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 قام املركز بتنظيم املؤمتر الدويل الثاين ضمن سلسلة املؤمترات
 السنوية بالتعاون مع مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
 اإلسرتاتيجية بعنوان "األمن يف اخلليج العريب" والذي جرت
 فعالياته خالل ٣١ أكتوبر - ٢ نوفمرب. وحرض املشاركون
 يف املؤمتر مع ضيوف مدعوين آخرين حفلة عشاء احتفايل
الذكرى بمناسبة  أكتوبر  بلندن يف٣٠   يف قرص وايت هول 
والبحوث للدراسات  اإلمارات  مركز  لتأسيس   العرشين 
 اإلسرتاتيجية، والذي قام باستضافته مؤسس املركز ومديره

العام، سعادة الدكتورمجال سند السويدي

 واستمرت جمريات املؤمتر عرب يومي السبت واألحد يف حميط
املؤمتربمشاركة أوكسفورد. وحظي  الريفي بضواحي  بارك   ديتشيل 
 كبار األكاديميني والقادة من منطقة اخلليج العريب والواليات املتحدة

واململكة املتحدة وأوروبا واهلند والباكستان والصني

 وتناولت جلسات املؤمتر املناقشات حول تقييم األمهية االسرتاتيجية
والتطورات واالقتصادي،  العسكري  وأمنها  العريب  اخلليج   ملنطقة 
املنطقة عىل نطاق أوسع، واجلهود املعّقدة يف   السياسية والعسكرية 

األمن يف اخلليج العريب

 املتواصلة حلل الرصاعات الكثرية. وجذبت قضية سوريا والعراق
إجياد إىل  املاسة  احلاجة  سيام  وال  املؤمتر  خالل  االهتامم  من   الكثري 
العسكرية الناحية  من  ليس  املتطرفة،  االجتاهات  هلزيمة   طرق 
 فحسب، بل عن طريق دحض قناعاهتا السياسية واأليديولوجية مما
 يمثل حتديا عامليا رئيسيا ويتطلب من دول املنطقة عىل اخلصوص
 القيام بأداء الدور القيادي عىل هنج منسق ومحلة متطورة يف العديد

من املستويات

املؤمتر املشرتك بني املركز ومركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية حول

دراسة اإلسالم واملجتمعات املسلمة املعارصة
مؤمتر التبادل املعريف حول

 قام املركز بعقد مؤمتر حول موضوع "دراسة اإلسالم واملجتمعات
 املسلمة املعارصة" بالرشاكة مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
السعودية يف يومي ١٨ و ١٩ العربية   والدعوة واإلرشاد للمملكة 
 أكتوبر من العام الراهن بمقره يف أوكسفورد. قام مدير املركز الدكتور
اهلل عبد  الدكتور  دعوته  قبل  بالضيوف  بالرتحيب  نظامي   فرحان 

 اللحيدان إللقاء الكلمة اإلفتتاحية نيابة عن معايل الشيخ الدكتور
 صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف
 والدعوة واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية، كام ألقى السري آالن
السعودية، العربية  اململكة  لدى  السابق  الربيطاين  السفري   مونرو، 
العلامء من شتى أنحاء أبرز  املؤمتر نخبة من   كلمة الشكر. وحرض 
 العامل ملناقشة موضوع تاريخ الدراسات عن اإلسالم ووضعها احلايل
املختلفة، وشددوا املستقبيل من خالل مدارسة مناهجها   واجتاهها 
 عىل رضورة احلفاظ عىل الدعم املؤسيس واملايل لصالح هذا املسعى

 األكاديمي اهلام

عيل والدكتورعادل  مارتني  ريتشارد  األستاذ  املشاركون   وتضمن 
سكوت- أليسون  واألستاذة  شولز  راينهارد  واألستاذ  الشدي 
 باومان والدكتور زيد الدكان واألستاذ راشد نعيم واألستاذ حممد
 عبد احلليم يف مجهرة من ممثيل املنظامت اإلسالمية الدولية واهليئات

السياسية واملدنية
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 أثناء الندوة

 الدكتور عبد الله اللحيدان يخاطب الندوة، وبجانبه الدكتور فرحان نظامي
()وسط( والسري آالن مونرو )يسار
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النهيان؛ سيف  منحة  هيلدا،  سانت  كلية   التاريخ(، 
 السيدة أمينة خاتون عيل )ماجستري يف الكيمياء(، كلية
 ترينيتي، منحة قاسم درويش فخرو؛ السيد يو جن نغ
 )ماجستري يف إدارة األعامل(، كلية سانت هيو، منحة
يف )دكتوراة  روبيس  ماري  جون  السيدة   مريديكا؛ 
 اجلغرافيا والبيئة(، كلية اوريل، منحة مريديكا؛ السيدة
النبات(، كلية  نجية حممد سعديل )دكتوراة يف علوم 
 ولفسون، منحة مريديكا؛ السيدة هاندي يالنيزوغلو
احلديث(، األوسط  الرشق  دراسات  يف   )ماجستري 

.كلية سانت أنتوين

 اللورد ستيفنسون لورد كودهنام وحرضها أكثر من
أعطت مما  السابقني،  الربنامج  خرجيي  من   ١٢٠ 
ومستقبلها. الربنامج  آثار  يف  للتأمل  رائعة   فرصة 
خرجيي أحد  املناسبة  يف  املتحدثني  قائمة   وشملت 
إدارة شؤون قسم  يعمل حاليا يف  والذي   الربنامج 
 األرسة امللكية وقام بتقديم التحية إىل اخلرجيني نيابة

عن صاحب السمو امللكي أمري ويلز

الزمالء من  عدد  تعيني   تّم 
خالل باملركز   الزائرين 
الفصل اجلامعي األول، منهم

ليسانس نج،  آدم   الدكتور 
اإلسالمية )اجلامعة   احلقوق 
ماجستري املاليزية(   الدولية 
)أوكسفورد(،  القانون 
باحث  ،  دكتوراة            
اإلسالمي؛ التمويل  يف   مقيم 
 الدكتور أمحد سكر، ماجستري
زمالة عىل  احلائز   )لندن(، 
الزائرة؛ البخاري   اإلمام 
السويدي، خالد   الدكتور 
)تكساس(،  بيكالوريوس 
)وستمنسرت(،  ماجستري 

دكتوراة )لندن(، زميل زائر

الزمالء الزائرون اجلدد

 إن املنح الدراسية اخلاصة باملركز، والتي تم إنشاؤها
طالبة أو  طالبا   ٣٠ من  أكثر  تدعم   ،٢٠٠٩  عام 
أفريقيا دول  من  املواطنني  غري  و  املواطنني  بني   من 
خمتلف يف  أوكسفورد  يف  اجلامعية  للدراسة   وآسيا 
بأنشطة االستمتاع  من  متّكنهم  كام   التخصصات، 
دراستهم. طوال  زمالءه  من  واالسرتشاد   املركز 
اجلدد احلائزين  تعيني  عن  يعلن  أن  املركز   ويرّس 
أمحد فرحني  السيدة  التايل:  حسب  وهم  منحه   عىل 
 )بيكالوريوس يف القانون(، كلية بمربوك، منحة قاسم
السيدة رمانة عيل )بيكالوريوس يف  درويش فخرو؛ 

طلبة املركز اجلدد يف أوكسفورد

الناشئة لقيادة  السنوي  برناجمه  بتنظيم  املركز   قام 
سبتمرب  ١٣  - أغسطس   ٣١ الفرتة  خالل   املسلمة 
جامعة جرج،  كرايست  كلية  يف  الراهن،   العام   يف 
مجعيات من  بدعم  الربنامج  وحيظي   أوكسفورد. 
وإيسيسكو، أمانة،  ومؤسسة  اخلريية،  ويلز   أمري 
عامه يف  وهو   – الربنامج  واستقطب   وباركليز. 
 التاسع – ٢٥ من الناشئة املسلمة رجاال ونساءا من
والتي مكثفة  سكنية  لدورة  بريطانيا  أنحاء   خمتلف 
عمل وورشات  واملناقشات  املحارضات   شملت 
تزويد إىل  الربنامج  وهيدف  الفريق.  بناء   ومتارين 
متنوعة طرق  الستكشاف  فرصا  فيه   املشاركني 

للمسامهة اإلجيابية يف املجتمع الربيطاين

 ولالحتفال بنجاح الربنامج وافتتاح مجعية اخلرجيني
 منه والذي بلغ عددهم ٢٠٠ عضوا، قام املركز بعقد
مساء اللوردات  جملس  يف  اخلرجيني  اجتامع   حفلة 
 اخلميس يوم ٢٣ أكتوبر، والتي تفضل باستضافتها

برنامج قيادة الناشئة املسلمة واجتامع اخلرجيني
 تشجيع قادة املستقبل

مارغيالن من  مسلم  جمتمع  يف  والطفل  األم   عالقة 
سانت )كلية  رانغكويت  فارانيا   )أوزبكستان('؛ 
)كلية صديقي  صوفيا  القرود'؛  من  'التعلم   جون(، 
الثرثارة: والبنني  الصامتة،  ‘البنات  آن(،   سانت 
باكستان'؛ الهور،  يف  مدرستني  من  مدنية   لغزة 
 شريين والتون )كلية سانت أنتوين(، 'تصوير الثقافة
وافتتان اإليرانية  الصور  مدونات  اإلنرتنت:   عرب 

'.التكنولوجيات الرقمية

يف باملركز  العليا  الدراسات  طالب  ندوة  عقد   تّم 
خالهلا من  قاموا  والذين  نوفمرب،   ١٨ يوم   الثالثاء 
املركز زمالء  أمام  ودراساهتم  أبحاثهم   بتقديم 
التالية: األبحاث  مجلتها  من  آخرين،   وأساتذة 
 سلمى حرب )كلية سانت هيلدا(، 'الرازي والطب
 اإلسالمي يف القرن التاسع'؛ ريكاردو جايدي )كلية
املسلم: وخصمه  اجلديد  'اإلحلاد  أنتوين(،   سانت 
اإلسترشاقي‘؛ واإلقصاء  الشمويل  اإلدراج   دمج 
يف 'تأمالت  أنتوين(،  سانت  )كلية  خايتوفا   مقّدم 

ندوة طالب الدراسات العليا
متعة البحث العلمي

نقل املكتبة
األولية املراحل  إجراء   تّم 
ملقره املركز  مكتبة  نقل   من 
 اجلديد خالل الصيف، والتي
أكثر عىل  خزانتها   حتتوي 
معظمها جملد،   ١٤٠٠٠  من 
إىل إضافة  مطبوع،   بشكل 
الرقمية النسخ  من   العديد 
العربية.  للمخطوطات 
 وختدم املكتبة نطاقا واسعا من
من األكاديمية   التخصصات 
األصيلة اإلسالمية   العلوم 
جلميع املعارصة   والدراسات 
اإلسالمي العامل   جوانب 
عن الدراسات  ذلك  يف   بام 
 املسلمني يف الغرب واملفكرين
املعارصين،  اإلسالميني 
الرئيسية اللغات  تتناول   كام 
اإلنجليزية اخلزانة  يف   املمثلة 
واألردية والفارسية   والعربية 
وبدأ والرتكية.   واملاالوية 
حيظون واألكاديميون   الطلبة 
 بمرافق املكتبة اجلديدة خالل
الراهن، الدرايس   الفصل 
تعاىل اهلل  بمشيئة  املقرر   ومن 
أنشطة من  غريها  تنقل   أن 
اجلديد خالل مقره  إىل   املركز 

.السنة املقبلة
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 اللورد ستيفنسون لورد كودنهام
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سلسلة الندوات العلمية يف املركز
حول العلمية  الندوات  سلسلة  املركز   نظم 
كابيتال الفجر  من  بدعم  اإلسالمي"   "التمويل 
قامت والتي  األول،  اجلامعي  الفصل   خالل 
 بتنسيقها تان رسي زرينة أنور، احلائزة عىل زمالة
 عبد اهلل بن عبد العزيز باملركز. وشملت السلسلة

الندوات التالية

لرشكة التنفيذي  الرئيس  خان،  إقبال   السيد 
التمويل وتطور  "تاريخ  كابيتال،   الفجر 
اقبال آساريا، مستشار األمني السيد   اإلسالمي"؛ 
"املدخل الربيطاين،  اإلسالمي  للمجلس   العام 
واملنتجات املفاهيم  اإلسالمي:  التمويل   إىل 
بحوث مديرة  بتيفور،  آن  الدكتورة   واهلياكل"؛ 
إمكانيات "حول  الكيل،  االقتصاد  يف   السياسات 
 تضمني نظرية السياسة النقدية الكينزية باألصول
الدولة وزير  غرين،  اللورد  للتمويل"؛   القرآنية 
"دور واالستثامر،  التجارة  لشؤون   األسبق 
اإلسالمي"؛ التمويل  متكني  يف  العامة   السياسات 
اإلداري الرشيك  برغنوين،  ألربتو   الدكتور 
األهداف اإلسالمي:  "التمويل  السيف،   ملنظمة 

والتحديات احلالية والفرص املستقبلية

بعقد األول  اجلامعي  الفصل  خالل  املركز   قام 
اإلسالمية"، "املدن  حول  علمية  ندوات   سلسلة 
الدكتور جورج ماالغاريس،  والتي تويل تنسيقها 
يف اإلسالمي  التاريخ  يف  بحثية  زمالة  عىل   احلائز 
الندوات وتناولت  املركز.  يف  الوسطى   العصور 
اهلامة اإلسالمية  املدن  من  خمتارة  جمموعة   دراسة 
والتارخيية، واملعامرية  الفنية  النظر  وجهات   من 
بتقديمها عدد من مؤرخي املجتمعات  والتي قام 

والفن املتميزين، منهم

"آجرا املغولية"؛  األستاذة إيبا كوخ، جامعة فيينا، 
"شرياز"؛ بوسطن،  كلية  بلري،  شيال   األستاذة 
أكسفورد، جامعة  أالن،  جيمس   الربوفيسور 
 "أصفهان"؛ األستاذة شريين محادة، جامعة رايس،
جامعة بنيسون،  أمرية  األستاذة   "اسطنبول"؛ 
جامعة كينيدي،  هيو  األستاذ  "فاس"؛   كامربدج، 
باخروم عبدوخليموف، األستاذ  "بغداد"؛   لندن، 

".معهد البريوين للدراسات الرشقية، "بخارى

."
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الترشيفات يف املركز

 أبواب أوكسفورد
 املفتوحة ٢٠١٤

 صاحب السمو السيد هيثم بن طارقسعادة السيد عبد اهلل غل

املدن اإلسالميةالتمويل اإلسالمي

مبناه بزوار  املركز   رحب 
قيد زال  ال  الذي   اجلديد 
١٤ و   ١٣ خالل   اإلنشاء 
برنامج من  كجزء   سبتمرب 
التابع املفتوحة   األبواب 
أوكسفورد. حمافظة   ألمانة 
 وتم حجز اجلوالت بقصوى
الفرصة وسنحت   طاقتها 
 ألكثر من ٢٥٠ زائر ملشاهدة
 املبنى واالطالع عىل تصميمه
 وتشييده والدور الذي سوف
املركز ِقبل موظفْي   يلعبه من 
 الذين قاموا بإجراء اجلوالت
الزوار أسئلة  عىل   واإلجابة 

الراغبني

 جملة الدراسات
اإلسالمية

اإلصدار ٢٥ العدد ٢

من األخري  العدد   حيتوي 
اإلسالمية الدراسات   جملة 
من لكل  مقاالت   عىل 
القاهرة "من  يلدز،   سارة 
مشاركة آياسولوك:   إىل 
املجتمعات يف  باشا   احلاجي 
األقاليمية النصية   اإلسالمية 
اإلسالمية العلوم   ونقل 
يف األناضول  غرب   إىل 
عرش"؛ الرابع  القرن   أواخر 
العطاس، فجري   إسامعيل 
يف الشبكة  وتشكيل   "الزيارة 
املعارَصين الباَعلوية   حويَلْ 
حممد الوسطى"؛  جاوة   يف 
"الرشيعة العبايس،   الزبري 
والتغري  اإلسالمية 
يف ثاقبة  نظرة   اإلجتامعي: 
اهلندي القانون   صناعة 
 اإلستعامري". وحيتوي العدد
لـ٢٠  أيضا عىل عرض ونقد 
املطبوعات أهم  من   كتابا 
والعامل اإلسالم  عن   احلديثة 

اإلسالمي

باستقبال املركز  سعد   لقد 
والرئيس أمناءه   أحد 
تركيا، جلمهورية   السابق 
اهلل عبد  السيد   سعادة 
السيدة وزوجته،   غل، 
يف غل،  النساء   خري 
للمركز اجلديد   املبنى 
اّطلعا حيث  الشتاء،   هذا 
 –  بدءا من فناء اسطنبول
كاملة جولة  خالل  اإلنشائية  األعامل  تقدم  عىل   – 
تم الذي  الرتكي  اإلزنيق  بالط  سيام  وال   للمبنى 
 تنصيبه يف مواضعه الطبيعية حول املركز. وقام املركز
 بتنسيق مأدبة غداء عىل رشفهم، ورحب بالضيوف
 الكرام فيه اللورد املالزم األول ملقاطعة أوكسفورد
مدينة عمدة  حرضها  كام  امللكة،  جاللة  عن   نيابة 
أوكسفورد جامعة  أساتذة  من  ونخبة   أوكسفورد 

وغريهم من الضيوف

طارق، بن  هيثم  السيد  السمو  صاحب  تفضل   لقد 
 وزير الرتاث والثقافة يف سلطنة عامن، بزيارة املركز
وأمني املركز  مدير  وقام  أكتوبر.   ٢٧ االثنني،   يوم 
 الصندوق باستقبال صاحب السمو يف املبنى اجلديد
جولة خالل  األعامل  تقدم  عىل  إطالعه  تم   حيث 
 املبنى. وتفضل صاحب السمو بتوقيع سجل الزوار
عامن، قاعة  يف   الكرام 
دعم آثار  من  هي   التي 
املبنى إىل  عامن   سلطنة 
قاعة وستوفر   اجلديد 
املركز لطلبة   الطعام 
وزمالءه  وموظفيه 
وشاهد  وزواره. 
السمو  صاحب 
املركز قبل  معرضا عن 
غداء مأدبة   حضور 

. أقيمت عىل رشفه

.

سعادة السيد عبد الله غل

 صاحب السمو السيد هيثم بن
طارق آل سعيد

:

:

.

.



شتاء ١٤٣٥هـ / ٢٠١٤م       ٤

مناقشاهتم الالحقة

 والحظ األمناء أيضا التقدم
املركز تعاون  يف   املستمر 
األكاديمية املؤسسات   مع 
يف بام  اإلسالمي،  العامل   يف 
 ذلك اجتامع املائدة املستديرة
يف اإلنشاء  الراسخ   السنوي 
اإلسالمي التمويل   جمال 
األوراق مفوضية   برشاكة 
 املالية املاليزية، وندوة سنوية
أمن موضوع  حول   أخرى 
مع بالتعاون  العريب   اخلليج 
للدراسات اإلمارات   مركز 

والبحوث االسرتاتيجية

عىل العمل  وترية  تسارع  أيضا  األمناء  الحظ   ومما 
يرسم والذي  للمركز،  الرائد  األطلس   مرشوع 
إضافة آسيا،  جنوب  يف  اإلسالمي  الفكر   انتشار 
 إىل اإلصدارات احلديثة من أعداد جملة الدراسات
 اإلسالمية ومن سلسلة الكتب عن "صناع احلضارة

 اإلسالمية" التي تنرشها املركز

يف املركز  أمناء  ملجلس  السنوي  اإلجتامع  عقد   تم 
 شهر سبتمرب عام ٢٠١٤ يف ديتشيل بارك بضواحي
 أوكسفورد حيث تم مراجعتهم الربامج األكاديمية
 للمركز ومناقشة األولويات املستقبلية. وقام األمناء
املبنى اجلديد للمركز لإلطالع شخصيا عىل  بزيارة 
مكتبة وانتقال  اإلنشاءات  أعامل  إمتام  نحو   التقدم 
أنشطة نقل  خطط  وكانت  اجلديد.  مقره  إىل   املركز 
أعامل جدول  عىل  اجلديد  املبنى  إىل  بأمجعها   املركز 

 يراجع األمناء التقدم
 يف ذكرى األستاذ عيل

املزروعي

األستاذ اهلل  رمحة  إىل   انتقل 
 الدكتور عيل املزروعي، العامل
السيايس واملفكر   واملؤلف 
أكتوبر  ١٣ يوم  يف   الكيني، 
٨١ بلغ  عمر  عن   ٢٠١٤ 
 عاما. ولد املرحوم بإذن اهلل يف
 مومباسا يف عام ١٩٣٣ ونال
 الشهرة الحقا كمثقف جريء
 النقد بليغ البيان، وركز اهتاممه
اإلسالمية الدراسات   عىل 
 واألفريقية وأصدر ما زاد عن
املناصب خدمة  مع  كتابا   ٢٠ 
 يف مؤسسات أكاديمية عديدة
كأستاذ منصبه  ذلك  يف   بام 
معهد ومدير  شفايتزر   ألربت 
العاملية الثقافية   الدراسات 
 بجامعة بينغهامتون، نيويورك

اهلل بإذن  له  املغفور   وانتخب 
٢٠٠٣، عام  يف  للمركز   أمينا 
 وخدم يف منصبه أكثر من ١٠
 أعوام. وإنا نشعر بحزن عميق
وعامل عظيم  رجل   لفقدان 
 غزير ونسئل املوىل جل وعال

 أن يتغمده برمحته

.

.

أمناء املركز يف ديتشيل بارك

.

.

.

اإلجتامع السنوي ملجلس األمناء


