
السياسة يف العامل اإلسالمي
 كان تحليل التطورات السياسية

 واإلجتامعية املعارصة يف العامل

 اإلسالمي نقطة تركيز هاّم  يف سلسلة

 الندوات العلمية للمركز، والتي

 تضمنت مجموعة من الندوات

 الخاصة من قبل املحارضين الزائرين

 خالل الفصلني الثاين والثالث الجامعي

بأوكسفورد

 وقد تفّضل برئاسة إحدى الندوتني

 عن أفغانستان السيد روري ستيوارت،

 عضو الربملان، الكاتب السائح والذي

 ُعرف باختصاصه عن تلك املنطقة،

 واألخرى ترأسها السيد شريارد كاوبر-كولس، السفري الربيطاين إىل أفغانستان

 سابقاً واملمثل الخاص عن اململكة املتحدة ألفغانستان وباكستان الحقاً،

والذي قد كتب عن الفرتة اللتي قضاها يف كابل

 نظم املركز خالل األشهر املاضية عدة مؤمترات أكادميية، بعضها مع رشكاء

اإلجتامعي اإلسالم  تاريخ  مجال  يف  البحث  من  التزمه  ملا  تعزيزاً   دوليني، 

الصدد، هذا  ويف  أوروبا.  يف  املسلمني  ووجود  آسيا  جنوب  يف   والفكري 

 استضاف املركز يف مارس مؤمتراَ بأوكسفورد للنظر يف توسيع نطاق مرشوع

 األطلس - املرشوع البحثي الرائد الذي يدرس انتشار الشبكات اإلجتامعية

ليشمل املستقبل  يف    - واملكان  الزمان  عرب  اإلسالمي  العامل  يف   والفكرية 

مناطق غري جنوب آسيا

 اشتمل املشاركون – الذي بلغ عددهم عرشون مشاركا – يف هذه املناقشات

العامل اإلسالمي وكذلك من اململكة املتحدة والواليات  عىل كبارالعلامء من 

وعلوم النرش  مجاىَلْ  يف  الخرباء  من  عدد  اليهم  انضّم  كام  والهند،   املتحدة 

الحاسبة الرقمية

 ودارت النقاشات حول إطار وحدود زمنية وجغرافية لتوسيعات مستقبلية

لنتائج قصوى  قيمة  يوفّر  الرقمية حتى  التقنية  وكيفية سريعملية   لألطلس 

 متحورت نقاشاتهم حول تدّخل الغرب السيايس والعسكري يف أفغانستان

 والدروس اللتي ينبغي أن تعلم من حيث السياسة وصنع القرار ومدى

 فعالية هذه التدخالت، وقد أثار املوضوع مناقشات حية جداً يف كال

الجلستني

 متحورت نقاشاتهم حول تدّخل الغرب السيايس والعسكري يف أفغانستان

 والدروس اللتي ينبغي أن تعلم من حيث السياسة وصنع القرار ومدى

 فعالية هذه التدخالت، وقد أثار املوضوع مناقشات حية جداً يف كال

الجلستني

 وإضافة اىل ذلك، قام املركز باستضافة مناقشة حول السياسة الربيطانية

 للرشق األوسط تحت رئاسة السيد ديفد كوارري، املدير يف مكتب الشؤون

 الخارجية والكومنولث ملنطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا، والذي قام

 بإبراز القضايا املعقدة التي تواجه صانعى القرار يف وايت هول حاليا

 والناجمة عن التغريات السياسية األخرية وإعادة انحياز السلطة السياسية يف

شامل أفريقيا وبالد الشام
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اإلسالم يف جنوب آسيا واملسلمني يف أوروبا
املؤمترات األكادميية الدولية عن
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املشاركون يف مؤمتر األطلس املنعقد يف مارس

البحث ويسهل الوصول اليها من داخل الجامعات وخارجها

البقية ص ٣

 السيد روري ستيوارت، عضو الربملان، أثناء

ندوة خاصة يف قاعة اإلمحانات
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 رحب املركز املفوض السامي الهندي، معايل السيد جيمني

محارضة إللقاء   باغوايت 

حكام “لغات   عن 

إىل املايض  الهند:   شامل 

من قام  والتي   الحارض”، 

بني الصالت  بتتبّع   خاللها 

السياسية والسلطة   اللغة 

عىل مر القرون

العام ملنظمة بتسوان، األمني  الدكتور رسين   تفّضل سعادة 

 آسيان )٢٠٠٨-٢٠١٢( ووزير الخارجية مملكة تايلند سابقاً،

 بإلقاء محارضة بقاعة اإلمتحانات يف ٢٨ يناير ٢٠١٣ تحدث

 فيها عن التحديات

تواجه جنوب  التي 

وال آسيا،   رشق 

املجتمعات  سيام 

فيها،  املسلمة 

ترشع  حيث 

آسيان  منظمة 

برنامج تنفيذ   يف 

لتحديثها  طَموح 

وتحسني فعاليتها

يوم ٢٥ ببغداد  األعظم  اإلمام  كلية  بوفد من  املركز   رّحب 

فرباير

مع التعاون  إمكانيات  مناقشة  الزيارة  من  الغرض   وكان 

قام كام  الصدد،  بهذا  الخيارات  من  عددا  واقرتحت   املركز 

بزيارة  الوفد 

الجديد  املبنى 

وقد  للمركز. 

عىل االتفاق   تّم 

للتعاون  إطار 

ملستقبيل  ا

ل د لتبا ا  و

بني  األكادميي 

الكلية واملركز

يف ببّكني،  منزو،  بجامعة  محارضة  بإلقاء  املركز  مدير   قام 

السيد زانج لينب، بلقاء كّل من   ديسمرب ٢٠١٢، كام ترشّف 

جن والسيد  الدينية،  للشؤون  الدولة  ادارة  رئيس   نائب 

 جوانجيان، رئيس الجمعية اإلسالمية الصينية، واألستاذ سونج

من، نائب رئيس جامعة منزو

إمكانية حول  اآلراء  املركز  مدير  تبادل  زيارته،  أثناء   ويف 

مع  التعاون 

ت سسا ملؤ  ا

 األكادميية يف الصني،

يجري عليه   وبناًء 

تخطيط  حالياً 

املتبادلة  الزيارات 

األكادمييني  من قبل 

لني و ملسؤ ا  و

الصينيني

 وقد نالت عالقة املركز مع مركز الدراسات اإلسالمية

 بجامعة ديوك مزيداً من التعّزز من خالل استضافة

 االجتامع السنوي للمجلس االستشاري ملركز الدراسات

اإلسالمية بجامعة ديوك مبدينة أوكسفورد يف مايو

 تلقى املجلس االستشاري عروضا عن أنشطة البحث

 والتدريس للمركز من قبل زمالء املركز وعميد الطلبة،

 كام جرت هناك مناقشات حول كيفية تطوير املزيد من

التعاون األكادميي بني املؤسستني

ندوات الزمالء

يف الزمالء  ندوات   أتاحت 
فرصة الجامعي  الثاين   الفصل 
من يسمعوا  أن  املركز   ألعضاء 
عن للمركز  الزائرين   الزمالء 
 أعاملهم الجارية، واحتوت عىل

التقاديم التالية

منوذج يكسل:  يوسف   د. 

 للتنمية االجتامعية القامئة عىل

الديناميات املحلية؛

مفهوم  طالب:  هيكل   السيد 

الوسطية يف العالقات الدولية؛

 د. عثامن مرزك كوبو: البندقية 

واملسبّحة؛

أنور:  زرينة  رسي   تان 

االجتامعية  املسؤوليات 

للرشكات؛

 د. منيف نوردين: علم التفسري 

وتحليل الخطاب النقدي؛

 د. سيتي عبيد: منوذج التحرير 

اإلجتامعي املايل؛

حافظ  قراءة  إنان:  مورت   د. 

شرياز يف الخالفة العثامنية

:

ندوات الطالب الجامعيني

غريهم و  املركز  علامء   قامت 
 من متخرجي جامعة أوكسفورد
ندوات يف  بحوثهم   بتقديم 

الطالب الجامعيني باملركز

شريين من  واحد  كل   قام 
جوز رسول،  عليزة   والنت، 
هو، كارولني  كانوداى،   جوول 
كونستانتينا واليت،   تبّسم 
وفرانيا بك  أنام   إسيدوروس، 
 رنك كتّي بتقديم بحوثهم خالل

الفصل الجامعي الثاين

الثالث، الجامعي  الفصل   ويف 

 قام كل واحد من شوزاب رضا،

وونك، بن  جن  روب،   ميكان 

كوسناك، باوول  جري،   بايرون 

 مرييديث مكالفلن، هم بوركر،

كوبستيك جو  نك،  تسنك   جيا 

وويليم مسكر بتقديم بحوثهم

العالقات الدولية

الصني

.

.

العراق

.

.

الواليات املتحدة

.

.

آسيان
)اتحاد دول جنوب رشق آسيا( 

.

الهند

.

قرغيزستان

السابقة الرئيسة  أوتونباييفا،  روزا  الرئيسة   اجتمعت 

 لجمهورية قريغيزستان، بزمالء املركز عىل مأدبة غداء أعّدت

.تكرميا لها يف ١٠ يناير

الزوار الدبلوماسيون

ثامبيناثان جاسوداسن، السيد  باستضافة سعادة  املركز   قام 

مصطفى السيد  وسعادة  لسنغافورة،  السامي   املفوض 

.موجزينوج، سفري البوسنة والهرسك

.

.

.
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 قام املركز برشاكة مع يونسكو )منظمة األمم املتحدة

 للرتبية والعلم والثقافة( وجامعة حجة تبة بتنظيم مؤمتر

 يف أنقرة حول موضوع “الهجرة واإلسالم والتعددية

الثقافية يف أوروبا

 وتفّضل إللقاء خطبة اإلفتتاح معايل السيد عبد الله غل،

.رئيس جمهورية تركيا عضو هيئة أمناء املركز

 وتشارك زمالء املركز يف املناقشات الالحقة إىل جانب من

 األكادمييني وصانعي القرار من أوروبا، تركيا ومختلف

أنحاء العامل

 وتركزت املناقشات عىل قضايا ذات خطورة بالغة من

 الهوية واالندماج واالستيعاب وارتباطها بتطورات واسعة

 النطاق يف مجال حقوق اإلنسان والحريات األساسية عرب

 أوروبا، مع تركيز خاص عىل املجتمعات الرتكية املنشأ يف

الدول األوروبية

 كانت القضية السورية عىل جدول األعامل للمناقشة يف

 ندوة برئاسة الكاتب الصحايف الدكتور باتريك سيل، الذي

كتب ونرش عىل نطاق واسع عن ذلك البلد وتلك املنطقة

 ومن خالل الندوة، قام بتتبع مسار “املأساة السورية”،

 متفحصاً مسار التطورات الداخلية املعّقدة العنيفة يف

 سوريا ومدى انعكاساتها عىل املنطقة والخيارات الصعبة

التي تواجه املجتمع الدويل

 وتّم اختيار موضوع التغيري يف العامل العريب من قبل

 السيايس واملثّقف الفلسطيني، الدكتور زياد أبو عمرو،

 والذي كان قد شغل منصب وزير الخارجية يف حكومة

 الوحدة الوطنية الفلسطينية عام ٢٠٠٧، وقّدم من خالل

 الندوة وجهة النظر الفلسطينية بشأن التطورات األخرية

يف املنطقة وآثارها عىل عملية السالم

 وبلغت السلسلة نهايتها مع تحليل لألحداث يف مرص من

 قبل السفري الربيطاين الحايل إىل القاهرة، السيد جيمس

وات

 حرض عدد من الخرباء يف مجال التمويل اإلسالمي، سواء

 األكادمييني واملامرسني، املائدة املستديرة املشرتكة الرابعة

 يف ديتشيل بارك مقاطعة أوكسفورد يف مارس، والتي قد

 اشرتك يف تنظيمها مع املركز وهيئة األوراق املالية، ماليزيا،

لتشجيع التبادل واإلبتكار يف هذا املجال

 وسبق املؤمتر عشاء يف النكاسرت هاوس يف لندن، الذي

 خاطب فيه املشاركني صاحب السمو املليك راجا الدكتور

 ناظرين شاه، عضو هيئة أمناء املركز والسفري املايل ملركز

.التمويل اإلسالمي الدويل املاليزي

 ويف ديتشيل، استقرت املائدة املستديرة إىل مناقشة

 تفصيلية حول قضية التطور من منهج التوافق مع الرشيعة

 اإلسالمية إىل منهج اإلستناد عىل الرشيعة اإلسالمية، والتي

 متثل إحدى التحديات األساسية التي تواجه قطاع التمويل

.اإلسالمي يف جميع أنحاء العامل

 وتضمن املشاركون داتوك رانجيت أجيت سينغ، رئيس

 لجنة األوراق املالية، ماليزيا، تان رسي زارينا أنور، الزميلة

 الزائرة للمركز، يف مجموعة واسعة من املنظمني املاليني

 وصانعي القرارات من مختلف أنحاء العامل اإلسالمي، إىل

جانب أكادمييني بارزين يف هذا املجال وخرباء املرصفيني

األنشطة البحثية للمركز
البقية من ص ١
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السياسة يف العامل اإلسالمي

يستضيف املركز املائدة املستديرة حول التمويل اإلسالمي

.

.

.

.

.

.

..

 الزماالت الزائرة
٢٠١٤/٢٠١٣

للزماالت طلباً   ٩٣ املركز   تلقى 
للزماالت طلباً   ٧٠ و   الزائرة 
بينها من  وتّم  البحثية،   الزائرة 

التعيينات التالية

)جامعة نكسا  آريا   الدكتورة 

زمالة عىل  حازت   براندايس( 

الزائرة، الدن  بن   محمد 

كبييل كلنهال   والدكتورة 

عىل حازت  مرمرة(   )جامعة 

املطوع العزيز  عبد   زمالة 

مرات م.  والدكتور   الزائرة، 

تبة( حجة  )جامعة   أردوغان 

)جامعة الييوا  الال  الدكتورة   و 

عىل حازا  اللذان  باكو(   دولة 

الزماالت الزائرة

زمالء ثالثة  تعيني  تّم   وكذلك 

-٢٠١٣ لعام  الزائرين  شيفننغ 

محمود الدكتور  وهم:   ،٢٠١٤ 

البحث مدير  الرحيم،   عبد 

الكويت مبؤسسة   العلمي 

واألستاذ العلمي؛   للتقدم 

العربية أستاذ  سّني،   أميدو 

األوسط الرشق   ودراسات 

 بجامعة دولة الجوس؛ والدكتور

عميد آنتونيو،  شافعي   محمد 

لإلقتصاد تزكية  جامعة   كلية 

اإلسالمي، اندونيسيا

 وحاز الدكتور سيف األمم عىل

البحثية البخاري  اإلمام   زمالة 

كريم صادق الدكتور  و   الزائرة 

الرتمذي اإلمام  زمالة   عىل 

حاز كام  الزائرة،   البحثية 

عىل البدواوي  سيف   الدكتور 

مساعدة البحث العلمي الزائرة

: 

.
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 باحث املركز يحصل عىل
منحة فولربايت

 السيد كوثر زمان، باحث املركز
حصل مهاتري،  تون  منحة   عىل 
لدراسة فولربايت  منحة   عىل 
بجامعة القانون  يف   املاجستري 
 هارفارد، وسيبدأ فيها يف خريف

٢٠١٣.

.



 قام املركز خالل فصل الربيع الجامعي بعقد سلسلة

 من الندوات العلمية حول موضوع “اإلسالم يف

 أوروبا”، تضمن املحارضون فيها وعناوين محارضاتهم

عىل

 لوسندا بالت، جامعة لندن، “الشبكات االجتامعية

 للمسلمني الربيطانيني والتغيري بني األجيال”؛ رون جيز،

 جامعة لفربول هوب، “ الطرق الصوفية يف الغرب”؛

 كاويري قرييش، جامعتى أوكسفورد وسسيكس،

 “ كتيبات الزواج اإلسالمية: تداول، والخطابات

 والتفسريات بني املسلمني يف اململكة املتحدة”؛ لويس

 مايكل، جامعة هل، “ القيادة املسلمة الربيطانية:

 العمل مع التحليل املركز عىل األزمات”؛ مورتس س.

 برجر، جامعة ليدن، “تطبيق الرشيعة يف أوروبا”؛ ليون

 موساوي، جامعة لفربول، “اعتناق اإلسالم يف بريطانيا

 املعارصة: االستجواب والتفاوض”؛ عائشة جوييل،

 جامعة ايسيكس، “ التدين بني األتراك األوروبيني

 واألتراك يف تركيا”؛ كريس آالن، جامعة برمنجهم،

 “ بني اليسار واليمني: الخطابات املعادية لإلسالم يف

املجال السيايس

 ويف فصل الخريف الجامعي، عقد املركز سلسلة

 من الندوات العلمية بعنوان “االتجاهات يف الرتبية

 اإلسالمية”، واللتى شملت عىل املحارضين التايل

أسامؤهم وعناوين محارضاتهم

 د. محمد صالح، كلية تولوز لإلقتصاد، “من

 الكتاتيب اىل املدارس: تحديث التعليم، والدين

 ورأس املال البرشي يف مرص يف القرن العرشين”؛

 د. عبد الله شاهني، معهد ماركفيلد للدراسات

 العليا، “االتجاهات الجديدة يف الرتبية اإلسالمية:

البيداغوجيا وتشكيل الهوية

ربيع ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ م       ٤

الندوات العلمية
” الندوات العلمية للمركز حول “اإلسالم يف أوروبا” و “التعليم اإلسالمي

:.”

:

.”

زيارات وزارية

برت حول بالسيد  بالرتحيب  املركز   قام 

مسؤوليته دائرة  عن  املستديرة   املائدة 

 الوزارية يف وزارة الخارجية والكومنولث،

وشامل األوسط  الرشق  تشمل   والتي 

 أفريقيا. وتناول النقاش مجموعة واسعة

العريب، العامل  يف  الراهنة  القضايا   من 

املرتتبة اآلثار  الخصوص  وجه   وعىل 

الدول يف  السياسية  التغريات  فرتة   عىل 

العربية

السيد آلسرت برت، عضو الربملان

بها قام  زيارة  أيضا  املركز   استضاف 

الوكيل آستور،  اللورد  السيد   معايل 

الدفاع، وزارة  يف  الدولة  لوزير   الربملاين 

 والذي قام خالل زيارته بالتقاء عدة من

األكادميي املجتمع  وأعضاء  املركز   زمالء 

وكذلك أوسع،  نطاق  عىل  أكسفورد   يف 

األنشطة من  مجموعة  اطالعه عىل   تم 

والرشاكات األكادميية للمركز

اللورد آستور
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