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انهمــك املركــز العــريب لألبحــاث ودراســة السياســات يف دراســة قضيــة االنقســام املجتمعــي الحــاد وصعــود هويــات مــا

عــا
قبــل (أو مــا دون) القوميــة ،لتتسـ ّيد املشــهد ،بعــد نحــو قــرن أو أكــر مــن محاولــة بنــاء الدولــة الحديثــة التــي رعــت مرشو ً

لبنــاء األمــة ،ومحاولــة بنــاء هويــات وطنيــة عربيــة يرتكــز إليهــا بنــاء األمــة وتكاملهــا االجتامعــي.

لقــد تكثّــف االنقســام املجتمعــي هــذا يف لحظتــن مفصليتــن شــهدهام الوطــن العــريب ،وال ســ ّيام مرشقــه؛ وهــا:
ول البلــد إىل ســاحة تنافــس دَامٍ بــن هــذه الهويــات ،والثــورات العربيــة ســنة
احتــال العــراق ســنة  ،2003ومــا خلّفــه مــن تحـ ّ
تعثهــا رصا َع هويـ ٍ
ـات حــادًّا.
 2011التــي أطلــق
ُّ
ويف هــذا الســياق ،ينــدرج موضــوع الشــيعة العــرب ،وعالقتهــم بالدولــة الوطنيــة ،مــن جهــة ،وبهويتهــم العربيــة،

ن هنــاك أدبيــات طويلــة ،جلُّهــا أنجــزه الشــيعة
مــن جهــة ثانيــة ،ومــدى مشــاركتهم السياســية واالجتامعيــة ،وال س ـ ّيام أ ّ

ن املواطنــن الشــيعة ال يتمتعــون مبشــاركة سياســية متكافئــة ،وأنّهــم يخضعــون يف بعــض
أنفســهم ،تتحــدث عــن أ ّ

د إلظهارهــم وكأنّهــم جامعــة يربطهــا
البلــدان إىل التمييــز والتهميــش ،ثــم الوضــع اإلقليمــي للشــيعة الذيــن ت ُبـذَل جهــو ٌ
شــكل مــن أشــكال التضامــن العابــر للحــدود الوطنيــة ،وتربطهــا عالق ـ ٌ
ـوي
ة مــا خاصــة بإيــران ،الجــار اإلقليمــي الكبــر والقـ
ّ
والنافــذ ،بوصفهــا مصــدر التشــ ّيع الســيايس يف املنطقــة.
ور االحتقان اإليراين العريب الذي يجري تعريفه أحيانًا بأنّه احتقان س ّني شيعي.
وتضاعفت املشكلة مع تط ّ
تخــص املســأل ُ
َ
وعــى نحــ ٍ
املــرق العــريب ونســيجه الدميوغــرايف املعقّــد .وهــي جــزء مــن تــركات
ة الشــيعية
م،
ّ
و عــا ّ
ة الوطنيــة الحديثــة معالجـ َ
الطريقــة التــي حاولــت بهــا الدولـ ُ
ة هــذا التنــوع وإدارتــه سياسـيًا ،باألســاليب التســلطية والهــروب
مــن مواجهــة تحديــات التنــوع ،وإيجــاد حلــول مؤسســية مواطنيــة لهــا.

م ،تبــدو املســأل ُ
ة الطائفيــة الشــيعية الســنية جــز ًءا مــن أزمــة الدولــة املرشقيــة التــي ع ّرتهــا الثــوراتُ العربيــة.
ومــن ثــ ّ
وهــي أيضــا جــزء مــن أزمــة القوميــة العربيــة ،وال ســيّام أزمــة مرحلــة متثيــل التيــار القومــي العــريب لهــا سياســيًا.

ع الشــيعة يف بلـ ٍ
ـد آخــر.
يتّســم وضــع الشــيعة ،يف ّ
كل بلــد مــن بلــدان املــرق ،بخصوصيــات متيّــزه ،وال تجعلــه يناظــر وض ـ َ
ـا
وهنــاك اتفــاق بــن الباحثــن املختصــن بدراســة الجامعــات واملجتمعــات الشــيعية املعــارصة عــى أنّــه عــى الرغــم مـ ّ
ن تضام ًنــا عاب ـ ًرا للحــدود يربــط الشــيعةَ ،مــن غــر الصحيــح فهــم الشــيعة بأنّهــم يش ـكّلون كتل ـ ً
ة متجانســة.
يبــدو وكأ ّ

كل بلــد؛ ففــي حــن تهيمــن عــى شــيعة العــراق فكــرة الســيطرة
ع السياســية للشــيعة العــرب أيضً ــا ،يف ّ
وتختلــف املشــاري ُ

وقهــم الدميوغــرايف ،يطمــح شــيع ُ
ة لبنــان إىل تكييــف الرتتيبــات
عــى حكــم البــاد ،مبــا ينســجم ،يف اعتقادهــم ،مــع تف ّ
التوافقيــة مبــا يالئــم التحــوالت الدميوغرافيــة يف البــاد .وال يطمــح شــيع ُ
ة الخليــج إىل أكــر مــن مواطنــة و“ترتيبــات

ـح التعبــر.
أقلّويــة” ،إن صـ ّ

ة متامثلــة ،وهــي طبيع ـ ُ
ة يف هــذه البلــدان إشــكالي ً
ومــع ذلــك ،يعيــش الشــيع ُ
ة عالقتهــم بدولهــم الوطنيــة ،مــن جهــة،

وهويتهــم املذهبيــة الطائفيــة ،مــن جهــة أخــرى ،والتــي تولّــد عــى أساســها الشــعو ُر العميــق بحرمانهــم مــن مشــاركة

سياســية متكافئــة ،ثــم طبيعــة عالقتهــم بإيــران.

ن األساســية لهــذه اإلشــكالية،
ـزاب شــيعية إىل الحكــم (تجربــة العــراق مــا بعــد  ،)2003مل تتغــر األركا ُ
وحتــى حــن صعــدت أحـ ٌ

ـول ألزمــة الدولــة املرشقيــة ،عــر نســخة منقّحــة لرتكيبتهــا ،بــل
ن هــذه األحــزاب مل تســتطع أن تق ـدّم حلـ ً
هــذا فضـ ً
ـا عــن أ ّ
أعــادت إنتاجهــا ،بأركانهــا املأزومــة نفســها ،مــع تغيــر وحيــد ،هــو طائفــة الهويــة الحاكمــة.

لقــد فشــلت الدولــة العربيــة الحديثــة يف أن تج ـذّر فكــرة “الهويــة الوطنيــة” بوصفهــا فكــرة حديثــة ،أبعــد مــن الهويــات
ة الدولــة والســلطة،
م ،انبنــت أجهــز ُ
اإلثنيــة والدينيــة والطائفيــة .وظلّــت مجـ ً
ـال لتغالــب هــذه الهويــات التقليديــة .ومــن ث ـ ّ

عــى أســاس هــذا التغالــب.

لقــد قــاد هــذا إىل ديناميكيــة انقســام ،هــو الــذي صــاغ الخالص ـ َ
ة الثقيلــة :فشــل االندمــاج الوطنــي ومــروع بنــاء األمــة؛
كل يشء ،ويف قلــب ذلــك،
انقســام يف الذاكــرة ،ويف روايــة املــايض ،ويف تعريــف الهويــة الوطنيــة ،وانقســام يف ّ

انقســام يف رؤيــة شــكل الدولــة والنظــام الســيايس وقواعــد املشــاركة السياســية  -االجتامعيــة.

ٍ
ـركات سياســية تســتند إىل الهويــة الشــيعية،
و حـ
وقــد أفــى هــذا إىل أن يشــهد الرب ـ ُ
ع الثالــث مــن القــرن العرشيــن من ـ َّ
بــد ًءا مــن تأســيس “حــزب الدعــوة اإلســامية” يف الخمســينيات يف العــراق ،وليــس انتهــاء بـــ “حركــة املحرومــن” يف لبنــان
يف الســبعينيات.

ـل وضــع الشــيعة العــرب
جــا مــن أزمــة الدولــة املرشقيــة ،بــل لقــد ظـ ّ
غــر أ ّ
ن املســألة الشــيعية ال تتوقّــف عنــد كونهــا نات ً

مرتبطًــا بطبيعــة تنافســات القــوى اإلقليميــة يف العصــور الحديثــة.

كانــت إيــران ،وهــي صاحبــة الطمــوح اإلمرباطــوري ،والتــي تســعى إىل أن تظهــر بوصفهــا قــوة إقليميــة رئيســة ،تعمــل
دامئًــا عــى وضــع مســألة الشــيعة العــرب يف ســياق تنافســاتها اإلقليميــة ،وال س ـ ّيام مــع جوارهــا العــريب.

ـل املســألة الشــيعية إىل خــارج فضائهــا الوطنــي ،حزم ـ ً
ة مــن الديناميكيــات والخطابــات الفكريــة والثقافيــة
وقــد أنتــج نقـ ُ
والسياســية؛ منهــا الجــدل عــى هويــة الشــيعة العــرب ووالئهــم .ومنهــا متوجــات الشــيعة العــرب أنفســهم يف التعاطــي
الســيايس مــع مركّــب هوياتهــم ،وال ســ ّيام الطائفيــة (الشــيعية) والقوميــة (العربيــة) .ومنهــا االرتبــاك يف التعاطــي،

م االنخــراط يف تنافســات القــوى اإلقليميــة ومحاورهــا.
ومــن ث ـ ّ

وقــات االندمــاج الوطنــي،
إذَن ،يتح ـدّد الطاب ـ ُ
ون داخــي ،يتمثّــل مبع ّ
ع اإلشــكايل للمســألة الشــيعية يف وقوعهــا بــن مك ـ ِّ
وقــات  -مــن ســياقها الداخــي ووضعهــا يف ســياقات التنافســات اإلقليميــة.
ون خارجــي ،أخرجهــا  -بســبب تلــك املع ّ
ومك ـ ّ

ة يعيشــها الشــيعة العــرب (بــل تعيشــها الدول ـ ُ
وإذا كانــت مثــة أزم ـ ٌ
عــا) ،فهــي بســبب
وناتهــا اإلثنيــة جمي ً
ة الوطنيــة ومك ّ

عــا ،الداخــي والخارجــي.
ونــن م ً
هذيــن املك ّ

د البنــاء الوطنــي ،وال ســيّام مــع االحتقــان الطائفــي املتصاعــد يف املنطقــة،
عــرت املســألة الشــيعية حــدو َ
مَ ،
ومــن ثــ ّ
و سياســة محــاور حــادة.
ومنــ ّ

وقد وقع الشيعة العرب يف نقطة تنازع ،أو يف قلب الصدع بني املحورين الصاعدين يف املنطقة.
ومــن جه ـ ٍ
ة أخــرى ،مثّــة أكــر مــن مظهــر للظاهــرة الشــيعية يف املنطقــة ،كذلــك؛ فــإىل جانــب الركنــن الســابقني ،مثّــة

ـح التعبــر ،مرتبـ ٌ
ـف
ط هــو اآلخــر بالتنافســات اإلقليميــة ،ولك ّنــه يشــمل طوائـ َ
نــو ٌع مــن “التشـيّع أو التشــييع الســيايس” ،إن صـ ّ

إل باملعنــى العــام والفضفــاض .وتحديــدًا ،نقصــد هنــا حالــ َ
ة
ومذاهــب ال تص ّنــف عــى املذهــب الشــيعي (اإلمامــي)ّ ،
العلويــن يف ســورية ،والحوثيــن يف اليمــن ،والذيــن تجــري محاولــة إلعــادة تعريفهــم بوصفهــم شــيعة.

وميكن أن تدخل يف هذا اإلطار محاوالت نرش التش ّيع يف مرص واملغرب العريب.
ويف هاتــن الحالتــن األخريتــن ،يختلــط التنافســان الدينــي والســيايس؛ ففــي الوقــت الــذي مل تتوقــف فيــه إيــران
اإلســامية عــن دعــم التيــارات الشــيعية ،بــل إنّهــا اتخــذت سياســة إقليميــة تدعــم حتــى حــركات سـ ّنية تتوافــق مع سياســاتها

وتوجهاتهــا األيديولوجيــة (حالــة حركتــي “حــاس” و“الجهــاد اإلســامي” يف فلســطني) ،فإنّهــا كانــت تقــف كذلــك وراء

حـ ٍ
ـاالت لنــر املذهــب الشــيعي (أو انتشــاره) ،عــى املســتوى العقائــدي ،مــن مــر إىل املغــرب العــريب.

كل هذه االمتدادات ،وال س ّيام أنّها خلّفت تبعات سياسية ،كذلك.
ومن ثم ،ال ميكن فصل “الظاهرة الشيعية” عن ّ

جدول األعامل

اليوم األول
السبت  27شباط /فرباير 2016
9:30 – 9:00

افتتاح الندوة
عزمي بشارة

الجلسة األوىل
املسألة الطائفية وعتبات والدة التش ّيع العريب الحديث
رئيس الجلسة :سيف الدين عبد الفتاح

11:15 - 9:30

محمد جامل باروت :آثار تطييف الرصاع العثامين  -الصفوي يف الشيعة وسياقاته يف شاميل بالد الشام
الطاهر بن يحيى :تعدد ‘الهويات النصية’ واألصول البعيدة للرصاع الس ّني الشيعي
س ّيار الجميل :مؤمتر النجف عام 1156هـ1743 /م ،األسبقيات والتداعيات :دراسة يف أول حوار فكري
بني التش ّيع الصفوي واملدافعني عن التش ّيع العريب
نهار محمد نوري :إشكالية الرسديات العثامنية والغربية عن الشيعة العرب :الهندسة االجتامعية
وسياسة التدامج والفصل يف العراق العثامين املتأخر

11:45 - 11:15

اسرتاحة

الجلسة الثانية
التكامل والتنازع بني الهوية الشيعية والهوية الوطنية يف العراق ()1
13:15 - 11:45

14:30 - 13:15

رئيس الجلسة :إبراهيم فريحات

عقيل ع ّباس :التش ّيع العراقي بني املعرفة الطهرانية والوطنية العراقية
حارث حسن :الرابطة الشيعية فوق  -الوطنية والدولة  -الوطنية يف العراق
حيدر سعيد :شيعة العراق وضغط الهوية الدينية
اسرتاحة غداء

الجلسة الثالثة
التكامل والتنازع بني الهوية الشيعية والهوية الوطنية يف العراق ()2
16:00 - 14:30

القصاب
رئيس الجلسة :عبد الوهاب
ّ

مؤيد الونداوي :الدور الوطني والقومي للشيعة العرب يف العراق للمدة  1945-1958استنادًا
للوثائق الربيطانية
أحمد عيل العيساوي :شيعة العراق ،الجامهري والنخب وإشكالية الهوية الوطنية :دراسة نظرية
عصام العامري :هوية شيعة العراق يف ظل صعود ’القومية الطائفية‘ يف الرشق األوسط

16:30 - 16:00

اسرتاحة

الجلسة الرابعة
املسألة الشيعية يف الخليج
18:00 - 16:30

رئيس الجلسة :خالد الجابر

بدر اإلبراهيم :املسألة الشيعية يف الخليج :سطوة البنى التقليدية والتسييس املذهبي
حسن عبد الله جوهر وحامد حافظ العبد الله :الشيعة واملشاركة السياسية يف الكويت
عبد الله الشمري :العامل الشيعي يف العالقات السعودية  -العراقية ما بعد االحتالل األمرييك
للعراق عام 2003

اليوم الثاين
األحد  28شباط /فرباير 2016

10:30 - 9:00

الجلسة الخامسة
الشيعة والنظام السيايس يف لبنان
رئيس الجلسة :خليل العناين

وجيه كوثراين :من الشيعية العاملية إىل الشيعية السياسية وأحوالها يف لبنان
رغيد الصلح :الشيعة يف لبنان ونظام الدميقراطية التوافقية
  11:00 - 10:30

اسرتاحة

الجلسة السادسة

12:30 - 11:00

14:00 - 12:30

شيعة لبنان بني الطائفية السياسية والطائفية املجتمعية
رئيس الجلسة :مروان قبالن
سهيل القش :خريف البطريرك ،أو :بؤس الخضوع لوالية الفقيه
خليل فضل عثامن :موىس الصدر ويقظة الهوية الشيعية يف لبنان
ّ
محك ‘الهواجس اللبنانية’ :الهوية الشيعية العربية يف
لقامن سليم :االستنجاد بـ العروبة عىل
‘غب الطلب’؟
لبنان ،هوية أصيلة أم هوية
ّ
اسرتاحة غداء

الجلسة السابعة
التش ّيع السيايس :اليمن واملغرب العريب
15:30 - 14:00

16:00 - 15:30

17:45 - 16:00

رئيس الجلسة :محمد املصباحي

عبد الله ج ّنوف :هوية التشيّع يف تونس
بوزيدي يحيى :البحث عن الذات :املتشيعون يف الجزائر وأزمة الهوية
أمل عامل :التش ّيع السيايس يف اليمن :الحالة الحوثية
اسرتاحة

الجلسة الثامنة
الشيعة العرب يف إيران :الواقع /املوقع /املخيال
رئيس الجلسة :محجوب الزويري

حميد دبّايش :الشيعة العرب :عن املوقع واملفارقة
فاطمة الصامدي :الشيعة العرب يف إيران :أزمة الهوية القومية وحقوق املواطنة
إلهام لطيفي :الشيعة العرب يف إيران :نحو تعريف جديد للهوية العربية األهوازية
نصري الكعبي :الشيــعة العــرب يف املخيـال الشعبي اإليراين :فحـص يف رحالت الحـج الفارســية

اليوم الثالث
اإلثنني  29شباط /فرباير 2016
الجلسة التاسعة
املؤسسة الدينية الشيعية العربية ودورها االجتامعي والسيايس ()1
10:30 - 9:00

  11:00 - 10:30

رئيس الجلسة :عبد الوهاب األفندي

جا
هشام داود :الفضاء املقدّس وإعادة إنتاج الهوية :النجف منوذ ً
عيل املعموري :إشكالية املواطنة وعلامنية الدولة يف رؤية النجف للدولة املدنية
عيل طاهر الحمود :تقابل الدولة املدنية  -والية الفقيه :قراءة يف توجهات حوزة النجف الدينية
اسرتاحة

الجلسة العارشة
املؤسسة الدينية الشيعية العربية ودورها االجتامعي والسيايس ()2
رئيس الجلسة :محمد املرصي

12:45 - 11:00

أي عالقة؟ بحث يف الهويّة واملواطنة
عيل الصالح ُ
موىل :عقل الدولة وعقل الحوزةّ ،
يف العراق املعارص
جا
صادق الطايئ :رصاع املرجعيات الدينية يف النجف :التيار الصدري منوذ ً
مجيد الخليفة :املرجعية الدينية يف النجف ووسائل التواصل والتأثري
خالد حنتوش :اتجاهات شيعة العراق نحو الدور السيايس لحوزة النجف :دراسة سوسيولوجية

13:00 - 12:45

اسرتاحة

الجلسة الحادية عرشة
الشيعة العرب يف الحكم :حالة العراق
14:30 - 13:00

16:00 - 14:30

رئيس الجلسة :سلطان بركات

سليم فوزي زخّور :الشيعة يف الحكم :حالة العراق بعد  ،2003من اإلقصاء إىل الهيمنة
رافد جبّوري :مالمح الخطاب والسياسات الشيعية يف العراق منذ سقوط املوصل
برشى جميل الراوي :توظيف الطقوس الحسينية للمجال العام
اسرتاحة غداء

املشاركون

املشارك

مخترص السرية الذاتية

إبراهيم فريحات
(رشقية)

زميل أول يف السياسات الخارجية يف معهد بروكنجز ،وأستاذ النزاعات الدولية يف جامعة جورجتاون – قطر .يشغل اآلن منصب نائب
مدير مركز بروكنجز الدوحة .قام بتدريس تسوية النزاعات الدولية يف العديد من الجامعات األمريكية .تركّز أبحاثه عىل تسوية النزاعات،
وعمليات إعادة اإلعامر ما بعد النزاع يف العامل العريب مع تركيز خاص عىل إدارة النزاعات والوساطة ،والتحوالت ،واملصالحة الوطنية،
والحوار الوطني ،واإلصالح املؤسسايت.

أحمد عيل
العيساوي

أستاذ يف كلية القانون والعلوم السياسية يف جامعة األنبار يف العراق ،حصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من
جامعة بغداد سنة  .2008من مواليد مدينة الفلوجة سنة .1973

إلهام لطيفي

باحثة إيرانية من األهواز ،تقيم يف بلجيكا .تع ّد اآلن أطروحة دكتوراه يف جامعة ليج يف بلجيكا ،عن "الهوية الثقافية لألقلية العربية
األهوازية يف إيران" .وهي حاصلة عىل شهادة املاجستري يف فلسفة الرتبية من جامعة طهران ،حيث أنجزت أطروحة عن "التفسري
وها من خالل كتابات ابن خلدون والعالمة الطباطبايئ" .عملت سابقًا مرتجمة ،ونرشت
الفلسفي للهوية ودور الرتبية يف تشكيلها ومن ّ
مقاالت علمية باللغات الفرنسية والعربية واإلنكليزية والفارسية.

أمل عامل

باحثة مينية ،حصلت عىل شهادة البكالوريوس يف العلوم السياسية من جامعة شهيد بهشتي يف طهران ،وعىل املاجستري
يف العالقات الدولية من جامعة حلب ،عن أطروحتها "التوجهات األمريكية الحتواء إيران  ."2010 - 2001نرشت مجموعة من األوراق
واملقاالت عن النفوذ اإليراين يف اليمن والعالقات الحوثية اإليرانية.

بدر اإلبراهيم

كاتب وطبيب سعودي ،مولود يف الواليات املتحدة سنة  .1985صدر له "حديث املامنعة والحرية" ( ،)2012و"الحراك الشيعي يف
السعودية :تسييس املذهب ومذهبة السياسة"( ،)2013باالشرتاك مع محمد الصادق .يكتب مقالة أسبوعية يف صحيفة "العريب
الجديد".

برشى جميل
الراوي

أستاذة يف كلية اإلعالم يف جامعة بغداد .حصلت عىل شهادة الدكتوراه يف اإلعالم من الكلية نفسها ،سنة  ،2010عن أطروحتها
"الفضائيات العربية وتنمية الصناعات اإلبداعية :دراسة تحليل مضمون مناذج من برامج الحوار يف قنوات الجزيرة والعربية" .صدر
لها "تلفزيون الواقع" ( ،)2011و"اإلبداع اإلعالمي يف الفضائيات العربية" ( .)2011عضوة يف نقابة الصحفيني العراقيني ،ويف الرابطة
العربية لعلوم اإلعالم واالتصال.

بوزيدي يحيى

باحث يف العلوم السياسية .أستاذ مساعد يف قسم العلوم السياسية جامعة حسيبة بن بوعيل  -الشلف  -الجزائر .حاصل عىل
شهادة املاجستري يف العالقات الدولية من جامعة وهران .يع ّد اآلن أطروحة الدكتوراه يف جامعة الجزائر .3له العديد من املساهامت
يف مجالت وجرائد جزائرية وعربية ،أغلبها عن إيران والحركة اإلسالمية الجزائرية.

املشارك
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حارث حسن

باحث عراقي ،زميل مركز دراسات الرشق األوسط يف جامعة برانديز يف الواليات املتحدة .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم
السياسية من جامعة سانتانا للدراسات العليا يف إيطاليا ،واملاجستري يف االتصال السيايس من جامعة ليدز يف بريطانيا ،واملاجستري
يف العالقات الدولية من جامعة بغداد .له العديد من البحوث والدراسات املنشورة باللغتني العربية واإلنكليزية ،من بينها كتابه
باإلنكليزية عن الوطنية والطائفية يف العراق.

حامد حافظ
العبدالله

أستاذ مشارك يف قسم العلوم السياسية والعميد املساعد لالستشارات والتدريب واألبحاث يف كلية العلوم االجتامعية يف
جامعة الكويت .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة مانشسرت يف بريطانيا سنة  .1989له كتاب منشور
فضل عن مجموعة من األبحاث العلمية املنشورة عن جامعات املعارضة العراقية ،والعالقات الكويتية
ً
عن حزب الدعوة يف العراق،
– العراقية ،والعالقات الكويتية – اإليرانية.

حسن عبدالله
جوهر

أستاذ مشارك ورئيس قسم العلوم السياسية يف جامعة الكويت ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة
والية فلوريدا يف الواليات املتحدة سنة  .1989انتُخب نائ ًبا يف مجلس األمة الكويتي لستّ دورات متتالية ( .)2012 - 1996نرش العديد
من الدراسات والبحوث العلمية يف املجالت الكويتية والعربية والعاملية ،عن قضايا األمن الوطني والسياسة الخارجية الكويتية
واإلسالم السيايس وأمن الطاقة .يكتب بانتظام يف الصحافة الكويتية منذ مطلع التسعينيات.

حميد دبايش

أكادميي إيراين ،يشغل منصب "هاغوب كيفوركيان" للدراسات اإليرانية واألدب املقارن يف جامعة كولومبيا يف نيويورك .عضو
مؤسس ملركز الدراسات الفلسطينية يف الجامعة نفسها.
مؤسس ملعهد األدب املقارن واملجتمع يف جامعة كولومبيا ،وعضو
ّ
ّ
أسس مرشوع "أحالم وطن" ،وهو مرشوع فيلم فلسطيني يُعنى بالحفاظ عىل السينام الفلسطينية .صدر له
يكتب عن السينام ،وقد ّ
أكرث من  20كتابًا ،منها" :بعد االسترشاق :املعرفة والقوة يف زمن اإلرهاب" ( ،)٢٠٠٨و"الربيع العريب :نهاية حقبة ما بعد االستعامر"
(.)2012

حيدر سعيد

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ونائب رئيس تحرير مجلة "سياسات عربية" التي يصدرها املركز .حاصل عىل
شهادة الدكتوراه يف اللسانيات من الجامعة املستنرصية يف بغداد سنة  .٢٠٠١عمل يف عدد من مراكز البحوث يف املنطقة.
وأسهم يف كتابة "التقرير الوطني لحال التنمية البرشية يف العراق" لسنتي  ٢٠٠٩و .٢٠١٤صدر له "وضع العلوم االجتامعية يف
الجامعات العراقية" ( ،)٢٠٠٨و"سياسة الرمز :عن نهاية ثقافة الدولة الوطنية يف العراق" (.)٢٠٠٩

خالد الجابر

أكادميي وإعالمي قطري ،مدير مركز الرشق لألبحاث واستطالع الرأي ،ويعمل أستاذًا مساعدًا يف اإلعالم السيايس يف برنامج
دراسات الخليج يف جامعة قطر .شغل سابقًا منصب رئيس التحرير يف جريدة الرشق ،ويشغل حال ًّيا منصب رئيس تحرير جريدة البننسوال
اليومية الصادرة باللغة اإلنكليزية والتابعة للمؤسسة نفسها .تركّز أبحاثه عىل اإلعالم واإلعالم السيايس والعالقات الدولية.
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خالد حنتوش

رئيس قسم علم االجتامع يف كلية اآلداب يف جامعة بغداد .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف علم االجتامع الديني .ناشط يف
املجتمع املدين ،وله العديد من البحوث السوسيولوجية .عمل مع بعض املنظامت الدولية ،كاليونسكو ،وصندوق األمم املتحدة
لإلسكان ،واليونسيف ،واألوكسفام.

خليل العناين

خليل فضل
عثامن

رافد ج ّبوري

رغيد الصلح

أستاذ العلوم السياسية املشارك يف برنامج العلوم السياسية والعالقات الدولية مبعهد الدوحة للدراسات العليا .قام بالتدريس
ىف عدد من الجامعات األمريكية واألوروبية املرموقة ،مثل جامعة جورجتاون ،و جامعة جونز هوبكنز ،و جامعة جورج واشنطن،
وجامعة جورج ماسون ،وجامعة دورهام يف بريطانيا .له العديد من املؤلفات ،منها "اإلخوان املسلمون :تفاعالت الدين والهوية
والسياسة" ( )2016عن دار جامعة أوكسفورد ،و"االنتخابات والتحول الدميقراطي ىف الرشق األوسط" ( )2014عن دار "بالجراف
ماكميالن" ،و"اإلخوان املسلمون يف مرص :شيخوخة تصارع الزمن" (.)2007
أكادميي وإعالمي لبناين ،وهو مستشار سيايس أقدم يف األمم املتحدة ،ويتوىل حال ًيا منصب مدير مكتب هرات يف بعثة األمم
املتحدة للمساعدة يف أفغانستان (يوناما) .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة إكسرت الربيطانية .قبل
التحاقه باألمم املتحدة سنة  ،2007د ّرس العلوم السياسية يف جامعة إنديانا األمريكية ،ليزاول بعدها العمل الصحفي .انتدبته BBC
يف مهامت صحفية إىل عدة دول ،منها العراق ،ولبنان ،واإلمارات ،والبحرين .صدر له كتاب Sectarianism in Iraq: The Making of
 ،State and Nation since 1920عن دار النرش . Routledge
مراسل باللغتني العربية واإلنكليزية لسنوات ،ويف أكرث
ً
مها ،BBC
صحفي وكاتب وباحث عراقي ،عمل يف وسائل إعالم مختلفة ،أه ّ
م بدراسة الجامعات املتشددة يف
من بلد عريب .عمل متحدث ًا باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بني عامي  .٢٠١٥-٢٠١٤مهت ّ
الرشق األوسط ،وله عدة مقاالت بحثية منشورة يف مواقع مختلفة ،مثل منشورات مؤسسة جيمستاون األمريكية ،وجريدة الحياة
اللندنية .يع ّد حاليًا رسالة ماجستري يف التاريخ املعارص والعلوم السياسية يف جامعة لندن.
مستقل يف القضايا العربية ،واإلقليمية ،والدميقراطية .عمل مستشا ًرا لدى مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية يف
ّ
كاتب وخبري
الجامعة األمريكية  -بريوت .وعمل أيضً ا مسؤولً ومستشا ًرا يف اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) .له مؤلفات
ومنشورات عديدة .حصل عىل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية من كلية الدراسات الرشقية واألفريقية يف جامعة لندن،
وشهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من كلّية سانت أنتوين يف جامعة أوكسفورد.

املشارك

مخترص السرية الذاتية

سلطان بركات

زميل أول يف مركز سياسات الرشق األوسط يف معهد بروكنجز ،ومدير األبحاث يف مركز بروكنجز الدوحة .يشغل أيضً ا منصب أستاذ
تول تأسيسها سنة  .١٩٩٣ألّف العديد من البحوث
ّ
كريس ورئيس مجلس إدارة وحدة إعادة اإلعامر والتنمية يف جامعة يورك التي
والدراسات املتخصصة بقضايا إدارة الرصاعات ،وهشاشة الدولة ،وإعادة اإلعامر ما بعد الحروب .مستشار أول للعديد من منظامت
األمم املتحدة ،والبنك الدويل ،واالتحاد األورويب ،ووزارة التنمية الدولية الربيطانية ،ومفوضية شؤون الالجئني ،ومنظمة العمل
الدولية .حاصل عىل شهاديت املاجستري والدكتوراه يف التخطيط العمراين من جامعة يورك.

سليم فوزي
زخور

باحث لبناين مختص يف شؤون القانون الدستوري واألنظمة السياسية .يحمل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من الجامعة
ما ،ويشغل حاليًا منصب رئيس قسم الربامج يف قناة الريان
اللبنانية يف بريوت .يعمل يف مجال اإلعالم التلفزيوين منذ  14عا ً
الفضائية يف الدوحة .صدر له "النظام السيايس والدستوري يف العراق :الفدرالية التوافقية والتعددية".

سهيل القش

أكادميي لبناين ،حاصل عىل شهادة دكتوراه الدولة من السوربون يف الفلسفة السياسية سنة  ،1980عن أطروحته "اإلقناع :مقولة
قمع" .د َّرس يف الجامعة اللبنانية ( ،)1991 - 1975ثم انتقل للتدريس يف كندا من  1991وإىل اليوم .أستاذ زائر يف ك ٍ
ل من :جامعة
بوردو يف فرنسا ،وجامعة الكسليك والجامعة اليسوعية يف لبنان .له عدد من الكتب بالعربية والفرنسية ،منها "يف البدء كانت
نصوصا لعدد من كبار الفالسفة األوروبيني.
املامنعة" ( .)1980ترجم
ً

س ّيار الجميل

مؤرخ عراقي ،يقيم يف تورنتو بكندا .ولد يف املوصل سنة  ،1952وحصل عىل شهادة الدكتوراه يف التاريخ الحديث من جامعة
سانت اندروس يف بريطانيا سنة  .1982عمل أستاذًا يف عدد من الجامعات يف العامل .له ثالثون كتابًا منشورا ،وعدد كبري من البحوث
املنشورة بالعربية واإلنكليزية .شارك يف تحرير بعض املوسوعات الدولية ،ونال عدة جوائز تقديرية .عمل أستاذًا باحثًا يف املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ( ،)2014 - 2011وأرشف عىل مرشوعني عن تاريخ الخليج العريب وتكوين قطر الحديث.

سيف الدين عبد
الفتاح

أستاذ باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف فلسفة العلوم السياسية من جامعة
مناصب استشارية علمية؛ مثل عضوية
القاهرة .شغل مناصب تدريسية عديدة يف جامعات مختلفة ،يف مرص وخارجها .يشغل أيضً ا
َ
هيئة التدريس يف جامعة العلوم اإلسالمية واالجتامعية يف فرجينيا وعضو مجلس إدارة مركز الدراسات املعرفية يف القاهرة.
وهو أيضً ا املستشار األكادميي للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي .له العديد من املؤلفات يف الفكر السيايس والعالقات الدولية.

صادق الطايئ

كاتب وباحث عراقي ،حاصل عىل بكالوريوس الهندسة من جامعة بغداد ( ،)1987وبكالوريوس علم االجتامع من جامعة بغداد (،)1998
وعىل شهادة املاجستري يف األنرثوبولوجيا من جامعة بغداد ( .)2005صدر له كتاب "رس الفضة ..سحر املاء" ( ،)2010وهو دراسة
أنرثوبولوجية عن طائفة الصابئة املندائيني يف العراق .يعمل حال ًيا منسقًا ثقافيا ملؤسسة الحوار اإلنساين يف لندن .يكتب مقالة
أسبوعية يف جريدة القدس العريب اللندنية.
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الطاهر بن
يحيى

مختص يف نظريات الحجاج وتحليل الخطاب .من مواليد  .1960أنجز دكتوراه
أستاذ يف كليّة اآلداب والفنون واإلنسانيات يف منوبة،
ّ
دولة عن "الخطابة العربية القدمية :دراسة يف أصولها النظرية وأبعادها التداولية وأشكالها الحجاجيّة".

عبد الوهاب
األفندي

رئيس برنامج العلوم السياسية والعالقات الدولية يف معهد الدوحة للدراسات العليا .عمل سابقا أستاذًا مشاركًا يف مركز دراسات
الدميقراطية يف جامعة وستمنسرت يف لندن .وقد أرشف عىل برنامج "الدميقراطية واإلسالم" يف هذا املركز .زميل الجمعية
امللكية لرعاية اآلداب .حصل عىل شهادة املاجستري يف الفلسفة من جامعة ويلز يف سوانزي بربيطانيا ،وعىل الدكتوراه يف
العلوم السياسية من جامعة ريدينغ يف بريطانيا.

عبد الوهاب
القصاب

باحث مشارك يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،له خربة كبرية يف الشؤون العسكرية والتّسلح؛ إذ وصل إىل رتبة لواء
وة
وات املسلّحة العراق ّية ،ومعاونًا لقائد الق ّ
وات املسلّحة العراق ّية ،وعمل مستشا ًرا لرئيس األركان العامة للق ّ
بحري ركن يف الق ّ
يب يف الجامعة املستنرصية ،وباحثًا يف مركز الدراسات
العر
الوطن
دراسات
مركز
يف
ًا
ث
باح
عمل
األكادميي،
املجال
البحرية .ويف
ّ
وا يف اللجنة االستشارية لقسم الدراسات السياسية يف بيت الحكمة يف بغداد (.)2003 - 1997
عض
كان
بغداد.
جامعة
الدولية يف
ً

عبدالله
الشمري

أستاذ مساعد ورئيس قسم دراسات الخليج يف مركز الرشق األوسط لبحوث السالم يف أنقرة ،وعضو املجلس االستشاري ومحارض
يف األكادميية الدبلوماسية يف اململكة املتحدة /قطر .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة "بهشة
شهري" يف إسطنبول .دبلومايس سعودي سابق يف الواليات املتحدة وباكستان وتركيا .له كتاب "التاريخ السيايس للرشق األوسط
الحديث" باللغة الرتكية.

عبدالله ج ّنوف

أكادميي وباحث تونيس ،مختص يف اإلسالم ّيات .يعمل أستاذًا مساعدا يف املعهد العايل للّغات يف جامعة قرطاج .مجال اهتاممه
ورها
الدقيق الدراسات الشيع ّية ،والتي أع ّد فيها أطروحة دكتوراه بعنوان "عقائد الشيعة االثني عرشيّة وأثر الجدل يف نشأتها وتط ّ
حتّى القرن السابع من الهجرة" ،نُرشت يف كتاب.

عصام العامري

باحث وكاتب عراقي .له العديد من الدراسات املتخصصة واملؤلفات ،منها "الدعاية اإليرانية والدعاية اإلرسائيلية" ( ،)1988و"خصائص
ترسانة إرسائيل النووية وبناء الرشق األوسط الجديد" (.)1999

عقيل عباس

أستاذ مساعد يف الجامعة األمريكية يف العراق ،يف مدينة السليامنية .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف الدراسات الثقافية من
جامعة بوردو يف والية إنديانا بالواليات املتحدة .تركّز اهتامماته البحثية عىل موضوعات الحداثة الغربية والرشق أوسطية ،والهوية
الوطنية والهوية الدينية ،وعمليات التحول الدميقراطي يف الدميقراطيات الناشئة .نرش يف مطبوعات عربية وغربية عدة.
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عيل الصالح
ول
َ
م
ُ

متخصص يف قضايا الفكر العريب الحديث واملعارص .نُرشت له
أستاذ محارض يف كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعة صفاقُس،
ّ
كتب ،منها كتاب "الهويّة ..سؤال الوجود والعدم :دراسة تحليلية نقدية لعالقة األنا باآلخر" ( ،)2006وكتاب "من اإلمام املعصوم إىل
تحصل عىل الجائزة العربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية
يل :الديني والسيايس لدى اإلماميّة االثني عرشية" (.)2011
ّ
الفقيه الو ّ
للعام األكادميي .2014-2015

عيل
املعموري

باحث يف الجامعة الكاثوليكية األسرتالية ،ومحارض يف جامعة سيدين ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة والالهوت سنة
 ،2008عن أطروحته عن "منطق التعاقب يف الرسد القرآين" ،وقد خصص رسالة املاجستري لدراسة الفكر السيايس ملحمد باقر الصدر.
نرش العديد من الكتب والبحوث .يكتب عمودًا أسبوعيًا يف موقع "املونيتور" .تركّز أبحاثه حاليًا عىل عالقة الدين والعلامنية يف
العامل اإلسالمي والحركات األصولية والسلفية.

عيل طاهر
الحمود

أستاذ علم االجتامع السيايس يف كلية اآلداب يف جامعة بغداد ،من مواليد  ،1983حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف علم االجتامع
من جامعة بغداد عن أطروحته "شيعة العراق وبناء الدولة واألمة" .له كتاب "العراق ،من صدمة الهوية إىل صحوة الهويات" (،)2012
وترجم عن الفارسية كتاب السوسيولوجي اإليراين تقي آزاد آرميك "العوملة وأثرها عىل الهوية والثقافة اإليرانية" ( .)2010شارك
يف تأليف كتاب "املنظور الثقايف للعنف ضد املرأة يف العراق" (.)2012

فاطمة
الصامدي

باحث أ ّول يف مركز الجزيرة للدراسات ،مختصة يف الشأن اإليراين .عملت أستاذًا مساعدًا يف عدد من الجامعات األردنية .حاصلة عىل
درجة الدكتوراه من جامعة العالمة طباطبايئ يف طهران عن أطروحتها عن "املضامني النسوية يف سينام املرأة اإليرانية" .لها
عدد من الكتب واألبحاث املتعلقة بالشأن اإليراين ،من أبرزها "التيارات السياسية يف إيران" ( )2012الذي نرشه املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات.

لقامن سليم

كاتب وسيناميئ وناشط اجتامعي وسيايس لبناين .املدير املشارك ملؤسسة "أمم للتوثيق واألبحاث" يف بريوت .مدير مؤسسة
"هيا بنا ــ لبنانيون يف سبيل مواطنية جامعة" .املحرر املشارك لنرشة "شيعة واتش ."www.shiawatch.com

مجيد الخليفة

أكادميي عراقي ،من مواليد مدينة البرصة سنة  ،1970حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف التاريخ اإلسالمي من كلية اآلداب يف جامعة
ما وخطيبًا يف عدد من مساجد بغداد ملا يقرب من عرش سنوات .د ّرس يف عدد من الجامعات العربية ،وله
بغداد سنة  .2000كان إما ً
عدد من الكتب املؤلفة واملحققة ،يقارب عددها الثالثني كتابًا.

محجوب
الزويري

باحث مختص يف الشأن اإليراين ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف تاريخ إيران املعارص من جامعة طهران سنة  .2002رئيس قسم
رئيسا لوحدة الدراسات اإليرانية يف مركز الدراسات اإلسرتاتيجية يف الجامعة األردنية.
العلوم اإلنسانية يف جامعة قطر .عمل سابقًا
ً
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محمد
املصباحي

رئيس برنامج الفلسفة يف معهد الدوحة للدراسات العليا .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة محمد الخامس يف
الرباط سنة  .1996عمل أستاذًا يف جامعة سيدي محمد بن عبد الله ظهر املهراز يف فاس ،وجامعة محمد الخامس .رئيس "الجمعية
املغربية للبحث يف الفلسفة اإلسالمية" .صدرت له كتب فلسفية عدة ،منها" :العقل اإلسالمي بني قرطبة وإصفهان" ( ،)2006و"من
أجل حداثة بأصوات متعددة :ورش لفلسفات الحق والثقافة والسياسة والدين" ( ،)2010و"نعم وال :ابن عريب والفكر املنفتح ،بريوت"
( ،)2012و"العقل واملدينة يف الفلسفة العربية املعارصة" (.)2013

محمد املرصي

باحث مشارك يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،واملدير التنفيذي للمركز .يرأس برنامج الرأي العام العريب "املؤرش
العريب" .حاصل عىل شهاديت املاجستري والدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة درهام الربيطانية .عمل سابقًا يف مركز
الدراسات االسرتاتيجية يف الجامعة األردنية.

محمد جامل
باروت

ريا يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
باحث مشارك ورئيس دائرة األبحاث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .عمل سابقًا خب ً
مقيم يف املعهد الفرنيس للرشق األدىن يف حلب ( ،)2010 - 2007وباحثا زائ ًرا يف مدرسة
يف سورية ( ،)2010 - 2003وباحثًا
ً
الدراسات العليا للعلوم االجتامعية يف باريس ،ويف كلية سانت أنطونيوس بجامعة أكسفورد .وهو املؤلف األسايس ملرشوع
(سورية  ،)2025وللتقرير املرجعي عن حالة سكان سورية ( ،)2009وتقرير الهجرة الدولية السورية ( .)2009شارك يف تأليف أكرث من
أربعني كتابًا ،مؤلِّفًا ،أو مؤلِّفًا أساسيًّا ،أو مؤلِّفًا مشاركًا .ومن كتبه األخرية كتاباه اللذان صدرا عن املركز العريب لألبحاث "العقد األخري
من تاريخ سورية :جدلية الجمود واإلصالح" ( ،)2012و"التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية" (.)2013

مروان قبالن

باحث مشارك يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ورئيس وحدة تحليل السياسات يف املركز ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه
يف العلوم السياسية من جامعة مانشسرت .شغل سابقًا منصب مدير مركز الشام للدراسات والبحوث ،وعميد كلية العالقات الدولية
يف جامعة القلمون يف سورية .له عدّة بحوث منشورة يف قضايا السياسة الخارجية والعالقات الدولية.

مؤيد الونداوي

مستشار املركز العراقي للدراسات االسرتاتيجية يف العاصمة األردنية عامن .عمل سابقًا ( )-2015 2005مستشا ًرا سياس ًيا يف مكاتب
عدد من منظامت األمم املتحدة العاملة يف منطقة الرشق األوسط املقيمة يف األردن .د ّرس يف العديد من الجامعات العراقية
( .)2003 - 1990حـاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العالقـات الدوليـة من جامعة ريدنغ يف اململكة املتحدة سنة  .1989صدر له كتب
عدة ،منها "ثورة  14متوز  1958يف ملفات الحكومة الربيطانية" ( ،)1990و"االتحاد العريب يف الوثائق الربيطانية" ( )2013الذي صدر
عن املركز العريب لألبحاث.
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نصري الكعبي

أكادميي عراقي ،مدير املركز األكادميي لألبحاث ،حاصل عىل شهادة ما بعد الدكتوراه من قسم دراسات الرشق األوسط بجامعة
تورنتو ( ،)2015وعىل الدكتوراه من جامعة الكوفة وجامعة طهران ( .)2008له "الدولة الساسانية يف املصنفات العربية :دراسة يف
التاريخ السيايس" ( ،)2008و"جدلية الدولة والدين يف الفكر الرشقي القديم :إيران العرص الساساين أمنوذ ًجا" ( ،)2010وترجم عن
الفارسية كتاب غالم حسني صديقي "الحركات الدينية يف إيران يف القرون اإلسالمية األوىل" ( ،)2013وكتاب رسول جعفريان "أطلس
الشيعة :دراسة يف الجغرافية الدينية للتشيع" (.)2015

نهار محمد
نوري

أستاذ التاريخ يف الجامعة املستنرصية يف بغداد ،أكمل دراسته الجامعية يف كلية اآلداب يف جامعة بغداد يف تخصص التاريخ
الحديث .له "العلامنية الربيطانية :دراسة يف نشوء املفهوم وتطوره" ( ،)2015وترجم كتاب يوجني ال .روغان "مدرسة العشائر يف
جا .)2015( "1843
إسطنبول" ( ،)2014وكتاب خوان كول وموجان مومن "العثامنيون وشيعة العراق :كربالء أمنوذ ً

هشام داود

باحث عراقي يف حقل األنرثوبولوجية االجتامعية ،يعمل يف املركز القومي الفرنيس للبحوث العلمية يف باريس .) )CNRSأكمل
دراسته العليا يف املدرسة العليا للعلوم االجتامعية ومدرسة املعلمني العليا يف باريس .عمل سابقا مديرا لفرع املعهد الفرنيس
للرشق األدىن ( )IFPOيف العراق .ويدير اليوم مرصد الراديكاليات التابع لبيت علوم اإلنسان يف باريس .صدرت له مؤلفات عديدة
بالفرنسية واإلنكليزية والعربية ،منها" :قبائل ودول يف الرشق األوسط" ( ،)2003و"املجتمع العراقي :حفريات سوسيولوجية يف
االثنيات والطوائف والطبقات" ( ،)2006و"اثنيات ودول يف الرشق األوسط :الحالة الكردية" ( .)2006وس ُيرتجم له قري ًبا عن املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات "الثابت العشائري :تنويعات عربية – إسالمية".

وجيه كوثراين

أستاذ باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وهو املدير العلمي لإلصدارات .تشمل أبحاثه دراسات التاريخ االجتامعي
وعلم اجتامع السياسة ومنهجية البحث التاريخي .عمل سابقًا مدي ًرا للدراسات يف مركز دراسات الوحدة العربية ،وأستاذًا يف الجامعة
اللبنانية قبل عام  .2005له مؤلفات عديدة ،منها "الدولة والخالفة يف الخطاب العريب" ( ،)1996و"هويات فائضة ..مواطنة منقوصة"
( ،)2004و"بني فقه اإلصالح الشيعي ووالية الفقيه" ( ،)2007ومام صدر له عن املركز العريب لألبحاث "تأريخ التأريخ" ( ،)2012والطبعة
الرابعة من كتابه "الفقيه والسلطان :جدلية الدين والسياسة يف تجربتني تاريخيتني ،العثامنية والصفوية  -القاجارية" (.)2015
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