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الربيع ٢٠٢٢

حمارضة عن التغلب عىل األزمات العاملية

انتخاب بان كي مون لزمالة نيلسون مانديال
تم انتخاب سعادة السيد بان كي مون ،األمني العام الثامن
ّ
لألمم املتحدة ،لزمالة نيلسون مانديال باملركز ،والتي ُتنح لكبار
املهتمني بمنهج
الشخصيات من األوساط األكاديمية والدولية
ّ
الرئيس مانديال يف سعيهم ملعاجلة القضايا ذات األمهية العاملية،
تقديرا حلرص سعادة السيد بان كي مون عىل تعزيز احلوار
والتضامن الدوليني ،والذي يتحاذى متاما مع قيم الرئيس مانديال
واملركز.
قام سعادة السيد بان كي مون بزيارة املركز يف  ١١مارس،
حيث شارك يف حفل أقيم بمناسبة منحه الزمالة وألقى حمارضة
وتغي
عامة بعنوان "سبل التغ ّلب عىل األزمات العاملية :اجلوائح
ّ
املناخ" ،ألقى الضوء من خالهلا عىل مدى ما نجحت فيه جائحة
كورونا وأزمة املناخ يف إبراز ترابطنا األصيل ،إذ مل يمكن معاجلة
هاتني األزمتني العامليتني بفاعلية إال من خالل الرشاكة والتعاون
الدوليني ،وأن تفكّك األنظمة متعددة األطراف ال يؤدي إال إىل
تقويض قدرتنا عىل تطوير احللول العاملية املطلوبة .ويف الوقت
نفسه ،فإن القصور يف اإلرادة السياسية خياطر بإهدار املوارد
وتغي املناخ
املتاحة للتخفيف من الرضر الناجم عن اجلائحة
ّ

بان كي مون مع مدير املركز خالل حفل منح الزمالة

 سواء كان ذلك متعلق ًا بتوزيع اللقاحات أو حتديد انبعاثاتالكربون.
وأكّد سعادة املحارض عىل أمهية تعزيز دور املرأة والناشئة
لتحقيق أهدافنا اجلامعية املتعلقة بالتنمية املستدامة وحفظ السالم
الدويل( .تابع يف الصفحة )٢

رئيس املحكمة العليا يف اململكة املتحدة حيارض عن

التجارة والقانون

ويف  ٢١يناير ،قام سعادة
اللورد ريد ،رئيس املحكمة
العليا يف اململكة املتحدة،
بإلقاء حمارضة بعنوان
"التجارة والقانون" ،قام
من خالهلا باستعراض
أمهية القانون يف احلياة
التجارية الدولية مستندا يف
ذلك إىل خرباته القضائية
طويلة األمد يف حماكم
اململكة املتحدة وخارجها،
سعادة اللورد ريد
وأشار إىل مكانة اململكة
املتحدة كأحد املراكز املالية العاملية الكربى وكمركز عاملي رائد
للخدمات القانونية ،والذي يرجع فضله إىل املستوى العايل من
الثقة الدولية يف جودة واستقاللية القضاء هبا.

ون ّبه اللورد ريد عىل أمهية مبدأ الثقة يف املعامالت التجارية،
يتم بناء الثقة من خالل آليات غري رسمية مثل
مب ّينا أنه غال ًبا ما ّ
الضغوط االجتامعية والسمعة الطيبة يف املجموعات املركزة
جغراف ًّيا واملتجانسة اجتامع ًّيا ،ولكن العامل الذي أصبحت فيه
األسواق متنوعة وال تزال تتزايد ال ينبغي االكتفاء فيه عىل
مثل هذه اآلليات لبناء الثقة ،إذ تصبح النظم القانونية يف إطار
املستمر
العوملة حجر األساس ألعامل التجارة ،وإن التحديث
ّ
الذي تسري فيه التجارة الدولية يفرض مرونة واستجابة للتغيري
يف القانون ذاته.
وانتهت املحارضة بالتأكيد عىل أن سيادة القانون يف اململكة
املتحدة واالحرتام الذي حتظى به تلك السيادة عىل الصعيد
العاملي تتطلب العناية البالغة للحفاظ عليه.
وترأست املحارضة سعادة البارونة هيل ،رئيس املحكمة العليا
يف اململكة املتحدة األسبق واحلائزة عىل زمالة سلطان أزالن شاه
باملركز.
الصفحة ١

منح زمالة مانديال
تابع من الصفحة 1

 ...مب ّينا أن هتيئة التعليم عايل
املستوى للمجتمع أمجع هي
اخلطوة األوىل لضامن جتهيز
األجيال الناشئة للتعامل مع
امللحة.
التحديات العاملية
ّ
وانتهت املحارضة بالرتكيز
عىل مبدأ املواطنة العاملية
ّ
حث سعادة
املؤثر ،وقد
املحارض الناشئة احلارضين
الغتنام فرص التعبري عن
رأهيم" ،وإعطاء األولوية
للتعاون والتعاطف والعمل
دفاعًا عن كوكبنا".
وقام بإلقاء كلمة الشكر
اللورد وود ،رئيس مجعية
األمم املتحدة باململكة
املتحدة ،حيث أعاد التأكيد
عىل مشاعر السيد بان كي
مون اخلتامية.
وحرض املحارضة ما يزيد
عىل  ٤٠٠شخص ،بام يف
ذلك كبار األكاديميني ومم ّثيل
عدة بعثات دبلوماسية بلندن
والعديد من الطالب ،وقد
امتألت القاعة الكربى
تم عرض
وقاعتني إضافيتني ّ
املحارضة فيهام مبارشة.

العالقات بني األديان

ّ
ظل تناول املواضيع
املتعلقة بالعالقات بني
األديان والتقاليد املتنوعة
حمور اهتامم بالغ للمركز،
ففي التاسع من فرباير،
استضاف املركز حمارضة
عن "تفسريات األديان
للتضحية
اإلبراهيمية
بابن إبراهيم" ،والذي قام
بإلقائها الدكتور إيدوارد
كيسلر ،املدير املؤسس
ملعهد وولف يف كامربيدج
وصاحب مؤلفات عديدة
عن العالقات بني األديان،
والذي قد ساهم يف إعداد
العديد من تقارير السياسة
العامة املتعلقة بقضايا
التنوع والديانات يف
اململكة املتحدة.
الصفحة ٢

التواصل الدولي

بروناي دار السالم

دولة قطر

ويف فرباير ،استقبل
املفوض
املركز سعادة
ّ
السامي لربوناي دار
األدمريال
السالم،
(متقاعد)
األول
بنجران داتو سريي
سعادة املفوض السامي لربوناي هبلوان نورازمي بن
دار السالم
بنجران حاجي حممد،
وقد أتاحت الزيارة الفرصة ملناقشة وتعزيز
العالقات الوثيقة التي حيظى هبا املركز مع بروناي
دار السالم ،بام يف ذلك إدارة جائزة سلطان بروناي
الدولية.

استقبل املركز يف
ديسمرب سعادة
خالد
الدكتور
مدير
اخلاطر،
إدارة السياسات
والتخطيط بوزارة
سعادة الدكتور خالد اخلاطر مع املدير
اخلارجية بدولة
والدكتور باسل مصطفى
قطر ،يف زيارة
تعرفهم
وتم ّ
رافقه فيها وفد من وزارة اخلارجيةّ ،
عىل خمتلف أنشطة املركز واهتامماته البحثية ،ودار
النقاش حول إمكانيات التبادل املعريف والتعاون
األكاديمي.

وقد أسهمت زيارة الدكتور سالم بن محمد
المالك ،المدير العام لمنظمة العالم اإلسالمي
للتربية والعلوم والثقافة ،في نوفمبر في تعزيز
العالقات الوثيقة القائمة بين اإليسيسكو
تم من خاللها االتفاق على مذكرة
والمركزّ ،
التفاهم المتضمنة المزيد من فرص الشراكة بين
الطرفين بااللتزام
بتلبية
المتبادل
االحتياجات
التعليمية لألجيال
القادمة وتعزيز فهم
للحضارة
دقيق
اإلسالمية.

وأدى إلى تعزيز روابط المركز األكاديمية مع
أوزبكستان زيارة نائب وزير الخارجية لجمهورية
أوزبكستان ،السيد غيرات فاضلوف ،للمركز في
تم االتفاق من خاللها على مذكرة
ديسمبر ،والذي ّ
التفاهم بين المركز ومركز اإلمام الماتريدي
الدولي للبحوث العلمية ،والتي تصادق على
االلتزام المشترك بين المركزين بالتعاون والتبادل
العلمي .وقد استضاف
المركز خالل الفصل
الجامعي األخير اثنين
من الزمالء الزائرين من
أوزبكستان :الدكتور
شكر الله عمروف
والسيد براء أمونوف.

إيسيسكو

الدكتور سامل حممد املالك مع املدير

مبادرات جديدة عن

أوزبكستان

السيد غريات فاضلوف

الفقه اإلسالمي والتنمية البشرية
يستمر المركز بتعزيز عالقاته مع المؤسسات
ّ
األكاديمية في المملكة العربية السعودية مما يتيح
المزيد من الفرص للتبادل المعرفي وال سيما في
مجالين من مجاالت اهتمام المركز :التمويل
اإلسالمي والفقه اإلسالمي.
رحب المركز بالدكتور محمد
وفي نوفمبرّ ،
نصيف ،عميد معهد االقتصاد اإلسالمي بجامعة
الملك عبد العزيز ،وأتاحت الزيارة فرصة
لمناقشة سبل التعاون العلمي في مجاالت
التمويل اإلسالمي والتنمية االقتصادية ،وللمركز

مجموعة واسعة من األنشطة األكاديمية فيها ،بما
في ذلك الندوات والمحاضرات والمؤتمرات
المنتظمة حول الموضوعات ذات الصلة.
لي جامعة
وفي أبريل ،التقى مدير المركز بمم ّث ْ
وتم التوقيع على مذكرة
األمير محمد بن فهدّ ،
التفاهم تشهد على االهتمام المشترك بالحوار
بين الثقافات ،ودار النقاش خالل الزيارة حول
فرص التعاون في األنشطة األكاديمية المتعلقة
بالفقه اإلسالمي ،والذي يحظى باهتمام متزايد
من المركز.

رئيس األركان اجلوية يناقش

التنوع والشمولية في القوات الجو ّية البريطانية

ويف غرة مارس ،قام املركز باستضافة رئيس األركان
اجلوية الربيطانية ،قائد القوات اجلوية املارشال
السري مايكل ويغستون ،والذي قام باستقباله يف
املركز أعضاء املركز ووفد من سالح اجلو امللكي
الربيطاين.
شارك السري مايكل يف جلسة تفاعلية مع مجهور من
طلبة املركز واجلامعة وغريهم من ناشئة املجتمع
املحيل ،حيث دار النقاش حول الوسائل التي حت ّقق
هبا القوات اجلوية امللكية الربيطانية تشكيل مناخ
شامل ومنفتح عىل األفراد الراغبني يف االنضامم

هبا من األديان
واخللفيات الثقافية
املتنوعة.
وأتاحت جولة
فرصة
املبنى
اطالعه عىل أنشطة
املتنوعة
املركز
يف تعزيز احلوار
والتفاهم العابر
للحدود الثقافية.

السري مايكل والليدي ويغستون مع
مدير املركز

مرشوع الصحة العامة والعلوم والتقنية

محاضرات عن العلوم والمجتمع

تم عقد سلسلة من املحارضات والندوات العامة
ّ
خالل الفصل الدرايس الثاين ضمن مرشوع املركز
التخصصات عن "الصحة العامة
البحثي متعدّ د
ّ
والعلوم والتكنولوجيا يف املجتمعات املسلمة"،
والذي يرأسه الربوفيسور السري ديفيد كالري
والربوفيسور شاهد مجيل.
ويف  ١٠فرباير ،ألقى مدير العلوم يف جمموعة
متاحف العلوم ،الدكتور روجر هايفيلد ،حمارضة
حول "كيفية التعامل مع ماليني األفراد" ،أبرز من
خالله ،انطال ًقا من منصبه احلايل ومسريته املهنية
التأليفية والصحفية ،أمهية جعل العلوم سهلة
املنال وتقديمها بأسلوب جاذب جلمهور عريض
ومتنوع ،وأوضح أن االنجذاب العام إىل العلوم
كبريا عند وجود اهتامم مشرتك بالسعي
يشهد ًّ
نموا ً
تبي من خالل التجربة اجلامعية
إىل املعرفة  -كام ّ
مشريا إىل هنم اجلمهور
املصاحبة جلائحة كورونا،
ً
الشديد لفهم املسائل العلمية الرئيسية املتعلقة
بفريوس كورونا وتطوير اللقاحات.
ويف إطار الرتكيز عىل قضايا الصحة العامة ذات
األمهية ،نظم املركز ندوة يف  2مارس بعنوان
"اجلدري وشلل األطفال و"مقاومة املسلمني":
إعادة النظر يف الثقة بالصحة العاملية" ،ألقاها
الربوفيسور سانجوي هباتاتشاريا ،املدير املشارك
ملركز تاريخ الصحة العاملية يف جامعة يورك.
ويف  3مارس  ،ألقى الربوفيسور بيرت إدوارد،
األستاذ الفخري للكيمياء غري العضوية بجامعة
أوكسفورد ،حمارضة عن إزالة الكربون من

الوقود احلفري ،وحتدث فيه عن عمله كمدير
مشارك ملركز كاست-أوكسفورد ألبحاث
البرتوكيامويات ،وهي مبادرة مشرتكة بني جامعة
أوكسفورد ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم
والتقنية يف اململكة العربية السعودية.
والتطورات التي
ومن خالل عرض التحديات
ّ
ينطوي عليها هذا املرشوع الطموح لتطوير
االقتصاد الدائري للكربون ،شدّ د عىل أنه يف حني
املستمر نحو الطاقة املتجدّ دة بالغ
التحول
ُيعدّ
ّ
ّ
األمهية ،فإن تطبيق احللول التكنولوجية لتخفيف
دورا حمور ًيا
ثاين أوكسيد الكربون يمكن أن يؤدي ً
التحول اجلاري يف جمال الطاقة.
يف
ّ
إن مثل هذه الندوات حول القضايا العلمية ذات
األمهية الكربى للمجتمعات يف مجيع أنحاء العامل
تقع يف صميم املرشوع البحثي اجلديد للمركز،
خاصا بالعالقة بني العلوم
والذي يويل اهتام ًما
ً
واملجتمع ،وكان هذا موضوع ندوة أخرى أقيمت
يف  ١٦فرباير ،حتدث فيها السيد إحسان مسعود،
أحد رؤساء التحرير ملجلة "نيترش" العلمية والذي
يرشف عىل مكتب أفريقيا والرشق األوسط هبا،
عن "العلم واحلكومات والقومية والبحث عن
العدالة".
ومن املقرر أن يستضيف املركز املزيد من
املحارضات يف الفصل اجلامعي الثالث حول
موضوعات متنوعة من علم املسامات النانوية إىل
استخدام الذكاء االصطناعي يف الرعاية الصحية
إىل دور األوبئة كمحفز للتغيري االجتامعي.

الندوات العلمية
الفصل اجلامعي الثاين
تم عقد الندوات العلمية
ّ
التالية خالل الفصل اجلامعي
الثاين:
األستاذ الدكتور حممد
طالب (مركز أوكسفورد
اإلسالمية):
للدراسات
"اإلسالم والتنافس العاملي
االسرتاتيجي عىل الطاقة:
نموذجا"
أفغانستان
ً
القايض إيامن عيل (حمكمة
بنغالديش العليا)" :اإلسالم
وحقوق الطفل :دور الدين
يف تطوير القانون"
الربوفيسور وائل حالق
(جامعة كولومبيا)" :احلقيقة
واملعرفة والقوة يف اإلسالم
ما قبل القرن التاسع عرش:
منظور إرشادي حول الفصل
بني السلطة والقانون".
األستاذ الدكتور أيمن شهادة
(كلية الدراسات الرشقية
واألفريقية ،جامعة لندن):
"اخلليفة والسلطان والعامل:
احلياة السياسية لفخر الدين
الرازي (ت.")١٢١٠ .
الربوفيسور كبريو شايف
(جامعة أمحدو بيلو)" :نحو
إصالح أنظمة التعليم
اإلسالمية يف نيجرييا".
األستاذة سلمى الدملوجي
(اجلامعة األمريكية يف
بريوت)" :إعادة بناء قبب
األولياء يف حرضموت
اليمن".
ويف ندوة خاصة ،قام
الربوفيسور وائل حالق
كولومبيا)
(جامعة
باستعراض ومناقشة كتابه
"االسترشاق
األخري،
وفلسفة اإلنسان اجلديد".

الصفحة ٣

الرتكيز عىل الرشق األوسط

عشر سنوات للربيع العربي
ويف  ٢٣فرباير ،قام السري جيفري آدامز ،السفري
الربيطاين السابق لدى مرص ()٢٠٢١-٢٠١٨
بتقديم ندوة تفاعلية بعنوان "تأمالت يف الربيع
العريب بعد مرور عرش سنوات".
ومن واقع خربته التي امتدت اثنني وأربعني
عا ًما يف السلك الدبلومايس ،توىل خالل ذلك
عد ًدا من املناصب يف الرشق األوسط وبوزارة
اخلارجية بلندن ،قام السري آدامز بتقديم
جمموعة من الرؤى املتنوعة حول اآلثار الدائمة
يف املنطقة بعد مرور عقد عىل الثورات ،وأكّد
عىل رضورة فهم أسس القضايا التي سامهت يف
اندالع الربيع العريب والتي قد نشأت عنه ،وهذا
من أجل الوصول إىل فهم أعمق للعامل العريب
عىل نطاق أوسع ،مضيف ًا أنه من الالزم أن ّ
يظل
نقاش هذه القضايا واعي ًا بتاريخ التدخل الغريب
يف تلك املنطقة.
وبالنظر إىل املستقبل ،أبرز السري جيفري
أمهية التنمية البرشية واالجتامعية كوسيلة

ها ّمة لتحقيق
استقرار دائم
املنطقة
يف
وللحفاظ
مع
عليه،
الرتكيز بشكل
عىل
خاص
ّ
رضورة تبني
مبادئ احرتام
حقوق اإلنسان السري جيفري آدامز
واحلر ّيات
الشخصية واالجتامعية وترسيخ حقوق املرأة
ودعم التعليم العا ّم.
وقام بتقديم املحارضة وإلقاء كلمة الشكر
مسجل املركز ،السيد ريتشارد ميكبيس ،والذي
ّ
قىض معظم حياته املهنية يف السلك الدبلومايس
الربيطاين ،توىل خالهلا عدة مناصب يف الرشق
األوسط.
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الصفحة ٤

ندوات حول
ديناميكيات السلطة يف
الرشق األوسط
وكان حمور النقاش يف العديد
من ندوات املركز العلمية
املوضوعات
األخرية
املختصة بالتغيريات التي
ّ
طرأت عىل املشهد السيايس
يف الرشق األوسط .ففي
الفصل اجلامعي الراهن
قدّ م الربوفيسور عديل
ملك ،أحد زمالء املركز
واملتخصص يف اقتصاديات
ّ
املجتمعات املسلمة ،ندوة
بعنوان "رأساملية املحسوبية
يف الرشق األوسط :ما نعرفه
وملاذا ُت ّمنا" ،وألقى املؤرخ
والعامل السيايس البارز
الدكتور توماس هيغهامر
(مؤسسة أبحاث الدفاع
النروجيية ،أوسلو) حمارضة
عن موضوع "انرصاف
املحي عن اجلهاد".
الداعش
ّ

