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منت ــدى العالق ــات العربي ــة والدولي ــة ه ــو مرك ــز لألبح ــاث والدراس ــات تأس ــس ع ــام 2011م1432/هـــ ،لإلس ــهام ف ــي
دع ــم التنمي ــة الثقافي ــة والسياس ــية وتعزي ــز آلي ــات الح ــوار بي ــن األط ــراف السياس ــية والفكري ــة المختلف ــة .إذ
يح ــرص المنت ــدى عل ــى نش ــر اآلراء والمواق ــف الت ــي ته ــدف إل ــى تطوي ــر ق ــدرات فئ ــات المجتم ــع وصن ــاع الق ــرار
عل ــى فه ــم وجه ــات نظ ــر كل فئ ــة ،واالرتق ــاء بالح ــوار للوص ــول إل ــى تحقي ــق أفض ــل الحل ــول للقضاي ــا المحلي ــة
واإلقليمي ــة والدولي ــة.
ولتحقيـــق األهـــداف المنشـــودة مـــن تأسيســـه؛ يســـتضيف منتـــدى العالقـــات العربيـــة والدوليـــة الباحثيـــن
والمفكريـــن واألكاديمييـــن مـــن المنطقـــة العربيـــة والعالـــم ،ويقدمهـــم وأعمالهـــم للنـــاس عبـــر النـــدوات
والمؤتمـــرات وعبـــر نشـــر أبحاثهـــم ودراســـاتهم وإصـــدار كتبهـــم.

اليوم األول
FIRST DAY
األربعاء  27نيسان  /أبريل 2016
Wednesday, April 27, 2016
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Opening Remarks

)9:00-9:15(

الكلمة االفتتاحية

Mohammed Al-Ahmari

محمد حامد األحمري

مدير منتدى العالقات العربية والدولية

Director of The Forum for Arab and International Relations (FAIR)
 التعريف والمصطلح: اإلسالموفوبيا:الجلسة األولى
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”

 تاريخية المصطلح ومنطلقاته:إسالموفوبيا

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

 منطلق جديد للدراسات المقارنة:حول الهجرة والهلع األخالقي

أحمد الجنابي

لإلسالموفوبيا في الواليات المتحدة وأوروبا
سعيد أحمد خان
 مصطلح زائف لظاهرة حقيقية:اإلسالموفوبيا

Taibi Ghomari, “Islamophobia: A Pseudo Concept for a Real
Phenomenon”
Abderafik Kechout, “Islamophobia and Muslim-phobia:
Differences in Content and Intersections of Results”
Coffee Break
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طيبي غماري
 اختالف المضامين وتقاطع النتائج:اإلسالموفوبيا والمسلمفوبيا
عبد الرفيق كشوط

)10:45-11:00(

استراحة قهوة

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

تطور صورة المسلمين في العقل األمريكي من كولومبوس إلى
أيامنا
محمد المختار الشنقيطي
مصادر التنظير لإلسالموفوبيا من أربان الثاني إلى باميال أندرسون

:جذور اإلسالموفوبيا العنصرية
مواجهة إسبانيا للمغاربة الجدد في األمريكيتين

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

ألكسندر عباسي

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

 منظور فلسفي يهودي:تفكيك اإلسالموفوبيا
لوكاس أورو هيرشتاين
األصول المعنوية لإلسالموفوبيا

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

محمد خليفة

يونس الخمليشي

)1:00 – 3:30(

استراحة غداء
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 مغذيات وأسباب:الجلسة الثالثة
Third Session: Reasons & Contributing Factors
)3:30 – 5:00(

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

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

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

Azza Basarudin, “Gender, Islamophobia, and Countering Violent
Extremism (CVE) in Los Angeles”
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اإلسالموفوبيا والتحدي للتنوع الثقافي في أوروبا
داوود عبد الله

 التحول االستراتيجي:من معاداة السامية إلى اإلسالموفوبيا
لليمين المتطرف األوروبي
فريد حافظ

أثر الصورة النمطية لإلسالم في تشكيل الرهاب الغربي
عبد الباسط الغابري

الجندر واإلسالموفوبيا ومواجهة التطرف العنيف في لوس
أنجلوس
عزة بصار الدين

اليوم الثاني
SECOND DAY
الخميس  28نيسان  /أبريل 2016
Thursday – April 28, 2016
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)1(  نماذج معاصرة: اإلسالموفوبيا:الجلسة الرابعة
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
سياسيا من قبل حركة بيغيدا وحزب
اإلسالموفوبيا وتوظيفها
ًّ
البديل من أجل ألمانيا
لؤي المدهون
تحديات تواجه المسلمين في بلجيكا والطريق إلى األمام

Maryam Hmadoun, “Challenges Facing Muslims in Belgium and
the Way Forward”
Aref Alompeint, “Islamophobia in Greek Society: Dimensions,
Challenges and Ways of Confronting it”

مريم حمدون
 األبعاد والتحديات وأساليب:اإلسالموفوبيا في المجتمع اليوناني

Linda Hyökki, “The Future(s) of Islamophobia in Finland”

Jasin Ravasde, "Islamophobia in the Balkans: Deep Roots"
Coffee Break
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)11:00 – 11:15(

مواجهتها
عارف العبيد
مستقبالت اإلسالموفوبيا في فنلندا
ليندا هيوكي
 جذور عميقة:اإلسالموفوبيا في البلقان
ياسين رواشدة

استراحة قهوة

)2(  نماذج معاصرة: اإلسالموفوبيا:الجلسة الخامسة
Fifth Session: Islamophobia: Contemporary Case Studies (II)
)11:15 – 12:45(
 مبادرات وعبر جرى-تخفيف حدة التوترات عبر الوساطة

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

استخالصها بعد الرسوم الكاريكاتورية الدانمركية والتصويت
السويسري ضد بناء المآذن
آالستر ديفيسون
:اإلسالموفوبيا في مجتمع أوروبي بغالبية مسلمة

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

»خصوصية «اإلسالموفوبيا األلبانية
محمد األرناؤوط
 الدور:أقلية الوسطاء وإسهامها في القضاء على اإلسالموفوبيا

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

االجتماعي لمسلمي الـ «هيوي» وتجربتهم في الصين
)ما تشيانغ (رمضان

Mushtaq Ul-Haq Ahmad Sikander, “Islamophobia in India”
Lunch Break

)12:45 – 3:00(

اإلسالموفوبيا في الهند
مشتاق الحق أحمد سكندر

استراحة غداء
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 دور اإلعالم:الجلسة السادسة
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’”

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

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

Viviana Premazzi, “Between National Mass Media and Local the
Dimension: Muslims and Islamophobia in Italy
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اإلعالم الغربي سبب رئيس لخلق مصطلح اإلسالموفوبيا
مسعود عالم

مرحبا بالالجئين! أم ربما ال؟ مشاعر العداء للمسلمين والعرب في
وسائل اإلعالم األلمانية بعد اعتداءات كولونيا
دانييل كوبيلك
 رؤية جنوب أفريقية متبصرة:تقارير الصحف والمخرجات العلمية
في اإلسالموفوبيا
محمد هارون
 المسلمون:بين وسائل اإلعالم الوطنية والبعد المحلي
واإلسالموفوبيا في إيطاليا
فيفيانا بريمازي

المشاركون
SPEAKERS
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أحمد الجنابي
Ahmad Al-Janabi

سعيد أحمد خان
Saeed Ahmed Khan

طيبي غماري
Taibi Ghomari

دكتــوراه فــي فلســفة آداب اللغــة العربيــة وعلومهــا
مــن الجامعــة العراقيــة ببغــدادَّ .
درس فــي عــدد مــن
الجامع ــات بالع ـراق وماليزي ــا ،وأش ــرف عل ــى ع ــدد
من رسائل املاجستيروالدكتوراه فيها .له عدد من
ّ
الكت ــب املطبوع ــة ،واألبح ــاث املحكم ــة املنش ــورة،
وإس ــهامات علمي ــة وأكاديمي ــة متنوع ــة ف ــي بل ــدان
ع ــدة ،التح ــق خبي ـ ًـرا ًّ
لغوي ــا ف ــي معج ــم الدوح ــة
التاريخ ــي للغ ــة العربي ــة.

محاض ــر ف ــي قس ــمي التاري ــخ والش ــرق األدن ــى
والدراســات اآلســيوية فــي جامعــة ويــن فــي الواليــات
املتح ــدة ،حي ــث ي ـ ّ
ـدرس التاري ــخ اإلس ــامي وتاري ــخ
الشــرق األوســط ،والحضــارات اإلســامية ،وتاريــخ
الفكــرالسيا�ســي اإلســامي .يعمــل ً
أيضــا مستشـ ًـارا
لش ــؤون املجتمع ــات اإلس ــامية ل ــدى الحكومتي ــن
البريطاني ــة واألميركي ــة .م ــن بي ــن مؤلفات ــه« :موج ــز
صناع ــة مجتم ــع التعص ــب»« ،ومش ــروع الجين ــوم
البشــري :العرق واالختالف :االستشـراق واملفاهيم
ً
وراثي ــا :ه ــل ت ــرد
الغربي ــة ،واألطعم ــة املعدل ــة
االمبراطوري ــة الضرب ــة؟».

دكتــوراه فــي األنثروبولوجيــا االجتماعيــة والثقافيــة
مــن جامعــة تلمســان بالجزائــر ،عميــد كليــة العلــوم
اإلنسانية واالجتماعية بجامعة معسكربالجزائر،
رئي ــس مش ــروع بح ــث تح ــت عنــوان «م ــن تس ــييس
اإلســام إلــى أســلمة السياســة :دراســة مقارنــة بيــن
اإلس ــام السيا�س ــي العرب ــي واإلس ــام السيا�س ــي
التركــي» ف ــي إط ــار مش ــروع املؤسس ــة ()CNEPRU
َ
بجامع ــة معس ــكر .كت ــب مجموع ــة م ــن البح ــوث
واملقــاالت فــي مجــات مثــل :تبيــن وحوليــات ومجلــة
مرك ــز التش ــريع اإلس ــامي ،ح ــول الدي ــن والثقاف ــة
والعومل ــة والتفس ــيرات السياس ــية واالجتماعي ــة
للث ــورات العربي ــة.
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عبدالرفيق كشوط
Abderafik Kechout

محمد املختارالشنقيطي
Mohamed El-Moctar

محمد خليفة
Mohamed Khalifa

دكتوراه في العلوم السياسية والعالقات الدولية،
أس ــتاذ محاض ــر ف ــي مقايي ــس :األم ــن والتع ــاون ف ــي
املتوس ــط بجامع ــة محم ــد الصدي ــق ب ــن يحي ــى
جيج ــل – الجزائ ــر .عض ــو اللجن ــة العلمي ــة ملجل ــة
كلي ــة الحق ــوق والعل ــوم السياس ــية ،وعض ــو لج ــان
علمي ــة للعدي ــد م ــن امللتقي ــات الدولي ــة والوطني ــة.

أســتاذ مشــارك لألخالق السياســية بمركزالتشــريع
اإلس ــامي واألخ ــاق ،وتاري ــخ األدي ــان بجامع ــة
حم ــد ب ــن خليف ــة ف ــي قط ــر .ل ــه ع ــدد م ــن املؤلف ــات
ف ــي الفق ــه السيا�س ــي ،ومقارن ــة األدي ــان ،واملس ــألة
الطائفي ــة ،والح ــركات اإلس ــامية منه ــا بالعربي ــة:
"الخالف ــات السياس ــية بي ــن الصحاب ــة :رس ــالة ف ــي
مكان ــة األش ــخاص وقدس ــية املب ــادئ"" ،فت ــاوى
سياس ــية" :حــوارات ف ــي الدع ــوة والدول ــة"" ،خي ــرة
العقول املسلمة في القرن العشرين"" ،محمد عبد
هللا دراز :فيلســوف الق ـرآن الكريــم" .ومــن أعمالــه
باإلنكليزيــة" :أثــرالحــروب الصليبيــة علــى العالقــات
السنية-الش ــيعية".

دكت ــوراه ف ــي العل ــوم السياس ــية م ــن جامع ــة أم
درمــان ،ورئيــس تحريــرمجلــة التأصيــل .نشــرعـ ً
ـددا
مــن البحــوث العلميــة فــي عــدد مــن املجــات العلمية
املحكمــة داخــل الســودان وخارجهــا ،ولــه عــدد مــن
املؤل ــفات املط ــبوعة منهــا« :اإلســام فــي دولــة جنــوب
الس ــودان».

ألكسندرعبا�سي
Alexander Abbasi

لوكاس أورو هيرشتاين
Lucas Oro Hershtein

يونس الخملي�شي
Youness El-Khamlichi

باح ــث ف ــي قس ــم األدي ــان ف ــي جامع ــة جوهانس ــبرغ
بجنوب أفريقيا ،ومهتم بتاريخ الفكروعلم اجتماع
الدين واإلثنيات .من بي ــن أبحاثه« :كشف الثورة:
مقاربــة علــي شــريعتي التحرريــة للقـرآن الكريــم».

ناشــط أرجنتينــي فــي مجــال حــواراألديــان وتقاربهــا،
ً
ومهتــم بالفلســفة والالهــوت .نشــرأبحاثــا عــدة مــن
بينه ــا« :مب ــادئ فلس ــفة اب ــن جبي ــرول (القرطب ــي)»،
و»مب ــدأ ع ــودة الاله ــوت األرس ــطوي الزائ ــف»،
و»مب ــدأ الس ــببية ف ــي اله ــوت إغيدي ــو رومان ــو».

طال ــب ف ــي الس ــنة األخي ــرة بجامع ــة عب ــد املل ــك
الس ــعدي بمدين ــة تطــوان (كلي ــة اآلداب والعل ــوم
اإلنس ــانية) ،تخص ــص الفلس ــفة العلمي ــة ،وف ــي
الســنة األخيــرة كذلــك بكليــة أصــول الديــن التابعــة
لجامعــة القروييــن .لــه قنــاة علــى اليوتيــوب باســمه
يق ــدم فيه ــا مواضي ــع متنوع ــة ،منه ــا ش ــرح كت ــاب
املوافق ــات للش ــاطبي ،ويعم ــل عل ــى تألي ــف كت ــاب
بعنــوان :فق ــه املنط ــق اإلس ــامي.
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داوود عبد هللا
Daud Abdullah

فريد حافظ
Farid Hafez

عبد الباسط غابري
Abdelbasset Ghabri

مدي ــر «مرك ــز مراقب ــة الش ــرق األوس ــط» ،وكبي ــر
باحثــي «مركــزالعــودة الفلســطينية» ،ونائــب األميــن
العــام للمجلــس اإلســامي فــي بريطانيــا سـ ً
ـابقاّ .
درس
التاريــخ فــي جامعــة مايدوغــوري فــي نيجيريــا ،وكليــة
بيرب ــك بجامع ــة لن ــدن .أل ــف كت ــاب تاري ــخ املقاوم ــة
ً
الفلس ــطينية ،ونش ــر أبحاث ــا م ــن بينه ــا« :السياس ــة
الخارجية األميركية والعالم اإلسالمي» ،و«املعركة
لكســب الـرأي العــام فــي أوروبــا» ،و«إسـرائيل وغــزة:
خل ــف الس ــتار اإلعالم ــي» ،و«الص ـراع العرب ــي-
اإلس ــرائيلي».

باح ــث زائ ــر ف ــي جامع ــة كولومبي ــا ف ــي الوالي ــات
املتح ــدة س ـ ً
ـابقا ،وعض ــو املجل ــس االستش ــاري
ملشــروع جامعــة جورجتــاون لتعريــف الـرأي العــام
باإلس ــاموفوبيا .ح ــرر الكت ــاب الس ــنوي لدراس ــات
اإلس ــاموفوبيا ،وح ــاز «جائ ــزة برون ــو كرايس ــكي»
ألفض ــل كت ــاب سيا�س ــي ( )2009ع ــن مخت ــارات
أعده ــا باالش ــتراك م ــع ج ــون بون ــزل بعنــوان:
اإلســاموفوبيا فــي النمســا .آخــرأعمالــه (باالشــتراك
م ــع األس ــتاذ هــ .أنص ــاري) «م ــن اليمي ــن املتط ــرف
إل ــى التي ــار الس ــائد :اإلس ــاموفوبيا ف ــي اإلع ــام
والسياس ــات الحزبي ــة».

باحــث برتبــة أســتاذ مســاعد للتعليــم العالــي بمركــز
الدراس ــات اإلس ــامية بالقي ــروان .كت ــب مجموع ــة
م ــن البح ــوث واملق ــاالت األكاديمي ــة بمج ــات مث ــل:
كتابــات معاصــرة واملســتقبل العربــي وتبيــن وموقــع
قضيــة ّ
مؤمنــون بــا حــدود ،حــول تطـ ّـورات ّ
الحريــة
ف ــي الفك ــر العرب ــي اإلس ــامي الحدي ــث واملعاص ــر،
واإلص ــاح الدين ــي والديمقر ّ
اطي ــة.

عزة بصارالدين
Azza Basarudin
باحثــة وكاتبــة ومستشــارة فــي دراســات الجنوســة فــي
مركــزدراســات النســاء فــي جامعــة كاليفورنيــا .تتركــز
اهتماماته ــا عل ــى الدراس ــات النس ــوية ف ــي اإلس ــام،
والدراســات اإلثنية النســوية ،والنظريات النســوية
م ــا بع ــد االس ــتعمارية والعاب ــرة للقومي ــات .كتب ــت
كثيـ ًـرا فــي مجــال الجنوســة واملجتمعــات اإلســامية،
م ــن ذل ــك :أنس ــنة املق ــدس« :أخــوات ف ــي اإلس ــام
والنضــال مــن أجــل العدالــة الجنوســية فــي ماليزيــا».

لؤي املدهون
Loay Mudhoon

إعالم ــي وأكاديم ــي م ــن أص ــل فلس ــطينيَ ،
درس
العلوم السياسية واإلسالمية والفلسفة األوروبية
ف ــي جامع ــة كولوني ــا األملاني ــة ،الت ــي يعم ــل فيه ــا
محاض ـ ًـرا ف ــي كلي ــة العل ــوم السياس ــية واإلس ــامية.
مختــص بتحليــل الخطــاب السيا�ســي واإلعالمــي فــي
أملاني ــا والعال ــم العرب ــي ،يش ــارك بش ــكل دوري ف ــي
النقاشات اإلعالمية حول التحوالت السياسية في
أوروبــا ومحيطهــا اإلســامي والعالقــات السياســية
والثقافيــة بيــن أملانيــا والعالــم العربــي .عمــل محـ ً
ـررا
ًّ
مختص ــا بالش ــؤون الش ــرق أوس ــطية ف ــي مؤسس ــة
دويتشــه فيلــه اإلعالميــة ،وهــو يعمــل مديـ ًـرا ملوقــع
قنط ــرة للحــوار م ــع العال ــم اإلس ــامي.

مريم حمدون
Maryam H’madoun

ّ
مدرس ــة وباحث ــة س ــابقة ف ــي جامع ــة آنتوي ــرب ف ــي
ِ
بلجيكا ،وناشطة في مجال الحقوق املدنية وحقوق
اإلنس ــان .عض ــو مؤس ــس ف ــي منت ــدى (،)BOEH
وهــو منظمــة نســوية مناهضــة للقوانيــن واألنظمــة
املجحف ــة بالحق ــوق الديني ــة واإلثني ــة ،وم ــن بينه ــا
من ــع النس ــاء املس ــلمات م ــن ارت ــداء الحج ــاب.
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عارف العبيد
Aref Alompeint
دكت ــوراه م ــن كلي ــة العل ــوم السياس ــية والتاري ــخ
ف ــي جامع ــة الباندي ــوس للعل ــوم السياس ــية
واالجتماعي ــة -اليون ــان ،بعنــوان« :الج ــذور
التاريخي ــة والسياس ــية واالجتماعي ــة للعالق ــات
الس ــورية التركي ــة م ــا بي ــن  ،»2000-1516وأس ــتاذ
ملــواد علــوم الشــرق األوســط فــي عــدد مــن الكليــات
باليون ــان .ش ــارك ف ــي ع ــدد م ــن املؤتم ـرات ح ــول
الهجرة وأبعادها الدولية وتركيا والشرق األوسط،
وه ــو عض ــو ع ــدد م ــن املعاه ــد ومراك ــز األبح ــاث
األوروبي ــة ،ومحل ــل سيا�س ــي لقضاي ــا الش ــرق
األوســط والبلقــان فــي قنــوات كالجزيــرة ،الفرنســية
 ،24تلفزي ــون العرب ــي ،س ــكاي ني ــوز.
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ليندا هيوكي
Linda Hyökki

ياسين رواشدة
Jasin Ravasde

تعمــل فــي معهــد تحالــف الحضــارات فــي اســطنبول
حيــث تحضــرشــهادة الدكتــوراه .تتركــزاهتماماتهــا
البحثي ــة عل ــى قضاي ــا الثقاف ــة ،واإلس ــاموفوبيا،
وتش ــكل الهوي ــة ل ــدى املهتدي ــن للدي ــن اإلس ــامي.

س ــفير مف ــوض لدول ــة البوس ــنة والهرس ــك ل ــدى
الكويــت ،عمــل باملؤسســات األكاديميــة واإلعالميــة
والسياســية املختلفــة منــذ  1983حتــى اآلن ،كتــب
عــدة بحــوث ودراســات حــول املشــكالت السياســية
الدولية املختلفة ودور األقليات العرقية والدينية
فــي الترابــط الحضــاري بيــن الشــعوب.

آالسترديفيسون
Alistair Davison

محمد م .األرناؤوط
Mohamad Al-Arnaout

ما تشيانغ (رمضان)
(Ma Qiang (Ramadan

مديــربرنامــج فــي مؤسســة قرطبــة فــي جنيــف (.)GFC
له خبرة مهنية في قضايا التمويل واملوارد البشــرية
ف ــي ش ــمال أفريقي ــا والش ــرق األوس ــط وبل ــدان
الس ــاحل واملناط ــق األفريقي ــة جن ــوب الصح ـراء.
م ــن بي ــن أعمال ــه الص ــادرة ع ــن مؤسس ــة قرطب ــة:
«التوســط لتخفيــف حــدة التوتـرات حــول اإلســام
ف ــي الدنم ــارك وهولن ــدا وسويس ـرا »،و»جماع ــة
املس ــلمين السويس ــريين »،و»الس ــعي م ــن أج ــل
الس ــام ف ــي الس ـ ّـنة اإلس ــامية» (باالش ــتراك م ــع
عب ــاس ع ــروة).

عض ــو أكاديمي ــة العل ــوم الكوس ــوفية وأس ــتاذ
الحضــارة فــي جامعــة العلــوم اإلســامية العامليــة فــي
عمــان – األردن ،عمــل سـ ً
ّ
ـابقا فــي قســم االستشـراق
بجامع ــة بريش ــتينا ( )1987-1974ث ــم ف ــي ع ــدة
جامع ــات أردني ــة ،يش ــتغل ف ــي مج ــال اإلس ــام ف ــي
البلق ــان والعالق ــات البلقاني ــة – العربي ــة  ،ول ــه
عش ـرات الكتــب فــي هــذا املجــال ،حصــل فــي 2012
عل ــى جائ ــزة الجمهوري ــة التقديري ــة عل ــى مجم ــل
أعما ل ــه.

أس ــتاذ ف ــي «مرك ــز عل ــم األع ـراق البش ــرية ف ــي
منطق ــة الش ــمال الغرب ــي» التاب ــع لجامع ــة شان�ش ــى
للمعلمي ــن ،ف ــي جمهوري ــة الصي ــن الش ــعبية .تترك ــز
اهتمامات ــه عل ــى العل ــوم االجتماعي ــة والهج ـرات
واإلناس ــة والدراس ــات اإلس ــامية .م ــن منش ــوراته:
رؤى متبص ــرة م ــن املي ــدان :مق ــاالت مخت ــارة ع ــن
أنثروبولوجي ــا اإلس ــام ،وتج ــاوز الح ــدود :دراس ــة
مقارن ــة ع ــن املهتدي ــن إل ــى اإلس ــام ف ــي الصي ــن
وماليزي ــا ،واإلنت ــاج الثقاف ــي والهوي ــة القومي ــة،
والش ــتات وثقاف ــة الهجن ــة :تأم ــات ف ــي ثقاف ــة
املس ــلمين الهي ــوي ف ــي آس ــيا الوس ــطى.
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مشتاق الحق أحمد سكندر
Mushtaq Ul Haq Ahmad Sikander
كات ــب وناش ــط ف ــي س ــريناجار ،كش ــمير .عم ــل عل ــى
«مفه ــوم الدول ــة اإلس ــامية ف ــي فك ــر أب ــي األعل ــى
ً
املــودودي» ،ونشــرأبحاثــا عديــدة مــن بينهــا« :الديــن
والسياســة فــي كشــمير» ،و«القيــم الصوفيــة وإدارة
الوق ــف اإلس ــامي ف ــي كش ــمير» ،و«النس ــاء ف ــي
النزاع ــات :دراس ــة حال ــة وادي كش ــمير».
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مسعود عالم
Masood Alam
عميد قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة خواجه
معين الدين الجشــتي األردية والعربية والفارســية،
بلكناؤ-الهند.

دانييل كوبليك
Danijel Cubelic
محاض ــر ف ــي قس ــم دراس ــة األدي ــان ف ــي جامع ــة
هايدلبيرغ بأملانيا ،وعضو في شبكة أبحاث «الدين
وأجه ــزة اإلع ــام الحديث ــة» .يعم ــل ً
أيض ــا منس ـ ًـقا
ملجموع ــة عم ــل اإلس ــام ف ــي الجمعي ــة األملاني ــة
لدراس ــة األدي ــان .تتضم ــن مجاالت ــه البحثي ــة
الف ــن اإلس ــامي املعاص ــر ،واإلس ــام والنزع ــة
االس ــتعمارية األملاني ــة ،واإلس ــاموفوبيا ف ــي أملاني ــا.
بحث ــه املقب ــل لدراس ــات م ــا بع ــد الدكت ــوراه يرك ــز
علــى دور املجتمعــات اإلســامية فــي دمــج املهاجريــن
الس ــوريين ف ــي أملاني ــا.

محمد هارون
Muhammed Haron
أســتاذ مشــارك فــي قســم الالهــوت والدراســات الدينيــة فــي جامعــة بوتســوانا ،جنــوب أفريقيــا ،وباحــث مشــارك فــي
«برنامــج دراســة اإلســام» فــي جامعــة جوهانســبرغ ،وعضــو تنفيــذي فــي مركــزاإلســام املعاصــرفــي جامعــة كيــب تــاون.
حــرر عدديــن خاصيــن مــن مجلــة الالهــوت والديــن والفلســفة الصــادرة عــن جامعــة بريتوريــا ،وحقــق كتــاب «مســلمو
جن ــوب أفريقي ــا :مراج ــع مش ــروحة» .م ــن بي ــن مؤلفات ــه« :دينامي ــات العالق ــات املسيحية-اإلس ــامية ،والحض ــارة
اإلســامية فــي جنــوب أفريقيــا (باملشــاركة) ،واملؤسســات اإلســامية للتعليــم العالــي فــي أفريقيــا مــا بعــد االســتعمار
(باملش ــاركة)».

فيفيانا بريمازي
Viviana Premazzi
باحثــة فــي املنتــدى العالمــي واألوروبــي ألبحــاث الهجــرة منــذ  .2008عملــت علــى العديــد مــن املشــاريع
البحثي ــة املتعلق ــة بالعالق ــات الديني ــة والثقافي ــة البيني ــة ،وقضاي ــا االندم ــاج ،والجي ــل الثان ــي م ــن
املهاجريــن ،ال ســيما املســلمين .تعمــل ً
أيضــا مستشـ ًـارا ومنسـ ًـقا ًّ
محليــا لبرنامــج «غرينبــاك» ملســاعدة
الالجئيــن وأســرهم.
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