
 ورقة عمل التشيع يف تونس 
 

(1) 
 اتريخ دخول التشيع 

حياول مركز األحباث العقائدية أن جيعل حركة التشيع يف تونس  كاسوق ميد وة حيوو يقونل      
واستشوا  التشويع ال وا     أما التشيع فله جووو  ميد وة يف اووا ال لود حو  مي ول الدولوة ال ا  يوة

 ض واةغوورا العوور   هلوووا األ صوولينناووا السوواان األنسسوويةف فووان الو وور و مووم مدي ووة اة ديووة الت
ن ات وابخلصووون  يف  موووم ثووو كوووان هلوووا وم  هلووويا ألاووول ال يوووق  هلوووي ا السووو    وهلوووا في وووا

لو  أاوول والسو  ملوول موا جوور  ه موا  اسسووع  هليوه السوو    وجور  هلووي ا القتولاستشو ا  األ
ي ا اوا ال رتة فان اةواب اجلع ري ذا استل إو  منية اساك ة ين  ذاكاةدي ة مم مي ل السلطة األ

أبن ات يووووول  يفنلوووووه يف قسوووووي يات القووووورن اسوووووا  أو  استشووووور حوووووديلاو يف تووووونس ف و اوووووم القووووونل
ىل العووورااف الووو   وووو ت سووون  التشووويع يف إالسووو اوي الشوو  ة  سوو عي ياته أي  عووود  حلوووة التي ووواي

 .   تنس 
 

(2) 
 التشيعنسبة 

ةتشوويعع يف توونس  إم أن مركووز األحبوواث العقائديووة م ينجوود ا وواك  ديوود هل وو   مييوو  لعوود  ا
اليووون      ف ويضووويذ كوووول  أن  ثوووش هشوووريةسسووو ة يعتووودن اوووا موووم الشووويعة اإ   يووووكر أن ا ووواك

 مه وا وميوةأف وموم   تاوم كل وامامية يف أغلب مدن وومايت اوا ال لد ان ملالشيعة اإ يتناجد
   . ة وكول  تنس  العاصمي صة وومية ميا   وومية سنسة وومية اة دية 

لقوود تشووينع  ...  فقوود صوورك لنكالووة األس ووا  إاب   قنلووه   الوودكتن  د وود التي وواي السوو اويأمووا 
مف مؤل وة  ول ...  ودأ  ابلعشورات و أصو ا ا   مع  كلر مم األصدميا  الوويم أصو انا  هواة

 . .  ت نا مئات األلنف..
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 3  
 لشيعي وحركة التبشري انشاط الشيعة يف تونس 

يووووة سشووووا احا ءحيووووا  اةراسووووا الدي  وتت لوووو وحبسووووب مووووا يوووووكر مركووووز األحبوووواث العقائديووووة     
يفور ف وينجود موم الشويعة ال شوا ات األ شر ة الصنتينة و عو واةوا ية مع ت ا ل الاتب واأل

 .   وسن اي التنسسيع مم يد س الد اسة اةوا ية يف إيران
يفووت أ   السو    وامهت اا ةواب أال ال يوق  هلوي ان حركة امست صاأواجلدير ابلوكر   

وجون  التعصووب اةوووا   سوو ا ه  ت وون  الشوويعة يف اووا ال لوود موع هوود أابلتطون  اةتزايوود وتا وم 
و صون ة غو  م اشورة حيوو تعورف  ه  ووسائل األىل النه  اللقايف اةنجن  إضافة إ ع ال اس 

 .   ال اس مم يف هلا هل  التشيع
 اوا ال شا ات ف   ا  أما أوجه 

  أ 
 مؤسسات ومجعيات

  .   4002أكتوون ر  5يف م تود اياي حسووع اي  توا يل يف أث وا  مدايفلووة لوه د ود التي ووايويقونل 
هل ووو  أسوووه لوووي  ا ووواك أي هوووائ  يعووورتض التشووويع يف تووونس  هلووو  شووور  أن تاووونن   اي...هلووو

قوووووائا و م ستووووو مر و أن ست  وووووب التعووووورض لل لوووووا  ال الووووودهنة ابسا وووووة و اةنهلوووووة اسسووووو ة ..
 .هليه..اي

الديم  السيد ه ا ف ويقن  هلي ا   4003أتسسق  تنس  -مجعية أهل البيت الثقافية_ 1
 . اس روي

 _ مت افتتاك مركز ثقايف إيراي .4
لنكالوة  يف حوديو د ود التي واي السو اوي الشويع  الودكتن أموا الصواذ واسسوي يات فيقونل 

  أية صاي ة   قة ابسا الشيعة ف ك ا م ينجد أي مسو د م ينجد يف تنس     األس ا  إاب 
أو حسووووي ية ف ولاووووم  ووووم حب وووود ى ستناصوووول مووووع و هلوووو  مووووواب اسوووو  يف توووونس ... م م 
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سطالووووب م  سوووو د و م حسووووي ية و م صوووواي ة ألن األموووون   ووووري  ويوووودا  ويوووودا .... أ  م 
  تقووود   الووو  ف أم واوووأتوووديفل يف شوووؤون اساوووا و اساوووا  و لووودي م  وووة أ ووو  موووم ذلووو  

 .  ال صياة و كشذ اسقيقة..
 )ب(

 ت املطبوعة واملسموعةار اإلصد
تقن  الشخصيات الشيعية ال ا  ة  عد  مم األسشطة ال   دو اا تساهد يف استشا  ال ار 

 الشيع  وم  ا  
 اإصدا ات اةط نهة وم  ا   

 ألسعد  م هل اي الت ديد الا م  ه د الش يد الصد اي . 
 اي ألسعد  م هل  . صلح اإما  اسسم  ع  مم م لن   يفراي  

 د د الصغ  الطيب .  ايايفت ف ال ق ا  يف تركة سيد األس يا  صل  ى هليه و لهاي
 . الس دي

  م هل    لل امش  ايسقيق  الصاا ة يف ح   ا ااي. 

 لل امش   م هل  اي حنا  مع صديق  الشيع اي. 

 العقائدية  قي  وتعلي  مركز األحباث ف دكتن  د ند التي ايمثن ااتديق , لل . 

  , قي  وتعلي  مركز األحباث للدكتن  د ند التي اي , ألكنن مع الصا ميع 
 . العقائدية

  قي  وتعلي  مركز األحباث العقائدية د ند التي اي , فاسألنا أال الوكر , للدكتن   
. 

 األحباث   قي  وتعلي  مركزف دكتن  د ند التي اي الشيعة اا أال الس نة , لل
 .  العقائدية

 ومم الاتب ال    ق الط ع / 

 حمل ند الرصايف اةقدا الس ب ,  سعا لقد تشينعق واوا ان .  

  ,  حمل ند الرصايف اةقدا   ين ات مم اهلد. 

 ومجيع اوا الاتب منجن ة يف منميع مركز األحباث العقائدية . 
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 ا وا اك جم نهة مم اإصدا ات الصنتية ال   ا  في ا اوا الشخصيات ميصة تشيع
 وم  ا   

 مأساة الزارا  هلي ا الس    وأثراا يف التشينع الدكتن  التي اي الس اوي

 مث ااتديق الدكتن  التي اي الس اوي

 الرحلة إىل اللقلع م ا ك ال عداش

 التشيع يف تنس  م ا ك ال عداش

 ميصة امست صا  د د الصغ 

 الرحلة إىل اللقلع السيد م صذ حامدي

 الرحلة إىل اللقلع  م هل اهلامش  

 ميصة امست صا  اهلامش   م هل 

 الصاا ة  ع الشيعة والس ة اهلامش   م هل 

 
 

 2  
 أهم الشخصيات الشيعية يف تونس 

 يوكر مركز األحباث العقائدية أن مم أاا الشخصيات الشيعية يف تنس   
 التي اي الس اوي  السيد د د_ 1
  غداش الشيل م ا ك_ 4

 ل  مم الشخصيات الشيعية ال ا  ة   وكو
  . السيد ه ا الديم اس روي _ 3

 و ال فووق ل ست ووواا أن السووويد ه ووا  اس وووروي ه ووود حديلوووه هووم ايالتشووويع اسوووديو اي يف تووونس 
ف ينجه استقوا ات ايجا حوةاي  . 4002ماي  8مدايفلة يف م تد ايشيعة اجلزائراي  تا يل ض م 

  أحود  مون  التشويع يف تونس   و  اوي و م وا ك  عوداشلال مم الدكتن  د د التي واي السو 
يقنلاي إن العاملع يف س يل اةوواب اسو  يف  و    و م وو أكلور موم هشوريم هاموا مل يوروا أي 
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ج د ميا   ه كل مم التي اي الس اوي و م ا ك  عداش غ    ع ال و  و  وو ال اور الطوائ   
 .  تعرف..ايو معا اة يفط النمية و لقد است  ا سياسة يفالذ 

 
 (5) 

 مواقع شيعة تونس 
 ميا  مركز األحباث العقائدية  ع ل  ع  اةناميع اخلاصة ل ع  شيعة تنس  وم  ا   

 . ع الدكتن  د ند التي ايمنمي

 .منميع األستاذ اهلامش   م هل  
 . الطيب الس دياألستاذ د ند الصغ  منميع 

ومجيع اوا اةناميع  ام ام  ع هلي ا هل  اوا الرا ط   
http://www.aqaed.com 

 
 

 6  
  البعثات اإليرانيةاخلارجية و  شيعة تونس ابألطراف العالقات

يذككر مركذا األثذال العقاةديذة أو يقذود ععقذد عذذدد مذ  ال ذدوات الذا يذدعوا في ذا  موعذذة 
ت ووا ل   ا  وهقوود صوو ت وإسشووا  البلذذداو العرعيذذة ويذذتم خال ذذا مذذ  املتشذذيعع يف عذذدد مذذ  

الوودكتن  التي وواي و  ف الشوويل م ووا ك ال عووداشوميوود مت  هونة /   تعواون يف الع وول العل وو  واللقووايف
 هلا اةركز هدنة سدوات هل ينة ف ووضع هلا  ر جماو لزاي ة مراجع التقليود ف حيو هقد الس اوي

 . ل ينةواةؤسنسات الع واة اونريم

فونن مركوز األحبواث العقائديوة يووكر  هم ال علات الط  ية ال  ترسل موم تونس  إىل إيوران أماو 
 أسه   ينجد مم الشيعة التنسسيع مم يد س الد اسة اةوا ية يف إيران وسن اي   .  

لوه  ةيفلوادميف  يقونليعونل كلو او هلو  اووا اا نهوات حيوو  السويد ه وا  اس ورويولوا فونن  
 اي  ووم س تلوور  جوونع اإيفوونة 4002موواي  8 تووا يل  ايشيعة اجلزائوورايو  اةنميووع املاوورتوي لووهلوو

الويم يد سنن يف ميا وسن ية ومم ا اك ستانن امسط مية ال عليوة إن شوا  ىاي و يقونل أيضوا 
هلو  اةنميووع ذاتوه اي أهل وو  أي التقيوق ءيفنت ووا موم  وو ا العلوا يف ميووا اةقدسوة مووم توونس  و 
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غورا و  هونحا إىل امات وا   شوؤون الت ليوت و التناصول موع إيفونحا موم  وش ميونم ا اجلزائر و اة
إس ووا و مووم يفوو ل تالي  ووا الشووره  أسسوو ا اوووا العووا  مجعيووة أاوول ال يووق اللقافيووة  توونس  حوو  

يع يف  وووو   اةغوووورا تاووونن صوووونت اةوووؤم ع اةوووونالع يف  وووو    واووو  يفطوووونة أوىل إحيووووا  التشووو
  . اإس م ..اي

 (7) 
 ها يف الدعوة للفكر الشيعي ور عارض الكتاب ودم

ديوة أن موم ضوو م أسشوطته  اي ة معوا ض الاتوواا الدوليوة يف الوون م مركوز األحبوواث العقائيووكر 
معورض الاتواا يف توونس  يف شو ر   يوع األول سوو ة  جب واك يفوا ن يف شووا ك وأسوه ميودالعور  ف 
   او 1241
 دوا تت هديودة لت ديود الر يوة يف ري    يوكر أن مم أاداف اوا الزاي ات أسه جيك ا أسه 

 ال شووا ات الت ليغيووة وتطوونير الع وول و لوون ة لطووط موود وس للوووان هوووم  وو  التشووينع وصوودن 

 .    مناج ات اخلصن 
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