
بارونة هيل ال

قام  مارس،   ٥ ويف 
سعادة  باستضافة  املركز 
سرتو  جاك  السيد 
حول  حمارضة  إللقاء 
يف  اخلارجية  "السياسة 
فيها  قام  متصدع"،  عامل 
واسع  عرض  خالل   -
باستذكار   - النطاق 
التدخالت  تاريخ 
يف  األخرية  الغربية 
األوسط  الرشق 
من  اخلارس  والتوقع 
العريب"،  "الربيع 
املنطقة،  يف  إضافية  اضطرابات  يف  املطاف  هناية  يف  تسّبب  والذي 
يف  العراق  يف  فعالة  سياسة  تنفيذ  يف  املتحدة  الواليات  وفشل 
أعقاب الغزو، عىل الرغم من اجلهود احلثيثة التي بذهلا حلفاؤها، 
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شتاء ٢٠٢٠نرشة أخبار املركز
العدد ٧٥

يسعد املركز أن يعلن أن سعادة البارونة هيل تّم انضاممها إىل زمالء 
وقد  القانون.  يف  شاه  أزالن  السلطان  زمالة  عىل  بحيازهتا  املركز 
متّتعت البارونة هيل بسلك مهني متميز يف القانون حيث كانت أول 
امرأة عّينت عضوا للجنة اإلستئنافية القانونية يف جملس اللوردات، 
وشغلت لسنوات عديدة منصب القضاء يف املحكمة العليا الربيطانية 
والتي ُفّوضت أخريا رئاستها إليها. وهي أيًضا قاضية غري دائمة يف 
الفخرية جلمعية  النهائي يف هونغ كونغ والرئيسة  حمكمة االستئناف 

القانون بجامعة كامربيدج.
 وقد قام العديد من كبار القانونيني الربيطانيني، بمن فيهم البارونة 
تنظم  التي  املركز  برنامج حمارضات  إطار  بإلقاء حمارضات يف  هيل، 
حتت رعاية هذه الزمالة، والتي سّميت عىل اسم أول رئيس القضاة 
رئيس  هيل  البارونة  قبل  الزمالة  هذه  صاحب  وكان  ماليزيا.  يف 
وينتهز  فيليبس.  نيكوالس  اللورد  األسبق،  الربيطانيني  القضاة 
إىل  ويتطلع  فيليبس  للورد  تقديره  عن  للتعبري  الفرصة  هذه  املركز 

هيل  البارونة  مسامهة 
والربامج  الزمالة  يف 

للمركز.  األكاديمية 
عشاء  حفل  نظم  وتّم 
الستقبال البارونة هيل 
والتعريف  زمالتها  عىل 
مجلة  وحرضه  هبا، 
القانون  أساتذة  من 
اجلامعة.  كليات  من 
عمله  املركز  ويواصل 
االهتامم  تعزيز  يف 
الرشعي  املنظور  يف 
والقضايا  اإلسالمي 

القانونية ذات األمهية للمسلمني.

ا األسبق عىل زمالة السلطان أزالن شاه تعيني رئيس املحكمة العلي

سعادة السيد جاك سرتو خالل حمارضته باملركز

السياسة الخارجية في عالم متصدع
سعادة السيد جاك سرتو حيارض عن
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املتحدة  الواليات  قرار  عن  التوتر  من  املزيد  ذلك  عن  ونجم 
بشّق  عليها  التفاوض  تّم  التي  النووية  الصفقة  عن  بالتخيل 
استكشاف  يف  تسبق  مل  صعوبة  عىل  إضافة  إيران،  مع  األنفس 
منّبها  وحقوقهم،  للفلسطينيني  الرشعية  التوقعات  تلبي  صيغة 
أن اإلجراءات األحادية اجلانب وصعود الشعبوية يف العديد من 

البلدان جعل العامل أكثر خطورة وريبة.
ودعا سعادة السيد سرتو إىل جتديد االعرتاف بأن الدبلوماسية 
الدولية  واألزمات  املشاكل  وأن  والتسوية  التفاوض  تتطلب 
التعاون  خالل  من  إال  حّلها  يمكن  ال  مستعصية  تبدو  قد  التي 
الدويل، مذّكرا بنجاح جهود الواليات املتحدة واململكة املتحدة 
وباكستان.  اهلند  بني  املحتملة  النووية  املواجهة  خطر  جتنّب  يف 
دور  لعب  يف  املتحدة  اململكة  تستمّر  أن  يف  أمله  عن  وأعرب 
منفتح عىل اخلارج يف العامل وأال تغيب عن باهلا أمهية االستمرار 
املشاكل  ملعاجلة  األخرى  الرائدة  األوروبية  الدول  مع  العمل  يف 
األخرى  والتهديدات  املناخ  تغري  سّيام  ال  الدولية،  والتحديات 

الوطنية. التي تتعدى احلدود 

البارونة هيل خالل زيارهتا للمركز



الصفحة ٢

لدولة  الثقافية  الشؤون 
العربية  اإلمارات 
الدكتور  المتحدة، سعادة 
ورّكز  غباش.  عمر 
على  المدير  مع  لقاءه 
الحوار  تعزيز  أهمية 
بجميع  الثقافات  بين 
الناشئة  وتشجيع  أشكاله 
ذكي  اهتمام  إظهار  على 

الزيارة  بالثقافات األخرى. وأتاحت هذه  ومحترم 
أيًضا فرصة لمناقشة األهداف المشتركة في مجال 

والتكنولوجيا. العلوم 

البريطانية  الملكة 
طعة  لمقا

أوكسفوردشاير، 
شاركوا  والذين 
السفير  معالي 
غداء  مأدبة  على 
اجتماعيا  متباعدة 
على  أقيمت 

شرفه.

ية املتحدة اإلمارات العرب

ية السعودية اململكة العرب

استضاف  فرباير،   ٤ ويف 
لدى  اجلزائر  سفري  املدير 
املعنّي  املتحدة  اململكة 
السيد  سعادة  حديثا، 
جراح.  بن  الرمحن  عبد 
الزيارة  هذه  وأتاحت 
سعادة  لتعريف  فرصة 
املركز  بعمل  السفري 
فضاًل  باجلزائر،  وعالقاته 

املحتملة  املشرتكة  األكاديمية  املشاريع  مناقشة  عن 
املركز،  مبنى  يف  جولة  خالل  ومن  املستقبل.  يف 
اطلع سعادة السفري عىل معرض يرشح نطاق العمل 

األكاديمي للمركز.

العالقات الدولية

أحــرضت 
املفوضيـــة 
الربيطانيــة
يف العليا  
 ماليـــزيـا 
جمموعــــة 

القادة  من 
يف  املركز  إىل  الطموح  ذوي  الناشئة  املاليزيني 
العديدة  وروابطه  أعامله  عىل  للتعّرف  يناير   ١٦
اململكة  يف  املعرفية  جولتهم  ضمن  ماليزيا،  مع 
والقانونية  السياسية  باملؤسسات  للتعّرف  املتحدة 
الرئيسية  السياسة  واهتاممات  الربيطانية 
الشخصية. واحلّريات  اإلنسان  حقوق  مثل 

يزيا مال اجلزائر

وفي ١٥ نوفمبر ٢٠١٩، 
باستضافة  المركز  قام 
منصور  السيد  سعادة 
دولة  سفير  الهول،  أبو 
العربية  اإلمارات 
حديثا  المعّين  المتحدة 

لدى المملكة المتحدة.
فرصة  الزيارة  وكانت 
سعادة  لتعريف  سارة 

العديدة  األكاديمية  وروابطه  المركز  بعمل  السفير 
مع دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

وزير  مساعد  المركز  استقبل  نوفمبر،   ١٩ وفي 
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عبر  ندوة  باستضافة  المركز  قام  سبتمبر،   ١٦ وفي 
البريطانية:  السعودية  "العالقات  حول  اإلنترنت 
السمّو  صاحب  قّدمها  جديدة"  فرص  جديد،  عقد 
المملكة  سفير  بندر،  بن  خالد  األمير  الملكي 
شاركه  المتحدة،  المملكة  لدى  السعودية  العربية 
المملكة  لدى  السابق  البريطاني  السفير  فيها 

باتي.  ويليام  السير  السعودية،  العربية 
عبر  والضيوف  المركز  أعضاء  الندوة  وحضر 
الجامعة  كليات  رؤساء  ذلك  في  بما  اإلنترنت، 
وغيرهم من كبار أعضاءها ونائب صاحبة الجاللة 

بن الرمحن  عبد  السيد   سعادة 
جراح مع املدير

أعضاء برنامج القيادة الناشئة مع املسّجل

سعادة الدكتور عمر غباشسعادة السيد منصور أبو اهلول

األمري خالد بن بندر مع املدير

 ،٢٠٢٠ فرباير   ٢٧ ويف 
الدراسة  املركز يوم  استضاف 
السنوي للمشاركني يف برنامج 
الدبلوماسية  الدراسات 
أوكسفورد،  بجامعة 
للدراسات  دورة  وهي 
أساًسا  تصميمها  تّم  العليا 
اخلدمة  يف  للدبلوماسيني 
الوافدين اجلدد  وجمموعة من 
للخدمة  الرسيع  التيار  يف 
التابع لوزارة اخلارجية  املدنية 
الكومنولث  وشؤون 

والتنمية. 
عمل  عىل  املشاركون  تعّرف 
جولة  خالل  املركز  وأهداف 
يف  املشاركة  قبل  املبنى،  يف 
التدريبات  من  جمموعة 
ألقاها  التي  والندوات 
اخلارجية  وزارة  من  املدّربون 
الكومنولث  وشؤون 
والتنمية. وقام بإلقاء اخلطاب 
يوجني  الدكتور  الرئييس 
الرشق  مركز  مدير  روغان، 
تناول  بأوكسفورد،  األوسط 
األسباب  بعض  خالله  من 
االستقرار  لعدم  األساسية 
والرصاع يف املنطقة. واستمتع 
نقاشية  بحلقة  املشاركون 
ترأسها  املناخ  تغري  حول 

رئيس كلية ولفسون.

 برنامج الدراسات
الدبلوماسية

قام    ،٢٠٢٠ يناير   ٩ ويف 
اللفتنانت  باستضافة  املركز 
لوريمر،  جون  السري  جنرال 
وزارة  مستشاري  كبري 
ملنطقة  الربيطانية  الدفاع 
وشامل  األوسط  الرشق 
بعدد  التقى  حيث  إفريقيا، 
وأعضاء  املركز  زمالء  من 
األوسع  األكاديمي  املجتمع 
مأدبة  عىل  أوكسفورد  يف 
عىل  اطالعه  وتّم  الغداء، 
األكاديمية  األنشطة  جمموعة 

للمركز. والرشاكات 

 اللفتنانت جنرال السري
جون لوريمر
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الدكتورة  تعيني  تّم 
الباحثة  ريديل،  داغامر 
جامعة  يف  املشاركة 
أيضا  سابقا،  كولومبيا 
يف  بحثية  زمالة  عىل 
املركز. تدرس الدكتورة 
األوسط  الرشق  تاريخ 

املخطوطة  الكتب  استعامل  عىل  أبحاثها  وتركز 
للتاريخ  مادي  كأساس  العريب  باخلط  واملطبوعة 

الفكري والثقايف. 

الحّج وفنونه
الربوفيسور السري نارص دافيد خلييل يتحدث عن

املركز  حظى  قد 
حمارضة  باستضافة 
عن  النطاق  واسعة 
الدولية  الشؤون 
 ١٢ يف  املعارصة 
بإلقائها  قام  فرباير، 
اخلارجي  املراسل 
املتمرس  واخلبري 
البارز  والكاتب 

لصحيفة 
حاليا،   The Times

ماذا سيحدث في العالم هذا العام؟
ينيون يتحّدث عن السيد مايكل ب

منصب  سابًقا  شغل  والذي  بينيون،  مايكل  السيد 
رئيس املكتب لتلك الصحيفة يف واشنطن وموسكو 
يف  الرئيسية  األحداث  من  العديد  وحرض  وبون، 
السيد  قّدم  هلا.  خارجي  كمحّرر  األوسط  الرشق 
السياسية يف كل قارة،  بينيون عرًضا شاماًل للقضايا 
معتمدا عىل خربته الصحفية يف العديد من بؤر التوتر 
يف العامل، قبل تناول عدد كبري من األسئلة يف املناقشة 
الالحقة، تضّمنت أهّم مواضيعها اآلثار املرتتبة عىل 
الرئيس  للسياسة اخلارجية يف عهد  النهج األمريكي 
األحزاب  وصعود  الصني  مع  والتنافس  ترامب 

الشعبوية يف مجيع أنحاء العامل، وال سّيام يف أوروبا.

بإلقاء  خلييل  دافيد  نارص  السري  الربوفيسور  قام 
قّدم   ،٢٠٢٠ فرباير   ٢٦ يف  احلضور  جيدة  حمارضة 
عن  البرصية  باجلامليات  وغنًيا  مبتكًرا  رسًدا  فيها 
الناشئة حوله من  والتقاليد  أمهيته وطرائقه  و  احلّج 
خالل وسيط املصنوعات اليدوية والوثائق الرتاثية 
حتوهيا  التي  باحلّج  املتعلقة  الفنية  واإلبداعات 

خزانته الشهرية للفّن اإلسالمي.
تشجيع  هي  خزانته  رسالة  أن  الربوفيسور  وبنّي 
اإلسالمي  والرتاث  اإلسالمية  الثقافة  ثراء  تقدير 
الثقافية  التقاليد  بني  البناء  واحلوار  والتفاهم 

املختلفة. 

العرُض  غّطى  وقد 
مّر  عىل  احلجَّ 
من   — الزمان 
إىل  األوىل  القرون 
 — احلديث  العرص 
خالله  من  أوضح 
شعائر  تأثري  مدى 
احلياة  عىل  احلّج 
يف  والعلمية  الفنية 
اإلسالمي  العامل 

وتأّثرها هبا.

السيد مايكل بينيون

األستاذ السري نارص دافيد خلييل

تعيينات الزماالت الجديدة
الدكتور  تعيني  وتّم 
زمالة  عىل  يونس  سلامن 
ويركز  املركز.  يف  بحثية 
الفقه  عىل  البحثي  اهتاممه 
اإلسالمي خالل العصور 
واحلديثة،  القديمة 
وحتديدًا يف تاريخ القانون 
القانوين املعارص. وكان  القانونية والفكر  والفلسفة 
التنمية  قسم  يف  املركز  إىل  انضاممه  قبل  عمل  قد 

الدولية يف جامعة أوكسفورد.

الدكتورة داغامر ريديل الدكتور سلامن يونس

التالية  الندوات  عقد  سيتّم 
عرب اإلنرتنت خالل الفصل 
اجلامعي األول لعام ٢٠٢٠:
تشودري  يعقوب  الدكتور 
اإلسالمية(  كامربيدج  )كلية 
االصطناعي:  "الذكاء  عن 

املحاكاة واإلخفاء"؛
هيكل  برنارد  الربوفيسور 
عن  برينستون(  )جامعة 
السعودية  العربية  "اململكة 
السيايس  اإلسالم  وصعود 

وسقوطه"؛
مكارثي  روري  الدكتور 
عن  درهام(  )جامعة 
بعد  اإلسالمية  "التحّوالت 
حركة  العربية:  االنتفاضات 

النهضة التونسية"؛
الدكتورة فوزية بورا )جامعة 
"األرشيفات  عن  ليدز( 
يف  األرشيفية  واألحاسيس 
العصور  يف  العريب  التاريخ 

الوسطى"؛
)جامعة  هنية  آدم  الدكتور 
واألسواق  "املال  عن  لندن( 
التعاون  جملس  وامللكيات: 
واالقتصاد  اخلليجي 

السيايس للرشق األوسط"؛
جونز  ستيفن  الدكتور 
عن  برمنجهام(  )جامعة 
والليربالية  "اإلسالم 
دروس  الوطنية:  واهلوية 
اإلسالمية  املؤسسات  من 

الربيطانية"؛
كريستوفر  الربوفيسور 
)جامعة  ميلشريت 
أوكسفورد( عن "عّد املشايخ 

يف جمموعات احلديث"؛
عثامن  آدم  الربوفيسور 
عن  إلينوي(  )جامعة 
"استخدام التجارب امليدانية 
السلوك  عىل  للتعرف 

الديني"؛
)جامعة  دله  منليب  الدكتور 
أسامء  "نانا  عن  أوكسفورد( 
الشاعرة   :)١٨٦٤ )ت. 
الواعية والصوفية من خالفة 

سوكوتو"؛
كورو  أمحد  الربوفيسور 
دييغو(  سان  والية  )جامعة 
الكتاب:  حديث   " عن 
واالستبداد  اإلسالم 

والتخلف".

 الندوات العلمية يف
الفصل اجلامعي األول
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سفارة  مع  بالتعاون  املركز،  نظم  يوليو،   ١٧ ويف 
مجهورية كازاخستان يف لندن، ندوة عرب اإلنرتنت 
من  النقاش  تّم  وإرثه"،  حياته  "الفارايب:  بعنوان 
الفارايب  النرص  أيب  ومسامهات  أفكار  عن  خالهلا 
املتعدد  والعامل  البارز  الفيلسوف   ،)٩٥٠ )ت. 
اشتهر  والذي  الوسطى  آسيا  من  املهارات 

بـ"املعلم الثاين" بعد أرسطو.
كل  ألقاها  الرتحيب  بكلامت  الندوة  افتتاح  تّم 
من مدير املركز وسفري مجهورية كازاخستان لدى 
إدريسوف،  إرالن  السيد  املتحدة، سعادة  اململكة 
بإلقائها  قام  والتي  للندوة  الرئيسية  الكلمة  قبل 
جامعة  رئيس  موتانوف،  جاليمكري  الربوفيسور 
فيها  سّلط  الوطنية،  الكازاخستانية  الفارايب 
للفارايب. وتبع ذلك  املستمّرة  الضوء عىل األمهية 
من  جوانب  عدة  تناولت  علمية  عروض  ثالثة 
)جامعة  بوحافه  فريال  الدكتورة  الفارايب:  فكر 
فلسفة  يف  والرّش  اخلري  قضية  حول  كامربيدج( 
)جامعة  أدامسون  بيرت  الربوفيسور  الفارايب؛ 
فلسفة  حول  ميونيخ(  ماكسيميليان،  لودفيج 
داوكيفا  سعيدة  والربوفيسور  السياسية؛  الفارايب 

 جملة الدراسات
اإلسالمية 

من  األخري  العدد  وحيتوي 
اإلسالمية  الدراسات  جملة 
من:  لكل  مقاالت  عىل 
الوكيل  وأمحد  زين  إبراهيم 
بن  خالد  "معاهدة  عن 
دمشق:  أهل  مع  الوليد 
من  األصيلة  الوثيقة  حتديد 
التارخيية  الذكريات  خالل 
واملتنافسة"؛  املشرتكة 
عن  برودرسن  أنجيليكا 
نشأة  عىل  اجلديد  "الضوء 
الشكور  أبو  املاتريدية: 
اخلامس  )القرن  الساملي 
عرش  احلادي   / اهلجري 
التمهيد  وكتابه:  امليالدي( 
وتوماس  التوحيد"؛  بيان  يف 
يف  "البكاء  عن  هيغهامر 
اجلامعات اجلهادية احلديثة"، 
وحتليل  عرض  عىل  إضافة 
أحدث  من  لـ١٥كتابًا 
اإلسالم  عن  املنشورات 

والعامل اإلسالمي.

اته وإرثه الفارابي: حي
ندوة عرب اإلنرتنت حول

يف  الفارايب  مسامهات  حول  ويسليان(  )جامعة 
أحد  الندوة  بتنسيق  وقام  املوسيقية.  النظرية 

زمالء املركز، الدكتور طالل العظم.
أنحاء  مجيع  من  املشاركني  الندوة  وجلبت 
األساتذة  األسئلة عىل  فرصة طرح  وأّدت  العامل، 
املتحدثني مبارشة إىل مناقشات حية، والتي كانت 
أقوى تأييد عىل أمهية الفارايب املتواصلة واحلاجة 
املزاولة  وترويج  أفكاره  يف  األعمق  البحث  إىل 
العاّمة هبا وبأفكار الشخصيات الرئيسية األخرى 

من آسيا الوسطى والعامل اإلسالمي.

سعادة السفري إرالن إدريسوف واملدير خالل الندوة
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