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مجلس يف  معرض  بإقامة  اإلسالمية  للدراسات  أوكسفورد  مركز   قام 
 العموم الربيطاين يف األسبوع األخري من شهر فرباير لتحديث وإطالع
تّم زيارة املركز وأنشطته األكادميية. وقد  الربملان عىل برامج   أعضاء 
من املجلَسني  أعضاء  ِقبل  من  أسبوع،  ملدة  استمّر  والذي   املعرض، 
استعداد عىل  املركز  أعضاء  كان  حيث  السياسية،  األحزاب   جميع 
إعداد تّم  كام  املعرض،  خالل  الزوار  وإلرشاد  األسئلة  عن   لإلجابة 

للمركز األكادميية  األنشطة  يوّضح  املناسبة  لهذه  خاص  كتيّب 

ميجر، جون  السري  فرباير   ٢٤ اإلثنني  يوم  املعرض  بافتتاح   وترّشف 
االستشارية اللجنة  وعضو  السابق  الربيطاين  الوزراء   رئيس 
السري أبرز  املناسبة،  هذه  يف  ألقاها  كلمة  ويف  للمركز.   االسرتاتيجية 
والحضارة الثقافة  حول  املعرفة  نرش  يف  املركز  عمل  أهمية   جون 
بني الحوار  لتشجيع  الجهود  تجديد  عىل  حّث  كام   اإلسالمية، 

الفهم اإلجحاف وسوء  لحّل ظاهرة  العمل  الثقافات وعىل رضورة 

 وقد شملت ضيوف مجلس اإلفتتاح السيد آالن دنكان، عضو الربملان
آندرو سميث، عضو السيد  الدولية،  التنمية  الدولة يف وزارة   ووزير 

معرض املركز يف مجلس العموم الربيطاين

السري جون ميجر )مع املدير( يزور معرض املركز يف مجلس العموم الربيطاين

 مجلس النواب ، اللورد ريتشارد هاريس، عضو مجلس اللوردات، و
 جملة من الدبلوماسيني وغريهم من الذين قاموا بالدعم واملشاركة

يف أعامل املركز

السري جون ميجر يفتح

أحمد كرثادا يتحدث عن إرث نيلسون مانديال
يف ذكرى نيلسون مانديال

فرباير يف  املركز   قام 
خاص عرض   بتنظيم 
نيلسون  ملحارضة 
ألقاها التي   مانديال 
عام أوكسفورد   يف 
عنوان تحت   ١٩٩٧ 
والنهضة:  ”التجديد 
عاملي نظام   نحو 
 جديد يف قاعة غروف،
الحائز املركز  زميل  مصطفى،  باسل  الدكتور  وقّدم  مغدلني.   كلية 
اللورد وهم  املتكلمني  الضيوف  مانديال،  نيلسون  زمالة   عىل 
عضو سميث  آندرو  السيد  وادهام؛  كلية  رئيس   ماكدونالد، 
لكلية الفخري  الرئيس  سميث،  آنتوين  والسيد  النواب؛   مجلس 
والذي مانديال  الرئيس  محارضة  فيلم  عرض  ذلك  وأعقب   مغدلني، 

بتقدير الجمهور   شاهده 

 وكذلك تّم عرض املحارضة كجزء من مهرجان أوكسفورد األديب يف شهر
عام يف  املحارضة  ألِقيت  كانت  )حيث  شيلدونيان  مرسح  يف   مارس، 
 ١٩٩٧(. قام مدير املركز بتقديم العرض يف هذه املناسبة قبل النقاش
أحد كرثادا،  أحمد  السيد  قبل  وإرثه من  مانديال  نيلسون   حول حياة 
السجن العنرصي والذي شارك زنزانة  التمييز  البارزين ضد   الناشطني 

 مع مانديال ألكرث من ٢٠ عاما، والسيد
 آليك راسل ، محرر األخبار يف صحيفة
”بعد كتاب  ومؤلف  تاميز   فاينانشيال 
جنوب روح  أجل  من  املعركة   مانديال: 

أفريقيا
 

من جيداً  قبوال  املحارضة  عرض   نال 
وهو األديب،  املهرجان  خالل   الجامهري 
يف متزايدة  أهمية  ذو  سنوي   حدث 

الرئيس مانديال يحارض يف ١٩٩٧تقويم أوكسفورد

يناقش السيد أحمد كرثادا والسيد آالك راسل إرث نيلسون مانديال
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 من األكادمييني والطالب وممثيّل املجتمع يف أوكسفورد
 عىل نطاق أوسع عن مجموعة من القضايا والتحديات
اململكة يف  وغريها  الدينية  املجتمعات  تواجه   التي 
استمرت حية  وأجوبة  أسئلة  جلسة  تبعها   املتحدة، 
املركز مدير  رئاستها  توىل  والتي  ساعة  من   ألكرث 

 الدكتور فرحان نظامي

بني التوازن  حولها  النقاش  دار  التى  املواضيع   ومن 
 الدمج اإلجتامعي واحرتام التقاليد واالعتبارات العرقية
االجتامعي، والتامسك  بالتعليم،  املتعلقة   والدينية 

وتشجيع الحوار والتعاون بني الجامعات الدينية

يف األول  هو  هذا   وكان 
املحارضات من   سلسلة 
 التي سيقوم بإلقائها اللورد
 فيليبس من خالل منصبه
أزالن السلطان   كزميل 
هو والذي  للمركز،   شاه 
 أول الحائزين عليها. ومنذ
 توليه زمالة املركز – وهو
 أول تعيني كبري للمركز يف مجال القانون – تّم منح اللورد

 فيليبس درجة أستاذ زائر من ِقبل جامعة أوكسفورد

 اللورد فيليبس

الخريف فصل  يف   التحقت 

تحت باملركز   ٢٠١٤  الجامعي 

 زمالة البحث املبتدئة الدكتورة

)جامعة فاروق   فوزية 

آباد( اسالم  االعظم،   القائد 

)التي روب  ميغان   والسيدة 

والدكتوراة املاجستري   أكملت 

يف آسيا  جنوب  دراسات   يف 

من كجزء  أوكسفورد(   جامعة 

األطلس مرشوع  عمل   فريق 

الدكتور يشمل  والذي   للمركز، 

أبحاث )زميل  نظامي   معني 

غريس والسيدة   متقدم( 

ويسعى )مصممة(   فوسيل 

 إلحضار املرشوع إىل االستنتاج

تعيينات يف
مرشوع األطلس 

يوم يف  املركز   قام 
مارس  ٦  الخميس 
السيدة  باستضافة 
واريث،  البارونة 
الديانات  وزيرة 
ومن  واملجتمعات 
الدولة وزراء   كبار 
الخارجية وزارة   يف 

 والكومنولث
 
 تحّدثت البارونة واريث من خالل كلمة ألقتها للحضور

 القضايا والتحديات التي تواجه املجتمعات الدينية
واألخرى يف اململكة املتحدة

معايل السيدة البارونة واريث تتحّدث عن

 معايل السيدة البارونة واريث

الرئيس مرتاورز،  وورث  بارون  فيليبس  اللورد   تفّضل 
بإلقاء املتحدة،  اململكة  يف  العليا  للمحكمة   السابق 
”الوالية موضوع  حول   ٢٠١٤ فرباير   ١٢ يف   محارضة 
اإلنسان” األوروبية لحقوق  للمحكمة  املرنة   القضائية 
مدير بتقدميها  قام  والذي  االمتحانات،  قاعة   يف 
كلية رئيسة  كنيدي،  هيلينا  البارونة  وقامت   املركز. 
املحارضة نهاية  يف  التقدير  كلمة  بأداء   مانسفيلد، 
 كام قامت باستضافة مأدبة عشاء يف كلية مانسفيلد،
الدكتور املليك  السمو  صاحب  أيضا  حرضها   والذي 

 راجا ناظرين شاه

الوالية القضائية املرنة للمحكمة األوروبية
 لحقوق اإلنسان

اللورد فيليبس بارون وورث مرتاورز يتحّدث عن

 ألقى كلمة التقدير السري آالن مونرو، السفري الربيطاين
 السابق يف اململكة العربية السعودية

الداخيل يف التقدم يف اإلصالح  السري جون عن   تحّدث 
العربية اململكة  تواجه  التي  التحّديات  وعن   اململكة 
وليس والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين  عىل   السعودية 
يف الراهنة  واالضطرابات  التغيري  موجات  بسبب   أقلها 
دور أهمية  عىل  أكّد  كام  العربية،  الدول  من   العديد 
الصعيد وعىل  املنطقة  يف  السعودية  العربية   اململكة 
الدويل، وال سيام عىل أهميتها املتبادلة للمملكة املتحدة

السري جون جينكينز

جون السري   قام 
السفري  جينكينز، 
اململكة لدى   الربيطاين 
السعودية،  العربية 
جيدة ندوة   بتقديم 
فرباير  ٢٨ يف   الحضور 
موضوع حول   ٢٠١٤ 
العربية  ”اململكة 
قام والذي  االمتحانات،  قاعة   السعودية وجريانها” يف 
 بتقدميها السيد ريتشارد ميكبيس، مسّجل املركز، كام

اململكة العربية السعودية وجريانها
السري جون جنكينز يتحدث عن

اإلسالمي التاريخ  يف   زميل 
يف العصور الوسطى

جورج الدكتور  تعيني   تّم 

عىل )الحائز   ماالغاريس 

من والدكتوراة   املاجستري 

نيويورك( كولومبيا،   جامعة 

كزميل املركز  قبل   من 

اإلسالمي التاريخ  يف   البحث 

والذي الوسطى،  العصور   يف 

مرشوع يف  بالعمل   سيقوم 

فهرس وتحليل  إعداد   يهدف 

بحياة املتعلقة   املخطوطات 

أيب الريحان البريوين وأعامله

موالنا بتعيني  املركز   قام 

كإمام أمني  محمد   ابراهيم 

توىل والذي  املركز،   مسجد 

 منصبه يف يناير ٢٠١٤

ابراهيم موالنا  يقوم   سوف 

 باإلرشاف عىل خدمات مسجد

احتياجات سيلبّي  كام   املركز، 

مجموع املصلني يف املسجد

تعيني إمام املركز
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الندوات العلمية: تعريف املخطوطات اإلسالمية
األسبوعية العلمية  الندوات  سلسلة  تنظيم   تّم 
معهد مع  بالرشاكة  الجامعي  الربيع  فصل  يف   للمركز 
القصد وكان  أوكسفورد.  بجامعة  الرشقية   الدراسات 
القضايا إىل  متيرس  مدخل  توفري  السلسلة  هذه   من 
والبحث اإلسالمية  املخطوطات  مع  بالتعامل   املتعلقة 

باهتامم السلسلة  ونالت   فيها، 
املتخصصني وغري   املتخصصني 
 عىل حد سواء، واجتذبت جامهري

كبرية

بالتقييم السلسلة   بدأت 
مع العمل   لخصوصيات 
والذي اإلسالمية،   املخطوطات 
يست يان  الربوفيسور   عرضه 
ثّم اليدن(.  )جامعة   ويتكام 
ويىل عيىس  محمد  الدكتور   اتخذ 
النقاش حول الربيطانية(   )املكتبة 
تحديات عىل  الضوء   تسليط 
 الخوض يف املجموعات املخطوطة
واعتنت بها.  الخاصة   والفهارس 

مع والتكنولوجيات  املواد  بقضايا  الالحقة   الندوات 
والورق ميشيغان(،  )جامعة  كروبف  إيوين   السيدة 

)جامعة يجيندر  ماري  الدكتورة  مع  العريب   الربدي 
 أوكسفورد( والدكتور لوسيان فينفاندت )جامعة فيينا(،
كونتاديني آنا  الربوفيسور  مع  واإلضاءة   والزخرفة 
 )مدرسة الدراسات الرشقية واإلفريقية، جامعة لندن(.
موضوع السلسلة  من  النهائية  الجلسات   وتناولت 
الدكتور مع  واإلسناد،  النقل   تاريخ 
الدراسات )مدرسة  هريشلر   كونراد 
لندن(، جامعة  واإلفريقية،   الرشقية 
مع وثقافتها،  املخطوطات   وإنتاج 
 الربوفيسور فرانسوا ديروش )املدرسة

باريس العليا،  التطبيقية للدراسات 

 وقامت األستاذة وداد القايض )جامعة
فايفر جوديث  والدكتورة   شيكاغو( 
سلسلة بإنهاء  أوكسفورد(   )جامعة 
مشرتك عرض  مع  للغاية   ناجحة 
بتحرير املتعلقة  التحديات   بشأن 
من الوسطى  القرون   مخطوطات 
 مختلف الفرتات واللغات – وبرتغيب
 الجمهور يف إعطاء مزيد من اإلهتامم
املخطوطات تحرير  يف  التجربة  محاولة  و   للموضوع 

اإلسالمية

 سلسلة صناع الحضارة اإلسالمية

 منح مرديكا الدراسية

نرش مجلّدين يف

ملِنح اإلتفاقية  تجديد   تّم 

املركز بني  الدراسية   مرديكا 

)مؤسسة خزانة   وياياسان 

ناسيونال خزانة   أنشأتها 

 بريهاد يف ماليزيا( ملدة خمس

سنوات أخرى

خزانة- منح  برنامج  يدعم 

ما الدراسية  مريديكا   املركز 

دراسية ِمنح  خمس  إىل   تصل 

 كاملة سنويا لطالب الدراسات

الذين املاليزيني   العليا 

إىل تنتهي  دراسات   يتابعون 

جامعة من  جامعية   شهادة 

أكسفورد

من زيارة  املركز   استضاف 

ملناقشة مارس  يف   املؤسسة 

الطالب ورفاه   الربنامج 

مريديكا منحة  عىل   الحائزين 

خالل أوكسفورد  يف   املقيمني 

العام الجامعي ٢٠١٣/١٤

الطلب يجذب  الربنامج   وظّل 

 من الطالب املتميزين للدراسة

لصالح أوكسفورد،  جامعة   يف 

يف األكادميية  وللحياة   ماليزيا 

أوكسفورد واملركز

 الدكتور عتيق أبو بكر
يزور املركز

 تفّضل الدكتور عتيق أبو بكر،

السابق، نيجرييا  رئيس   نائب 

أكتوبر يف  املركز   بزيارة 

املناقشة وشملت   املايض. 

املبنى جولة  إثر  الغداء،   أثناء 

من مجموعة  للمركز،   الجديد 

 القضايا تشمل دور اإلسالم يف

واملناخ أفريقيا،  غرب   تاريخ 

املنطقة، يف  الحايل   السيايس 

التعليمية املؤسسات   ووضع 

يف نيجرييا

الحضارة صناع  سلسلة  يف  جديدين  مجلدين  نرش   تّم 
يتضمن أوكسفورد.  جامعة  مطبعة  من   اإلسالمية 

عن دراسة   أحدمهام 
قام والذي  خلدون   ابن 
فريد سيد  الدكتور   بها 
يف مشارك  أستاذ   العطاس، 
الوطنية  جامعة سنغافورة 

-١٣٣٢( خلدون  ابن  يربز 
لعلم كمبتكر   )١٤٠٦ 
ومبدع البرشي   املجتمع 

عىل أكّد  كام  التاريخ،  كتابة  يف  جديدة   ملنهجية 
 الحاجة إىل ترقّب أسباب األحداث والوقائع. ومع أن
الفكر تطور  عىل  آنذاك  تذكر  بعناية  تلق  مل   أفكاره 
 اإلسالمي ولكنها نالت بإعجاب كبري من ِقبل املفكرين
إىل أدى  والذي   – التاسع عرش  القرن  منذ   األوروبيني 
االجتامع لعلَمْي  الريادة  فضل  بأن  بعضهم   ترصيح 

ومنهج التاريخ الحديث يرجع إىل ابن خلدون

والذي جامي  مال  عن  دراسة  األخرى  املجلد   ويشمل 
بجامعة فخري  أستاذ  الغار،  حامد  الدكتور  بها   قام 
-١٤١٤( جامي  الرحمن  عبد  يعّد  بريكيل.  كاليفورنيا، 
 ١٤٩٢( من كبار الشخصيات البارزة يف الثقافة الفارسية
 اإلسالمية والذي نال درجة من القبول والنفوذ ال تكاد
 تنقص عرب القرون املاضية يف رشق العامل اإلسالمي. ومع
 أنه يرجع فضل معرفته إىل حد كبري إىل نبوغه الشعري،
 لكن ال تنحرص ميزته يف ذاك فحسب، بل كان إضافة إىل
 ذلك من أبرز علامء الدين واللغة العربية، مشهود له
التصوف، يف  رفيعة   مبكانة 
 كام ُعرف يف لذاعة مجادلته
كان االجتامعي.   ونقده 
مع ارتباطا  األكرث   جامي 
ولكن التيمورية؛   الساللة 
له جلبت  الدولية   شهرته 
القوى عند  والقبول   الفضل 
ذلك يف  األخرى   السياسية 

الوقت
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رئيس أجيت سينغ،  رانجيت  داتوك  كّل من   املؤمتر 
املركز ومدير  املاليزية،  املالية  األوراق  هيئة 

 
السمو صاحب  الرئييس  الخطاب  بإلقاء   وتفّضل 
املايل السفري  شاه،  ناظرين  راجا  الدكتور   املليك 
 ملركز التمويل اإلسالمي الدويل املاليزي، والذي كان
للمندوبني نسق  عشاء  حفل  يف  رشف  ضيف   أيضا 

املدعوين الضيوف  وكبار 

األوقاف قضية  العام  هذا  يف  النقاش  موضوع   كان 
 اإلسالمية، وتناول املندوبون من خالله تحدي إدارة
الواقفني ورغبات  اإلسالمية  للرشيعة  وفقا   األوقاف 
عوائده وتنمية  الوقف  أصول  بإستثامر  اإللتزام   مع 
املسلمة املجتمعات  عىل  بالفائدة  يعود   بشكل 

احتياجاتها وتلبية  املعارصة 

 صاحب السمو املليك الدكتور راجا ناظرين شاه عىل املنّصة مع داتوك رانجيت

سينغ والدكتور فرحان نظامي

هيئة بني  الخامسة  املستديرة  املائدة  عقد  تّم   لقد 
التمويل حول  واملركز  املاليزية  املالية   األوراق 
.٢٠١٤ مارس   ٢٢-٢٣ يف  كواالملبور  يف   اإلسالمي 
هذا يف  دوليا  مندوبا  سبعني  من  أكرث  برتحيب   وقام 

األوقاف والتنمية البرشية
مجلة الدراسات اإلسالميةاملائدة املستديرة الخامسة بني املركز وهيئة األوراق املالية املاليزية

من األخري  العدد   يحتوي 

اإلسالمية الدراسات   مجلة 

شبانة ألمين  مقاالت   عىل 

الترشيع يف  ”األبوة   حول 

النصوص بني   اإلسالمي 

الحديثة”، والسياقات   الفقهية 

وفريدا هويجيلت   ولجيكوب 

املرصية ”السلفية  حول   نومي 

يف الثورة

عىل أيضا  العدد   ويحتوي 

يقّدم كتابا   ١٩ لـ   اإلستعراض 

أهم من  لنبذة  علميا   تقييام 

 املنشورات الحديثة يف مواضيع

مختلفة بجوانب  تتعلق   شتّٰى 

 من الثقافة والحضارة اإلسالمية

والعامل اإلسالمي املعارص

اإلصدار ٢٥ العدد ١

العالقات يف جميع للمركز وتطوير  والتواصلية   األكادميية  النشاطات    تعزيز 

    أنحاء العامل. تفّضلوا بزيارة                             ملزيد من املعلومات
مزّودا الفيسبوك،  موقع  عىل  وصفحة  جديدا  موقعا  املركز   أطلق 

عىل يساعدان  سوف  واللذان  نظيفة  حديثة  ونظرة  محّسنة   بوظائف 

إطالق املوقع الجديد وصفحة الفيسبوك للمركز
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