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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. 

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

www.qf.org.qa 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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منطقة  تحمل  وإذ  وداخلها.  الدول،  بين  الصراع  لتصاعد  المحتملة  األسباب  على  اهتمامهم  السياسات  وواضعو  الباحثون  يركز 

في  وعمقاً  دينياً،  وتنوعاً  واضحاً،  إثنولغوياً  ثراًء  تقليدياً  أظهرت  فإّنها  المتعددة،  اإلمبريالية  الحمالت  إرث  األوسط  الشرق 

ما  الحديث،  األوسط  الشرق  حدود  داخل  العالم  في  الرئيسية  التوحيدية  الديانات  من  ثالث  نشأت  لقد  الثقافي.  االختالط 

االحتكاك  إلى  ذلك  أدى  دوري،  وبشكل  أيضاً،  ولكن  بينها،  فيما  والتبادل  المشتركة  لألسس  التاريخي  التطور  أمام  المجال  أتاح 

والتي  المميزة،  واللغوية  اإلثنية  الهويات  ذات  السكانية  المجموعات  من  العديد  تاريخياً  المنطقة  استضافت  والمنافسة. 

كانت—نتيجة  والتي  المختلفة  لإلمبراطوريات  التنظيم  ضعيفة  اإلدارية  التشكيالت  تحت  السابقة  العصور  في  عليها  حوفظ 

عندما  العشرين،  القرن  من  وابتداًء  الثقافات.  ومتعددة  اللغات،  ومتعددة  اإلثنيات،  األطراف—متعددة  مترامية  لجغرافيتها 

االستقاللية  من  درجة  على  الوطنية  دون  الجماعات  من  العديد  حافظت  األوسط،  الشرق  في  الناشئة  الحديثة  الدول  تأّسست 

العشرين، أسفرت  القرن  الثاني من  النصف  ثّم، وعلى مدار  الجديدة.  الوطنية  الحدود  ثنايا  استيعابها في  تّم  الثقافية والدينية، 

إال  السياسية،  الناحية  من  بارزة  نتائج  المتجانسة—غالباًً—عن  الوطنية  الهويات  تعزيز  إلى  الرامية  األوسط  الشرق  دول  جهود 

التوترات  هذه  تكثفت  قصد.  غير  عن  المجتمعية  التوترات  وأثارت  القائمة  االنقسامات  أيضاً  ضّخمت  األحيان  بعض  في  أّنها 

موارد  أكانت  عليها—سواء  والتنافس  الموارد  ندرة  تفاقم  أوقات  في  أو  الجيوسياسية،  الحقائق  تغير  أزمنة  في  خاص  بشكل 

غيرها. أو  اقتصادية  أو  سياسية 

لمشاريع  كمصدر  الهوية  حول  األوسط  الشرق  في  والتنوع  التعددية  دراسات  من  الكثير  تدور  الحالية،  المرحلة  في 

يمزق  مكثفاً  أهلّياً  صراعاً  حالياً  واليمن  والعراق  وليبيا  سوريا  تشهد  الوطنية.  المشاريع  هذه  لفشل  كنتيجة  وليس  وطنية، 

أنحاء  في معظم  المنتشرة  الطائفية  تزايد  ومع  معاً.  والمجتمعات  الدول  تاريخياً هذه  الذي جمع  والثقافي  االجتماعي  النسيج 

مساحات  تجتاح  التي  المفتوحة  والحروب  الصراعات  وتفاقم  الوطنية،  الحدود  وتبّخر  الدولة  هياكل  وانهيار  األوسط،  الشرق 

من  أكبر  قدر  ذات  التكّيف  على  والدين  اإلثنية  وقدرة  بمرونة  المتعلقة  المسائل  أصبحت  المنطقة،  جغرافيا  من  شاسعة 

يقع  المختلفة  والدينية  اإلثنولغوية  الجماعات  بين  األساسي  التعارض  أن  النقاشات  ترى  السياسة،  دوائر  بعض  ففي  األهمية. 

والتماسك  السياسي  الحل  أشكال  من  شكل  أي  تعوق  التي  هي  المتوارثة  الرجعية  االنقسامات  هذه  وأن  القضية،  صلب  في 

التي  المنطقة،  في  “األقليات”  ومساعدة  لحماية  الدول  إلى  الدعوة  السياسات  وواضعو  الدولية  المنظمات  االجتماعي. وجهت 

أي  على  القضاء  إلى  تسعى  أيديولوجية  تجانس  أجندات  ذات  وطنية  عبر  إرهابية  منظمات  بخطر  مهّددة  أنها  على  إليها  ُينظر 

الثقافية. أو  الدينية  التعددية  أشكال  من  شكل 

ومدى  األوسط،  الشرق  في  التعددية  والفسيفساء  للتنوع  التاريخي  التطور  موّسع،  وبشكل  هذا،  مشروعنا  في  درسنا 

الموضوعات  من  العديد  وتناولنا  المنطقة.  في  الحالية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الديناميات  على  التطّور  هذا  تأثير 

بمصطلح  الخاصة  والسرديات  األفكار  أن  وكيف  األوسط،  الشرق  في  للتعددية  االجتماعي-السياسي  الفهم  فدرسنا  األخرى، 

الدولة  دور  دراسة  وأعدنا  الواقع.  في  فيها  الطعن  يتم  ما  وكثيراً  المفاهيمية،  الناحية  من  إشكالّية  ذاتها  بحد  هي  “األقلية” 

للتجانس، وكذلك من خالل تطوير هياكل مؤسسية  الوطني، من خالل فرض سردية وطنّية  التنوع  )أو تحّدي(  من حيث تعزيز 

السياسية  الخيارات  لدراسة  االجتماعية. كما سعينا  القطاعات  والتعليم، وغيرها من  السياسي،  والمجال  االقتصاد،  للدولة تحكم 

المشروع  يهدف  لمواطنيها.  الوطنية  الفسيفساء  حماية(  عدم  )أو  لحماية  الدول  طبقتها  التي  والتعليمية  والقانونية  والثقافية 

والمسّطحات  المعمارية  الهندسة  مثل  “الناعمة”،  المجاالت  في  والتنوع  التعددية  انعكاس  كيفية  على  التركيز  زيادة  إلى 

بعنوان: محرر  كتاب  في  الكاملة  البحثية  الفصول  تظهر  والثقافية.  االجتماعية  والساحات  واألدب  اللغويات  في  الحضرية، 

Sites of Pluralism: Community Politics in the Middle East (Oxford University Press/Hurst, 2019).
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مقدمة: المجتمعات في ميدان التعددية  
ِفرات أوروج  

قيم  أو  بديهية  كحقائق  نعاملها  أن  دون  من  األوسط،  الشرق  في  والجماعات  التعددية  مفاهيم  مع  نتعامل  أن  يمكن  كيف 

واالستبداد،  األصولية  هاوية  في  سقطت  كمنطقة  إّما  األوسط  الشرق  إلى  ُينظر  تعكسها؟  أن  المجتمعات  على  يتعّين  معيارية 

فسيفساء  لوحة  بوصفها  إليها  ينظر  أو  والسياسية،  والقانونية  والثقافية  الدينية  بالتعددية  االعتراف  إلى  مخيف  بشكل  تفتقر 

يسمى   ما  إلصالح  ناجعة  وصفة  بوصفها  التعددية  إحياء  عن  النقاد  يدافع  قرون.  عدة  منذ  بسالم  تتعايش  لجماعات  قديمة 

نهجاً  كونها  من  بدالً  التعّددية،  أّن  تقدير  في  فشلت  السياسية  الدوائر  لكن  األوسط”.  الشرق  في  الديمقراطية  ب“عجز 

والخصومات. التسويات  فيه  تتم  األبعاد  متعدد  موقع  هي  وعبرها،  المختلفة  الجماعات  بين  االختالف  الستيعاب  براغماتياً 

وحقوق  والتنوع  الثقافية  والتعددية  السياسية  الهوية  مفاهيم  من  به  يرتبط  ما  مع  تداخله  في  التعددية،  مفهوم  إن 

والمدنية  والقانونية  واإلثنية  )الدينية  الجماعات  متعّددة  التكوينات  ضمن  الفطري  التعايش  إلى  تحديداً  يشير  األقليات، 

هي  “المواقع”  أن  وباعتبار  والتفاعل.  والنشاط،  والحدوث،  البناء،  موقع  هو  والموقع  معين.  اجتماعي  موقع  في  وغيرها( 

وميادين  الجماعي  العمل  ومنصات  المجاالت  من  متجانسة  غير  متباينة  مجموعة  إلى  تشير  فهي  الكتاب،  لهذا  الملزم  المجاز 

القّوة  عالقات  والجماعات  األفراد  فيها  يمارس  التي  المادية  المجاالت  جميع  تشمل  التعددية  مواقع  فإن  وبالتالي،  المشاركة. 

تدعو  األهمية،  من  نفسه  القدر  وعلى  والمجتمعات.  األنظمة  داخل  عليها،  واالعتراض  وتنظيمها،  بها،  والمطالبة  والسلطة، 

بدالً من  المزعومة؛  أو  المدركة  االختالف  عبر خطوط  باآلخرين، وفهمهم،  باالعتراف  المشترك  االلتزام  نوع من  إلى  التعددية 

حاصل. كتحصيل  والحوار  والتسامح  التنوع  قبول  مجّرد 

الدولة  تعّد  الالهوت،  بعد  ما  لمجتمعات  السياسية  للحداثة  وكتجسيد  لّليبرالية.  المميزة  السمة  عادة  التعددية  تعّد 

وتتنّوع  المعيارية،  قيمها  تتباين  متعددة  لمجموعات  الشرعية  لمنح  المثالي  الشكل  بوصفها  به،  مسّلماً  أمراً  الليبرالية  القومية 

تمّخض،  األوسط  الشرق  في  القومية  الدولة  تشكيل  لكّن  العام.  الوجود  عن  مفاهيمها  وتختلف  الذات،  تحقيق  نحو  توجهاتها 

قمع  إلى  معينة  وطنية  هوية  وإنشاء  توحيد  جهود  أدت  لقد  للتعددية.  كبيرة  تحديات  عن  ما،  حد  إلى  متناقضة  بطريقة 

الداخلي بوصفه ضرورة ال مساومة  التجانَس  المثالي”، وقد َفرض االنتماُء الوطني  االختالفات من أجل الوصول إلى “المواطن 

بين  العالقات  حددت  التي  البدائية  االنقسامات  بين  للتوفيق  قليلة  محاوالت  ظهرت  وإذا  االختالف.  حساب  على  وذلك  فيها، 

حساب  على  متجانس  أوسط  شرق  عن  لروايٍة  الترويج  إلى  يسعى  سياسي  خطاب  نتاج  كبير  حد  إلى  كانت  فإنها  الجماعات، 

بلد. كل  في  للجماعات  الغني  بالنسيج  االعتراف 

يوجد عادة نموذجان رئيسيان يدرس علماء االجتماع من خاللهما التعددية: نموذج التوازن ونموذج الصراع. في حين 

إلى  ينظر  الثاني  النموذج  فإن  توافقي،  قوى  توازن  في  متعددة  مجموعات  تعايش  أنها  على  التعدديَة  األول  النموذُج  ف  يعرِّ

االستعماري  للحكم  التاريخية  التجربة  إلى  استناداً  األخرى.  الجماعات  على  ما  جماعة  فيها  تهيمن  التي  التعددية،  المجتمعات 

ال  قد  التعددي  المجتمع  أن  حقيقة  يبرُز  الصراع  نموذج  فإّن  الدائمين،  والمهاجرين  األصليين  السكان  مجموعات  لمختلف 

توزيع  يتم  أال  يتعّين  حقيقية،  ديمقراطية  بطريقة  االنقسامات  بعض  مع  التعددية  تتعاطى  فلكي  الهيمنة.  من  معفياً  يكون 

غيرها. على  معينة  لجماعة  احتكارية  هيمنة  إلى  يؤّدي  نحٍو  على  والثقافية  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  الموارد 

والسياسية  العامة  الثقافة  تشكيل  في  تشارك  أن  للجماعات  يمكن  كيف  هو  المطروح  الحاسم  السؤال  فإن  وبالتالي، 

الممنوحة  والمساحات  الحقوق  بعض  خالل  من  االجتماعّية  الهرمّية  هاجس  عند  توّقفها  دون  من  إليها،  تنتمي  التي  لألمة 

أّن  بيد  والديني،  واللغوي  اإلثني  التنوع  تحقيق  كيفية  في  المعاصرة  المجتمعات  إلهام  بالتأكيد  الليبرالية  األفكار  ستتابع  لها. 

التعددية. ضمان  ذاتها،  وبحد  وحدها،  تعني  ال  المتساوية”  “المواطنة  أساس  على  الليبرالية  توفرها  التي  الكلّية  الديمقراطية 

أنماط  الّتباع  منها  مفر  ال  وأظهر ضرورة  وضوحاً،  أكثر  الجماعات  جعل  قد  العربي  الربيع  بأن  يجادل  أن  للمرء  يمكن 

الدولة  بين  العالقات  دراماتيكياً  تغيرت  الحين،  ذلك  ومنذ  والنظرية.  العملية  الناحية  من  الفروقات  تأطير  من  جديدة 
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تغييرات  إلى  المنطقة  في  السياسي  االضطراب  أدى  ذلك،  من  واألهم  األوسط.  الشرق  دول  من  العديد  في  والجماعات 

للجماعات  المستمرة  األزمة  إن  آخر.  مكان  إلى  الهجرة  على  المحلية  الجماعات  من  العديد  أجبرت  زلزالية،  ديموغرافية 

قضية  جوهر  في  ستظّل  وخارجها،  المنطقة  داخل  بهم  مّتجر  وأشخاص  مهاجرين  وعمال  لجوء  وطالبي  الجئين  من  النازحة 

األوسط. الشرق  في  والمجتمع  التعددية 

تاريخياً  شرحاً  ويقدم  الحاضر،  وراء  ما  إلى  ينظر  فيه  بحث  كل  أن  هي  الكتاب،  لهذا  المميزة  السمات  إحدى  ولعّل 

شهدت  التنوع  شديدة  منطقة  تاريخياً  كان  األوسط  الشرق  أن  على  إجماعها  البحوث  تتشارك  إذ  يتناوله.  الذي  للموضوع 

بالمواقع  المتعّلقة  الدراسات  في  تتفّشى  أيضاً  فاضحة  فجوًة  هناك  أن  يبدو  ذلك،  ومع  المختلفة.  الجماعات  بين  سلمياً  تعايشاً 

هذا  يتضح  كما  وتعدديتها  الوطنية  الهويات  تنوع  على  الدولة  سياسات  تأثير  الكتاب  هذا  بحوث  تتناول  للتعددية.  الملموسة 

وتكوين  والمواطنة  االقتصادية  واألنشطة  والعمارة  الثقافي  والتراث  والقانون  التعليم  منها  متعددة،  مستويات  على  التأثير 

تنوع  قضية  يكرر  ال  أنه  كما  المنطقة،  في  واإلثنية  الدينية  األقليات  على  الكتاب  هذا  تركيز  يقتصر  ال  وبالتالي،  الهوية. 

في  والجماعات  التعددية  مسألة  يقاربون  المشاركين  الكّتاب  إن  بل  لإلسالم؛  اإلبستمولوجية  والتعددية  اإلسالمية  المجتمعات 

واإلقصاء. االحتواء  مفاصل  عبر  طريقهم  باستمرار  يتلّمسون  لسكان  الحية  التجربة  بوصفها  األوسط  الشرق 

قطر.  في  جورجتاون  جامعة  في  الدولية  الشؤون  كلية  في  المقارن  األدب  في  مساعد  أستاذ  منصب  يشغل  أوروج  ِفرات 

والسينما  الترجمة،  تاريخ  والعولمة،  المعاصر  األدب  األوسط،  الشرق  في  الثقافية  الدراسات  البحثية  اهتماماته  تشمل 

اللغة  نورث وسترن، وفي قسم  بجامعة  المقارنة  األدبية  الدراسات  برنامج  بجامعة جورجتاون دّرس في  التحاقه  قبل  العالمية. 

اإلنسانية  الترجمة،  حول  كتابين  مشروعي  في  حالياً  يعمل  أنجلوس.  لوس  في  كاليفورنيا  بجامعة  المقارن  واألدب  اإلنجليزية 

مثل  األكاديمية  المجالت  في  أعماله  ظهرت  العربية.  الجزيرة  شبه  في  السينما  وتاريخ  تركيا،  في  الثقافي  والتخطيط  الوطنية 

 English Language Notes, Criticism, Postcolonial Text, Comparative Literature Studies, and The Journal of
World Literature.
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بين الدين والدولة: الصراعات المعاصرة حول التنوع  .١
كاثلين أ. كافانو  

إلى  تعود  االنقسامات  أّن  إلى  األوسط،  الشرق  في  والتفاوتات  الدينية  التوترات  يتناول  عندما  األصولي،  التفكير  ينحو  ما  غالباً 

اإلسالم. وأسفر  بطبيعة  وثيقاً  ارتباطاً  بدورها  ترتبط  التي  المجتمعات  العربية، هذه  المجتمعات  متوارثة داخل  ثقافٍة ورجعّيٍة 

الرغم  وعلى  علمانية.  سياسية  ممارسات  لتطوير  الضغوط  من  مزيد  عن  المنطقة  في  والعنف  التطرف  قلب  في  الدين  وضع 

يتالءم  ال  الدين  بأن  القائلة  الفكرة  أن  إال  األوسط،  الشرق  في  للنزاع  كعالج  العلماني  المشروع  مزايا  طاول  الذي  الطعن  من 

الحديثة—ال  والسياسة  الحديثة  للدولة  المميزة  المالمح  والديمقراطية  العلمانية  اعتبار  الرشيد—مع  الحكم  متطلبات  مع 

قائمة. تزال 

ذاته  الوقت  في  يتوافق  لكّنه  اإلنسان؛  حقوق  مشروع  في  حرجًة خصوصاً  مسألة  العام  الميدان  في  الدين  يمّثل ضبط 

خالل  من  جزئياً  الشرعية،  القانون  فيه  يكتسب  والذي  العام،  الدولي  القانون  استخدام  في  الدولة  أساس  على  قائم  النهج  مع 

ُتستخدم  اإلنسان،  حقوق  خطاب  ففي  والدين(.  واألخالق  واألعراف  )كالعادات  االجتماعي  التنظيم  من  أخرى  أشكال  استبعاد 

والفصل  الخاص،  الحّيز  في  الدينية  والحرية  األقليات،  وحقوق  والمدنية(،  )السياسية  المساواة  لتعزيز  العلمانية  جاذبية 

القائم على أساس  الخطاب  اإليمان من  اإلنسان، حيث يستبعد  العلمنة لحقوق  إن هذه  العام والخاص.  المجالين  بين  القانوني 

غربية  ليبرالية  قراءة  يعكس  جديداً،  ديناً  أصبح  نفسه  اإلنسان  حقوق  خطاب  أن  إلى  اإلشارة  إلى  البعض  دفع  قد  الحقوق، 

للحقوق. خاصة 

بالطبع،  نزاعاً.  التضاريس  أكثر  في  نخوض  فإننا  والحقوق،  الدين  وبين  والدين،  السياسة  بين  التفاعل  إلى  ننتقل  عندما 

حتى  وال  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  اإلنسان—على  وحقوق  والمنطق—الدين  اإليمان  حول  النقاش  يقتصر  ال  حين  في 

على اإلسالم، فإن الخالف بين ما يسمى “الشرق” و“الغرب” غالباً ما ُيفهم على أنه صراع بين “اإلسالم” و“الحداثة”. فاإلسالم 

نظام  أنه  على  وُقرئ  الديمقراطية،  عن  اإليمان  تفصل  التي  الليبرالية  العلمانية  األعراف  على  ضغط  العام،  الحّيز  اخترق  حين 

حقوق  قانون  في  جوهرياً  مختلف  أّنه  على  لآلخر  )ومعاملته  لإلسالم  الفهم  هذا  عزز  لقد  ومتعّنت.  متخلف  متزّمت  عقائدّي 

بعمق. متأصلة  علمانية  غربية  ليبرالية  أجندًة  اإلنسان  حقوق  لمشروع  بأن  القائلة  المفاهيم  اإلنسان( 

التحليل  اتجاهات  ضمن  ُحّددت  والتي  للقوانين،  السياسّية  األجندات  دراسة  إلى  البحث  يسعى  الخلفية،  هذه  على 

كل  تصور  وإعادة  القانونية  الخطابات  هذه  في  “الثبات”  فكرة  على  االنقالب  أّن  أرى  والدولي.  اإلسالمي  للقانونين  المختلفة 

تدرس  التي  األدبيات  من  الكثير  يشغل  التحدي—الذي  مواجهة  في  حاسمة  أولى  خطوة  بمثابة  هو  السياسية،  ذاتها  في  منها 

يبحث  معاً.  والمنطق  اإليمان  استيعاب  يمكنها  اإلنسان  حقوق  مشروع  في  مساحة  فتح  في  والحقوق—والمتمّثل  اإلسالم 

القسم األول من البحث، بتوّسع، في كيفية تعامل مشروع حقوق اإلنسان مع الدين في الحّيز العام. ويحدد مفاهيم الَعلمانية 

اإلسالم  يتقاطع  عندما  المفاهيم،  هذه  ارتباط  سبل  إلى  ينتقل  ثم  والدولة.  الدين  بين  العالقات  طبيعة  ويفحص  والعلمنة، 

بإحدى طريقتين،  ُتقرأ  اإلنسان  أّن حقوق  ويبّين  األوسط.  الشرق  دول  على  تطبيقها  عند  ثم خصوصاً  عموماً،  اإلنسان  وحقوق 

بداعي  االختالفات  وقمع  العام،  الفضاء  ضبط  تتطلب  عامة  كمنفعة  اإلنسان  حقوق  ُتطرح  األولى،  في  الراوي.  لمنطلقات  تبعاً 

القانونية  والمبادئ  القواعد  فهم  أجل  من  والسياق  الثقافة  في  النظر  الثانية  القراءة  تتطلب  المقابل،  في  المساواة.  مفاهيم 

معه. بالتوازي  أو  المشروع  داخل  وتعزيزه(  )بل  االختالف  هذا  حماية  يجب  وبالتالي،  وتطبيقها.  الدولية 

للشريعة  المتباينة  القراءات  إن  للقانون.  اإلسالمية  للصياغات  التعددية  القراءات  على  البحث  من  الثاني  القسم  ويركز 

القانون  ومبادئ  قواعد  وتطبيق  تفسير  في  متباينة  مناهج  عن  تسفر  الدولي،  القانون  مع  مشتركاً  أراه  الذي  األمر  اإلسالمية، 

لإلسالم  فهمنا  كيفّية  تقويم  مستقراًً—تعيد  أو  ثابتاً  القانون  يكون  ال  الطريقة—بحيث  بهذه  القانون  ومقاربة  اإلسالمي.  الدولي 

تقليدياً  ُتقرأ  كانت  التي  المستبعدة  المناطق  بعض  في  التفكير  إعادة  إلى  ذلك  إلى  باإلضافة  وتدفعنا  العام،  الميدان  في 
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واإلجراءات  اإلسالمي  الجنائي  القانون  ضمن  التحليل  اتجاهات  على  الثالث  القسم  يركز  فيما  اإلنسان.  حقوق  مشروع  ضمن 

شاملة  نظرة  سيقدم  ولكْن  المساعي  تلك  القسم  هذا  يكّرر  لن  المهمة،  هذه  تتولى  معتمدة  نصوص  لوجود  فنظراً  الجنائية. 

إلى  القراءات  هذه  أدت  وكيف  أين  فقط  وسيدرس  اإلسالمية،  القانونية  للمبادئ  )ظاهرياً(  الممتثلة  العامة  القوانين  على 

أنه “ضروري في  ُيفهم على  الدين وما  التوترات بين  البحث بعد ذلك في  فرض قيود “إسالمية” تتعلق بحقوق اإلنسان. ينظر 

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  عبر  تتكشف،  زالت  وما  تكّشفت،  التي  السياسية  التحوالت  في  وإسقاطاتها  ديمقراطية”،  دولة 

فإن  والسياسية،  القانونية  الروايات  هذه  بين  المهيمنة  المنافسة  اشتداد  ومع  العربي.  الربيع  يسّمى  ما  أعقاب  في  أفريقيا 

بالمنطق. اإليمان  مسألة  في  النظر  تعيد  الخاتمة 

كاثلين أ. كافانو تشغل منصب باحثة ومحاضرة في المجال االجتماعي بكلية الحقوق بالمركز األيرلندي لحقوق اإلنسان، جامعة 

أيرلندا الوطنية، غالواي. تشمل مجاالت خبرتها دراسة القومية، والصراع اإلثني، والعنف السياسي، وقوانين حقوق اإلنسان في 

Leverhulme/ حاالت الطوارئ، وسردّيات القانون اإلسالمي والدولي، وحرية الدين، والديمقراطية المسلحة. حصلت على منحة

British Academy of Sciences في العام 201٣ للقيام بالعمل الميداني على الديمقراطية المسّلحة في تركيا. تشمل منشوراتها:
 Minority Rights in the Middle East (Oxford University Press, 2013), and “Narrating Law” in Islamic Law and
International Human Rights Law (Oxford University Press, 2012).
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أنظمة التعليم النظامي بوصفها ساحات احتواء وإقصاء: دراسات مقارنة من لبنان وسوريا  .2
أنيكا رابو  

االحتواء  مدى  في  للتدقيق  مثالية  ساحًة  تقدمهم،  ويعّزز  المواطنين  يرعى  حكومّياً  جهازاً  بوصفه  الرسمي،  التعليم  يشّكل 

واإلقصاء، في المجتمعات. من خالل السياسات والمبادئ التربوية وممارسات الصفوف المدرسية فإن المدرسة هي، في نهاية 

ُيَعدُّ فيه أفراد جيل المستقبل لحياتهم المقبلة. والهدف الشامل من هذا البحث هو المساهمة في هذا  المطاف، المكان الذي 

مختلفة  طرقاً  البلدان  هذان  يمثل   .2011 قبل  سوريا  وفي  لبنان  في  النظامية  التعليم  أنظمة  على  التركيز  خالل  من  التدقيق 

المدرسية.  الفصول  وممارسات  والمناهج  السياسات  في  واحتواؤه  إقصاؤه  يتم  ومن  المستقبلي،  المواطن  رعاية  لكيفية  تماماً 

وما  والتالميذ،  والموضوعات  المنظورات  بعض  إقصاء  يتم  التعليمية،  النظم  في  االحتواء.  من  نقيض  على  اإلقصاء  فهم  يجب 

يتم  ما  ُيدرج كل شيء ويستوعب كل شخص، لكن  تعليمي  ُمدرج وُمستوعب. ال يوجد نظام  البعض اآلخر  إلى ذلك، نظراً ألن 

تعّدديتان  بأنهما دولتان  التعليمية. يمكن وصف سوريا ولبنان  السلطات  تنشرها  التي  القيم  تضمينه واستبعاده هو مؤشر على 

للغاية. في سوريا، كان  التعددية بطرق مختلفة  أدارا هذه  البلدين  لكن  والدينية واإلثنية،  اللغوية  الناحية  غير متجانستين من 

فقد  لبنان،  في  أما  الدولة.  أنحاء  والمحتوى في جميع  الشكل  في  ومتطابقاً  للغاية  مركزياً  قريب،  الرسمي، حتى وقت  التعليم 

والنظام  المتجانس  المركزّي  السوري  النظام  بين  الفرق  أن  أزعم  الخاصة.  المدارس  هيمنة  بسبب  تقريباً  معاكساً  الوضع  كان 

متعّدد. مجتمع  في  والجماعات  الدولة  بين  العالقات  على  الضوء  يلقي  المتجانس،  غير  المجزأ  اللبناني 

تتفق العديد من الوكاالت الوطنية والدولية على وجوب أن يصبح التعليم أكثر كفاءة، وأكثر انتشاراً، وأكثر توافقاً مع 

أزمة،  حالة  في  أيضاً  يعّد  فإّنه  األحيان،  من  كثير  في  باإلشادة  الرسمي  التعليم  يحظى  في حين  ذلك،  ومع  المجتمع.  متطلبات 

الرسمي  التعليم  أن  الخبراء  بعض  يزعم  فيما  ومعرفة.  دراية  على  متعّلمين  مواطنين  ُتنشئ  ال  المدارس  بأن  البعض  يجادل  إذ 

يدرسه  ما  بين  الضعيفة  العالقة  على  آخرون  يؤكد  حين  في  تخضع،  لكي  عليها  ُيهيَمن  التي  الطبقات  وضبط  لتأديب  أداة  هو 

يكون  المناقشات،  هذه  مثل  في  المهنية.  حياتهم  لبناء  المطاف  نهاية  في  يطورونها  التي  والمهارات  المدرسة  في  التالميذ 

وأهدافهم. التالميذ  نظر  لوجهات  ويفتقر  إحصائياً،  عادًة  المنظور 

متساوية  تعليمية  فرص  وإتاحة  لدعم  االستعداد  على  للداللة  االستخدام  شائع  مفهوم  )االحتوائي(  االستيعابي  التعليم 

هذا  في  لكّنني  العقلي.  أو  البدني  الضعف  من  نوع  لديهم  الذين  التالميذ  وهم  الخاصة؛  االحتياجات  ذوي  التالميذ  يسّمى  لما 

من  المتجانسة  غير  أو  المتباينة  الجماعات  )أي  التعددية  المجتمعات  خلفية  على  التعليم  في  واإلقصاء  االحتواء  أحّلل  البحث 

ما  ونادراً  دائماً،  باالعتراف  التعّدد  هذا  مثل  يحظى  ال  واإلثنية(.  واللغوية  الدينية  التصنيفات  أو  الهويات  أو  االنتماءات  حيث 

من  أخرى  أجزاء  في  أيضاً  يحدث  االجتماعي  التعّدد  تجاهل  أّن  بيد  رأسمال.  أو  أصل  أنه  على  العربي  العالم  في  إليه  ُينظر 

البلد  أّن  تقول  أفكار  على  يعتمد  المثال،  السويد، على سبيل  في  السائد  التاريخي  المسار  كان  قريب جداً،  العالم. فحتى وقت 

العمالة  هجرة  مع  إال  التعّدد  إلى  االجتماعي  التجانس  من  تحول  يحدث  ولم  والدينية.  واإلثنية  اللغوية  الناحية  من  متجانسة 

الالجئين غير األوروبيين(.  العديد من  السبعينيات مع وصول  الثانية )ومن منتصف  العالمية  الحرب  الجماعية في فترة ما بعد 

المتجانس  السويدي  الشعب  فكرة  فهم  يجب  ذلك،  من  بدالً  الحديثة.  للهجرة  نتاجاً  تعريفًه—ليس  كان  التعّدًد—مهما  لكن 

أصبحت   ،1997 العام  في  لكن  الفكرة.  هذه  لنشر  أساسية  وسيلة  الرسمي  اإللزامي  التعليم  شكل  القومية.  الدولة  لبناء  كنتاٍج 

إيجابياً  حديثًة—جانباً  أو  تاريخية  أكانت  التعدديًة—سواء  تعد  حيث  الثقافات  متعدد  مجتمعاً  برلماني  إعالن  بموجب  السويد 

اليومية. الحياة  من 

لهذا  التعرض  حيث  من  أيضاً  قياسه  يمكن  كما  التعليم،  على  الحصول  على  للقدرة  تبعاً  اإلقصاء  االحتواء/  قياس  يمكن 

المفهوم. ما نوع وجهات النظر حيال االختالفات والتعددية التي يتم نشرها أو إتاحتها أو مناقشتها في المدارس؟ يمكن تقييم 

الفصول  ممارسات  ومن خالل  المدرسية،  الكتب  ذلك  في  بما  الدراسية،  المناهج  تفّحص  من خالل  اإلقصاء  لالحتواء/  التعرض 

التعددية  مدى  خالل  من  التعرض  تقييم  أيضاً  يمكن  كما  المعلم.  ومع  بينهم،  فيما  التالميذ  تفاعالت  ذلك  في  بما  المدرسية، 
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والعرقية، وكذلك  واللغوية  الدينية  االختالفات  استبعاد  أو  إدراج  لتقييم مدى  الدراسية  المواد  تفّحص جميع  يمكن  وتعييناتها. 

االحتواء  مفاهيم  بعض  تعكس  المدرسية  والكتب  المواد  جميع  أن  من  الرغم  على  ولكن  الدراسية.  المناهج  في  الجندرية، 

إلى  بسهولة  تنزلق  المدنية  والتربية  االجتماعية،  والدراسات  والجغرافيا،  والتاريخ،  الديني،  التعليم  مثل  مواداً  فإن  واإلقصاء، 

إدارتها. أو  لها  الترويج  أو  التعددية  يتم فهم  أي كيف  استبعاده؛  أو  احتواؤه  يتم  ماذا ومن  منزلق 

التوالي  على  واستبعاده  إدراجه  يتم  ومن  ما  أّما  اإلقصاء.  على  وبالتالي  االختيار  على  التعليم  أنظمة  جميع  تعتمد 

فيختلف من نظام إلى آخر. التالميذ ليسوا سواء. هل يتم تجاهل الفروق بين التالميذ أو رفضها أم االعتراف بها أم استخدامها 

في الفصول المدرسية؟ جميع المجتمعات متباينة بطريقة أو بأخرى. هل يتم تجاهل االختالفات االجتماعية واإلثنية واللغوية 

يتم  هل  المدرسية؟  والكتب  والمناهج  التعليمية  السياسات  في  استخدامها  يجري  أم  بها،  االعتراف  أم  إنكارها،  أم  والدينية، 

تجاهل التنوع والتعددية في العالم أم نفيه أم االعتراف به في السياسات التعليمية والمناهج والكتب المدرسية؟ عند دراسة 

والكتب  والمناهج  السياسات  في  خطابياً  االجتماعية  والتعددية  التجانس  مفهوما  ُينشر  كيف  تتبع  إذن  المهم  من  التعليم، 

لكليهما. األساسية  األفكار  انتقاد  نفسه  وبالقدر  أيضاً  المهم  ومن  المدرسية،  الفصول  ممارسات  وفي  المدرسية 

مشاركًة  أستاذًة  سابقاً  عملت  ستوكهولم.  بجامعة  االجتماعية  األنثروبولوجيا  قسم  في  أستاذة  منصب  تشغل  رابو  أنيكا 

في  اإلثنية  والعالقات  الدولية  الهجرة  بحوث  ومركز  لألبحاث،  السويدي  المجلس  في  وباحثة  لينشوبينغ،  جامعة  في 

والبيروقراطيات،  الدولة،  وتحليالت  التصنيف،  وأنظمة  التصنيفات  تحليل  على  عملها  يتمحور  ستوكهولم.  جامعة 

في  سيما  وال  األوسط،  الشرق  في  المشاريع  من  العديد  في  عملت  والمواطن.  الدولة  بين  العالقات  وكذلك  والسياسات، 

والعالقات  الجندر،  مثل  مواضيع  على  التركيز  مع  السويد،  في  وكذلك  الماضي،  القرن  سبعينات  أواخر  منذ  سوريا، 

منشوراتها: تشمل  الوطنية.  عبر  والهجرة  والريفية  الحضرية  التنمية  وكذلك  والتعليم،  األسرة،  وقانون  القرابّية، 

  “Anthropological Methods and an Analysis of Memory: Migration, Past and Present in Raqqa Province”
 Middle East Journal of Refugee Studies (2017); “Conflicts and Identities among Assyrians/Syriacs in Sweden,”
 in Identity and Conflict in the Middle East and Its Diasporic Cultures (Balamand University, 2016); and “‘It
 Has All Been Planned:’ Talking About Us and Powerful Others in Contemporary Syria,” in Conspiracy
 Theories in the United States and the Middle East: A Comparative Approach (Walter de Gruyter, 2014).
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هيمنة األسرة الحاكمة: االحتواء واإلقصاء في المجتمع القطري  .3
إسالم حسن  

اجتماعي  نظام  إنتاج  إعادة  في  يسهم  متخّياًل  تصوراً  القطري  المجتمع  وتطور  بتكوين  المحيط  الرسمي  التاريخي  السرد  يعّد 

كنى واالستقرار،  وسياسي قائم على االحتواء واإلقصاء. تؤكد الرواية التاريخية الرسمية على دور القبائل العربية في عملية السُّ

وتطور السلطة الحاكمة القطرية، وخلق الدولة، مع تجاهل قطاعات المجتمع األخرى، وال سيما العبيد وعرب الهولة والفرس. 

باستمرار  تستخدم  مافتئت  عاماً،   1٦5 حوالي  منذ  السلطة  إلى  وصولها  منذ  القطرية،  الحاكمة  العائلة  أن  الفصل  هذا  يحاجج 

إحدى  قطر.  في  سلفاً  الموجودة  االجتماعية  الهرمية  صيانة  على  آلّياته  تعمل  الخاصة،  مكانتها  لتعزيز  محافظاً  اجتماعياً  نهجاً 

كما  “قطرياً”.  المرء  يكون  أن  يعنيه  ما  تعريف  تضييق  كانت  الهدف  هذا  لتحقيق  الدولة  بها  سعت  التي  الرئيسية  الطرق 

إدامة نظام قائم على  القبلية، وثقافتها، وتقاليدها، وعاداتها، من أجل  العربية  القيم االجتماعية  الحاكمة  سنرى، عززت األسرة 

القطرية.  الدولة  قمة  في  العرب  القبليين  االجتماعيين  الفاعلين  وموقف  الخاص  موقعها  تأمين  وبالتالي  واإلقصاء،  االحتواء 

المتعلقة  األسرية  والسياسات  القانوني  والنظام  القانونية—الدستور  الوسائل  أيضاً  الدولة  استخدمت  العملية،  هذه  من  وكجزء 

الحالي. االجتماعي  النظام  على  تحافظ  وسردّية  أيديولوجية  والجنسية—لتوطيد  بالزواج 

والثقافات.  واللغات  اإلثنيات  من  للعديد  موطن  هي  األوسط،  والشرق  العربية  الجزيرة  شبه  دول  من  كغيرها  وقطر، 

من  قطر  إلى  السعودية  العربية  المملكة  من  قادمة  هجرة  موجات  عشر،  السابع  القرن  من  الرابع  الربع  من  ابتداًء  وصلت، 

قبل قبائل فّرت من الجفاف والمجاعة، وموجات وأنماط مماثلة قادمة، وإن كانت على نطاق أصغر، من بالد فارس وأفريقيا، 

العديد من السكان ذوي  المتنوع. ونتيجة لذلك، استضافت قطر  ساهمت جميعاً في إنشاء وتطور هيكل دولة قطر االجتماعي 

العربي،  الخليج  وشواطئ  بأسرها،  العربية  الجزيرة  وشبه  قطر،  أنحاء  جميع  في  للغاية  متنقلة  كانت  التي  المتميزة  الهويات 

تحت الهيئة اإلدارية المفككة التي كانت قائمة في ذلك الوقت. وبحلول العام 1907، كان عدد السكان المقيمين في قطر 27 

ألف فرد معظمهم من القبائل والبدو، باإلضافة إلى العبيد والعجم الذين شكلوا ما يصل إلى 2٣ بالمئة من السكان، واستمروا 

للبالد، حيث وصلوا خالل  السكان األصليين  أياً من سكان قطر ليسوا من  أن  الرغم من  التالية. وعلى  العقود  الزيادة خالل  في 

“أجانب”. والعجم  العبيد  وأّن  الرئيسي،  المستوطن  أنها  العربية  القبائل  تزعم  السابقة،  الهجرة  موجات 

وفي  البالد.  إلى  البترودوالر  تدفق  من  تاله  وما  قطر،  في  النفط  اكتشاف  بعد  كثيراً  الوضع  هذا  تغير  فقد  ذلك،  ومع 

الدولة  على  كبيراً  اعتماداً  يعتمدون  السكان  صار  الدخل،  لتوليد  السكان  على  السابق  في  تعتمد  الحاكمة  األسرة  كانت  حين 

أدت،  جديدة،  واقتصادية  جيوسياسية  حقائق  تواجه  نفسها  قطر  وجدت  نفسه،  الوقت  في  وعقود.  وظائف  على  للحصول 

الذي  الطبقي  التقسيم  على  للحفاظ  الجهود  تكثيف  وإلى  سياسية  تغييرات  إلى  النفطية،  الموارد  على  التنافس  جانب  إلى 

المجتمع  في  والسياسية  االجتماعية  الهرمّيات  دمج  على  الوطنية  الهوية  عن  الدولة  سردية  عملت  القطري.  المجتمع  يميز 

هذه  أن  وبما  والعكس.  السياسي  الهرمي  التسلسل  في  الفرد  مكانة  تحدد  التي  هي  االجتماعية  الطبقة  أن  بمعنى  القطري، 

آل  لقبيلة  بالوالء  واعترفت  احتشدت  ما  فسرعان  القطري،  المجتمع  في  مكانتها  ترسيخ  من  العربية  القبائل  مّكنت  الرواية 

الحاكمة  السالم داخل األسرة  الحاكمة لم تكن كافية للحفاظ على  الحاكمة. ومع ذلك، فإن عطاءات األمير ألفراد األسرة  ثاني 

الحاكمة مناصب قوية في الحكومة، وشجعهم على االنخراط  العربية األخرى. ومن هنا بدأ األمير يمنح أفراد األسرة  والقبائل 

زيادة دخلهم. أجل  الخاص من  القطاع  في 

النظام  إنتاج  وإعادة  تأسيس  في  القطرية  الدولة  تلعبه  الذي  الدور  حول  وجدت،  إن  األبحاث،  من  القليل  هناك 

استقصاء  الفجوة في األدب من خالل  تلك  البحث  يتناول هذا  االجتماعي.  االحتواء واإلقصاء  القائم على  االجتماعي والسياسي 

وإدامتها.  الحالّية،  االجتماعّية  الهرمّية  على  للحفاظ  تستخدمها  التي  السياسات  وكذلك  للدولة،  الرسمّية  التاريخّية  السردية 

بتقييد  عمداً،  الدولة،  قيام  كيفية  على  الضوء  يسّلط  ثم  المحافظة”،  االجتماعية  و“الطبقية  “الدولة”  بتعريف  أوالً  البحث  يبدأ 

قوانين  من خالل  اإلثنّية،  أساس  على  االجتماعي  واإلقصاء  االحتواء  نظام  على  الحفاظ  أجل  من  بـ“القطري”،  يعرف  ما  معايير 

والجنسية. الزواج 
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الدكتوراه،  ببرنامج  التحاقه  قبل  درم.  جامعة  الدولية،  والشؤون  الحكومة  مدرسة  في  دكتوراه  طالب  حسن  إسالم 

على  أبحاثه  تركز  قطر.  في  جورجتاون  بجامعة  واإلقليمية  الدولية  الدراسات  مركز  في  أبحاث  كمحلل  عمل 

منشوراته: أحدث  تشمل  أفريقيا.  وشمال  آسيا  لغرب  الدولية  والعالقات  المقارنة  والسياسة  الخليجية  الدراسات 

 “The Ruling Family Hegemony: Inclusion and Exclusion in Qatari Society,” in Sites of Pluralism: Community
 Politics in the Middle East (2019); “The Ruling Family Security: Inclusion and Exclusion in Qatari Society”
 in HAWWA: Journal of Women of the Middle East and the Islamic World (2018); “The State of Middle Eastern
 Youth,” a special issue of The Muslim World; “GCC’s 2014 Crisis: Causes, Issues and Solutions” (Al Jazeera
Research Center 2015); and “Jordan on the Brink,” in International Journal of Culture and History (2016).
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الدولة الشيعية والتحديات االجتماعية-االقتصادية للطائفة السّنية في إيران:   .4
         المنظور التاريخي والمعاصر

أفشين شاهي وإحسان عبده تبريزي   

كتاب  أي  يوجد  يكاد  لكن ال  األوسط،  للشرق  الدولية  السياسة  رئيسي في  إيران كالعب طائفي  األبحاث حول دور  كثرة  رغم 

في  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  تأسيس  منذ  إيران،  إلى  وّينظر  الحديثة.  إيران  في  السني  الشيعي  االنقسام  سياسات  عن 

التوترات  اشتعال  إلى  أدت  والتي  المنطقة،  في  السياسية  الشيعية  عودة  وراء  الكامنة  القوى  إحدى  أنها  على   ،1979 العام 

جزئياً  األدب،  في  الفجوة  هذه  ترجع  إيران.  في  السنة  السكان  من  الكبير  بالعدد  يذكر  اهتمام  يوَل  لم  ذلك،  ومع  الطائفية. 

تواجهها  التي  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  التحديات  اإلنجليزية حول  باللغة  المتوّفرة  المعلومات  ندرة  إلى  األقل،  على 

إيران. في  السنية  اإلثنية  األقليات 

جميع  على  جغرافياً  موّزعون  نة  السُّ اإليرانيون  موحدة.  جماعًة  يشّكلون  وال  متجانسين،  ليسوا  السنة  إيران  سكان 

والثقافي  االجتماعي  العنصَر  السّني  المذهب  من  يجعل  ما  وقبلية،  ولغوية  إثنية  مجموعات  عدة  ويشكلون  البالد،  أنحاء 

أنهم  على  إيران  في  السنة  السكان  إلى  اإلشارة  يمكننا حتى  كان  إذا  ما  الحال سؤاالً حول  يطرح هذا  بينهم.  المشترك  الوحيد 

التنّوع  هذا  مع  عليه:  اإلجابة  يجب  جوهريًة  أكثر  سؤال  فهناك  مقبوالً،  “الجماعة”  تصنيف  كان  إذا  وحتى  سنية”.  “جماعة 

المجموعات  هذه  تصنيف  يمكننا  هل  دينية؟  أقلية  السنة  اإليرانيون  يشكل  هل  الواضح،  والجغرافي  والثقافي  واإلثني  اللغوي 

السني؟ اإلسالم  تتشاطر  ألنها  فقط  متماسكة،  البالد—كأقلية  من  مختلفة  أجزاء  في  منها  الكثير  يوجد  المتنوعة—التي 

المثير  تماماً. ومن  السنة  اإليرانيين  وتجاهلت  اإلسالمية،  غير  األقليات  على  إيران  في  الدينية  األقليات  دراسات  ركزت 

فإنه  السني،  لإلسالم  األربع  الرئيسية  بالمذاهب  اإلسالمية  إيران  جمهورية  دستور  يعترف  بينما  أنه  نالحظ  أن  لالهتمام 

وتميل  الدستور،  في  حتى  “سني”  كلمة  ذكر  يتم  لم  الواقع،  في  إيران.  في  بها  المعترف  الدينية  األقليات  ضمن  يسميها  ال 

ويستخدمون  السنة،  لإليرانيين  األقلية  مصطلح  استخدام  تجنب  إلى  السّنة  اإليرانيون  النشطاء  وحتى  اإليرانية  السلطات 

الدينية/  الهوية  الهوية اإلثنية في إيران لها األسبقية دائماً على  التاريخي أهل السّنة. يشير كل هذا إلى أن  بالمقابل المصطلح 

والطائفة  اللغة،  فإن  ولذلك،  وتتطور.  متعددة  إيران  في  للهوية  والفردية  الجماعية  التصورات  تشكل  التي  العوامل  الطائفية. 

كلها  القبلي،  واالنتماء  القومية،  األقلية  ووعي  األخرى،  والثقافية  اإلثنية  والخصائص  والصوفي(،  والشيعي  السني  )اإلسالم 

إيران. في  العديدة  الجماعات  هوية  تشكل  عوامل 

من  القسم  لهذا  االجتماعية-االقتصادية  التحديات  تناول  وقبل  إيران.  في  السنة  السكاني  التوّزيع  بتخطيط  الفصل  يبدأ 

تاريخية  لمحة  ذلك  يلي  بينهم.  فيما  واللغوية  والثقافية  الجغرافية  الفواصل  على  الضوء  تسليط  المهم  من  اإليراني،  المجتمع 

عندما  عشر  السادس  القرن  حتى  سنية  أغلبية  ذات  دولة  إيران  كانت  إيران.  في  السني  الشيعي  االنقسام  تطور  عن  موجزة 

االجتماعية  الهندسة  سياسة  أن  من  الرغم  وعلى  اإلسالمي.  التاريخ  في  والدينية  االجتماعية  التحوالت  أهم  بأحد  البالد  مرت 

الفئات  جميع  تجانس  ضمان  تستطع  لم  أنها  إال  البالد،  في  الديني  المشهد  غيرت  قد  أسفل  إلى  أعلى  من  هذه  الراديكالية 

ذلك. بعد  قرون  لعدة  السنية  هويتها  على  الحفاظ  من  الجماعات  معظم  تمكنت  لذلك،  تبعاً  دينياً.  االجتماعية 

الحالي  الوضع  فهم  على  تساعدنا  أن  السّنية  والجماعات  الشيعية  الدولة  بين  للعالقة  أوضح  تاريخية  لنظرة  يمكن 

يقدم  والقاجارية،  الصفوية  الفترتين  في  السنة  للسكان  والسياسية  االجتماعية  للوقائع  موجزة  مناقشة  وبعد  أفضل.  بشكل 

كانت  التي  القومية،  الدولة  لبناء  جذرية  بعملية  البهلوية  الدولة  شرعت  بهلوي.  عصر  في  التطورات  على  عامة  نظرة  البحث 

على  آثار خطيرة  لبعض سياساته  وكان  البالد،  لتحديث  إجراءات صارمة  الساللة،  استخدم رضا شاه، مؤسس  وفارسية.  مركزية 

فإن  أساس طائفي،  لها  ليس  بهلوي  أن سياسات  من  الرغم  وعلى  اإليراني.  المجتمع  في هوامش  تعيش  التي  اإلثنية  الجماعات 

هذه. التحديث  بسياسات  تأثرت  مختلفة  مهمشة  إثنية  مجموعات  إلى  تنتمي  التي  السنية  الجماعات 

الشيعة  الدين  رجال  جلبت  التي  اإلسالمية،  الجمهورية  تشكيل  بعد  السنية  للجماعات  أكبر  اهتماماً  البحث  هذا  يولي 

من  األربعة  العقود  في  السنة  للسكان  االجتماعية-االقتصادية  الظروف  في  بدّقة  ويبحث  اإليرانية.  السياسة  صدارة  إلى 
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أن  إال  البالد،  في  الفقيرة  الهوامش  على  الثروة  توزيع  شّجعت  الجمهورية  أن  من  الرغم  وعلى  اإلسالمية.  الجمهورية  عمر 

أدى  الطائفي.  بالتمييز  ترافقت  ما  غالباً  والتخلف،  االقتصادي  التهميش  من  سنوات  واجهت  السنية  األغلبية  ذات  المحافظات 

في  االجتماعية-االقتصادية  األوضاع  تفاقم  إلى  الثورة  بعد  ما  إيران  في  والذي ظهر  الشيعة  المتمركز حول  السياسي  النموذج 

الذي   السياسي،  والعنف  التمرد  إلى  الطريق  الحال  هذا  مهد  وقد  وبلوشستان.  سيستان  مثل  السنية،  األغلبية  ذات  المقاطعات 

القمعية. السياسات  باستخدام  الدولة  معه  تعاملت 

نهج  تبني  في  مترددة  كانت  الدولة  أن  إال  المنطقة،  في  تنوعاً  الدول  أكثر  من  واحدة  إيران  أن  من  الرغم  وعلى 

الدولة  إيران، قوضت سياسات  الحديث في  األمة  بناء  بداية مشروع  والسياسية واالقتصادية. فمنذ  االجتماعية  للتنمية  تعددي 

على  تعيش  التي  المهمشة  الجماعات  ويدمج  يمّكن  أن  على  القادر  التعددي  الوطني  الوعي  تطور  الفرس  على  المتمركزة 

اإليراني. المجتمع  هامش 

الدولية وسياسة الشرق األوسط في قسم دراسات السالم بجامعة برادفورد.  العالقات  أفشين شاهي يشغل منصب محاضر في 

منشوراته: تشمل  الدينية.  والطائفية  السياسي  واإلسالم  األوسط  الشرق  في  واألمن  السياسة  البحثية  اهتماماته  تشمل 

  The Politics of Truth Management in Saudi Arabia (Routledge, 2013), Iran, the Shia State and the Sunni
 Minority, “Andalusiasation: Is Iran on the Trajectory of De-Islamisation?” British Journal of Middle East
 Studies (2015), and “The Paradoxes of Iranian Messianic Politics,” Digest of Middle East Studies (2012).

والمجتمع  الدولة  البحثية  اهتماماته  تشمل  المتحدة.  المملكة  في  مقيم  مستقل  باحث  منصب  يشغل  تبریزي  عبده  إحسان 

 .Iran, the Shia State and the Sunni Minority إيران والشرق األوسط. وهو مؤلف مشارك، مع أفشين شاهي، لكتاب  في 
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مر العالم الحضري بتحول هائل مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين. وأدت قدرة رأس المال على عبور 

متعددة  الشركات  بين  الشرسة  والمنافسة  العالميين،  واالتصال  التجارة  في  المضطردة  والزيادة  العمالة،  وتدويل  القوميات، 

التغييرات،  هذه  من  منطقة  أي  تنج  لم  لنفسها.  عالمية  مكانة  تحديد  محاولة  إلى  وحكوماتها  الدول  دفع  إلى  الجنسيات، 

الشرق  منطقة  بناء  أّثر  كيف  توضيح  إلى  البحث  هذا  في  أهدف  خاص.  بشكل  بها  عربية  أوسطية  شرق  دول  عدة  وتأثرت 

سواء،  حد  على  والحديثة  االستعمارية  الظروف  ظل  في  الهوية  سيولة  بهذا  أوضح  حضريتها.  تطور  على  كمفهوم  األوسط 

من  مختلفة  أشكاالً  واصلت  العولمة  عصر  في  القديمة  الدينية  والتنافسات  اإلثنية  الصراعات  أّن  كيف  عن  أيضاً  أتحدث  لكنني 

المعاصرة. العربية  األوسط  الشرق  مدن  صاغت  االستبعاد، 

تحديد  بات  والعرقية،  اإلثنية  جذورها  متزايد  بشكل  تدرك  وطنية  مجتمعات  من  يتكون  بالعولمة،  مضغوط  عالم  في 

الهويات الفردية والجماعية معقداً بشكل متزايد. بالطبع، يجب على أي محلل لمثل هذه االتجاهات أن يأخذ في عين االعتبار 

العولمة  فهم  أيضاً  الصعب  من  يغدو  كما  “العالمية”.  فكرة  بناء  بموجبها  تم  التي  المتكافئة  وغير  المتميزة  الثقافية  الظروف 

الهوية  مسألة  وتقع  قومية.  كدول  وظهورها  واستعمارها،  “التقليدية”،  للثقافات  التاريخية  بالخصوصية  االعتراف  دون  من 

بإشكالية  التذّرع  يتم  ما  غالباً  األوسط، حيث  الشرق  في  وضوحاً  أكثر  تتجلى  المسألة  هذه  ولعّل  القضايا.  هذه  كل  في صميم 

من  وتصورها  وتمثيلها  إنتاجها  ويتم  باآلخر،  منها  كل  صلة  إطار  في  المجتمعات  كل  ُتبنى  بالطبع،  الحداثة.  التقاليد/  جدلية 

إلى حد  يعتمد  تصنيفاً  بوصفه  األوسط”  “الشرق  تعريف  فإّن  المثال،  القائم. على سبيل  الخطاب  وروايات  أيديولوجيات  خالل 

إنتاجهما  ويتم  اآلخر،  عكس  على  بناؤهما  ويتم  باالختالف،  أساساً  تعريفهما  يتم  المصطلحين  كال  “الغرب”.  وجود  على  كبير 

مترابطاً،  موضوعاً  تشكل  ال  أنها  لالستعمار—رغم  المناهضة  والخطابات  االستعمار  بعد  ما  خطابات  من  متنوعة  مجموعة  في 

ذاته. بحد  حقيقياً  موجوداً، 

تتميز  ثقافة  فإّنها  عالمية”،  “ثقافة  بوتقة  في  المختلفة  الدول  من  العديد  تتالقى  عندما  حتى  بأنه  المرء  يجادل  قد 

الحداثة، تظل أساساً  العالمية، وهي فكرة أصبحت ممكنة خالل ذروة  الثقافة  التماثل. فما يسّمى  بتكرار  التنوع، وليس  بإدارة 

العديد  في  الحال  هو  المكونة—كما  المحلية  للثقافة  المستمر  التنوع  فيها  يكون  ما  غالباً  والتي  المهيمنة،  المجموعات  ثقافة 

ال  التي  العالمية  الثقافة  هذه  بين  العالقة  على  تنطوي  الثانية  النقطة  نفسها.  للعولمة  األوسط—منتج  الشرق  مجتمعات  من 

الترابطّية  بواسطة  العالمية  الثقافة  هذه  ُتخلق  الواقع،  في  اليومية.  الحياة  فيها  تجري  التي  الحضرية  األماكن  وبين  لها،  مكان 

المعنى، فإن منطقها ال يتحكم فيه إلى حد  المعلومات. وبهذا  السريعة للجماعات المحلية والوطنية واألجنبية من خالل تدفق 

كبير أي مجتمع محلي أو عرقي محدد، لكن آثارها تشكل حياة كل فرد في هذه المجتمعات. وليس أفضل من الشرق األوسط 

أو  “تقليدية”  مناطق  أنها  يفترض  فيما  الثقافية—حتى  التجربة  أن  يعني  الحضري  العمران  على  تأثيرها  فهنا،  ذلك.  لمالحظة 

هذه  المكانّية  إن  المعلومات.  إلى  استناداً  وأكثر  مكانياً،  تجّذراً  أقل  تصبح  للتغيير—قد  مقاومة  بأنها  معروفة  إثنّية  مناطق 

بالفعل  تقوض  العالم،  حول  مختلفة  أماكن  إلى  أوسطيين  والشرق  العرب  لالجئين  اليوم  المستمرة  والحركة  العالمية،  الثقافة 

نهاية  في  الحركات  تقوض هذه  قد  دينية.  أو  إثنية  أسس  على  السكني  العزل  مفاهيم  ذلك  في  بما  الراسخة،  المواطنة  معايير 

المطاف فكرة الدول التي ينتمي مواطنوها إلى إثنية واحدة أو دين واحد، وتفرض مستقباًل يكون التنوع الثقافي فيه ضرورًة 

والشرق  العربية  للشعوب  التعقيد  ومتزايدة  المتعددة  الهويات  لبناء  مختلفة  أشكاالً  المشروع  هذا  سيتطلب  خياراً.  وليس 

المضيفة. مهاجرهم  وفي  األصلية  بلدانهم  في  أوسطية 

التجانس.  الثقافًي—وليس  التمايز  نحو  حركة  عموماً  التاريخ  ُيظهر  بالعولمة،  العالم  انشغال  من  الرغم  وعلى  أخيراً، 

متعددة.  ثقافية  هويات  للناس  يكون  وأن  الثقافات،  من  العديد  إلى  ينتمي  أن  فرد  لكل  متزايد  بشكل  الممكن  من  وبالتالي، 

االحتواء واإلقصاء في المدينة العربية: خطابات الهوية والتحضر في الشرق األوسط  .5
نزار الصّياد  
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الهوية  في  متأصاًل  عنصراً  بوصفه  التهجين  ُقبل  وإذا  مستمر.  وتطور  دائمة  صيرورة  حالة  في  الهوية  تكون  المعنى،  وبهذا 

في  محددة  انتقالية  لمرحلة  انعكاساً  بوصفه  إال  التحضر  أشكال  من  معين  شكل  أي  قبول  يمكن  ال  أنه  يعني  فهذا  الوطنية، 

وألقت  متزايد،  بشكل  مرهقة  الحضرية  المناطق  في  والتمثيل  الهوية  قضايا  جعلت  العولمة  أن  والواقع  مجتمع.  أي  حياة 

الرغم من  كاماًل. ولكن على  تمثياًل  فيه  التي توجد  والثقافات  الشعوب واألمم  تمثيل  الحضرّي على  العمران  شكوكاً على قدرة 

المحلية  الثقافات  تتعاطى  كيف  يرصد  أن  فيها  للمرء  يمكن  ساحة  الحضري  العمران  يصبح  أن  المرجح  من  االتجاهات،  هذه 

تصبح  عندما  الرصد.  هذا  لمثل  رئيسية  مواقع  األوسط  الشرق  دول  ستكون  أخرى،  مرة  هنا  العالمية.  الهيمنة  مع  واإلثنية 

تمثل  وقواعد  أشكال  عن  تبحث  أن  يحتمل  واإلثنية،  الدينية  بجذورها  وعياً  أكثر  العولمة  نحو  المتجهة  األوسط  الشرق  دول 

الفرعية. الهويات  هذه 

نزار الصّياد يشغل منصب أستاذ الهندسة المعمارية والتخطيط والتاريخ الحضري في كلية التصميم البيئي بجامعة كاليفورنيا في 

بيركلي. يشغل أيضاً منصب مدير هيئة التدريس في مركز دراسات المجتمعات والبيئات العربية، ورئيس الجمعية الدولية لدراسة 

البيئات التقليدية، ومحرر مجّلة TDSR. كان أستاذاً زائراً في جامعة سنغافورة الوطنية وجامعة هونغ كونغ. تشمل منشوراته:

 Traditions: The Real, the Hyper, and the Virtual in the Built Environment (Routledge, 2014), Cairo: Histories 
 of a City (Harvard University Press, 2011), “Virtual Uprisings: On the Interaction of New Social Media,
 Traditional Media Coverage and Urban Space during the ‘Arab Spring,’” Urban Studies (2014), Urban
 Design in the Arab World: Re-Conceptualizing Boundaries (Ashgate, 2016).
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والوطن.  الشتات  بين  العالقة  ومفهوم  والنسب  والدين  اللغة  حول  األوسط  الشرق  في  األرمنية  اإلثنية  الهوية  صياغة  تتمحور 

الرسولية  الكنيسة  في  األلفية،  معظم  في  الذاتي  الحكم  وانعدام  الشتات  اختبروا  الذين  لألرمن،  التاريخية  القيادة  تتركز 

قائمة حتى وقت  والمسيحية، ظلت  األرمن  بين  ترادٍف  ثّمة عالقة  غير خلقيدونّية.  أرثوذكسية مشرقية  طائفة  األرمنية، وهي 

من  ُيعّدوا  ولم  منبوذين  أخرى  ديانة  اعتنقوا  الذين  األرمن  كان  تاريخياً،  أخرى.  وأماكن  األوسط  الشرق  في  جدال  بال  قريب 

والشتات:  أرمينيا  في  لألرمن  رئيسية  مسألة  األرمن  المسلمين  اكتشاف”  “إعادة  أثار  األخيرة،  العقود  في  ذلك،  ومع  األرمن. 

يمكن  هل  حساسية:  أكثر  ولكنها  صلة  ذات  أخرى  مسألة  تعقيداً  األمر  يزيد  وما  حقاً؟  أرمنياً  يكون  أن  للمسلم  يمكن  هل 

أيضاً؟ تركياً  يكون  أن  لألرمني 

الملل  الموروثة من نظام  الشرق األوسط  الدينية في  الهويات  اإلثنّي على  الطابع  األسئلة في إضفاء  تكمن جذور هذه 

السياسي  التمثيل  تقسيم  تم  حيث  النظام،  هذا  األقليات(.  قوميات  )وكذلك  الحديثة  القومية  الدول  لدى  العثمانية  الدولة  في 

البحث إلى العالقة بين  العثمانية. أنظر في هذا  اليوم في دول الشرق األوسط بعد  الديني، ال يزال قائماً  على غرار االعتراف 

اإلسالمية،  والتركّية  المسيحية  األرمنّية  الهويات  بناء  إلى  بالرجوع  تركيا،  في  الوطنية  والهوية  واإلثنية  الحديث  الملل  نظام 

خلفية  أقدم  لإلثنية،  المّلي  البناء  دراسة  وبعد  أرمني.  أصل  من  المنحدرين  للمسلمين  بالنسبة  ذلك  على  المترتبة  والعواقب 

أوضحت من خالل  اإلسالم.  تاريخياً  األرمنية  المصادر  بها  التي وصفت  والطريقة  األرمنية،  الهوية  المسيحية في  عامة عن دور 

للظالم،  كدين  اإلسالم  تصوير  يتم  بينما  لألرمينية،  مرادف  أنها  على  المسيحية  إلى  تقليدياً  ينظرون  األرمن  أن  الخلفية  هذه 

عنها. التخلي  أو  األرمنية،  الهوية  يعني خسارة  اإلسالم  إلى  التحول  وأّن 

الهوبا هيمشين  “المتأسلمين”.  الهوبا هيمشين واألرمن  باإلسالم:  األرمنية  العالقة  تتفّحصان  أدرس حالتين حديثتين  ثم 

من  انحدارهم  من  الرغم  على  تركية  قبيلة  بأنهم  أنفسهم  يعّرفون  تركيا  شرق  شمال  في  باألرمنية  ناطقة  إسالمية  جماعة 

الذين  األرمن  أحفاد  فهم  “المشفرون”  أو  “الخفيون”  أو  “المتأسلمون”  األرمن  أّما  اإلسالمي.  الدين  اعتنقوا  الذين  األرمن 

الفئات  بين  ومن  األرمنية.  أصولهم  ذكرى  على  ويحافظون  العشرين  القرن  أوائل  االضطهاد  أوقات  في  اإلسالم  اعتنقوا 

المجموعتين،  بهاتين  االعتراف  مقاومة  من  قابلها  وما  المصالح  أثارت  األوسط،  الشرق  في  األرمنية  الجماعات  داخل  المختلفة 

؟ اإلسالم  تجاه  األرمنية  المواقف  تتغّير  البحث: هل  في  إليه الحقاً  أعود  مهماً  سؤاالً 

الرغم  على  التحدي،  بعض  تدريجياً  يواجه  تناقضاً،  بوصفه  األرمن”  “المسلمين  حول  األرمني  التصور  أن  يبدو  عموماً، 

من أن مركزية المسيحية، اسمياً أو ال، للهوية األرمنية ما زالت ثابتة. في السياق التركي، ثّمة هوة إثنية تفصل بين المسيحي 

“إثنّيات”.  الدينية  الهويات  الحديث من  السياق  والذي جعل في  المّلة،  لنظام  إرث قوي  التركي هي حصيلة  والمسلم  األرمني 

والثقافية  أيضاً—الدينية  األرمنية  القيادة  إن  بل  الحالة؛  ليست وحدها من خلقت هذه  التركية  الدولة  أّن  نتذكر  أن  المهم  من 

له. الترويج  إلى  وبالتالي سعت  التصّور،  هذا  إلى  إيجاباً  السواء—تنظر  على 

القوي  االرتباط  جّراء  وتحديداً  األرمنية،  الرسولية  الكنيسة  قيادة  خالل  من  والمسيحيي  األرمني  االنتماء  ترادف  تطَور 

في  غالباً  الكنيسة  به  اضطلعت  الذي  القيادي  الدور  من خالل  القرون  عبر  االرتباط  هذا  األرمنية. ظهر  واألمة  باللغة  للكنيسة 

دين  أي  إلى  التحول  ُرفض  السبب،  لهذا  العثمانية.  اإلمبراطورية  في  الملل  نظام  ظل  في  وخاصة  والتشتت،  االحتالل  أوقات 

من  المنحدرين  بالمسلمين  االعتراف  عدم  في  يسهم  وهذا  أرمنياً.  يكون  أن  عن  يتوقف  ذلك  يفعل  الذي  األرمني  ألن  آخر، 

واعُتبر  أيضاً،  إثنياً  ِصيَغ  التصور  أن هذا  الرغم من  القرون، على  مر  اإلسالم كمعارض وقمعي على  فكرة  تطورت  أرمني.  أصل 

عموماً. المسلمين  وليس  األتراك  هم  لألرمن  الرئيسي  العدو  أن 

إثنّية المّلة: األرمن المتأسلمون والهوية األرمنية  .6
  جيمس باري
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جيمس باري يشغل منصب زميل باحث مشارك في معهد ألفريد ديكين بجامعة ديكين في ملبورن، أستراليا. كتب ونشر على 

والفارسية،  األرمنية  يتكلم  الخارجية.  السياسة  في  اإليرانية  الهوية  ودور  اإليرانية  والدينية  اإلثنية  الهويات  حول  واسع  نطاق 

منشوراته: تشمل  اإليرانّية.  الحالة  في  والشتات  اإلثنية  حول  عليها  المتنازع  المفاهيم  لتحليل  أبحاثه  مؤخراً  وسع  وقد 

 Armenian Christians in Iran: Ethnicity, Religion, and Identity in the Islamic Republic (Cambridge University 

 Press, 2018); and “Instrumentalizing Islam in a ‘Secular’ State: Turkey’s Diyanet and Interfaith Dialogue,”
Journal of Balkan and Near Eastern Studies (2018).
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والعبودية  القبلية،  والسياسة  اإلثنية،  حول  النقاشات  عكس  على  اإليرانية،  الدراسات  في  العرق  حول  النظري  الحوار  يزال  ال 

نظروا  الباحثين  أن  من  الرغم  وعلى  األقليات.  وثقافات  والالمساواة،  الهوية،  تشكيَل  استقصائه  في  بدائياً  األخيرة،  اآلونة  في 

أن  إال  القومية،  األساطير  في  العنصرية  الخطابات  ذلك  في  بما  إيران،  في  الهوية  سياسات  تغذي  التي  المعقدة  اآللّيات  في 

المتحدة،  الواليات  في  وخاصة  األخرى،  البلدان  في  كما  شديدة  علمية  وحماسًة  ثقافياً  حراكاً  تثر  لم  بالعرق  المتعلقة  األسئلة 

وبريطانيا. ومصر،  أفريقيا،  وجنوب  وفرنسا، 

المعارضة  تمّكن  التي  السياسية  لآلليات  اإليراني  المجتمع  افتقار  إلى  رّبما،  بعضه،  في  العلمي  الجمود  هذا  يعود 

الطابع  ذات  السياسية  المعارضة  من  أخرى  أشكال  ظهرت  إذ  والدين.  اإلثنية  بسبب  العرق—وليس  في  المتجّذرة  المدنية 

العنصرية  )وخاصة  العرق  في  متجذرة  وانفصالية  عنف  نزعات  تظهر  لم  حين  في  القبلي،  أو  الديني  أو  الجندري  أو  اإلثني 

أعمال  أعاله،  المذكورة  الدول  بعض  على عكس  الحديث،  اإليراني  المجتمع  يواجه  لم  تاريخياً،  الظاهري(.  النمط  على  المبنية 

شغب إثنّي أو اضطرابات سياسية تذكر ناتجة أساساً عن نزاعات عرقية، على الرغم من أن االنقسامات اإلثنية كانت أحياناً ذات 

إيران. في  العرقية  العالقات  للدراسات حول  البدائية  الطبيعة  جزئياً  تفّسر  الفريدة  السياسية  العوامل  ولعّل هذه  عرقية.  نبرة 

والقومية،  العرقي  والخطاب  الهوية  تشكيل  عن  سابقة  دراسات  على  مبنّية  اإليراني،  التأريخ  في  دراسة  أحدث  تبحث 

في عناصر اإلثنية والعرق. على وجه الخصوص، فإّن االهتمام المتزايد بتاريخ األفرو-إيرانيين أثار نقاشات حول إرث العبودية 

هناك  أن  من  الرغم  على  الظاهري،  النمط  على  المبنية  العنصرية  نمط  موضوع  كفايًة  تغّط  لم  الدراسات  تلك  لكن  إيران.  في 

البيض. العبيد  يعانها  لم  بطرق  العرقّية  العنصرية  من  عانوا  السوداء  البشرة  ذوي  العبيد  أن  على  عاماً  إجماعاً 

العرقية  النزعة  تصارع  الكونجرس،  في  الممثلة  أخرى  الدول  مثل  إيران،  فإن  العرقي،  التسامح  نداءات  الرغم من  على 

والتمييز  االجتماعي  العرقي  التمييز  بين  مارتن  فانيسا  تمّيز  اإلثنية.  إلى  أيضاً  امتدت  بل  البشرة  لون  على  تقتصر  لم  التي 

يتتبع  األدبية،  للمصادر  رائع  تحليل  خالل  من  وبالمثل،  أفريقيا.  وجنوب  المتحدة  الواليات  في  مورس  كما  المؤسسّي  العرقّي 

القادم  الفرد  يعني  والذي  “زنجي”،  لمصطلح  السلبية  الدالالت  إلظهار  مختلفة،  مصطلحات  واشتقاقات  أصل  ساوثغيت  مينو 

أن  إال  المبكر،  الحديث  تاريخها  في  والعثمانيين  المغول  غزوات  إيران  واجهت  حين  وفي  إثيوبيا.  أو  مصر  أو  زنجبار  من 

العبيد  وحشية  على  ذلك  من  بدالً  ركزت  بل  المهاجمين،  هؤالء  تصوير  إلى  تمل  لم  الفارسي  األدب  في  الرئيسية  األعمال 

أعضاء  بوصفهم  الوسطى،  العصور  إيرانيو  يخشاهم  الذين  السود  العبيد  قضية  إيران  في  العبودية  أدبيات  تتناول  لم  السود. 

تندغم  ولم  األصلية،  اإليرانية  الجماعات  عن  متميزة  العبيد  جماعات  أن  الكالسيكي  الفارسي  األدب  واعتبر  غازي.  جيش  في 

التمييز  تعزيز  وفي  استيعابهم،  أمام  الحواجز  زيادة  في  الصراعات  هذه  تأثير  مدى  عن  المرء  يتساءل  قرون.  مدى  على  معها 

الالحقة. التاريخية  العصور  في  السود  ضد  اإليراني  العنصري 

البشرة  بها  ارتبطت  التي  الطرق  ويدرس  اإلثني.  التمييز  في  المتأصلة  العرقية  العنصرية  أساساً  البحث  هذا  يتناول 

الطرق  استعراضه  خالل  من  لو  حتى  إيران،  في  والتمييز  اآلخر”  “تشّكل  من  مختلفة  بأشكال  تحديداً،  السوداء  وليس  الداكنة، 

األفرو- الجماعة  على  البحث  يرّكز  ال  العربي.  الخليج  في  والبريطانيين  العرب  جانب  من  التمييز  أيضاً  الفرس  بها  واجه  التي 

النمط الظاهري(  إيرانية بحد ذاتها، لكنه يدرس أصول أشكال العنصرية العرقّية المختلفة )بما في ذلك العنصرية المبنية على 

في  المهينة  النمطية  القوالب  ببعض  العروبة  بها  ارتبطت  التي  الطرق  يقّيم  الفصل  أن هذا  بالذكر  إيران. جدير  في  وتعبيراتها 

الجماعات  ودعم  البريطانية  اإلمبريالية  والمخططات  العربية  الثقافة  بها  أدت  التي  الطرق  نفسه  الوقت  في  ويبحث  إيران، 

العربية إلى طمس الوجود الفارسي هناك. إن دمج إيران لنظريات العرق، وابتعادها الفكري في نهاية المطاف عن الخطابات 

باألعراق  البالد  وعي  في  مهم  تحول  عن  عّبرت  األفريقية،  الدول  نضاالت  مع  الرئيسيين  اإليرانيين  المثقفين  وتضامن  اآلرية، 

العرقية. وبالعنصرية 

عمى ألوان أم عمى بسبب األلوان؟ العرق واإلثنية والهوية في إيران  .7
فيروزة كاشاني-ثابت  
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محددة.  بطرق  الرئيسيين،  والمؤرخين  المنظرين  منطلقات  بعض  من  الواسع،  األدب  هذا  على  بنائه  في  بحثي،  ينطلق 

لخلق  التجانس  ثقافة  األولى، صاغت  العالمية  الحرب  بعد  األوسط  الشرق  في  األخرى  المجتمعات  مثل  إيران،  أن  أدرك   ، أوالً

والخليج  إيران  في  بريطانيا  وأبرزها  االستعمارية،  القوى  أن  أيضاً  أؤكد  لكّنني  الثقافي،  االختالف  قمع  خالل  من  الوحدة 

األوروبيين  الرّحالة  الواقع. كانت طريقة بعض  تعقيداً في  أكثر  العرقية واإلثنية بطرق  االنقسامات  العربي، ضّخمت واستغّلت 

بعض  في  خاطئة  و“فرس”  و“ترك”  “عرب”  مثل  عنصرية  أو  عرقية  تسميات  وضع  في  والباحثين  االستعماريين  والمسؤولين 

افُترض  الرغم من خطئها، غالباً ما  الثقافية، على  التسميات  المحلية. هذه  للثقافة واللغات  إلى فهم محدود  األحيان، واستندت 

القومية. واألساطير  االستعمارية  اإلدارة  في  حقيقّية  أّنها 

األكاديمية: منشوراتها  تشمل  بنسلفانيا.  جامعة  في  للتاريخ  والتر  هـ.  كرسي  أستاذة  منصب  تشغل  كاشاني-ثابت  فيروزة 

 Frontier Fictions: Shaping the Iranian Nation, 1804-1946 (Princeton University Press, 2014), Conceiving
 Citizens: Women and the Politics of Motherhood in Iran (Oxford University Press, 2011), Between Heroes and
 Hostages: Reflections on US–Iranian Relations and Tales of Trespassing: Borderland Histories of Iran, Iraq, and
the Persian Gulf.
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جديد،  من  الخالفة  إحياء  معلناً  وسوريا،  العراق  أراضي  من  شاسعة  مساحات  على  اإلسالمية”  “الدولة  تنظيم  استولى  عندما 

أعدم  اإلنسانية،  بالمعاناة  يتعلق  وفيما  للتراث.  المسبوق  غير  والتدمير  اإلنسانية  المعاناة  من  كارثية  لموجة  العنان  أطلق 

شرب  مثل  صغيرة  وجرائم  مخالفات  ارتكبوا  ممن  أو  الشائنة  أيديولوجيته  في  شككوا  ممن  العديد  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 

تقل  أوالد  للجنس؛  كجواٍر  أعوام  تسعة  أعمارهن  تتجاوز  ال  فتيات  واسُترّقت  واغُتصبن؛  الزواج  على  النساء  ُأجبرت  الكحول؛ 

المنطقة  والدينية في  الثقافية  الجماعات  العديد من  أطفال؛ وواجهت  واسُتخدموا كجنود  ُسّلحوا  عاماً  اثني عشر  أعمارهم عن 

لمناطق  السريع  التوسع  أثبت  نفسه،  الوقت  في  جماعية.  مقابر  في  وإلقاؤها  ذبحها  ذلك  في  بما  ومميتاً،  قاسياً  اضطهاداً 

العالم. يصعب تحديد  األكثر حساسية وأهمية في  الثقافي  التراث  بالعديد من مواقع  فّتاك  أنه  الدولة اإلسالمية  سيطرة تنظيم 

مدن  من  تتراوح  المستهدفة  فالمواقع  اإلسالمية.  الدولة  تنظيم  حكم  تحت  حدث  الذي  التراث  تدمير  وتنوع  وسرعة  مدى 

الكالسيكية،  اإلسالمية  بالمواقع  مروراً  والبيزنطية،  والرومانية  اليونانية  المواقع  إلى  القديمة،  النهرين  بين  ما  بالد  وعواصم 

مثل  العلمانية  الدولة  مؤسسات  عن  فضاًل  المنطقة،  في  الغني  التنوع  ومعتقدات  تاريخ  تكرس  التي  المقّدسة  المواقع  إلى 

والمكتبات. الفنية،  والمعارض  المتاحف 

على  انصّب  قد  المهمة  األكاديمية  األعمال  من  والعديد  اإلعالم  وسائل  اهتمام  من  الكثير  أن  المستغرب  من  ليس 

لجذور  األوسع  الروايات  جانب  وإلى  اإلسالمية.  الدولة  تنظيم  حكم  تحت  سواء  حّد  على  التراث  وتدمير  اإلنسانية  المأساة 

في  اإلثنية  األقليات  شّتى  محن  توثيق  على  آخرون  ركز  القاسية،  األصولية  ورؤيته  وأيديولوجيته،  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم 

الجماعية،  واإلبادة  اإلثني  للتطهير  المختلفة  التعاريف  مع  الجماعات  على هذه  الهجمات  تطابق  ومدى  األوسط،  الشرق  أنحاء 

الوقت  في  اإلنسان.  لحقوق  الدولي  القانون  بموجب  المسؤولية  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مثل  مجموعات  تحميل  ومشكلة 

استخدامه  اإلسالمية:  الدولة  تنظيم  حكم  عن  الناتج  التراث  تدمير  حجم  األكاديمية  المقاالت  من  مجموعة  وّثقت  نفسه، 

عمليات  استناد  مدى  والعالمية؛  واإلقليمية  المحلية  للجماهير  مثيرة  كمشاهد  الدمار  لعرض  االجتماعي  التواصل  وسائل 

المكانّية- سلطته  على  الشرعية  وإضفاء  لتأكيد  ُيستخدم  والذي  وسياسياً،  دينياً  األوثان  تحطيم  تعاليم  على  هذه  التدمير 

الدولية؛  السوداء  اآلثار  سوق  في  المباعة  بالقطع  المشروعين  غير  واالتجار  النهب  عمليات  من  المتأتية  اإليرادات  السياسية؛ 

الحكومات  مختلف  فعل  وردود  الحالي  الدولي  القانون  وتهافت  عجز  مدى  التدمير؛  لمراقبة  الصناعية  األقمار  صور  استخدام 

الجنسيات. متعددة  والهيئات 

وتدمير  البشرية  للمعاناة  دقيق  حساب  أي  عند  االعتبار  في  المذكورة  العوامل  من  عامل  كّل  أخذ  يجب  حين  وفي 

تنظيم  مثل  مجموعات  أن  حقيقة  عن  تتغاضى  أعاله  المذكورة  الدراسات  فإن  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  أطلقه  الذي  التراث 

والعداء  الخالفات  المعقد والكوسموبوليتي، وإلزكاء  الماضي  العالم ذي  لتطهير  األيقونات  العنف ضد  اإلسالمية توّظف  الدولة 

لها  إرهابية  كمنظمة  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  ويسعى  هادئة.  مقدسة  دولة  إنشاء  نحو  للتجديف  حد  ووضع  الجماعات،  بين 

الغنية  الفسيفساء  تحطيم  وبالتالي  والثقافية،  الدينية  التعددية  أشكال  من  العديد  تدمير  إلى  أيديولوجية،  تجانس  أجندة 

الدولة  تنظيم  يسببه  ما  بين  للتقاطع  كبير  اهتمام  يوَل  لم  بمعنى آخر،  فترة طويلة.  األوسط منذ  الشرق  التي شكلت  والملونة 

اإلسالمية من معاناة إنسانية وما يرتكبه من تدمير تراث. هنا يتشابك تدمير اإلنسان والتراث: المعاناة الواقعة على األشخاص 

معاناة  إلحداث  عمداً  المواقع  هذه  تدمير  تنسيق  يتم  كما  عبادتهم—تماماً  وأماكن  المقدسة  مواقعهم  على  إسقاطها  يجري 

“التطهير  ويوثق  البحث  هذا  يستكشف  لذلك،  المنطقة.  في  والديني  اإلثني  التنوع  ولتهشيم  محددة،  جماعات  لدى  رمزية 

شمال  في  والمسيحيين  اليزيديين  السكان  هشة:  أقليات  ضد  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مارسه  الذي  اإلنساني  للتراث  الثقافي” 

بمناقشة  ويختتم  والعنف”،  والجماعة،  “للتراث،  المفاهيمي  اإلطار  النقاش ضمن  بوضع هذا  البحث  يبدأ هذا  العراق وسوريا. 

األوسط. الشرق  في  الغنية  الثقافية  الفسيفساء  على  التدمير  هذا  عواقب 

التطهير الثقافي وتحطيم األيقونات في ظّل تنظيم الدولة اإلسالمية:   .٨
         الهجمات على اليزيديين والمسيحيين وتراثهم

بنيامين إسخان، هوزيه أنطونيو غونزاليز زاراندونا، تغريد جمال الدين  
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على  سيطرته  حيث  من  معدودة  باتت  أيامه  أن  من  الرغم  على  مروعاً  إرثاً  وراءه  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  خّلف  لقد 

المدمرة  الوحشية  مدى  تقدير  سيكون  اإلرث  هذا  وتحليل  تفسير  مفتاح  ولعّل  وسوريا.  العراق  أنحاء  جميع  في  مهمة  أراٍض 

في  ضعفاً  األقليات  أكثر  من  اثنتين  ضد  متعمدة  هجمات  تضمن  والذي  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  نفذه  الذي  التراث  وتدمير 

انتهت  التي  العنيفة  الجماعية  اإلبادة  مذابح  شملت  شقين:  ذات  حملة  هذه  كانت  والمسيحيين.  اليزيديين  وسوريا:  العراق 

مواقع  لتدمير  للغاية  المتعمد  الُموازي  الجهد  أخرى  جهة  ومن  جهة؛  من  الجماعية  والمقابر  والتعذيب  واالغتصاب  باالستعباد 

اإلنساني  البعد  على  الهجمات  هذه  مثل  إن  الجماعات.  لهذه  الجماعية  الهوية  تحمي  التي  الدينية  والرموز  الرئيسية  التراث 

الجماعي. بماضيه  صلته  وقطع  روابطه،  وبتر  هويته،  تمزيق  إلى  النهاية  في  تؤدي  معّينة  لجماعة  والتراثي 

“بوليس”،  لشبكة  المؤسس  والمدير  السياسية  والدراسات  السياسة  في  مشارك  أستاذ  منصب  يشغل  إسخان  بنيامين 

وهو  أستراليا.  ديكين،  بجامعة  والعولمة  للمواطنة  ديكين  ألفريد  معهد  في  الدولية  والعالقات  للسياسة  البحثية  الشبكة 

منشوراته: تشمل  أفريقيا.  بجنوب  جوهانسبرج  بجامعة  الدولية  والعالقات  السياسة  قسم  في  مشارك  باحث  مساعد  أيضاً 

 Democracy in Iraq: History, Politics, Discourse (Routledge, 2016) and State and Society in Iraq: Citizenship
under Occupation, Dictatorship and Democratization (I. B. Tauris, 2017).

بجامعة  والعولمة  للمواطنة  ديكين  ألفريد  معهد  في  مشارك  باحث  زميل  منصب  يشغل  زاراندونا  غونزاليز  أنطونيو  هوزيه 

البحثية  اهتماماته  تشمل  بالمكسيك.  االقتصاد  وتدريس  البحوث  بمركز  التاريخ  قسم  في  مشارك  وباحث  أستراليا؛  في  ديكين 

والعراق. سوريا  في  التراث  تدمير  لتقييم  بحثي  مشروع  في  حالياً  يعمل  التراث.  وتدمير  الفن،  تدمير  األيقونات،  تحطيم 

في  ديكين  جامعة  في  المعولمة  للمواطنة  ديكين  ألفريد  معهد  في  مشاركة  باحثة  زميلة  منصب  تشغل  الدين  جمال  تغريد 

والتعددية  القومية،  والتعددية  الهجرة،  البحثية  اهتماماتها  وتشمل  التعليم،  سوسيولوجيا  الدراسية  خلفيتها  تشمل  أستراليا. 

الثقافية، واإلثنيات، والطبقات، والجندر. تعمل حالياً في مشروع بحثي يقيم تدمير التراث في سوريا والعراق. تشمل منشوراتها:

  “‘I Feel Sometimes I Am a Bad Mother:’ The Affective Dimension of Immigrant Mothers’ Involvement
 in Their Children’s Schooling” Journal of Sociology (2016), and “The Involvement of Migrant Mothers
 in their Children’s Education: Cultural Capital and Transnational Class Processes,” International
Studies in Sociology of Education (2015).
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