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AGENDA    |    جدول أعمال

مؤتمر رهاب اإلسالم
اإلسالمـوفوبيا
The Islamophobia Conference

27، 28 أبريل 2016
27, 28 April, 2016





منتـــدى العالقـــات العربيـــة والدوليـــة هـــو مركـــز لألبحـــاث والدراســـات تأســـس عـــام 2011م/1432هــــ، لإلســـهام فـــي 
ــة. إذ  ــة المختلفـ ــية والفكريـ ــراف السياسـ ــن األطـ ــوار بيـ ــات الحـ ــز آليـ ــية وتعزيـ ــة والسياسـ ــة الثقافيـ ــم التنميـ دعـ
ـــاع القـــرار  ـــر قـــدرات فئـــات المجتمـــع وصن ـــى تطوي يحـــرص المنتـــدى علـــى نشـــر اآلراء والمواقـــف التـــي تهـــدف إل
علـــى فهـــم وجهـــات نظـــر كل فئـــة، واالرتقـــاء بالحـــوار للوصـــول إلـــى تحقيـــق أفضـــل الحلـــول للقضايـــا المحليـــة 

واإلقليميـــة والدوليـــة.

ولتحقيـــق األهـــداف المنشـــودة مـــن تأسيســـه؛ يســـتضيف منتـــدى العالقـــات العربيـــة والدوليـــة الباحثيـــن 
النـــدوات  عبـــر  للنـــاس  وأعمالهـــم  ويقدمهـــم  والعالـــم،  العربيـــة  المنطقـــة  مـــن  واألكاديمييـــن  والمفكريـــن 

أبحاثهـــم ودراســـاتهم وإصـــدار كتبهـــم. والمؤتمـــرات وعبـــر نشـــر 
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اليوم األول
FIRST DAY

األربعاء 27 نيسان / أبريل 2016
Wednesday, April 27, 2016
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Opening Remarks )9:00-9:15( الكلمة االفتتاحية

Mohammed Al-Ahmari 

Director of The Forum for  Arab and International Relations (FAIR)
محمد حامد األحمري

مدير منتدى العالقات العربية والدولية

الجلسة األولى: اإلسالموفوبيا: التعريف والمصطلح
First Session: Islamophobia: Concept, Terminology and Definition

)9:15-10:45(

Ahmad Al-Janabi,  “Islamophobia: The Historicity of the Concept 
and its Points of Departure” 

إسالموفوبيا: تاريخية المصطلح ومنطلقاته

أحمد الجنابي

Saeed Ahmed Khan,  “Of Migration and Moral Panics: A New 
Point of Departure for Comparative Islamophobia Studies in the 
United States and Europe” 

حول الهجرة والهلع األخالقي: منطلق جديد للدراسات المقارنة 
لإلسالموفوبيا في الواليات المتحدة وأوروبا

سعيد أحمد خان

Taibi Ghomari, “Islamophobia: A Pseudo Concept for a Real 
Phenomenon” 

اإلسالموفوبيا: مصطلح زائف لظاهرة حقيقية

طيبي غماري

Abderafik Kechout,  “Islamophobia and Muslim-phobia: 
Differences in Content and Intersections of Results”

اإلسالموفوبيا والمسلمفوبيا: اختالف المضامين وتقاطع النتائج

عبد الرفيق كشوط

Coffee Break                                                     )10:45-11:00(                                                     استراحة قهوة
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الجلسة الثانية: التاريخ
Second Session: The History

)11:00 – 1:00(

Mohamed El-Moctar , “The Developing Image of the Muslim in 
the American Mind, from Columbus to the Present Day” 

تطور صورة المسلمين في العقل األمريكي من كولومبوس إلى 
أيامنا

محمد المختار الشنقيطي

Mohamed Khalifa, “Sources of the Theorization of Islamophobia 
from Urban II to Pamela Anderson” 

مصادر التنظير لإلسالموفوبيا من أربان الثاني إلى باميال أندرسون

محمد خليفة 

Alexander Abbasi, “Islamophobia’s Racist Roots: Spain’s 
Encounter with New Moors in the Americas” 

 جذور اإلسالموفوبيا العنصرية:
مواجهة إسبانيا للمغاربة الجدد في األمريكيتين

ألكسندر عباسي 

Lucas Oro Hershtein, “Deconstructing Islamophobia: A Jewish 
Philosophical Perspective”

تفكيك اإلسالموفوبيا: منظور فلسفي يهودي

لوكاس أورو هيرشتاين

Youness El-Khamlichi, “Ethical and Ideational Sources of 
Islamophobia” 

األصول المعنوية لإلسالموفوبيا

يونس الخمليشي

Lunch Break                                                     (1:00 – 3:30)                                                    استراحة غداء
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الجلسة الثالثة: مغذيات وأسباب
Third Session: Reasons & Contributing Factors

)3:30 – 5:00(

Daud Abdullah, “Islamophobia and the Challenge to 
Multiculturalism in Europe” 

اإلسالموفوبيا والتحدي للتنوع الثقافي في أوروبا 

داوود عبد الله 

Farid Hafez, “From Anti-Semitism to Islamophobia: The European 
Far Right’s Strategic Shift”

من معاداة السامية إلى اإلسالموفوبيا: التحول االستراتيجي 
لليمين المتطرف األوروبي

فريد حافظ

Abdelbasset Ghabri, “The Impact of the Stereotypical Image of 
Islam on Formulating the Western Phobia” 

أثر الصورة النمطية لإلسالم في تشكيل الرهاب الغربي

عبد الباسط الغابري

Azza Basarudin, “Gender, Islamophobia, and Countering Violent 
Extremism (CVE) in Los Angeles”  

الجندر واإلسالموفوبيا ومواجهة التطرف  العنيف في لوس 
أنجلوس

عزة بصار الدين
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اليوم الثاني
SECOND DAY

الخميس 28 نيسان / أبريل 2016
Thursday – April 28, 2016
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الجلسة الرابعة: اإلسالموفوبيا: نماذج معاصرة  )1( 
Fourth Session: Islamophobia: Contemporary Case Studies (I) 

)9:00 – 11:00(

Loay Mudhoon, “The Responsibility of the German Media in 
Combating the Spread of Islamophobia and its Political Use and 
Abuse by Pegida and  the Alternative für Deutschland”  

مسؤولية المؤسسات اإلعالمية في ألمانيا في مواجهة شيوع 
ا من قبل حركة بيغيدا وحزب  اإلسالموفوبيا وتوظيفها سياسيًّ

البديل من أجل ألمانيا

لؤي المدهون

Maryam Hmadoun, “Challenges Facing Muslims in Belgium and 
the Way Forward”

تحديات تواجه المسلمين في بلجيكا والطريق إلى األمام

مريم حمدون

Aref Alompeint, “Islamophobia in Greek Society: Dimensions, 
Challenges and Ways of Confronting it”

اإلسالموفوبيا في المجتمع اليوناني: األبعاد والتحديات وأساليب 
مواجهتها

عارف العبيد

Linda Hyökki, “The Future(s) of Islamophobia in Finland”
مستقبالت اإلسالموفوبيا في فنلندا

ليندا هيوكي

Jasin Ravasde, "Islamophobia in the Balkans: Deep Roots"
اإلسالموفوبيا في البلقان: جذور عميقة

ياسين رواشدة 

Coffee Break                                                     (11:00 – 11:15)                                                    استراحة قهوة
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الجلسة الخامسة: اإلسالموفوبيا: نماذج معاصرة  )2(
Fifth Session: Islamophobia: Contemporary Case Studies (II)

)11:15 – 12:45(

Alistair Davison “Reducing Tensions Through Mediation - 
Initiatives and Lessons Learned Following the Danish Cartoons 
and Swiss Anti-minaret Vote”

تخفيف حدة التوترات عبر الوساطة- مبادرات وعبر جرى 
استخالصها بعد الرسوم الكاريكاتورية الدانمركية والتصويت 

السويسري ضد بناء المآذن

آالستر ديفيسون

Mohamad Al-Arnaout, “Islamophobia in a European Society with 
an Islamic Majority: The Specificity of Albanian Islamophobia”

اإلسالموفوبيا في مجتمع أوروبي بغالبية مسلمة:

خصوصية »اإلسالموفوبيا األلبانية«

محمد األرناؤوط

Ma Qiang, “Middleman Minority and its Contribution to 
Eliminating Islamophobia: Hui Muslims’ Social Role and 
Experience in China”

أقلية الوسطاء وإسهامها في القضاء على اإلسالموفوبيا: الدور 
االجتماعي لمسلمي الـ »هيوي« وتجربتهم في الصين

ما تشيانغ (رمضان) 

Mushtaq Ul-Haq Ahmad Sikander, “Islamophobia in India”
اإلسالموفوبيا في الهند

مشتاق الحق أحمد سكندر

Lunch Break                                                     (12:45 – 3:00)                                                    استراحة غداء
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الجلسة السادسة: دور اإلعالم 
Sixth Session: The Role of the Media

)3:00 – 4:30(

Masood Alam, “The Western Media as a Major Cause for 
Creating the Concept and Coining the Term ’Islamophobia’”

اإلعالم الغربي سبب رئيس لخلق مصطلح اإلسالموفوبيا 

مسعود عالم

Danijel Cubelic, “Refugees Welcome! Or maybe not? Anti-
Muslim and Anti-Arab Sentiments in German Media after the 
Assaults in Cologne”

مرحبا بالالجئين! أم ربما ال؟ مشاعر العداء للمسلمين والعرب في 
وسائل اإلعالم األلمانية بعد اعتداءات كولونيا

دانييل كوبيلك

Muhammed Haron, “Newspaper Reports and Scholarly Outputs: 
A Southern African Insight into Islamophobia

تقارير الصحف والمخرجات العلمية: رؤية جنوب أفريقية متبصرة 
في اإلسالموفوبيا 

محمد هارون

Viviana Premazzi, “Between National Mass Media and Local the 
Dimension: Muslims and Islamophobia in Italy

بين وسائل اإلعالم الوطنية والبعد المحلي: المسلمون 
واإلسالموفوبيا في إيطاليا 

فيفيانا بريمازي
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المشاركون
SPEAKERS
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 أحمد الجنابي
Ahmad Al-Janabi

دكتـــوراه فـــي فلســـفة آداب اللغـــة العربيـــة وعلومهـــا 
مـــن الجامعـــة العراقيـــة ببغـــداد. درَّس فـــي عـــدد مـــن 
الجامعـــات بالعـــراق وماليزيـــا، وأشـــرف علـــى عـــدد 
من رسائل املاجستير والدكتوراه فيها. له عدد من 
مـــة املنشـــورة، 

ّ
الكتـــب املطبوعـــة، واألبحـــاث املحك

وإســـهامات علميـــة وأكاديميـــة متنوعـــة فـــي بلـــدان 
الدوحـــة  معجـــم  فـــي  ـــا  لغويًّ خبيـــًرا  التحـــق  عـــدة، 

التاريخـــي للغـــة العربيـــة.

 سعيد أحمد خان
Saeed Ahmed Khan

األدنـــى  والشـــرق  التاريـــخ  قســـمي  فـــي  محاضـــر 
والدراســـات اآلســـيوية فـــي جامعـــة ويـــن فـــي الواليـــات 
املتحـــدة، حيـــث يـــدّرس التاريـــخ اإلســـامي وتاريـــخ 
الشـــرق األوســـط، والحضـــارات اإلســـامية، وتاريـــخ 
الفكـــر السيا�ســـي اإلســـامي. يعمـــل أيًضـــا مستشـــاًرا 
لشـــؤون املجتمعـــات اإلســـامية لـــدى الحكومتيـــن 
البريطانيـــة واألميركيـــة. مـــن بيـــن مؤلفاتـــه: »موجـــز 
صناعـــة مجتمـــع التعصـــب«، »ومشـــروع الجينـــوم 
البشـــري: العرق واالختاف: االستشـــراق واملفاهيم 
تـــرد  هـــل  وراثًيـــا:  املعدلـــة  واألطعمـــة  الغربيـــة، 

الضربـــة؟«. االمبراطوريـــة 

 طيبي غماري
Taibi Ghomari

دكتـــوراه فـــي األنثروبولوجيـــا االجتماعيـــة والثقافيـــة 
مـــن جامعـــة تلمســـان بالجزائـــر، عميـــد كليـــة العلـــوم 
اإلنسانية واالجتماعية بجامعة معسكر بالجزائر، 
رئيـــس مشـــروع بحـــث تحـــت عنـــوان »مـــن تســـييس 
اإلســـام إلـــى أســـلمة السياســـة: دراســـة مقارنـــة بيـــن 
السيا�ســـي  واإلســـام  العربـــي  السيا�ســـي  اإلســـام 
 )CNEPRU( الترـكــي« فـــي إطـــار مشـــروع املؤسســـة
تـــب مجموعـــة مـــن البحـــوث 

َ
بجامعـــة معســـكر. ك

واملقـــاالت فـــي مجـــات مثـــل: تبيـــن وحوليـــات ومجلـــة 
مركـــز التشـــريع اإلســـامي، حـــول الديـــن والثقافـــة 
واالجتماعيـــة  السياســـية  والتفســـيرات  والعوملـــة 

للثـــورات العربيـــة. 
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 عبدالرفيق كشوط
Abderafik Kechout

دكتوراه في العلوم السياسية والعاقات الدولية، 
أســـتاذ محاضـــر فـــي مقاييـــس: األمـــن والتعـــاون فـــي 
يحيـــى  بـــن  الصديـــق  محمـــد  بجامعـــة  املتوســـط 
جيجـــل – الجزائـــر. عضـــو اللجنـــة العلميـــة ملجلـــة 
كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، وعضـــو لجـــان 
علميـــة للعديـــد مـــن امللتقيـــات الدوليـــة والوطنيـــة.

 محمد خليفة
Mohamed Khalifa

مـــن جامعـــة أم  العلـــوم السياســـية  فـــي  دكتـــوراه 
درمـــان، ورئيـــس تحريـــر مجلـــة التأصيـــل. نشـــر عـــدًدا 
مـــن البحـــوث العلميـــة فـــي عـــدد مـــن املجـــات العلمية 
املحكمـــة داخـــل الســـودان وخارجهـــا، ولـــه عـــدد مـــن 
املؤلــــفات املطــــبوعة منهـــا: »اإلســـام فـــي دولـــة جنـــوب 

الســـودان«.

 محمد املختار الشنقيطي
Mohamed El-Moctar

أســـتاذ مشـــارك لألخاق السياســـية بمركز التشـــريع 
بجامعـــة  األديـــان  وتاريـــخ  واألخـــاق،  اإلســـامي 
حمـــد بـــن خليفـــة فـــي قطـــر. لـــه عـــدد مـــن املؤلفـــات 
فـــي الفقـــه السيا�ســـي، ومقارنـــة األديـــان، واملســـألة 
بالعربيـــة:  منهـــا  الطائفيـــة، والحـــركات اإلســـامية 
"الخافـــات السياســـية بيـــن الصحابـــة: رســـالة فـــي 
"فتـــاوى  املبـــادئ"،  وقدســـية  األشـــخاص  مكانـــة 
سياســـية: "حـــوارات فـــي الدعـــوة والدولـــة"، "خيـــرة 
العقول املسلمة في القرن العشرين"، "محمد عبد 
هللا دراز: فيلســـوف القـــرآن الكريـــم". ومـــن أعمالـــه 
باإلنكليزيـــة: "أثـــر الحـــروب الصليبيـــة علـــى العاقـــات 

السنية-الشـــيعية". 
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 ألكسندر عبا�سي
Alexander Abbasi

باحـــث فـــي قســـم األديـــان فـــي جامعـــة جوهانســـبرغ 
بجنوب أفريقيا، ومهتم بتاريخ الفكر وعلم اجتماع 
الدين واإلثنيات. من بيــــن أبحاثه: »كشف الثورة: 
مقاربـــة علـــي شـــريعتي التحرريـــة للقـــرآن الكريـــم«.   

 لوكاس أورو هيرشتاين
Lucas Oro Hershtein

ناشـــط أرجنتينـــي فـــي مجـــال حـــوار األديـــان وتقاربهـــا، 
 عـــدة مـــن 

ً
ومهتـــم بالفلســـفة والاهـــوت. نشـــر أبحاثـــا

ــا: »مبـــادئ فلســـفة ابـــن جبيـــرول )القرطبـــي(«،  بينهـ
الزائـــف«،  األرســـطوي  الاهـــوت  عـــودة  و«مبـــدأ 

و«مبـــدأ الســـببية فـــي الهـــوت إغيديـــو رومانـــو«. 

 يونس الخملي�سي
Youness El-Khamlichi

امللـــك  عبـــد  بجامعـــة  األخيـــرة  الســـنة  فـــي  طالـــب 
الســـعدي بمدينـــة تطـــوان )كليـــة اآلداب والعلـــوم 
وفـــي  العلميـــة،  الفلســـفة  تخصـــص  اإلنســـانية(، 
الســـنة األخيـــرة كذلـــك بكليـــة أصـــول الديـــن التابعـــة 
لجامعـــة القروييـــن. لـــه قنـــاة علـــى اليوتيـــوب باســـمه 
يقـــدم فيهـــا مواضيـــع متنوعـــة، منهـــا شـــرح كتـــاب 
املوافقـــات للشـــاطبي، ويعمـــل علـــى تأليـــف كتـــاب 

بعنـــوان: فقـــه املنطـــق اإلســـامي.
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 عبد الباسط غابري
Abdelbasset Ghabri

باحـــث برتبـــة أســـتاذ مســـاعد للتعليـــم العالـــي بمركـــز 
الدراســـات اإلســـامية بالقيـــروان. كتـــب مجموعـــة 
مـــن البحـــوث واملقـــاالت األكاديميـــة بمجـــات مثـــل: 
كتابـــات معاصـــرة واملســـتقبل العربـــي وتبيـــن وموقـــع 
مؤمنـــون بـــا حـــدود، حـــول تطـــّورات قضّيـــة الحرّيـــة 
فـــي الفكـــر العربـــي اإلســـامي الحديـــث واملعاصـــر، 

واإلصـــاح الدينـــي والديمقراطّيـــة.

 داوود عبد هللا
Daud Abdullah 

وكبيـــر  األوســـط«،  الشـــرق  مراقبـــة  »مركـــز  مديـــر 
باحثـــي »مركـــز العـــودة الفلســـطينية«، ونائـــب األميـــن 
العـــام للمجلـــس اإلســـامي فـــي بريطانيـــا ســـابًقا. دّرس 
التاريـــخ فـــي جامعـــة مايدوغـــوري فـــي نيجيريـــا، وكليـــة 
بيربـــك بجامعـــة لنـــدن. ألـــف كتـــاب تاريـــخ املقاومـــة 
ـــا مـــن بينهـــا: »السياســـة 

ً
الفلســـطينية، ونشـــر أبحاث

الخارجية األميركية والعالم اإلسامي«، و»املعركة 
لكســـب الـــرأي العـــام فـــي أوروبـــا«، و»إســـرائيل وغـــزة: 
العربـــي- و»الصـــراع  اإلعامـــي«،  الســـتار  خلـــف 

اإلســـرائيلي«.

 فريد حافظ
Farid Hafez

الواليـــات  فـــي  كولومبيـــا  جامعـــة  فـــي  زائـــر  باحـــث 
االستشـــاري  املجلـــس  وعضـــو  ســـابًقا،  املتحـــدة 
ملشـــروع جامعـــة جورجتـــاون لتعريـــف الـــرأي العـــام 
باإلســـاموفوبيا. حـــرر الكتـــاب الســـنوي لدراســـات 
اإلســـاموفوبيا، وحـــاز »جائـــزة برونـــو كرايســـكي« 
مختـــارات  عـــن   )2009( كتـــاب سيا�ســـي  ألفضـــل 
بعنـــوان:  بونـــزل  جـــون  مـــع  باالشـــتراك  أعدهـــا 
اإلســـاموفوبيا فـــي النمســـا. آخـــر أعمالـــه )باالشـــتراك 
مـــع األســـتاذ هــــ. أنصـــاري( »مـــن اليميـــن املتطـــرف 
اإلعـــام  فـــي  اإلســـاموفوبيا  الســـائد:  التيـــار  إلـــى 

الحزبيـــة«.   والسياســـات 
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 عزة بصار الدين
Azza Basarudin

باحثـــة وكاتبـــة ومستشـــارة فـــي دراســـات الجنوســـة فـــي 
مركـــز دراســـات النســـاء فـــي جامعـــة كاليفورنيـــا. تتركـــز 
اهتماماتهـــا علـــى الدراســـات النســـوية فـــي اإلســـام، 
والدراســـات اإلثنية النســـوية، والنظريات النســـوية 
مـــا بعـــد االســـتعمارية والعابـــرة للقوميـــات. كتبـــت 
كثيـــًرا فـــي مجـــال الجنوســـة واملجتمعـــات اإلســـامية، 
مـــن ذلـــك: أنســـنة املقـــدس: »أخـــوات فـــي اإلســـام 
والنضـــال مـــن أجـــل العدالـــة الجنوســـية فـــي ماليزيـــا«.

 لؤي املدهون
Loay Mudhoon

دَرس  فلســـطيني،  أصـــل  مـــن  وأكاديمـــي  إعامـــي 
العلوم السياسية واإلسامية والفلسفة األوروبية 
فيهـــا  يعمـــل  التـــي  األملانيـــة،  كولونيـــا  جامعـــة  فـــي 
محاضـــًرا فـــي كليـــة العلـــوم السياســـية واإلســـامية. 
مختـــص بتحليـــل الخطـــاب السيا�ســـي واإلعامـــي فـــي 
أملانيـــا والعالـــم العربـــي، يشـــارك بشـــكل دوري فـــي 
النقاشات اإلعامية حول التحوالت السياسية في 
أوروبـــا ومحيطهـــا اإلســـامي والعاقـــات السياســـية 
والثقافيـــة بيـــن أملانيـــا والعالـــم العربـــي. عمـــل محـــرًرا 
ـــا بالشـــؤون الشـــرق أوســـطية فـــي مؤسســـة  مختصًّ
دويتشـــه فيلـــه اإلعاميـــة، وهـــو يعمـــل مديـــًرا ملوقـــع 

قنطـــرة للحـــوار مـــع العالـــم اإلســـامي. 

 مريم حمدون
Maryam H’madoun

مدّرِســـة وباحثـــة ســـابقة فـــي جامعـــة آنتويـــرب فـــي 
بلجيكا، وناشطة في مجال الحقوق املدنية وحقوق 
 ،)BOEH(  اإلنســـان. عضـــو مؤســـس فـــي منتـــدى
وهـــو منظمـــة نســـوية مناهضـــة للقوانيـــن واألنظمـــة 
املجحفـــة بالحقـــوق الدينيـــة واإلثنيـــة، ومـــن بينهـــا 

منـــع النســـاء املســـلمات مـــن ارتـــداء الحجـــاب. 



18

 عارف العبيد
Aref Alompeint

العلـــوم السياســـية والتاريـــخ  مـــن كليـــة  دكتـــوراه 
السياســـية  للعلـــوم  البانديـــوس  جامعـــة  فـــي 
»الجـــذور  بعنـــوان:  اليونـــان،  واالجتماعيـــة- 
للعاقـــات  واالجتماعيـــة  والسياســـية  التاريخيـــة 
الســـورية التركيـــة مـــا بيـــن 1516-2000«، وأســـتاذ 
ملـــواد علـــوم الشـــرق األوســـط فـــي عـــدد مـــن الكليـــات 
فـــي عـــدد مـــن املؤتمـــرات حـــول  باليونـــان. شـــارك 
الهجرة وأبعادها الدولية وتركيا والشرق األوسط، 
وهـــو عضـــو  عـــدد مـــن املعاهـــد ومراكـــز األبحـــاث 
الشـــرق  لقضايـــا  سيا�ســـي  ومحلـــل  األوروبيـــة، 
األوســـط والبلقـــان فـــي قنـــوات كالجزيـــرة، الفرنســـية 

نيـــوز. ســـكاي  العربـــي،  تلفزيـــون   ،24

 ليندا هيوكي
Linda Hyökki

تعمـــل فـــي معهـــد تحالـــف الحضـــارات فـــي اســـطنبول 
حيـــث تحضـــر شـــهادة الدكتـــوراه. تتركـــز اهتماماتهـــا 
البحثيـــة علـــى قضايـــا الثقافـــة، واإلســـاموفوبيا، 

وتشـــكل الهويـــة لـــدى املهتديـــن للديـــن اإلســـامي.

 ياسين رواشدة
Jasin Ravasde

لـــدى  والهرســـك  البوســـنة  لدولـــة  مفـــوض  ســـفير 
الكويـــت، عمـــل باملؤسســـات األكاديميـــة واإلعاميـــة 
والسياســـية املختلفـــة منـــذ 1983 حتـــى اآلن، كتـــب 
عـــدة بحـــوث ودراســـات حـــول املشـــكات السياســـية 
الدولية املختلفة ودور األقليات العرقية والدينية 

فـــي الترابـــط الحضـــاري بيـــن الشـــعوب.
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 محمد م. األرناؤوط
Mohamad Al-Arnaout

وأســـتاذ  الكوســـوفية  العلـــوم  أكاديميـــة  عضـــو 
الحضـــارة فـــي جامعـــة العلـــوم اإلســـامية العامليـــة فـــي 
عّمـــان – األردن، عمـــل ســـابًقا فـــي قســـم االستشـــراق 
عـــدة  فـــي  ثـــم   )1987-1974( بريشـــتينا  بجامعـــة 
جامعـــات أردنيـــة، يشـــتغل فـــي مجـــال اإلســـام فـــي 
البلقـــان والعاقـــات البلقانيـــة – العربيـــة ، ولـــه 
عشـــرات الكتـــب فـــي هـــذا املجـــال، حصـــل فـــي 2012 
التقديريـــة علـــى مجمـــل  الجمهوريـــة  علـــى جائـــزة 

أعمالـــه.

 آالستر ديفيسون
 Alistair Davison

 .)GFC( مديـــر برنامـــج فـــي مؤسســـة قرطبـــة فـــي جنيـــف
له خبرة مهنية في قضايا التمويل واملوارد البشـــرية 
وبلـــدان  األوســـط  والشـــرق  أفريقيـــا  شـــمال  فـــي 
الســـاحل واملناطـــق األفريقيـــة جنـــوب الصحـــراء. 
مـــن بيـــن أعمالـــه الصـــادرة عـــن مؤسســـة قرطبـــة: 
»التوســـط لتخفيـــف حـــدة التوتـــرات حـــول اإلســـام 
و«جماعـــة  وسويســـرا،«  وهولنـــدا  الدنمـــارك  فـــي 
أجـــل  مـــن  و«الســـعي  السويســـريين،«  املســـلمين 
مـــع  )باالشـــتراك  اإلســـامية«  الســـّنة  فـــي  الســـام 

عـــروة(.  عبـــاس 

 ما تشيانغ (رمضان)
Ma Qiang (Ramadan)

فـــي  البشـــرية  األعـــراق  علـــم  »مركـــز  فـــي  أســـتاذ 
منطقـــة الشـــمال الغربـــي« التابـــع لجامعـــة شان�ســـى 
للمعلميـــن، فـــي جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية. تتركـــز 
والهجـــرات  االجتماعيـــة  العلـــوم  علـــى  اهتماماتـــه 
واإلناســـة والدراســـات اإلســـامية. مـــن منشـــوراته: 
رؤى متبصـــرة مـــن امليـــدان: مقـــاالت مختـــارة عـــن 
أنثروبولوجيـــا اإلســـام، وتجـــاوز الحـــدود: دراســـة 
الصيـــن  فـــي  اإلســـام  إلـــى  املهتديـــن  عـــن  مقارنـــة 
القوميـــة،  والهويـــة  الثقافـــي  واإلنتـــاج  وماليزيـــا، 
ثقافـــة  فـــي  تأمـــات  الهجنـــة:  وثقافـــة  والشـــتات 

الوســـطى.    آســـيا  فـــي  الهيـــوي  املســـلمين 
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 دانييل كوبليك
Danijel Cubelic

جامعـــة  فـــي  األديـــان  دراســـة  قســـم  فـــي  محاضـــر 
هايدلبيرغ بأملانيا، وعضو في شبكة أبحاث »الدين 
وأجهـــزة اإلعـــام الحديثـــة«. يعمـــل أيًضـــا منســـًقا 
األملانيـــة  الجمعيـــة  فـــي  اإلســـام  عمـــل  ملجموعـــة 
البحثيـــة  مجاالتـــه  تتضمـــن  األديـــان.  لدراســـة 
والنزعـــة  واإلســـام  املعاصـــر،  اإلســـامي  الفـــن 
االســـتعمارية األملانيـــة، واإلســـاموفوبيا فـــي أملانيـــا. 
بحثـــه املقبـــل لدراســـات مـــا بعـــد الدكتـــوراه يركـــز 
علـــى دور املجتمعـــات اإلســـامية فـــي دمـــج املهاجريـــن 

فـــي أملانيـــا.    الســـوريين 

 مشتاق الحق أحمد سكندر
Mushtaq Ul Haq Ahmad Sikander

كاتـــب وناشـــط فـــي ســـريناجار، كشـــمير. عمـــل علـــى 
أبـــي األعلـــى  فـــي فكـــر  الدولـــة اإلســـامية  »مفهـــوم 
ـــا عديـــدة مـــن بينهـــا: »الديـــن 

ً
املـــودودي«، ونشـــر أبحاث

والسياســـة فـــي كشـــمير«، و»القيـــم الصوفيـــة وإدارة 
فـــي  و»النســـاء  كشـــمير«،  فـــي  اإلســـامي  الوقـــف 

النزاعـــات: دراســـة حالـــة وادي كشـــمير«.

 مسعود عالم
Masood Alam

 عميد قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة خواجه 
معين الدين الجشـــتي األردية والعربية والفارســـية، 

بلكناؤ-الهند.
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 محمد هارون
Muhammed Haron

أســـتاذ مشـــارك فـــي قســـم الاهـــوت والدراســـات الدينيـــة فـــي جامعـــة بوتســـوانا، جنـــوب أفريقيـــا، وباحـــث مشـــارك فـــي 
»برنامـــج دراســـة اإلســـام« فـــي جامعـــة جوهانســـبرغ، وعضـــو تنفيـــذي فـــي مركـــز اإلســـام املعاصـــر فـــي جامعـــة كيـــب تـــاون. 
حـــرر عدديـــن خاصيـــن مـــن مجلـــة الاهـــوت والديـــن والفلســـفة الصـــادرة عـــن جامعـــة بريتوريـــا، وحقـــق كتـــاب »مســـلمو 
جنـــوب أفريقيـــا: مراجـــع مشـــروحة«. مـــن بيـــن مؤلفاتـــه: »ديناميـــات العاقـــات املسيحية-اإلســـامية، والحضـــارة 
اإلســـامية فـــي جنـــوب أفريقيـــا )باملشـــاركة(، واملؤسســـات اإلســـامية للتعليـــم العالـــي فـــي أفريقيـــا مـــا بعـــد االســـتعمار 

)باملشـــاركة(«.  

 فيفيانا بريمازي
Viviana Premazzi

باحثـــة فـــي املنتـــدى العالمـــي واألوروبـــي ألبحـــاث الهجـــرة منـــذ 2008. عملـــت علـــى العديـــد مـــن املشـــاريع 
ــا االندمـــاج، والجيـــل الثانـــي مـــن  البحثيـــة املتعلقـــة بالعاقـــات الدينيـــة والثقافيـــة البينيـــة، وقضايـ
ـــا لبرنامـــج »غرينبـــاك« ملســـاعدة  املهاجريـــن، ال ســـيما املســـلمين. تعمـــل أيًضـــا مستشـــاًرا ومنســـًقا محليًّ

الاجئيـــن وأســـرهم.
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