
سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

شخصيات مؤثرة

عـــالـــمـــيــــًا







4
شخصيات مؤثرة

عـــالـــمـــيــــًا

على مستوى
 العالم

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

 يس���تعرض ه���ذا االص���دار أب���رز الش���خصيات المؤث���رة على 
مس���توى العال���م، وبخاص���ة تل���ك التي تكت���ب ع���ن المملكة في 

الصحافة، ووس���ائل التواص���ل االجتماعي، وحتى في إصداراتها.  وقد 
تم استقاء المعلومات عن الشخصيات ذات الثقل الدولي والمؤثرة بحكم 

التخصصات واالهتمامات واألنش���طة الخاصة بتلك الشخصيات سواء 
في المجاالت السياس���ية أم االعالمية أم االجتماعية أم الدبلوماسية. 
ومن هذا المنطلق ج���اء هذا االصدار العلمي والثقافي متضمنًا عددًا 
من أبرز الشخصيات المؤثرة عالميًا، وتحقيقًا لعملية االثراء المعرفي 
تضمن هذا االصدار معلومات تتعلق بالشخصيات كمجاالت عملها 
واهتماماتها و تخصصاتها والمؤسس���ات التي تنتمي إليها وأبرز 

األعمال المؤثرة التي تؤجيها أو قامت بها.



مذيع وكاتب وباحث أمريكي، ولد في نيويورك، عام 1949م. تخرج من المدرسة الثانوية عام 1967م، 
وحص���ل على درج���ة البكالوريوس في الفنون في التاريخ عام 1971م، م���ن كلية الملكة ماري، جامعة 
لن���دن. بع���د تخرجه من كلية ماريس���ت، انتقل إلى ميام���ي، حيث كان يدرس اللغ���ة اإلنجليزية والتاريخ 
ف���ي المونس���نيور بيس الثانوي���ة العامة من عام 1970 إل���ى عام 1972م. عاد إلى المدرس���ة في عام 
1973م، وحصل على درجة الماجس���تير في الفنون في الصحافة واإلعالم من جامعة بوس���طن. وفي 
عام 1995م، التحق بجامعة هارفارد جون ف. كينيدي، وحصل فيها على درجة الماجس���تير في اإلدارة 
م برنامج »ذا أورايلي فاكتور« على شبكة »فوكس« اإلخبارية. أّلف كتابًا  العامة عام 1996م. وهو مقدِّ

باالشتراك مع الباحث دافيد فيشر بعنوان »أساطير وأكاذيب«. 

Bill OReilly بيل أورايلي

الواليات المتحدة
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صحاف���ي وكات���ب أمريكي من أصل يهودي، ولد في س���انت لوي���س باركولد، ع���ام 1953م، حصل على درجته 
الجامعي���ة في دراس���ات منطقة البحر المتوس���ط م���ن جامعة براندايس ع���ام 1975م، ثم التحق بكلية س���انت 
انطوني في جامعة أوكس���فورد البريطانية بمنحة دراس���ية ليحصل على درجة ماجس���تير في الدراس���ات الشرق 
األوسطية. في بداية الثمانينيات عمل مدة خمس سنوات في بيروت كمراسل لوكالة أنباء »يو بي أى«، وبعد 
تجربته المتميزة والقاس���ية في لبنان وأربع س���نوات قضاها في القدس حصل على ثاني جائزة بوليتزر له عام 
1988 � من أجل تغطيته لالنتفاضة الفلسطينية. وكانت الجائزة األولى )عام 1983( لتغطيته للغزو اإلسرائيلي 
للبنان، ومذبحة صبرا وش���اتيال. ثم حصل على منحة تفرغ أكمل خاللها كتابه الش���هير »من بيروت إلى القدس«. 
ثم جاءت مرحلة أخرى من حياته الصحفية مع تعيينه كبير المراسلين الدبلوماسيين لصحيفة »نيويورك تايمز« 
ف���ي ع���ام 1989م، ومن خالل موقعه هذا � في الخارجية األمريكية � تمكن م���ن تغطية حرب الخليج األولى، ثم 
أصبح كبير مراس���لي الصحيفة لدى البيت األبيض في عام 1992م. ثم في عام 1994م مراساًل لالقتصاديات 
الدولية، وفي عام 1995م صار كاتب العمود الخاص بالشئون الدولية. فائز بثالث جوائز بوليتزر ومؤلف لستة 

كتب تعتبر من الكتب األكثر مبيعًا، بينهم )من بيروت إلى القدس( و)العالم مسطح(. 

Thomas Friedman  توماس لورن فريدمان



صحفية، ومقدمة برامج إذاعية، وناقدة رأي، وكاتبة أمريكية، ولدت في كاسترو فالي، كاليفورنيا، عام 
1973م. حاصلة على بكالوريوس في اآلداب من جامعة س���تانفورد، ودكتوراه من جامعة أوكس���فورد. 
م برنامج »راتشيل مادو شو» على شبكة »إم إس إن بي سي« اإلخبارية. من أبرز وأشهر المذيعات  تقدِّ
م���ات البرام���ج األمريكيات. ُتَعدُّ أحد أبرز الرم���وز الليبرالية في أمريكا، وكثي���رًا ما تدخل في جدال  ومقدِّ

ونقاش مع اليمين األمريكي وقادة الحزب الجمهوري. 

Rachel Maddow  راتشيل آن مادو
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صحفي أمريكي، ولد في ش���يكاغو، عام 1937م. تخرج في جامعة ش���يكاغو، حيث درس الصحافة، وهو كاتب 
منتظ���م في مجلة نيويوركر، حيث يتناول في مقاالته في المجلة الش���ؤون العس���كرية والسياس���ية. بدأ حياته 
المهنية كمراس���ل صحفي لتغطية أخبار الش���رطة في صحيفة محلية في ش���يكاغو وذل���ك في العام 1950م، 
ث���م عمل مراس���اًل لوكال���ة يونايتدبرس في والي���ة داكوتا الجنوبية، وف���ي العام 1963م أصبح مراس���ال لوكالة 
األسوش���يتدبرس في شيكاغو وواشنطن. خالل حملة االنتخابات الرئاسية عام 1968م شغل منصب السكرتير 
الصحفي لحملة الس���يناتور يوجين مكارثي، وفي وقت الحق من تلك الس���نة عمل لصحيفة نيويورك تايمز في 
مكتبها بواشنطن، حيث عمل هناك من العام 1972م حتى العام 1975م ثم عاد الحقًا للعمل مع الصحيفة في 
واش���نطن عام 1979م، وقد عمل في تلك الفترة على تحقيق بش���أن مشروع جنيفر التابع لوكالة االستخبارات 
المركزي���ة. وف���ي العام 1985م عمل لصالح محطة »ب ب���ي اس« التلفزيونية، حيث أنجز برنامجًا وثائقيًا بعنوان 
»ش���راء القنبلة«. أصدر عدة كتب، منها: »خيار شمش���ون.. الترس���انة النووية اإلس���رائيلية والسياس���ة الخارجية 
األمريكية«، »القيادة األمريكية العمياء: الطريق من 11 ايلول إلى س���جن ابو غريب«، »ثمن القوة، كيس���نجر«. 
كما كتب العديد من المقاالت في مجلة »النيويوركر« فيما يتعلق بالحرب األمريكية العراقية. فاز بجائزة بولتزر 

للصحافة.

Seymour Hersh سيمور هيرش



مذيع وإعالمي أمريكي، ولد في مدينة نيويورك، عام 1959م. تخرج في جامعة كورنيل – كلية الزراعة 
والعل���وم، عام 1979م، ويحمل ش���هادة بكالوريوس في االتصاالت. بدأ مس���يرته مذيع���ًا رياضيًا، ثم 
م برنامج »العد التنازلي مع كيث أولبرمان« على شبكة »إم إس إن  ل لتقديم برنامج سياس���ي. يقدِّ تحوَّ
مي البرامج األمريكيين وأش���هرهم، ويحظى برنامجه شبه  بي س���ي« اإلخبارية. من أبرز المذيعين ومقدِّ
اليومي على نسبة ُمشاَهدة عالية. ُيَعدُّ أحد أبرز الرموز الليبرالية في أمريكا، وكثيرًا ما يدخل في جدال 

ونقاش مع اليمين األمريكي وقادة الحزب الجمهوري. 

Keith Olbermann كيث أولبرمان
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أكاديم���ي أمريك���ي، حاصل عل���ى البكالوريوس في األدي���ان من جامعة ويس���ليان )1975م(، والماجس���تير في 
األديان من جامعة ديوك )1980م(، والدكتوراه من جامعة ديوك )1985م(. وهو أس���تاذ مش���ارك في الثقافة 
اليهودي���ة الحديث���ة في كلية الالهوت بجامعة فاندربيلت برنامج الدراس���ات اليهودية. وقد قام بالتدريس أيضًا 
في جامعات فيينا، كلية برين ماور، برينس���تون، روتجرز، كلية س���وارثمور، وجامعة ويسليان. كان باحثا زائرا في 
جمعية فولبرايت/ فرويد سيجموند في التحليل النفسي في متحف فرويد سيجموند )فيينا( في عام 2001م. 
وقد نشرت له العديد من المقاالت حول هوية فرويد اليهودي، على وجه الخصوص، وعلى العالقة بين معاداة 
السامية وتشكيل الهوية اليهودية األوربية الحديثة بشكل عام وفي اآلونة األخيرة، وركزت أعماله في المحرقة 
والسينما. وقد أنجز مجلد الرفيق، الذي يضم فصواًل عن ليفين فارناهجين، هاينه، ماركس، نورداو، سجيربير، 

كافكا )في جملة أمور(. 

Jay Geller  جاي جيلر



خ وأكاديمي أمريكي، ولد في ألباكركي، نيومكسيكو، عام 1952م. حصل على درجة البكالوريوس  مؤرِّ
في التاريخ واألدب لألديان من جامعة نورث وس���ترن عام 1975م، وحصل على درجة الماجس���تير في 
الدراس���ات اإلس���المية والش���رق أوس���طية من الجامعة األمريكية في القاهرة عام 1978م. سافر إلى 
بيروت لمدة عام وعمل مترجمًا إلحدى الصحف. وفي عام 1979م التحق بجامعة كاليفورنيا في لوس 
أنجلوس للحصول على درجة الدكتوراه في مجال الدراس���ات اإلسالمية، وتخرج في عام 1984م. وبعد 
تخرجه ُعّين كأستاذ مساعد في التاريخ في جامعة ميشيغان، حيث أصبح أستاذًا في عام 1995م، وهو 
مهتم بش���ؤون الشرق األوسط وجنوب آسيا، وله بعض الكتب، منها: »األصول االجتماعية والثقافية 
لحركة عرابي في مصر: االس���تعمار والثورة في الش���رق األوس���ط«، و»العرب الجدد: كيف يغير الجيل 

األلفي الشرق األوسط؟«. 

Juan Cole جوان كول
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كاتب أمريكي وأس���تاذ عالقات دولية، ولد عام 1937م، وهو أس���تاذ العلوم السياس���ية وعميد سابق لمدرسة 
جون كينيدي الحكومية في جامعة هارفارد، أس���س باالش���تراك مع روبرت كوهين، مركز الدراس���ات الليبرالية 
الجديدة في العالقات الدولية، وتولى عدة مناصب رسمية، فقد كان بين عامي )-1977 1979م( مساعدًا لنائب 
وزير الخارجية لقضايا األمن والعلوم والتكنولوجيا، ورئيس���ًا لفريق األمن القومي لقضايا نزع الس���الح النووي. 
وبي���ن عام���ي )1993– 1994م( رئيس���ًا للمجلس القومي للمخابرات، كما ش���غل بين عام���ي )1994 – 1995م( 
منص���ب مس���اعد وزي���ر الدفاع لقضايا األم���ن الدولي. وهو عضو ف���ي األكاديمية األمريكية للفن���ون والعلوم، 
ومدير س���ابق لمعهد بحوث مش���اكل األم���ن الدولي، كما كان رئيس���ًا للمعهد العالمي للبحوث االس���تراتيجية. 
مّث���ل الواليات المتحدة األمريكية في لجنة قضايا نزع الس���الح التابعة لألمم المتحدة. لديه كتابات نظرية حول 
قضايا السياسة الداخلية والخارجية للواليات المتحدة األمريكية والعالقات الدولية، والتي تنشر على صفحات 
»الواش���نطن بوست«، و»النيويورك تايمز«، و»انترناشيونال هيرالد تريبيون«، إضافة إلى أنه عضو هيئة تحرير 
ع���دة مجالت متخصصة في السياس���ة الخارجي���ة، كما أن القن���وات التلفزيونية األمريكية وغيره���ا، تقوم غالبًا 
بإجراء مقابالت معه حول القضايا الدولية الملحة. اشتهر بابتكاره مصطلحي »القوة الناعمة« و»القوة الذكية«، 

وشكلت مؤلفاته مصدرًا رئيسيًا لتطوير السياسة الخارجية األمريكية في عهد باراك أوباما. 

Joseph Nye جوزيف صموئيل ناي االبن



أكاديمي أمريكي، ُولد في مقاطعة بروكلين بمدينة نيويورك، عام 1940م. وهو أس���تاذ جامعي في األديان 
والشؤون الدولية والدراسات اإلسالمية بجامعة جورج تاون، والمدير المؤسس لمركز األمير الوليد بن طالل 
للتفاهم اإلس���المي - المس���يحي بكلية وال���ش للعالقات الخارجي���ة. وأحد علماء مركز جال���وب يقوم بتحليل 
البيانات الس���ائدة في دول العالم اإلس���المي من خالل اس���تطالعات الرأي التي يجريها مركز جالوب. إضافة 
إلى أنه مستش���ار لوزارة الخارجية، وكذلك لعدد من الش���ركات والجامعات ووس���ائل اإلعالم العالمية. ويعد 
أحد المتخصصين في الدراس���ات اإلس���المية واإلسالم السياسي وأثر الحركات اإلسالمية من شمال إفريقيا 
إلى جنوب شرق آسيا. وعمل كرئيس لجمعية أمريكا الشمالية للدراسات الشرق أوسطية والمركز األمريكي 
لدراس���ة المجتمعات اإلس���المية ونائب رئيس مركز دراس���ة اإلس���الم والديمقراطية، وحاليًا عضو بمجموعة 
المائة قائد التابعة للمنتدى االقتصادي العالمي. حاز في عام 2005م جائزة مارتن ايميل مارتي للتفاهم بين 
األديان من األكاديمية األمريكية لألديان، وجائزة القائد األعظم الباكس���تانية إلسهاماته البارزة في الدراسات 
اإلس���المية، كم���ا حاز على جائ���زة التدريس المتميز من كلي���ة العالقات الخارجية بجامعة ج���ورج تاون في عام 
2003م. وهو رئيس تحرير موسوعة أكسفورد للعالم اإلسالمي المعاصر )4 أجزاء(، تاريخ اإلسالم، القاموس 
اإلس���المي، العالم اإلس���المي: الماضي والحاضر )3 أجزاء(. وقام بتأليف أو المس���اهمة في تأليف 35 كتابًا. 
كم���ا أنه مؤلف مش���ارك م���ع داليا مجاهد في تأليف كتاب »من يتحدث باس���م اإلس���الم؟ في���م يفكر مليار 

مسلم« واشترك مع داليا مجاهد وريتشارد بورك هولدر في عمل مقرر تعليمي في نفس الموضوع. 

Keith Olbermann كيث أولبرمان
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أكاديمي وباحث أمريكي، تخرج من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، وهو الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة 
راند، بعد عقدين من الزمن في منصب نائب الرئيس التنفيذي للمؤسس���ة، خاللها س���اعد على نمو المؤسسة 
لتك���ون منظم���ة عالمي���ة بحثية رائدة غير ربحية وغير حزبية. تس���لم المؤسس���ة في األول م���ن نوفمبر 2011م. 
وكون���ه نائ���ب الرئيس التنفي���ذي، كان له الفضل في بناء وقيادة العديد من البرام���ج والمبادرات، بما في ذلك 
تطوير واعتماد إستراتيجية مؤسسية جديدة في عام 1995م التي شددت على التنويع والنمو، وإجراء تغييرات 
جذرية في بنية مؤسس���ة راند وعملياتها. كان ريتش القوة الدافعة في إنش���اء التمارين الخاصة ببحوث وتحاليل 
مؤسس���ة راند في الش���رق األوسط، بما في ذلك معهد سياسة راند في قطر، والذي يضم مجلس المشرفين 
co-chairs. وكان له دور أساسي في إنشاء معهد راند الدفاع الوطني للبحوث ومركز البحث والتطوير الممولة 
اتحاديًا. قاد ريتش أيضًا تحوالت ناجحة في مجلس تقديم المعونة للتعليم غير الربحي والذي مقره الجديد في 
نيويورك حيث يقدم الدعم للش���ركات التعليمية. ويجري بحوثًا في مجال سياسات التعليم العالي، ويركز على 
تحس���ين الجودة واإلدارة في التعليم العالي، كما قاد ريتش الجهود المبذولة لكس���ب اس���تحقاقات اس���تخدام 
األراضي لمدينة سانتا مونيكا الساحلية ولجنة كاليفورنيا الساحلية لبناء مقرات إدارة مؤسسة راند، الذي افتتح 

في عام 2005م. 

Michael D. Rich مايكل ريتش



باحثة وكاتبة ومحللة أمريكية، حاصلة على درجة البكالوريوس في السياس���ة العامة ودراس���ات ش���رق 
آس���يا من جامعة برينس���تون، والماجس���تير والدكت���وراه في العالق���ات الدولية من جامعة أكس���فورد. 
وه���ي زميلة بمجلس العالقات الخارجية في نيويورك تدير مبادرة الديمقراطية واألس���واق والمجتمع 
المدن���ي التابعة للمجلس، وبرنامج المرأة والسياس���ات الخارجية، وهي مديرة مبادرة المجتمع المدني 
واألس���واق والديمقراطية، ومديرة برنامج المرأة والسياس���ة الخارجية في مجلس العالقات الخارجية. 
قبل انضمامها إلى مجلس العالقات الخارجية، كانت الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الرعاية الصحية 
وش���ريكًا مع ش���ركة ماكينزي وش���ركاه في نيويورك. كما أنها عضو في عدد من المجالس المحلية في 
الوالي���ات المتحدة األمريكية. ألفت عددًا من الكتب، منه���ا كتاب: »الجنة تحت قدميها«، ولها عدد من 
المقاالت المنشورة على الصحف، حيث تكتب عن الديمقراطية والتنمية، وتعلق بانتظام على أوضاع 
المرأة الس���عودية، وم���ن مقاالتها: »الغزل الس���عودي الخجول لحقوق الم���رأة«، »االنتصارات الرمزية 

لألولمبياد السعوديات«، ولديها مدونة على اإلنترنت بعنوان »الديموقراطية في التنمية«. 

Isobel Coleman إيزوبيل كولمان
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16
شخصيات مؤثرة

عـــالـــمـــيــــًا

الواليات المتحدة

باحثة وكاتبة أمريكية، حصلت على ش���هادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة والية بنس���لفانيا والماجس���تير 
والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كولومبيا في عام 1997م، وهي نائبة الرئيس للدراسات بمجلس 
شيكاغو للشؤون العالمية، وباحثة كبيرة بمجلس العالقات الخارجية، حيث ترأس شعبة دراسات الشرق األوسط 
وتعد متخصصة في شؤون السعودية، ومتعاطفة مع المملكة. ويعتبر كتابها المذكور مرجعًا في تاريخ العالقات 
السعودية-األمريكية، ويتم تدريسه في أقسام العلوم السياسية والتاريخ في الجامعات األمريكية. وهي أيضًا 
أس���تاذة في جامعة هارف���ارد. وتكتب في كبريات المجالت التي تعنى بالش���ؤون الخارجية، مثل »فورين أفيرز« 
و»فورين بوليسي« وغيرهما. مؤلفة كتاب: »أشد كثافة من النفط: شراكة أمريكا المضطربة مع السعودية«. 

Rachel Bronson راشيل برونسون



صحفي���ة وكاتبة أمريكية، ولدت عام 1947م. حاصلة عل���ى درجة بكالوريوس في الصحافة من جامعة 
تكس���اس في أوستن، وهي كبير المحررين في مجلة »نيويورك ريفيو أوف بوكس«، وتعمل في مركز 
بلف���ر للعلوم والش���ؤون الدولية في كلية كندي ف���ي جامعة هارفارد. كما أنها مديرة تنفيذية س���ابقة 
في صحيفة وول س���تريت جورنال وش���ركتها األم داو جونز. ش���غلت منصب رئيس داو جونز الدولية، 
ومن ثم ناش���ر وول س���تريت جورنال قبل تقاعدها في ربيع عام 2006م. وهي عضو في مجلس إدارة 
جامعة بوسطن. تغطي منذ 32 عامًا أخبار السعودية في صحيفة وول ستريت جورنال. في عام 2012 
نش���رت كتابًا عن المملكة الس���عودية وذلك بعد تنقلها طيلة خمس س���نوات في جميع أنحاء المملكة 
ولقائه���ا بمختل���ف الفئات. م���ن مؤلفاتها كتاب: »عن المملكة العربية الس���عودية: ش���عبها، الماضي، 

الدين، الخطوط الخاطئة والمستقبل«. 

Karen Elliott House كارين إليوت هاوس
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18
شخصيات مؤثرة

عـــالـــمـــيــــًا

صحافي إسباني وَخبير في العالقات الدولية، ولد في الميريا، بإسبانيا، عام 1951م، وهو مدير »شبكة األخبار«، 
ورئي���س الخارجية ف���ي المفوضية األوروبية. بدأ العمل في عام 1984م مراس���اًل للتعليم التقني والمهني، ثم 
أصب���ح رئي���س مكت���ب التعليم التقني والمهن���ي في بون، والرباط، ونيويورك وبروكس���يل. اش���تغل في راديو 
فرانس بباريس، ولدى القناة الدولية اإلسبانية بألمانيا، ُبِعث ُمراساًل خالل حصار مدينة سراييفو حتى ُمعاهدة 
دايت���ون. اختير في ع���ام 1994م مديرًا ل�)Canal Sur(، القناة العمومية األندلس���ية، وبعد هذه التجربة، التحق 
بمقر القناة األولى اإلسبانية TVE بالواليات المتحدة، ثم انتقل فيما بعد للعمل مراساًل إلى بروكسل، واهتم 

بالشؤون األوروبية. 

José-María Siles خوسيه ماريا سيلس

إسبانيا



إعالم���ي ألمان���ي، ولد في آوغس���بورغ، عام 1948م. حصل على ش���هادة بكالوريوس ف���ي التاريخ من 
جامعة بوفالو عام 1970م، كما حصل في عام 1972م على ش���هادة الماجستير في العالقات الدولية 
من جامعة جونز هوبكينز، وهو مذيع ومراس���ل ش���بكة س���ي إن إن منذ عام 1990م. بدأ عمله صحفيًا 
في السبعينيات، حيث عمل في مكتب رويترز في تل أبيب. في عام 1973م تم تعيينه مراساًل باللغة 
اإلنكليزية في واش���نطن لصحيفة الجيروزليم بوس���ت اإلس���رائيلية، حيث بقي هناك حتى عام 1990، 
يغطي تحركات السياس���ة األمريكية في الش���رق األوس���ط. وفي مايو 1990. انتقل للعمل مع سي إن 
إن، مراساًل للشؤون العسكرية. في عام 1991 أمضى شهرًا في موسكو وكان أحد أوائل الصحافيين 
الغربيين الذين تمكنوا من زيارة مكاتب كي جي بي. حصل على جائزة إيمي عن تغطيته ألحداث انفجار 
أوكالهوما سيتي. في عام 1998م بدأ استضافة برنامج اليت إيديشن ويز وولف بليتزر الذي يشاهد 

في أكثر من 180 دولة. 

ألــمــانــيــا

Wolf Isaac Blitzer وولف بلتزر
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20
شخصيات مؤثرة

عـــالـــمـــيــــًا

باحث وناش���ط حقوق إنس���ان ألماني، حصل على درجة الماجستير في الفلسفة قسم دراسات الشرق األوسط 
الحدي���ث في كلية س���انت أنتوني، جامعة أكس���فورد، في عام 2001م. وهو باحث ف���ي هيومن رايتس ووتش 
للش���رق األوسط وشمال أفريقيا، قس���م األردن والمملكة العربية السعودية واليمن. انضم إلى المنظمة في 
عام 2005م، وقبل انضمامه إليها، عمل مع مجموعة األزمات الدولية وأكاديمية السالم الدولية )نآلا معهد(، 

ومنظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة.

Christoph Wilcke  كريستوف ويلكى

ألــمــانــيــا



داعي���ة أدي���ان أوكراني، وهو »مونس���نيور«، أصبح كاهنا في 1968م. وفي عام 1984 التحق بأبرش���ية 
القديس يهوش���افاط في بارم���ا األوكرانية الكاثوليكي���ة. مدير برنامج التدريب ش���ماس، ورئيس تحرير 
النش���رة األبرش���ية، والس���كرتير الس���ابق للجمعية الكهنوتية التي ترعى احتياجات الكهنة المتقاعدين، 
والس���كرتير الحالي لمستش���اري الكلية، باإلضافة إلى أنه عضو بارز وعميد األبرشية المركزية، والنائب 

العام لألبرشية. يسعى للحوار بين أتباع األديان والتفاهم المشترك.

George Appleyard جورج أبليارد

أكــرانــيــا
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22
شخصيات مؤثرة

عـــالـــمـــيــــًا

صحف���ي وكات���ب إيرلندي، ولد في مقاطعة كورك، عام 1950م. تلقى تعليمه في كلية غلينالموند، بيرثش���اير، 
وكلية ترينيتي في جامعة أكسفورد. مراسل صحيفة اإلندبندنت في الشرق األوسط. عمل مراساًل في الشرق 
ف أربعة كتب في تاريخ البالد الحديث. له كتاب بعنوان:  األوسط منذ عام 1979م لصحيفة فاينانشال تايمز. ألَّ
« داعش: عودة الجهاديين«، كما له عدد من المقاالت على بعض الصحف العربية. فاز بجائزة مارثا جيلهورن في 

عام 2005م، وجائزة جيمس كاميرون في عام 2006م وجائزة أورويل للصحافة في 2009م.

Patrick Cockburn باتريك كوكبرن

إيــرلــنــدا



داعية س���الم إيرلندي، ولد عام 1951م. وهو الحاخام األكبر الس���ابق إليرلندا، والمدير الدولي لشؤون 
األديان ومدير معهد هيلبورن للتفاهم الدولي بين األديان، والرئيس الس���ابق للجنة اليهودية الدولية 
للمشاورات بين األديان، كما أنه المستشار الفخري في العالقات بين األديان في الحاخامية الرئيسية 
في إس���رائيل، وعضو في لجنتها للحوار بين األديان، ويمثل رئيس الحاخامية في مجلس المؤسس���ات 
الديني���ة ف���ي األراضي المقدس���ة. وأيضًا الرئيس الدول���ي لألديان من أجل الس���الم، والرئيس الفخري 
للمجل���س العالمي للمس���يحيين واليهود، ويعمل في الس���لطة التنفيذية للمجل���س العالمي للزعماء 
الدينيين، وعضو في المجلس العالمي للزعماء الدينيين في معهد إيليا. وهو مؤسس مجلس التنسيق 

بين األديان في إسرائيل، وبعض المنظمات التي تشارك في العالقات بين األديان.

David Rosen  الحاخام ديفيد روزن
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24
شخصيات مؤثرة

عـــالـــمـــيــــًا

باح���ث وخبير أمن���ي إيطالي، درس العلوم السياس���ية في جامعة بولونيا في ع���ام 1995م، وفي عام 1999م 
حصل على الماجس���تير في التاريخ الدولي والسياس���ة من معهد جنيف للتاريخ والسياس���ات الدولية، وحصل 
على الدكتوراة في العالقات الدولية في عام 2006م من مدرسة لندن لالقتصاد. رئيس بحوث آسيا في معهد 
الش���ؤون الدولي���ة في روما. ب���دأ عمله من خالل مقاالت ال���رأي والمقابالت في عدد م���ن المجالت والصحف، 
وانض���م إل���ى معهد االتح���اد األوروبي للدراس���ات األمنية منذ س���بتمبر 2010م، وعمل في مجال الدراس���ة عن 
االتحاد األوروبي والصين، والعالقات بين االتحاد األوروبي وش���رق آسيا، والسياسة الخارجية الصينية، واألمن 
ف���ي ش���رق آس���يا، والحوكم���ة العالمية، وقبل ذل���ك كان زمياًل في مركز م���اري كوري للبحث ف���ي فترة ما بين 
)2008-2010م(، وزمياًل في مركز جان مونيه لفترة ما بعد الدكتوراة )2006-2007م( في مركز روبرت شومان 
للدراسات المتقدمة في معهد الجامعة األوروبية )فلورنسا(، وكذلك زمياًل مشاركًا في معهد العالقات الدولية 

للصين وشرق آسيا )2007-2010م( في معهد األعمال الدولية إنترناسيونال )روما(.

Nicola Casarini  نيكوال كاساريني

إيــطــالــيــا



سياس���ي وعالم اقتصاد برتغالي، ولد في لش���بونة، عام 1956م. درس القانون في كلية القانون في 
جامعة لشبونة، وحصل على درجة الماجستير في العلوم االقتصادية واالجتماعية من جامعة جنيف في 
سويس���را. وتابع مس���يرته األكاديمية، حيث عمل أستاذًا مساعدًا في كلية القانون في جامعة لشبونة. 
وه���و خريج جامعة جورج تاون عام 1998م لقيادة الحلقة الدراس���ية. رئي���س المفوضية األوروبية منذ 
عام 2004م. انضم إلى الحزب االشتراكي الديمقراطي في عام 1980م، ثم تحول إلى نائب معارض. 
ش���غل منصب رئيس وزراء البرتغال )2002-2004م(. في عام 1985م استلم مديرية األمن العام في 
ظل حكومة رئيس الوزراء انيبال كافاكو سيلفا، وفي عام 1987 أصبح عضوًا في الحكومة نفسها كما 
أن���ه ارتق���ى إلى وزير الدولة للش���ؤون الخارجية. وفي عام 1992م تمت ترقيته لمنصب وزير الش���ؤون 
ة، وحصل على أكثر من 20  ف كتبًا سياسية عدَّ الخارجية، وخدم في هذا المنصب حتى عام 1995م. ألَّ

وسامًا برتغاليًا.

خوسيه مانويل دوراو باروسو
José Manuel Barroso

الـبرتـغـال
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26
شخصيات مؤثرة

عـــالـــمـــيــــًا

باح���ث وخبير أمن���ي إيطالي، درس العلوم السياس���ية في جامعة بولونيا في ع���ام 1995م، وفي عام 1999م 
حصل على الماجس���تير في التاريخ الدولي والسياس���ة من معهد جنيف للتاريخ والسياس���ات الدولية، وحصل 
على الدكتوراة في العالقات الدولية في عام 2006م من مدرسة لندن لالقتصاد. رئيس بحوث آسيا في معهد 
الش���ؤون الدولي���ة في روما. ب���دأ عمله من خالل مقاالت ال���رأي والمقابالت في عدد م���ن المجالت والصحف، 
وانض���م إل���ى معهد االتح���اد األوروبي للدراس���ات األمنية منذ س���بتمبر 2010م، وعمل في مجال الدراس���ة عن 
االتحاد األوروبي والصين، والعالقات بين االتحاد األوروبي وش���رق آسيا، والسياسة الخارجية الصينية، واألمن 
ف���ي ش���رق آس���يا، والحوكم���ة العالمية، وقبل ذل���ك كان زمياًل في مركز م���اري كوري للبحث ف���ي فترة ما بين 
)2008-2010م(، وزمياًل في مركز جان مونيه لفترة ما بعد الدكتوراة )2006-2007م( في مركز روبرت شومان 
للدراسات المتقدمة في معهد الجامعة األوروبية )فلورنسا(، وكذلك زمياًل مشاركًا في معهد العالقات الدولية 

للصين وشرق آسيا )2007-2010م( في معهد األعمال الدولية إنترناسيونال )روما(.

Yahya Michot  يحيى ميشــوت

بـلـجـيـكـا



فقيه وداعية إس���المي بوس���ني، ولد في فيسوكو، عام 1952م. أنهى دراس���ته الثانوية في معهد الغازي 
خس���رو بيك الديني في س���راييفو عام 1974م، والتحق بجامعة األزهر، حيث تخرج في كلية اللغة العربية 
الشعبة العامة عام 1978م. حصل على درجة الدكتوراة في الفلسفة في جامعة شيكاغو بالواليات المتحدة 
األمريكي���ة عام 1987م. رئيس العلماء والمفتي العام في البوس���نة والهرس���ك، عضو مؤس���س للمؤتمر 
اإلس���المي األوروب���ي، عضو مجلس الحوار بين األديان في البوس���نة والهرس���ك. ُيدّرس ف���ي كلية العلوم 
اإلس���المية في سراييفو. عمل أربع سنوات في ش���يكاغو إمامًا في مركز )نورث بورغ( اإلسالمي الثقافي، 
وأس���تاذًا محاض�رًا في المعهد األمريكي اإلس���المي )1981-1985م(. شغل منصب كبير األئمة في المركز 
اإلس����المي الثقافي في زاغرب )1986م(. كما أنه أس���تاذ زائر ونظامي في المعهد الدولي للفكر والحضارة 
اإلسالمية في مدينة كوااللمبور )1991-1992م(. وهو عضو في مؤّسسات كثيرة منها مؤّسسة آل البيت 
والمؤتمر العالمّي ِلألديان من أجل الس���الم ومجمع الِفقه اإلس���المي بمّكة. له عدد من المؤلفات، أهمها 

»اإلسالم والغرب«.

Mustafa Cerić مصطفى تسيريتش

البوسنةوالهرسك
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شخصيات مؤثرة

عـــالـــمـــيــــًا

أكاديمي دنماركي ومؤرخ الشؤون الدينية الدنماركية، ولد عام 1963م، يحمل درجة الماجستير في القانون، كما 
حصل على درجة الدكتوراة في الفلسفة في عام 1997م، وهو أستاذ في قسم الدراسات الثقافية واإلقليمية 
ف���ي جامع���ة كوبنهاغ���ن منذ ع���ام 2008م، متخصص في البحوث حول اإلس���الم، وقدم بحوثًا ودراس���ات في 
اإلس���الم الحديث ووس���ائل اإلعالم العربية. كان يعمل في معهد نيبور كارستن، بجامعة كوبنهاغن خالل الفترة 
)1996-2005م(، وخ���الل الفت���رة )2005-2008م(، عمل مديرًا للمعهد الدنماركي المصري للحوار الذي أنش���ئ 

في القاهرة.

الدنمارك

جايكوب سكوف جارد بيترسن 
Jakob Skou Pedersen



باح���ث وداعية ومحقق إس���المي س���ويدي، ولد في كرك���وك، ع���ام 1969م، تخرج في الثانوي���ة في أواخر 
الثمانينيات والتحق بكلية الش���ريعة بجامعة بغداد. وهو رئيس مركز البحوث اإلسالمية في السويد، وكان 
خطي���ب جمعة بمس���جد في مدين���ة غوطبورغ منذ عام 1417ه�. هاجر من الع���راق عام 1995م وانتقل إلى 
تركي���ا، ث���م الس���ويد )1996م(، حيث حصل على الجنس���ية الس���ويدية، وانتقل عام 2010م إل���ى بريطانيا، 
حيث يقيم في مدينة لس���تر. له تحقيقات كثيرة في كتب ابن حزم، وقد نش���ر )في بيروت( عدة تحقيقات 
منها: »طوق الحمامة وظل الغمامة« و»األخالق والس���ير« و»حجة الوداع«. ومن مؤلفاته أيضًا بحث باس���م 
»التعامل مع غير المس���لمين« كتبه بالمش���اركة مع فتحي الموصلي، وقد فازا معا بالدورة الخامسة لجائزة 

نايف بن عبدالعزيز للسّنة النبوية والدراسات اإلسالمية المعاصرة، في فرع السنة النبوية.

Abdulhak Al Turkmani عبدالحق التركماني

السويد
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30
شخصيات مؤثرة

عـــالـــمـــيــــًا

لس���فة واألدب الفرنس���ي، وعل���ى درجة الدكتوراة في اللغة العربية والدراس���ات اإلس���المية م���ن جامعة جنيف. 
وحصل على تدريب واحد/ واحد في الدراسات اإلسالمية الكالسيكية من جامعة األزهر ويحمل اإلجازة في سبعة 
تخصصات. عمل أس���تاًذا في مدرس���ة سوسور، وهي مدرسة ثانوية في جنيف-سويس���را، ومحاضًرا في الدين 
والفلس���فة ف���ي جامعة فريب���ورغ )1996-2003م(، وفي أكتوبر 2005 بدأ التدريس في كلية س���انت أنتوني في 
جامعة أكس���فورد برتبة أس���تاذ زائر، وفي نفس العام، أصبح باحًثا في مؤسسة لوكاهي. وكان أيًضا أستاًذا زائًرا 
للهوية والمواطنة في جامعة إيراس���موس في روتردام، حتى أغس���طس 2009م. وابتداء من س���بتمبر 2009م 
ُعّين في رئاسة الدراسات اإلسالمية المعاصرة في جامعة أكسفورد، ويعمل أستاذًا دكتورًا متخصصًا في الفكر 
اإلس���المي، ومحاضرًا في جامعة أوكس���فورد ببريطانيا وجامعة فرايبورغ بألمانيا. كما أنه مستش���ار وخبير لدى 
عدة لجان في البرلمان األوروبي. يش���ارك أيضًا في عدة غرف عمل عالمية لديها عالقة باإللهيات واألخالقيات، 
وبالح���وار بي���ن األديان والثقاف���ات، وعمومًا ف���ي المواضيع االجتماعي���ة. باإلضافة إلى أنه مدير مركز دراس���ات 
التش���ريع اإلس���المي واألخالق ومقره الدوحة، وإلى جانب عمله بروفيس���ورًا في جامعة أكسفورد، يعمل أستاذًا 
زائرًا لدى كل من كلية الش���ريعة والدراس���ات اإلس���المية في قطر، وجامعة مونديابوليس في المغرب، وجامعة 
ماليزيا برليس في ماليزيا، وكذلك هو باحث ما بعد الدكتوراة في جامعة دوشيشا في كيوتو في اليابان. وعضو 
في االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو في الفريق االستشاري لوزارة الخارجية البريطانية في حرية الدين 

والمعتقد.

Tariq Ramadan  طارق رمضان

فــرنــســا



باحث أكاديمي وإعالمي فرنس���ي متخصص في الشؤون الفرنس���ية والدولية، ولد في مدينة خانت البلجيكية، 
عام 1974م. حاصل على دكتوراة في الحضارة العربية القديمة عام 2003م. وهو كاتب أسبوعي في صحيفة 
القدس العربي ومحلل سياس���ي متعاون مع قناة بي بي س���ي العربية. حصل على المرتبة األولى في المناظرة 
الفرنسية لتوظيف أساتذة اللغة العربية عام 1998م، ثم انضم لعضوية لجنة هذه المناظرة )2004-2010م(. 
صاحب دراسات أكاديمية في األدب العربي القديم علق فيها على »ليالي اإلمتاع والمؤانسة« للتوحيدي، وهو 
كتاب أراد التعمق فيه وكتابة رس���الة دكتوراة فيه. وفي األدب العربي الحديث نش���رت له دراسة بالفرنسية عن 

كتاب »حديث األربعاء« لطه حسين.

Pierre Louis Reymond  بيار لوي ريمون
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شخصيات مؤثرة

عـــالـــمـــيــــًا

فــرنــســا

باحثة وخبيرة أمنية فرنس���ية تحمل الجنس���ية األلمانية، تحمل شهادة من معهد العلوم السياسية في باريس، 
الس���وربون والجامع���ات ميونيخ. انضمت إلى معهد االتحاد للدراس���ات األمنية في ماي���و 2013م، حيث تعمل 
على ش���ؤون العالم العربي مع التركيز على االس���تراتيجية واألمن. باإلضافة إلى رصد التطورات في مرحلة ما 
بعد الصراع في العراق ولبنان وليبيا، وهي تعمل في مجال االختصاص بالقوات العس���كرية العربية، وهياكل 
النزاعات واألبعاد الجيوستراتيجية للمنطقة العربية. عملت في السابق في كلية الدفاع لحلف شمال االطلسي 

والبرلمان األلماني، وكتبت شهادة الدكتوراة عن الجيش اللبناني في جامعة هومبولت في برلين.

Florence Gaub فلورنسا غووب



كاتب���ة وصحفية وسياس���ية بريطانية، ولدت عام 1959م. درس���ت في كلية لندن للطباع���ة. كتبت في صنداي 
تايم���ز واإلندبندن���ت واألبزيرفر وديلي مي���رور وأخبار العالم. اعتقله���ا نظام طالبان في ع���ام 2001م، لدخولها 
البالد بش���كل غير ش���رعي ودون جواز س���فر، وبعد إطالق س���راحها عادت إلى بالدها ودرست اإلسالم لمدة 30 
ش���هرًا حتى أعلنت عن إس���المها. كانت نائب رئيس تحرير ويلز يوم األحد وكانت مراسلة عندما أرسلتها صحيفة 
صنداي إكس���بريس إلى أفغانس���تان بعد هجمات 11 س���بتمبر. باإلضافة إلى أنها رئيسة الفرع األوروبي التحاد 
الم���رأة المس���لمة، ونائب رئيس رابطة مس���لمي أوروبا ومقره���ا ميالنو وجنيف. وعضو ف���ي تحالف »أوقفوا 
الحرب« ومتحدثة في المسيرات التي ينظمها، كما أنها عضو بحزب االحترام، وقد ترشحت عنه في االنتخابات 
البرلمانية. في عام 2003م عملت في قناة الجزيرة القطرية كبير محررين. لها كتابان بعنوان في »أيدي طالبان« 

و»تذكرة إلى الجنة«.

Yvonne Ridley  إيفــون ردلــي

المملكة المتحدة
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34
شخصيات مؤثرة

عـــالـــمـــيــــًا

كاتب وصحفي بريطاني، ولد في ميدستون، المملكة المتحدة، عام 1946م، تلقى تعليمه في ياردلي، المدرسة 
التحضيرية، مدرس���ة ساتون فالنس���يا وجامعة النكستر، وحصل على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية من 
كلية ترينيتي في دبلن عام 1983م، عمل في صحيفة »صنداي إكس���برس«، ثم انتقل للعمل مراس���اًل لصحيفة 
التايمز خالل الفترة 1972-1975م، ثم عين مراسل الشرق األوسط )1976-1988م(، وانتقل بعد ذلك للعمل 
في صحيفة اإلندبندنت البريطانية في إبريل عام 1989م، فانتدب للعيش في بيروت، لبنان، ليصبح المراسل 
الخاص لمنطقة الش���رق األوس���ط للصحيفة، فصار أش���هر صحفي بريطاني وأفضل من غطى أحداث الش���رق 
األوس���ط في العالم، حيث غطى أبرز األحداث في الش���رق األوسط، منها حرب لبنان األهلية، حيث كان شاهدًا 
عل���ى مذبحة صبرا وش���اتيال، ث���م الثورة اإليرانية والح���رب العراقية اإليرانية وحرب الخلي���ج األولى وغزو العراق 
2003م، ثم أحداث أفغانس���تان وصواًل الى الحرب األخيرة على لبنان. كما أنه من المراس���لين الغربيين القالئل 
الذين استطاعوا مقابلة وجوه كاإلمام الخميني وصدام حسين وأسامة بن الدن، وهو من المعارضين لسياسة 
بريطانيا وأمريكا أو لما أس���ماهم األنغلو ساكس���ونيين. نش���ر عددًا من الكتب والتقارير عن الحروب والنزاعات 

المسلحة، وقد صدر له مؤخرًا عن شركة المطبوعات كتاب بعنوان »الحرب الكبرى تحت ذريعة الحضارة«. 

Robert Fisk  روبرت فيســك

المملكة المتحدة



مؤرخ وكاتب س���يرة وصحافي بريطاني، ولد عام 1944م. درس في معهد بريس���تول اإلنكليزي قبل أن يلتحق 
بجامعة كمبردج لدراس���ة التاريخ ونيل الدرجة الجامعية من كلية س���يلوين. عمل بعد تخرجه صحافيًا في صحيفة 
»الستريتد لندن نيوز«، كما عمل صحافيًا في صحيفة »صنداي تايمز« اإلنكليزية، وقام في هذه األثناء بتأليف 
ع���دد م���ن الكتب عن بعض الش���خصيات البريطانية التاريخية، منه���ا كتابه »صاحبة الجاللة« الذي يروي س���يرة 
الملك���ة اليزابي���ث الثانية، ملك���ة بريطانيا. في عام 1981م ق���ام بتأليف كتاب )المملكة( ع���ن المملكة العربية 
السعودية، وأتبعه عام 2009م، بكتاب )المملكة من الداخل(، راصدًا للسيرة السعودية خالل 30 عامًا )1979–
2009م(، وفي نفس العام 2009م قدم الفيلم المثير للجدل )إعادة تأهيل اإلرهابيين، هل يمكن إعادة تأهيل 
اإلرهابيين بلطف(. أيضًا كتب عن األميرة ديانا وعن عائلة فورد قبل أن يعود للكتابة مجددًا ولمرتين عن الملكة 

إليزابيث الثانية.

Robert Lacey  روبرت ليسي
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شخصيات مؤثرة

عـــالـــمـــيــــًا

باح���ث ومفك���ر بريطاني، ول���د في عام 1963، تلقى تعليمه في مدرس���ة لندن، وحصل على ش���هادة في اللغة 
العبرية والدراسات الدينية من جامعة ليدز في عام 1985م، وحصل على درجة الماجستير من مدرسة هارفارد 
لاله���وت ف���ي ع���ام 1987م، كما حصل على ماجس���تير في الطب من جامعة س���تيرلينغ في ع���ام 1989م، ثم 
ذه���ب للعمل في إحدى الش���ركات، لمدة 7 أعوام قبل أن يعود إلى دراس���ته األكاديمي���ة إلكمال الدكتوراة في 
جامع���ة كمب���ردج في ع���ام 1999م. وهو مفكر قيادي في العالق���ات بين األديان، في المق���ام األول اليهودية 
المعاصرة، والعالقات بين اليهود والمسيحيين، والعالقات بين اليهود والمسلمين. كما أنه المؤسس والمدير 
التنفيذي لمعهد وولف وزميل في كلية سانت إدموند - جامعة كمبردج. كتب تسعة كتب وعشرات المقاالت، 
منها: »اليهود والمس���يحيون والمسلمون«، و»ملزمة الكتاب المقدس: اليهود والمسيحيون وذبيحة إسحاق«، 

و»قاموس العالقات اليهودية المسيحية«. و»ماذا يعتقد اليهود؟«.

Edward Kessler  إدوارد كيسلر

المملكة المتحدة



ناش���ط حقوقي وسياس���ي نرويجي، فلس���طيني األصل، ولد في مدينة رفح، عام 1975م. حاصل على دكتوراة 
ف���ي القانون الدولي الجنائي. بدأ نش���اطه السياس���ي مع حزب العمال النرويجي، وانتخ���ب عضوًا في المجلس 
المحلي لمقاطعة س���وال النرويجية. نش���ط في مجال حقوق األجانب في النرويج، وفي مجال حقوق اإلنس���ان 
وخصوصًا مالحقة مجرمي الحرب ومقاضاتهم. دّرب العديد من المحامين العرب في مصر والس���عودية وعدة 
دول. يترأس العديد من المنظمات. وهو رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والمدير التنفيذي للتحالف 
الدولي لمالحقة مجرمي الحرب، ورئيس وحدة التدريب والتخطيط االس���تراتيجي بالمعهد اإلسكندنافي لحقوق 

اإلنسان.

Loai Deeb  لؤي ديب

النرويج
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38
شخصيات مؤثرة

عـــالـــمـــيــــًا

ناشط حقوقي ومحلل سياسي وكاتب نمساوي من أصل سوري، ولد في دمشق، عام 1961م. درس المراحل 
األولية في دمش���ق حتى عام  1979 م، وهو مهندس مدني خريج جامعة تيمش���وارى في رومانيا عام 1986م. 
ش���غل عدة مناصب في جمعيات أوروبية غير حكومية، ويشغل منصبي رئيس مبادرة مسلمي النمسا، ونائب 
رئيس المعهد اإلسالمي في فيينا لتعليم الكبار، إضافة إلى أنه محاضر في شؤون الشرق األوسط واإلسالم 
في أوربا والهجرة واالندماج. كما أنه عضو المجلس االستشاري للشبكة األوروبية لمناهضة العنصرية. وعضو 
مستش���ار لمجل���س إدارة منت���دى من أجل أوروبا متعددة ثقافي���ًا، وعضو اللجنة اإلدارية للهيئة اإلس���المية في 
فيينا. إضافة إلى كونه أحد مؤسس���ي وعضو مجلس إدارة المبادرة األوروبية المسلمة للترابط االجتماعي. حاز 

على وسام االستحقاق الذهبي لمدينة فيينا في فبراير 2016م.

Tarafa Baghajati طرفة بغجاتي

النمسا



سياس���ي إندونيس���ي، ولد في كالتين )جاوى الوس���طى(، عام 1960م، تلقى تعليمه في المدرس���ة االبتدائية 
الحكومية كيبونداليم كبدول 1، براميانان )1973م(. ومعهد والي س���نجو اإلس���المي، نجايار يونوروجو الشرقية 
)1973م(. ومعهد كلية المعلمين اإلسالمية، دار السالم جونتور يونوروجو الشرقية )1978م(. وجامعة سونان 
كاليجوجو اإلس���المية الحكومية، يوكياكارتا )كلية الش���ريعة 1979م(. ثم الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة- 
كلي���ة الدعوة وأص���ول الدين )1983م(. حصل عل���ى الماجس���تير )1987م(، والدكت���وراه )1992م( من الجامعة 
اإلس���المية بالمدينة المنورة قس���م العقيدة. عمل محاضرًا في مرحلة الماجس���تير قسم الدراسات اإلسالمية، 
وقس���م القان���ون، بالجامع���ة المحمدية بجاكرتا. كما عمل محاضرًا في الدراس���ات العليا بجامعة ش���ريف هداية 
الله اإلس���المية الحكومية بجاكرتا. ومحاضرًا في الدراسات العليا بجامعة الشافعية بجاكرتا. باإلضافة إلى ذلك 
فهو عضو استش���اري لكل من الرابطة اإلندونيس���ية للدعاة المركزية بجاكرتا، وهيئة الهالل األحمر اإلندونيسية 
بجاكرت���ا. تقل���د منصب رئيس المجلس االستش���اري لحزب العدالة والرفاهي���ة )-1998 2000م(. )جناح اإلخوان 
المس���لمين في إندونيس���يا(، ورأس حزب العدالة والرفاهية )2000-2003م(، ث���م أصبح الرئيس العام للحزب 
)2003-2004(. له العديد من المؤلفات، منها: »التدبر لسورة الكهف«، و»التدبر لسورة يس«، و»إدارة المرحلة 

االنتقالية نحو مجتمع إندونيسيا المدني«، وغيرها.

Hidayat Nur Wahid محمد هداية نور واحد

إندونيسيا
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عـــالـــمـــيــــًا

فيلسوف إسالمي إيراني، ولد في طهران، عام 1933م. درس االبتدائية في طهران، وأتّم دراسته الثانوية في 
مدرس���ة بيدي في نيوجرس���ي؛ ُثمَّ حصل على البكالوريوس في الفيزياء من جامعة إم.آي.تي، وعلى الماجيستر 
ف���ي الجيولوجي���ا والجغرافية الفيزيائية من جامعة هارفارد. وفي العام 1958م، حصل على درجة الدكتوراه في 
الفلس���فة وتاريخ العلوم أيضًا من جامعة هارفارد. عمل أس���تاًذا في جامعة طهران )1968-1972م(، ثم أضحى 
عمي���ًدا لكلية اآلداب، وكان لمدة معاونًا لرئيس جامعة طهران. ترأس جامعة آريامهر الصناعية )جامعة ش���ريف 
الصناعية حاليًا( )1972-1975م(؛ وأّسس األكاديمية اإليرانية للفلسفة، وكان أول رئيس لهذه الجمعية )1975-
فات والمقاالت. ُاش���ُتهر في مجال مقارنة األديان والصوفية وفلس���فة العلم  1978م(. لدي���ه العديد من المؤلَّ
والميتافيزيقي���ا. م���ن مؤلفاته: »المعرفة والقدوس���ية«، »مقاالت صوفية«، »العلم والحضارة في اإلس���الم«، 

»الدين والنظام الطبيعي«، »حكمة جالل  الدين الرومي«، وغيرها.

Hossein Nasr  حســين نصر

إيــران



أكاديم���ي باكس���تاني، حاصل على درج���ة الدكتوراه من جامعة تمبل، وماجس���تير وبكالوري���وس في اآلداب من 
جامعة بيش���اور. وهو المدير التنفيذي لمركز بريان وجان هيكي للدراس���ات الدينية والحوار، وأس���تاذ الدراسات 
اإلسالمية والدينية في كلية الناصرة.. وباإلضافة إلى ذلك، كان إمام المركز اإلسالمي في روشستر حتى عام 
2007م. شغل منصب المدير التنفيذي لمركز هيكي، لخدمة الحوار بين األديان في مؤتمر الدوحة الدولي في 
25-27 أبري���ل 2013م. ق���اد ورش عمل للتدريب على القيادة بما في ذلك اإليمان واألديان في أمريكا والبلدان 
في الخارج مثل تش���اد والنيجر وإندونيس���يا وبلجي���كا وأجزاء أخرى من العالم. كتب أكثر م���ن 40 مقالة والعديد 
م���ن الكت���ب، بما في ذلك »حوار األديان: دليل للمس���لمين«. وأحدث مؤلفاته على مس���توى الحوار بين األديان 
بي���ن مختلف المجموعات الدينية في منطقة روتشس���تر »الديانات اإلبراهيمية: نم���اذج للحوار بين األديان في 

الواليات المتحدة )دراسة حالة من روتشستر، نيويورك(.

Muhammad Shafiq  محمد شفيق

باكستان
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عـــالـــمـــيــــًا

مفك���ر وداعي���ة وكاتب تركي، ولد في أرضروم في ش���رق تركيا، ع���ام 1941م. درس مب���ادئ ونظريات العلوم 
االجتماعي���ة والمادية الحديثة. حصل عل���ى إجازة )واعظ الدولة( في عام 1958م، وتمت ترقيته إلى منصب آخر 
في أزمير، ثالث أكبر مقاطعة في تركيا. ُعين إمام جامع في مدينة إدرنة )ش���مال غرب(، لكنه بدأ عمله الدعوي 
ف���ي مدين���ة إزمير، وانطلق بعدها ليعمل واعظًا يلقي الخط���ب والمواعظ في جوامع غرب األناضول، كما رتب  
حاضرات علمية ودينية واجتماعية وفلس���فية وفكرية. وهو مؤس���س وزعيم »حرك���ة غولن«، وهى حركة دينية 
صوفي���ة قام بتش���كيل نواتها األولى أوائل عام 1970 بمدينة إزمير، قبل أن تتوس���ع لتصب���ح حركة لها أتباعها 

داخل تركيا وخارجها.

Fethullah Gülen  فتح اهلل غولن

تــركــيــا



محلل سياسي روسي، ولد بقرية قوراخ بجمهورية داغستان، عام 1976م. تخرج في جامعة داغستان الحكومية، 
كلية إدارة االقتصاد في تخصص »االقتصاد العالمي« ثم انتقل إلى جامعة سانت بطرسبرغ، حيث ناقش رسالة 
الدكتواره في كلية الفلس���فة عام 2004م، وهو أس���تاذ العلوم السياسية بمعهد االستشراق الروسي، ومدير 
مؤسسة دعم المبادرات اإلنسانية »الطايير«، وكبير الباحثين في معهد الدراسات الشرقية باألكاديمية الروسية 
للعلوم، كما يش���غل منصب رئيس الحركة االجتماعية والثقافية للشباب »الجمهورية الفتية«، ومنصب رئيس 
مدرس���ة السياس���يين الش���باب في المركز الجهوي للدراس���ات العرقية والبحوث العلمية بجمهورية داغستان، 
التاب���ع لألكاديمية الروس���ية للعلوم. كما أنه رئيس لجنة التعاون مع وس���ائل اإلعالم ف���ي مجلس الخبراء التابع 
لمجلس المفتين في روس���يا، ونائب رئيس االتحادية الثقافية لقومية الليزغين المس���تقلة. في الس���ابق شغل 
عدة مناصب، منها: رئيس تحرير برنامج »أخبار داغستان« في القناة الحكومية للتلفزيون المحلي، ورئيس تحرير 
موق���ع الش���بكة اإلخبارية التحليلية على اإلنترنت »سياس���ة القوقاز«. وأيضًا في ع���ام 2006 عمل محاضرًا في 

معهد »أبو النور« بدمشق.

Ruslan Kurbanov  روسالن قربانوف

روســيــا
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عـــالـــمـــيــــًا

باحثة صينية، وهي باحثة على شبكة اإلنترنت وحقوق اإلنسان في منظمة هيومن رايتس ووتش. عملت سابقًا 
محامي���ة ف���ي مركز الديمقراطية والتكنولوجيا ومديرة لمش���روع على حرية اإلنترن���ت العالمية. أجرت الكثير من 
أعمال المنظمة في مجال تعزيز حرية اإلنترنت العالمية، مع التركيز بشكل خاص على حرية التعبير والخصوصية 
الدولية. كما ش���غلت منصب الرئيس المشارك للجنة السياس���ات والتعلم من مبادرة الشبكة العالمية، وقبل 
انضمامه���ا إل���ى مركز الديمقراطي���ة والتكنولوجيا كانت زمياًل لروبرت بيرنش���تاين الدولي لحقوق اإلنس���ان في 

هيومن رايتس في الصين.

Cynthia M. Wong  سنثيا وونغ

الـصـيـن



عاِلم وأديب ومفكر ومؤلف هندي، ولد في بلدة راي بريلي في والية أترا براديش بش���مال الهند عام 1929م. 
تعلم في مدارس إسالمية مختلفة، وأكمل دراساته العالية والعليا في جامعة دار العلوم لندوة العلماء بلكهنؤ 
عام 1948م، وقضى أكثر من عام في الحجاز يتصل برجال العلم ويستفيد منهم، ومن مكتباتهم عام 1371ه�. 
ج عليه عدد كبير  ُعّين مدرس���ًا في ندوة العلماء في عام 1367ه� ودّرس فيها ما يقارب أربعين س���نًة، وقد تخرَّ
من العلماء والمشاهير في الهند. وقد تولى إلى جانب مهمة التدريس إدارة ندوة العلماء في عام 1413ه�، ثم 
رئاستها بعد وفاة خاله العالمة أبي الحسن الندوي في عام 1420ه�، إضافة إلى أنه من مؤسسي رابطة األدب 
اإلس���المي العالمية، وكان نائبًا لرئيس الرابطة ورئيس���ًا لمكتب ش���به القارة الهندية، وعضو في رابطة العالم 
اإلسالمي بمكة المكرمة، ورئيس مجلس األحوال الشخصية الهندية لمسلمي الهند. وهو كذلك عضو في عدد 
من المؤسس���ات العلمية واألكاديمية العالمية مثل مركز أكس���فورد للدراس���ات اإلسالمية في بريطانيا. حصل 
فاته: »تاريخ الجزيرة العربية«،  على جائزة رئيس الجمهورية الهندية في خدمة اللغة العربية عام 1981م. من مؤلَّ
»أيام في أمريكا«، »تاريخ األدب العربي«، »منثورات من أدب العرب«، »الثقافة اإلسالمية المعاصرة«، وغيرها.

محمد الرابع الحسني الندوي  
Rabey Hasani Nadvi

الــهــنــد
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عـــالـــمـــيــــًا

رجل دين مسيحي جنوب أفريقي وناشط سالم عالمي، ولد بمدينة كالركسدورب بمنطقة ترانسفال في جنوب 
أفريقيا، عام 1931م، اتجه نحو التدريس وتخّرج مدرسًا في أوائل خمسينيات القرن الماضي، في عام 1957م 
بدأ دراس���ة الالهوت ليصبح بعد أربع س���نوات قس���ًا تابعا للكنيس���ة اإلنجليكانية، وفي عام 1966م حصل على 
اإلج���ازة في هذا التخصص من جامعة كينغز كول���ج بلندن. في بداية حياته المهنية تولى التدريس بثانوية بانتو 
ف���ي بريتوري���ا، لكنه ما لبث أن اس���تقال منها عام 1957م. بع���د حصوله على اإلجازة في عل���م الالهوت تولى 
تدريس���ها ف���ي جامعة فورت هار، وفي عام 1972م عاد مجددُا إل���ى بريطانيا، حيث أصبح نائب رئيس صندوق 
التعلي���م الدين���ي التابع للمجلس العالمي للكنائس، وفي عام 1976م أصبح أس���قفًا بمملك���ة لوزوطو التابعة 
لجنوب أفريقيا، قبل أن يصبح بعد سنتين أول أسود يتولى رئاسة مجلس الكنائس بجنوب أفريقيا. ُمنح جائزة 

نوبل للسالم لعام 1984م.

Desmond Tutu   ديزمونــد توتــو

جنوب أفريقيا



ناش���طة حقوقية ليبيرية، ولدت في مونروفيا، عام 1972م، تعمل رئيس���ًا تنفيذيًا لشبكة أفريقيا ألمن وسالم 
الم���رأة في مدينة أكرا بغانا، كما تش���ارك بدور قوي في برنامج لمس���اندة النس���اء في إنه���اء حاالت الصراعات 
والعن���ف في غرب أفريقيا. أسس���ت منظمة تعرف باس���م »المرأة من أجل الس���الم واألم���ن«، وقامت بتعبئة 
وتنظيم النس���اء لمواجهة زعماء الحرب في بالدها، وعملت مستشارة نفسية مع أبناء الجنود الذين خدموا في 
جي���ش »تايلور«. باإلضافة إلى كونها ناش���طة حقوقية، فهي أيضًا سياس���ية، ورائدة أعم���ال، وعالمة اقتصاد. 
حازت على جائزة »الش���جاعة«، التي تمنحها مؤسس���ة الرئيس األميركي األسبق جون كينيدي في عام 2009م، 

وحازت على جائزة نوبل للسالم في عام 2011م.

Leymah Gbowee ليما غبوي

لـيـبـيـريـا
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عـــالـــمـــيــــًا

صحفي وناشط في اإلنترنت ومبرمج أسترالي-إكوادوري، ولد في تاونسفيل، كوينزالند، عام 1971م. مدفوعًا 
بش���غفه بالرياضي���ات والفيزي���اء انضم بي���ن عامي 2003 و2006م إلى س���ت جامعات أس���ترالية، ودرس أيضًا 
الفلس���فة وعلم األعصاب. كان قرصانًا إلكترونًيا عندما كان مراهقًا، ثم أصبح مبرمج كمبيوتر، حيث بدأ حياته 
العملية مطلع تس���عينيات القرن الماضي مبرمجًا في إحدى ش���ركات االتصاالت في ملبورن، وش���ارك بصفة 
باح���ث ف���ي تأليف كتاب ع���ن عالم القرصنة عل���ى الجبهة اإللكترونية. وفي عام 1999م س���جل باس���مه عنوان  
»ليكس دوت أورغ« دون أن يقدم شيئًا من خالله. أسس موقع ويكيليكس عام 2006م ويرأس تحريره، وهي 
منظمة دولية غير ربحية تنش���ر تقارير وس���ائل اإلعالم الخاصة والس���رية من مصادر صحفية وتسريبات إخبارية 

مجهولة. حصل على جائزة من منظمة العفو الدولية في عام 2009م.

Julian Assange  جوليان أسانج

أستراليا
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