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نبذة عن جامعة جورجتاون في قطـر

تأسست جامعة جورجتاون في عام 1789 وهي إحدى المؤسسات األكاديمية والبحثية الرائدة في العالم التي تقدم تجربة تعليمية فريدة من نوعها، وتسهم في إعداد الجيل 

القادم من المواطنين العالميين القادرين على القيادة وإحداث تغيير إيجابي في العالم. 

وعملت جامعة جورجتاون في قطر )GU-Q( منذ انطالقتها عام 2005 من أجل تمكين الطالب ودعم القدرات البشرية التي تحتاجها منطقة الشرق األوسط في القرن 

الواحد وعشرين وتقديم تجربة تعليمية شاملة مبنية على أعلى المعايير األكاديمية. تقدم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية دراسات متعددة التخصصات في سياق 

عالمي، وهي نفس المناهج والبرامج التي توفرها جامعة جورجتاون كلية إدموند أ. وولش للشؤون الدولية في واشنطن. ويتم تقديم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون 

الدولية في أربع تخصصات: االقتصاد الدولي والسياسة الدولية والثقافة والسياسة والتاريخ الدولي. كما يمكن للطلبة أن يختاروا بين ثالثة برامج شهادات الستكمال مجال 

تخصصهم، وهي الدراسات العربیة واإلقلیمیة والدراسات األمریكیة واإلعالم والسیاسة.

توفر جامعة جورجتاون في قطر مجاالً متميزاً للتعليم والبحث والتفاعل مع المجتمع المحلي، إذ لديها أحدث القاعات والمرافق والفصول الدراسية، كما تضم الجامعة 

علماء مرموقين على الصعيد الدولي وأعضاء هيئة التدريس من المستوى الرفيع وإداريين متفانين، إضافة إلى أن الجامعة تحتوي على أفضل مكتبة تعنى بمجال العالقات 

الدولية في المنطقة.

كما تستضيف جامعة جورجتاون في قطر مركز الدراسات الدولية واإلقليمية )CIRS(، وهو معهد بحثي رائد يرعى العديد من الدراسات األكاديمية ذات األهمية األساسية 

إقليمياً ودولياً، بما في ذلك المبادرات البحثية ذات الصلة بالعالقات الدولية واالقتصاد السياسي والسياسات الداخلية لدول الخليج. لمعرفة المزيد عن الفعاليات والبرامج 

 http://qatar.sfs.georgetown.edu/ar :المتميزة التي تقدمها جامعة جورجتاون في قطر ولالستفادة من البحوث التي توفرها، يرجى زيارة موقعها اإللكتروني

نبذة عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية

يعد مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، والذي تم إنشاؤه عام 2005، من أوائل المعاهد البحثية المتخصصة في الدراسات األكاديمية المتعلقة 

بالقضايا اإلقليمية والدولية، وذلك من خالل الحوار وتبادل األفكار، والبحث والمنح الدراسية، والعمل مع الدارسين وصناع الرأي والمهنيين والناشطين على الصعيدين  

المحلي والدولي.

استرشاداً بمبادئ التميز األكاديمي والمشاركة المجتمعية، وتبنياً لرؤية تقدمية، تدور الرسالة التي يتبناها المركز حول خمسة أهداف رئيسية:

•  توفير محفل للمنح الدراسية والبحث حول الشؤون الدولية واإلقليمية.

•  تشجيع البحث المتعمق وتبادل األفكار.

•  تعزيز إجراء حوار مستنير بين الطالب والدارسين والمهنيين في مجال الشؤون الدولية.

•  تسهيل تدفق األفكار والمعرفة دون قيود من خالل نشر اإلنتاج البحثي للمركز، وعقد المؤتمرات والندوات، وإقامة ورش عمل مخصصة لتحليل معضالت القرن الحادي والعشرين.

•المشاركة في أنشطة تواصلية مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين واإلقليميين والدوليين.

cirs.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

نبذة عن مؤسسة قطر

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل 

إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

تأسست مؤسسة قطر سنة 1995 بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة 

مجلس إدارتها. 

يجذب  للتعليم  قطاع  إنشاء  المجتمع من خالل  وتنمية  والعلوم،  والبحوث  للتعليم،  الشاملة  الثالثية  الفروع  ذات  االستراتيجية  مهمتها  بتحقيق  قطر  تلتزم مؤسسة 

ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا 

عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية 

www.qf.org.qa االحتياجات المباشرة للمجتمع. للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

يتاح نشر هذا التقرير من خالل الدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 
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الباحثين إلى إعادة النظر في الدور الذي لعبته مختلف مؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين  دفعت الثورات العربية وتداعياتها 

دور  حيث  من   ،2011 قبل  ما  لمرحلة  جديدًة  أغواراً  األخيرة  الدراسات  وسبرت  األوسط،  الشرق  أرجاء  شّتى  في  االجتماعيين 

الدينيين  الزعماء  ولكْن  المعنّية.  الجهات  من  وغيرها  المسلحة،  والقوات  المدني،  والمجتمع  والشباب،  اإلعالم،  وسائل  وتأثير 

أوسط  األوسع في شرق  والسياسية  االجتماعية  القوى  مع  بالترابط  أو  داخل جماعاتهم  به  اضطلعوا  الذي  والدور  المنطقة،  في 

ما بعد الثورات العربية، غاب عن المناقشة. ومن هنا، فإّن هذه المبادرة البحثية الجديدة، التي أطلقها مركز الدراسات الدولية 

أثناء  األوسط،  الشرق  في  الدينية  الجماعات  مختلف  من  الروحيين  الزعماء  وأدوار  ومواقف  ديناميكيات  تتقّصى  واإلقليمية، 

في  بتعّدٍد  يتسم  الذي  األوسط  الشرق  في  الدينيين  الزعماء  دراسة  البحثي  المشروع  ويشمل  وبعدها.  العربية  االنتفاضات 

ويستكشف  والزرادشتية.  والعالهية  واليزيدية  والدرزية  والبهائية  واإلسالم  والمسيحية  اليهودية  تشمل  والمعتقدات  األديان 

األديان  وإدارة  الدولة  مفاهيم  السيادة؛  التقليدية؛  السلطة  الدينية؛  الزعامة  مثل:  المواضيع،  من  متنوعة  مجموعة  المشروع 

الدينية؛  للمؤسسة  السياسي  االقتصاد  الدينية؛  والمؤهالت  التأهيل  النسائية؛  الدينية  الزعامات  المقدسة؛  والمواقع  والمعتقدات 

فيها. والمقاومة  السلطة  ومصادر  الدينية-السياسية  والحركات 

وإثراء روحي  مالي  بالنسبة ألتباعهم، مصادر مشورة وتوجيه ودعم  األوسط،  الشرق  الدينيون في  الزعماء  مّثل  لطالما 

الطرفين.  بين  تربط  وشبكات  اتصال  نقاط  لعدة  أسساً  وأتباعهم  الدينيين  الزعماء  بين  العالقة  وشّكلت  مجتمعية.  وقيادة 

قضايا  لمناصرة  المؤيدين  ويحشدون  أتباعهم؛  وممارسات  معتقدات  على  الدينيون  الزعماء  يؤثر  الشبكات،  هذه  خالل  فمن 

الزعامات  بين  العالقة  ووظائف  طبيعة  تشكل  الحاجة.  عند  الحماية  يوّفرون  وقد  بل  معّينة؛  وسياسية  واقتصادية  اجتماعية 

الشرق األوسط؟  الدينية في  الجماعات  لمبادرة بحثنا هذه. من هم قادة وزعماء  الرئيس  المحور  المحلية  الدينّية ومجتمعاتها 

التي  العالقات  ما  شرعيتهم؟  على  يحافظون  كيف  ومريديهم؟  وأتباعهم  رعّيتهم  مع  عالقتهم  أشكال  أو  تواصلهم  طرق  هي  ما 

إن  عليها،  يحافظون  التي  الخارجية  الروابط  وماهي  الرسمية؟  وغير  الرسمية  السلطة  مراكز  من  وغيرها  الدولة  مع  يقيمونها 

الخارج؟ مؤمني  مع  وجدت، 

ما   .2011 انتفاضات  أعقاب  في  األوسط  الشرق  في  الدينية  للزعامة  المتغيرة  الطبيعة  في  البحثية  المبادرة  تبحث  كما 

والجماعات  داعش  ظهور  نّم  هل  السّنة؟  المسلمين  بين  الدينية  للسلطة  متعددة  مراكز  ظهور  عواقب  المثال،  سبيل  على  هي، 

المتطرفة المماثلة عن تشققات أكثر عمقاً داخل زعامة المجتمع السني في الشرق األوسط والمجتمعات األخرى ذات األغلبية 

وعّززت  مجتمعاتهم،  في  الدينيين  الزعماء  قّلصت—شرعية  2011—أو  انتفاضات  عّمقت  هل  أوسع،  نطاق  وعلى  المسلمة؟ 

والمالية؟ االقتصادية  الموارد  أوالسيطرة على،  إلى،  وأّثرت على وصولهم  اإلسالمية،  الجماعات غير  بين  دورهم كحماة 

عن  المزدهرة  األدبيات  في  الراهنة  الفجوات  سد  في  تسهم  المماثلة،  األسئلة  من  وغيرها  األسئلة،  هذه  معالجة 

التغيرات السياسية واالجتماعية الدراماتيكية التي شهدتها ومازالت تشهدها  ديناميكيات الدين والدولة في الشرق األوسط. إن 

المنطقة منذ العام 2011 قد ضّخمت من أهمية زعماء الجماعات الدينية وعالقاتهم مع كل من الدولة والمجتمع ككل. تتناول 

التقرير  هذا  يقدم  األوسط.  الشرق  دراسات  في  كثيراً  دراسته  تتم  لم  ولكن  أهميته،  تتزايد  موضوعاً  البحثية  المبادرة  هذه 

من خاص  عدد  ضمن   ،2018 العام  في  نشر  والذي  البحث،  لهذا  كنتيجة  تأليفها  تم  التي  لألوراق  العريضة  الخطوط  الموجز 

Sociology of Islam، أصدره مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، وحرره مهران كامروا.
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زعامة المؤمنين: السلطة الدينية في الشرق األوسط المعاصر  .١
مهران كامروا  

أعقاب  في  ومتاعبها،  االجتماعية،  ومواقفها  األوسط،  الشرق  في  الدينية  الجماعات  مختلف  طبيعَة  الخاص  العدد  هذا  يتناول 

دور  يكتسي  الواقع،  في  القيادات، ووظائفها.  تلك  وتكوين  قياداتها،  دور  تركيز خاص على  2011، مع  عام  العربية  االنتفاضات 

بالجماعات خصوصاً، وكذلك خالل  التي تعصف  الدينيين بفاعلية أكبر بطرق متعددة في أزمنة االضطرابات واألزمات  الزعماء 

العديد من  يؤّدون  الدينيين  الزعماء  فإّن  البحث،  يجادل هذا  العادية، كما  األحوال  أّما في  األقل.  الفوضى  التغيير ذات  فترات 

على  محددة  ومؤسسات  أفراد  ومع  عام  بشكل  الدولة  مع  اتصال  كجهات  العمل  أهمها  من  لمجتمعاتهم،  األساسية  الوظائف 

انتفاضات  وبعد  أثناء  وانقلبت  اضطربت  المركزية  الوظيفة  هذه  أن  الدينيين  الزعماء  من  العديد  رأى  وقد  الخصوص.  وجه 

العام 2011 في الشرق األوسط، حيث اضطروا على عجٍل إلى إقامة عالقات قوة جديدة مع قادة الدول ووسائل رعاية داخل 

الدينية في الشرق األوسط بشكل  جماعاتهم. واليوم، بعد نحو ثماني سنوات على اندالع االنتفاضات، واصل زعماء الجماعات 

أكثر  بات  أّن دورهم  الدينية  الجماعات  يرى زعماء  أي وقت مضى،  أكثر من  أيضاً، وربما  واليوم  التكيف هذه.  جدي عمليات 

أهمية فيما يخّص إسناد المكانة المجتمعية لرعّيتهم، وتأمين مواردهم االقتصادية والسياسية، وضمان أمنهم وسالمتهم البدنية. 

تزعزعت. قد  ذاتها  جماعاتهم  داخل  الخاصة  مكانتهم  أّن  أيضاً  الدينيون  الزعماء  يجد  أن  نفسه،  الوقت  في  المفارقات،  ومن 

على  تحديداً  التركيز  مع  األوسط،  الشرق  في  الدينية  الجماعات  فسيفساء  غنى  عن  بنبذة  التمهيدي  البحث  هذا  أبدأ 

بالدولة.  وعالقاتها  السلطة  مصادر  إلى  الوصول  على  منها  كل  قدرة  على  االجتماعي  وموقعها  الجماعات  حجم  تأثير  مدى 

الشرق  الديني في  المجتمع  أن زعماء  وأرى  الدينية.  الجماعات  لدراسة زعماء  إطاٍر  العامة سياق صياغة  اللمحة  ستحدد هذه 

وسياسّية  دينية  مهام  يؤّدون  تحديداً،  أكثر  نحو  أوعلى  سواء،  حد  على  ودنيوية  مقدسة  بطبيعتها  هي  مهاّم  يؤّدون  األوسط 

تكوينهم. وفي  الدينيين  “الزعماء”  وظائف  في  تغييراً  يشهد  مرن  سياق  في  حالياً  الوظائف  هذه  مزاولة  تجري  بطبيعتها. 

واسعة  مترابطة  فئات  أربع  إلى  تنقسم  الدينية  الجماعات  زعماء  وظائف  فإّن  الجارية،  التحوالت  عن  النظر  وبغّض 

والعادات  الشعائر والطقوس  تأدية  استمرار  الجماعة من خالل ضمان  تماسك  الحفاظ على  أوالً وقبل كل شيء  النطاق، تشمل 

للعقيدة  كحماة  الدينيون  الزعماء  يعمل  ثانياً،  غيرها.  عن  متميزة  كمجموعة  الجماعة  مالمح  ترسم  التي  والممارسات 

لعالقات  كممثلين  الدينيون  الزعماء  يعمل  ثالثاً،  الجماعة.  أعضاء  بقية  إلى  نقله  على  وقّيمين  للمذهب،  رئيسيين  وكمفّسرين 

فإن  وأخيراً،  ورابعاً  األخرى.  الدينية  وغير  الدينية  الجماعات  مع  أيضاً  ولكن  الدولة،  مع  أساسي  بشكل  “اآلخر”،  مع  الجماعة 

التصرف كناطق رسمي أو غير رسمي عن الجماعة، غالباً ما يمنح الزعماء الدينيين السلطة والنفوذ، ما يمّكنهم من أن يصبحوا 

المحسوبية. من  مختلفة  أشكال  في  ينخرطوا  وأن  الجماعة،  في  سلطة  سماسرة 

المهم،  هو  الجغرافي  توّزعهم  أو  األقلّية  أبناء  عدد  يكون  أن  بالضرورة  فليس  الدينية،  بالجماعات  األمر  يتعلق  وعندما 

أي  العرقية(،  )وكذلك  الدينية  الجماعات  “أقللة”  عمليات  أن  القول  عن  وغنّي  بالسلطة.  عالقاتهم  حيث  من  موقعهم  بل 

إن  االستقالل.  بعد  السياسيون  القادة  وكذلك  االستعمارية  السلطات  واسع  نطاق  على  مارستها  قد  كأقّليات،  معها  التعامل 

الجماعات  من  العديد  وهياكل  عقيدة  على  عواقب  له  كان  “األقللة”  هذه  عن  الناجم  والقلق  األمن  بانعدام  السائد  الشعور 

الزائد  والتركيز  والطقوس،  المعتقدات  وسّرية  العقائدي،  التصّلب  الميزات  هذه  أبرز  ومن  األوسط.  الشرق  في  الدينية 

ووحدتها. الجماعات  تماسك  على  والمتواصل 

معظم— أوالً،  الدينية.  األوسط  الشرق  طوائف  مختلف  في  واسعان  تطوران  حدث  العربي،  الربيع  انتفاضات  وبسبب 

تطّور  وهو  للغاية.  طائفّية  أصبحت  الدولة،  عن  المسؤولة  األقليات  مع  جنب  إلى  جنباً  الدينية،  كل—األغلبيات  ليس  ولكن 

أو  أغلبية  أكانت  سواء  الدينية،  الجماعات  معظم  وشؤون  حياة  في  للدولة  النشطة  المشاركة  وهو  الثاني،  التطور  به  يتعلق 

ففي  تماماً.  تختف  لم  ولكنها  الخلفّي  المقعد  إلى  األوسط  الشرق  في  الطائفية  انتقلت  الحديثة،  الدولة  نظام  انبثاق  مع  أقلية. 

العرقي- التباين  وتتراكب على حالة  تتداخل  اضطراب سياسي  تعاني من حاالت  التي  البلدان  في  المنطقة، ال سيما  أجزاء من 
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للعالقات  الرسمي  وغير  الرسمي  للتنظيم  قّوًة  ظّلت  كبير،  حد  وإلى  السياسية،  للتعبئة  فعالة  قوة  الطائفية  ظلت  الديني، 

الشرق  أرجاء  معظم  اجتاحت  عندما  العشرين  القرن  وستينات  خمسينات  في  جدياً  تراجعاً  الطائفية  شهدت  لقد  االجتماعية. 

الكثيرين  لدى  السياسي  اإلسالم  بدا  حين  والثمانينات،  السبعينات  في  االتجاه  هذا  واستمر  العلمانية.  القومية  موجة  األوسط 

الطائفية  عادت وظهرت  الجاري، حين  القرن  من  األول  العقد  نهاية  ذلك حتى  واستمر  السياسي.  للخالص  المنطقة مصدراً  في 

باعتبارها  الطائفية  تلك  وظهرت   .2011 النتفاضات  نتيجًة  ثم  ومن  المتصورة  اإليرانية  الشيعّية  صعود  على  فعل  كرد  أوالً 

أزمات  وطأة  تحت  استباقياً،  الدول  معظم  وسعت  الدينية.  الجماعات  شؤون  في  تؤّثر  المنطقة،  أنحاء  جميع  في  كبرى  قّوة 

لكّن  وعشائرّية.  وقبلّية  وعرقية  دينية  جماعات  من  بوسعها  ما  كّل  مدارها  في  تدمج  أن  إلى  والحكم،  الشرعية  تطاِول  عميقة 

الهرمي  التسلسل  تماسك  واآلخر،  الذاتية،  قدرتها  هو  األّول  متغيرين:  على  تعتمد  الدينية  المؤسسات  دمج  على  الدولة  قدرة 

احتمال  زاد  الدينّية،  الهرمّية  تماسك  وتضاءل  الدولة،  قدرة  زادت  وكلما  الدينية.  المؤسسات  في  التنظيمي  والبناء  الداخلي 

داخلها. في  الدينية  المؤسسات  الدولة  دمج 

األوسط.  الشرق  في  الدينية  الجماعات  زعماء  دراسة  أهمية  من   2011 العام  أحداث  عّززت  االعتبارات،  جميع  ووفق 

أخرى من  عانت سلطات  في حين  االنتفاضات،  قبل  ما  فترة  مع  بالمقارنة  بكثير  مركزية  أكثر  الدينية  السلطات  بعض  أصبحت 

تهميش  من  قاسى  تاريخياً،  جليلة  بمكانة  يحظى  الذي  األزهر  مثاًل  ذلك  في  بما  المؤسسات،  هذه  بعض  المركزية.  في  تحّلل 

اآلن.  حتى  منتظم  بشكل  ُتدرس  لم  الزعامات  هذه  فإن  الحالية،  وهياكلها  مالمحها  كانت  ومهما  األهمية.  في  وانحدار  متزايد 

العدد. له هذا  المهم هو ما كّرس  الموضوع  وذلك 

بجامعة الدولية  الشؤون  بكلية  اإلقليمية  و  الدولية  الدراسات  مركز  مدير  و  أستاذ  منصب  حالياً  يشغل  كامروا  مهران 

ضمنها: من  آخرين،  أكاديميين  بمشاركة  أو  شخصية  بصورة  المؤلفات  من  العديد  وتحرير  بتأليف  قام  قطر.  في  جورجتاون 

Troubled Waters: Insecurity in the Persian Gulf (Cornell University Press 2018); Inside the Arab State (Oxford 
University Press 2018); and The Impossibility of Palestine: History, Geography, and the Road Ahead (Yale 
University Press 2016).
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جماعات النخب الروحية في الشرق األوسط المعاصر   .٢
ألبرت دي يونغ  

المنطقة بمستوى عاٍل من  تتميز هذه  الشرق األوسط.  الديني في  التنوع  لنمذجة  إلى طرق بديلة  أننا بحاجة  البحث  يرى هذا 

التنوع الديني؛ تنّوٍع ال يمكن تفسيره إال جزئياً بصمود األديان التي كانت قائمة بالفعل عند ظهور اإلسالم، ذلك أّن العديد من 

البحث عّدة مجتمعات دينية محلية منها جماعة دينية ظهرت قبل  المنطقة. ويتناول هذا  بالفعل بعد أسلمة  الجماعات ظهرت 

اليزيديون، واليارسانيون )أهل الحق(،  ظهور اإلسالم: الصابئة المندائيون، وخمس جماعات تبلورت بعد ظهور اإلسالم )بكثير(: 

من  إشكالية  على  تنطوي  بطرق  البعض،  ببعضها  باالقتران  الجماعات  هذه  نوقشت  ما  كثيراً  والعالهيون.  والعلويون،  والدروز، 

وبنية  المّلة،  أبناء  الحصري من  الجماعات—الزواج  تتقاسمهما هذه  التركيز على خاصيتين  إن  والمفاهيمّية.  التاريخّية  الناحيتين 

جديد.  ضوء  في  األوسع،  اإلسالمية  بالبيئة  وصلتها  وتبلورها،  الجماعات،  هذه  نشأة  آلّيات  مناقشة  الروحية”—يتيح  “النخب 

من  انتشاراً  األكثر  السائدة  بالتيارات  عالقتها  على صياغة  أخرى  ثالث  واظب  فيما  اإلسالم،  عن  االبتعاد  ثالث جماعات  واصلت 

األوسط. الشرق  تدريجياً في  تحّللها  أو  الدينية،  التعددية  استمرار  معّينة على  وتبعات  ولهذا عواقب  اإلسالم. 

الديني في الشرق  التنوع  1( صعود وتواصل  بالتركيز على ثالثة مجاالت رئيسة:  البحث رسم سيناريو بديل  يحاول هذا 

غير  الدينية  الجماعات  من  متنوعة  مجموعة  معالجة  ميزة   )2 األديان؛  بتاريخ  المتعّلقة  األوسع  للمسائل  وأهميته  األوسط، 

المناقشة خصوصاً  تركز  الجماعات.  الدينيون في هذه  الزعماء  يلعبه  الذي  المحدود جداً  الدور   )3 واحد؛  منظور  المرتبطة من 

الروحية”.  النخب  “جماعات  عبارة  في  المتجّلي  المؤسسي  والجهل  الدين؛  أبناء  من  الحصري  الزواج  أساسيتين:  سمتين  على 

تقترب  على—مسافة  الحفاظ  تأسيس—أو  منطق  وفق  مختلفة  بطرق  األساسيتين  السمتين  هاتين  على  حوفظ  قد  أنه  وأزعم 

الزعماء  لتكوين فهٍم صحيٍح لدور  بنائه ضرورية  السائدة من اإلسالم. ربما هو زعم معقد، لكن خطوات  التيارات  تبتعد من  أو 

الجماعات. هذه  في  الدينيين 

الجماعة،  من  العظمى  بالغالبية  المتمأسس  جهلها  حيث  من  الجماعة”،  “أديان  بنموذج  شبيهة  الجماعات  هذه  تبدو 

تتشابه  لكّنها  الجماعة.  خارج  من  الزواج  قبول  استحالة  وكذلك  الجماعة  إلى  الغرباء  جلب  واستحالة  بالجماعة،  الدين  ودمجها 

من  تتكّون  الجماعة  أن  حقيقة  على  خاص  بشكل  هذا  وينطبق  االختيارية”،  الدينية  “الجماعات  نموذج  مع  أخرى  جوانب  في 

التفسير، وهو  يدعم هذا  أخير  ثّمة جانب  الدين.  نشأة  تتمحور حول  المعتقدات  لمعظم هذه  الرئيسية  السردية  وأن  مؤمنين، 

االعتقاد بأن المعرفة باليقين موجودة فعاًل ]ولو فقط في رؤوس عدد صغير من الجماعات، أو في النصوص التي يصلون إليها[، 

وهو اعتقاد ضروري وجوهرّي لبناء الحقيقة، ومن أجل استمرار الجماعة، والفوز بالمكافآت في مستقبل متخيل يتجاوز واقعنا 

بوصفها  معتقداتها  تؤّطر  لماذا  الثاني  النموذج  ويشرح  وثنّية،  جماعات  بأنها  وصفها  شيوع  سبب  األّول  النموذج  يفسر  الحالي. 

الخطط  مع  تتناسب  ال  الجماعات  هذه  معينة.  لفئة  إال  حجابها  ينكشف  ال  مستترة  أو  باطنّية  أو  توفيقية  أو  هرطوقّية  بدعاً 

الـ“بدعة”  نعوت  جاءت  هنا  العالم—ومن  إلى  والمسيحيين  المسلمين  نظرة  مع  التناغم  يمكنها  ال  بطريقتين:  مسبقاً،  المحّددة 

مصطلح  جاء  هنا  الديني—ومن  التنّوع  لفهم  الراهنة  األكاديمية  الصيغ  ضمن  بسهولة  تأطيرها  يمكن  ال  والـ“باطنية”—كما 

المجردة وهي  الحقيقة  في  رأينا،  كما  المأزقين،  بين هذين  الجمع  تضافر  لقد  على عجل.  الذي صيغ  اإلثنو-دينية”  “الجماعات 

يكونا موجودين. أن  ينبغي  السائد، ال  التيار  السائدة وبحسب علماء  األديان  كليهما، بحسب  أن 

وعالوًة على ذلك، فقد الحظ الدارسون في كثير من الجماعات انحداراً سريعاً جداً في هيبة النخب الروحية على مدى 

القرن العشرين. مرّد ذلك في بعض الحاالت حقيقة أّن أعضاء عاديين، غير متدينين، من هذه الجماعات تلّقوا تعليماً من طراز 

غربّي. وأّن العديد منهم تبّنى المثل العلمانية لألّمة-الدولة، ومفاهيم االشتراكية التي تعتمدها رسمياً العديد من األمم-الدول. 

النخب، هم  المتخصصين من هذه  الحداثة، وأن  الروحية متخّلف عن ركب  التقليدي لنخبهم  التأهيل  أّن  وقد بات هؤالء يرون 

النخب  من هذه  العديد  تأثير  فإن حقل  لذا  الجماعة.  يستغّل  اقتصادّي  أحوالهم عبء  أسوأ  وفي  أحوالهم جاهلون،  أحسن  في 
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قد انخفض بشكل كبير. ففي بعض الجماعات التي كان ينظر إليهم فيها، وإلى حد كبير، كمزّودي خدمات يعيشون تحت رحمة 

طبقة متوسطة تزداد ثراء تدعوهم بين فينة وأخرى إلبرام عقود زواج في حفالت الزفاف، كان من النادر أن يسمح لهم بإمالء 

كيفية تطور الجماعة. تلك اآلليات التي تم إيجازها أعاله، والتي سعت عبرها جماعات مختلفة إلى نيل االعتراف بكونها تنتمي 

التقليد. القيام بهذا  الذين كان يناط بهم  أنها هّمشت إلى حد كبير أولئك  السائد، يبدو  إلى أنواع أخرى من اإلسالم 

ومن المرجح لهذه األزمة في السلطة التقليدية أن تضرب في قلب كل هذه الجماعات، حيث أن صمودها ارتبط ببنية 

األهلية  الحروب  الجماعات، مع  بالعديد من هذه  ألّمت  التي  الحادة  األزمة  أن  ويبدو  ببطء.  اآلن  تتفتت  التي  الروحية  النخب 

المتنوعة التي تدور رحاها في الشرق األوسط، وصعود األنظمة اإلسالمية المتسلطة في تركيا وإيران، تسهم في تسريع عمليات 

هذه  معظم  عليها  حافظت  األهمية  عظيمة  عالقات  أضعف  الذي  النطاق  واسع  التشريد  مع  جنب  إلى  جنباً  وهذه،  “التطبيع”. 

ضبابياً  الجماعات  هذه  مستقبل  جعل  دينية[  مزارات  من  وغيرها  المقدسة،  وأضرحته  ]بأنهاره  المادي  محيطها  مع  الجماعات 

العالم اإلسالمي. الدينية في  التعددية  ثّمة تحوالت هيكلية طالت األسس  يبدو وكأّنه ليس  أقل من جيلين،  للغاية. وهكذا، في 

واللغات  أوتريخت،  والفارسية في جامعة  الالهوت  أن درس  ليدن. وبعد  أديان في جامعة  أستاذ  يشغل منصب  يونغ  ألبرت دي 

اإليرانية القديمة والوسطى في مدرسة الدراسات المشرقية واألفريقية في لندن SOAS، حصل على درجة الدكتوراه من جامعة 

أوتريخت في العام 199٦. جاء إلى ليدن منذ العام 1997، أوالً كمحاضر في أديان العصور القديمة، ثم بدءاً من العام 2008 كأستاذ 

الزرادشتية، ولكّنه انطلق من هذا األساس نحو التخصص بأديان الشرق األوسط  الرئيسي هو عن تاريخ  في دراسة األديان. عمله 

الكهنة  قيادة مشروع عن  في  األصغر. شارك  الدينية  األقليات  بشكل خاص على  التركيز  مع  األمد،  منظور طويل  أعم، من  بشكل 

الزرادشتية والمانوية والمندائية والميثرائية، وكذلك عن دراسة األديان كتخصص معرفّي. المندائيين، ونشر دراسات عن  الصابئة 
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بشأن  األخيرة،  السنوات  في  األسئلة  من  كثيراً  المتطرفين  الديماغوجيين  إلى  الساخطين  المسلمين  الشبان  بعض  انجذاب  أثار 

زعامة الجماعات المسلمة. وفي حين جعلت وسائل إعالم عالمية من قادٍة إرهابيين مثل أسامة بن الدن أعالماً شهيرة، يكاد—في 

الرأي  استطالعات  في  لإلرهاب  رفضها  ينعكس  التي  المسلمة  األغلبّيات  تمثل  واحدة  دينية  سلطة  ذكر  يستطيع  المقابل—أحد 

أّن  الواقع عكس ذلك، وترى  الورقة في  المسلمين؟ تزعم هذه  بين  أزمة زعامة  باسمهم؟ هل هناك  العالمية. من يتحدث  العام 

السياسي  االضطراب  أدى  السابقة،  العصور  في  وكما  أي وقت مضى.  أكثر من  العرب  السنة  المسلمين  بين  دينيين  زعماء  هناك 

العلماء.  سلطة  إلى  النبوية  السلطة  من  انتقاالً  السابقة  العصور  شهدت  الدينية.  السلطة  لمفاهيم  تدريجي  تطور  إلى  التاريخي 

وفي العصر الحديث، انضم أفراٌد يتمتعون بالكاريزما إلى العلماء المؤّهلين تأهياًل تقليدياً في توجيه التعامل مع هذه التغيرات 

الزعماء  يتقاسم  التعليم،  في  االختالفات  من  الرغم  فعلى  استثنائيتين:  ميزتين  هناك  لكّن  المسبوقة.  غير  والسريعة  الواسعة 

وغير  متطرفة  أنها  على  التفسيرات  بعض  رفضه  في  والمجتمع،  تفسيراتهم.  في  األساسية  المرجعيات  والمعاصرون  التقليديون 

اليوم،  الدينّية  الزعامة  أن  إلى  البحث  ويخلص  الدينية.  السلطة  في  المحّكم  دور  لعب  في  متزايد  بشكل  نفسه  يفرض  مقبولة، 

بسبب ذلك، تعكس على حد سواء استمرارية الخطاب اإلسالمي الموروث، وكذلك التغيير.

“تقليدياً”  شيئاً  يعني  ال  هنا  “تقليد”  ومصطلح  خطابي.  كتقليد  اإلسالم  فهم  يفترض  النقاش  هذا  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

االرتباك  لتجنب  محاولة  في  “تقليد”  مصطلح  الدين  علماء  يستخدم  الشعبي.  االستخدام  يعنيه  قد  كما  “معاصراً”،  ليس  بمعنى 

الحياة  أشياء “مقدسة” منفصلة عن  يتعامل مع  الحياة  الحديثة بوصفه مجاالً من مجاالت  الناجم عن مصطلح “دين”، مع داللته 

التمييز، وال يعترف بوجود مصدر مؤسسّي واحد يصادق  أّن الخطاب اإلسالمي ال يعكس عادة هذا  الدنيوية ودنسها. وفي حين 

على  تستند  سلطة  بمستويات  يعترف  السّني  اإلسالم  فإّن  الكنيسة؛  في  أو  البابوية  في  الحال  هو  كما  ويقّرها،  التغييرات  على 

تؤّهل  مؤسسات  دعم  على  التاريخ  عبر  اإلسالمية  المجتمعات  دأبت  وقد  الدينّية.  للعلوم  مقبولة  مصادر  على  والدراسة  التأّهل 

علماء القرآن والحديث والتفسير والفقه، وغيرها من العلوم مثل اللسانيات. تعّد هذه المصادر بمثابة الينابيع األساسية للخطاب 

اإلسالمي، ومرجعّيته األساسية. وهكذا، فإن “التقليد الخطابي” يشير إلى جماعات تتشارك الهوية من خالل مرجعية متفق عليها 

الزمان والمكان. في الخطاب المشترك عبر 

مع هذا الفهم، أقترح كذلك فكرة أّن ما قد يبدو للبعض افتقاراً للزعامة الدينّية في الشرق األوسط السّني هو في الواقع 

الخصوص—وهم  وجه  على  السنة  والعرب  عموماً،  المسلمون  عاش  الماضية،  القرن  ونصف  القرن  فخالل  العكس.  إلى  أقرب 

محور هذه الورقة—حقبًة من التغيرات السريعة. واجهوا تحّديات وتعقيدات غير مسبوقة وبمعدل غير مسبوقة. أكثر التحديات 

السلطة،  على  واالستيالء  الموارد،  واستغالل  المنطقة،  في  األوروبية  للقوى  االستعمارية  التوغالت  الحال،  بطبيعة  هي،  وضوحاً 

وحتى تغيير المؤسسات التي نظمت حياة الناس لقرون. لكن ليس صحيحاً أن هناك أصواتاً قليلة جداً لسلطات دينية تقترح طرقاً 

للتعامل مع هذه التحديات، بل إّن هناك في الواقع أصواتاً أكثر من أي وقت مضى. فلطالما انتشرت وتوالدت ردود الفعل على 

على  كقّيمين  عريقة  دينية  مؤسسات  من  المؤهلون  العلماء  عمل  العادية،  الظروف  في  الهائلة.  واالقتصادية  السياسية  التمزقات 

الخطاب الديني. لكن التحديات التي فرضها االستعمار كانت هائلة إلى حد أن العلماء التقليديين ومؤسساتهم تعرضوا النتقادات 

حادة، ما أدى إلى ظهور أصوات كاريزمية خارج المؤسسات القائمة للمساعدة في توجيه مجتمعاتها. قد تختلف مقاربات هذه 

السائد  التيار  مسلمي  قبل  من  كمتطرفين،  بالرفض  قوبل  بعضها  إن  بل  تقليدياً،  المؤهلين  الدين  علماء  مقاربات  عن  األصوات 

الخطاب  مجال  في  التوسع  هذا  السائد.  الديني  الخطاب  في  مندمجاً  وأصبح  واسعة  شعبية  حقق  البعض  لكن  أعاله.  المذكور 

اإلسالمي لم يسبق له مثيل في التاريخ اإلسالمي.

االستمرارية والتغيير في السلطة الدينية لدى العرب السنة  .٣
تمارا سون  
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ال شّك أن الشرق األوسط العربي ال يزال يعيش في خّضم حالة اضطراب. بيد أن شعبية “اإلسالم السياسي”—وهي عبارة 

في  العلمانية  الدولة  نموذج  إسالمية عن  بدائل  إلى  تدعو  التي  الحركات  إلى  لإلشارة   1979 عام  اإليرانية  الثورة  إثر  استخدمت 

أوروبا—تبدو ظاهرة راسخة. انضم الزعماء اإلسالميون إلى صفوف علماء الدين المؤهلين تأهياًل تقليدياً في التعبير عن وجهات 

النظر حول كيفية العيش وفقاً للقيم اإلسالمية في ظل ظروف متنوعة بل ومتغيرة في كثير من األحيان. إن ظهور زعماء مقبولين 

شعبياً على أساس مقوالتهم المبتكرة عن قيم اإلسالم وُمُثله، إن لم نقل مقوالتهم الراديكالية أو المتطرفة، يبدو وكأنه نقلٌة في 

العثمانية  الفعل  وردود  األوروبي  التوسع  سببها  التي  لالضطرابات  وامتداٌد  اإلسالمي،  الخطاب  شهدها  التي  السابقة  التطورات 

الديني  الخطاب  تفوق  تعكس  العربي  العالم  في  االنتخابية  وانتصاراتها  شعبيتها،  وانتشار  اإلسالموية،  األحزاب  صمود  إن  عليه. 

المؤهلة  الدينية  السلطات  عن  عفا  قد  الزمن  أن  يعني  ال  هذا  الدين”.  “علماء  يسّمى  لما  التقليدية  المعاقل  خارج  من  الصادر 

من خالل  المثبتة  المصداقية  تلك  إّن  كما  السلطات.  تلك  تجاوزت صفوف  الديني  الخطاب  مصداقية  أن  إلى  يشير  لكنه  تقليدياً، 

االنتصارات االنتخابية تعكس مدى انتشار الخطاب الديني في المجتمعات اإلسالمية. إنها ال تظهر فقط استمرارية الخطاب الديني 

الموروث، ولكن أيضاً االبتكارات في هذا الخطاب. وتشمل أكثر هذه األصوات شعبية—كما أثبت صمودها رغم القمع، وأحياناً 

هذه  لكن  أقّل.  رسمّي  ديني  تأهيل  ذات  السلطات  من  جديدة  وساللة  تقليدياً،  المؤهلين  العلماء  من  االنتخابية—كاًل  نجاحاتها 

المسلمة، على األقل، الحق في أن  األصوات، إلى ذلك، تشترك في مرجعيات خطابها، بما في ذلك اإللحاح على أن للمجتمعات 

اختيارها. بقوانين من  ُتحكم 

العديد  نشرت  جورجتاون.  جامعة  في  اإلسالم  تاريخ  في  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  كرسي  أستاذة  منصب  تشغل  سون  تمارا 

كتاب: كتبها  أحدث  تشمل  والبرتغالية.  والروسية  والبنغالية  العربية  اللغات  إلى  أعمالها  وترجمت  والمواد  الفصول  من 

Is Islam an Enemy of the West? (Polity 2016), Islam and Democracy after the Arab Spring (co-editor with 
J. L. Esposito and J. O. Voll, Oxford University Press 2016), and Islam: History, Religion, and Politics 
(Wiley Blackwell 2016). She is senior editor of Oxford Islamic Studies Online, Oxford’s Encyclopedia of the 
Islamic World, and Oxford Research Encyclopedia of Religion, and she is founding editor-in-chief of Oxford 
Bibliographies-Islamic Studies.
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صنع مرجع: السلطات الدينية السيستانية والشيعية في الزمن المعاصر  .٤
سجاد رضوي  

آلية  القصوى  األهمية  يدرك  أن  العراق،  في  خاصة  المعاصرين،  الشيعة  بين  الدينية  السلطة  مسألة  في  يفكر  من  لكّل  يمكن 

المرء  تحول  كيفية  في  وينظر  المرجعّية،  ظاهرة  البحث  هذا  يدرس  العالم.  في  األكبر  بالمرجع  يوصف  الذي  سيستاني،  الله 

سلطات  نماذج  مع  قيادته  نموذج  ويقارن  اآلن،  يتبّوؤها  التي  الجليلة  المكانة  هذه  إلى  السيستاني  صعود  ويتتبع  مرجع،  إلى 

شيعية حديثة أخرى صاغها آية الله الخميني في إيران وباقر الصدر في العراق. تعّد المرجعّية مؤسسة متعّددة المعاني، وهي 

العولمة  فرضتها  التي  التحديات  مواجهة  في  للتكيف  وقابلة  للغاية  مرنة  أنها  أثبتت  جوهرياً  حديثة  مؤسسة  نواحي  عدة  من 

فقط  ليس  والنفوذ،  السلطة  على  فاعلية  األكثر  الحكومي  غير  القابض  أنه  والمنطقة  العراق  في  السيستاني  وأثبت  المعاصرة. 

الحديث. العصر  في  الشيعية  المرجعّية  الناجحة عن  األمثلة  أكثر  يمّثل  فهو  أوسع،  بشكل  الجماعة  على  بل  المؤمنين،  على 

نموذج  يرى  أن  للمرء  يمكن  وكيف  نموذجاً،  السيستاني  سلطة  مع  مرجع،  إلى  المرء  تحّول  مسألة  الورقة  هذه  في  أتدارس 

متزايد  بشكل  المفاهيم  تتغلب  حيث  الحقيقة”  بعد  “ما  وعالم  االجتماعية  اإلعالم  وسائل  عصر  في  وينتشر  يتغير  هذا  السلطة 

أكثر  أهميتها  جعلت  المفارقة  باب  من  فإنها  المرجعّيات،  سلطة  ومدى  قوة  من  زادت  العولمة  أن  حين  ففي  الحقائق.  على 

السلطة”  و“مراكز  والمؤسسات  للمراكز  المعتادة  الحقيقية  األماكن  في  المرجعيات  سلطة  حول  النقاشات  تجري  وإذ  محلية. 

التخّفي  فضاءات  من  وغيرها  اإلنترنت،  على  الدردشة  غرف  ضمن  “الالمكان”  في  متزايد  وبشكل  أيضاً  تجري  فإّنها  الدينية، 

عالمنا. يعيشها  التي  المفرطة  الواقعية  عالم  في  العابر، 

كيف يصبح شخص ما مرجعاً دينياً؟ من نواح كثيرة، فإن المرجعية التقليدية المستندة إلى علم واستقامة وتقوى شخص 

سياسية  محاوالت  خالل  من  أيضاً  ولكن  المسلمين،  وتشييء  المعولمة  الحداثة  تحديات  أضعفتها  قد  المؤمنون  إليه  ينجذب 

مختلفة للتالعب واستخدام المرجعّية لخدمة األهداف السياسية في العراق وإيران. القوائم الرسمية التي يتم إنتاجها في إيران، 

الثقة  فقدوا  المؤمنين  أن  القول  فيه  يمكن  وضع  إلى  قادت  آخرين،  اغتيال  وبالتالي  البعض  لتشجيع  صدام  حكومة  ومحاوالت 

للمرجعيات. التمثيلية  المكاتب  بين  الفساد  قصص  مع  يتفاقم  هذا  أن  شك  ال  الشمالية.  وأمريكا  أوروبا  في  خاصة  بالمؤسسة، 

بوجاهٍة  أحياناً  المفهومان  هذان  يكتسي  والصدر.  بالخميني  مرتبطان  المرجعّية  تمارسه  الذي  للنشاط  مفهومان  هناك 

األساس  في  كانوا  الفقهاء  أن  َيفترض  الحديثة  إيران  تاريخ  من  انبثق  الذي  المفهوم  ألن  العادي،  بالمؤمن  صلتهما  تتعّدى 

وحتى  المعالم،  واضحة  ليست  والتهدئة  النضالي  النشاط  بين  فالحدود  دقيقاً.  يكن  لم  هذا  تاريخياً  لكْن  معارضة،  شخصيات 

المفاهيم. تتباين مع هذه  تماماً، ولكن بطرق  الرئيسية نشطة  األربع  المرجعّيات  بأن  يجادل  أن  للمرء  اليوم يمكن  النجف  في 

المرجع  اآلخر:  المتصل  بالمصطلح  )وكذلك  التقليد  بالمرجعية وبشخص مرجع  نعنيه  بما  واضحين  نكون  أن  أوالً، يجب 

تنظيماً  يمتلكون  والذين  المجتهدين؛  من  المزيد  إلنتاج  ضرورية  المتقدمة  دروسهم  تعد  ]الذين  الحوزة  فقهاء  كبار  الديني(. 

والطقوسية[  واالجتماعية  األخالقية  شؤونهم  عن  إجابات  عن  بحثهم  في  المؤمنون  إليهم  يرجع  والذين  ممثلين؛  وشبكات 

مرجعية. مصادر  ألنهم  “المرجع” حرفياً  باسم  يعرفون 

كيف لنا أن نفسر مرجعية السيستاني؟ ثّمة تفسير يرى أّن السيستاني يقود “إصالح” في القيم، يقوم على دفع الشيعة 

الشعبية. ويعّد هذا  االنتخابات والسيادة  الشرق األوسط، وعلى دعم  الدمقرطة والديمقراطية في  إلى االصطفاف مع سياسات 

تكيفاً في أطروحات “التهدئة” التي تحرص على النأي بالسيستاني عن والية الفقيه والسياسات اإليرانية في الدين وعلى الرغبة 

لمدرسة  رفضاً  ليست  للدولة  الشرعية  منح  إمكانية  حذاقًة.  أكثر  السياسية  الخيارات  طيف  الشيعية”.  “العلمانية  تعزيز  في 

الشيعّية. الهرمّية  القاعدة في  السلطة هي  التأقلم مع  أّن  اعتبار  الخوئي، على 
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األسئلة  ويطرحون  يدعمونها،  الذين  الناس  دون  من  البقاء  للمرجعية  يمكن  ال  السيستاني؟  بعد  يحدث  أن  يمكن  ماذا 

أن  أيضاً  للمرء  يمكن  بدائل.  على  هؤالء  فسيعثر  الناس،  احتياجات  تلبية  المرجعية  تستطع  لم  إذا  منظماتها.  ويمولون  عليها، 

المرجعية  تثبت  حين  لها  وينصاعون  إليها  يصغون  العراقي:  الجنوب  في  الكثيرين  لمرجعية  العملي  النهج  في  سبق  ما  يلمح 

في  يرون  الذين  ألولئك  الواضح  من  تتحدى.  عندما  بشدة  ويعارضونها  ذلك،  تفعل  ال  عندما  ويتجاهلونها  للعالم،  نظرتهم 

الوضع  تفاقم  إلى  فقط  يؤدي  لن  ينشأ  قد  الذي  االرتباك  لكن  التعددية.  إلى  عودة  هناك  أنه ستكون  أوحداً  مرجعاً  السيستاني 

نفسها  عن  النجف  في  الدينية  السلطة  ستدافع  فعملياً،  مرجعاً.  تكون  أن  في  أحقّيتها  عديدة  فيه شخصيات  تّدعي  الذي  الحالي 

سوف  والسيستاني  الخوئي  أنشأها  التي  المؤسسات  أّن  في  شك  وال  فّياض.  والشيخ  الحكيم  السّيد  وخاصة  لوجوهها،  وسترّوج 

الوطنية،  للحدود  العابرة  الشبكات  من  بالعديد  وربطه  “بيته”  تأسيس  إلى  البديل  سيحتاج  الجديدة.  القيادة  وستتولى  تسود 

إرضاء  النهاية  وفي  له،  األموال  لصرف  المستعدين  المؤمنين  ثقة  بالدولة، وكسب  والتفاوض على عالقته  الحوزة،  قيادة  وتوّلي 

الغائب. لإلمام  الحقيقي  الممثل  ليكون  الالزمة  الكاريزما  امتالك  الناس من خالل 

الفلسفة والالهوت  تاريخ  الفكر اإلسالمي في جامعة إكستر. متخصص في  تاريخ  أستاذ مشارك في  يشغل منصب  سجاد رضوي 

المعاصر. العالم  في  اإلسالمي  والفكر  القرآني  التفسير  في  كتب  الفارسيين،  والثامن عشر  السابع عشر  القرنين  في 
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شيوخ الدين العلوّيون: مقدمة موجزة  .٥
ليون ت. غولدسميث  

مسألة  ومهامها  العلوية  للطائفة  الدينّية  للزعامة  المحتملة  المستقبلية  واألدوار  والحاضر  الماضي  على  الدقيق  االطالع  يعّد 

إشكالية وسط الصراع السوري المستمر. ويتمّثل الهدف من هذه المقدمة القصيرة في إلقاء بعض الضوء على موضوع الزعامة 

استقرائياً  منهجاً  البحث  طبق  مجتمعهم.  على  الحفاظ  في  العلويين  الدين  لشيوخ  التاريخية  األهمية  وإبراز  العلوية،  الدينّية 

الرئيسة  الشخصيات  بعض  مع  والمقابالت  الميدانية،  والمالحظات  الموثوقة،  الثانوية  األدبيات  على  يعتمد  ونوعياً  واستكشافياً 

من داخل الطائفة. االكتشاف األبرز الذي سلط هذا البحث الضوء عليه هو أن النفوذ التقليدي وقدرة القادة الدينيين العلويين 

المعضلة  في  عاماًل حاسماً  أصبح  الذي  األمر  الماضي،  القرن  ثمانينات  منذ  كثيراً  قد ضعف  عليه  والحفاظ  المجتمع  توجيه  على 

الدينية  الهوية  مسألة  في  المساهمة  في  البحث  هذا  يأمل   .2011 العام  في  السورية  األزمة  بداية  في  العلويين  واجهت  التي 

السورية. األزمة  لحل  المبذولة  للجهود  مهّم  والعشرين، وهو موضوع  الحادي  القرن  في  للعلوية  والمجتمعية 

اإلنجليزية  باللغتين  المتاحة  والثانوية  األولية  المصادر  من  المعلومات  باستخدام  استقرائية  منهجية  البحث  هذا  طّبق 

المعلومات  الكثير من  العلويين  الثانوية حول  األدبيات  وّفرت  اليوم.  العلوية  الدينّية  للزعامة  العريضة  الخطوط  لرسم  والعربية 

دورها  حتى  أو  للجماعة،  الدينّية  للزعامة  المعاصر  الدور  كاف  بشكل  تتناول  ال  المنشورة  المصادر  لكن  الطائفة،  خلفية  عن 

الدينّية والتي يمكن أن تفسر حالة  أفضل للزعامة  التاريخي، بأي طريقة موثقة ومركزة. هناك حاجة إلى نظريات تقدم تصوراً 

مجال  هناك  سوريا.  في  الحالية  الظروف  ظل  في  صعباً  يزال  ال  العمل  هذا  والتجريبية.  الفيلولوجية  الناحيتين  من  “العلويين” 

ُيدعى  ما  عادًة  الذي  التطّرف  أو  “الهرطقة”،  أو  “األقلية”،  مثل  لمفاهيم مختلفة  وفقاً  “العلويين”  لدراسة  مقارن  منهج  لتطبيق 

واألمنية  السياسية  للبيئات  وفقاً  تتغير  متعددة  ذات هويات  أخرى  تعددية  مع طوائف  مفيدة  مقارنات  إجراء  ويمكن  “الغلو”. 

في  “العلويين”  تناولت  المحررة  الكتب  من  العديد  أن  ومع  وباكستان.  الهند  شمال  في  الهجينة  النوربخشية  مثل  المتغيرة، 

مفهوم  لدراسة  منسق  جهد  اآلن  حتى  هناك  يكن  لم  العام،  التيار  تتبع  ال  التي  الطوائف  أو  األقليات  بمسألة  المتعلقة  األعمال 

فعله. يتعّين  عمل  وهذا  العلوية”.  “الهوية 

الطائفة— ممثلو  قدمها  التي  المعلومات  على  المؤلف  اعتمد  وتطورها،  العلوية  الدينّية  الزعامة  وضع  عن  فكرة  ألخذ 

بالعربية(. ال ُيشكل  اإللكتروني، ومحادثات هاتفية، )كلها  بالبريد  الدينيين والسياسيين—في شكل مقابالت شخصية، ومراسالت 

حذر  تعليق  عن  عبارة  ولكنه  الالهوتية،  أو  االجتماعية-السياسية  أو  العرقية  الناحية  من  شاملة  منهجية  مقاربة  الحالي  البحث 

المؤلف.  وتفسير  العلويين  نظر  وجهات  على  الغالب  في  يعتمد  والذي  العلوية،  الدينّية  للزعامة  الحديث  المسار  على  نسبياً 

على  الضوء  وتسليط  جداً،  قليل   2011 أزمة  بعد  ما  فترة  طوال  العلويين  لمجتمع  الداخلية  السياسة  محركات  عن  يعرف  ما 

أدوار  تتناول  التي  األدبيات  في  الكبيرة  الفجوة  يحدد  العمل  هذا  فإن  ولذا  صعوبة.  أكثر  الجماعة  في  الدينيين  الزعماء  وضع 

الجانب  لهذا  النوعي  أو  الكمي  االستكشاف  من  لمزيد  انطالق  نقطة  األقل  على  ويقّدم  العلويين”،  الدينيين  “الزعماء  وسلطة 

تأثير  الجديدة حول  األفكار  بعض  البحث  يقدم هذا  الحديث.  األوسط  الشرق  في  تأثيراً  األكثر  األقليات  بإحدى  المتعلق  المهّم 

وحافظ  جديد  صالح  العلويين  العسكريين  الضباط  سلطة  توطيد  في  دورهم  ذلك  في  بما  العلويين،  الدينيين  الزعماء  ودور 

األسد. وربما أكثر أهمية من ذلك هو المعلومات الجديدة المتعلقة باستحواذ حافظ األسد في العام 1982 على الطبقة الدينية 

العلوية، وإصالحها، وما ترتب على ذلك، وهو ما سيرد تفصيله أدناه. كما يقدم البحث بعض وجهات النظر الجديدة حول حركة 

العلويين.  والدين  بالسياسة  المتعلقة  المناقشات  في  تجاهلها  يتم  ما  غالباً  والتي  المرشدية، 
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الجماعة  لمركزية هذه  نظراً  مهّماً جداً  موضوعاً  الشام  بالد  في شمال غرب  العلويين  بين  الدينّية  الزعامة  موضوع  يعّد 

في األزمة في سوريا والمنطقة منذ العام 2011. وقد أوضح هذا البحث ما هو معروف وموّثق عن حالة الزعامة الدينّية العلوية 

البحث. لمزيد من  والحاضر كأساس  الماضي  في 

األقليات  يف  البحثية  االهتاممات  مع  األوسط  الرشق  يف  املقارنة  السياسة  يف  متخصص  غولدسميث  يت.  ليون 

الصلة ذات  أعامله  تشمل  الهوية.  سياسة  منظور  من  السيايس  االجتامعي  والتكامل  الفرعية  املحلية  واملجموعات 

Cycle of Fear: Syria’s Alawites in War and Peace (Hurst 2015); “Alawi Diversity and Solidarity from the 
Coast to the Interior,” in The ‘Alawis of Syria: War, Faith and Politics in the Levant (Hurst 2015); “The 
Alawis: Structure, Perception and Agency in the Syrian Security Dilemma,” in The Syrian Uprising 
Domestic Factors and Early Trajectory (Routledge 2018); and “The Alawites of Syria: The Costs of 
Minority Rule,” in Routledge Handbook of Minorities in the Middle East (2019).
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زعماء الصوفية والطرق الصوفية في الشرق األوسط المعاصر  .٦
مارك سيدجويك   

يدرس هذا البحث سلطة مشايخ الصوفية التي تنقسم ما بين الباطن المستور والظاهر المكشوف )التي تشمل اآلثار االجتماعية 

في  أما  السّنة.  زعماء  أهم  بين  من  الصوفية  مشايخ  يعّد  المبدأ،  حيث  من  ويبر.  من  بمساعدة  ويحّللها  المستور(،  لسلطة 

الممارسة العملية فإّن لمشايخ الصوفّية اآلن قوًة وسلطة أقل بكثير مما يمكن توقعه. يعود ذلك جزئياً إلى أن الدول الحديثة، 

بشكل عام، حّدت من قوة مشايخ الصوفية؛ وإلى أن تقهقر سلطة “علماء الدين” شمل تراجع سلطة مشايخ الصوفية الذين هم 

الدولة  بفعل دعم  التناقض  يتغير هذا  المشايخ وحجم طريقتهم. ال  قوة  بين  إلى وجود عالقة عكسية  يعود  أيضاً “علماء”. كما 

يتم ألسباب سياسية. التي  الدعم  واإلخواني، هذا  السلفي  لإلسالم  كبديل  الصوفية  لمشايخ  القيادي  للدور 

الله من قبل المؤمنين:  التي ُتعرف من خاللها أوامر  الثالثة  التفويض”  يأتي هذا البحث مرتباً في ثالثة أقسام: “خطوط 

سلطة  تدارسوا  الذين  األقدم  الباحثين  مع  واسع  بشكل  البحث  هذا  يتفق  والسياسي.  الظاهر،  والمكشوف  الباطن،  المستور 

السلطة  لتأثير  المتناقض  االفتقار  حالة  استقصائه  في  تحديداً  وذلك  مبكرة،  معالجات  من  البحث  هذا  ينطلق  الصوفّية.  مشايخ 

لسلطة  المتباينة  القواعد  بين  الواضح  التمييز  وفي  االجتماعية،  للعالقات  فايبر  لفئات  منهجية  أكثر  تطبيق  وفي  الصوفية، 

المجاالت. مختلف  في  المشايخ 

والتي  األّول  المقام  في  اإلنسان  على  المتمركزة  الباطنية  السلطة  وطبيعة  أسس  إلى  البحث  من  األول  القسم  ينظر 

وحجم  الشيخ  قوة  بين  العكسية  العالقة  ويوضح  الصوفية،  العقيدة  ذلك  في  بما  الطريقة،  سياق  في  الصوفية  شيوخ  يمتلكها 

الطريقة. وينظر القسم الثاني في قواعد وطبيعة ما يعّد في المقام األّول السلطة الباطنية المتمركزة على النص المقّدس والتي 

مبّيناً  البحث،  من  األول  الجزء  بحثها  التي  للسلطة  االجتماعية  اآلثار  تتضمن  والتي  الطريقة،  يتجاوز  بما  الصوفية  يمتلكها شيوخ 

معينة  دول  عمل  وبالتحديد  السياسية،  األخيرة:  التطورات  الثالث  القسم  ويتناول  العشرين.  القرن  خالل  السلطة  هذه  انحسار 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وال سيما المغرب، على تعزيز الصوفية كبديل ألشكال اإلسالم األخرى؛ التوسع في “اإلسالم 

المناطق  للحدود في  العابرة  الساحات  أفريقيا وعالمياً في  األوسط وشمال  الشرق  الصوفية في منطقة  المتوافق مع  التقليدي” 

في  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  مسلمي  جانب  من  بالصوفية  المتزايد  واالهتمام  اآلن؛  المسلمين  من  العديد  يسكنها  التي 

العربية، وال سيما في مصر. االنتفاضات  أعقاب 

الصوفّية  زعماء  سطوة  فإن  المعاصر،  األوسط  الشرق  في  السنية  الدينية  السلطات  دور  في  ينظرون  الذين  ألولئك 

أهم  من  تاريخياً  كانوا  وطرقهم  الصوفية  مشايخ  ناحية،  من  المفارقة.  من  شيئاً  يشتمالن  الصوفية  الطرق  واتساع  )المشايخ( 

السني، وتمثل الصوفية بدياًل الهوتياً وأيديولوجياً راسخاً ومتماسكاً  الدينية في اإلسالم  السلطات  السنة وأقوى  المؤمنين  زعماء 

للسلفية وللسلفية الجهادية ولإلخوانية )اإلخوان المسلمين( وما يتبعها. ومن ناحية أخرى، فإن الزعماء الصوفيين وطرقهم، مع 

أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  منطقة  األوسع في  والسياسي  الديني  المشهد  على  كثيراً  يؤثروا  لم  العرضية،  االستثناءات  بعض 

الجماعة  النقشبندية”،  الطريقة  رجال  “جيش  هو  العرضية  االستثناءات  تلك  أحد  أن  الدهشة،  يثير  ومما  األخيرة.  السنوات  في 

العراق. في  الجهادية 

وكما يظهر هذا البحث، فإن أحد أسباب هذا التناقض الظاهري هو أن الصوفية بطبيعتها تشتمل على عالقة عكسية بين 

سلطة الشيخ وحجم طريقته )أو أحياناً طريقتها(. عندما تكون حجم الطريقة صغير جداً، تكون سطوة شيخ الصوفية مطلقة في 

الصوفي  المريد  على  الغزالي—بأن  محمد  حامد  أبو  إلى  عموماً  الشهير—المنسوب  القول  بذلك  أوصى  كما  األحيان،  من  كثير 

هيكل  إلى  تماماً  تفتقر  أن  إما  فهي  جداً،  كبيرًة  الطريقة  تكون  عندما  ولكْن  مغّسله.  مع  كالميت  شيخه  مع  يكون  أن  الصادق 

من  أكثر  حشد  عليه  يستحيل  يكاد  بحيث  جداً  واهية  شيخها  سطوة  أن  أو  موّحداً،  كياناً  تكون  أن  يمكنها  ال  وبالتالي  تنظيمي، 

بضعة مريدين في وقت واحد. وهذا ما حدث في القاهرة في العام 2011، في واحدة من أعظم إخفاقات التاريخ الحديث فيما 
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يتعلق بالتصوف والسياسة. وعد الشيخ محمد عالء الدين أبو العزايم، شيخ الطريقة العزمية، بحشد مظاهرة كبيرة ضد السلفية 

التحرير منهم سوى بضعة  الصوفيين، لكن لم يظهر في ميدان  المتظاهرين  التحرير، متوّعداً بحشد مئات اآلالف من  في ميدان 

أنحاء مصر! األتباع في جميع  العديد من  بالفعل  لديها  العزمية  الطريقة  أن  الرغم من  عشر شخصاً، على 

الشرق  منطقة  في  الصوفية  الطرق  دور  أن  هو  الظاهري  التناقض  لهذا  آخر  سبباً  هناك  فإّن  البحث،  هذا  يناقش  وكما 

كانوا قد  السابقة  الصوفية وسلطاتهم  فالكثير من قوة شيوخ  العشرين.  القرن  تغّيراً جوهرياً خالل  أفريقيا شهد  األوسط وشمال 

اعتبار  وعلى  كذلك،  يعد  لم  األمر  أن  وبما  “علماء”،  كونهم  مع  ومكانتهم  وظيفتهم  فيها  تداخلت  التي  الطريقة  من  استمّدوها 

أن قوة “العلماء” نفسها تقّلصت، فإن قوة شيوخ الصوفية كذلك تدّنت. أّما اليوم، فثّمة عالمات على أن هذه العملية قد تكون 

العام. القطاع  تأثير مؤسسات “علماء”  تراجع  الذي خلفه  الفراغ  يملؤون  الشيوخ  بدأ بعض  عكسية، حيث 

ككل  الصوفية  أن  على  تدل  عالمات  ثّمة  فإّن  وطرقهم،  الفرديين  الصوفيين  للشيوخ  المؤسسي  الضعف  من  الرغم  على 

تطور  وهو  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  مسلمي  لبعض  جاذبية  أكثر  العربية  االنتفاضات  خيبات  أعقاب  في  أصبحت 

الخاصة. إطار سياق طرقهم  أفراد خارج  لشيوخ صوفيين  متزايدين  نفوذاً وسلطة  يعطي 

سيدجويك  يعمل  الدنمارك.  في  آرهوس  جامعة  في  واإلسالمية  العربية  الدراسات  أستاذ  منصب  يشغل  سيدجويك  مارك 

قارات.  وأربع  قرنين  مدى  على  الصوفية  الطرق  إحدى  تاريخ  تعّقبت  والتي  الدكتوراه،  دراسته  منذ  الصوفية  على 

كتاب: منشوراته  أحدث  تشمل  و  بالقاهرة.  األمريكية  الجامعة  في  سنوات  لعدة  درس  آرهوس،  إلى  انتقاله  قبل 

Western Sufism, From the Abbasids to the New Age (Oxford University Press 2016).



زعامة المؤمنين | تقرير موجز   13

“الدولة  قبل  من  استهدافها  حيث  من  المشترك  المصير  يجمعها  العراق  شمال  في  دينية  جماعات  ثالث  الورقة  هذه  تناقش 

بعد  ما  عراق  في  الجماعات  هذه  ضعف  مدى  دراماتيكي  بشكل  األحداث  هذه  وّضحت  حيث   .2014 العام  في  اإلسالمية” 

الورقة  هذه  في  أتتّبع  داعش.  هجوم  قبل  حتى  عادي  مشاهد  ألي  مؤلم  بشكل  جلياً  كان  المتزعزع  وضعها  لكن  صدام. 

المسارات المختلفة إلى حد ما لهذه األقلّيات—والتي كانت أحوالها في البداية متشابهة أو قابلة للمقارنة على نطاق واسع—

بين  األمد  الميول طويلة  إلى بعض  باإلشارة  أفعل ذلك  الشرعية عليها.  الدينّية وإضفاء  الزعامة  تغيير مفاهيم  التركيز على  مع 

المحسوبية. حيث  من  الدينّية  الزعامة  واقع  بمعالجة  وكذلك  المجموعات،  هذه 

العراق، على خلفية تطورات أوضاع  لثالث جماعات عرقية دينية في شمال  الدينّية  الزعامة  الورقة تحول  تتناول هذه 

في  جزئياً  تعيش  هرطوقية  مجموعة  وهي  اليزيدية،  أوالً  أناقش  الذاتي.  الحكم  ذات  كردستان  منطقة  وفي  العراقية  الدولة 

سنجار غرب الموصل، أو “شنغال” وفق تسميتهم، يقع مقرها الرئيسي في اللش أو شيخ عدي في سفوح تالل شمال الموصل. 

إلى  الموصل وصوالً  والبلدات شرق  القرى  تتمركز في عدد من  الشيعة،  الشبك، وهي جماعة من غالة  ثانياً جماعة  أناقش  ثم 

نينوى،  محافظة  في  تعيش  التي  المسيحية  المجتمعات  سيما  وال  اآلشوريين،  المسيحيين  أحوال  ثالثاً  وأناقش  كالك.  أسكي 

وبهدينان  نينوى  سهل  مثل  متالصقة،  أو  مشتركة  مناطق  في  فقط  تعيش  ال  الثالث  الجماعات  هذه  الحمدانية.  منطقة  في 

الحديثة  العراقية  الدولة  العرب واألكراد. ومن هنا، ومع تطور  أغلبية من  أيضاً على حدود مناطق تسكنها  وسنجار، بل تعيش 

والكردية  العربية  السياسية  بالدعوات  الجماعات  هذه  تأثرت  الكردية،  الوطنية  الحركة  وظهور  العربي،  القومي  الطابع  ذات 

2014 ضد  العام  في  اإلسالمية  الدولة  من هجوم  تضرراً  األكثر  بين  من  كانت  الثالث  المجموعات  فإّن هذه  أخيراً،  المتنافسة. 

األكراد. عليها  يسيطر  التي  األراضي 

التاريخ  أوالً  أتتبع  النظري،  النقاش  بعض  وبعد  األوضاع.  لتطور  والمتباينة  المتقاربة  األنماط  بعض  بحثي  في  أرصد 

الحديث لهذه المجموعات الثالث، مع إيالء اهتمام خاص إلعادة تعريف أو إعادة بحث واقع سلطة زعمائها الدينيين وتفاعلهم 

التي ميزت المنطقة وأثرت على الجماعات  البنيوية  الفاعلة الدولتية أو شبه الدولتية. وأصف ثانياً خطوط الصدع  مع الجهات 

لعدم وجود  ونظراً   .2014 العام  في  داعش  تأثيرات هجوم  أرسم  وأخيراً،   .2003 للعام  التالية  السنوات  في  تعيش هناك  التي 

طبيعته. في  واستكشافّي  أولّي  بالضرورة  هو  الحالي  البحث  فإن  الكمية(،  البيانات  عن  )ناهيك  بها  وموثوق  مفصلة  معلومات 

عراقية  دولة  حالياً  توجد  ال  تكاد  أولى،  ناحية  فمن  إشكالي.  غير  كمعطى  الدولة  يفترض  أن  هنا  للمرء  يمكن  ال  أوالً، 

بالدولة. ويتجّلى هذا واضحاً بشكل خاص في  الشبيهة  الفاعلة  الجهات  العديد من  المنطقة  ناحية أخرى توجد في  عاملة، ومن 

بوجود  المنطقة  تتميز  كردستان،  إقليم  وحكومة  العراقية  الدولة  بين  المضطربة  العالقات  إلى  فباإلضافة  العراق:  شمال  حالة 

عدم  من  الرغم  )على  نفسها  عن  أعلنت  إسالمية”  “دولة  وبوجود  المجاورتين؛  وتركيا  إيران  جانب  من  النطاق  واسع  تدخل 

حزب  مثل  حركات  بوجود  وأخيراً  الحكومية؛  غير  األجنبية  المؤسسات  مثل  للدولة  تابعة  غير  جهات  وبوجود  بها(؛  االعتراف 

الديموقراطية”. الذاتية  “اإلدارة  إلى  الداعية  أيديولوجيته  مع  تماشياً  كلياً،  الدولة  يرفض سلطة  الذي  الكردستاني  العمال 

مع  تعاملهم  في  للجماعات  شرعيين  كممثلين  عموماً  الدينيون  الزعماء  يتصّرف  أن  الليبرالية  األجواء  في  ُيفترض  ثانياً، 

فال  العقود،  مر  وعلى  العراق،  مثل  والدكتاتورية  واالستبداد  والعنف  النزاعات  أجواء  في  أّما  أيضاً؛  شرعية  أنها  يفترض  دولة 

أكثر  المرء  ينظر  قد  ومشروعة،  مستقرة  المؤسسات  أن  افتراض  من  فبدالً  هنا،  ومن  منه.  مفروغاً  أمراً  الشرعية  اعتبار  يمكن 

التحوالت في قيادة األقليات الدينية: اليزيديون والشبك واآلشوريون في شمال العراق  .٧
ميشيل ليزنبرغ  
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في  إنتاجها  وإعادة  الشرعية  إنتاج  كيفية  عن  وتحديداً  بالتالي  يسأل  وأن  السلطة،  سماسرة  من  كصنف  الدينيين  الزعماء  إلى 

يفترض  األدبيات،  في  توظيفه  بطريقة  أنه،  إال  هنا،  مفيداً  المحسوبية  مفهوم  يكون  قد  التحليلية،  الناحية  من  األول.  المقام 

عموماً أن هناك ثنائية شديدة االستقطاب بين سلطة رسمية ومؤسسية لدولة غير شخصية ذات جهاز بيروقراطي يتعامل معها 

على أنها شرعية من جهة، ومن جهة أخرى عالقات غير رسمية تعّد أساساً غير شرعية، و/أو قابلة للبحث دائماً، حتى من قبل 

وضوحها. وتفقد  بل  مصداقيتها،  من  الكثير  الثنائيات  هذه  مثل  تفقد  العراق،  وضع  في  المعنية.  الفاعلة  الجهات 

في  اآلرامية  باللغة  الناطقون  المسيحيون  يمتاز  الشتات.  دور  وهو  الثالث  الجماعات  هذه  يميز  ثالث  متغير  ثّمة 

األخيرة،  العقود  وفي  عشر.  التاسع  القرن  في  فعلياً  بدأ  أخرى،  وأماكن  أوروبا  إلى  الهجرة  من  طويل  بتاريخ  األوسط  الشرق 

بطريركية  لتأسيس  جزئياً  ذلك  ويعود  الصوت،  مسموع  الخصوص  وجه  على  المتحدة  الواليات  في  اآلشوري  المجتمع  كان 

الوقت  أوروبا، ولكنهم في  إلى  الهجرة  أقصر من  بتاريخ  اليزيديون  يتمتع  بقليل.   2014 العام  بعد  المشرق في شيكاغو  كنيسة 

ألمانيا  الماضي، واستقروا خصوصاً في  القرن  الغربية بدءاً من سبعينات  إلى أوروبا  اليزيديون  الحالي ليسوا أقل نشاطاً. هاجر 

)الغربية(، قادمين في البداية من جنوب شرق تركيا وفي وقت الحق من شمال العراق أيضاً وبدرجة أقل من منطقة القوقاز، 

ما بعد المرحلة السوفييتية. وقبل هجوم العام 2014 أسسوا مجتمع شتات نشطاً جداً ومنظماً جيداً. على النقيض من ذلك، شهد 

الشبك هجرة أقل إلى حد ما إلى الدول الغربية. إذ غادر معظمهم العراق بعد حرب العام 2003، على إثر التصعيد التدريجي 

.2017 العام  حتى  المهاجر  في  لهم  منظمات  أي  يطوروا  لم  تقريباً  فهم  ذلك،  وفوق  الموصل.  منطقة  في  الطائفي  للعنف 

جامعة  في  الدينية  والدراسات  الفلسفة  يدّرس  الفلسفة،  قسم  في  مشارك  أستاذ  منصب  يشغل  ليزنبرغ  ميشيل 

مؤخراً:  نشر  كردستان.  في  السياسي  واالقتصاد  والسياسة  والمجتمع  الثقافة  حول  المقاالت  من  العديد  نشر  أمستردام. 

History and Philosophy of the Humanities: An Introduction (Amsterdam University Press 2018). 
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