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باستضافة مايو  املركز يف ٢٩   قام 
ايلدرز” “ذي  مع  نقاش   حلقة 
واحلوار “الرصاع  موضوع   حول 
للسلطة” يف  والسالم: قول احلق 
بأوكسفورد. شيلدونيان   مرسح 
والتي هذه،  احللقة   وتشكلت 
من جزءا  املركز،  مدير   أدارها 
واملحارضات الفعاليات   سلسلة 
صاحب بافتتاحها  ترشف   التي 
يف ويلز  أمري  امللكي   السمو 
حول بمحارضته   ١٩٩٣  عام 
والغرب”، “اإلسالم   موضوع 

 والتي تبعها حمارضات كل من نيلسون مانديال عام ١٩٩٧ وكويف
عنان عام ١٩٩٩

لألمم السابق  العام  )األمني  عنان  كويف  النقاش  حلقة   وتضمنت 
جيالين حنا  السابق(،  األمريكي  )الرئيس  كارتر  جيمي   املتحدة(، 
أيرلندا )رئيسة  روبنسون  وماري  اإلنسان(،  حقوق   )حمامية 

الرصاع واحلوار والسالم: قول احلق للسلطة

 السابقة(، كام شهد املناسبة ماريت اهتيساري )رئيس فنلندا السابق(
وقد اهلند(.  للنساء،  الذايت  التوظيف  مجعية  )مؤسسة  بت   وإيال 
أمام وحتدثوا  للمنظمة  االستشاري  املجلس  ايلدرز”  “ذي   رافق 
الشخصيات وكبار  واألكاديميني  اجلامعة  طالب  من  كبري   حشد 

العامة
الصفحة ٣ تابع يف 

حلقة نقاش مع “ذي ايلدرز” حول

األمم املتحدة والعامل اإلسالمي
نائب األمني العام لألمم املتحدة حيارض عن

 قام املركز يف يوم األربعاء ٤ يونيو باستضافة حمارضة نائب األمني
املتحدة، لألمم   العام 
الياسون. يان   السيد 
الياسون، السيد   وشغل 
الدبلوماسية مهنته   خالل 
السفري منصب   املتميزة، 
واشنطن يف   السويدي 
األمم لدى   وبعدها 
، ورئاسة اجلمعية  املتحدة 
املتحدة لألمم   العامة 
أول منصب  يف   وعني 
العام لألمم لألمني   وكيل 
املتحدة للشؤون اإلنسانية

الواسعة، الدولية  خربته  عىل  باالعتامد  الياسون،  السيد   وناقش 
السلم صون  هي:  رئيسية  جماالت  ثالثة  يف  املتحدة  األمم   دور 
 واألمن الدوليني وتعزيز التنمية ومحاية حقوق اإلنسان، كام حّدد
 عىل وجه اخلصوص الروابط بني املسؤوليات الثالثة. وباإلضافة
 عىل ذلك، قام بتحليل تأثري التغري يف املشهد الدويل األوسع وما
ويشمل األطراف،  املتعدد  الدويل  التنسيق  من  ذلك  عىل   يرتّتب 

ذلك العامل اإلسالمي

النزاعات منها  القضايا،  من  واسعة  جمموعة  النقاش   وتناول 
 احلالية يف سوريا وفلسطني والقضايا العاملية الطويلة األمد، مثل
اللورد هاين، لورد تشيسوك املائي والنمو السكاين. وقام   األمن 
نيويورك، يف  املتحدة  األمم  لدى  السابق  الربيطاين   والسفري 

بتقديم الشكر والتقدير

حلقة نقاش مع “ذي ايلدرز” يف مرسح شيلدونيان، أوكسفورد

السيد يان الياسون
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 والبحوث االسرتاتيجية، إلطالق كتابه األخري “آفاق
العاملي النظام  يف  والنفوذ  السيادة  األمريكي:   العرص 

اجلديد

حيث هاوس،  رودس  يف  الكتاب  إطالق  عقد   وتّم 
للكتاب املوّقعة  نسخهم  عىل  الضيوف   حصل 
 وشجعت العروض التقديمية حول املواضيع الرئيسية
 للكتاب مناقشة حية عىل مأدبة غداء أقيمت عىل رشف
املبنى بزيارة  أيضًا  قام  والذي  السويدي،   الدكتور 
 اجلديد للمركز. وقد سبق هذا احلفُل إطالَق الكتاب
يف معرض لندن للكتاب واألحداث الرتوجيية الدولية

العربية اململكة  يف  املهاجرون  املسلمون   الفلبينيون 
الدكتور كوستاس رتسيكاس، مدرسة  السعودية”؛ 
 الدراسات الرشقية واإلفريقية، لندن، “اجلانب اآلخر
الدكتورة إندونيسيا”؛  يف  الزكاة  التامس  اهلدية:   من 
 مييل ويليامسون، جامعة برونيل، “عروض اإلسالم
اململكة يف  الصحافة  حالة  التعبري:  حرية   وقضية 
جامعة قنديل،  حازم  الدكتور  والفرنسا”؛   املتحدة 
مرص”؛ يف  املسلمني  اإلخوان  عامل  “فتح   كامربدج، 
ساسكس، جامعة  مارسدن،  ماغنوس   األستاذ 
احلديثة”؛ احلدود  عرب  األفغان  التجار  جتارة   “عوامل 
 األستاذة نيلوفر حائري، جامعة جونز هوبكنز، “يف
بني ما  للصالة  إثنوغرافية  دراسة  اإلهلي:   احلضور 

النساء املسلامت يف إيران

السنوي االستعراض   تّم 
يف األطلس   ملرشوع 
شهرين خالل   أوكسفورد 
،٢٠١٤ ويوليو   يونيو 
مرشوع قمة  مجعت   حيث 
استغرقت والتي   األطلس، 
فريق األطلس أسابيع،   مخسة 
يشمل والذي   الكامل، 
الدكتور البارز  الزائر   الزميل 
 ديفيد دامريل، وزميل البحث
نظامي، معني  الدكتور   البارز 
الدكتورة البحث   وزميلَتي 
 فوزية فاروق أمحد والدكتورة
تضّمن كام  روب،   ميغان 
رسام القمة  يف   املشاركون 
أليكس الدكتور   اخلرائط 
السيدة واملصّممة   كينت 

غريس فوسيل
 

الوضع بتقييم  القمة   قامت 
وحتديد للمرشوع،   احلايل 
يتعني الذي  العمل   وتنظيم 
املنهج وتقرير  به،   القيام 
الزمني واجلدول   والعملية 
املتبقي،  إلمتام عمل األطلس 
مع العمل  فريق  تشاور   بعد 
 نارش األطلس، مطبعة جامعة
عن )نيويورك(،   أوكسفورد 
وتفاصيل الفنية   املواصفات 

النرش

 قمة مرشوع األطلس
٢٠١٤

سند مجال  الدكتور  باستضافة  املركز  ترّشف   قد 
للدراسات اإلمارات  مركز  عام  مدير   السويدي، 

آفاق العرص األمريكي: السيادة والنفوذ يف
النظام العاملي اجلديد 

: مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية يطلق كتابه اجلديد

 مدير املركز مع الدكتور جامل السويدي

األسبوعية العلمية  املحارضات  سلسلة  تنظيم   تّم 
“عروض عن  الثالث  اجلامعي  الفصل  يف   للمركز 
هذه ورّكزت  الناشئة”.  اآلفاق  واملجتمع:   اإلسالم 
بعقدها قام  والتي  العلمية،  الندوات  من   السلسلة 
بن سلطان  زمالة  عىل  احلائز  طالب،  حممد   الدكتور 
نظر وجهات  اكتشاف  عىل  للمركز،  العزيز   عبد 
وشعائره اإلسالم  جتاه  املعارصة  االجتامعية   العلوم 

 األساسية يف السياقات املختلفة للعامل اإلسالمي

 وتضّمن املتحدثون واملوضوعات يف هذه السلسلة:
وكلية متبل  كنيسة  جونز،  غريفيث  روبن   القس 
اإلنجليزي والقانون  “اإلسالم  لندن،   كنجس، 
 والتطورات التي حدثت منذ اجلدل”؛ الدكتور مارك
العامل احلّجاج:  “قصص  هال،  جامعة   جونسون، 

عروض اإلسالم واملجتمع
الندوات العلمية للمركز حول

بأن واحتّج  اإلسالمي،  العامل  يف  العلمي   النشاط 
للمجتمعات خاصة  ظاهرة  كونه  عن  بعيدا   ذلك، 
 املسلمة، يعكس عىل الثروة املتزايدة ألوروبا وهيمنتها
التارخيية الفرتة  يف  الدولية  التجارة  عىل   التدرجيية 
صليبا األستاذ  برعاية  نوح  مؤسسة  وقامت   املعنية. 
ألقاها أيضًا، حيث  ماليزيا  املحارضة يف   إللقاء هذه 
 يف جامعة تون عبد الرزاق يف كواالملبور يوم ٢٦ مايو

 وعّززت مسامهة األستاذ صليبا جهود املركز املتواصلة
يف تشجيع دراسة دور العلم يف املجتمعات املسلمة

العربية اللغة  أستاذ  صليبا،  جورج  األستاذ   كان 
 والعلوم اإلسالمية يف قسم الرشق األوسط واللغات
زمالة عىل  حاز  قد  كولومبيا،  جامعة  يف   اآلسياوية 

حممد نوح باملركز خالل فصل الصيف اجلامعي

 قام األستاذ صليبا بإلقاء حمارضتني عاّمتني يف املركز
كزميل أوكسفورد  يف  قضاها  التي  الفرتة   خالل 
“آدم “الكندي عىل مذنب هايل” و   للمركز، بعنوان 
 سميث حول تراجع العلوم اإلسالمية”. تناول من
وهبوط صعود  نمط  هذه  الثانية  املحارضة   خالل 

العلم اإلسالمي
األستاذ جورج صليبا حيارض عن

طالب املركز
استقبال حفلة  املركز   عقد 
الـ٢٩، لطالبه  السنة   هناية 
معظمهم سيغادر   والذي 
أماكن قاصدين   أوكسفورد 
املركز كل يتمنى هلم   جديدة. 
يستمّروا أن  ويأمل   التوفيق 
سابقني. كخرجيني   بالتواصل 
جمموعة إختيار  زال   وما 
١٥/٢٠١٤ للعام   الطالب 
أربعة منح  تّم  فقد   جاريًا، 
 منح دراسية عند إرسال هذه
ستة وتبقي  للطبع   النرشة 

.أخرى قيد النظر
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قول احلق للسلطة
يف مركز  مدير   وقال 
أن للمناقشة   مقدمته 
يمثلون ايلدرز”   “ذي 
من هلا  مثيل  ال   ثروة 
جماالت يف   اخلربة 
والقيادة  احلكم 
وعىل  والدبلوماسية، 
مؤسسها تعبري   حد 
 نيلسون مانديال، مل يتّم
قول ملهمة  إال   مجعهم 

احلق للسلطة

املنظمة، رئيس  أّكد  النقاش،  حللقة  تقديمه   ويف 
خربهتم باستخدام  التزامهم  عنان،  كويف   السيد 
والعدالة السالم  خدمة  يف  اجلامعي   ونفوذهم 
الثالثة األهداف  حّدد  كام  اإلنسان،   وحقوق 
 األساسية للمنظمة عىل النحو: جمتمع عاملي عادل

وشامل، التحرر من اخلوف والتحرر من العوز

 وشملت القضايا التي تناوهلا “ذي ايلدرز”  أثناء
حقوق وتعزيز  النزاعات  حل  كيفية   حديثهم 
كيفية الرشيد”،  “احلكم  يتضمن  ما   اإلنسان، 

والدور العرقي،  واإلنقسام  الطائفية   مواجهة 
بناء يف  املرأة  به  تقوم  أن  ينبغي  الذي   احلاسم 
جامعة رئيس  نائب  قام  اخلتام،  ويف   السالم. 
كلمة بأداء  هاملتون،  أندرو  األستاذ   أوكسفورد، 

الشكر والتقدير

خالل ومن  علنا  تعمل  ايلدرز”  “ذي  منظمة   إن 
 الدبلوماسية اخلاصة يف توجيه قادة العامل واملجتمع
 املدين لتحليل النزاعات وحلها وحتدي االضطهاد

وتعزيز احلكم الرشيد وإثارة القيادة األخالقية

 سلسلة صناع احلضارة اإلسالمية

 زيارة أصدقاء ومضّيفْي
 كنيسة كرايست

نرش جمّلدين يف

أوكسفورد مركز   وقد رحب 
اإلسالمية  للدراسات 
كنيسة ومضّيفي   أصدقاء 
اجلديد مبناه  يف   كرايست 
هذه خالل  ومن  يونيو.   يف 
من أربعون  قام   الزيارة، 
 األصدقاء واملضّيفني  بجولة
تّم حيث  اجلديد  املبنى   يف 
قبل من  املركز  عن   إعالمهم 
ريتشارد السيد   مسجله، 
الصندوق وأمينة   ميكبيس، 
روزماري السيدة   الداخيل، 
باملشاركة قاموا  كام   فريم، 
بنّي حيث  تفاعلية  جلسة   يف 
األكيتي، عفيفي   الدكتور 
الدراسات يف  املركز   زميل 
املبادئ عن   اإلسالمية، 

األساسية لإلسالم

 جملة الدراسات
اإلصدار ٢٥ العدد ٢
من األخري  العدد   حيتوي 
اإلسالمية الدراسات   جملة 
حممد من  لكل  مقاالت   عىل 
ابن “رسالة  عن   رستم 
الرازي: الدين  لفخر   العريب 
وتشارلز وترمجة”،   دراسة 
الثقافية “اإلحيائية  عن   ويلر 
 الدينية كنقاش كتابة التاريخ:
يف املتنافسة   اإلدعاءات 
بعد الكازاخي   السياق 
السوفيتي”، اإلحتاد   اهنيار 
عن آباشني   وسريجي 
ممارسة اإلستسقاء:   “صالة 
واإلسالم”، السوفياتية   دمج 
 ونورا برييند عن “مذكرة عن
القرون جمر  يف  اإلسالم   هناية 
القديمة األخطاء   الوسطى: 

وبعض النتائج اجلديدة

عىل أيضا  العدد   وحيتوي 
من كتابا  لـ١٧   اإلستعراض 
عن احلديثة  املنشورات   أهم 

اإلسالم والعامل اإلسالمي

جديدين جملدين  نرش   تّم 
احلضارة صناع  سلسلة   يف 
مطبعة من   اإلسالمية 
أوكسفورد،  جامعة 
 يتضمن أحدمها دراسة عن
 الرومي قامت هبا آن ماري
السابقة األستاذة   شيمل، 

يف جامعة هارفارد

الرومي )١٢٠٧-١٢٧٣( هو من الدين   إن جالل 
 أشهر مفرّسْي الفكر الصويف يف اإلسالم، بل جدير
املثنوي، أنه من أعظمهم. وال يزال ديوانه   أن يقال 
 والذي هو أطول وأكمل أعامله الشعرية، أكثر نّص
 قراءة بعد القرآن عىل نطاق واسع يف أرايض اإلسالم
األقل عىل  املستغرب،  من  يكون  وربام   الرشقية. 
 ألولئك الذين ال يزالون غري مألوفني مع كتاباته، أن
 الرومي ُيعترب الشاعر األكثر قراءة عىل اإلطالق يف

الواليات املتحدة اليوم

 ويشمل املجلد األخرى دراسة عن املال صدرا، والذي
 قام هبا الدكتور إبراهيم كالني، مستشار مكتب رئيس
يف اإلسالمية  الدراسات  ومدّرس  تركيا،   الوزراء، 
 جامعة جورج تاون سابقًا واملدير املؤسس ملؤسسة سيتا
)مركز الدراسات السياسية واإلقتصادية واإلجتامعية

من  وهو   ،)١٥٧٢-١٦٤٠( صدرا  املال   قام 
اإلسالمي الفكري  الرتاث  يف  البارزة   الشخصيات 
أهنا أساس  عىل  بأكملها  الفلسفة  بمراجعة   املتأخر، 

املنطقي التحليل   تشمل 
 والرياضة الروحية عىل حد
“احلكمة وتستند   سواء، 
التي طرحها هو  املتعالية” 
وهي أساسية  فكرة   إىل 
تستمد األشياء  كل   أن 
من وحقيتها   حقيقتها 

حقيقة الوجود  الشاملة
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رئيس بصفته  عام ٢٠١٢،  مارس   ١ املركز يف   من 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة آنذاك

أنشطة عن  زيارته  خالل  السامي  املمثل   وحتدث 
  وأولويات حتالف احلضارات أمام مجهور منشغف،
التحالف مهمة  يف  نظرهم  إبداء  عىل  شّجعهم   كام 
الدوليني واحلوار  التعاون  تشجيع  من   احلضاري 
بعد الضيف  وحرض  املتبادل.  االحرتام   وتعزيز 
ذلك  مأدبة عشاء يف املركز، حيث استمرت املناقشة

مذكرة توقيع  مناسبة  أيضا  الزيارة   وقّدمت 
أوكسفورد ومركز  احلضارات  حتالف  بني   التفاهم 
لنطاق أساسًا  توفر  والتي  اإلسالمية،   للدراسات 
يف القادمة  السنوات  يف  املتبادل  التعاون  من   واسع 
يف سيام  وال  املشرتكة،  األهداف  لتحقيق   السعي 

جمال الرتبية

أوكسفورد مركز  قام  يونيو،   ٩ اإلثنني  يوم   ويف 
السيد سعادة  باستضافة  اإلسالمية   للدراسات 
لألمني السامي  املمثل  النارص،  العزيز  عبد   نارص 
وكانت احلضارات.  لتحالف  املتحدة  لألمم   العام 
املركز، حيث قد الثانية إللقاء كلمة يف  زيارته   هذه 
بدعوة أوكسفورد  جامعة  يف  حمارضة  إلقاء  له   سبق 

لتحالف السامي  املمثل  مع  مستديرة   مائدة 
احلضارات لألمم املتحدة

 زيارة املفوض السامي
ملاليزيا

سعادة بدعوة  املركز   قام 
أزيزي، رشيدي  أمحد   داتو 
اجلديد السامي   املفوض 
 ملاليزيا والذي توىل منصبه يف
 يناير املايض، لزيارة املركز يف

 شهر مايو

باستقبال املركز  مدير   قام 
وإطالعه السامي   املفوض 
الوثيقة العالقات   عىل 
 واملشاريع املشرتكة بني املركز
املبنى زيارته  قبل   وماليزيا، 
وباخلصوص للمركز   اجلديد 
قام حيث  ماليزيا   قاعة 
بتوقيع السامي   املفوض 
وأعقب الزيارات.   سجّل 
له تكريام  غداء  حفل   ذلك 
أعضاء كبار  حرضه   والذي 

املركز

   "Oxford Centre for Islamic Studies" صفحة متابعة  عىل www.oxcis.ac.uk أو  موقعنا  زيارة   يرجى 
املركز والتحديثات حول عمل  املعلومات  ملزيد من  الفيسبوك  يف 
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.

. سعادة السيد نارص عبد العزيز النارص يوقّع مذكرة
التفاهم مع مدير املركز 
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