
قضايا معاصرة في العالم العربي
سلسلة الندوات العلمية في فصل الخريف في المركز
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قام   2012-2011 الدراسي  للعام  األول  الجامعي  الفصل  خالل 
المركز بعقد ندواته العلمية حول موضوع “ربيع الثورات العربية”.

السير  ألقاها  بمحاضرة  العلمية  الندوات  سلسلة  افتتاح  تم   
البريطانية،  الخارجية  وزارة  في  السياسي  المدير  آدمس،  جيوفري 
مع  للتجاوب  البريطانية  الحكومة  جهود  حول  آدمس  السير  تحدث 
في  السياسية  بالتعددية  واالعتراف  الديمقراطي  التغيير  متطلبات 
المنطقة، وناقش أن األحداث في العالم العربي جاءت انعكاسًا لقضايا 
اقتصادية وسياسية جذرية في بلدان المنطقة، وأن الحكومة البريطانية 

اتخذت موقًفا مساندا لذلك التغيير.
وتكلم معالي السيد محمد بن عيسى، الزميل الزائر ووزير   
اختاره جاللة  الذي  الحاسم  الطريق  للمغرب عن  األسبق  الخارجية 
إجراء  إلى  ودعا  الراهن،  للوضع  استجابة  السادس  محمد  الملك 
اإلصالحات السريعة لتطوير الجامعة العربية وإمدادها بما تواجه به 

الفرص والمخاطر الجديدة.
األوسط  الشرق  مكتب  مدير  ترنر،  كريستيان  والدكتور   
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As part of the Centre’s Distinguished Speaker series, the 
Secretary-General of the Organization of the Islamic 
Conference, Professor Ekmeleddin Ihsanoglu, lectured 
on ‘Islam, an integral part of European identity’. The 

lecture was organized 
in association with 
the European Studies 
Centre at St. Antony’s 
College, and attracted 
a capacity audience 
in the University 
Examination Schools. 
Professor Ihsanoglu 
emphasized that there 
had been an Islamic 
presence in Europe 
for centuries and that, 
for this reason alone, 
Islam was part of 

The Duke of York Visits the Centre

Islam and Europe

HRH The Duke of York with the Director

HRH Prince Andrew, The Duke of York, visited the 
Centre in Trinity Term. He was received by the Director 
and given a tour of the Centre’s New Building. The Lord 
Lieutenant of Oxfordshire, the Sheriff, the Lord Mayor 
and other dignitaries from the City and the County 
of Oxford and senior members of the University were 
also present for the visit. Prince Andrew viewed an 
exhibition of the work of the Centre and was given 
a briefing on its current activities. He expressed his 
admiration for the design and quality of construction 
of the new building. Upon completion the new building 
will provide teaching, research, accommodation, library 
and exhibition facilities for a residential academic 
community. Among its features is a garden designed by 
the Patron of the Centre, HRH The Prince of Wales.

As the UK Special Representative for International 
Trade and Investment, Prince Andrew welcomed the 
Centre’s role as a global meeting-point for academic 
cooperation between the Muslim and Western worlds 
and encouraged it to pursue such a role within the 
international business community.

the European identity. Historical encounters between 
different faiths in Europe did provide examples of co-
existence and mutual toleration, as well as of conflict 
and intolerance. The Muslim presence in contemporary 
Europe was therefore of particular significance at a 
time when the achievement of greater dialogue and 
understanding between peoples of different cultural 
backgrounds was of such importance to the wider 
community. The Secretary-General was hopeful that 
such dialogue could achieve that peaceful co-existence 
desired by those of all faiths, and lead to the realization 
of that human diversity which should be celebrated as 
part of God’s design for mankind. Professor Ihsanoglu 
subsequently responded to a variety of questions and 
the appreciation of the audience was expressed in a vote 
of  thanks by Sir Marrack Goulding, former Warden of 
St. Antony’s College. Before attending  a dinner in his 
honour Professor Ihsanoglu was conducted on a tour of 
the new building by the Director.
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وإفريقيا الشمالية في وزارة الخارجية 
البريطانية، وفر منظورًا ثانيًا حول 
القضايا المعقدة التي يواجهها صانعو 
القرار مما يسببه اإلعالم من تسليط 

الضوء ولفت االنتباه الملح.
هولمس،  جون  والسير   
أضاف  ديتشلي،  مؤسسة  مدير 
السياسة  اختيارات  على  انعكاساته 
تواجهها  التي  الصعبة  الخارجية 

الحكومات الغربية بصورة خاصة.
ممثل  وليمس،  واللورد   
لبنان،  في  الخاص  المتحدة  األمم 
األحداث  حول  نظرته  عن  تحدث 
من خالل تجربته الواسعة في العالم 

العربي.
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االجتماع السنوي لمجلس األمناء   
وموعد  للبناء  المقبل  العام  لمرحلة  الخطط  واستعرضوا  الماضي، 
إكمال البناء. وشملت مناقشات األمناء جميع نواحي عمل المركز 
ازديادا  األمناء  مجلس  والحظ  المستقبلية،  والمشاريع  األكاديمي، 

إيجابيا في النشاط في المركز في كثير من الجوانب المختلفة.
البكالوريوس  من  طالبًا  ثالثين  بدعم  حاليا  المركز  يقوم   
كما  الدراسية.  للمنح  المختلفة  مشاريعه  خالل  من  والماجستير 
زمالء  لتعيين  المركز  تؤهل  إضافية  لزماالت  األوقاف  إنشاء  تم 
التدريس والبحث، واستعرض  لبرامجه في  أكاديميين جدد تعزيزا 

العاملين اإلداريين في المركز. المجلس متطلبات 
المركز  سلسلة  في  المستمر  االزدياد  األمناء  الحظ   
للمحاضرات البارزة عبر العام، والتي ألقاها فخامة السيد عبد اهلل 
غول رئيس تركيا، ومعالي السيد داتو سيري نجيب رزاق رئيس 
رئيس  ثاني  آل  جاسم  بن  حمد  الشيخ  ومعالي  ماليزيا،  وزراء 

الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر.

تم عقد االجتماع السنوي لمجلس أمناء المركز في شهر يوليو في 
مبنى  بزيارة  األمناء  وقام  أوكسفورد.  منطقة  من  بارك،  ديتشلي 
المركز الجديد لمشاهدة ما تحقق من التطور في البناء خالل العام 

أعضاء مجلس أمناء المركز في ديتشلي بارك



زائرتين  زمالتين  منح  تم 
لشيفننغ في المركز خالل العام 

األكاديمي الحالي لكل من :
محمد  السيد  معالي   
الشؤون  وزير  عيسى،  بن 
األسبق  والتعاون  الخارجية  
واألمين  المغربية  المملكة  في 
الصلة،  منبر  لمؤسسة  العام 

المغرب.
ر  فيسو و لبر ا و  
مدير  السيتوفا،  أبو  ميرورت 
الشرقية،  الدراسات  معهد 

قزاقستان.
كما تم منح زماالت   
لآلتية  األخرى  الزائرة  البحث 

أسماؤهم:
مهرداد  الدكتور   
في  مشارك  باحث  فالحزاده، 
اللسانيات،  قسم  أبساال،  جامعة 
اهتماماته  وتتضمن  سويدن، 
في البحث والدراسة التاريخية، 
واللغات  الموسيقية،  والنظرية 
اإلسالمي،  والفن  اإليرانية، 

اإلسالمية. والثقافة 
إسماعيل  والسيد   
مرمرة،  جامعة  من  سيبيسي 
في  بالبحث  يقوم  إسطنبول، 
اإلسالمية  الشريعة  مجال 
فقه  وبخاصة  والتمويل، 
في  البيع  وأنواع  المعامالت، 
والفتوى  اإلسالمي،  االقتصاد 
في المعامالت الحديثة، وفتاوى 

العثماني. العهد 
السيد  والدكتور   
من  مصباحي،  الدين  شهاب 
بركلي،  كاليفورنيا،  جامعة 
قام  وقد  المتحدة،  الواليات 
ابن  مدرسة  لتأثير  بدراسة 
الكبروية. الطريقة  عربي على 

محمد  والدكتور   
أستاذ  العابدين،  زين  عصري 
العلوم  معهد  في  مساعد 
العلم،  جامعة  اإلنسانية، 
حول  ببحث  وقام  ماليزيا، 
المتعلقة  األحاديث  تفسير 

بالسياسة. 
المروزي  والسيد   
المفتي  نائب  الدين،  ضياء 
بدراسة  قام  ماليزيا،  كده،  في 
للدور  والقبول  الشعبية  للرؤية 
التطور  في  الكنيسة  تلعبه  الذي 

االجتماعي.

تفضل  نوفمبر  شهر  من  والعشرين  الثالث  في 
للدراسات  أوكسفورد  لمركز  الفخري  الراعي 
اإلسالمية صاحب السمو الملكي األمير تشارلز ولي 
عهد المملكة المتحدة باستقبال فخامة السيد عبد اهلل 
أمناء  مجلس  تركيا وعضو  رئيس جمهورية  غول 
المتحدة.  للمملكة  الرسمية  زيارته  خالل  المركز 
تخلل الزيارة عرض ألعمال المركز والتي جسدت 
فخري  كراع  تشارلز  لألمير  المشترك  االهتمام 
األمناء  مجلس  في  كعضو  غول  والرئيس  للمركز 
والمملكة  تركيا  بين  العالقة  على  التركيز  وكذلك 
المناسبة كذلك صاحبة  المتحدة. وتفضلت بحضور 

 الزماالت الزائرة
في املركز

معالي الشيخ عبد اهلل بن محمد السالمي يحاضر في معهد تيلوريان

السلطنة. عرش  سعيد  بن 
في  السالمي  اهلل  عبد  الشيخ  معالي  أكد   
على  االنفتاح  من  اإلسالم  به  يتميز  ما  على  خطابه 
التي  تلك  سيما  وال  األخرى،  الديانات  مع  الحوار 
بد  ال  أنه  وأضاف  السالم،  عليه  إبراهيم  إلى  تنتمي 
الناس بعضهم مع بعض على قدم متكافئة  يتعامل  أن 
إلى  دعا  إنه  والمساواة.  والكرامة  اإلنسانية،  قيم  من 
وتشجيع  األديان،  بين  الحوار  لتنمية  أكبر  جهود  بذل 
التفاهم المشترك، وهو نضال لعب فيه دورًا شخصيا 
سلطنة  اتخذتها  التي  المبادرات  إلى  وأشار  فعاال، 

العلمي. والتواصل  الحوار  لتشجيع  عمان 
بتقديم  نظامي  أحمد  فرحان  الدكتور  قام   
معالي الشيخ عبد اهلل السالمي والتعريف به وبالعالقة 
عمان،  وسلطنة  المركز  بين  واألكاديمية  العلمية 
الشكر  بتوجيه  ميكبيس  ريتشارد  السيد  قام  وأخيرًا 

جميعًا. والحضور  الكريم،  الزائر  إلى 

معالي  قام  2011م  سبتمبر  شهر  من   29 في 
الشيخ عبد اهلل بن محمد السالمي، وزير األوقاف 
بزيارة  عمان  سلطنة  في  اإلسالمية  والشؤون 
تيلوريان  معهد  في  محاضرة  وألقى  للمركز، 
لالحتفال  المركز  برامج  سلسلة  من  كجزء 
قابوس  السلطان  جاللة  لتبوء  األربعين  بالذكرى 

اإلسالم والتسامح 
محاضرة ألقاها معالي الشيخ عبد اهلل بن محمد السالمي

استعراض العالقات األكاديمية مع تركيا 
الرئيس عبد اهلل غول في كليرنس هاوس

فناء إسطنبول من جهة الشرق

السمو الملكي دوقة كورنوال ومعالي السيدة خير النساء 
غول.

مشاركة   تعرض  التي  اللقطات  جانب  إلى   
المركز،  نشاطات  في  تركيا  من  الرأي  وقادة  الباحثين 
المعاصرين  الباحثين  لمقابلة  فرصة  هناك  كانت  فقد 
سيبيسي  إسماعيل  الدكتور  تقديم  تم  حيث  تركيا.  من 
)زميل زائر يقوم بالبحث والدراسة في مجال الشريعة 
في  )باحث  بيراكن  كريم  والسيد  والتمويل(  اإلسالمية 
المركز يعمل للدكتوراة في علم المواد( لصاحب السمو 

الملكي وفخامة الرئيس.
لعبت تركيا دورًا بارزًا في عمل المركز منذ   
كتبًا  والمنشورات  للمطبوعات  برنامجه  شمل  البداية، 
المفكرين  ألعالم  التاريخي  الدور  على  الضوء  تسلط 
اإلسالمية  الدراسات  مجلة  ركزت  كما  األتراك، 
المواضيع  على  مستمرة  بصورة  المركز  في  الصادرة 

بتركيا.   المتعلقة 
الصور  آخر  والحضور  الضيوف  شاهد  كما   
فناء  سيما  ال  الجديد،  المركز  مبنى  في  التطور  عن 
إسطنبول الرائع والذي اكتمل أخيرًا، ويرحب بالزائرين 
لمشاهدته، ومما يزيده بهاء تزيينه بنافورة مركزية من 

الرخام التركي، ويتصدر واجهة المركز.
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 المنح الدراسية في
املركز

العام  في  المركز  استقبل 
طالب  أربعة  الجديد  األكاديمي 
وخمسة  البكالوريوس،  لمرحلة 
الماجستير  لمرحلة  طالب 
انضم  أوكسفورد،  جامعة  في 
ستة  صف  إلى  الجدد  الباحثون 
في  مستمرين  باحثين  عشر 
باحثين  ثالثة  أتم  وقد  المركز. 
العام  في  دراساتهم  المركز  من 
وانضموا  السابق  األكاديمي 
للباحثين  المركز  جالية  إلى 

المتخرجين.
المركز  باحثو  يقيم   
الكليات في مدينة  في سلسلة من 
باألقسام  ملتحقين  أوكسفورد 
البكالوريوس  لمرحلتي  المختلفة 
اهتمامات  وتتراوح  والماجستير، 
في  البكالوريوس  بين  دراستهم 
والعلوم  المعمارية  الهندسة 
علم  في  والدكتوراة  اإلنسانية، 
في  والماجستير  الحيوي،  الطب 

الصيدلة.
االتصال  خالل  ومن   
فإن  عليهم  والمشرفين  بالباحثين 
على  تام  اطالع  على  المركز 

وإنجازاتهم. الباحثين  تقدم 
الجاري  العام  وخالل   
المركز  باحثي  من  اثنان  تظاهر 

بتفوق خاص:
كيونغ  شاو  السيد   
مرحلة  في  طالب  وهو  يونغ، 
الطبيعية  العلوم  في  الدكتوراة 
في كلية هيوغ، وقد حصل على 
العلوم  في  الجامعة  من  جائزة 

لطبيعية. ا
عمر،  حسين  والسيد   
وهو طالب الدكتوراة في التاريخ 
له  طبعت  وقد  مرتون،  كلية  في 

ثالثة بحوث بكل نجاح.
وإضافة إلى ذلك فإن   
وهو  بنجواني  عباس  ظفر  السيد 
البكالوريوس  مرجلة  في  طالب 
واللغة  اإلنكليزي  األدب  في 
تم  قد  لنكولن  كلية  اإلنكليزية في 
طالب  لصحيفة  مديرًا  اختياره 

ألوكسفورد.

قام المركز في التاسع من شهر نوفمبر باستضافة 
وحقوق  والمسلمون  “اإلسالم  بعنوان  محاضرة 
أوكسفورد  بجامعة  االمتحانات  قاعة  في  اإلنسان” 
المركز  أمناء  مجلس  في  الجديد  العضو  ألقاها 
الدكتور  بيراك،  عهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب 

راجه ناظرين شاه.
الغربية  النظر  وجهات  تطور  أوال  عالج   
لقانون حقوق اإلنسان ونظريته من منظور علماني 
العالمي  لإلعالن  األساس  شكلت  والتي  بحت، 
الدولية  األعراف  من  وسلسلة  اإلنسان  لحقوق 

اإلضافية.
لم تنفرد الدول اإلسالمية بإبداء تحفظاتها   
عدد  قامت  فقد  االتفاقيات،  هذه  بنود  بعض  حول 
أو  ناحية  من  تحفظاتها  بإدخال  الحكومات  من 
أخرى، وبالرغم من ذلك فقد ظهر اتجاه من بعض 
والغربية  اإلسالمية  النظريتين  أن  يناقش  المعلقين 

لن تتوافقا.
للنصوص  المفصل  التحليل  من  انطالًقا   
من  كثيرًا  المحاضر  ناقش  بالموضوع  المتعلقة 
الغربية  النصوص  في  الموجودة  والقيم  اآلراء 

المعاصرة يمكن أن توجد، وفي عهد أسبق بكثير، في 
النصوص الدينية والقانونية اإلسالمية.

وستر  كلية  رئيس  اقترح  المحاضرة  وبعد   
البروفيسور جوناثان باتيس كلمات الشكر.

صاحب السمو الملكي الدكتور راجه ناظرين شاه يحاضر في قاعة 
االمتحانات

 صاحب السمو الملكي الدكتور راجه ناظرين شاه 
يتحدث حول: حقوق اإلنسان من وجهة نظر اإلسالم

قام معالي السيد أسامة عبد العزيز النجيفي، رئيس 
 11 في  للمركز  بزيارة  العراقي،  النواب  مجلس 
المركز  لمبنى  أكتوبر عام 2011م. وإثر زيارته 
الجديد وإعرابه عن تقديره لهذه المعلمة الحضارية 
في  االمتحانات  قاعة  في  محاضرة  ألقى  الرائعة، 
نظمها  عشاء  مأدبة  وحضر  أوكسفورد،  جامعة 
الزيارة  هذه  في  ورافقه  بيليول.  كلية  في  المركز 
وفد كبير من أعضاء مجلس النواب العراقي يمثل 
 aالسير المجلس. وقام  الموجود في  الكبير  التنوع 
جيرمي كرينستوك، ممثل المملكة المتحدة الخاص 

السابق لدى العراق، بأداء كلمة الشكر.
األسئلة  على  وردوده  محاضرته  في   
تال  الذي  الممتع  الحي  النقاش  خالل  المتنوعة 
بكل  النجيفي  السيد  معالي  تحدث  المحاضرة، 
في  العراق  يواحهها  التي  التحديات  عن  صراحة 
نضاله لتأسيس دولة ديمقراطية برلمانية في البالد. 
وهو أمر يتعلق بتأمين أن المواد األساسية للدستور 
قد تمت صياغتها بصورة صحيحة، وأكد أن ذلك 

يتطلب مزيدا من الوقت حتى تتم صياغة بنود الدستور 
من قبل خبراء القانون في جو من التأمل الهادئ بدال 

من االختالف السياسي الحاد.
تعهد  تطوير  كذلك  الضروري  لمن  وإنه   
واسع بدعم الديمقراطية لتعمل عملها. إنه تحد يواجهه 

جميع المواطنين والمؤسسات في العراق.

بناء الديمقراطية في العراق 
محاضرة معالي السيد أسامة النجيفي

معالي السيد أسامة عبد العزيز النجيفي وهو يوقع على سجل الزائرين 
في مبنى المركز الجديد
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المشاركون مع معالي السيد أندريو سميث عضو البرلمان، والمدير، 
ومنسقي البرنامج

تدريب قادة المستقبل  

لمجلة  األخير  العدد  احتوي    

في  الصادر  اإلسالمية  الدراسات 

مايو 2011 على مقاالت لروكساني 

صدر  المال  براهين  حول  ماركوتي 

الدين الشيرازي على الوجود العقلي، 

سياسات  حول  ايتشوان  نور  وموتش 

سريه  وإيلزبيث  جديد،  من  األسلمة 

حول تفسير األحالم اإلسالمي.

الصادر  العدد  واحتوى   

الدراسات  لمجلة   2011 سبتمبر  في 

اإلسالمية على مقاالت ألرين شوكت 

السهروردي،  حول  القدسي  سالمة 

شنيونغ  وجوزف  جولد،  وربيكا 

والتحديات  األخير  النجاح  حول  ليو 

للحزب اإلسالمي الماليزي باس.

ويحتوي العدد كذلك على   

أحدث  من  كتابًا   25 ونقد  عرض 

الدراسات  مجال  في  المطبوعات 

المتعلقة باإلسالم والعالم اإلسالمي.

 مجلة الدراسات  
اإلسالمية

اإلصدار 22، العدد 2 و3
برنامجه  بتنسيق  المركز  قام 
اإلسالمية  للقيادة  السنوي 
في   2011 سبتمبر  في  الناشئة 
جامعة  جرج،  كرايست  كلية 
أوكسفورد. إن هذا البرنامج، وهو 
استقطب  السلسلة،  في  السادس 
ونساءًا  رجاال  اإلسالمية  الناشئة 
بريطانيا  في  المختلفة  المناطق  من 
تساهم  التي  للطرق  مكثفة  لدراسة 
أوسع  بشكل  المسلمة  الجالية  فيها 

البريطاني. المجتمع 
من  دعمًا  البرنامج  تلقى   

الملكي  السمو  لصاحب  الخيري  الصندوق 
وشمل  األمانة.  ومؤسسة  تشارلز،  األمير 
وورشات  ومناقشات،  محاضرات،  البرنامج 
التي  بالخبرات  المشاركين  لتعريف  عمل 
التي  الفرص  استغالل  في  إليها  يحتاجون 
على  المناقشات  وتركزت  أمامهم،  ستفتح 
التي  المستقبلية  والوطنية  المحلية  األدوار 
يخدموا  أن  يمكن  وكيف  يلعبوها،  أن  يمكن 
المملكة  في  المسلمة  الجاليات  طموحات 
مشاركتهم  مستوى خالل  أعلى  على  المتحدة 

ككل. بالدهم  نشاطات  في  التامة 
أخرى  مرة  المركز  وسعد   

الكبيرة  الشخصيات  من  واسعة  سلسلة  باستجالب 
الحكومي،  والقطاع  العام،  والقطاع  البرلمان،  من 
ومن بينهم سعادة السيد ألن دونكان عضو البرلمان. 
دومينيك  السيد  سعادة  الختامية  الجلسة  بخطاب  وقام 
زيارة  فرصة  كذلك  للمشاركين  وأتيحت  كريف. 
اسميث  أندريو  السيد  معالي  ومنزل  البرلمان،  مقر 
الشرقية، والمبنى  لمنطقة أوكسفورد  البرلمان  عضو 

أوكسفورد. في  للمركز  الجديد 
ويظل برنامج القيادة اإلسالمية الناشئة من   
مع  للتواصل  األساسي  والمقوم  المركز،  برامج  أهم 

المتحدة. المملكة  لمة في  المس     الجاليات 
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