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جدول األعامل

اليوم األول :السبت  4كانون الثاين /يناير 2020
9:00 – 8:30
10:00 – 9:00

التسجيل

كلمة افتتاحية

عزمي بشارة :طائفية بدون طوائف
اسرتاحة قهوة

10:15 – 10:00

عرض ورقة

11:45-10:15

كريس كوبر – دايفيز :بني الطائفية والوحدة :ردود فعل العراقيني الشيعة عىل مرشوع
االندماج الوطني يف العرشينيات والثالثينيات
تعقيب :مارك كابال ،مورتن فالبورن
اسرتاحة قهوة

12:00 – 11:45

عرض ورقة

13:30-12:00

فيكتور أشم :من الرشق األوسط إىل أفريقيا الغربية :االنتفاضات الشيعية وتهديد الدولة
النيجريية
تعقيب :مورتن فالبورن

14:30 – 13:30

اسرتاحة غداء

16:00 – 14:30

طاولة مستديرة
تعريفات مختلفة :الطائفية والجامعوية بني املناطق
مارك كابال ،مورتن فالبورن ،تويب ماتياس
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اليوم الثاين :األحد  5كانون الثاين /يناير 2020
محارضة

10:00 – 9:00

مورتن فالبورن :يف تجاوز التجاوز :الحلول البديلة لتجاوز مقاربات البدائية واألداتية يف
دراسة الطائفية

10:15 – 10:00

اسرتاحة قهوة

عرض ورقة

11:45-10:15

زبري إبراهيم :الطائفية ،والتشيع ،والرصاع املعارص مع الحكومة النيجريية
تعقيب :عبد الوهاب األفندي
اسرتاحة قهوة

12:00 – 11:45

عرض ورقة

13:30-12:00

رسهون آل :ملاذا مل توحد القومية اإلخوة يف اإلثنية؟
تعقيب :تويب ماتياس
اسرتاحة غداء

14:30 – 13:30

عرض ورقة

16:00 – 14:30

رافائيل أوجو جوزيف :مسامية الحدود الدينية :نرش األفكار الدينية وانعكاساتها عىل الدولة
النيجريية
تعقيب :مورتن فالبورن وعبد الوهاب األفندي
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اليوم الثالث :اإلثنني  6كانون الثاين /يناير 2020
10:00 – 9:00

محارضة

مارك كابال :الطائفية يف إيرلندا :السياق التاريخي
اسرتاحة قهوة

10:15 – 10:00

عرض ورقة

11:45-10:15

نورة قليان :التنوع االجتامعي محل سؤال يف وادي مزاب يف الجزائر
تعقيب :سيمون مابون
اسرتاحة قهوة

12:00 – 11:45

عرض ورقة

13:30 – 12:00

مارسني راو :استخدام الرتاث الثقايف من أجل املصالحة يف املجتمعات ذات االنقسام العميق
تعقيب :مارك كابال ونور منور

14:30 – 13:30

16:00 – 14:30

اسرتاحة غداء

طاولة مستديرة

الطائفية والدولة
مارك كابال ،مورتن فالبورن ،تويب ماتياس

6

اليوم الرابع :الثالثاء  7كانون الثاين /يناير 2020
محارضة

10:00 – 9:00

تويب ماتياس
اسرتاحة قهوة

10:15 – 10:00

عرض ورقة

11:45-10:15

فيليكس أكينبيوا :سياسات العنف واإلرهاب يف الدميقراطية النيجريية وتأثرياتها يف السلم
واألمن
تعقيب :عبد الوهاب األفندي
اسرتاحة قهوة

12:00 – 11:45

عرض ورقة

13:30 – 12:00

عيل الجاسم :يف ظالل الدولة :ظهور كتائب البعث يف جامعة حلب بعد عام 2011
تعقيب :مورتن فالبورن

14:30 – 13:30
16:00 – 14:30

اسرتاحة غداء

محارضة

عبد الوهاب األفندي :الدولة العربية املختفية :إقفال وخصخصة الفضاء العام
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اليوم الخامس :األربعاء  8كانون الثاين /يناير 2020
محارضة

10:00 – 9:00

تويب ماتياس
اسرتاحة قهوة

10:15 – 10:00

عرض ورقة

11:45-10:15

برميناند ميرشا :الجغرافيا السياسية للطائفية وأثرها يف مسلمي الهند :فهم معياري
تعقيب :سيمون مابون ،لؤي العيل
اسرتاحة قهوة

12:00 – 11:45

عرض ورقة

13:30 – 12:00

سارة مسيفر :سياسات اللسانيات االجتامعية ،واالنتامء ،والتمدرس يف البحرين ما بعد االستعامر
تعقيب :سيمون مابون ،تويب ماتياس

14:30 – 13:30

16:00 – 14:30

اسرتاحة غداء

طاولة مستديرة

العالقات الدولية والطائفية
سيمون مابون ،نادر هاشمي
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اليوم السادس :الخميس  9كانون الثاين /يناير 2020
10:00 – 9:00

محارضة

سيمون مابون :القوة السيادية ،والفضاء ،واللعبة الطائفية
اسرتاحة قهوة

10:15 – 10:00

عرض ورقة

11:45-10:15

سمرياء ياكار :استخدام التأويالت الدينية الطائفية يف إيران واململكة العربية السعودية
ُ
تعقيب :نادر هاشمي ،سيمون مابون
اسرتاحة قهوة

12:00 – 11:45

عرض ورقة

13:30 – 12:00

متني أمتاكا :االحتجاج عىل السياسة الطائفية :الصوفية النقشبندية  -الخالدية عىل الحدود
العثامنية  -اإليرانية وعالقاتها بالشيعة وغري املسلمني
تعقيب :سيمون مابون

14:30 – 13:30
16:00 – 14:30

اسرتاحة غداء

محارضة

نادر هاشمي :أطروحة التطييف :مخطط السياسة الجديدة يف الرشق األوسط
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اليوم السابع :السبت  11كانون الثاين /يناير 2020
10:00 – 9:00

محارضة

مارك كابال :إيرلندا الشاملية :دراسة حالة يف الطائفية
اسرتاحة قهوة

10:15 – 10:00

عرض ورقة

11:45-10:15

أوليفيا غلومبيتزا :ليس طائفيًا بذلك القدر :السياستان الرتكية واإليرانية خالل األزمة القطرية
تعقيب :لؤي عيل
اسرتاحة قهوة

12:00 – 11:45

عرض ورقة

13:30 – 12:00

سوار يوسف :ثورتا "الياسمني" و"النيل" :الدين بوصفه محف ًزا للجامعاوية بعد االنتفاضة العربية
تعقيب :مارك كابال
اسرتاحة غداء

14:30 – 13:30

عرض ورقة

16:00 – 14:30

حيان دخان :الديناميات املتعددة للطائفية :كيف استجاب مسيحيو محافظة الحسكة السورية
للتحديات األمنية؟
تعقيب :نادر هاشمي
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اليوم الثامن :األحد  12كانون الثاين /يناير 2020
10:00 – 9:00

محارضة

أدهم صويل :الطائفية يف سياق السياسة العربية
اسرتاحة قهوة

10:15 – 10:00

عرض ورقة

11:45-10:15

جوزي أنطونيو ج .ج .ف .ليام :العراق بوصفه نقطة تحول يف منظور اململكة العربية
السعودية تجاه إيران :دالئل من ترسيبات "ويكيليكس" للربقيات الدبلوماسية األمريكية
تعقيب :نادر الهاشمي
اسرتاحة قهوة

12:00 – 11:45

عرض ورقة

13:30 – 12:00

أليكساندر كفاكادز :الجندر والجهاد :نساء القوقاز يف الرصاع السوري
تعقيب :نادر هاشمي ،مهند سلوم
اسرتاحة غداء

14:30 – 13:30

عرض ورقة

16:00 – 14:30

ناثانيال جورج :أسلحة النقد ونقد األسلحة :الطائفية ،ومواجهة الطائفية،
والرصاع يف الدولة اللبنانية
تعقيب :أدهم صويل ،نادر هاشمي
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اليوم التاسع :الثالثاء  13كانون الثاين /يناير 2020
10:00 – 9:00

محارضة

لؤي عيل :االنقسامات االجتامعية والطائفية يف الخليج العريب
اسرتاحة قهوة

10:15 – 10:00

عرض ورقة

11:45-10:15

جيهان محمد :التمييز الطائفي يف العراق :تحليل عىل املستوى امليكرو آلليات التمييز
تعقيب :ماجد األنصاري
اسرتاحة قهوة

12:00 – 11:45

عرض ورقة

13:30 – 12:00

لورا صياح :الطائفية والسلوك واالقتصادي :لبنان دراسة حالة
تعقيب :أدهم صويل وماجد األنصاري
اسرتاحة غداء

14:30 – 13:30

عرض ورقة

16:00 – 14:30

آنا كوماراسامي :الفضاءات املنقسمة والتنافس عىل السلطة السيادية :تفكيك آليات
اإلقصاء والتحديات البيئية يف بريوت
تعقيب :أدهم صويل
اسرتاحة قهوة

16:15 – 16:00

عرض ورقة

17:45 – 16:15

سعد أحمد :التحول الطائفي يف خطاب السلفية :حالة الهند
تعقيب :نادر هاشمي
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اليوم العارش  14كانون الثاين /يناير 2020
محارضة

10:00 – 9:00

يارس سليامن
اسرتاحة قهوة

10:15 – 10:00

عرض ورقة

11:45-10:15

أليسون كونيو :الرتاث العاملي؟ الدبلوماسية الثقافية الدولية ،والطائفية املحلية ،وترميم
املواقع الرتاثية يف العراق بعد تنظيم الدولة اإلسالمية
تعقيب :نور منور
اسرتاحة قهوة

12:00 – 11:45

عرض ورقة

13:30 – 12:00

آن كريستني رون سورينسون :تنوع النضال املدين ض ّد السياسات الطائفية
تعقيب :أدهم صويل

14:30 – 13:30

16:00 – 14:30

اسرتاحة غداء

طاولة مستديرة

أجندات بحثية مستقبلية
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املشاركون
امللخـصــات

أليسون كونيو
عاملة آثار متخصصة يف دراسات الرتاث النقدية ،حاصلة عىل الدكتوراه يف علم اآلثار ،واملاجستري
يف إدارة الرتاث الدويل ،من جامعة بوسطن .شاركت يف تأسيس فريق "مستشارو الحقوق
الرتاثية" ،كام عملت مديرة لربنامج "متكني الرتاث العراقي" .ومن الوظائف التي تولّتها ،أيضً ا ،زمالة
ما بعد الدكتوراه يف برنامج اآلغا خان لفن العامرة اإلسالمية يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،
ومديرة مرشوع مبادرات البحوث الرشقية التابعة للمدارس األمريكية ،ومديرة برنامج اآلثار بجامعة
املوصل.

الرتاث العاملي؟ الدبلوماسية الثقافية الدولية ،والطائفية املحلية ،وترميم

املواقع الرتاثية يف العراق بعد تنظيم الدولة اإلسالمية

تبحث هذه الورقة يف كيفية دمج الحفاظ عىل الرتاث الثقايف ملواقع الرتاث الديني يف أجندات
املبادرات الحالية للمجتمع املدين وبناء السالم يف شامل العراق؛ لتحديد إمكانات تضخيم رسديات
ثقافية وتاريخية مخصوصة من أجل إقصاء رسديات أخرى.
قدمت العديد من املؤسسات مساعدات مالية إلعادة بناء مواقع ثقافية ،هاجمها تنظيم الدولة
ن رعاية مواقع الرتاث الديني وإدارتها ،حتى تلك
اإلسالمية ،ملواجهة التطرف العنيف .ورغم ذلك ،فإ ّ
عامل ال ِ
مسندة إىل حد بعيد
َ
التي تخضع تقنيًا لقوانني الرتاث العراقي بسبب
قدم واألهمية الثقافيةُ ،
إىل إدارة األوقاف الدينية التي ال تخضع ،بدورها ،إىل رقابة حكومية كبرية ،أو إىل دعم مايل جيّد.
وقد أدت هذه االسرتاتيجية التلفيقية إىل التنافس بني املجموعات الدينية املتنوعة عىل املوارد
والوعي العام .فالقوى املحلية واألجنبية ،عىل حد سواء ،حريصة عىل إعادة بناء العراق ،وسيكون
لكيفية تخصيص الجهات الفاعلة للموارد القانونية واملالية البرشية ،من أجل ترميم املناطق األثرية
السابقة ،تداعيات مهمة عىل االستقرار السيايس والتنوع الثقايف يف مستقبل العراق .وبنا ًء عليه،
تهدف هذه الورقة إىل فهم أشكال مبادرات استعادة الرتاث ،من خالل تحديد القيود املفروضة
عىل حامية التعبري الثقايف والتنوع ،أثناء مرحلة ما بعد الرصاع املسلح ،كام تهدف إىل دراسة اآلثار
املرتتبة عىل ترميم املواقع الدينية التي تأثرت بالنزاع املسلح.
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أليكساندر كفاكادز
باحث زميل يف املؤسسة الجورجية للدراسات الدولية واالسرتاتيجية .شغل منصب كبري االختصاصيني
يف املركز الثقايف الرشكيس ( ،)2014-2011ومساعد وضع السياسات يف الربملان الجورجي (-2014
 ،)2016ومساعد باحث يف جامعة برمينغهام ( .)2017حاصل عىل املاجستري يف العالقات الدولية
من جامعة برمينغهام ( ،)2017-2016واملاجستري يف الدراسات الرشكسية من جامعة تبيلييس
الحكومية ( ،)2012-2010والبكالوريوس يف الدراسات الرتكية (.)2010-2006

الجندر والجهاد :نساء القوقاز يف الرصاع السوري
بحسب التقارير اإلعالمية ،فإن املئات من نساء جمهوريات شامل القوقاز وجورجيا وأذربيجان هاجرن
إىل املناطق التي يحكمها الجهاديون .وعىل الرغم من أن الرصاع السوري أدى إىل موجة كبرية
من النساء املتطوعات من بلدان أخرى ،فإن التطوع النسايئ من بلدان القوقاز يع ّد ظاهرة جديدة
مل ت ُدرس كام تستحق.
تقسم هذه الورقة ثالثة أقسام ،هي :مناقشة سامت دوافع املتطوعات من منطقة القوقاز،
ووصف دورهن العميل ،وتفسري دورهن املحدود يف األعامل القتالية .يقدم القسم األول من
الورقة مراجع ً
ة لألدبيات واملحددات املتعلقة مبشاركة النساء يف الجامعات املتمردة .ويفرس
القسم الثاين املنهجية املستخدمة يف جمع البيانات .أما القسم الثالث ،فيعرض النتائج الرئيسة
التي توصلت إليها الورقة عرب الدراسة امليدانية حول األوضاع املعيشية لعائالت املقاتلني يف
ما
مناطق النزاع ،ونشاطات املتطوعات ،واألسباب الرئيسة لتحركهن ،ومدى انخراطهن "الجهادي" .أ ّ
القسم الرابع ،فهو يشتمل عىل تحليل للمعطيات ووصف للعراقيل /القيود الجندرية داخل الجامعات
العسكرية الناطقة بالروسية يف العراق وسورية.
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آن كريستني رون سورينسون
طالبة دكتوراه يف العلوم السياسية يف جامعة آرهوس بالدمنارك ،حاصلة عىل املاجستري يف
الدراسات الدولية من الجامعة نفسها ،والبكالوريوس من جامعة كوبنهاجن بالدمنارك .تهتم
كل من لبنان والبوسنة والهرسك،
بدراسة الحركات االجتامعية التي تتحدى السياسات الطائفية يف ٍّ
وتركّز يف مرشوعها البحثي عىل الكيفية التي تواجه بها هذه الحركات التحديات؛ سواء عىل صعيد
التعامل مع الخالفات الداخلية (داخل الحركات نفسها) ،أو عىل صعيد القمع الذي توجهه إليها
القوى الطائفية.

ضد السياسات الطائفية
تنوع النضال املدين ّ
ما بظاهرة
خالل السنوات املاضية ،بدأ الباحثون
ّ
املتخصصون يف الرشق األوسط يبدون اهتام ً
االحتجاجات عىل الطائفية ومفهمتها ،بعد أن انشغلت األدبيات السابقة بالنقاش النظري إلعادة
تخيّل الهويات الطائفية .ومبوازاة ذلك ،اختربت بعض الدراسات ،عىل نحو علمي ،كيفية معارضة
مواطني املنطقة السياسات والنخب الطائفية.
من خالل دراسة منوذج لتعبئة شعبية تحدّت الطائفية يف لبنان ،تجادل هذه الورقة مبا ييل :أولً ،
و واحد ،وهو
إ ّ
ن االحتجاج ضد الطائفية ال ميكن حرصه يف صنف واحد .فالتعبئة التي توجهت إىل عد ّ
النخبة السياسية الطائفية ،قامت باالحتجاج ضد الطائفية يف أشكال مختلفة جدًا .وإضافة إىل ذلك،
ة ما تكون لدى منظمي االحتجاج ضد الطائفية ،سواء كانوا مجموعات أو أفرادًا ،خالفات يف ما
عاد ً
ن املحتجني عىل الطائفية ال يختلفون يف ما بينهم عىل أساس الهوية فقط ،بل
بينهم .ثانيًا ،إ ّ
كذلك عىل أساس اسرتاتيجيات مواجهة الطائفية .وتساهم هذه الورقة يف إثراء فهمنا لتحديات
مواجهة الطائفية يف املجتمعات املنقسمة يف الرشق األوسط وغريه ،وتساعدنا عىل فهم
تعقيدات تشكيل معارضة جامعية للطائفية ،عىل الرغم من االستياء املشرتك منها.
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آنا كوماراسامي
طالبة دكتوراه يف السياسة يف جامعة النكسرت .يتناول مرشوعها البحثي للدكتوراه انعدام األمن
البيئي ،واملساحات الحرضية والسيادة يف لبنان .وهي أيضً ا حاصلة عىل زمالة بحثية يف مرشوع
بحث الطائفية والوكالء ومحاربة التطييف بجامعة النكسرت .تركز اهتامماتها البحثية عىل مواضيع
التحديات البيئية للتغيري الدميوغرايف.

الفضاءات املنقسمة والتنافس عىل السلطة السيادية :تفكيك آليات اإلقصاء
والتحديات البيئية يف بريوت

تع ّرض سكان بريوت يف األعوام األخرية بانتظام النعدام األمن البيئي وللجهود الرامية إىل مواجهة
هذه التحديات ،مبا فيها مسألة إدارة النفايات .ويف صيف  ،2015نزل املتظاهرون إىل الشوارع بعد
سميت "طلعت ريحتكم" ،تشكّل
أن بدأت القاممة تتكدس يف شوارع بريوت .مل تكن هذه الحركة ،التي ُ
متثيل ملشكلة إدارة النفايات فقط ،بل كانت تشري أيضً ا إىل مشكالت أوسع ذات عالقة بنظام الحكم
ً
الطائفي املتفكك والفاسد.
تبحث هذه الورقة يف آثار التنافس عىل السلطة السيادية يف سكان املساحات املدنية ،ويف
البيئة .وتتألف هذه السلطة يف بريوت من عدد كبري من الكيانات السيادية املتنافسة التي بُنيت ،يف
معظمها ،عىل عالقة زبائنية معقدة .بنا ًء عىل ذلك ،تجادل الورقة بأن اإلقصاء السيايس وانعدام
م تحاول تكوين
األمن البيئي يتجسدان عرب بنى السلطة الرسمية وغري الرسمية يف بريوت؛ ومن ث ّ
فهمٍ أعمق ملصادر القوة السيادية املتنافس عليها وعالقتها بانعدام األمن البيئي والحياة يف
بريوت.
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أوليفيا غلومبيتزا
طالبة دكتوراه يف العالقات الدولية بجامعة برشلونة املستقلة يف إسبانيا .حاصلة عىل املاجستري
يف اإلعالم واالتصال والثقافة من جامعة برشلونة املستقلة ،واملاجستري يف الدراسات الثقافية
املقارنة وإدارة النزاع من جامعة فريونا .تعاونت مع عدد من املشاريع حول الرشق األوسط يف
بريطانيا وإسبانيا بوصفها باحثة .يتعامل بحثها مع إشكاليات عالقات القوى والهوية واأليديولوجيا
يف السياسات والعالقات الدولية بالنسبة إىل إيران.

ليس طائف ًيا بذلك القدر :السياستان الرتكية واإليرانية خالل األزمة القطرية
وي عالقات خارجية مؤثرة يف املنطقة العربية ،عىل الرغم من
متثل تركيا وإيران فاعلَني مهمني ذ َ
سنية ،يف حني قامت
أ ّ
ن كلتيهام دولة غري عربية؛ فرتكيا تتبنى نظا ً
ما علامنيًا وفيها أغلبية سكانية ُ
الكل
ّ
الجمهورية يف إيران عىل نظام سيايس إسالمي ذي أغلبية شيعية .ورغم عدم االتفاق
تحاج الورقة بأنّهام متشاركتان /متشابهتان يف تب ّني نهج براغاميت تأسييس تجاه
بني الدولتني،
ّ
عالقاتهام الخارجية (وهو نهج غري مدفوع باعتبارات طائفية) ،بل برباغامتية كلتيهام ومصلحتها
ن سياسات تركيا وإيران وتوجهاتهام تجاه العامل العريب تتشابه؛ فهي
الوطنية .كام تؤكد الورقة أ ّ
عا من التوافق االسرتاتيجي العام.
تتصف بأنها اتجاهات أيديولوجية متقاربة شكّلت نو ً
تقارن هذه الورقة بني السياستني الخارجية الرتكية واإليرانية تجاه جريانهام العرب خالل األزمة
القطرية ،وتحلل الكيفية التي تجري من خاللها مفاوضة الهوية الوطنية عىل مستوى الدولة،
وكيفية مساهمة نهج الدولتني يف السلم اإلقليمي واالستقرار .وتتبنى الورقة منظو ًرا أداتيًا
ة للسلطة يف السعي نحو املصالح
بنيويًا؛ حيث ت ُنشأ الهويات عرب الخطاب ،وبالتوازي ت ُستعمل أدا ً
االسرتاتيجية .كام تقدّم الورقة إضاف ً
ة حول النقاش املتعلق باالستعامل األدايت لخاصيات الدين يف
فضل عن الطائفية ومحاربتها.
ً
العالقات الدولية،
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برميناند ميرشا
طالب دكتوراه يف مركز دراسات غرب آسيا بكلية الدراسات الدولية يف جامعة جواهر الل نهرو
بنيودلهي .قدّم العديد من األوراق البحثية يف ندوات وطنية ودولية .كان موضوع بحثه ،يف
إطار ما قبل الدكتوراه  ،MPhilهو "اإلسالم يف الخطابات الغربية :وجهات نظر إدوارد سعيد وبرنارد
ما حال ًيا فهو بصدد إعداد أطروحة دكتوراه موضوعها "الكوسموبوليتية اإلسالمية وإعادة
لويس" ،أ ّ
مراسل يف  Business Standardبالهند ،كام
ً
النظر يف الحداثة :وجهات نظر ماركسية" .عمل ،سابقًا،
عمل مستشا ًرا ملنظمة اليونيسيف.

الجغرافيا السياسية للطائفية وأثرها يف مسلمي الهند :فهم معياري
مثّلت الثقاف ُ
ه األبرز لإلسالم يف شبه القارة الهندية عىل امتداد عقود طويلة ،لكن،
ة الصوفية الوج َ
منحى طائفيًا ذا
تحول ظهر منذ عام 1979؛ إذ بدأت الهوية اإلسالمية تأخذ
ً
يشري بعض الباحثني أن
ً
بعد جيوسيايس يف جنوب آسيا ،وهو ما يسميه البعض عملية تغري طبيعية طرأت عىل "الحضارة
حا
الهندية اإلسالمية" لتصبح ذات بعد مرتبط بـ "العرب" .ويف باكستان ،يظهر الرصاع الطائفي أكرث وضو ً
ن ال وجود ملسألة طائفية فيها.
وعنفًا ،يف حني غابت هذه الظاهرة عن النقاش يف الهند بحجة أ ْ
تهدف هذه الورقة إىل نقد عدم وجود مسألة طائفية يف الهند من خالل ثالثة مستويات :أولً ،
صدى للتنافس بني اململكة العربية السعودية وإيران عىل مسلمي الهند .ثانيًا،
تجادل بأن هناك
ً
تركز عىل دراسة حالتَي كشمري وكريال ،حيث ميكن النظر إىل الطائفية بوصفها حقيقة يومية قامئة.
ثالثًا ،ظاهرة ما قام به بعض الشيعة الهنود وعرضهم الذهاب إىل العراق ملحاربة هيمنة ما
السنية" يف أوج تهديد تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" .كام تناقش الورقة بعض
أسموه "األممية
ُ
األطروحات لتفسري الرصاع اإليراين السعودي يف ضوء "معضلة التناقض" املستمدة من التعقيد
األمني الداخيل والخارجي الناجم عن سياسات الهوية داخل البلدين.
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جوزي أنطونيو ج .ج .ف .ليام
طالب دكتوراه يف جامعة سان باولو يف الربازيل .يركز عمله البحثي للدكتوراه عىل دراسة الرصاع
بني اململكة العربية السعودية وإيران واألمن اإلقليمي يف منطقة الرشق األوسط .حاصل عىل
املاجستري من معهد العالقات الدولية من الجامعة نفسها ،وركز عمله البحثي فيها عىل اإلخوان
مراسل يف مرص خالل الربيع
ً
املسلمني .صحايف خبري يف تغطية السياسة الربازيلية والدولية .عمل
العريب.

تحول يف منظور اململكة العربية السعودية تجاه إيران:
العراق بوصفه نقطة
ّ
دالئل من ترسيبات "ويكيليكس" للربقيات الدبلوماسية األمريكية

وضع" مركب األمن اإلقليمي يف
يف املقاربات الجديدة من نظرية مركب /نظام األمن اإلقليميُ " ،
الرشق األوسط" يف مفرتق طرق .حيث يشري الباحثون إىل أنه "رغم أن الرصاع العريب اإلرسائييل
عد مركز النزاع يف املنطقة" .ويحيل الباحثون عىل رصاعات
ما زال محوريًا سياسيًا ورمزيًا ،فإنه مل ي ُ
عديدة لإلبقاء عىل وجود مركب األمن اإلقليمي ،لكنهم ال يناقشون املنظورات املستقبلية .فوفق
ن تغيري النظام لسياسته وضع املنطقة يف حالة تشابك،
تعبري نظرية مركب األمن اإلقليمي ،فإ ّ
وقلَّل من أهمية "مثلث املنافسة" بني إيران والعراق واململكة العربية السعودية .ومن ثم ،تحاول
هذه الورقة أن متأل الفجوة املعرفية يف التحليالت حول وضع مركب األمن اإلقليمي يف الرشق
األوسط ،وتطرح السؤال :إىل أين تحركت محاور األمن يف مركب األمن اإلقليمي يف الرشق األوسط؟
ة نظرية
وبنا ًء عليه ،تحلل الورقة حدود مركزية املنافسة مع إيران من وجهة نظر السعودية ،معتمد ً
مركب األمن اإلقليمي يف التأطري النظري لـ "االنتقائية التحليلية" ،إىل جانب مفهوم أمن النظام
وتحليل السياسة الخارجية .أما املادة اإلمبرييقية للعمل ،فهي الربقيات املتبادلة بني الدبلوماسية
األمريكية والقنصليات السعودية ،والتي نُرشت ضمن ترسيبات "ويكيليكس".
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جيهان محمد
طالبة دكتوراه يف قسم علم االجتامع بجامعة والية ميشيغان .تهتم باستخدام املناهج الكمية
والنوعية لدراسة الهويات القومية والطائفية يف الرشق األوسط .حاصلة عىل املاجستري يف علم
االجتامع ،من جامعة والية ميشيغان ،والبكالوريوس يف اآلداب والفلسفة ،واملاجستري يف الرتبية
من جامعة فوجيا يف إيطاليا .تركز مجاالت بحثها عىل الدراسات اإلثنية ،وعلم االجتامع السيايس،
وعلم النفس االجتامعي.

التمييز الطائفي يف العراق :تحليل عىل املستوى امليكرو آلليات التمييز
الس ّنة والشيعة العرب يف العراق التمييز بعضهم ضد بعض؟ إذا كان األمر كذلك ،فإىل
هل ميارس
ُ
أي ح ّد تؤثر الروايات اإلثنوطائفية يف هذه املواقف املميّزة؟ وعند محاولة تحديد مستويات التمييز
السنة والشيعة العرب ،ما األدوار التي تؤديها عوامل مثل درجة تديُّن الشخص ،ومتابعته األخبار
بني
ُ
السياسية من وسائل اإلعالم املوالية واملنسوبة إىل الطائفة ،والعيش يف مدن منفصلة ،والعيش
يف مدن ذات معدالت عنف مرتفعة؟
طوال أكرث من قرن من الزمان ،ظل العراق عالقًا يف أمناط متشابكة من النزاعات العرقية والطائفية
والحروب األهلية واإلرهاب مبستويات مرتفعة .وميكن القول إن هذه النزاعات أدّت إىل تفاقم
السنة والشيعة العرب
وخصوصا بني
العالقات بني الجامعات العرقية والدينية والطائفية املختلفة،
ً
ُ
العراقيني .ولتسليط الضوء عىل األسئلة املذكورة آنفًا ،تستخدم الورقة مجموعة بيانات "الباروميرت
العريب ،الدورة الثانية" التي ُجمعت يف الفرتة  ،2011-2010وعددًا من املقابالت شبه املنظمة مع
وتحاج
العراقيني التي أجرتها الباحثة .كام تقدّم تحليالت عىل املستوى امليكرو للتمييز الطائفي،
ّ
بأن تحليل املصفوفة املعقدة للديناميات اإلثنوطائفية ال ميكن أن يقترص عىل العنف أو الكراهية
النشطة .فالتمييز الطائفي ميكن أن يتجىل بطرق ماكرة /خفية ،ورمبا عن غري قصد ومن دون وعي،
يف شكل ما ميكن أن يسمى عىل نطاق واسع "التعديات الجزئية" .Microaggressions
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ح ّيان دخان
زميل بحث مشارك يف مركز الدراسات السورية بجامعة سانت أندروز يف إسكتلندا .يد ّرس حال ًيا تاريخ
الرشق األوسط يف جامعة إدنربة يف إسكتلندا .صدر له كتاب "الدولة والقبائل يف سورية :التحالفات
غري الرسمية وأمناط الرصاع" (.)2019

الديناميات املتعددة للطائفية :كيف استجاب مسيحيو محافظة الحسكة
السورية للتحديات األمنية؟

منذ بداية عسكرة االنتفاضة السورية ،وجد املسيحيون يف الحسكة أنفسهم يف منطقة رصاع من
أجل السيطرة ،أطرافه النظام وامليليشيات الكردية والثوار ،ثم تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام "داعش" .وقد خلق الفراغ القانوين الناتج من التنافس عىل السلطة يف أطراف سورية
ناجم عن عدم تيقنهم من نيات املعارضة .وتسبب هذا املأزق يف
مأزقًا أمنيًا ملسيحيّي الحسكة
ً
خلق نظرة إيجابية تجاه النظام السوري بالنسبة إىل قطاع واسع من املسيحيني .وارتكزت هذه
النظرة عىل تجربتهم مع النظام الذي وفر لهم األمن والحامية عىل امتداد عدة عقود سابقة.
من هنا ،تحاول الورقة معالجة العوامل التي أثرت يف موقف املسيحيني يف محافظة الحسكة
تجاه االنتفاضة السورية .ومن أجل فهم موقفهم من املعارضة السورية يف املرحلة األوىل
من االنتفاضة ،تعتمد الورقة من الناحية التحليلية عىل نظرية باري بوزان "املعضلة األمنية"
) The Security Dilemma (1993الذي يجادل بأن الدولة عندما تفقد سيطرتها عىل منطقة معينة،
خصوصا مجموعات األقليات  -تواجه معضلة
ينشأ فراغ أمني؛ ما يجعل الكثري من املجموعات -
ً
يف ما يتعلق بالتهديدات املحتملة من مجموعات أخرى تسعى للسيطرة عىل مناطقها.
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رافائيل أوجو جوزيف
طالب دكتوراه ،حاصل عىل املاجستري يف الدراسات الدينية املقارنة ،والبكالوريوس يف الدراسات
رضا يف قسم الدين والثقافة األفريقية بجامعة أديكونيل أجاسني يف والية
الدينية .يعمل محا ً
أوندو بنيجرييا .له عدة دراسات متعلقة باهتامماته البحثية ،حول الدين واملجتمع ،منشورة يف عدة
مجالت علمية محلية ودولية.

مسامية الحدود الدينية :نرش األفكار الدينية وانعكاساتها عىل الدولة النيجريية
هنالك افرتاض عام بأن العاملني يف املجال الديني ال يحتاجون إىل تأهيل تعليمي أو اختصاص رشطًا
لعملهم يف هذا املجال؛ إذ يف إمكانهم أن يعملوا من دون عقبات أو محددات .يرتافق ما سمحت
به طبيعة "حرية الدخول والخروج" يف نيجرييا مع انتشار عقائد ومذاهب مختلفة ومتضاربة يف بعض
م ،أصبحت تنذر بخطر متعلّق ببقاء
ريا للدولة النيجريية .ومن ث ّ
األحيان حتى إنها أصبحت متثّل تهديدًا كب ً
اإلنسان إذا مل يتم تناولها وفق منهج صحيح .لقد خلقت الحرية الدينية "انشقاقات" من الجامعات
يف شكل "طوائف" أو "ملل" ذات دوافع مختلفة قد تكون يف بعض األحيان ضارة باألمن اإلنساين،
كام يف حالة مترد بوكو حرام الذي أيسء فهمه عىل أنه رصاع ديني.
تهدف هذه الورقة إىل البحث يف بعض القضايا املتعلقة بـ "االستخدام األدايت" للدين مرتافقًا مع
االنتشار الرسيع للمعتقدات الدينية وآثارها يف نيجرييا ،مع محاولة اقرتاح حلول عملية يف هذا
السياق ملعالجة هذه املشكلة يف املجتمع النيجريي .وتجادل الورقة برضورة نقد مقوالت بناء
جامعات مغلقة تقيص اآلخر عىل أسس دينية وتفكيك املقوالت الالهوتية التي نفرتض احتكارها
الحقيقة املطلقة ،وإعادة تقييم مفهوم التعددية الدينية ،وإمكانيتها ومعقوليتها ،بنا ًء عىل
الحقائق املعارصة يف ظل حرية املعتقدات الدينية.
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زبري إبراهيم
محارض يف قسم الدراسات الدينية والثقافية يف جامعة بورت هاركورت .باحث حاصل عىل الدكتوراه
من جامعة بورت هاركورت بنيجرييا ( ،)2018واملاجستري من الجامعة نفسها ( ،)2011وشهادة الدراسات
اإلسالمية من جامعة إيلورين بنيجرييا ( .)2006نرش عددًا من الدراسات ،وقدّم عدة أوراق بحثية يف
ورشات عمل ومؤمترات محلية ودولية .تشمل اهتامماته مجاالت إحياء الدين واألصولية واإلسالم
يف نيجرييا.

الطائفية ،والتشيع ،والرصاع املعارص مع الحكومة النيجريية
استقطبت مشكالت الطائفية واألقليات والعنف الطائفي يف نيجرييا الكثري من االهتامم األكادميي،
عىل خلفية العنف بني الحكومة النيجريية والنيجرييني الشيعة .ويف هذا السياق ،تسعى هذه
الورقة لفحص تاريخية الخالفات وآثار االضطرابات االجتامعية الناجمة عن العنف الديني والطائفية
عا متعدد األعراق واألديان .وباستخدام املقاربة التاريخية ومنهج البحث
يف نيجرييا ،بوصفها مجتم ً
الكيفي ،تؤكد الورقة أن تتبع تاريخ املذهب الشيعي واألزمة الطائفية يف نيجرييا ميكن أن يعود
بنا إىل فرتة ما بعد الثورة اإليرانية .وتوصلت الورقة ،أيضً ا ،إىل أن الطائفية والعنف الديني ينبغي
مهام يف السياق األوسع لالقتصاد السيايس النيجريي الذي عزز البطالة والفساد والفقر
فه ُ
واإلحباط لدى الشباب .إن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يأخذ يف االعتبار موضوع الحوار الديني
والتعامل مع املتطلبات االقتصادية واالجتامعية للشباب الذين يشاركون يف أعامل العنف.
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سارة مسيفر
طالبة دكتوراه يف برنامج التنمية التعليمية الدولية املقارنة بجامعة مينيسوتا يف الواليات املتحدة
األمريكية ،وباحثة ما قبل الدكتوراه ضمن برنامج "التميز عرب التعدد" بجامعة بنسلفانيا يف الواليات
املتحدة .تفحص رسالة الباحثة بيداغوجيات االنتامء املتنافسة يف املدارس البحرينية ،من خالل
البناء عىل دراسات التعليم النقدية (األنرثوبولوجيا السياسية والنقد النسوي) .ومن خالل استعامل
األنرثوبولوجيا النقدية ،تستند إىل تقنيات األرشيفات التاريخية ،والبنى السوسيوسياسية ،والتجارب
املعيشة للطالبات؛ لتوضيح زئبقية تصنيفات االختالف املرشوطة بأزمنة وأمكنة ولقاءات مخصوصة.

سياسات اللسانيات االجتامعية ،واالنتامء ،والتمدرس يف البحرين ما بعد
االستعامر

تركز هذه الورقة عىل سؤال اللسانيات االجتامعية وعالقته بتباين القوى ،وتشكل الهوية ،والتمدرس
يف البحرين ما بعد االستعامر .وتقدّم ،باالعتامد عىل بيانات كيفي ٍ
ة وعمل ميداين يف املدارس
ٍ
أول ،يجد صعود الدولة
وبحث أرشيفي عىل امتداد عام ،أربع حجج أساسية ،هيً :
وعدة مقابالت
مه من اإلبستيمولوجيا الكولونيالية الغربية .ثانيًا ،اللغات
القومية األحادية اللغة يف البحرين إلها َ
واللهجات هي فضاءات مهمة ملامرسة القوة ،والحفاظ عىل االختالف ،واالحتجاج عىل السلطات،
والتغيري الثقايف .ثالثًا ،تتشابك خطابات الهويات اللسانية ومامرساتها ضمن نسيج من االحتجاج
عا ،تعترب جهود املجانسة اللسانية ،التي تظهر يف
حول هويات دينية وإثنية وطبقية وجندرية .راب ً
وخصوصا من خالل العالقة بالهوية والجامعة ،فضا ًء ثريًا للبحث؛ إذ إن عمليات املفاوضة
املدارس،
ً
التي تحدث يف مقابلة مع محاوالت فرض تأويل خاص للذات واآلخر واالنتامء والجامعة ،دائرة باستمرار
بني التالميذ واألساتذة واإلداريني ،يف أشكال دقيقة ،مبدعة وشديدة االلتصاق بالسيايس داخل
املدرسة وخارجها.
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رسهون آل
أستاذ مساعد يف قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية بجامعة إزمري لالقتصاد يف تركيا .ترتكز
اهتامماته البحثية عىل سياسات الهوية ،والرصاع اإلثني ،ودراسات األمن ،والحركات االجتامعية ضمن
السياق السيايس الرتيك والكردي .له عدة مقاالت محكّمة ،كام شارك يف تحرير كتاب "السياسة
الكردية املقارنة يف الرشق األوسط" ،ونُرش له كتاب بعنوان "أمناط القومية وإنقاذ الدولة يف
تركيا".

توحد القومية اإلخوة يف اإلثنية؟
ملاذا مل
ّ
يعترب الكرد إحدى أكرب الجامعات اإلثنية يف العامل بتعداد سكاين يقارب  30مليون شخص ،يتوزعون
بني دول مختلفة غري مكونني دولة مستقلة .ورغم ذلك ،ليس األكراد مبجموعة متجانسة ذات فهمٍ
مشرتك للحكم الذايت؛ فهناك رصاعات كردية بينية متعلقة بتوفري األمن املادي والنفيس والثقايف
لألكراد يف منطقة غري مستقرة .وعىل سبيل املثال ،يؤمن القوميون األكراد ،التابعون للبارزاين
م
يف شامل العراق ،بأ ّ
ولوا إىل ضحية بسبب غياب دولتهم القومية املستقلة؛ ومن ث ّ
ن األكراد تح ّ
فإن تكوين الدولة القومية الكردية هو وحده الضامن لجميع شؤونهم ،يف حني مييل القوميون
األكراد تحت قيادة أوجالن ،ووحدات حامية الشعب الكردية يف شامل سورية ،إىل اإلميان بأن نظام
الدولة القومية نفسه ليس مصد ًرا النعدام األمن بالنسبة إىل األكراد فقط ،بل بالنسبة إىل الجامعات
الدينية واإلثنية األخرى يف املنطقة أيضً ا.
تعتمد هذه الورقة عىل بحث ميداين يف شامل العراق ورشق تركيا ،وتحاول اإلجابة عن السؤالَني
التاليَني :ملاذا فشلت القومية الكردية يف توحيد مختلف هؤالء الفاعلني األكراد رغم املظلومية
وتصورات التهديد املشرتكة؟ وملاذا يشتمل هذان املرشوعان القوميّان الكرديّان املتنافسان عىل
تصورات مختلفة بشأن األمن واالستقرار؟
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سعد أحمد
باحث مساعد يف الجامعة امللية اإلسالمية بنيودلهي .حاصل عىل الدكتوراه من مركز دراسات غرب
آسيا من كلية الدراسات الدولية بجامعة جواهر الل نهرو يف الهند .مساهم يف مرشوع "حداثات
متنازعة"  Contending Modernitiesبجامعة نوتردام ،ويعمل ،حال ًّيا ،عىل إصدار كتاب بعنوان "خطاب
السلفية يف العامل العريب".

التحول الطائفي يف خطاب السلفية :حالة الهند
من أهم خصائص السلفية ،قدرتها عىل تخيل عامل خاص بها .ففي خطابات السلفية ،ت ُع ّرف فكرة
سمي
"الصالح" الوجود واألشكال املرتبطة به .ولكن باسم اإلصالح ومامرسة اإلسالم املثايل ،أو ما ُ
اإلسالم املعتدل ،جرى بناء شعور /فكرة سلفية سهلة األهلنة عىل أساس أن هذه الفكرة مثالية
ومتثل اإلسالم النقي .وبنا ًء عليه ،تحاول النسخة الرسمية من السلفية أن تأرس وتجانس مامرسات
مرتبطة بطبيعة الحال عىل الصعيد املحيل والعاملي.
ومع مالحظة غياب املقاومة لعمليات املجانسة التي يقوم بها الخطاب السلفي ،تحاول هذه الورقة
خصوصا إىل الهند والعامل العريب.
مناقشة "املنعطف العلامين" يف الخطابات السلفية بالركون
ً
ولها من "الوجود داخل
وبذلك ،تحاول تسليط الضوء عىل شكل من الخطابية السلفية يف الهند وتح ّ
املجتمع" إىل "الوجود داخل النص" ،وهو ما يشحن الحجج السلفية بأشكال جديدة من الحساسيات
للهوت الطائفي يف
تجاه الوعي العلامين .ويف الوقت نفسه ،فإن الخالف اإلقليمي املزعوم ّ
م تحاول
غرب آسيا يؤثر يف الوضع االجتامعي العام يف جنوب آسيا والهند عىل نحو خاص؛ ومن ث ّ
الورقة تفكيك التعقيدات املتعلقة بهذه اإلشكاليات املختلفة.
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سمرياء ياكار
ُ
حصلت عىل الدكتوراه من جامعة إكسرت عن موضوع العالقة بني النظرية والتطبيق يف األنظمة
القانونية للرشيعة .تركز البحوث التي تجريها عىل استخدام العرف يف النظم القانونية يف البلدان
اإلسالمية .متخصصة يف النظم القانونية املتعلقة باململكة العربية السعودية وإيران ،كام تتطرق
بحوثها إىل مجاالت املامرسات الدينية ،واالختالفات الطائفية ،وتأثري الدين يف املجاالت السياسية
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

استخدام التأويالت الدينية الطائفية يف إيران واململكة العربية السعودية
تشكّل فكرة التطوير (البدعة) يف الدين ،وفقًا لتأويالت العلامء السعوديني واإليرانيني ،منط الحياة
ة دينية ،أيضً ا ،إلنشاء أمم خاصة ترتكز
يف هذين البلدين؛ إذ يتم استخدام مفهوم "البدعة" أدا ً
عىل التأويالت التي يقدمها العلامء يف كال البلدين؛ الوهابيون يف اململكة العربية السعودية،
والشيعة يف إيران .وتستخدم هذه الورقة املنهج الوصفي لتحليل آراء املستجيبني املختلفة حيال
املفهوم الديني لـ "البدعة" ،وذلك عرب اإلحالة عىل اإلحاالت الطائفية وعادات املجتمعات.
وتعمد الورقة إىل اختيار الفتاوى الصادرة عن العلامء كنصوص منوذجية ،قصد الكشف عن التفاعل
م تعمل
بني الطائفية ومفهوم "البدعة" يف اآلراء الفقهية اإلسالمية املتعلقة بالعادات؛ ومن ث ّ
عىل تقييم اآلراء الدينية (الفتاوى) املتعلقة باالحتفاالت بعيد "نريوز" ،الصادرة عن دار اإلفتاء يف
اململكة العربية السعودية ،وعن مرجع التقليد يف إيران ،وذلك بالرتكيز عىل املكونات املنهجية
والسياقية .ويسعى تحليل اآلراء الدينية لتقديم املقاصد العملية الكامنة وراء األحكام واملقارنة
بينها؛ بهدف اإلجابة عن السؤال التايل :ما األسباب التي تدفع العلامء العاملني يف هذين البلدين
ما بشأن هذه القضية املثرية للجدل؟
إىل إبداء وجهات نظر متناقضة متا ً
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سوار يوسف
طالبة دكتوراه يف علم االجتامع بجامعة كورفينوس يف بودابست بهنغاريا .حاصلة عىل املاجستري
من جامعة سوسة بتونس يف اإلدارة وريادة األعامل ،والبكالوريوس يف الهندسة اللوجستية.
تركز اهتامماتها البحثية الرئيسة عىل إشكاليات الجندر والدين وريادة األعامل .تشغل حال ًيا وظيفة
مساعدة تدريس يف "أسس علم االجتامع التنظيمي" ،ومحكّمة يف مجلة "كورفينوس" لعلم
االجتامع والسياسة االجتامعية.

ثورتا "الياسمني" و"النيل" :الدين بوصفه محف ًزا للجامعاوية بعد االنتفاضة

العربية

ما
سميت عمو ً
م ّرت تسعة أعوام عىل بداية االحتجاجات يف دول عربية ،بشامل أفريقيا وغريهاُ ،
تحليل
ً
"الربيع العريب"" /االنتفاضة العربية" .ومع ذلك ،فإن املجتمع األكادميي /العلمي مل ينجز
مخصوصا لتقييم الحركة الجامعاوية الدينية "اإلسالمية" داخل االحتجاجات املناهضة لألنظمة
ً
مهم يف تحفيز االحتجاجات الجامعية؛ إذ كان
االستبدادية .وقد أكد املراقبون أن الدين أدى دو ًرا
ً
عا ،عىل نحو خاص ،يف بعض البلدان األفريقية واإلسالمية ،حيث ميكن القول بأن الدين
هذا النمط شائ ً
فضل عن تأثريه يف التعبئة السياسية.
ً
قام بدور تحفيزي كبري يف االنضامم إىل الحركات االجتامعية،
ومن ثم ،لدينا سبب لالعتقاد أن الدين قد يؤثر يف سلوك االحتجاج من خالل قنوات مجتمعية متعددة.
ما السؤال الرئيس الذي تطرحه هذه الورقة فهو :أتعزز الحركات اإلسالمية السلوك الجامعوي ،يف
أ ّ
االحتجاجات الثورية خالل الربيع العريب وبعده ،أم تثبطه؟
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عيل الجاسم
باحث يف مركز دراسات النزاع بجامعة أوتريخت بهولندا ،يف موضوع الجامعات شبه العسكرية يف
سورية .استشاري يف املوضوع السوري عند املجموعة االستشارية للحوار ،وعضو مجلس منظمة
ضامن اإلنسانية .شغل ،سابقًا ،وظيفة استشاري أمن وسالمة يف منظمة "أطباء بال حدود" يف حلب،
ومسؤول شؤون إنسانية ومحلل أيديولوجيات يف أمسرتدام .حاصل عىل املاجستري يف دراسات
النزاع وحقوق اإلنسان من جامعة أوتريخت.

يف ظالل الدولة :ظهور كتائب البعث يف جامعة حلب بعد عام 2011
ولها يف سياق
تدرس هذه الورقة نشوء القوات شبه العسكرية املوالية للحكومة السورية وتح ّ
االنتفاضة والحرب األهلية بعد عام  .2011وتبحث حشد اتحاد طلبة سورية وتسليحه وتحويله إىل
مجموعة شبه عسكرية ،مع الرتكيز عىل حلب.
وتحاول الورقة ،من الناحية النظرية ،إثراء األدبيات التي تتناول حشدًا وتعبئ ً
ة للميليشيات املدنية
املوالية للحكومة ،عرب النظر إىل ما هو أبعد من قيام الحكومة بدعم نشوئها ،بالرتكيز عىل الروابط
وخصوصا
املجتمعية لألفراد ذوي األدوار املدنية ،ودورهم املؤثر يف حشد املدنيني وتعبئتهم،
ً
الطلبة منهم ،ملواجهة أقرانهم من املدنيني والطلبة ،واستخدام العنف ضدهم .أما من الناحية
ن الورقة التي تركز عىل اتحاد الطلبة تنظر إىل مفهوم "الشبيحة" من زاوية مغايرة
التطبيقية ،فإ ّ
أشخاصا
ملا هو سائد (مفادها أنهم ينتمون إىل عصابات إجرامية وشبكات تهريب)؛ إذ تحاول أن تحلل
ً
ٍ
ذوي تعليم عا ٍ
عمد قرار الحشد والتعبئة بإرادتهم .لذلك تتناول حالة اتحاد طلبة سورية
ل اتخذوا عن
يف توزعهم وسلوكياتهم خالل الرصاع الجاري ،وتحاول اإلجابة عن األسئلة التالية :كيف اختار الطلبة
عا املشاركة يف عمليات القمع؟ وملاذا؟ وما تجاربهم يف هذا الرصاع؟
طو ً
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فيكتور أشم
طالب دكتوراه يف جامعة إبادان يف نيجرييا .متخصص يف البحث االجتامعي وتفكيك البيانات .يهتم
عمله البحثي الحايل بأجهزة الدعم االجتامعي املتوافرة للضحايا من جامعات املزارعني املهجرين
جرة واملتأثرة بالنزاع الواسع االنتشار الدائر بني
يف نيجرييا ،واسرتاتيجيات إدماج الجامعات امله َّ
الرعاة واملزارعني .تركز اهتامماته البحثية عىل دراسات الضحايا ،والنزاع املسلح ،والهجرة القرسية،
والعدالة التصالحية.

من الرشق األوسط إىل أفريقيا الغربية :االنتفاضات الشيعية وتهديد الدولة

النيجريية

دخلت الحركة اإلسالمية الشيعية يف نيجرييا ،مدعومة من إيران ،يف الفرتة  ،2019-1999يف
سلسلة من الصدامات املسلحة مع القوات النيجريية النظامية ،عىل نح ٍ
و جعل الحكومة الفدرالية
تحظر الجامعة يف آب /أغسطس  .2019ويركز الخطاب التحلييل األكادميي بصفة عامة عىل نتائج
استعامل القوة من جانب الحكومة النيجريية ،من خالل وجهة النظر القائلة بأن القوة قد تؤدي إىل
استفزاز املجموعات الشيعية ودفعها إىل تبني نهج راديكايل ،ويتناول هذا التحليل خيارات ممكنة
نب للتطرف .مع أهمية دراسة أثر إدارة النزاع،
أي ت ٍّ
إلدارة النزاع للحيلولة دون رفع هذه املجموعات ّ
كام جرى عند اعتقال إبراهيم زكزيك منذ عام  ،2015يف ظهور احتجاجات ليس يف نيجرييا فحسب بل
تعدّتها إىل بلدان أخرى مثل إيران ،والهند .ويف إطار وجود رصاع سني شيعي يف الرشق األوسط،
قد يج ّر هذا األمر نيجرييا إىل الحرب الباردة.
تتبنى هذه الورقة نظرية االنحراف البنيوي التي قدمها روبرت كيه مريتون ،وتعتمد عىل مجموعة
من البيانات الواردة يف األدبيات املتوافرة حول الحركات الراديكالية اإلسالمية ،إضاف ً
ة إىل التقارير
الصادرة عن منظامت حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم الدولية الجديرة بالثقة .فثمة منظامت ،عىل
غرار منظمة العفو الدولية ولجنة حقوق اإلنسان اإلسالمية ،دانت مامرسات الجيش النيجريي املتهم
بقتل أفراد من الجامعة الشيعية ،وإقامة مدافن رسية جامعية.
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فيليكس أكينبيوا
طالب دكتوراه يف جامعة والية كينت يف أوهايو بالواليات املتحدة األمريكية يف برنامج إدارة
وتحليل النزاع.
رئيس قسم الرعاية والخدمات الالحقة يف مصلحة التأهيل واإلصالح يف إبادان يف نيجرييا .عمل
حل عدة خالفات داخل مراكز اإلصالح وخارجها ،وعمل أيضً ا
سابقًا وسيطًا يف نزاعات محلية ،ونجح يف ّ
مساع َد تدريس يف جامعة نيجرييا املفتوحة.

سياسات العنف واإلرهاب يف الدميقراطية النيجريية وتأثرياتها يف السلم واألمن
واجهت نيجرييا إشكالية اإلرهاب الداخيل يف األعوام املاضية؛ وهو ما يعكس بوضوح االرتفاع الحاد
يف االغتياالت السياسية ،خالل الجمهورية الرابعة (من سنة  1999إىل اليوم) .تحاول هذه الورقة
البحث يف صنف االغتياالت السياسية ،بوصفها أحد األشكال املهمة من دراسة اإلرهاب املحيل
ن الشباب العاطلني عن العمل وأعضاء االتحاد النيجريي لعامل النقل
يف نيجرييا .وت ُظهر الورقة أ ّ
ن العوامل الدافعة إىل
الربي هم الفاعل األهم يف العنف السيايس يف نيجرييا ،كام ت ُظهر أ ّ
العنف السيايس واإلرهاب يف نيجرييا تتضمن سوء اإلدارة االنتخابية ،وتزوير االنتخابات ،وتهلهل
النظام األمني ،واملشاعر الدينية واإلثنية ،ومشكالت الفقر والعطالة عن العمل ،وانخفاض مستويات
التعليم .وتخلص الورقة إىل أن العنف االنتخايب يؤثر يف مهمة الدميقراطية يف نيجرييا.
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كريس كوبر-دايفيز
طالب دكتوراه يف جامعة كامربدج ،وهو باحث يف معهد وولف لدراسة العالقات بني األديان ،حصل
عىل املاجستري يف تاريخ الرشق األوسط من مدرسة الدراسات الرشقية واألفريقية بجامعة لندن،
والبكالوريوس يف التاريخ من كلية امللكة ماري بجامعة لندن .يبحث يف التاريخ السيايس والثقايف
للمجتمع الشيعي يف العراق يف بدايات القرن العرشين.

بني الطائفية والوحدة :ردود فعل العراقيني الشيعة عىل مرشوع االندماج
الوطني يف العرشينيات والثالثينيات

تحلل هذه الورقة بروز خطابني شيعيَني بعد تأسيس الدولة /األمة العراقية ،واالنتشار الرسيع للصحف
السنية .ويف
املطبوعة يف الرشق األوسط ،وهو أم ٌر مثّل مرحلة جديدة يف العالقات الشيعية -
ُ
ومخصوصا بالعراق ،حاول من خالله كُتّاب شيعة التعبري عن استيائهم
ول سياسيًا
ً
حني كان الخطاب األ ّ
من األوضاع السياسية واالجتامعية واالقتصادية يف ذلك الوقت وتقديم برنامج شعبوي يدعو إىل
السنية  -الشيعية
ور كردة فعل لتدهور العالقات
ً
مستقبل أكرث
عدل للعراق ،فإ ّ
ُ
ن الخطاب الثاين تط ّ
واالنكشاف املتسارع للمجتمع الشيعي تحت ضغط العرص الحديث .ومع أن الخطاب الثاين مل يكن
وجون
رصا عىل العراق ،فإ ّ
ن رواده من املثقفني والعلامء كانوا معارضني للطائفية بشدة ،وير ّ
مقت ً
لنسخة موحدة من اإلسالم ووجه مقبول من التقاليد الشيعية.
وه هذه الورقة ببعض الثيامت األساسية التي تتخلل الخطابني املتاميزين واملتشابكني يف
تن ّ
اآلن نفسه ،حيث استعار كالهام من اآلخر بكثافة يف أحيان كثرية .وقد ظهرت التناقضات بني هذين
الخطابني يف صحيفة "العرفان" الشيعية العراقية يف بداية القرن العرشين ،والتي تناولت صفحاتها
الرصاع الثقايف والفكري داخل املجتمع الشيعي تحت ضغط تحديات الحداثة.
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لورا صياح
محارضة يف الجامعة اللبنانية .وتحارض يف جامعات لبنانية أخرى .حاصلة عىل الدكتوراه يف االقتصاد
من جامعة باريس  -دوفن بفرنسا ،واملاجستري يف املفاوضات االسرتاتيجية من جامعة الحكمة يف
لبنان وجامعة باريس الجنوبية (الحادية عرشة) بفرنسا .عملت باحثة زائرة يف املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات .تركز اهتامماتها البحثية عىل االقتصاد السيايس يف لبنان واقتصاديات التعليم.

الطائفية والسلوك واالقتصادي :لبنان دراسة حالة
تحرض االنتامءات الطائفية والدينية يف لبنان عىل نحو ملحوظ جدًّا؛ إذ كان للطوائف اللبنانية ،تاريخيًا،
مسارات اقتصادية مختلفة ،ويؤدي هذا التنوع إىل نزاعات عىل مستويات مختلفة .وبنا ًء عليه ،أصبح
من املنطقي تحليل الوضع االقتصادي للفرد استنادًا إىل انتامءاته الدينية أو الطائفية .ويف هذه
الورقة محاولة للعمل عىل تطوير يربط بني متغريات اقتصادية مختارة؛ عىل غرار الدخل الشهري،
وسلوك االدخار ،وقطاع التشغيل ووضع سوق العمل ،واالنتامءات الدينية والطائفية .وتعتمد الورقة
عىل املؤرش العريب الذي نرشه املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،حيث يستعمل النموذج
أحدث البيانات املنشورة ،ويقارن التغريات يف أمناط الدخل قبل تعديل مستويات املرتبات وبعده،
الذي صدّق عليه الربملان يف عام  .2017وتبني مخرجات الورقة اختالفات ذات داللة يف أمناط الدخل،
خصوصا يف التشغيل يف القطاع العام ،إضاف ً
ة إىل اختالفات ذات داللة يف املرتبات بني الطوائف
ً
ن بعض األمناط قابلة للتفسري باالختالف بني املناطق الحرضية واملناطق الريفية،
املختلفة ،كام تبني أ ّ
ولكنها تبقى ذات عالقة باالنتامء الطائفي بسبب التكتل الطائفي داخل املناطق.
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مارسني راو
حصل عىل الدكتوراه يف القانون الدويل من جامعة لودز يف بولندا .تركز اهتامماته البحثية عىل
حامية الرتاث الثقايف ،وعىل الجرائم ضد امللكية الثقافية .حصل من خالل أطروحته يف املاجستري
"رسقة الفن يف القانون الجنايئ الدويل" ،عىل الجائزة الثانية يف مسابقة وزير الخارجية البولندي
ألفضل أطروحة ماجستري (.)2015

استخدام الرتاث الثقايف من أجل املصالحة يف املجتمعات ذات االنقسام العميق
تهدف هذه الورقة إىل استكشاف طرق جديدة لفهم طبيعة "الرتاث" وتأثري هذا املفهوم .ويف
حني تشري فكرة "امللكية الثقافية" التي يشيع استخدامها إىل األهمية التجارية لألصول الثقافية،
فإن "الرتاث الثقايف" يحدد أشكال التعبري اإلنساين التي تشكل هويات املجتمعات .وقد يكون الرتاث
الثقايف ماديًّا؛ مثل اآلثار واللوحات ،أو غري مادي؛ مثل املوضة أو األفالم أو األلعاب الرياضية .وتقف
املؤسسات الثقافية عىل الواجهة بني املجتمع السيايس واملدين ،أما املجتمعات املنقسمة
ة
عامل لالنفصال والكراهية الطائفية والعنف فقط ،بل كان أيضً ا أدا ً
ً
فلم يكن الرتاث الثقايف فيها
فعالة جدًّا لحل النزاعات واملصالحة وبناء السالم.
لذلك ،تشخّص هذه الورقة األسباب النفسية واالجتامعية للنزاعات يف املجتمعات املنقسمة ،كام
ترشح أوجه التشابه بني الدول التي ص ّنفَتها عىل أنها "دول مصدر" .ثم تحلل اسرتاتيجيات املجتمعات
ريا ،تقرتح الخطوات املمكنة التي ميكن
الغربية التي ميكن تطبيقها بنجاح يف العامل العريب .وأخ ً
رشعون واملجتمعات املحلية واألفراد يف هذه البلدان لبناء هوية ثقافية قامئة عىل
أن يتخذها امل ّ
االحرتام املتبادل ،والشعور بالحرية والكرامة اإلنسانية.
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متني أمتاكا
أستاذ مساعد بجامعة أنقرة للعلوم االجتامعية يف تركيا .عمل باحثًا زائ ًرا يف جامعتَي البسفور
ودمشق ،وباحثًا ما بعد الدكتوراه يف جامعة طهران ،ومدرسة الدراسات العليا يف العلوم
االجتامعية يف باريس .نرش عدة مقاالت محكّمة متعلقة بتاريخ األكراد يف تركيا وإيران والعراق يف
مجلة "دراسات الرشق األوسط" ،وببليوغرافيات أكسفورد عرب اإلنرتنت ،ويف "الدراسات الكردية"،
محلل سياس ًيا يف قناة الجزيرة (العربية
ً
ومجلة "رؤية تركية" ،ومجلة "تاريخ العامل" .يحرض بانتظام
واإلنكليزية).

االحتجاج عىل السياسة الطائفية :الصوفية النقشبندية  -الخالدية عىل

الحدود العثامنية  -اإليرانية وعالقاتها بالشيعة وغري املسلمني

تركز هذه الورقة عىل التحول السيايس والديني لشيوخ الشبكة الصوفية النقشبندية الخالدية
من املنظورين التاريخي واملعارص .فبعد أن تأسست هذه الشبكة عىل يد موالنا خالد البغدادي
عا إىل أجزاء أخرى من اإلمرباطورية
( )1827-1779يف السليامنية ،يف العراق اليوم ،توسعت رسي ً
العثامنية وإيران والقوقاز .إن الدراسات حول هذه الشبكة متضاربة؛ ففي حني يشري بعضها إىل
املوقف التصادمي لهذه الشبكة تجاه الغرب ،وخاصة القوى االستعامرية األوروبية والعامل
الشيعي ،فإن البعض اآلخر يؤكد عىل الروايات التاريخية التي تقول إن شيوخ الخالدية قاموا بحامية
السكان املسيحيني املحليني ضد املعتدين ،وأقاموا عالقات سياسية مع حكام الشيعة ،وقبلوهم
طلب ً
ة يف شبكتهم.
ونظ ًرا إىل أن تأريخ نظام النقشبندية الخالدية يقدّم صورة متضاربة ،فإن هذه الورقة تهدف
إىل فتح نقاش جديد حول املوضوع ،من خالل دراسة جديدة تعتمد عىل الوثائق واملخطوطات
العثامنية والفارسية .كام تهدف إىل توضيح كيفية تداخل السياسة والدين مع التوتر الطائفي بني
اإلمرباطورية العثامنية وقاجار إيران يف القرن التاسع عرش .وإىل جانب تسليط الضوء عىل مبادرات
القادة املحليني ،تعمل الورقة عىل إظهار كيفية نشوء التوترات الطائفية والسبل التي تعتمدها
الدولة لتخفيفها.
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ناثانيال جورج
حاصل عىل الدكتوراه يف التاريخ من جامعة رايس بالواليات املتحدة األمريكية .وأطروحته للدكتوراه
بعنوان "الحرب العاملية الثالثة :الثورة ،الثورة املضادة واإلمرباطورية يف لبنان" ،ركزت عىل لبنان
مهم يف الحرب األهلية الدولية حول اتجاهات تصفية االستعامر ،وشكل التمثيل
مجال
ً
بوصفه
ًّ
السيايس يف رشق املتوسط .تركز أبحاثه عىل تاريخ العالقات بني العامل العريب والواليات املتحدة
خالل القرن العرشين.

أسلحة النقد ونقد األسلحة :الطائفية ،ومواجهة الطائفية ،والرصاع يف الدولة

اللبنانية

من الصعب تخيّل مطلب أوضح ملقاومة الطائفية من القضاء عىل التمثيلية السياسية الطائفية يف
لبنان .ففي عام  ،1975أطلقت الحركة الوطنية اللبنانية تحالفًا بني أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة،
جا لإلصالح الدميقراطي
متثل أيديولوجيات مختلفة ودوائر انتخابية متنوعة طائفيًا ،وتب ّنت "برنام ً
ما بحرب
للنظام السيايس اللبناين"ُ .ر ّ
وج للربنامج خالل الدورات االفتتاحية ملا أصبح يُعرف بعد  15عا ً
جا لعرشية ،عىل األقل ،من الرصاعات الجامهريية املستقطبة .فالدعوة
أهلية دولية ،وأصبح تتوي ً
إىل "لبنان تقدمي دميقراطي عريب وقومي" ،عددت التغيريات الشاملة التي تنبني عىل القضاء
عىل التمثيلية الطائفية واإلعالن عن قانون أحوال شخصية اختياري.
ومن خالل استعامل أرشيفات لبنانية وأمريكية ،إضاف ً
ة إىل عدة مقابالت ،تقيّم هذه الورقة جهود
الحركة الوطنية اللبنانية يف الدفع بربنامجها يف الفضاء السيايس ،ويف ساحة املعركة ضمن
السياقات املحلية ،واإلقليمية ،ورفض اإلمرباطورية .وتحاول هذه الورقة  -يف تعارض مع شكل
مخصوص من التاريخانية  Historiographyيقيص هذه التجربة عىل أساس أنها فاشلة ال محالة أو
ة تقييم تاريخ واحدة من أكرث
يتعامل معها فقط من خالل معطيات فرتة كآبة ما بعد الهزمية  -إعاد َ
حا يف مقابل النظام العريب.
التجارب التحررية وضو ً
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نورة قليان
مهندسة معامرية ،وطالبة دكتوراه يف الدراسات العمرانية مبدرسة الدراسات العليا للعلوم
االجتامعية يف باريس .يركز عملها البحثي عىل الجوانب االجتامعية يف الهندسة والعمران
ما ميدان ًيا فرتكز أعاملها عىل وادي مزاب يف الجزائر ،إضافة إىل اهتامماتها
والتضامن واملشاركة .أ ّ
البحثية مبوضوع الجوانب االجتامعية للعمران يف املغرب وبلدان أخرى.

التنوع االجتامعي محل سؤال يف وادي مزاب يف الجزائر
تركز هذه الورقة عىل التنوع االجتامعي يف وادي مزاب يف الجزائر .ومن خالل منهجية العمل
امليداين ،وتقنية املالحظة ،تظهر الورقة غياب التعددية االجتامعية واالختالط بني الحاالت املدروسة،
وتطرح فرضية وجود شكل جديد من الجامعاوية يف قصور وداي مزاب .وهذه الجامعاوية متنع
املزابيني من املرور من التضامن داخل الجامعة إىل تضامن آخر أعم؛ عىل غرار التضامن الوطني.
مهم ألسباب مختلفة ،منها أنه ميثّل إضافة إىل دراسات التنوع
ويعترب هذا املرشوع البحثي
ً
العمراين يف الجزائر وبالخصوص يف مزاب ،حيث يخترب مشكلة النزاع بني الجامعات وتهديد التعايش.
وتعترب الحالة املزابية مهم ً
جا يعكس االستفادة منه يف دراسة املدن األفريقية.
ة بوصفها منوذ ً
فضل عن التنوع
ً
ما إضافة نظرية إىل مفهوم التنوع االجتامعي
ويف هذا السياق ،توفر الورقة عمو ً
العمراين.
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املعقبون
أدهم صويل

أستاذ مشارك يف برنامج العلوم السياسية مبعهد الدوحة للدراسات العليا ،ومحارض
أول يف كلية العالقات الدولية بجامعة سانت أندروز باململكة املتحدة .حصل عىل
الدكتوراه من الجامعة نفسها عام  .2009تركز اهتامماته البحثية عىل حقل العالقات
الدولية والسياسة املقارنة ،وال سيام منطقة الرشق األوسط .نُرش كتابه الثاين عام
 2019بعنوان "حزب الله :التنشئة االجتامعية واملفارقة املأساوية".

تويب ماتيسني

زميل أبحاث يف العالقات الدولية يف الرشق األوسط يف جامعة أكسفورد باململكة
املتحدة .حصل عىل الدكتوراه من كلية الدراسات الرشقية واألفريقية  SOASبجامعة لندن.
السنة والشيعة،
تشمل اهتامماته البحثية التاريخ الحديث لدول الخليج ،والعالقات بني
ُ
وتركة الحرب الباردة يف الرشق األوسط .من مؤلفاته كتاب "الخليج الطائفي :البحرين،
اململكة العربية السعودية ،والربيع العريب الذي مل يكن" (مطبعة جامعة ستانفورد)،
و"السعوديون اآلخرون :الشيعة واملعارضة والطائفية" (مطبعة جامعة كامربيدج).

سيمون مابون

محارض يف قسم السياسة والفلسفة والدين بجامعة النكسرت باململكة املتحدة.
عا بحث ًيا ،بعنوان "الطائفية والوساطة ومواجهة الطائفية"  ،SEPADيتناول
يدير مرشو ً
فيه أثر التنافس والرصاع السعودي  -اإليراين يف تشكيل الطائفية والسياسة يف
الرشق األوسط .ومن املنتظر أن ينتج هذا املرشوع البحثي يف املدى القريب
مونوغرافني ،أولهام سوف تنرشه مطبعة جامعة مانشسرت (مطلع عام ،)2020
بعنوان "بيوت مبنية عىل الرمال :العنف والطائفية والثورة يف الرشق األوسط".

عبد الوهاب األفندي

أستاذ العلوم السياسية ،وعميد كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية مبعهد الدوحة
للدراسات العليا ،ومنسق برنامج الدميقراطية واإلسالم بجامعة وستمنسرت منذ
عام  .1998حاصل عىل الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة ريدنج باململكة
املتحدة .نُرش له عام  2015كتاب بعنوان "كوابيس اإلبادة الجامعية :رسديات الخوف
ومنطق الفظائع الجامعية" ،عن دار بلومزبري .عمل سابقًا دبلوماسيًا يف وزارة
الخارجية السودانية خالل الفرتة .1997-1990
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عزمي بشارة

مفكر عريب .حاصل عىل الدكتوراه يف الفلسفة .يشغل منصب املدير العام للمركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات .حصل عىل جائزة ابن رشد للفكر الحر عام ،2002
عرف بأبحاثه عن املجتمع املدين،
وجائزة حقوق اإلنسان للتبادل العاملي عام ُ .2003
ونظريات القومية ،والدين والعلامنية ،وتحليله للمجتمع والدولة يف إرسائيل .أجرى
وجت يف كتاب بعنوان "الطائفة ،الطائفية،
بحوث ًا عابرة للتخصصات يف الطائفية ت ُ ِّ
الطوائف املتخيلة".

لؤي عيل

أستاذ مساعد يف برنامج العلوم السياسية مبعهد الدوحة للدراسات العليا ،وباحث يف
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .حاصل عىل الدكتوراه يف السياسة املقارنة.
تركز اهتامماته البحثية عىل الدراسات القومية ،واملؤسسات السياسية املقارنة ،وال
سيام املؤسسات الربملانية يف األنظمة االستبدادية .نُرشت له بحوث عن سياسات
الكويت واململكة العربية السعودية ودول أخرى يف دول مجلس التعاون لدول الخليج
البحثي األخري عىل املجالس
العربية يف عدة مجالت من بينها "عمران" .يركز مرشوعه
ّ
االستشارية يف دول مجلس التعاون ،والدور الذي تؤديه يف صنع السياسات العامة.

ماجد األنصاري

أستاذ مساعد يف علم االجتامع السيايس بجامعة قطر ،ومدير قسم السياسات
مبعهد البحوث االجتامعية واالقتصادية املسحية  .SESRIحصل عىل الدكتوراه يف
التغيري االجتامعي من جامعة مانشسرت .عمل سابقًا يف وزارة الخارجية القطرية،
ويف العديد من مؤسسات املجتمع املدين .يساهم يف تقديم تحليالت سياسية
للعديد من وسائل اإلعالم ،ويف كتابة عمود أسبوعي لصحيفة "الرشق" القطرية.

مارك كابال

رئيسا
مؤرخ ،وأستاذ مشارك يف قسم التاريخ بكلية جامعة دبلن .يعمل أيضً ا باحثًا
ً
يف املرشوع املمول من مجلس األبحاث اإليرلندي بعنوان "دراسة واقع والقراء
والقارئية يف دبلن  :1926-1826جغرافيا ثقافية جديدة" .حصل عىل الدكتوراه من
جامعة أكسفورد باململكة املتحدة .تركز اهتامماته البحثية عىل التاريخ الحديث
إليرلندا ،والتاريخ الحديث للمحيط األطليس الربيطاين ،وثقافة التواصل يف التاريخ
الحديث إليرلندا يف إطار مرشوع أطلس املدن التاريخية اإليرلندية التابع لألكادميية
امللكية اإليرلندية.
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مورتن فالبورن

أستاذ مشارك يف العلوم السياسية يف جامعة آرهوس بالدمنارك ،حاصل عىل
الدكتوراه يف العلوم من الجامعة نفسها .نُرش له العديد من الدراسات والبحوث
يف عدة مجالت دولية ،منها "دراسة سياسات الهوية يف العالقات الدولية بالرشق
األوسط قبل وبعد االنتفاضات العربية" .ويف "دليل روتليدج لدول ونظام دول الرشق
األوسط وشامل أفريقيا" الذي سيصدر عام  ،2020تركز اهتامماته البحثية عىل
اإلسالميني يف الرشق األوسط قبل عام  2011وبعده ،والسياسة الطائفية قبل عام
 2011وأثناءه وبعده.

نادر هاشمي

أستاذ مشارك ومدير مركز دراسات الرشق األوسط يف جامعة دنفر بالواليات املتحدة
األمريكية .حصل عىل الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة تورنتو بكندا .متخصص
يف العلوم السياسية وسياسات الرشق األوسط والعامل اإلسالمي ،وتركز اهتامماته
البحثية عىل مجاالت العالقة بني الدين والدميقراطية والعلامنية ،ودراسات التحول
الدميقراطي وحقوق اإلنسان يف املجتمعات غري الغربية ،والعالقات بني اإلسالم والغرب.

نور منور

باحث دكتوراه يف كلية أمسرتدام للرتاث والذاكرة والثقافة املادية  ،AHMويف مركز
أمسرتدام للدراسات القدمية واآلثار  .ACASAيدرس يف أطروحته املعنونة "إعادة
بناء الرتاث الثقايف السوري والعراقي يف سياقات ما بعد الرصاع" ،إمكانيات إعادة
بناء وإعادة تأهيل مواقع الرتاث الثقايف املترضرة من النزاعات املسلحة يف سورية
والعراق .حاصل عىل املاجستري يف علم اآلثار من جامعة وارسو يف بولندا .تركز
اهتامماته البحثية عىل إدارة الرتاث الثقايف وأركيولوجيا النزاع.

يارس سليامن

رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا ،وأستاذ كريس السلطان قابوس بن سعيد
للدراسات العربية الحديثة ،ورئيس جائزة الدراسات الرشق أوسطية يف بريطانيا.
زميل الجمعية امللكية يف جامعة إدنربة يف إسكتلندا .شغل سابقًا منصب مدير
معهد دراسات الرشق األوسط ،ومنصب املدير املؤسس ملركز األمري الوليد بن طالل
للدراسات اإلسالمية يف جامعة كامربيدج .له مؤلّفات عديدة منشورة ،منها" :اللغة
واملجتمع يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا" ( ،)2015و"حرب الكلامت :اللغة والرصاع
يف الرشق األوسط" (.)2004
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دورية املنتقى
إتاحة املنتج املعريف العريب يف العلوم
االجتامعية واإلنسانية باللغة اإلنكليزية.

اآلن عىل

Simon Mabon

Simon Mabon is a Senior Lecturer in the Department of Politics, Philosophy
and Religion at Lancaster University, UK and the Director of SEPAD, the
Sectarianism, Proxies and De-Sectarianization Project, which looks at the way
in which the rivalry between Saudi Arabia and Iran is shaping sectarianism and
politics across the Middle East. This current phase of research will produce two
single authored monographs. One of them, Houses built on sand: Violence,
sectarianism and revolution in the Middle East, will be published by Manchester
University Press in early 2020.

Toby Matthiesen

Toby Matthiesen is a Senior Research Fellow in the International Relations of
the Middle East at Oxford University, UK. He holds a PhD from SOAS, University
of London. His research interests include the modern history of the Gulf States,
Sunni-Shia relations, and the legacies of the Cold War in the Middle East. He is
the author of Sectarian Gulf: Bahrain, Saudi Arabia, and the Arab Spring That
Wasn't (Stanford University Press), and The Other Saudis: Shiism, Dissent and
Sectarianism (Cambridge University Press).

Yasir Suleiman

Yasir Suleiman is President and Provost of Doha Institute for Graduate Studies,
and an Emeritus Professor of Modern Arabic Studies at Cambridge University.
Professor Suleiman is Commander of the Order of the British Empire (CBE). He
is a Fellow of the Royal Society of Edinburgh, formerly Head of the Department
of Middle Eastern Studies and Founding Director of the Prince Alwaleed Bin
Talal Centre of Islamic Studies. His many published works include Language and
Society in the Middle East and North Africa (2015), A War of Words: Language
and Conflict in the Middle East (2004).
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edited volumes, such as Studying identity politics in Middle East international
relations before and after the Arab uprisings in Raymond Hinnebusch & Jasmine
Gani (eds.) The Routledge Handbook to the Middle East and North African State
and States System (Routledge, 2020). His research interests are Middle Eastern
Islamism before and after 2011 and sectarian politics before, during and after 2011.

Muhanad Seloom

Assistant Professor on the Master’s Program in Critical Security Studies at the
Doha Institute for Graduate Studies. He has held a research fellowship with
honours for three years (2019-2022) at the Institute of Arabic and Islamic
Studies at the University of Exeter (UK). He specializes in analyzing government
security policies, military and strategic studies, the security of ethnic and
sectarian conflicts, and security sector reform processes. He has published
many academic and executive-advisory works.

Nader Hashemi

Nader Hashemi is an Associate Professor and the Director of the Center for
Middle East Studies at the University of Denver, USA. He obtained his doctorate
from the Department of Political Science at the University of Toronto. Hashemi’s
intellectual and research interests are related to debates on religion and
democracy, secularism and its discontents, the Middle East, democratic and
human rights struggles in non-Western societies and Islam-West relations.

Nour Munawar

Nour Munawar is a PhD researcher at the Amsterdam School for Heritage,
Memory and Material Culture (AHM) & the Amsterdam Centre for Ancient
Studies and Archaeology (ACASA). He is mainly interested in cultural heritage
management and conflict archaeology. Prior to his admission at University
of Amsterdam, Nour finished a Master in Archaeology from the University
of Warsaw-Poland. Nour is currently working on his PhD Project: “The (Re)
construction of Syrian and Iraqi Cultural Heritage in Post-Conflict Contexts.” The
project explores the prospects of (re)constructing and rehabilitating cultural
heritage sites affected by armed conflicts in Syria and Iraq.
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Luai Ali

Luai Ali is an Assistant Professor in the Department of Political Science at the Doha
Institute for Graduate Studies, and a researcher at the Arab Center for Research
and Policy Studies. He has a PhD in Comparative Politics, and is an expert in
nationalism and comparative political institutions – specifically parliamentary
institutions in authoritarian regimes. Ali has written on the politics of Kuwait,
Saudi Arabia, and other countries in the GCC for such outlets as Omran and AlThaabet wal-Mutahawel. His latest project examines the consultative councils
in the GCC countries, and the role these councils play in policy-making.

Majed Al Ansari

Majed Al Ansari is Assistant Professor of Political Sociology at Qatar University
and the Manager of the Policy Department at the Social and Economic Survey
Research Institute (SESRI). He received his PhD degree in Social Change from
the University of Manchester. Al Ansari previously served at the Qatari Ministry
of Foreign Affairs and various civil society institutions. He has contributed
extensively as a political analyst to various media outlets. In addition, Al Ansari
writes a weekly column for the Qatari daily, Al Sharq.

Marc Caball

Marc Caball is an historian and Associate Professor in the School of History,
University College Dublin. He was awarded a DPhil from the University of
Oxford, UK. Caball is also the lead investigator on the Irish Research Council
funded project 'Mapping readers and readership in Dublin, 1826-1926: a new
cultural geography'. His research interests center on early modern Ireland and
the history of the early modern British Atlantic. His current research projects
are focused on the cultures of communication in early modern Ireland and the
Tralee fascicle, for the Royal Irish Academy's Irish Historic Towns Atlas.

Morten Valbjørn

Morten Valbjørn is an Associate Professor of Political Science at Aarhus University,
Denmark. He holds a PhD in Science from Aarhus University. Valbjørn has
published a number of research papers in established international journals and
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Discussants
Abdelwahab El-Affendi

Abdelwahab El-Affendi is Professor of Politics, Dean of the School of Social
Sciences and Humanities at the Doha Institute for Graduate Studies, and
coordinator of the Democracy and Islam Program at the University of
Westminster (since 1998). He holds a PhD in Political Science from the
University of Reading, UK. In 2015, El-Affendi published a book called Genocidal
Nightmares: Narratives of Insecurity and the Structure of Mass Atrocities,
(Bloomsbury Academic). Previously, he worked as a diplomat in the Sudanese
Foreign Minstery (1990-1997).

Adham Saouli

Adham Saouli is an Associate Professor in the Department of Political Science
at the Doha Institute for Graduate Studies and a Senior Lecturer in the School
of International Relations at University of St Andrews, UK. He received his
PhD from the University of St Andrews in 2009. His research is in the fields of
International Relations and Comparative Politics, focusing on the Middle East
region. In 2019, he published his second book Hezbollah: Socialisation and its
Tragic Ironies.

Azmi Bishara

Azmi Bishara is a Palestinian intellectual and political writer. He holds a PhD
in philosophy, and he is currently the General Director of the Arab Center for
Research and Policy Studies. Bishara received the Ibn Rushd Prize for Freedom of
Thought in 2002 and the Global Exchange Human Rights Award in 2003. Bishara
is particularly known for his research on civil society, theories of nationalism,
religion and secularism, and his analysis of society and the state in Israel. Azmi
Bishara also conducted interdisciplinary research into the issue of sectarianism,
culminating in the book: Sect, Sectarianism and Imagined Sects.
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Victor Achem
Victor Achem is a doctoral candidate at the University of Ibadan. He specializes in social
research and data deconstruction. His areas of interest include Victimology, Armed
Conflict, Forced Migration, and Restorative Justice. For the past two years, Victor has
worked to investigate the victimhood experiences of displaced farming communities in
Nigeria. His work currently focuses on support systems available to victims and strategies
for reintegrating displaced communities affected by herders-farmers conflict, which is
ubiquitous in Nigeria.

Middle East to West Africa: The Shi’i Uprising and the Threat to the
Nigerian State
Between 1999 and 2019, the Shi’i Islamic Movement of Nigeria, backed by Iran, has engaged
in a series of armed clashes with the Nigerian forces, leading to the proscription of the group
by the federal government in August 2019. The major discourse explains how the use of force
by the Nigerian government could provoke the Shi’i group into embracing a radical approach
and how effective conflict management could prevent such radicalization. This paper adopts
structural strain theory by Robert K. Merton, and incorporates data from available academic
literature on Islamic radicalism, as well as reports from reliable local and international
media and human rights organizations. Organizations like Amnesty International and
Islamic Human Rights Commission condemned the Nigerian army for killing Shi’i members
and conducting secret mass burials. However, this outcry, and the detention of El-Zakzaky
since 2015, has sparked a series of protests in Nigeria, Iran and India. Considering the Shi’i
and Sunni divide in the Middle East, Nigeria may be caught in-between their cold war.
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Sumeyra Yakar
Sumeyra Yakar started her higher education at Uludag and Marmara University in Turkey.
She obtained her PhD degree at Exeter University, on the relationship between theory and
practice in shar'īa legal systems. Her research focuses on the usage of custom in the legal
systems of Muslim countries. She is specialized in the legal systems of contemporary Saudi
Arabia and Iran. Sumeyra further studies the religious practices, sectarian differences, and
influence of religion on the political arena in MENA region.

The Usage of Sectarian Religious Interpretations in Iran and Saudi Arabia
The notion of innovation (bid'a) in religion according to the interpretation of Saudi and
Iranian scholars shapes the way of life in these countries. The concept of bid'a as a religious
tool is also used to create idiosyncratic nations depending on the interpretation of different
scholars, Wahhabis in Saudi Arabia and Shi'is in Iran. The respondents' opinion of the religious
concept of bid'a will be analysed with reference to the sectarian interpretations and custom
of societies by using the descriptive method throughout the paper. With the intent of
perceptibly unfolding the interaction between sectarianism and the concept of bid'a within
Islamic legal opinions related to custom, the fatwas issued by scholars will be chosen as
exemplary texts. The religious opinions (fatwas) concerning Nowruz celebrations, issued by
the Dar al-Iftaa in Saudi Arabia and marji' taqlids (sources of imitation) in Iran are presented
and evaluated both in terms of methodological and contextual components. The analysis
of religious opinions attempts to introduce and compare the operative purposes behind
the rulings, in order to answer the question: which reasons impel the scholars functioning
in these two countries towards issuing diametrically opposite views on this controversial
issue?
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Zubair Ibrahim
Zubair Ibrahim is an Islamic scholar, having received a degree in Islamic Studies from
University of Ilorin in 2006, as well as an MA and PhD from the University of Port-Harcourt in
2011 and 2018 respectively. He lectures in the Department of Religious and Cultural Studies,
University of Port-Harcourt. He has published numerous works and presented papers at
different local and international workshops and conferences. His research interests are
revivalism, fundamentalism, and Nigerian Islam.

Sectarianism, Shi'ism and the Contemporary Conflict with the Nigerian
Government
The problems of sectarianism, minorities and communal violence in Nigeria have attracted
much scholarly attention. This is against the backdrop of the violence between the Nigerian
government and the Nigerian Shi'a. This article examines the historicity of contestations
and the effects of the social disorder of religious violence and sectarianism in a multi-ethnic
and multi-religious society. Utilizing the historical approach and the qualitative research
method, the work avers that the history of Shiism and the sectarian crisis in Nigeria can be
traced to the aftermath of the Iranian revolution. It also discovered that sectarianism and
religious violence must be understood in the wider context of Nigerian political economy,
which has fostered unemployment, corruption, poverty and youth frustration. The work
recommends caution on the part of the Nigerian state and interfaith dialogue to resolve
tensions between the Shi'a and the state. There is also the need for provision of education
and employment for the youths who participate in violence.
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Siwar Youssef
Siwar Youssef is a second year sociology doctoral student in Corvinus University in Budapest,
Hungary. Her main interests are in gender, religion, and entrepreneurship. She is currently
a teaching assistant for "Foundations of Organizational Sociology," and a reviewer with the
Corvinus Journal of Sociology and Social Policy. Siwar holds a bachelor's degree in Logistics
Engineering and a master's degree from the University of Sousse in Management and
Entrepreneurship.

The 'Jasmine' and 'Nile' Revolutions: Religion as a Mobilizer of
Communitarianism after the Arab Awakening
Nine years have passed since the beginning of the protests in the North African and Arab
countries, generally known as the "Arab Spring/Awakening". However, the academic/
scientific community still does not implement a specific analysis to evaluate the religious
"Islamic" communitarianism movement among the anti-authoritarian regime protests.
Observers have affirmed that religion played an important role in motivating the collective
protests. This pattern was particularly common in some African and Muslim countries
where religion played a particularly strong role in encouraging social movements. Religion
also influenced political mobilization. Thus we have reason to believe that religion may
influence protest behavior through multiple communal channels. The main question of this
paper is: Did the Islamist movements promote or discourage communitarian behavior in
the revolutionary protests during and after the Arab Spring?
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Serhun Al
Serhun Al is an Assistant Professor in the Department of Political Science and International
Relations at Izmir University of Economics, Turkey. His research interests include the politics
of identity, ethnic conflict, security studies and social movements within the context of
Turkish and Kurdish politics. In addition to his peer-reviewed articles, he is the co-editor of
Comparative Kurdish Politics in the Middle East and the author of Patterns of Nationhood
and Saving the State in Turkey.

Why Does Nationalism Not Unite the Ethnic Brethren? Organizational
Rivalry and the Competing Kurdish Nationalisms in Iraq, Syria and Turkey
Kurds are considered to be one of the largest ethnic groups in the world with a population
of around 30 million people, and they do not have their own independent state. Yet,
Kurds are not a homogenous group with a collective understanding of self-government.
There are intra-Kurdish rivalries related to delivering physical, psychological, and cultural
security for the Kurds in a volatile region. For instance, while the Barzani-led Kurdish
nationalists in northern Iraq believe that Kurds have been victimized due to the lack of
their own independent Kurdish nation- state (and thus only the Kurdish nation-state would
permanently secure the Kurds), the Ocalan-led Kurdish nationalists (YPG) in northern Syria
tend to believe that the system of nation-state itself is a source of insecurity for not only
Kurds but for other ethnic and religious groups in the region as well. My broader research
question is: why does Kurdish nationalism fail to unite these different Kurdish actors despite
their common victimhood and threat perceptions? Why do these two competing Kurdish
nationalist projects have different understandings of security and stability? The data for this
research is based on field work in northern Iraq and eastern Turkey.

36

Sara Musaifer
Sara Musaifer is a PhD candidate in the University of Minnesota's Comparative and
International Development Education Program and a Pre-doctoral Fellow for Excellence
through Diversity at the University of Pennsylvania. Drawing on critical education studies,
political anthropology, and feminist critique, her dissertation scrutinizes competing
pedagogies of belongingness in Bahrain's schools. Using critical ethnography, she uses
historical archives, sociopolitical structures, and the lived experiences of girls to demonstrate
the malleability of categories of difference contingent to particular times, places, and
encounters.

"Switch on the TV, Do You Hear Us?": The Politics of Sociolinguistics,
Belongingness and Schooling in (Post) Colonial Bahrain
This paper focuses on the question of sociolinguistics, and its relationship to power
differentials, identity-formation, and schooling in (post) colonial Bahrain. Drawing on
qualitative data, school-based ethnographic fieldwork, interviews, and archival research
over the course of one year, the paper makes four main arguments. First, the rise of the
monolingual nation-state in Bahrain finds inspiration in Western colonial epistemologies.
Second, languages and dialects become critical sites of exercising power, maintaining
differences, challenging authorities and transforming cultures. Third, discourses and
practices of linguistic identities are entangled in a web of contestations over religious, ethnic,
racial, class and gender identities. And finally, linguistic homogenization efforts unfolding
in schools - especially in relation to identity and community - are fraught terrains. Their
imposition of a particular interpretation of self and other, belongingness and community, is
constantly re-negotiated by students, teachers and administrators, in ways that are subtle,
creative, and deeply political, inside and outside of the school.
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Saad Ahmad
Saad Ahmad received his PhD degree from Centre for West Asian Studies, in the School
of International Studies, Jawaharlal Nehru University, India. He is working on his book
Discourses of Salafism in the Arab World. He is also a part of the "Contending Modernities"
project at the University of Notre Dame, and has recently joined as a research assistant at
Jamia Millia Islamia, New Delhi.

The Sectarian Turn in the Discourse of Salafism: The Case of India
One of the essential aspects of Salafism emerges out of its ability to imagine a particular
world. In discourses of Salafism, the idea of 'righteousness' defines the 'being' and related
mode of existing. However, in the name of reform and delivering the ideal Islam or so-called
moderate Islam, a differently idealised, perhaps domestic-able sense of Salafism means to
represent pure Islam. Thus, the official version of Salafism captures and tries to homogenise
associated practice worldwide. Noticing no resistance against homogenisation of Salafi
discourses, the paper intends to discuss the 'sectarian turn' in discourses of Salafism with
unique references to India and the Arab world. It highlights how a sort of Salafi discursivity in
India is 'shifting from being in the society' to 'being in the text'. It explains Salafi arguments
with new kinds of sensibility towards the sectarian consciousness. At the same time, alleged
regional contestation of West Asia's theology of sectarianism feeds the South Asian social
set up in general, and India in particular. Thus, this paper intends to unpack the related
complexities.  
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Rapheal Ojo Joseph
Rapheal Ojo Joseph is currently a Doctoral student and holds a BA in Religious Studies and
an MA in Comparative Religious Studies. He serves as lecturer in the Department of Religion
and African Culture in Adekunle Ajasin University, Ondo State, Nigeria. He has published in
national and international journals on his research interests of religion and society.

The Porousness of Religious Borders: Dissemination of Religious Ideas
and their Implications on the Nigerian State
Religion is assumed to be the only professional field where those with no certifications or high
level of education can operate unchallenged. Its 'free entry and exit' nature in Nigeria often
allows for proliferation and dissemination of different but sometimes conflicting ideologies
and doctrines that have become a major threat to the Nigerian state and thereby portends
danger to human survival if not properly and ultimately addressed. This religious freedom has
created splinter groups in the form of sects or denominations with different motives which
at times could threaten human security, such as in the case of the Boko Haram insurgency
which has been misconstrued as a religious struggle. This work interrogates some of these
issues that are connected to religious manipulation and the uncontrolled dissemination of
religious beliefs, and their implications on Nigeria. It proffers workable solutions and argues
for de-emphasizing of religious exclusivism, deconstruction of the age-long theologies of
'absolute truth claims', and the re-evaluation of the concept of religious pluralism and its
possibility and plausibility given the contemporary realities of the proliferation of religious
ideas.

33

PremAnand Mishra
PremAnand Mishra is currently a doctoral candidate at the Centre for West Asian Studies,
in the School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He has
presented many research papers at national and international seminars. His MPhil was
on "Islam in Western Discourses: Perspectives of Edward Said and Bernard Lewis" and he
is currently writing his PhD dissertation on "Islamic Cosmopolitanism and Rethinking
Modernity: Marxist Perspectives." He is an ex-correspondent for the Business Standard,
India and worked with UNICEF as a consultant.

The Geo-politics of Sectarianism and its Impact on Indian Muslims: A
Normative Understanding
The rivalry between Iran and Saudi Arabia has had a disturbing presence in South Asia.
Christopher Jaffrelot calls it an 'Arabisation of South Asian Islam.' At the historical level, the
strong Sufi culture was more prominent as the face of Islam in the Indian Subcontinent. Since
1979, however, sectarianism has found a geo-political presence in South Asia, which many
call: the transformation of 'Indo-Islamic civilisation' to 'Arabisation'. In Pakistan, sectarianism
has established a deeper root and is becoming more violent. However, the situation in India
has been less discussed. The argument has been that India doesn't have a sectarian problem.
The paper aims to challenge that at three levels. First, there is a resonance among Indian
Muslims on the rivalry between Saudi Arabia and Iran. The second level focuses on Kashmir
and Kerala, where sectarianism can be seen as an everyday reality. Thirdly, at the height of
the ISIS threat, Shi'is offered to visit Iraq to fight the hegemony of 'Sunni internationalism.'
The paper will discuss Simon Mabon's work on sectarian rivalry between Iran and Saudi
Arabia based on two approaches: identity incongruence and internal security dilemma.
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Olivia Glombitza
Olivia Glombitza is a PhD candidate in International Relations at the Autonomous University
of Barcelona. Her research deals with relations of power, identity, and ideology in the politics
and international relations of Iran. She holds a Master's in Media, Communication and Culture
from the Autonomous University of Barcelona, a Master's in Intercultural Competence and
Conflict Management from the University of Verona, and collaborates as a research fellow in
projects on the Middle East located in Spain and the UK.

Not all that Sectarian: Turkey and Iran's Foreign Policy during the Qatar Crisis
Turkey and Iran constitute two important actors whose politics and foreign relations
significantly impact their region. Both are non-Arab Muslim states, but while Turkey
exhibits a secular political system and an overall Sunni majority population, Iran builds on
an Islamic political system with an overall Shi'a majority. Though not always in agreement,
the paper argues that both countries share a constructive and pragmatic approach towards
their foreign relations that is not driven by sectarian considerations, but by pragmatism and
interest. The paper further contends that Turkey and Iran's policies and approach towards
the Arab world are similar, marked by comparable ideological undercurrents creating an
overall strategic fit. This study compares Turkey's and Iran's foreign policies towards their
Arab neighbours at the height of the Qatar crisis and analyses how national identity is
negotiated at the state level, and how both countries' approach contributes to regional
peace and stability. The study adopts an instrumentalist-constructivist perspective where
identities are simultaneously constructed through discourse and are instruments of power
in the pursuit of strategic interests. The paper adds to larger debates on the instrumental
use of religious traits in foreign policies as well as sectarianism and desectarianization.
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Nora Gueliane
Nora Gueliane is an architect with a PhD in urban studies, and currently affiliated with the
School for Advanced Studies in the Social Sciences in Paris (EHESS). Her work focuses on the
social aspects of architecture and urbanism, solidarity, and participation. Her main field of
study remains the M'Zab in Algeria, and she is also interested in comparative studies with
other fields in the Maghreb and in the world.

Social Diversity in Question in the M'Zab Valley in Algeria
This study focuses on social diversity in the M'Zab Valley of Algeria. Using field work, analysis
and observation, this study notes the absence of social diversity and mixing in the cases
studied. The paper presents the hypothesis that there exists a new form of communitarianism
in the Ksour, a communitarianism that prevents Mozabites from moving from group
solidarity to broader or national forms of solidarity. This research project is important for
several reasons: it contributes to the study of urban diversity in Algeria, particularly in M'Zab,
which is experiencing dangerous cohabitation problems and inter-community conflicts. The
Mozabite case is also valuable in the study of African cities, as an example that could well
be generalized.
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Nathaniel George
Nathaniel George obtained his PhD in History at Rice University. His research focuses on
the intertwined history of the Arab world and the United States throughout the twentieth
century. His dissertation, 'A Third World War: Revolution, Counterrevolution, and Empire in
Lebanon, 1967–1977,' understands Lebanon as an important setting in an international civil
war over the direction of decolonization and the shape of political representation in the
Eastern Mediterranean.

The Weapons of Criticism and the Criticism of Weapons:
Sectarianism, Anti-Sectarianism, and the Struggle for the Lebanese State
It is difficult to imagine a clearer anti-sectarian demand than for the abolition of sectarian
political representation in Lebanon. In August 1975, the Lebanese National Movement
(LNM), a coalition of political parties and independent figures representing an ideologically
diverse, multisectarian constituency, released its "Transitional Program for the Democratic
Reform of the Political System in Lebanon." Promulgated during the opening rounds of
what became a fifteen-year international civil war, the program was the culmination of
at least a decade of polarizing popular struggle. Calling for "a progressive, democratic,
Arab nationalist Lebanon," it detailed a suite of comprehensive changes premised upon
the abolition of sectarian representation and the declaration of a voluntary civil personal
status code. Using Lebanese and American archives and interviews, this paper considers the
efforts of the LNM to push its program in the political sphere and on the battlefield, within
the context of local, regional, and imperial opposition. Against a historiography that either
dismisses the venture as predestined to fail, or only considers the period within the shackles
of post-defeat melancholy, this paper reevaluates the history of one of the most explicit
emancipatory challenges to the Arab order.
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Metin Atmaca
Metin Atmaca is an assistant professor at the Social Sciences University of Ankara. He was
a visiting scholar at Boğaziçi and Damascus Universities and post-doctoral researcher at
Tehran University and EHESS in Paris. He published peer-reviewed articles on the history of
the Kurds in Turkey, Iran and Iraq in Middle Eastern Studies, Oxford Bibliographies Online,
Kurdish Studies, Insight Turkey, and Journal of World History. He appears regularly on
Aljazeera Arabic and English channels.

Contesting the Politics of Sectarianism: Naqshbandi-Khalidi Sufis on the
Ottoman-Iranian Frontier and Their Relations with Shi'a and Non-Muslims
This project focuses on the political and religious transformation of the sheikhs of the
Naqshbandi-Khalidi Sufi network from both historical and contemporary perspectives.
After the network was initiated by Mawlana Khalid al-Baghdadi (1779- 1827) in Sulaimaniya
in present-day Iraq, it rapidly expanded to the other parts of the Ottoman Empire, Iran, and
Caucasus. Studies on the Khalidi order stress the confrontational attitude of this network
towards the West, especially European colonial powers, and the Shi’i world. Meanwhile,
historical accounts show that Khalidi sheikhs protected the local Christian population
against aggressors and established political ties with Shi'i rulers and accepted them to
their network as disciples. As the historiography of the Naqshbandi-Khalidi order presents
a conflicting picture, this study hopes to open a new discussion on the subject with a new
study based on both Ottoman and Persian documents and manuscripts. With this project I
aim to show how politics and religion were interwoven with the sectarian tension between
the Ottoman Empire and Qajar Iran in the nineteenth century. Beyond highlighting such
initiatives of local leaders this study aims to show how sectarian tensions were created and
mitigated by the state.
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Marcin Rau
Marcin Rau holds a doctorate in international law from the University of Lodz, Poland. His
research interests focus on the protection of cultural heritage and crimes against cultural
property. In 2015 his MA thesis "Art Theft in International Criminal Law" won the 2nd prize in
the contest of the Polish Minister of Foreign Affairs for the best MA thesis.

The Use of Cultural Heritage toward Reconciliation of Deeply Divided
Societies
The aim of this paper is to explore new ways of understanding the nature of "heritage" and the
influence that this concept has. Whereas the frequently used notion of "cultural property"
points out the commercial relevance of cultural assets, "cultural heritage" designates
human expressions that constitute the identities of communities. Cultural heritage may be
tangible like monuments and paintings or intangible like fashion, movies or sports games.
All of these cultural institutions stand at the interface between political and civil society. In
divided communities, cultural heritage has been not only an agent of separation, sectarian
hatred and violence, but also a highly effective tool for conflict resolution, reconciliation
and peace-building. Therefore, I will diagnose the psychological and sociological causes
of conflicts in divided societies and explain the similarities between the countries, which
I classify as "source nations". Next, I will analyze which strategies of Western societies
could be successfully applied in the Arab world. Finally, I will propose possible steps that
lawmakers, local communities and individuals in these countries can take to build a cultural
identity based on mutual respect, a sense of freedom and human dignity.
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Laura Sayah
Laura Sayah is a university lecturer in different universities in Lebanon, including the
Lebanese University. She holds a PhD in Economics from Paris-Dauphine University, and a
Masters in Strategic Negotiations and Diplomacy form Paris XI University, France. She spent
a semester as a visiting scholar at the ACRPS. She is a Fulbright Junior Development Program
alumna. Her research interests revolve around political economy of Lebanon, and economics
of education.

Sectarianism and Economic Behavior: Lebanon as a Case Study
In Lebanon, religious and sectarian affiliation is deeply present, sects have historically had
different economic paths, and diversity leads to conflicts at several levels. Thus, it becomes
legitimate to analyze individuals' economic situation based on their religious affiliation. The
present work is an attempt to find if there is any particular pattern correlating to selected
economic variables such as monthly income, saving behaviors, employment sector, and
labor market status to the religious and sectarian affiliations. The paper is based on the Arab
Opinion index (AOI) published by the Arab Center for Research and Policy Studies, where
the sample uses the latest published data, and compares the changes in income patterns
before and after the salary scale adjustment approved by the parliament in 2017. Findings
show significant differences in employment patterns especially when it comes to public
employment, but also significant differences in salaries between the different sects. Some
patterns can be explained by the differences between urban and rural areas, yet they are
attached to sectarian affiliations, because of the regional sectarian agglomeration.
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José Antonio G. G. V. Lima
José Antonio Lima is a journalist with experience in the coverage of Brazilian and international
politics, and worked as a reporter in Egypt during the Arab Spring. He holds a master's
degree from the Institute of International Relations at the University of São Paulo, where
he researched the history of the Muslim Brotherhood. He is a doctoral student at the same
institution, where he researches the rivalry between Saudi Arabia and Iran and the regional
security of the Middle East.

Iraq as a Turning Point in Saudi Arabia's Perceptions of Iran:
Evidence from 'Cablegate'
In the latest version of the Regional Security Complex Theory, the Middle East Regional
Security Complex is at a crossroads. Scholars point out that "although the Arab-Israeli
conflict is still politically and symbolically central, it is no longer the epicentre of violence in
the region." Moreover, although they indicate that there were enough rivalries to maintain
the existence of the RSC, they do not debate future perspectives. Under the terms of the
RSCT, regime change policy has put the region in an overlay situation and undermined the
"triangular rivalry" between Iran, Iraq and Saudi Arabia. The purpose of this research is to
help fill an omission in the literature regarding the state of the Middle East RSC. Thus I ask: To
where has the security axis of the Middle East RSC moved? To this end, it will be examined to
what extent, from the Saudi perspective, rivalry with Iran is central. The RSCT will be used in
a theoretical framework of "analytical eclecticism," alongside the concept of regime security
and Foreign Policy Analysis. The empirical object is the diplomatic cables sent from the US
embassy and consulates in Saudi Arabia and made public in the so-called "Cablegate."
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Jihan Mohammed
Jihan Mohammed is a PhD student at Michigan State University's Department of Sociology.
Her research areas are race and ethnicity, political sociology and social psychology. She is
interested in using qualitative and quantitative methods to investigate national and ethnosectarian identities in the Middle East. She has a BA in letters and philosophy and an MA in
education from the University of Foggia, Italy. She also has an MA in sociology from Michigan
State University.

A Micro-Level Analysis of Sectarian Discrimination in Iraq
Do Arab Sunnis and Arab Shi’is in Iraq discriminate against one other? If so, to what extent
do ethno-sectarian narratives impact these discriminatory attitudes? When trying to
determine levels of discrimination between Arab Sunnis and Arab Shi’is, what are the roles
of such factors as a person's degree of religiosity, of following political news from partisan
and sect-affiliated media, of living in segregated cities, and of living in cities with higher
levels of violence? For over a century, Iraq has been caught up in interlocking patterns of
ethno-sectarian conflicts, civil wars, and terrorism at high levels. These conflicts, arguably,
aggravated relations among various ethnic, religious, and sectarian groups, especially
between Iraqi Arab Sunnis and Iraqi Arab Shi’is. To illuminate the questions discussed above,
this paper uses the "Arab Barometer, Wave II" dataset—collected in 2011 and a number of
semi-structured interviews with Iraqis. This paper offers a micro-level analyses of sectarian
discrimination and argues that analyzing the complex matrix of ethno-sectarian dynamics
cannot be restricted to just violence or active hatred. Sectarian discrimination can be
manifested in subtle ways, potentially even unintentionally and unconsciously in the form
of what might be broadly termed "microaggressions."
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Haian Dukhan
Haian Dukhan is an associate research fellow at the Centre for Syrian Studies at the University
of St Andrews. He is the author of State and Tribes in Syria: Informal Alliances and Conflict
Patterns (Routledge, 2019). He currently teaches Middle Eastern History at the University of
Edinburgh.

The Multi Dynamics of Sectarianism: How the Christian Community of the
Syrian Governorate of Al-Hassakeh Responded to Their Security Dilemmas
Since the beginning of the militarisation of the Syrian uprising, the Christians in Al-Hassakeh
found themselves in a contested region where the regime, Kurdish militias, the rebels
and later the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) were vying for control. The lawlessness
that resulted from this competition of power in the periphery of Syria made the Christian
minority in Al-Hassakeh experience a security dilemma due to uncertainty around the
intentions of the opposition. This caused the majority of the Christians to look favourably
on the Syrian regime that provided them with safety and protection for many decades. The
main question that this paper aims to deal with is what factors influenced the position of
the Christians in the governorate of Al-Hassakeh towards the Syrian uprising. In order to
understand the position of the Christians towards the Syrian opposition in the early phase
of the uprising, this research will use the security dilemma theory introduced by Barry
Posen (1993). He argues that when the state loses its control over certain territory, a security
vacuum takes place, making many groups - particularly minority groups - face a dilemma
regarding potential threats from other groups seeking control of their territories.
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Felix Akinboyewa
Felix Akinboyewa is the head of the Welfare and Aftercare Department at the Nigerian
Correctional Service, in Ibadan, Nigeria. He holds an MSc in Peace Studies and Conflict
Resolution and a Postgraduate Diploma in Criminology and Security Studies, from the
National Open University of Nigeria. From 2014 to 2016, he worked as a Teaching Assistant
at the National Open University of Nigeria, Department of Peace Studies and Conflict
Resolution. Felix is an upcoming PhD student in the Conflict Analysis and Management
program at Kent State University in Ohio, USA.

Politics of Violence and Terrorism in the Nigerian Democracy and Its
Implications on National Peace and Security
Nigeria has been faced with the problem of domestic terrorism in recent years. The spate
of political assassination during the fourth republic (1999-Present Day) is representative of
what has become a growing trend. In this research, an attempt was made to examine the
problems of political assassination within the context of significant categories of domesticrelated terrorism in Nigeria. The research findings show that unemployed youths and
the members of Nigeria Union of Road Transport Workers (NURTW) are the major actors
in political violence in Nigeria. The research shows that factors responsible for political
violence and terrorism in Nigeria include: poor electoral administration; election rigging;
a poor security system; religious and ethnic sentiment; poverty and unemployment; and
a low level of education. The study concludes that electoral violence affects the function of
democracy in Nigeria.
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Chris Cooper-Davies
Chris Cooper-Davies is a PhD student at the University of Cambridge, researching the political
and cultural history of the Shi'i community in Iraq during the early twentieth century. He
is also an honorary PhD Scholar at the Woolf Institute for the study of interfaith relations.
Before beginning his PhD, he received an MA in Middle Eastern History at SOAS (2016) and a
BA (Hons.) in History from Queen Mary, University of London.

Between Sectarianism and Unity: Iraqi Shi'i Responses to National
Integration in the 1920s and 1930s
This paper analyses two Shi'i discourses which emerged following the institution of the
Iraqi nation state, the rapid expansion of print media in the Middle East, and a new phase
in Sunni – Shi'i relations. The first discourse was political and unique to Iraq. It saw Shi'i
writers expressing their grievances with the current social, political and economic statusquo, by promoting a populist political programme for a more equitable national future. The
second discourse developed in response to the deterioration of inter-sect relations and the
new public exposure the Shi'i community was coming under in the modern era. It was less
nationally specific, although Iraqi Arab intellectuals and ulama were its leading proponents,
and it was overtly anti-sectarian, promoting a unified vision of Islam and an acceptable face
of Shi'i tradition. The paper will highlight some of the key themes running through these
distinct but overlapping discourses, which at times borrowed heavily from each other. The
contradictions between the two were played out in the pages of the leading Shi'i journal of
the early twentieth century, al-Irfan, and highlight the intellectual and cultural struggle of
the community as it grappled with the challenges of modernity.
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Anne Kirstine Rønn Sørensen
Anne Kirstine Rønn Sørensen is a PhD fellow at the Department of Political Science at Aarhus
University. Her research looks into social movements, which challenge sectarian politics in
Lebanon and Bosnia-Herzegovina. The focus of her dissertation lies on how these movements
react to the challenges they face; from internal disputes to repression strategies exercised
by sectarian agents. Anne Kirstine has a Bachelor's degree in Political Science from University
of Copenhagen and a Master's degree in International Studies from Aarhus University.

The Diversity of Civic Mobilizations Against Sectarian Politics
Over recent years, Middle East scholars have started to explore and conceptualize
contestation of sectarianism. Previous work has discussed how the role of sectarian
identities can be reimagined from a theoretical perspective. Meanwhile, less studies have
examined systematically how the region's citizens have opposed sectarian politics and elites.
This paper studies a sample of popular mobilizations that have challenged sectarianism in
Lebanon and presents two main arguments: First, civic contestation of sectarianism should
not be considered a one-size-fits-all category. Mobilizations which have targeted the same
enemy – the sect-based political elites – have done so in highly different ways. Moreover,
groups and individuals organizing these mobilizations have often seen conflicts among
themselves. Second, the question of identity is not the only factor that distinguishes different
mobilizations against sectarian politics in Lebanon. Challenges of sectarianism in Lebanon
also vary greatly in their strategic approach, particularly regarding how to engage with
the sectarian system. By presenting these arguments, the paper contributes to nuancing
the understanding of popular challenges to sectarianism in divided societies in the Middle
East and beyond. Moreover, it helps explain why it can be challenging for citizens to form a
collective opposition, despite a shared dissatisfaction with sectarian politics.
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Ana Kumarasamy
Ana Maria Kumarasamy is a PhD student in Politics at Lancaster University. In her PhD she
is exploring environmental insecurities, urban spaces and sovereignty in Lebanon. Her
research includes topics such as demographic changes and environmental challenges and
she is a PhD fellow at SEPAD, the Sectarianism, Proxies and De-Sectarianisation Project.

Divided Spaces and Contesting Sovereign Power:
Unpacking Mechanisms of Exclusions and Environmental Challenges in Beirut
In recent years, the inhabitants of Beirut have been routinely exposed to environmental
insecurities and efforts to regulate these challenges, including waste management issues.
In the Summer of 2015, protesters took to the street in protest after rubbish had started
accumulating along the streets of Beirut. The "You Stink" movement represented not just a
waste management problem, but also wider issues connected with dysfunctional, corrupt
and sectarian governance. This paper explores what effect contesting sovereign power has
on people in urban spaces and the environment. Sovereign power in Beirut consists of a
myriad of competing sovereign entities predominantly based on a complex patron-client
relationship. Consequently, I argue that political exclusion and environmental insecurities
are manifested through formal and informal power structures in Beirut. As such, this paper
seeks to create a further understanding of contested sources of sovereign power and its
relation to environmental insecurities and life in Beirut.
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Allison Cuneo
Allison Cuneo is an archaeologist specializing in critical heritage studies, holding an MA in
International Heritage Management and a PhD in Archaeology from Boston University. She
is a Co-Founder of Cultural Property Consultants, LLC and is the Program Manager for the
Iraq Heritage Stabilization Program. Her past appointments include Postdoctoral Fellow
at the MIT Aga Khan Program for Islamic Architecture, Project Manager for the American
Schools of Oriental Research Cultural Heritage Initiatives, and Program Manager for Mosul
University's Archaeology Program.

Universal Heritage? International Cultural Diplomacy, Local Sectarianism,
and the Restoration of Heritage Sites in Iraq after the Islamic State
This paper will investigate how cultural preservation of religious heritage sites is being
integrated into current civil society and peace building initiatives in northern Iraq to
determine if specific cultural and historical narratives are being amplified to the exclusion
of others. Numerous organizations have offered financial assistance to rebuild cultural sites
attacked by the Islamic State as a means to counter violent extremism. However, the care and
management of religious heritage sites and objects, even those that would technically fall
under the jurisdiction of Iraqi heritage laws due to age and cultural significance, are by and
large controlled by the respective religious endowments with little government oversight
or financial support. This patchwork response has resulted in competition among religious
minority groups for resources and public awareness. Both domestic and foreign powers are
eager to rebuild Iraq, and how these actors allocate legal, financial, and human resources to
rehabilitate former ISIS-held territories will have significant ramifications for Iraq's future
political stability and cultural diversity. The purpose of this research is to understand the
modalities of heritage restoration initiatives by identifying the constraints on protecting
cultural expression and diversity during post-conflict recovery, while examining the
implications of repairing religious sites impacted by armed conflict.
18

Ali Aljasem
Ali Aljasem is a researcher at the Centre for Conflict Studies at Utrecht University focusing
on paramilitary groups in Syria. He is also the Syria consultant for the Dialogue Advisory
Group and a board member of Damaan Humanitarian Organization. Formerly, he worked
for Doctors Without Borders/ Médecins Sans Frontières as a security and safety advisor in
Aleppo, and a humanitarian affairs officer – ideology analyst in Amsterdam. Ali holds an MA
in Conflict Studies and Human Rights from Utrecht University.

In the Shadow of the State: The Rise of Kata'ib Al-Baath at Aleppo
University after 2011
This article examines the emergence and transformation of pro-state paramilitarism in Syria
in the context of the uprising and civil war after 2011. It looks at how the National Union
of Syrian Students (NUSS) was mobilized and armed to become a paramilitary group, with
a particular focus on Aleppo. Theoretically, the article aims to contribute to the literature
on pro-state civilian militias mobilization by looking beyond the state's brokerage of such
formations. It focuses on intra-communal links of individuals in civilian positions and their
significant role in mobilizing civilians - and in particular students - to oppress their fellow
citizens and students and use violence against them. Empirically, the project looks beyond
the classic lens of defining shabiha as belonging to criminal networks or smuggling groups.
Rather, they are highly educated people with a consciously informed decision to mobilize.
Thus, it examines the NUSS in their deployment and conduct in the current conflict and probes
to answer the questions of how and why students voluntarily get involved in repression, and
how they experience the conflict.
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Aleksandre Kvakhadze
Aleksandre Kvakhadze is a Research Fellow at the Georgian Foundation for Strategic and
International Studies. He has held the positions of senior specialist in the Circassian Cultural
Center (2011-2014), policy assistant for the Parliament of Georgia (2014-2016) and research
assistant at the University of Birmingham (2017). He holds a BA in Turkish Studies (200610), an MA in Caucasian Studies from Tbilisi State University (2010-2012), and an MA in
International Relations from the University of Birmingham (2016-17).

Gender and Jihad: Women from the Caucasus in the Syrian Conflict
According to media reports, hundreds of women from the North Caucasian republics,
Georgia, and Azerbaijan have migrated to jihadi-controlled territories. Although the
Syrian conflict has led to a considerable migration wave of women volunteers from other
countries, Caucasian female volunteerism to Syria is a relatively new and understudied
phenomenon. This paper has a threefold aim: to discuss the motivational features of female
volunteers from the Caucasus region, to describe their functional role, and to explain their
limited involvement in the hostilities. The first section of this article reviews the literature
and presents the theoretical framework and parameters related to women's involvement in
insurgent groups. The second section explains the methodology used in data collection. The
third part offers an historical overview of women's involvement in North Caucasian militant
groups. The next section draws together key findings of my field research on the living
conditions of insurgent families in the conflict zone, and the activities of female volunteers,
the root-causes of their mobilization, and the degree of their jihadi involvement. In the final
section, I analyse the material and describe gender-specific constraints among Russianspeaking militant groups fighting in Syria and Iraq.
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Lunch

Presentation
14:30 – 16:00

Ana Kumarasamy: Divided Spaces and Contesting Sovereign Power: Unpacking
Mechanisms of Exclusions and Environmental Challenges in Beirut
Discussant: Adham Saouli

16:00 – 16:15

Coffee Break

Presentation
16:15 – 17:45

Saad Ahmad: The Sectarian Turn in the Discourse of Salafism: The Case of India
Discussant: Nader Hashemi
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Day 8: Sunday, 12 January 2020
9:00 - 10:00

Lecture
Adham Saouli: Factoring Sectarianism in Arab Politics

10:00 - 10:15

Coffee Break

Presentation
10:15 – 11:45

José Antonio G. G. V. Lima: Iraq as a Turning Point in Saudi Arabia's Perceptions of Iran:
Evidence from 'Cablegate'
Discussant: Nader Hashemi

11:45 – 12:00

Coffee Break

Presentation
12:00 - 13:30

Aleksandre Kvakhadze: Gender and Jihad: Women from the Caucasus
in the Syrian Conflict
Discussants: Nader Hashemi & Muhanad Seloom

13:30 – 14:30

Lunch

Presentation
14:30 – 16:00

Nathaniel George: The Weapons of Criticism and the Criticism of Weapons:
Sectarianism, Anti-Sectarianism, and the Struggle for the Lebanese State
Discussants: Adham Saouli & Nader Hashemi
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Day 7: Saturday, 11 January 2020
9:00 - 10:00

Lecture
Marc Caball: Northern Ireland: a Case Study in Sectarianism

10:00 - 10:15

Coffee Break

Presentation
10:15 – 11:45

Olivia Glombitza: Not all that Sectarian: Turkey and Iran's Foreign Policy
during the Qatar Crisis
Discussant: Luai Ali

11:45 – 12:00

Coffee Break

Presentation
12:00 - 13:30

Siwar Youssef: The 'Jasmine' and 'Nile' Revolutions: Religion as a Mobilizer of
Communitarianism after the Arab Awakening
Discussant: Marc Caball

13:30 – 14:30

Lunch

Presentation
14:30 – 16:00

Haian Dukhan: The Multi Dynamics of Sectarianism: How the Christian Community
of the Syrian Governorate of Al-Hassakeh Responded to Their Security Dilemmas
Discussant: Nader Hashemi
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Day 6: Thursday, 9 January 2020
9:00 - 10:00

Lecture
Simon Mabon: Sovereign Power, Space and Sectarian Games

10:00 - 10:15

Coffee Break

Presentation
10:15 – 11:45

Sumeyra Yakar: The Usage of Sectarian Religious Interpretations
in Iran and Saudi Arabia
Discussants: Nader Hashemi & Simon Mabon

11:45 – 12:00

Coffee Break

Presentation
12:00 - 13:30

Metin Atmaca: Contesting the Politics of Sectarianism: Naqshbandi-Khalidi Sufis
on the Ottoman-Iranian Frontier and Their Relations with Shi'a and Non-Muslims
Discussant: Simon Mabon

13:30 – 14:30

14:30 – 16:00

Lunch

Lecture
Nader Hashemi: The Sectarianization Thesis: Mapping the New Politics
of the Middle East
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Day 5: Wednesday, 8 January 2020
Lecture

9:00 - 10:00

Toby Matthiesen

10:00 - 10:15

Coffee Break

Presentation
10:15 – 11:45

PremAnand Mishra: The Geo-politics of Sectarianism and its Impact on Indian
Muslims: A Normative Understanding
Discussants: Simon Mabon & Luai Ali

11:45 – 12:00

Coffee Break

Presentation
12:00 - 13:30

Sara Musaifer: "Switch on the TV, Do You Hear Us?": The Politics of
Sociolinguistics, Belongingness and Schooling in (Post) Colonial Bahrain
Discussants: Toby Matthiesen & Simon Mabon

13:30 – 14:30

14:30 – 16:00

Lunch

Roundtable Discussion

International Relations and Sectarianism
Simon Mabon & Nader Hashemi
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Day 4: Tuesday, 7 January 2020
Lecture

9:00 - 10:00

Toby Matthiesen

10:00 - 10:15

Coffee Break

Presentation
10:15 – 11:45

Felix Akinboyewa: Politics of Violence and Terrorism in the Nigerian Democracy and
Its Implications on National Peace and Security
Discussant: Abdelwahab El-Affendi

11:45 – 12:00

Coffee Break

Presentation
12:00 - 13:30

Ali Aljasem: In the Shadow of the State: The Rise of Kata'ib Al-Baath at Aleppo
University after 2011
Discussant: Morten Valbjørn

13:30 – 14:30

14:30 – 16:00

Lunch

Lecture
Abdelwahab El-Affendi: The Disappearing Arab State: The Closure and Privatization
of the Public Space
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Day 3: Monday, 6 January 2020
9:00 - 10:00

Lecture
Marc Caball: Sectarianism in Ireland: Historical Contexts

10:00 - 10:15

Coffee Break

Presentation
10:15 – 11:45

Nora Gueliane: Social Diversity in Question in the M'Zab Valley in Algeria
Discussant: Simon Mabon

11:45 – 12:00

Coffee Break

Presentation
12:00 - 13:30

Marcin Rau: The Use of Cultural Heritage toward Reconciliation
of Deeply Divided Societies
Discussants: Marc Caball & Nour Munawar

13:30 – 14:30

14:30 – 16:00

Lunch

Roundtable Discussion

Sectarianism and the State
Marc Caball, Morten Valbjørn, Toby Matthiesen
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Day 2: Sunday, 5 January 2020
Lecture
9:00 - 10:00

Morten Valbjørn

Beyond the Beyond(s): On the (Many) Third Way(s) beyond Primordialism and
Instrumentalism in the Study of Sectarianism

10:00 - 10:15

Coffee Break

Presentation
10:15 - 11:45

Zubair Ibrahim: Sectarianism, Shi'ism and the Contemporary Conflict
with the Nigerian Government
Discussant: Abdelwahab El-Affendi

11:45 – 12:00

Coffee Break

Presentation
12:00 - 13:30

Serhun Al: Why Does Nationalism Not Unite the Ethnic Brethren? Organizational
Rivalry and the Competing Kurdish Nationalisms in Iraq, Syria and Turkey
Discussant: Toby Matthiesen

13:30 – 14:30

Lunch

Presentation
14:30 – 16:00

Rapheal Ojo Joseph: The Porousness of Religious Borders: Dissemination of
Religious Ideas and their Implications on the Nigerian State
Discussants: Morten Valbjørn & Abdelwahab El-Affendi
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Day 1: Saturday, 4 January 2020
8:30 - 9:00

9:00 - 10:00

Registration

Opening Remarks
Azmi Bishara: Sectarianism Without Sects

10:00 - 10:15

Coffee Break

Presentation
10:15 - 11:45

Chris Cooper-Davies: Between Sectarianism and Unity: Iraqi Shi'i Responses to National
Integration in the 1920s and 1930s
Discussants: Morten Valbjørn & Marc Caball

11:45 – 12:00

Coffee Break

Presentation
12:00 - 13:30

Victor Achem: Middle East to West Africa: The Shi’i Uprising and the Threat to the
Nigerian State
Discussant: Morten Valbjørn

13:30 – 14:30

14:30 – 16:00

Lunch

Roundtable Discussion

Varying Definitions: Sectarianism and Communitarianism Across Regions
Marc Caball, Morten Valbjørn, Toby Matthiesen
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