                                         

جنـويب بحـر قـزوين ؛  قامت للزيديني دولة يف طربستان:إضافة إىل الدولة الزيدية يف اليمن )١(
ـامي  ـني ـع ــ٣٦٠ - ٢٥٠(ـب ـد احلشاشــني،) ـه ـىل ـي ـان ســقوطها ـع ـن الشــيعة ؛ وـك ـم ـم  وـه
 .اإلسامعيلية



 
 





 

 


 



– 

 ، رسعـان مـا تالشـى مـع قـدوم الثـورة؛يتمتعون بنفوذ قوي وسلطة وتأثري عىل العوام
 .»الكهنويت« الذي كانت تصفه بـ ؛وإهنائها للنظام الزيدي

ـوري  ـد اجلمـه ـيمن يف العـه ـذين حكمــوا اـل ـن أن معظــم الرؤســاء اـل ـالرغم ـم وـب
 إال أهنـم مل يكونـوا متحمسـني لـنرش ،ينتمون إىل املذهب الزيـدي) م وإىل اآلن١٩٦٢(

 وحيث ، حيث أهنم كانوا يسعون إىل القضاء عىل مجيع خملفات النظام السابق؛مذهبهم
 صـار ،كان احلكام السابقون الـذين ينتمـون إىل آل البيـت هـم أعـالم املـذهب الزيـدي

 .ة الثورة خشية أن تصيبهم لعن؛الكثري من املوالني للمذهب الزيدي خيفون انتامءهم إليه
 


 

بالرغم من عدم وجود إحصاء رسـمي يف الـيمن يبـني عـدد السـكان عـىل أسـاس 
 مـن سـكان الـيمن )%٤٥( هـو  إال أن الرقم الذي تشري إليه بعض املصـادر؛املذهب
   .ية فأهله من السنة الشافع: اجلنويبأما اليمن، الشاميل

 ،ّ وحجـة، وصـعدة، وصـنعاء، ذمار: الشاملية مثلويرتكز الزيديون يف املحافظات
 .وعمران

 مـن الـيمن  والرشقيـة، واجلنوبيـة،فـي املحافظـات الوسـطى فيةأما السـنة الشـافع
 بعـض وتتميـز ، ومـأرب،ِ وإب، واحلديـدة، وتعـز، وحرضمـوت، عـدن: مثلاملوحد،

                                         
 . عىل شبكة االنرتنت» )ويكيبيديا(وعة احلرة املوس« )١(

 تورد »موسوعة املجموعات العرقية واملذهبية يف العامل العريب«ـ يف حني أن بعض املصادر ك
 !من سكان اليمن الشاميل% ٦٥ : وهو! ال يستند إىل أساس علمي! فيهاً مبالغًرقام

يها بعد الثورة أعـداد كبـرية مـن أبنـاء  من املدن املختلطة، إذ وفد إل)صنعاء(تعترب العاصمة  )٢(
 .  وخاصة من حمافظة تعز؛ والدراسة،املحافظات األخرى للعمل



 
 

 




 

 


 


 

ع يف اجلـزء  التـي تقـ-ًمـثال- فمحافظـة تعـز ،كثافـة سـكانية كبـريةباملحافظات السـنية 
 وفقا لنتائج التعـداد ؛اجلنويب الغريب لليمن تأيت يف املرتبة األوىل من حيث عدد السكان

 ) ألـف٤٠٠مليـونني و( حيث وصل عدد سكاهنا إىل حوايل ،)م٢٠٠٤ (السكاين لعام
 يف ذلك العام البالغ من إمجايل سكان اجلمهورية%) ١٢٫٢( يشكلون ما نسبته ،شخص
 . سمة مليون ن)٢٠(حوايل 

 حيث ؛ )%٣٥ - ٣٠( تصبح فإن نسبة الزيدية ؛ّوباحتساب سكان اليمن املوحد
 .أن سكان اليمن اجلنويب هم من السنة الذين يتبعون املذهب الشافعي

 .يف املحافظات الشاملية من اليمن الشاميلفينحرص  املذهب الزيدي أما
 وهـي إحـدى ،هبم آلل البيـتوما زال الكثري من الزيدية يف اليمن يعتـزون بانتسـا

 . وخاصة قبل الثورة؛الطبقات عالية الشأن يف املجتمع اليمني
ـارزة يف اـلـيمن»ّالـسـادة«وـمـن ـعـائالت آل البـيـت  ـبيس،ّ املؤـيـد،اـلـوزير:  الـب ْ الـك ِ، 

 . الديلمي، األكوع، الشامي،املتوكل
 والشيعة ، والرشقية، والوسطى، يف املحافظات اجلنوبيةيةوإضافة إىل السنة الشافع

                                         
  التابع لرئاسة اجلمهورية»املركز الوطني للمعلومات« )١(

http://www.yemen-nic.info 
 فـإن املحافظـات التـي ينـترش فيهـا الزيـديون يتـوزع »املركـز الـوطني للمعلومـات«بحسب  )٢(

إمجايل سكان اجلمهورية، أمانـة العاصـمة  من )%٦٫٨(ذمار : ان فيها عىل النحو التايلالسك
، عمـران )%٧٫٥(، حجـة )%٣٫٥(، صـعدة )%٤٫٧(، حمافظة صـنعاء )%٨٫٩() خمتلطة(
)٤٫٥%( . 

 الـسـنة : أن ـهـذه املحافـظـات يـنـترش فيـهـا ـغـري الزـيـديني مـثـل:-اًأيـضـ-مـن اـجلـدير باـلـذكر 
 .  واليهود، واإلسامعيليني،الشافعية

http://www.yemen-nic.info


 
 





 

 


 



– 

 أخرى من الشيعة اإلسامعيلية الذين اً فإن هناك أعداد،الزيديني يف املحافظات الشاملية
 تتبعو ، وغريها، ومهدان، وصعفان، حراز: ويقطنون مناطق مثل،»املكارمة«بـ يعرفون 
 . حمافظة العاصمةمعظمها

 


 
 ذلك أن ، أمل للمتعصبني من الزيدية بارقة)م١٩٧٩(شكلت الثورة اإليرانية سنة 
 للمـذهب اً شـهدت انحسـار: وسبقت الثورة اإليرانيـة،الفرتة التي تلت الثورة اليمنية

 . املناطق الزيدية يف ونشطت خالل تلك الفرتة دعوة أهل السنة،الزيدي
 إال أن تأثريهـا ؛ الزيدية لثورة الشـيعة اإلماميـة يف إيـرانبعضوبالرغم من محاس 

 ألسـباب اًمل يكـن كبـري) عـام الوحـدة اليمنيـة (١٩٩٠ إىل ١٩٧٩ يف الفرتة من عليهم
 :عديدة أمهها

 شأهنا شأن خمتلف دول العامل من الثورة اإليرانيـة التـي رفعـت ؛توجس اليمن -١
 فكان من الطبيعي ، وأخذت باستعامل القوة لنرش فكرها ومذهبها،شعار تصدير الثورة

 . الثورةأن تكون اليمن يف عداء مع هذه
 ، ونظام احلزب الواحد،كان اليمن خالل تلك الفرتة يعيش نظام حكم شمويل -٢

 أو الدعوة إىل أنظمة وتيارات وأفكار خمالفة لتوجهات الدولة ،يمنع تشكيل األحزابو
 .ّ وكانت الدولة تقيد إصدار الصحف واملطبوعات،واحلزب
 ،العـراق ضـد إيـران ووقوف اليمن يف صف ،اندالع احلرب العراقية اإليرانية -٣

 .األمر الذي مل يتح للشيعة تبني هنج دولة تعادهيا بالدهم
 كانـت األحـداث املتسـارعة يف العـامل تصـب يف صـالح )١٩٩٠( ومع قدوم سنة 

: ومن ذلك،الزيدية



 
 

 




 

 


 


 

 أن احلرب العراقية اإليرانية كانت قد وضعت أوزارها قبل ذلك بحوايل عامني، 
.بات العداء بني اليمن وإيران قد زالاألمر الذي يعني أن أحد مسب

  واألمل الذي عقد عىل الـرئيس اإليـراين اجلديـد ،)١٩٨٩(وفاة اخلميني سنة ُ
 ،ّهاشمي رفسنجاين يف أن تتبع إيران يف عهده سياسة سلمية ودية مع العـامل اإلسـالمي

ـبـاع تا و،خاصـة وأن إـيـران ـبـدأت يف عـهـده التقلـيـل الـتـدرجيي لتـصـدير الـثـورة ـبـالقوة
 . الثقايفنفتاحاالسلوب إ

 زاد اندفاع الـدول :)١٩٩٧(خامتي إىل رئاسة إيران سنة حممد ومع جميء الرئيس 
 ، خـامتي يمثـل قمـة االعتـدال اعتقادا ساد بأنأنوخاصة  ؛العربية واإلسالمية نحوها

. قد جاءاً جديدا  إيرانياًوأن عهد
 عتـرب أهـم حـدث يمنـي يف تي  التـ، الوحـدة اليمنيـة:األهم من هذا وذاك هوو

  .التاريخ احلديث
فـتح البـاب عـىل مرصاعيـه إلنشـاء و ، توحد شطرا الـيمن)٢٢/٥/١٩٩٠(ففي 
 األمـر الـذي جعـل ، ونرش األفكـار واملـذاهب، واملطبوعـات، واجلمعيـات،األحزاب

ـد ـذا الوضــع اجلدـي ـتفادة ـمـن ـه ـادرون إىل االـس ـة يـب ـاء بـعـض ،الزيدـي ـون بإنـش  ويقوـم
 ، وبدأت تربز الدعوة إىل عقائد الشيعة اإلثني عرشية، والصحف،يئات واهل،األحزاب

 وبـدأ بعـض علامئهـم ودعـاهتم وطالهبـم ،واحلنني إىل النظام امللكـي اإلمـامي السـابق
. يف أنحاء اليمندعوهتم ويعودون لينرشوا ،يتوجهون إىل إيران

  واســتغالهلم،السياســة اجلديــدة للنظــام اإليــراين يف االنفتــاح عــىل الزيديــة 
 .واعتبارهم رأس جرس يعربون من خالله إىل اليمن

 





 
 





 

 


 



– 


 

األنشـطة يف خمتلـف املجـاالت الـتـي التوجـهـات ونسـتطيع أن نلمـح جمموعـة مـن 
 .ثني عرشيةتصطبغ بالصبغة الشيعية اال




 :تقريب الزيدية إىل اإلمامية) ١(
 ويدعو إىل إحياء تراثـه الفكـري ،أغلب من يدعو إىل املذهب الزيدي يف اليمنّإن 

ّأمـا اليـوم «:  وقد أشار القايض إسامعيل األكوع إىل هذا إذ يقـول، عرشيةاثناهم شيعة 
قد حتول بعد قيـام  -وما أكثرهم- ومن انعزى إليهم من أهل اليمن ؛فإن أكثر العلويني

 وصار هؤالء دعاة هلذا املـذهب رافضة،إىل إثني عرشية  )١٩٧٩(الثورة اإليرانية سنة 
 ، وعمل هبـا عـن قناعـة، ومع أن فيهم من كان قد مال إىل السنة،بنرش كتبه والدعاية له

 .» وإدراك بأهنا هي احلق الذي جيب أن يتبع، وفهم،وإيامن







يقول أحد  ، ويدافعون عنه،لناس به ويرغبون ا،وقد صار هؤالء يدعون إىل التشيع
ومـا «: ّ الدكتور املرتىض بن زيد املحطوري مـا نصـه: وهو،كبار دعاهتم يف اليمن اليوم
 فيها من ؛ من الكالم يف كتب وكتيبات عن الشيعة اجلعفريةاًزلنا نطالع عرب األيام حشو

                                         
 ).٦٣ص (» نشاهتا ومعتقداهتا:الزيدية« )١(



 
 

 




 

 


 


 

ّ وهلـم ؛ واألئمـة، واحلسـني السـبط،؛ بعـيل اً بـدء؛الكذب والتهم عىل أهل البيـت
 أن نـوازع سياسـية وخمـابرات عامليـة حتـرك ا بام ال يدع شـك ؛ والتقول عىل الزيدية،ا جر

  .»اً وتوزيعها جمان،اجلهالء لكتابتها
 هذا يف معرض رده عىل املحـدثني جلـرحهم بعـض رواة وقد جاء كالم املحطوري
 . األحاديث من غالة الشيعة

يتلمسـون  -أي الشـيعة اإلماميـة- أهنم مع«: ويقول املحطوري يف نفس الصفحة
 .»جيدون إال الصلف والغرور  وال،قارب من إخواهنم العرب واملسلمنيتاملودة وال

 واالتكال عـىل دعمهـا ،اارتباطه هب ومدى ،ويروي املحطوري قصة زيارته إليران
 شـيعة وتـبطن مـذهب ال،املايل واملعنوي يف إنشاء طائفـة شـيعية تظهـر مـذهب الزيديـة

 وبدعوة مـن حجـة اإلسـالم السـيد جـواد ،١٩٩٧كنت يف زيارة إليران عام «: قولفي
 .  الوكيل العام للمرجع الشيعي األعىل السيد عيل السيستاين،الشهرستاين

 ، واملنشـآت العلميـة، مـن احلـوزاتاً زرت خالهلـا عـدداًوخالل مخسـة عرش يومـ
 وعندهم هنضة ،عند كل من قابلنا ا  وود،اً وترحيب، فوجدت بشاشة، واملكتبية،والبحثية
 ، وبعضهم له موسوعات!ّ فالكل يؤلف، ونشاط يف تأليف الكتب يثري الدهشة،علمية

 . وعرشات املجلدات
 فقد أدخلت السـجن السـيايس فـور :أبرهن عىل تعصب العرب واملسلمني ولكي

 )راتاملخـاب ( فـام نزلـت مـن الطـائرة إال إىل عربـة األمـن السـيايس!رجوعي من إيران
 .»بتهمة زيارة إيران

                                         
 ).٦٨-٦٧ص(، ٣، ط»التشيع وأثره عىل اجلرح والتعديل«: انظر كتاب )١(
 .)٦٨ص(املصدر السابق، هامش  )٢(



 
 





 

 


 



– 

 الذي قـاد التمـرد يف الـيمن بعـد ؛ بدر الدين احلوثي:ومن كبار دعاهتم إىل التشيع
ًالذي ألف كتابو مقتل نجله حسني، ّبني فيه أصـل زيديـة  ؛»الزيدية يف اليمن« : بعنواناّ

 .ول املهمة بل االتفاق يف األص، والتقارب بينها وبني اإلمامية اجلعفرية،اليمن وأصوهلا


          




: -يف معرض تروجيه للفكـر الشـيعي اإلمـامي-ويقول حممد بن إسامعيل الوييس 
 وحقيقـة هلـا ، بطـرح واضـح؛وأعظم مدرسة فلسفية توضح لنا االقتصـاد اإلسـالمي«

 الذي ؛-رمحه اهللا تعاىل- مدرسة السيد حممد باقر الصدر :جذور إسالمية صحيحة هي
 والذي كان يمثل العلامء العاملني !ّمة قل نظريهاخدأسدى لإلسالم واألمة بل للبرشية 

 .» ومل يقترص عىل علم جامد يقترص عىل النجاسة والطهارة،بحق
لفات  ونضوج عقله أن يطلع عىل مؤ،فأنا أنصح كل من يريد حترير فكره«: ويقول

 الذين خدموا اإلسـالم بصـدق ال ؛الشهيد حممد باقر الصدر وغريه من العلامء الواعني
 فللمسـلمني احلـق بـأن يفتخـروا ، وبمنطق التكفري والتفسيق،بمنطق مذهبي متعصب

 .»بعظامء كهؤالء
 :املساجد واملراكز العلمية واملدارس) ٢(

: منها، واملساجد،ّيدير الداعون إىل اإلمامية جمموعة من املدارس

                                         
 .)هـ١٤٢٢(، ذو القعدة ٣٧، العدد »صحيفة النهرين« )١(



 
 

 




 

 


 


 

k يف حي الصـافية، وهو عبارة عن مسجد ملحق به مدرسة:مركز بدر العلمي ، 
 . وفيه قسم داخيل للطالب،يف صنعاء

كـام أن املركـز  ، التي تبيع كتب وأرشطـة علامئهـم،وبجوار املركز توجد مكتبة بدر
 .د املحطوريبن زياملرتىض .  د:ويدير املركز، يتبع له جمموعة من املحالت املؤجرة



 




k ويستمد أمهيته ، الذي يقع يف منطقة صنعاء القديمة:مركز ومسجد النهرين 
 وهـو رجـل كبـري ، مفتـي اجلمهوريـة؛من شخصية إمام املسجد محود بن عباس املؤيـد

 . بول الناس له بسبب ق؛غل الشيعة اسمه يف دعوهتمالسن يست


  

 



 
 





 

 


 



– 

، وهـي غـري منتظـمـة »النـهـرين« :ويصـدر هـذا املسـجد ـصـحيفة صـغرية تـدعى
 .الصدور
k عـىل ؛ وعلومـه ويتبعـه مدرسـة لتحفـيظ القـرآن، يف صـنعاء:اجلامع الكبـري 
ًولـه أوقـاف تـدر دخـال، »الزيدية اإلثني عرشيـة«مذهب   وصـندوق خـريي لطـالب ،ّ
 . كام أن فيه أكثر من حلقة لتدريس الفقه وأصوله واللغة،العلم

k التي تعترب من أهم التجمعـات ، شامل اليمن؛ يف مدينة صعدة:مركز اهلادي 
 وتتكـون مـن ،)اهلـادي(سـجد مفيـه مدرسـة تقـع غـرب ، والشيعية النشـطة يف الـيمن

. أمحد بن حممد حجر: ويدير املدرسة، وهبا مكتبة املسجد،طابقني

k وتنفق ، بنيت عىل نفقة إيران، وهي مدرسة كبرية يف صنعاء:دار العلوم العليا 
 فاملناهج واملدرسون مـن ،ومنهجها خمتلف عن املدارس العامة، عليها احلكومة اليمنية

 يف مجيـع ،)١٥٠٠(الب يف الفرتتـني الصـباحية واملسـائية إىل  ويصل عـدد الطـ،الشيعة
. ويديرها عبد السالم الوجيه،املراحل

k ويتكون من ، شامل صنعاء؛ يف مدينة عمران:مركز اإلمام القاسم بن حممد 
 . ال يوجد فيها كتب ألهل السنة، ومكتبة صغرية،مسجد

.ه حممد املأخذي ويدير،ويوجد غرفة كبرية يتلقى فيها الطالب دروسهم

k التـي  ؛مدينة ضـحيان يقام هذا املركز يف مدرسة الفالح يف :املركز الصيفي
.ُومتارس الكثري من األنشطة والفعاليات خالله، يديرها حييى محران

k ويرشف عليـه شـيعي عراقـي ، يف حـارة الرشاعـي يف صـنعاء:مركز الثقلـني 
 . إسامعيل الشامي:ية اسمهإضافة إىل شيعي يمني درس يف مدينة قم اإليران

 ويـدعو السـاكنني يف هـذه املنطقـة إىل عقائـد الشـيعة ،ويامرس خمتلـف األنشـطة
 .ثني عرشيةاال



 
 

 




 

 

 


 

 :املطبوعات واملحارضات واالحتفاالت) ٣(
 ،ثنـي عرشيـةازدادت يف اآلونة األخرية الكتب التي تـدعو إىل مـذهب الشـيعة اال

 ؛ثني عرشيةتفاالت وإحياء املناسبات اال بل وإقامة االح،وعقد املحارضات والندوات
: من ذلكالتي مل تكن مألوفة بني الزيدية يف اليمن

k  وإقامـة املجـالس احلسـينية يف مسـاجدهم ،تإحيـاء ذكـرى مقتـل احلسـني 
 وتعليـق الالفتـات ، ويسبقه اإلعالنات يف املساجد،ّ ال سيام يف صنعاء القديمة؛اخلاصة

 . وتدل عىل زمان ومكان تلك املجالس،و إىل املشاركةالكبرية يف الشوارع التي تدع
k وعـيل زيـن ، وحممـد البـاقر، كجعفـر الصـادق؛إحياء ذكرى وفاة بعض األئمـة 

! بطريقة استفزازية مثرية للفتن؛يالعابدين 

k خيرجـون إليـه ،)معاوية (: أطلقوا عليه اسم، يف مدينة صعدةً جبالشيعةاختاذ ال 
ـةبا) عاـشـوراء(ـيـوم ـكـربالء   ويطلـقـون ـمـا ال حيىص ـمـن ،ألـسـلحة املتوـسـطة واخلفيـف

 ومناشدة الدولة وبعض علامئهم هلم بوقف هذه ، رغم سقوط قتىل وجرحى!!القذائف
!األعامل

k  املسجلة ) املجالس احلسينية(عرض بعض املحالت التجارية واملطاعم ألرشطة
. وفيها أصوات العويل والندب والقدح يف الصحابة،يف إيران

k  اسـم عـيل بـن أيب ) اجللـب (:حدى قرى منطقة احليمة الداخلية تسمىإإدخال
). ويل اهللاا أشهد أن علي (: وقوهلم،طالب يف األذان

k أوىص فيه باإلمامـة خ الذي يزعمون أن النبي ؛االحتفال بذكرى يوم الغدير 
!إىل عيل من بعده

k عـيل ،خ تـه بالرسـولعيل وعالق: إقامة املحارضات يف املساجد واملراكز مثل 
ـدر ـة ـب ـيل الـسـيايس والعـسـكري،ودوره يف معرـك ـا تتـحـول مـثـل ـهـذه ،  ـع ورسـعـان ـم

. والنيل من أهل السنة وعلامئهم،املحارضات إىل التشكيك بعدالة الصحابة



 
 





 

 


 



– 

k الوهابية يف « مثل كتاب ، باملجان-اًأحيان- وتوزيعها ،طباعة الكتب والنرشات
 . للتيجاين»ت اهتديثم« و،يث لبدر الدين احلو»اليمن
 :حماولة االستيالء عىل مساجد السنة) ٤(

 أو إدخال بعض شعائرهم يف املسـاجد ،حياول الزيدية السيطرة عىل مساجد السنة
 وقد راح ضحية هذه األعامل عـدد مـن ، ولو بالقوة؛التي ال يستطيعون السيطرة عليها

 .شباب أهل السنة
 ، عبد اهللا امللحاين:ّيب مسجد الغنيةقتل إمام وخط) م١٩٩٠-هـ ١٤١١(ففي سنة 

 .)حي عىل خري العمل (: ومل يضف عبارة،ألنه مل يوافق هوى الشيعة يف األذان
ــ ١٤٢١(ويف ـسـنة  ـام ) م٢٠٠٠-ـه ـجـاءت عصــابة إىل ـجـامع إـسـحاق لـطـرد إـم

 . واستولوا عىل املسجد، وقاموا بسجن اإلمام، برفقة قوة عسكرية؛املسجد
 بعـد االنتهـاء مـن ؛)عثـرب(االستيالء بالقوة عىل مسـجد ويف العام نفسه حاولوا 

 :مسـاجد أخـرى مثـلحـاولوا االسـتيالء عـىل كـام ،  وحدث تبادل إلطالق النار،بنائه
  . يف سعيهم هذانجحون ي-اًأحيان- وكانوا ،...) حجر،البهمة(



 سـارع )١٩٩٠( حتقيـق الوحـدة سـنة مع أجواء االنفتاح التي عاشـها الـيمن بعـد

: ومنها، واهليئات الثقافية، واملطبوعات،الشيعة إىل إصدار بعض الصحف
 ـة باـسـم اـحتـاد الـقـوى الـشـعبية،صــحيفة الـشـورى ـا، الناطـق ـرأس حتريرـه   : وـي

.حممد بن حييى املداين
 حممـد بـن حييـى : ويـرأس حتريرهـا، الناطقة باسم حـزب احلـق،صحيفة األمة 
.صوراملن

 ويـرأس ، إبـراهيم بـن حممـد الـوزير: وصـاحب االمتيـاز هـو،صحيفة الـبالغ 
 . عبد اهللا إبراهيم الوزير:حتريرها



 
 

 




 

 


 


 



                                       




 يف اً إال أهنا تلعـب دور؛ وقلة قرائها،ذه الصحفهلاملحدود نتشار الوبالرغم من ا
 ؛م عـىل اخـتالف تيـاراهت؛مهامجـة هيئـات علـامء أهـل السـنةو ،الرتويج لعقائد الشـيعة

 والشـيخ حسـني ـبـن ، والشـيخ عبـد الوهـاب الـديلمي،كالشـيخ عبـد املجيـد الزنـداين
ـوف يف ـصـف العلامنـيـنيـشـعيب، ـا يكـتـب يف صــحف وـجمـالت ، والوـق ـرد ـعـىل ـم ّ واـل

 .ني املسلماإلخوانمجاعة  و،ية كالسلف؛التيارات السنية
 تـرويجو فإهنم هيتمون بنرش ؛وإضافة إىل الصحف التي يصدرها الزيدية يف اليمن
: عدد من املجالت الشيعية التي تصدر خارج اليمن مثل

 التي تصدرها إيران،العامل .
 ويرشف عليها شيعة عراقيون، التي تصدرها من لندن مؤسسة اخلوئي،النور . 

 كـام أهنـم ، فللشيعة وجود واضـح يف إذاعـة صـنعاء؛وإضافة للصحف واملجالت
 بحـجـة أـهنـا اإلذاـعـة الوحـيـدة الـتـي ال تـبـث ؛ـيـدعون أنـصـارهم ملتابـعـة إذاـعـة طـهـران

 !األغاين


بادر الشيعة الزيدية إىل دخول املعرتك السيايس يف اليمن بشكل ملحوظ بعـد سـنة 
 وإصـدار ، وتأسيس اجلمعيات، حيث سمح يف ذلك العام بإنشاء األحزاب؛)١٩٩٠(

 : فبادر الشيعة إىل إنشاء؛املطبوعات
 الذي يرأسه أمحد حممد الشامي: ب احلقحز.  
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-



  :وله مواقف سيئة منها
kإىل جانب احلزب االشرتاكي اليمني يف خالفه مع حزب املـؤمتر الشـعبي ه وقوف 
وقد حتول هذا اخلالف إىل حرب نشبت ،  الذي يرأسه الرئيس عيل عبد اهللا صالح؛العام

ًن كل منهام حيكم جزءبني احلزبني الذين كا األمـر ، )م١٩٩٤( صيف سـنة ، من اليمناّ
 بسبب انتصـار عـيل عبـد اهللا ؛الذي جعل حزب احلق يتعرض هلزيمة سياسية ومعنوية

 .ّصالح عىل احلزب االشرتاكي الذي أيده حزب احلق
kومتثلت يف مشاركة وفد حلزب احلق وبعض دعاة اإلمامية يف ، فضيحة املاسونية 

 .)هـ١٤١٦(حلركة املاسونية العاملية سنة  لسنوياالجتامع ا
 وقـد سـجل ،-مفتي اجلمهوريـة السـابق-وكان عىل رأس الوفد أمحد حممد زبارة 

 ئ ومبـاد،رشيط فيديو يظهـر هـذا الوفـد وهـو يتلقـى حمـارضات عـن توحيـد األديـان
نـاء  والث، وسجلت للمفتي زبارة كلامت مصورة وهو يشيد بتعاليم املاسـونية،املاسونية

 .»مون«عىل زعيمها 
 بعـد انسـحابه ي أسسـه حسـني بـدر الـدين احلـوثي الذ،تنظيم الشباب املؤمن 

 ولقـي ، عـىل الدولـة اليمنيـةاً متـرد احلوثيقادو، وعدد من املقربني منه من حزب احلق
 .اً، وسيأيت احلديث عنه الحقوشيعة العراق والبحرينإيران من  ًدعام

 ويرأسه إبراهيم عيل الوزير،ةاحتاد القوى الشعبي . 
                                         

 .) م١٤/٢/٢٠٠٧(، »ستعداءمن التأييد إىل التذبذب واال: اليمن وإيران«اجلزيرة نت،  )١(



 
 

 




 

 


 


 


 هـم مـن الفئـات املتوسـطة التـي ال :»الزيدية اإلثنـي عرشيـة«معظم أفراد الطائفة 

مجعيـة « : أنشأوا مجعية تـدعى؛ لذلك،هبا ومطبوعاهتااحزأتستطيع أن تنفق بسخاء عىل 
 . وإنفاقها يف نشاطاهتم، من أجل مجع األموال؛»اإليامن اخلريية

 وتقـيم بعـض ،كام أن اجلمهورية اإليرانية تقدم مساعدات مالية للشـيعة يف الـيمن
 وتقدم املنح الدراسية لليمنيني لدراسـة ، املركز الطبي اإليراين يف صنعاء:املشاريع مثل

 .ة ويقوم السفري اإليراين يف اليمن بزيارات للمناطق الزيدي،العلوم الدينية وغريها





م أحـد ٢٠٠٤سـنة حزيـران / يونيـوا مـن ًيعترب التمرد الـذي قـاده احلوثيـون بـدء
  .ثنى عرشي للزيدية يف اليمنمظاهر االخرتاق اإل
، يف منطقـة ا ضـد السـلطاتًمتـردقاد حسـني بـدر الـدين احلـوثي  :ففي ذلك العام

وقتـل  شخص، )٤٠٠( قتل فيه أكثر من،  أشهر)٣( بشامل اليمن، واستمر ملدة ةصعد
 . حسني احلوثيفيه



 




 بقيـادة ، وكانً قتيال)٢٨٠( وخلف ،م، ملدة أسبوعني٢٠٠٥ يف سنة  القتالوجتدد
 .أبيه بدر الدين احلوثي

 . بقيادة عبد امللك بدر الدين احلوثي)٢٠٠٧(وجتدد التمرد للمرة الثالثة سنة 
 ا الكثـري مـن اخلـسـائر يف األرواحًمسـببينـدلع بـني اـحلـني واآلخـر ومـازال القتـال 

 .واملمتلكات
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 ح،تمرد لالعرتاض عىل رشعية الـرئيس عـيل عبـد اهللا صـالالشن احلوثيون حركة 
ا ًدالـذي كـان موجـوبنظـام اإلمامـة الزيديـة واملطالبة  ،رفض نظام احلكم اجلمهوريو

  .)م١٩٦٢(عام حتى 
النجف « موقع ينقل عرشية بفكر احلوثي وانتامئه إليهم، إذ ثناة اإلالشيعوقد أشاد 

بتـاريخ عـن أحـد املـراقبني اليمنيـني  ،عىل شبكة االنرتنـت »حتب أصدقاء الديمقراطية
حسب علمنـا احليس، وقراءتنـا إنه عىل « :ّما نصه عن احلوثيقوله ، )٢٩/٣/٢٠٠٥(

 حيـث أنـه خضـع !تبعنا حلركته أنه متأثر حتى النخاع بثورة اخلميني يف إيرانلكتبه، وت
لدورات أمنية وسياسية وغريها يف لبنان عند حزب اهللا، ولديه ارتبـاط قـوي بـاحلرس 

 . »الثوري اإليراين
وقد قامت رابطة الشـيعة اجلعفريـة يف الـيمن 
بإصدار بيان استنجاد بـاملرجع الشـيعي األعـىل يف 

ّ للتوـسـط ـلـدى حكوـمـة ؛راق ـعـيل السيـسـتاينالـعـ
 : ـمـا أـسـمتهوـقـفاهللا ـصـالح لاـلـرئيس ـعـيل عـبـد 

أساليب القمع واالعتقاالت، ومطالبته بمعاملـة «
 ؛الشيعية العريقة يف اليمن بعدل وإنصافالطائفة 

                                         
)١(  http://najafloves.friendsofdemocracy.net 

http://najafloves.friendsofdemocracy.net


 
 

 




 

 


 


 

  .»أسوة بالطوائف األخرى
 ًن حتوال إىل أ»احلرب يف صعدة من أول صيحة إىل آخر طلقة«ويشري مؤلف كتاب 

 ،)٩٤( بعد حرب صيف ؛ ذهب مع والده إىل إيرانعندما طرأ عىل احلوثي اً كبرياًفكري
قدوم جمموعة من الشيعة ووأقاما هناك عدة أشهر، ثم قيامه بزيارة حزب اهللا يف لبنان، 

ّالعراقيني إىل مراكزه التي أقامها، للتدريس فيها، وقد أدى ذلك إىل التـأثري عليـه وعـىل 
  .أتباعه

 سعى لنرشها، وعامل ؛ثم يورد املؤلف أهم ما تبناه احلوثي من أفكار اثنى عرشية
 :  وقاتل من أجلها،اآلخرين بموجبها

وأن احلكـم ال يصـح ، ت إحياء فكرة الوصية لعيل : الدعوة إىل اإلمامة، أي
 . بّإال يف البطنني أحفاد احلسن واحلسني 

اإلعداد ملواجهـة النظـام الفاسـد :ل، أي وجهاد الباط، الرتويج لفكرة اخلروج 
 . الذي استنفد أغراضه

ةَّالسني« : التحريض عىل جلم أهل السنة يف اليمن، الذين يسميهم احلوثي«. 
وـعـثامن، والـصـحابة ، وعـمـر، أيب بـكـر: الـتـربؤ ـمـن اخللـفـاء الراـشـدين الثالـثـة 
 )الـدرس الثـاين( »ريمدروس من هدي القـرآن الكـ«إذ يقول احلوثي يف كتابه ، اًعموم

 أن ننطلق عىل هنج السلف الصالح، السلف : هتافات واحدة-ًأيضا-تنطلق «: ٢٣ص 
 هم من أسس ظلم ! السلف الصالح هم من لعب باألمة هذه: الذين سموهم؛الصالح
أبـو :  ألن أبرز شخصية تلوح يف ذهن مـن يقـول السـلف الصـالح!ق األمةّ وفر!األمة
 !! واملغرية بن شعبة، وعمرو بن العاص، وعائشة،عاوية وم، وعثامن، وعمر،بكر

                                         
 .٣١/٨/٢٠٠٧ »وكالة امللف برس«موقع  )١(



 
 





 

 


 



– 

 !!»! فاشلة-ًأيضا- السلف الصالح، هذه :وهذه النوعية هم
إذ ؛ أضـلت الزيديـة بسـبب العلـوم الرشعيـة، فئة ضـالة: اعتباره أن أهل السنة 
 أعتقد أن من أسوأ ما رض بنا وأبعدنا عـن كتـاب اهللا، وأبعـدنا عـن ا أنا شخصي«: يقول
 علـم أصـول : هـوـن اهللا، وعن النظرة الصحيحة للحياة والدين، وأبعدنا عن اهللا دي

 .»الفقه
 وإذا بنا كنا نقطـع أيامنـا مـع ؛ثم وجدنا أنفسنا يف األخري«: ويف موضع آخر يقول

 ككتب أصول الفقه بقواعده، وإذا هي وراء ! وإذا هي ضالل من أوهلا إىل آخرها،كتب
 .»...ء قعود الزيدية ورا،كل ضالل نحن عليه

 وأن الزيدية ليست !)ّالسنية( اعتبار أن املذهب الزيدي ما هو إال نقوالت من 
ـت، وأن اإلســامعيلية واجلعفريــة أفضــل   يف هــذا  منهــاخملصــة يف والئهــا ألهــل البـي

 . اجلانب
واعتبارهم مثبطني، التقليل من دور ومكانة علامء الزيدية الكبار  . 

ّ الـذين خلفهـم القتـال الـدائر يف صـعدة، مـن ؛آالف القتىل واجلرحـىوإضافة إىل 
 شخص نازح ) ألفا ومخسامئة١٥( أكثر من فهناك  وعنارص اجليش،، واحلوثيني،املدنيني

 ًا عصيبة داخل خميامت قريبة مـن املدينـة، فضـالًا ظروف  يعيشون حالي؛يف حمافظة صعدة
 والرعايـة ،عـانون نقـص امليـاه النقيـةوي يامت أخرى منـترشة حـول املحافظـات،عن خم

                                         
 .)١٦ص ( »مسؤولية طالب العلوم الدينية« )١(
كتـاب غـري ال الفصل الرابع، اسم مؤلف » من أول صيحة إىل آخر طلقة،احلرب يف صعدة« )٢(

 : لكتاب عىل الرابط التايلمذكور، ويمكن قراءة ملخص ل
http://www.alrased.net/show_topic.php?topic_id=٨١ 

http://www.alrased.net/show_topic.php?topic_id


 
 

 




 

 


 


 

  . بحسب ما أكدته منظامت اإلغاثة العاملية؛الطبية
 لوقـف ؛ والقيـادة اليمنيـة،وقد قامت دولة قطر بالتوسط بـني املتمـردين احلـوثيني

 !دأبوا عىل نقض االتفاقاتالقتال، لكن املتمردين 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

                                         
 .١٠/٨/٢٠٠٨ »اجلزيرة نت« )١(



  بيضاء فارغة- ) ١٧٠( الصفحة رقم 



 
 

 




 

 

 


 


 

وقـد ، اإلمـاراتدولـة الشـيعة يف  ؤلفات املتخصصة واملراجع التي تتنـاول املتندر
ـارير وال ـن التـق ـدد ـم ـن ـع ـادة ـم ـذه اـمل ـتقينا ـه ـا،تدراســااـس ـيق بينـه ـا بالتنـس  ، وقمـن

  :لتكون بالصورة التاليةومراجعتها 
 


  سنةنه يفإ :فمن قائل ،الوجود الشيعي يف اإلماراتتتضارب األقوال حول بداية 

 حيـنام ؛)م١٨٥٠( بواسطة القادمني من البحرين واإلحساء، أو بعـد سـنة ؛)م١٧٨٣(
من البحرين والساحل الرشقي للسعودية بالتوافد إىل اإلمارات عامـة، وإىل  بدأ الشيعة
 .خاصة، وتبعهم من ثم شيعة إيران واهلند إمارة ديب

 


 عاميف ، الصادر عن وزارة اخلارجية األمريكية »احلرية الدينية يف العامل«يقدر تقرير 

 البـالغاإلمـارات،   يف املائة من إمجايل عـدد سـكان دولـة١٥الشيعة بنحو   نسبة٢٠٠٦
 ).% ٨٥( مليون، ويشكل غري املواطنني منهم نحو )٤٫٥(نحو 

 يف نسـبة الشـيعة  إن:تقـولــ CNN)(بحسب تقرير - يف حني أن مصادر أخرى
 .) يف املائة١٠( ال تزيد عن اإلمارات

مركـز ابـن «ـ  بأرقام الشيعة كـ والتالعببعض املصادر التي عرف عنها املبالغةأما 
                                         

املنشـور عـىل » االنـدماج يف جمتمـع متنـوع: الشيعة يف اإلمارات«: انظر عىل وجه اخلصوص )١(
احلرـيـة الدينـيـة لدوـلـة االـمـارات ( وتقرـيـر  العربـيـة ـعـىل ـشـبكة اإلنرتـنـت،CNN) (موـقـع

، واملنـشـور ـعـىل موـقـع الـصـادر ـعـن وزارة اخلارجـيـة األمريكـيـة )٢٠٠٧ -العربيـة املتـحـدة 
 .»السفارة األمريكية يف اإلمارات«



 
 





 

 


 



– 

موسـوعة املجموعـات «، و)١٩٩٣( الصـادر عـام  السـنوي األول يف تقريره»خلدون
  . التوايلعىل% ٢٥و% ٢٠ :شيعة يف اإلمارات فتجعل نسبة ال؛»العرقية

 


 . الذين أتوا من البحرين واإلحساء غالبية الشيعة؛الشيعة العربيشكل 

 األشكنانية و، الالرية: فيتوزعون عىل عدة مجاعات أبرزها؛أما الشيعة غري العرب
 كـام يـوحي بـذلك ؛وهم من أصول هنديـة-آبادية  واحليدر،-وهم من أصول إيرانية-

 ووجودهم قديم يف ديب، وأكثرهم كـانوا مـن جتـار ؛ والبهرة،ن والباكستانيو،-اسمهم
 . السوق

  عدد كبري من اإليـرانيني-ًأيضا-يف اإلمارات   يقيم؛ عن املواطنني الشيعةًوفضال
الرشق «فقد أشار تقرير جلريدة  بعد الثورة اإليرانية، الذين هاجر أغلبهم إليها ؛الشيعة
بحسـب تقـديرات غـري -عـدد اإليـرانيني نإىل أ )٢٦/١/٢٠٠٧( اللندنيـة »األوسط
  .معظمهم يف ديب ز، يرتك)نصف مليون ( يقدر بنحو-رسمية

تفيدين  مسـ،سعى اإليرانيون يف إمارة ديب إىل متلك العقارات بشكل ملحـوظ وقد
بعض  -فيام بعد-من القوانني التي تسمح بذلك، األمر الذي جعل سلطات ديب تضع 

 .القيود عىل متلك اإليرانيني
 ووهـ( اهلولـة :يوجد يف اإلمارات، ويف معظم دول اخلليج العربية قبائـل تسـمىو

هنـا أ ّ إال تستوطن الساحل العريب من اخلليج،ا ، والتي كانت تارخيي)حتريف عن احلولة
 ويف القـرنني التاسـع عرش والعرشيـن، انتقلت منذ قـرون بعيـدة إىل السـاحل الفـاريس

 . مرة أخرىعادت واستقرت يف الساحل العريب
، إال أهنا قبائـل -اًأحيان- »العجم« :ومع أن هذه القبائل يطلق عىل أفرادها وصف

 . قبيلة آل عيل، وآل محاد، واملال، وخوري: وسنية املذهب، ومنها،القومية عربية




 
 

 




 

 


 


 


ويوجد عدد البأس به مـن   والشارقة بشكل كبري،، وديب،الشيعة يف أبوظبيينترش 
 . سواء للرجال أو النساء؛لشيعة واحلسينياتمساجد ا
 فليس فيها )البدو(ن و فيها سكان اإلمارات األصلييعيشالتي املناطق الريفية  أما

 .ةشيع
 تـم إنشـاء جملـس االوقـاف اجلعفريـة ؛، ولذلك شيعيإمارة ديب أكرب جتمعوتضم 

لتسـيري  ؛ل مكتـومآ الشـيخ مكتـوم بـن راشـد -آنذاك- اخلريية بمرسوم من حاكم ديب
 .أمور الشيعه يف ديب

وعىل ، )مسجد االمام عيل بن أيب طالب( :وهو مسجد للشيعة أبرز ويوجد يف ديب 
 .»مأتم احلاجي نارص«مقربة منه يوجد 

 .  من أشهر املآتم املوجودة يف ديب»مأتم الكراشية«، و»مأتم العدواين«يعترب و
 

                


 

 وكانـت لـه مكانـة ، كان مـن جتـار ديب:-وهو من أصل بحريني-واحلاجي نارص 
ِّوقد سجلت يف ، مرموقة يف ديب، فبنى هذه احلسينية اليونيسـكو عـىل أهنـا معلـم منظمة ُ

ّ فقد شـيدت حـوايل سـنة ؛أثري قديم ِّ وقـد رمـم قبـل سـنتني،)م١٨٤٠(ُ يف وللشـيعة ، ُ
 .)مسجد اإلمام الباقر(منطقة القصيص يف ديب 



 
 





 

 


 



– 

 بنيت منذ أكثر من : وكثري من احلسينيات،مساجد الشيعة يف مناطق ديبمن  وكثري
 ومأتم ،سنة مضت )١٥٠( الذي بني منذ أكثر من ؛، منها مأتم احلاج نارصعام )١٠٠(

 . )م١٨٩٠( الذي بني عام ؛العدواين
ـمـأتم البحارـنـة (، و) األعـظـممـسـجد الرـسـول( فلـهـم :أـمـا يف العاـصـمة أـبـوظبي

 . )الكبري
احلسـينيات يف   يف إمارة الشارقة أقدم)حسيينية الزهراء( و)مسجد الزهراء(ويعد 

 .الدولة
 . ورأس اخليمة،وينم القأ و،مارات عجامنإ من الشيعة يف  حمدودعدديوجد و

 التـي تنتسـب إىل املـذهب( من أتباع طائفة البهـرة  عدد-ًأيضا-كام يتواجد يف ديب 
، وال يعرف عددهم يف ديب عىل وجه الدقة، إال أن مصادر تقدرهم )اإلسامعييلالشيعي 

  . اهلندية والباكستانيةاجلنسيةومعظمهم حيمل  بعدة آالف،
 حيـث ؛طائفة البهـرة جملـس العظـة السـنوي هلـا بمناسـبة عاشـوراء يف ديب وتقيم
 الـدكتور حممـد برهـان الـدين، امللقـب :زعيم الطائفة) ٢٠٠٤(حتفال العام ا شارك يف

 .  إلقامة مركز هلم يف اإلمارةاًأرض منحتهم حكومة ديب بالسلطان، وحينها
ـة ـمـن ـف وتـعـد ـهـذه الطائـف ـة الطواـئ ـا بالتـجـارة؛الثرـي ، وتعـنـي  الـشـتغال أتباعـه

  ـهـذه مـن)األول(زء وـقـد سـبق اـحلـديث عـنهم يف اـجلـ، »التـاجر« :تسـميتهم بالعربـيـة
 .»املوسوعة«

 

 ال تتلقـى أي متويـل، ا  خاصا ملًك:حسينياهتم ومآمتهمتعترب كافة مساجد الشيعة و

اخلريية، وال يتم تعيني أئمة جملس األوقاف اجلعفرية  :يف إمارة ديب من احلكومة، وتتبع
اف والشـؤون اإلسـالمية، ولكنهـا تراقـب كـل  األوقـوزارة مسـاجد الشـيعة مـن قبـل

 .خطبهم عن كثب



 
 

 




 

 


 


 

k  الشارقة-هيئة األوقاف اجلعفرية . 
k  ديب -اجلعفرية هيئة األوقاف.  

 
 

k إمام وخطيب الشيعة يف أبوظبي- اخلاقاين احلميد عيسى بن عبد . 
k ريية بإمارة ديبجملس األوقاف اجلعفرية اخل رئيس - غدير مريزا. 
k  الشارقة-مدير هيئة األوقاف اجلعفرية  -جاسم عيل نارص . 

 
 

مثل باقي املواطنني، ال يوجـد للشـيعة أحـزاب أو مجعيـات سياسـية، إذ ال يسـمح 
 . أو إقامة التجمعات السياسية،يف دولة اإلمارات بتشكيل األحزاب القانون

 ، الصادر عن وزارة اخلارجية» ٢٠٠٦-٢٠٠٥ق اإلنسان لعام تقرير حقو«ويذكر 
 .»ليا يف احلكومة االحتاديةُال تشغل مناصب ع« أن هذه األقلية :األمريكية

فإن توزيع احلقائب الوزارية االحتاديـة يسـتند إىل حصـص كـل إمـارة  ؛ويف الواقع
 .كبري والثقل القبيل، بشكل

 ؛ يف السـبعينيات،كيـل وزارة اإلعـالموقد شغل أحد املواطنني الشـيعة منصـب و
 . هو من بحارنة أبوظبي عبداهللا النويس، و.د: هووحتى هناية الثامنينيات، 

ـد ـيعي إىل مقاـع ـوطني االـحتـادي  ومل يرتـشـح أي ـش ـس اـل ـان(املجـل ـي )الربـمل ، الـت
.)٢٠٠٦كانون األول / ديسمرب (خضعت لالنتخاب اجلزئي، وغري املبارش يف

 
 

ـا يعـمـل يف قـطـاع  ـتـنعم األقلـيـة الـشـيعية باالزدـهـار االقتصــادي؛ فمعـظـم أفرادـه
ـ، واألـعـامل اـحلـرة التـجـارة ـىل :ا وتارخيـي ـب ـع ـة« غـل ـارات االـشـتغال »البحارـن  يف اإلـم
 .وصناعة احليل ، واملهن البحرية،بالتجارة



  بيضاء فارغة- ) ١٧٦( الصفحة رقم 



 
 

 




 

 


 


 


 

تندر املؤلفات املتخصصة واملراجع التي تتناول الشيعة يف دولة قطر، وقـد اسـتقينا 
 ؛ ومراجعتهـا،، وقمنـا بالتنسـيق بينهـاهذه املادة من عدد مـن التقـارير والدراسـات

  :لتكون بالصورة التالية
 

d 
 

 :سكان قطر نتيجة لثالث هجرات رئيسية ت تركيبةتشكل
 ، عـن طريـق الـرب املـيالدي،نـت يف السـبعينات مـن القـرن الثـامن عرش كا:أوهلـا

 .وكانت من قبائل الكويت، ومن اإلحساء من السعودية
 . وعن طريق الرب، وكانت من اإلحساء،بعد قيام الدولة السعودية الثالثة: الثانية
 ).اإليرانية( ومن الشواطئ املجاورة ،يق البحر هجرات متقطعة عن طر:الثالثة

حـوايل مليـون ونصـف ، )٢٠٠٧(عـام  سكان قطـر حسـب إحصـائية  عدديبلغو
 . نسمةاملليون

الدوحـة، الريـان، الـوكرة، أم صـالل، :  إىل عرش بلـدياتا وتنقسم دولة قطر إداري
 .ةاخلور، الشامل الغويرية، اجلميلية، جريان، الباطنة، مسيعي

                                         
 املنشـور عـىل موقـع، »االنسـجام مـع األكثريـة: عة قطـرشـي«: -عىل وجه اخلصوص-انظر  )١(

)(CNNـت ـة عــىل اإلنرتـن ـديا«املنشــور عــىل موقــع  »الشــيعة يف قطــر«،  العربـي ، »ويكيبـي
،  بالدوحـة»حسينية الرسول األعظـم «املنشور عىل موقع» الشيعة يف قطر«، املوسوعة احلرة

 .٢٦/٧/٢٠٠٢ يف جملة الوطن العريب املنشور »قطرحلكم الشيعة خطط «



 
 





 

 


 



– 


 

قطـر كانـت مـن األحسـاء والشـواطئ  نجـد أن اهلجـرات إىل :من خالل مـا تقـدم
 : ـفـإن الـشـيعة يف قـطـر ينقـسـمون إىل؛، وعلـيـه- الـشـواطئ اإليرانـيـة:وـهـي-املـجـاورة 

 .األصلية هي العربيةولغتهم أو من اإلحساء، ، بحرينيةال أصحاب األصول »البحارنة«
 هلم كافة حقوق املواطنة، ويامرسون طقوسهم ؛نو يف قطر مواطن-اليوم-الشيعة و
 .الدولةاملنترشة يف سينيات العديدة يف احل
ال يوجد تقدير دقيق لنسبة الشيعة إىل السنة، ألنه ليس هناك أي تصنيف للسكان و

 الصـادر عـن »قطـراحلريـة الدينيـة يف « لتقريـراًوفقلكن  ،عىل أساس املذهب والطائفة
 يف يعةالش فإن نسبة، »موسوعة ويكيبيديا«و، )٢٠٠٦ (وزارة اخلارجية األمريكية عام

 .)%١٠( تصل إىل قطر
 ، يف أيام عاشـوراءةن بمذهبهم، فتجد مجيع احلسينيات عامروسكشيعة قطر متمو
أحـد ن يتـزوج  أوينـدر، هتامم باملواليد بشكل عاماالإىل أ توجه كام بد،  وغريها،وصفر
 . أو حتى يذهب لألعراس،يف شهر حمرممنهم 
 كان العريسني ؛عرف إال حالتني زواجقطر، ومل تزويج السنة نادر بني الشيعة يف وت
 . من مرتادي احلسينياتو ،املتقربني إىل الشيعة من فيها

  حيتكمون يف قضايا األحوالوكانوا، ومعظم شيعة قطر يتبعون ملرجعية السيستاين
 أنشئ هلـم ضـمن هـذه املحـاكم )٢٠٠٥( عام لكن يفالشخصية إىل املحاكم الرشعية، 

 . وغريها، واملرياث، والطالق، الزواج، تبت بقضاياملذهبهمشعبة 
 


 :، منهم-اًخصوص-هذا تقسيم متعارف بني الشيعة 

 . وهم عرب، أو البحرين، ترجع أصوهلم لإلحساء يف السعوديةنالذي :البحارنة



 
 

 




 

 


 


 

 .  ومنهم من حصل عىل اجلنسية القطرية،ترجع أصوهلم إليران :العجم الشيعة
 ،-وهي مـن أقـدم حـارات الدوحـة- يف حارة عبد العزيزكنون يسالشيعة كانوا و
 اهلـالل، ووسـط البلـد، ويف منـاطق ، وبراحـة اجلفـريي،تواجـد يف منطقـة البـدعوهلم 
 .ةالدفن ،ةالروض املطار، ،ةالنعيج

 .»املاجد«بناء القالف  يف مدينة الوكرة حسينية تابعه ألاًوأيض
 حيـافظون عـىلسميسـمة، واىل اآلن  و،وقد سكن الشيعة يف قطـر منطقـة الظعـاين

  .بالقرب من مدينة اخلورمناطقهم 
 


 

ُ ضبطت أسلحة عند أربعة من الشيعة اإليـرانيني أثنـاء دخـوهلم )م١٩٦٥(يف عام 
 ألن األسـلحة كانـت مسـتوردة لـبعض كبـار التـجـار ؛دولـة قطـر، ثـم غطـت قضـيتهم

 ! وأصبحوا من علية القوم،لذين حصلوا عىل اجلنسية القطرية وا؛اإليرانيني
 ، بعـد منتصـف الليـل؛ هامجت الرشطة القطرية حسينية اجلهرمية:ويف نفس السنة

 من الشيعة يتدربون عىل حرب العصـابات، ا  إيراني)عرشين(فوجدوا داخلها أكثر من 
  .ُوضبط عندهم الكثري والكثري من األسلحة الرشاشة

 


ويف كـال املجلسـني هنـاك  واملجلس البلدي، ، جملس الشورى:نالدولة قطر جملس

 للـشـيعة، ً أو متـثـيال،لـكـن ـهـذه العـضـوية ليـسـت ـعـىل أـسـاس الطائفـيـةعـضـو ـشـيعي، 
 .فالعضوية يف جملس الشورى تكون بالتعيني

لعضو يمثل  فتكون باالنتخاب، وهذا ال يعني أن ا؛أما العضوية يف املجلس البلدي
وشيعة، وقد يفوق عدد السنة عىل الشيعة،  تتألف من مواطنني سنة  ألن الدائرة؛الشيعة

 . ودوائرها،ن يف مناطق الدولةوموزعألهنم  ؛فليس هناك دائرة خاصة بالشيعة



 
 





 

 


 



– 


 

 ورمضـان، وأيـام ، وصفر،شهر حمرمأللشيعة مآتم وحسينيات، تفتح أبواهبا طيلة 
  .ئمة، ومواليدهموفيات األ

 أو ، كمواكب اللطم؛ أيام عاشوراء أي مظاهر للعزاء يفومن املالحظ أنه ال توجد
، وإنـام تسـري األمـور اعتياديـة -كام يف الدول املجاورة- أو التطبري ،الرضب بالسالسل
 .كأي حمارضة دينية

 وخيمـة ،قبـة العبـاس: ، مثـل)التمثيـل (هي أما يف مآتم النساء، فهناك بعض التشاب
ـر و، القاـسـم ـزاء يف قـط ـدالـع ـرين ـج ـع البـح ـة ـم ـت،ا ضــعيف باملقارـن  ورشق ، والكوـي
 .وأشهر رادود حسيني يف قطر هو نزار القطري، السعودية

 


k عضو جملس الشورى- احلاج حيدر سليامن حيدر . 
k عضو املجلس البلدي- احلاج نارص بو كشيشة . 
kعضو غرفة جتارة وصناعة قطر-يل إبراهيم رضواين  احلاج خل . 
k مدير رشكة املالحة القطرية- احلاج عبد العزيز صالت . 
k رجل أعامل- احلاج حسني الفردان .  
k مدير عام صحيفة الوطن القطرية، والذي حصـل -اإليراين األصل-أمحد عيل 
 .طة أحد وجهاء قطرااجلنسية القطرية بوس عىل

kالكاريكاتري رسام -  سلامن مالك . 
 


 . بالدوحةاملنتزه يف منطقة »حسينية الرسول األعظم«

 بتوجيه مـن املرجـع الـديني حممـد الشـريازي، وبـدور فعـال مـن هاوقد تم تأسيس



 
 

 




 

 

 


 

 واألنشـطة الثقافيـة ، الـربامجويقام فيها الكثري مـن، الشيخ عبد العزيز عبد اهللا احلبيب
 .  كثروالدينية، وهلا زوار

حسن :  منهم،-من داخل قطر وخارجها-  الشيعةوقد قرأ فيها الكثري من اخلطباء
ـريي،  الـصـفار، حمـمـود الـسـيف، فاضــل احلـيـدري، عـبـد الرضــا مـعـاش، حـسـني األـم

  .العزيز احلبيب، عيل أصغر املدريس، جالل معاش، جعفر اهلاشمي، حممد شهابعبد
حسـائي، حممـد العلـوي، حسـن املـوايل عبد اهللا اإل: وعىل صعيد الرواديد قرأ فيها

 .غريهمو
 

   
 



الالرية . 
 وعدد من التجار ،، وقد سامهت الدولة-وهي أكرب حسينية يف قطر- البحارنة 

 .الشيعة يف تشييدها يف منتصف الثامنينيات
البشكردية . 
الكراشية . 
 ؛ الشوارجة، اإلمام الرضا. 
 ّصىل اهللا عليه وآله- الرسول األعظم-. 



 
 





 

 


 



– 

 ؛ الصفار، أبو الشهداء. 
الصايغ . 
ن غري العرب للشيعة م-  الباكستانية. 

 


النويس . 
حممد جواد . 
العودة . 
تاجة . 
آمنة بنت يوسف حمفوظ . 
سيد حسني . 
حسني احلايكي . 
أم هالل . 
سيد عيل . 
بن عباس . 

مجيع احلسـينيات مرصح هبـا  وهي كثرية، و؛ة يف البيوتكام توجد حسينيات نسائي
 . من رسوم الكهرباء واملاءةا ومعف،من قبل الدولة

 


 ويل اًأشـهد أن عليـ( بإضـافة ؛للشيعة يف قطر مساجد تؤذن عـىل الطريقـة الشـيعية
 :، مثل)اهللا

k وقد شيده ،مسجد الصايغ، وهو يف منطقة فريج الغانم اجلديد يف قلب الدوحة 



 
 

 




 

 


 


 

 وعمهم عبـد اهللا ، حممد سلامن، وأخوه:مجع من عائلة الصايغ يف هناية الستينيات منهم
 .الصايغ

k مسجد الصفار.

k مسجد بوكشيشة.

k يف منطقه املطار، مام الصادقمسجد اإل.

k يقع يف منطقة نعيجة، وهي متعارف عليها  مسجد البحارنة، و:كرب مسجد هوأو
، التـي حسينية البحارنـة منطقة البحارنة، وإمامه الدكتور نارص، وقرب املسجد :باسم

 .رة إليها قبل قليلتم اإلشا
 


 : وهي،خمتلفة مراكز تعليم صيفية لألطفال، وتقام هبا أنشطة وللشيعة

العلـوم  ويقـوم بتعلـيم األطفـال ، لتحفـيظ القـرآن الكـريم؛ مركز خاتم األنبياء
الشيخ جعفر العايل من البحرين الشيخ حممد حبيب، و :وقد ساهم يف تأسيسه، الشيعية
 . من اإلحساء-ًأيضا- اوغريمه
مركز اإلمام الصادق . 

 . وخليل مكي،شاكر اليوسف، وحبيب حممد حبيب: ومديرو املراكز هم
 أمحـد  كالـدكتور يف اخللـيج والعـراق،رمـوز الشـيعة وقد زار شيعة قطر عدد مـن 

 . وغريهم،الوائيل، وفاضل املالكي، وعبد احلميد املهاجر
 
 

 



  بيضاء فارغة- ) ١٨٤( الصفحة رقم 



 
 

 




 

 


 


 


 

، وـقـد ُعـامنتنـدر املؤلفـات املتخصصـة واملراجـع الـتـي تتنـاول الشـيعة يف سـلطنة 
، وقمنا بالتنسيق بينها ومراجعتها استقينا هذه املادة من عدد من التقارير والدراسات

   :لتكون بالصورة التالية
 


  املـذهبية الوحيدة التي تعد فيها اإلباضـية بأهنا الدولة العربُعامنتتميز سلطنة 
 .سعيد لبوا وكذلك للعائلة احلاكمة، ؛الرسمي للدولة

 .  من املسلمني: همُعامنغالب سكان و
 . باضيةواحلكومة يسيطر عليها اإل

 باستثناء وزارة األوقاف التي ؛وتعامل وزارات الدولة خمتلف املواطنني بالتساوي
 .ا ضدهميشتكي السنة من متييزه

ـامن  ـل يكـل ـول داـي ـربيني ىفأحــد(يـق ـرز الدارســني الـغ   )%٥٥-٥٠( «): ُعــامن  أـب
  .»% من الشيعة٢باضية، وأقل من إ ):%٤٥-٤٠( سنة، و: من السكان-اًتقريب-

 ؛ يف بحثه-يةُعامنالباحثني الغربيني يف الشؤون ال أحد أبرز-ويوافقه جون بيرتسون 
                                         

املنـشـور ـعـىل » نـمـوذج ألقلـيـة ناجـحـة: ـُعـامنالـشـيعة يف «: -ـعـىل وـجـه اخلـصـوص-انـظـر  )١(
رتجم مـن ، وامل»ّالبينة«املنشور عىل موقع » ُعامنالشيعة يف سلطنة «،  العربيةCNN)(موقع
 . اإليرانية»كيهان«ة صحيف

 إحدى فرق اخلوارج، رغم أن أتباعها يدعون أهنم ليسـوا خـوارج، ومـا زال هلـم :اإلباضية )٢(
 .)، وليبيا، وتونس، واجلزائر، وتنـزانياُعامن(تواجد إىل وقتنا احلارض يف 

 .»موسوعة ويكبيديا« عن ًنقال )٣(



 
 





 

 


 



– 

املجتمع املتنـوع ( :بعنوان) ٢٠٠٤شتاء  (»جورنال ميدل إيست«الذي نرشه يف دورية 
 .)ُعامنيف 

تقدر عدد أتباع الشيعة اإلمامية بنحو  -CNN)(بحسب تقرير -وبعض املصادر 
 : ألـف نسـمة، مـنهم٣٣٠ الذي يبلغ مليونني و؛السكان  ألف، من إمجايل عدد)١٠٠(
 ).٢٠٠٣عام  حسب إحصاء( ُعامين مواطن ) ألف٨٠٠مليون و(

 


ترجـع وأصـل فـاريس،  و، بـني أصـل عـريبُعـامنتتوزع أصول القبائل الشيعية يف 
 . التي تسكن منطقة اإلحساء،أصول العرب منهم إىل قبيلة العجامن

 . للعجامن فبعد هجرهتم من بالد فارس انتسبوا؛ األصول الفارسيةوأما ذو
 . ةا اللواتيً وأيض،ألعجمي ا: ومنهم، العريب: منهمن الذي؛ةا هنالك البحارنًوأيض

 واسـتقروا ، الذين هاجروا من ايـران؛ عن طريق االيرانينيالشيعةانترش مذهب و
ا ألن معظـم الـذين ً ونظـر،ا ملوقعها وقرهبا من السـاحلًيف منطقة مسقط والباطنة، نظر

 .أتوا إليها جاءوا عن طريق البحر
كبـرية، ونفـوذهم السـيايس  ُعـامن يف  فـإن أمهيـتهم؛ أقلية صـغريةأن الشيعة ورغم

 .البوسعيد ، وألرسةواسع، وهم موالون لنظام احلكم واالقتصادي
 يمكن تناوهلـا بحسـب ، إىل ثالث مجاعات كبريةُعامنينقسم الشيعة يف و
 : كام ييل؛ اإليرانية»كيهان«صحيفة  تقرير
ــ:-ًأيـضــا -ويطـلــق عـلــيهم ، )اللواتـيــة( اللوانـيــة -١  :اً اخلوجـيــة، وأحياـن
 : يدرآباديةاحل

                                         
 . بترصف)٢٢/١/٢٠٠٤( »كيهان« )١(



 
 

 




 

 


 


 

 عبارة عـن جتـار  عام، وهم)٦٠٠( قبل ما يقرب من ُعامندخلت قبيلة اللواتيا إىل 
 وبه ،اً وأقاموا سور،) مسقط- قرب ميناء قابوس(استقروا يف مطرح  و،قدموا من اهلند
 ويسمى اًهذا السور موجودما زال إىل اآلن  وحسينياهتم، و، ومساجدهم،بنوا منازهلم
 . بسور اللواتيا

، ُعـامينتتسم هذه اجلامعـة بتعـدادها الكبـري، وهـم مـن أثـرى طبقـات املجتمـع الو
 .-ًأيضا-ًويتولون كثريا من املناصب احلكومية، كام أن كبار التجار من اللواتية 

 نزحـوا ؛يونُعامن فريى البعض أهنم ،وهناك روايات عديدة حول أصلهم ونسبهم
 وبعـد أن أقـاموا فـرتة طويلـة يف ،ب األخـرىإىل اهلند عىل إثر صدامهم مع سائر املذاه

بينام يرى فريـق آخـر أن أجـداد هـذه اجلامعـة جـاءوا إىل ،  مرة ثانيةُعامنعادوا إىل  اهلند
 .  وسكنوا يف هذه املدينة، كتجار من اهلند؛ً عاما٥٠مسقط منذ ما يقرب من 

حيـدر  إىل هجـرة الشـيعة مـن ُعامن أصل ونسب اللواتية يف  اآلخرويرجع البعض
م إىل  وقـد رحـل بعضـه، أثناء االستعامر الربيطـاين؛آباد باهلند مع سائر اهلنود اآلخرين

  .مسقط بجوازات سفر بريطانية
 وأنشـأوا ، عـن اآلخـرينًا منفصـالً وقد كون هؤالء الشيعة فيام بينهم جمتمعا خاص

 .قلعة يف منطقة مطرح
 فقد ؛ ومبادئ التجارة احلديثة،يةاالنجليزًونظرا ألن اخلوجيني كانوا ملمني باللغة 

ًأحرزوا تقدما رسيعا   .ُعامن وسيطروا عىل جزء مهم من أسواق مسقط و،ً
ل إدارـيـة يف ـبـالط الـسـلطان  ـشـق ـعـدد ـمـنهم طريـقـه لـتـويل أـعـام-ًأيـضـا-ـكـذلك 

 هو الذي هيأ هلا هذه ؛ومن الواضح أن الوضع املايل الذي تتميز به هذه اجلامعة، قابوس
 .املكانة
 وزيـارهتم للعتبـات يف العـراق واألمـاكن ،يجة لـرتددهم عـىل أهلـيهم يف اهلنـدونت

، وتكونت منهم طبقة مثقفة فاعلة، وقـد أدى صـغر  اتسعت مداركهم:الدينية يف إيران



 
 





 

 


 



– 

إىل وجـود عالقـة  وقرب اللواتية من البالط واألرسة امللكية يف مسقط ،ُعاميناملجتمع ال
  .خاصة بني الطرفني
 ومـن بينهـا احلـرب الداخليـة بـني ؛تطـورات االجتامعيـة والسياسـيةوقد أثبتـت ال
 أن كال الطرفني قد قام بمساندة اآلخر، وربام : واإلمامة املذهبية الدينية،السلطة القائمة

 يف مواجـهـة هـكـان الـسـبب اـلـرئييس وراء مـسـاندة اللواتـيـة للـسـلطان ـهـو كـسـب تأيـيـد
 . الرصاعات القبلية والدينية

لـيـا يف احلكومـة، إال أهنـم مل حيصـلوا عـىل حقاـئـب ُتيـة مناصـب عوقـد شـغل اللوا
ـة ـر؛إال يف التـسـعينيات وزارـي  للتـجـارة اً حـيـنام ـعـني مقـبـول ـبـن ـعـيل ـبـن ـسـلطان وزـي

، وحممد بـن موسـى اليوسـف وزيـر دولـة لشـؤون التنميـة عـام ١٩٩٣ والصناعة عام
)١٩٩٤(. 

 أهنـم أكثـر الفئـات  مـع؛ويعلل جون بيرتسون تـأخر تسـلمهم املناصـب الوزاريـة
  نتيجـة؛»كغربـاء«يـني إلـيهم ُعامن بنظـرة قسـم مـن ال؛ عـىل العـاملاً وانفتاحـًتعلام يةُعامنال

 .ح مناطق خاصة هبم داخل منطقة مطرألصلهم اهلندي، وانعزاهلم التقليدي يف
ـيـة يف منـصـب وكـيـل وزارة لـشـؤون ُعامن عيـنـت أول اـمـرأة :وـمـن ـهـذه املجموـعـة

 -ا حاليـ- راجحـة بنـت عبـد األمـري، التـي تشـغل :تنميـة، وهـيجملـس ال التخطيط يف
 .السياحة ةمنصب وزير

خدجية بنت حسن اللوايت،  :وهي  شغلت أول امرأة منصب سفري،-ًأيضا-ومنها 
  .هولندا لدى ةالسفري
 :  الشيعة البحرينيون-٢

 تعددت هجرات الشيعة بسبب خـروجهم عـىل سـلطة الدولـة :عىل مدى التاريخ
، األمر الذي أدى إىل هجرة الشيعة من املناطق الشـاملية إىل املنـاطق اجلنوبيـة ميةالاإلس

 . عىل ساحل اخلليج العريب



 
 

 




 

 


 


 

 ، والقطيـف، واإلحسـاء، من مناطق البحـرين-يف الغالب-وقد متت هذه اهلجرة 
 . والبرصة، وانترش الشيعة يف مناطق بعيدة عن سيطرة احلكام،)عربستان (وخوزستان

 بحيث ال تصل إليهم ؛أن الشيعة قد فطنوا إىل اختيار املناطق الساحليةومن املؤكد 
ة أيدي السلطة، ويستطعيون يف الوقت نفسـه تـدبري شـئون حيـاهتم عـن طريـق التجـار

 . والزراعة، وصيد األسامك،البحرية
ً ومن أهم األماكن التي استوعبت عددا كبريا من هؤالء املهاجرين  سواحل قطر :ً

 .ُعامنواحل الباطنة يف  وس،واإلمارات
ابـن رزيـق املـؤرخ َّالـذي دون فيـه - »سرية السادة البوسعيديني«ويتحدث كتاب 

توجـه «:  فيقـول؛العـريبليج اخل عن الشيعة البحرينيني املقيمني يف منطقة -ُعامنتاريخ 
اإلمام سلطان بن أمحد بن سعيد باجليش نحو البحرين وفتحها، ثم عـني ابنـه سـامل بـن 

ًاليا عليها، وألن ساملا كان صغري السن يف ذلك الوقت، فإن سلطان بـن أمحـد سلطان و ً
 .ه اإلمارةّقد جعل الشيخ حممد بن خلف البحريني الشيعي إىل جانب ابنه ووال

 ،ً حارصوا ساملا وأنصاره يف قلعة عرادلشيعة ايلكن مجاعة عتوب التي كانت تعاد
 حتى يفكـوا احلصـار، ؛باعه من البحرينواشرتطوا أن خيرج الشيخ حممد البحريني وأت

 . »ُعامنوخرج الشيخ حممد سامل من البحرين وقصدوا 
 مـن اللـواتيني، بـل إن مصـادر تـرجح أهنـم أقـل اًأن البحـرانيني أقـل عـدد ورغم
، والسيام أهنم يشغلون مواقـع اً واسعا  سياسياً نفوذإال أن هلم ؛اًالشيعية عدد اجلامعات

 أول وزيـر للصـحة عـام ؛ الـدكتور عاصـم اجلـاميل:لطاين، ومنهمالس مهمة يف الديوان
  .وجيزة رئاسة الوزراء بالوكالة ، والذي توىل لفرتة١٩٧٠

 .  يف الواليات املتحدة من الشيعة البحرينينيُعامنسفري ل وكان أول
التـي متلـك (عائلـة درويـش  وتعـد،  االشتغال يف التجـارة-ًأيضا-ويغلب عليهم 



 
 





 

 


 



– 

  .من العائالت الثرية يف السلطنة)  درويشرشكة حمسن حيدر
 :  الشيعة العجم-٣

وهم جمموعة من الشيعة وفدوا من إيران إىل هذه البالد، ويطلق عىل هؤالء األفراد 
 .  حيث ترجع جذورهم إىل أصول إيرانية؛ العجم:-بصفة عامة-

 قد سهل اهلجرة املتبادلة إىل كال :يةُعامنومن املؤكد أن قرب السواحل اإليرانية وال
 .البلدين

 ، وبنـدر عبـاس، مـن منـاطق اللـور: هـمُعـامنومعظم الشـيعة الـذين يقيمـون يف 
  . وبعضهم من منطقة البلوش،نواوندورودو

 كانـت مرتبطـة بعالقـات البلـدين يف ُعـامن أن اهلجرة العجمية إىل :جدير بالذكرو
 .ًالقلة تبعا لتذبذب العالقات فكانت تتأرجح بني الكثرة و،ذلك الوقت

 ومطـرح وضـواحيها، ،مسـقطالعاصمة  يف مناطق ُعامنويعيش الشيعة العجم يف 
  .  ومدينة صور الساحلية،ويف مناطق الباطنة، وقليل منهم يعيش يف مسندم

 يرجـع إىل عـدم اهـتامم النظـام ُعامن إن السبب يف هجرة الشيعة العجم إىل :ويقال
ـب سياـسـة اخلدـمـة ؛ملحروـمـة يف إـيـرانالبهـلـوي باملـنـاطق ا  وخاـصـة اجلـنـوب، إىل جاـن
 . العسكرية اإلجبارية

 واملؤسسات اخلريية مثل صناديق ، مساجدهم اخلاصة-اآلن-والشيعة العجم هلم 
 . وإدارة األوقاف اجلعفرية،يتام وأبناء السبيل ومساعدة األ،قرض احلسنة

 .امنُع أحد أهم قبائل الشيعة يف -اآلن-وقد أصبحوا 
 . لون يتولون املناصب احلكوميةؤو ومنهم مس،ويشتغل العجم بالتجارة

 


): وكـل منطقـة تتكـون مـن عـدة واليـات (: من املناطق اآلتيةُعامنتتكون سلطنة 



 
 

 




 

 

 


 

 . الوسطى- اجلنوبية - الرشقية - الظاهرة - الداخلية - الباطنة -العاصمة 
 .ساحل الباطنة بشكل أسايس و،مسقطيتواجد الشيعة يف و 

،  اخلابورة، السويق،املصنعة، بركاء: فهيأما واليات الباطنة التي يرتكز الشيعة هبا 
 . لوىصحم، صحار،

 


  . حسينية)١٥ -١٠(بني   وما،يوجد يف مسقط ما يقارب العرشة مساجد للشيعة
 


  سور اللواتيا - الكورنيش يف مطرحالواقع عىل  ،خاالعظم مسجد الرسول. 
   جربوة-مسجد العجم . 
   الوادي الكبري-) ع(مسجد اإلمام عيل . 
  مسقط- ةمسجد البحارن . 
   نازي مويه( جربة -مسجد اللواتيا(.
  اخلوض-مسجد العجم . 

 


 حلة السوق( اإلمام عيل بن أيب طالب مسجد(.
  حلة السوق(مسجد الرمحة(
  سور الشيادي(مسجد العجم(. 

  .حسينيات للرجال و،حسينيات للنساء ؛ قرب املساجد فموجودة:احلسينياتأما 
 . متنح احلكومة بعض األرايض للشيعة لبناء املساجد:و يف بعض األحيان
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ر ووزي ،والصناعةر التجارة وزي، و وزير االقتصاد واملالية: وزراء)٣(لدى الشيعة 
وعني بعـض الشـيعة ، كام يوجد منهم من يتوىل منصب وكيل وزارة أو سفري، السياحة

 . يف جملس الشورى
 


 إال أهنم يأتون عىل رأس اهلرم االقتصادي ؛ُعامنعىل الرغم من قلة عدد الشيعة يف 

 .  واقتصادية كبرية، وجتارية،ت صناعيةيف هذه البالد، فكثري منهم يمتلك مرشوعا
 

 
k لـدى ُعـامن، وكـان سـفري -البحارنة وهو من الشيعة- أمحد بن عبد النبي مكي 

 للخدمـة اًلـدى فرنسـا، ووزيـر اً سـفري-ًأيضـا-وعمـل  ،الواليات املتحـدة األمريكيـة
 .االقتصاد الوطني صب وزير من-ا حالي- للاملية، ويشغل اًاملدنية، ووزير

 

 




 
 

 




 

 


 


 

kمنصـب وزيـر  حاليا الـذي يشـغل ؛-مـن اللواتيـة-  مقبول بن عـيل بـن سـلطان
 .والصناعة التجارة

 

 
 

kالعضو يف جملس الشورى عن والية مسقط،  -  جلينة بنت حمسن حيدر درويش
 يف اًرأة تـأثري امـ١٠٠ ضـمن قائمـة أكثـر )٢٠٠٦( عـام »فوربس«اختارهتا جملة  والتي
 .العامل

k ١٩٩٤(وزير دولة لشؤون التنمية عام  - حممد بن موسى اليوسف(. 
kيف هولندا  سفرية-  خدجية بنت حسن اللوايت.  
kوالـذي تـوىل لفـرتة)١٩٧٠( أول وزير للصحة عام -  الدكتور عاصم اجلاميل ، 

 . املتحدة يف الوالياتُعامن لاًوكان سفري، وجيزة رئاسة الوزراء بالوكالة
 


 للقضـاء عـىل الثـورة ؛ىل ظفـارإيـرانيني بـدأ التشـيع يف ظفـار مـع قـدوم اجلنـود اإل

 .سنوات١٠ واستمرت ،)م١٩٦٥(الشيوعية التي اندلعت عام 
 


 ، خيشى الشيعة من حتركات بعض اإلباضية املتطرفني الذين حيملون فكر اخلوارج

 . مما قد ال يقبل بنرش التشيعومطالبتهم برجوع نظام اإلمامة،
 .وقد صدرت بعض الكتب ملؤلفني إباضيني تقرر بطالن العقيدة الشيعية



  بيضاء فارغة- ) ١٩٤( الصفحة رقم 



 
 

 




 

 


 


 

C 
 

 يف ظـل مـا يؤمنـون بـه مـن ؛ً سهالاًبشكل عام أمرة الشيعقد ال يبدو احلديث عن 
 ! إخفاء عقائدهم وأفكارهم من أجل جلب مصلحة أو دفع مفسدة:، وهي»التقية«

 يف ظل غياب املعلومـات واإلحصـاءات الدقيقـة عـن عـدد ؛ويزداد األمر صعوبة
 . وعدد الطوائف األخرى،دولالهذه الشيعة يف 

 وـهـم ـمـن الـشـيعة ؛أـصـل الوـجـود الـشـيعي يف دول اخلـلـيج يـعـود إىل القرامـطـةو 
اإلسامعيلية، أسسوا دولة هلم يف رشق اجلزيرة العربية أثناء احلكم العبـايس، ثـم لعبـت 

 وتواطـؤ ،اهلجرة املنظمة مـن إيـران إىل أقطـار اخللـيج يف ظـل ضـعف إمـارات اخللـيج
 . يف زيادة أعداد الشيعة يف اخلليجاً كبرياًاالستعامر الربيطاين الذي لعب دور

 !يشـكلون أكثريـةوالبحـرين  أن ما يشاع من أن الشيعة يف العـراق :تبني لناو
  !هو من باب التضليل

أمـر %) ٦٥ إىل ٦٠(تصل إىل نسبة ترتاوح من فالزعم أن نسبة شيعة العراق 
 . من سكان العراق)%٤٠( نسبة يف حدود بل هم !غري صحيح

 . عىل شيعة البحرين-ًأيضا-ق وهذا ما ينطب
 يفـوق حجمهـم ًهيـدف إىل أن يأخـذ الشـيعة حجـامّبادعـاء األغلبيـة وهذا الـزعم 

 بحجة أهنم األقليـة التـي اسـتأثرت ؛احلقيقي، كام أنه هيدف إىل إقصاء السنة من احلكم
 ! أن تدفع الثمن-اآلن- طويلة، وعليها اًباحلكم عقود

مسؤولية إقصاء الشيعة عـن احلكـم يف العـراق، وأهل السنة ال يتحملون وزر وال 
فإن الشيعة أنفسهم يتحملون مسؤولية غيـاهبم عـن احلكـم بسـبب مـا يؤمنـون بـه مـن 

 ! وعدم جواز إقامة الدولة وممارسة احلكم يف ظل غياب اإلمام،»الغيبة« :نظرية



 
 





 

 


 



– 

  سـاهم يف عـزوفهم:اً واعتبارهـا طاغوتـ،كام أن رفضهم للدول اإلسالمية القائمة
  .عن احلكم والدولة

 ، نـشـط الـشـيعة يف كاـفـة املـجـاالت الدينـيـة:وـعـىل اـخـتالف تـيـاراهتم وتوجـهـاهتم
 . واالقتصادية، واالجتامعية، والرتبوية،والثقافية

 وطبع ، واهليئات، واجلمعيات، واملدارس، واحلسينيات،فبادروا إىل إنشاء املساجد
  وإصدار املجالت، وإقامة املآتم واالحتفاالت، ،الكتب

ث أنه مل يعد وقد استفادوا يف ذلك من مجلة من املتغريات الداخلية واخلارجية، بحي
 .هناك سقف ملطالبهم

 :اً كبرياًوتتنوع التنظيامت واألحزاب الشيعية تنوع
 .يعي يميل إىل انتقاد سيطرة رجال الدين عىل العمل الش؛ ما هو علامين:منها
 . اإليراين)والية الفقيه( ما هو ديني، وهو تيار عريض يؤيد جزء منه :ومنها

 .فيام يشكل التيار الثالث طائفة الشيخية، وجزء آخر يتبع املرجع الشريازي
 .وختتلف مواقفها واسرتاتيجياهتا، وقد دخل بعضها يف رصاع مع البعض اآلخر

 مستغلة الروابط شيعي املشهد الإيران تسعى جاهدة ألن تكون متواجدة بقوة يفو
 .اًمعوالعالقات التي جتمعها 

 أن النموذج الشيعي اإليراين هو الذي يستحق االتباع  شيعة اخلليجيرى كثري منو
 .واملرجعية

 ؛ أن التعامل الشيعي مع األحداث حتكمه املصلحة والرباغامتيـة:وقد ثبت
 .ال االنصياع للحكم الرشعي
 حيـث غـدت ؛ا  شـيعي»الشـيطان األكـرب«وط نظريـة وقد أثبتت األحداث سق

 اً رشيكـ:، غـدتاً شيطان: التي كان الشيعة باألمس يعتربوهنا؛الواليات املتحدة



 
 

 




 

 


 


 

 .  وال يفضل مطالبته بالرحيل، ال جتوز مقاومته! بهاًبّ مرحاً وضيف!يف احلكم
 

 ... يستفيد منها  معرفياًنأمل أن نكون قد قدمنا للقارئ الكريم زاد
 .أن نكون سددنا ثغرة يف املكتبة العربيةو
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ــة الـشــرقية « -١ ـيخ، صــالح ،») م١٩٧٩ -ه ١٤٠٠(انتفاضـــة املنطـق ـرمحن الـش ـد اـل  عـب

 .الدخيل، عبد اهللا الزاير
 . الدكتور نارص القفاري، »أصول مذهب الشيعة« -٢
 .حسني مؤنس. ، د»أطلس تاريخ اإلسالم« -٣
 .  البعثة الفرنسية،»أطلس العامل العريب« -٤
 . فيصل دراج ومجال باروت،»ركات واجلامعات اإلسالميةاألحزاب واحل« -٥
 .، ريتشارد دكمجيان»األصولية يف العامل العريب« -٦
 .حممد عامرة. ، د»األقليات الدينية والقومية تنوع ووحدة؟ أم تفتيت واخرتاق؟« -٧
 .حممد عبد اهللا عنان. ، د»ّ واحلركات اهلدامة،تاريخ اجلمعيات الرسية« -٨
 . حممد فريد بك،»العثامنيةالعلية الدولة تاريخ « -٩

 .، حممود شاكر)اجلزء السابع(، »التاريخ اإلسالمي« -١٠
 .طه الدليمي.  د،»؟ عقيدة دينية أم عقدة نفسية:التشيع« -١١
 .، املرتىض بن زيد املحطوري»التشيع وأثره عىل اجلرح والتعديل« -١٢
 . عادل عبد الرؤوف،»حزب الدعوة« -١٣
 . بدون اسم مؤلف،»رب يف صعدة من أول صيحة إىل آخر طلقةاحل« -١٤
 .  الدكتور فالح املديريس،»احلركة الشيعية يف الكويت« -١٥
 . ، مكتب الدعاية والنرش واإلعالم»اخلليج العريب، دراسة موجزة« -١٦
 . ّخالد العزي. ، د»اخلليج العريب يف ماضيه وحارضه« -١٧
 . سامعيل األكوعإ، القايض »اهتا ومعتقد، نشأهتا:الزيدية« -١٨
 . ، حممد حسن آل الطالقاين» ومصادر دراستها، وتطورها،نشأهتا: الشيخية« -١٩
 .، أمحد الكاتب»املرجعية يف مواجهة حتديات التطور: الشريازي« -٢٠



 
 

 




 

 


 


 

 .)٢٠٠٧( سنة ، عامن- طبع دار عامر،»شيعة البحرين« -٢١
 ).كتاب املسبار (»شيعة العراق« -٢٢
 .  حامد البيايت،»شيعة العراق بني الطائفية والشبهات« -٢٣
 .، أبو احلسن علوي عطرجي»الصفويون والدولة العثامنية« -٢٤
 . الدكتور فرهاد إبراهيم،»الطائفية والسياسة يف العامل العريب« -٢٥
 .  إبراهيم احليدري،»عنوان املجد يف بيان أحوال بغداد والبرصة ونجد« -٢٦
 . عبد العزيز املحمود،»عودة الصفويني« -٢٧
 .أمحد اليوسف ،»فلسطينيو العراق بني الشتات واملوت« -٢٨
 . جمموعة مؤلفني،»مساجد يف وجه النار« -٢٩
 .، أمني الرحياين»ملوك العرب« -٣٠
 . عيل الوردي.  د،»ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث« -٣١
 .)٢٠٠٣( ز ابن خلدون، إصدار مرك»املجتمع املدين« -٣٢
 . إرشاف ناجي نعامن، »املجموعات العرقية واملذهبية يف العامل العريب« -٣٣
 أـسـامة ـشـحادة ،)اـجلـزء األول (»الـشـاملة يف الـفـرق املـعـارصة يف الـعـاملاملوـسـوعة  « -٣٤

 .وهيثم الكسواين
ندوة العامليـة ، إعداد ال»املعارصةواألحزاب املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب « -٣٥

 .ّللشباب اإلسالمي يف الرياض
 .، حممد اخلرض، تقديم حممد املهدي»نظرة اإلمامية اإلثني عرشية إىل الزيدية« -٣٦
 . نجيب اخلنيزي،»النشاط السيايس للشيعة يف السعودية« -٣٧
، التقرير السنوي األول ملركز ابن خلـدون للدراسـات اإلنامئيـة يف »مهوم األقليات« -٣٨
 .)٢٠٠٥ -٢٠٠٠ -١٩٩٩( وتقارير املركز يف أعوام ،)١٩٩٣( لسنة مرص
 .عبد اهللا الغريب. ، د»وجاء دور املجوس« -٣٩
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