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7 تقديم 

اإلسام في كردستان العراق.. أصالة أم اختاف؟

11 إبراهيم صادق مازادة 

13 دخول اإلسالم إلى كردستان 

15 العهد اإلسالمي والشعب الكـردي 

20 تعدد المدارس الدينية في كـردستان 

22 دخول اإلسالم السياسي إلى كـردستان العراق  

29 من التشرذم إلى التطرف  

الكرد واإلسام السني: االنتماء العرقي والهوية الدينية

33 حيدر لشكري 

34 التشكل التاريخي لإلسالم السني الكردي 

36 الفقه السني والطرق الصوفية في كردستان 

41 أثر اإلسالم السني على الذهنية الُكردية 

الشيعة الكرد: الفيلية والشبك والمستبصرون

49 زيرك أحمد 

51 الكرد الفيلية 

63 الشبك 

73 المستبصرون )المتشيعون( 

77 الخاتمة 

العلوية الكردية.. الجدل الديني والقومي والسياسي

81 محمد حريري 

84 تعريف العلوية 

84 أماكن وجود العلويين وأعدادهم 

86 العلوية أو قزلباش 

88 جدلية العلوية والبكتاشية 

89 العلوية الكردية والعلوية التركية! 

92 نحو القومية العلوية  

94 العلوية الكردية– التركية األناضولية تختلف عن العلوية العربية 

96 العقيدة العلوية: هل العلويون مسلمون؟ 

98 المنظور الديني والفلسفي العلوي للحياة 

101 مطالب العلويين وتأثيرهم في السياسة 

104 الخاتمة 
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حركة حقة: العصيان من أجل حياة أخری
107 سردار عزيز 
109 البداية 
112 الخلفية 
118 حركة حقة وسلوكياتها 
121 حقة كعصيان 
122 حقة والنهاية 
124 الخاتمة 

الخورشيديون: حضور مسالم بين األصالة والغموض
127 حوار مع: مراد حكيم           حاوره: إبراهيم صادق مازاده 

عن تاريخ ومجتمع الدروز في السويداء السورية
139 نجاة عبدالصمد 
142 عن تاريخ الدروز 
147 هجرات الدروز إلى جبل حوران 
152 مجتمع الدروز خالل القرن العشرين 
155 بانوراما مجتمع السويداء بعد مطلع األلفية الثالثة 
157 الخاتمة  

161 ذاكرة الكتاب 
163 ببليوغرافيا 
169 المشاركون في الكتاب 


