
سيادة القانون في مجتمع ما بعد الجائحة

رّحب  أكتوبر،   18 ويف 
ماريانا  باألستاذة  املركز 
املديرة   – مازوكاتو 
االبتكار  ملعهد  املؤسسة 
بكلية  العاّم  والغرض 
إللقاء   – اجلامعية  لندن 
غريفني  كيث  حمارضة 

السنوية. 
األستاذة  واختارت 
"الرأساملية  مازوكاتو  
نحو  موّجه  هنج  املتغّية: 
عنواًنا  املهاّم"  حتقيق 
إعادة  كيفية  حول  جذابا  عرضا  خالهلا  من  قّدمت  ملحارضهتا، 
تشكيل األنظمة االقتصادية بحيث تستهدف أسس القيمة اجلامعية 
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خريف ٢٠٢1نرشة أخبار املركز
 العدد ٧٧

توماس،  اللورد  سعادة  باستضافة  املركز  قام  أكتوبر،   ٢8 يف   
السلطان  حمارضة  إللقاء  السابق،  وويلز  إنجلرتا  قضاة  رئيس 
القانون  "سيادة  بموضوع  فيها  حتّدث  والذي  السنوية،  شاه  أزالن 
وترأست  غفي.  مجهور  حضور  يف  اجلائحة"   بعد  ما  جمتمع  يف 
السلطان أزالن شاه يف  البارونة هيل، احلائزة عىل زمالة  املحارضة 

حاليا.   املركز 
اختبار  فرتة  قّدمت  اجلائحة  أن  توماس  اللورد  سعادة  أبان   
مسبوقة  غي  تدابي  الرسمية  اجلهات  اختذت  وقد  القانون.  لسيادة 
ما  بني  االلتباس  بعض  نشأ  ولكنه  كورونا،  فيوس  انتشار  لوقف 
هاّم،  متييز  وهذا  القانون.  قوة  حيمل  وما  للمواطنني  توجيًها  يعّد 
بفرض  األمر  يتعلق  عندما  سيام  ال  خطي،  أمر  وضوحه  وعدم 
عىل  أيضا  األدلة  كشف  تّم  وقد  األساسية.  احلّريات  عىل  قيود 
سلوك مترّسع وغي الئق يف جماالت أخرى، مثل إجراءات تقديم 

العطاءات.
أمناء رئيسيني عىل سيادة  أنفسهم  اعتبار  القضاة عىل  وقد دأب   
احلكومة  حماسبة  يف  الربملان  فشل  وقد  هاّم،  ضامن  وذلك  القانون، 
حجة  آخر  جانب  ويف  اجلائحة.  خالل  سلوكها  عىل  فعال  بشكل 

نفسه يف  لتدقيق  أن خيضع  إال  للربملان  ينبغي  أنه ال  تزعم  معاكسة 
تعامالته. رشعية 

التدقيق  لتقييد  تقنني  يف  تنظر  احلكومة  أن  املحارض  سعادة  وبنّي 
الضوابط  يزيل  أن  شأهنا  من  ليس  لكنه  سلوكها،  يف  القضائي 
الالزمة عىل السلطة التنفيذية مما يعرض سيادة القانون خلطر أكرب. 
روز،  دينا  السيدة  الشكر  كلمة  بتقديم  قامت  اجللسة،  هناية  ويف 

أوكسفورد.  بجامعة  جمدلني  كلية  ورئيسة  البارزة  املحامية 

سعادة اللورد توماس يلقي حمارضة عن

النمّو الشامل: نهج موّجه نحو تحقيق المهاّم
األستاذة ماريانا مازوكاتو تتحّدث عن

الصفحة ١

أبولو  بمهمة  واستشهدت  األَمد،  الطويل  واالستقرار  واإلدماج 
للهبوط عىل سطح القمر كنقطة مقارنة حمورية، حافزة  عىل شعور 
أكرب بالطموح - رؤى واضحة وحمددة وأهداف ملموسة - حلّل 

الرئيسية.  املشاكل املجتمعية 
املقرتح  املوّجه  النهج  لسامت  تفصيلها  يف  األستاذة  واستندت 
التمويل  أمهية  مؤكدة  اإلسالمي،  للتمويل  الرئيسية  املبادئ  إىل 
القائم عىل الرشاكة، فضال عن احلاجة إىل االستثامر يف االقتصاد 

احلقيقي، وانتهت املحارضة بتفاعل حي من احلارضين.
 وقام بإدارة املحارضة األستاذ ستيفان ديركون، أستاذ السياسات 
جامعة  يف  احلكومية  لإلدارة  بالفاتنيك  بكلية  االقتصادية 
السيدة  الشكر  بكلمة  تقدمت  اجللسة،  هناية  ويف  أوكسفورد. 
غريفني،  كيث  البارز  االقتصادي  اخلبي  ابنة  غريفني،  كيمربيل 
عاما،  ثالثني  من  ألكثر  املركز  أمناء  جملس  يف  عمل  قد  والذي 

وتّم تسمية هذه املحارضة السنوية تكريام له.

سعادة البارونة هيل وسعادة اللورد توماس خالل جلسة األسئلة واألجوبة

األستاذة ماريانا مازوكاتو خالل حمارضهتا يف املركز 



الصفحة ٢

قامت  أكتوبر،   ٢٧ ويف 
عىل  احلائزة  هيل،  البارونة 
أزالن  شاه  السلطان  زمالة 
حمارضة  بإلقاء  املركز،  يف 
األديان  يف  "النسوية  عن 
مشية  اإلبراهيمية"، 
املوضوع  هذا  أبعاد  إىل 

وتعّقده.
   ورّكزت البارونة اهتاممها 
القانونية  املعضالت  عىل 
جتارهبا  نتاج  وقّدمت  املوضوع،  يطرحها  التي 

الواسعة خالل حياهتا املهنية القانونية املتميزة. 
بمسائل  املحيطة  املسبقة  املفاهيم  أن  وبّينت    
تكون  ما  غالبا  اإلسالمي  واللباس  اجلنس  نوع 
اختزالية يف تركيزها عىل مفاهيم الفرض وجتاهلها 
تعارض  أحوال  عدة  إىل  مؤرشة  الفردية،  للوكالة 

بالرتحيب  املركز  رّس  وقد 
وزمالء  الزائرين  بالزمالء 
خالل  التالني  تشيفنينج 
للعام  األول  اجلامعي  الفصل 
تنّوعت  والذين  الراهن، 
بني  البحثية  اهتامماهتم 
واملسائل  اإلسالمي  التمويل 
املعرفة  ونقل  باملعتقد  املتعلقة 

يف املجتمعات املسلمة:
 

املاجد،  بشاير   الدكتورة 
ماجستي  و  بكالوريوس 
إدارة  يف  ماجستي  )الكويت(، 
دكتوراه  )لندن(،  احلقوق 

)ليدز(، عىل زمالة زائرة؛
خمتار،  شبنام  السيدة   
)ماليزيا(،  بكالوريوس 
ماجستي )إلينوي(،  عىل زمالة 

زائرة يف التمويل اإلسالمي؛
الواحد  عبد  رسي  تان   
العاملية  اجلمعية  عضو  عمر، 
عىل  القانونيني،  للمحاسبني 

زمالة زائرة.
فيدي،  بيبا  الدكتورة   
عىل  )كوفنرتي(،  دكتوراه 

زمالة حممد بن  الدن؛
عاصم  الدكتور   
بكالوريوس  زوبجفيتج، 
ماجستي  )عليكره(، 
دكتوراه  )أوكسفورد(، 
عبد  زمالة  عىل  )اليدن(، 

العزيز املطوع؛
أكرم،  حممد  الدكتور   
وماجستي  بكالوريوس 
)إسالم  ماجستي  )بنجاب(، 
)إرفورت(،  دكتوراه  آباد(، 

عىل زمالة تشيفنينج؛ 
أولوغبنرو   الدكتور   
أويكان، ماجستي )ليفربول(، 
)كرانفيلد(،  ماجستي 
األعامل  إدارة  يف  ماجستي 
زمالة  عىل  الغوس(،  )والية 

تشيفنينج؛  
ياشايا،  نادية هزلني   الدكتورة 
إدارة  ماجستي  بكالوريوس، 
)ماليزيا(،  دكتوراه  األعامل، 

عىل زمالة تشيفنينج.

 الزماالت الزائرة:
النسوية في األديان اإلبراهيميةالفصل اجلامعي األول

سعادة البارونة هيل تتحدث عن

السي  باستضافة  املركز  قام  نوفمرب،   1٠ ويف       
السابق  املتحدة  اململكة  سفي  كولز،  كوبر  شيارد 
"الكلمة  بعنوان  حمارضة  إللقاء  أفغانستان،  لدى 
الالحقة عن أفغانستان: تأّمالت فيام حدث وما قد 

املستقبل".   حيمله 
يف  الشخصية  جتربته  عن  شيارد  السي  حتّدث    
اجلهود  قصور  إىل  املؤدية  العوامل  حمّلال  كابول، 
البالد،  يف  االستقرار  حتقيق  إىل  الرامية  الغربية 
الدولية  السالم  حفظ  محالت  بمقارنة  وقام 

االنتباه  ها  موجِّ األخرى 
العوامل  بعض  إىل 
يف  أسهمت  التي  الرئيسية 
أو  الدويل  التدخل  نجاح 
التوازن  ذلك  يف  بام  فشله، 
العسكرية  اجلهود  بني 
وجدوى  والدبلوماسية، 
والصرب  السياسية،  العملية 

االسرتاتيجي.

أفغانستان: ما الذي حدث؟
السري شريارد كوبر كولز يتحدث عن

املركز  يواصل 
عىل  البناء 
املتنامية  عالقته 

ت  سســـا ملـؤ با
يف  األكاديمية 
الوسطى.  آسيا 
سافر  أكتوبر،  ويف 
إىل  املركز  مدير 
أوزبكستـــــان 

واستمّر  الرئاسية،  االنتخابات  يف  دويل  كمراقب 
خالل  من  للمركز  الدولية  الصالت  تعزيز  يف 
إلقاء  فيها  بام  والزيارات،  االجتامعات  من  سلسلة 
والدبلوماسية  العاملي  االقتصاد  جامعة  يف  حمارضة 
مع  وااللتقاء  سافوييف،  صديق  السيناتور  برئاسة 
مينوفاروف، مدير مركز احلضارة  السفي  شازيم  
اإلمام  مركز  وزيارة  أوزبكستان،  يف  اإلسالمية 
الدكتور   بمرافقه  سمرقند  يف  الدويل  البخاري 

شوفوسيل زيودوف، مدير املركز.

تعزيز التعاون األكاديمي
 آسيا الوسطى

سعادة البارونة هيل

السي شيارد كوبر كولز

   املدير )الثاين من اليسار( مع السفي 
شازيم مينوفاروف )الثاين من اليمني( ف

مع  الدينية  الشعائر  إظهار  يف  الفرد  حرية  فيها 
املدريّس(  الزّي  )مثل  املؤسسية  اللباس  قواعد 
الالزمة )يف ساحة  اإلجراءات  أو  األنظمة  مع  أو 
املوازنة  تعقيدات  البارونة  وبّينت  مثال(.  القضاء 
مرتدية  شاهدة  هوية  من  التأكد  إىل  احلاجة  بني 
احرتام احلساسيات  ما ورضورة  النقاب يف قضية 

والثقافية.  الدينية 
حي  تفاعل  من  تالها  وما  املحارضة  وشملت     
التعارض  مع احلضور مناقشة قضايا أخر، بام فيها 
والرشائع  العلامين  القانون  بني  يوجد  قد  الذي 
بالزواج والطالق. تتعّلق  أمور  الدينية، ال سيام يف 
قد  التي  باآلثار  الوعي  زيادة  إىل  البارونة  ودعت 
يتعلق  فيام  سيام  وال  التعارض  هذا  عىل  ترتّتب 

باملساواة بني اجلنسني. 
املحامية  روز،  دينا  السيدة  اجللسة  وترأست    

البارزة ورئيسة كلية جمدلني بجامعة أوكسفورد.



الصفحة ٣

للناشئة املسلمة  القيادي  التدريب  انعقاد دورة  تّم      
لعام ٢٠٢1م بني ٢٥ سبتمرب و ٣ أكتوبر. يتمثل هذا 
مركز  بني  مشرتكة  مبادرة  السنوي  السكني  الربنامج 
أوكسفورد للدراسات اإلسالمية ومجعيات أمي ويلز 

اخليية، وتسعى إىل ثالثة أهداف أساسية: 
  أوال، توفي فهم مستني للمشاركني عن املؤسسات 
عن  فضال  الربيطانية،  والسياسية  االجتامعية  والقيم 
مسامهة  تقديم  سبل  استكشاف  يف  التفكي  تشجيع 
العامة  احلياة  يف  إجيابية 
واملواطنة  الربيطانية 

العاملية؛
إجيابية  هوية  بناء  ثانيا،    
تكّلف  دون  تشمل 
الدين  مقتضيات 

واملواطنة سوّيا؛  
   ثالثا، تعزيز التعاون  بني 
الربنامج  من  اخلرجيني 

بواسطة شبكة مساندة. 
الربنامج   يستجلب   
بني  أعامرهم  ترتاوح  الربيطانيني  املسلمني  من   ٢٥
يف  قيادية  بإمكانات  يتمّيزون  والذين  عاما  و٣٠   ٢1
الوطنية،  أو  املحلية  احلكومة  مثل  خمتلفة،  جماالت 

والتجارة، واإلعالم، والقطاع التطوعي والفنون. 
قام  ونقاش  عرض  حلقات  الربنامج  وتضّمن     
واخلرباء  البارزين  املتحدثني  من  عديد  بتقديمها 
املرصيف  والقطاع  األكاديمية  األوساط  من  املتميزين 
الرشكات واألعامل اخليية والطب والصحة  وقطاع 
إضافة  العامة،  واحلياة  والسياسة  والصحافة  النفسية 
فيكتوريا  متحف  يف  اخلاص  مجيل  معرض  زيارة  إىل 
يف  خاصة  ندوة  وحضور  وجولة  لندن  يف  وألربت 
قيمة  فرصة  الربنامج  أتاح  كام  هاوس،  كالرنس 

 ١5 عاما لبرنامج تدريب الناشئة 
تشجيع قادة املستقبل

مناقشة  يف  للمشاركني 
قضايا هتّمهم واستكشاف 
املهنية  مساراهتم 
لصالح  األفكار  وتوليد 

مستقبلهم. 
بمناسبة  االحتفال  وتّم    
عرشة  اخلامسة  الذكرى 
ندوة  بنظم  الربنامج  هلذا 

قام  أكتوبر،   ٢ يف  اخلرجيني 
مجيل،  شاهد  األستاذ  فيها  الرئيسية  الكلمة  بإلقاء 
باملركز  سعيد  بن  قابوس  السلطان  زمالة  عىل  احلائز 
"الصحة  حول  املركز  ملرشوع  الرئييس  والباحث 
العامة والعلوم والتكنولوجيا يف املجتمعات املسلمة". 
حتدث األستاذ مجيل عن "فيوس كورونا بني العلوم 
من  ثالثة  كلامت  ذلك  وتال  واملجتمع".   والقيادة 

الربنامج:  خرجيي 
)من  حممد  هايش 
٢٠٠٧م(،  عام  خرجيي 
بعنوان  حمامي ومؤلف، 
زارة  مثلنا"؛  "أناس 
خرجيي  )من  سلطانة 
عضو  ٢٠1٥م(،  عام 
الربملان الربيطاين، حول 
حياة  يف  "سنة  موضوع 
وزارة  الربملان"؛  عضو 

العامة  األمينة  ٢٠1٥م(،  عام  خرجيي  )من  حممد 
من  "القيادة  بعنوان  الربيطاين،  اإلسالمي  للمجلس 

منظور العامة". 
شخصا،   ٩٠ من  أكثر  اخلرجيني  حفلة  وحرض     
من  عاما   1٥ بمرور  احتفااًل  غداء  مأدبة  وتضمنت 

النجاح.

هايش حممد

املركز  نظم  نوفمرب،   ٦ ويف 
اخلط  يف  تدريبية  دورة 
ثريا  السيدة  مع  اإلسالمي 
يف  والفنانة  اخلطاطة  سيد، 
بتقديم  قامت  العريب،  اخلط 
للخط  تطبيقية  عمل  ورشة 
أشكال  شملت  العريب، 
األساسية  اخلطية  احلروف 
املتخصصة  واملعدات 
الفنانون  يستخدمها  التي 

املحرتفون.  
وأعقب ورشة العمل جولة 
قام  املركز  مبنى  يف  إرشادية 
من خالهلا السيدة ثريا سيد 
نظامي  معني  والدكتور 
طالب،  حممد  واألستاذ 
بمناقشة  املركز،  زمالء  من 
املركز  يف  املعامرية  النقوش 
اخلطية  الفنية  واألعامل 
طرق  تعددية  توضح  التي 
احلروف  أشكال  استخدام 
الفني  لإلبداع  العربية 

املعنى. ونقل 

دورة يف
اخلط العريب 

يوفر برنامج املنح الدراسية 
فرصة  للمركز  التابع 
بتحمل  للطالب  قيمة 
الدراسات  متابعة  تكاليف 
جامعة  يف  والعليا  اجلامعية 
بام  بأكملها،  أوكسفورد 
الدراسية  الرسوم  ذلك  يف 

املعيشة.   ونفقات 
الدرايس  الفصل  بداية  ويف 
التحق  الراهن،  للعام  األول 
الطالب  من  سبعة  باملركز 
جدد إلكامل دراستهم بدعم 

من املركز. 
االهتامم  مواضيع   وتشمل 
االقتصاد  اجلديدة  للدفعة 
العامة،  والسياسة  واإلدارة، 
البيزنطية،  والدراسات 
الصيدلة  وعلم  والقانون، 

والتاريخ.

 الطالب اجلدد
بدء العام اجلامعي

 خرجيو الربنامج مع جمموعة ٢٠٢1 

زارة   حممد

زارة سلطانة، عضو الربملان
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املحارضات  برنامج  املركز  بدأ  أكتوبر،   1٥ ويف 
قام  بمحارضة  الراهن  الدرايس  للفصل  اخلاصة 
الربملان  عضو  ايلوود،  توبايس  السي  بإلقائه 
الربيطاين، بعنوان "إعادة تنشيط القدرات األمنية 

لربيطانيا". 
مرة  إيلوود ألول  السي  انتخاب  تّم  قد      وكان 
الربملان يف عام ٢٠٠٥م، وشغل سابقا  عضوا يف 
الرشق  لشؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  منصب 
 ،)٢٠1٢٠-٧14( أفريقيا  وشامل  األوسط 
قدامى  لشؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  ومنصب 
الدفاع  واألفراد يف جمال  واالحتياطيني  املحاربني 
للجنة شئون  تعيينه رئيسا  تّم   ،)٢٠1٢٠-٩1٧(
الدفاع التابعة للربملان الربيطاين يف يناير ٢٠٢٠م.
  شّدد السي إيلوود، بناء عىل خرباته الواسعة 
االنتباه  دوام  أمهية  واحلالية،  السابقة  مناصبه  يف 
الساحة  عىل  الناشئة  والتحديات  للتهديدات 
واآلن"  "هنا  عىل  الرتكيز  أن  مضيًفا  العاملية، 

 جملة الدراسات
اإلسالمية

من  األخي  العدد  نرش  تّم 
اإلسالمية  الدراسات  جملة 

يف سبتمرب ٢٠٢1م.
عىل  العدد  وحيتوي 
افاجان،  شيام  بقلم  مقاالت 
العاطلة،  "النفوس  عن 
لصناعة  املنظمة  العواطف 
عىل  جديدة  نظرة  العقل: 
وحممد  العثامنية"،  املادية 
عن  السديري،  أ.  تركي 
ومعاداة  املاتريدية  "تقاليد 
رواية  الصني:  يف  الوهابية 
يف  اليهوانيني  للمتشددين 

الغريب". الشامل 
عىل  أيضا  العدد  ويشمل 
أحدث  لبعض  مراجعة   ٢4
والعامل  اإلسالم  عن  الكتب 

اإلسالمي.

التطورات في مجال األمن الدولي
رئيس جلنة شئون الدفاع ملجلس العموم الربيطاين يلقي حمارضة حول

من  كثي  يف  يأيت 
عىل  األحيان 
الوعي  حساب 
بالشؤون  املشارك 

الدولية.
التزام  إىل  ودعا 
اململكة  يف  أقوى 
بفهم  املتحدة 
العامل  تعقيدات 
 - حولنا  من 
هذا  واستخدام 

لن  أنه  مؤكدا  للخي،  كقوة  فعال  بشكل  الفهم 
التهديدات  بنجاح  نواجه  أن  ذلك  بدون  يمكننا 
الوطني  الصعيدين  عىل  باستمرار  املتطورة 
إىل  والتطرف،  االستبداد  نمو  من  والعاملي: 
تقويض األمن املعلومايت، إىل اآلثار اخلطية التي 

ال حرص هلا من تغّي املناخ.

السيتوبايس ايلوود، خالل حمارضته 

العدد ٣٢ رقم ٣
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