
يرّحب  حيث  االزدهار  يف  باملركز  الزائرة  الزمالة  برنامج  يستمّر 
يبلغ  الزائرين،  الزمالء  من  قيايس  بعدد  القادم  اجلامعي  العام  خالل 
٣٢ باحثًا من البلدان املختلفة عرب القارات اخلمس، ممثلني من بينهم 

العامل اإلسالمي. مجيع مناطق 
األكاديمية  التخّصصات  ذوي  الزائرين  الباحثني  املركز  يدعم 
الصلة  ذات  املوضوعات  من  واسعة  جمموعة  لدراسة  املتنوعة 
للزمالء  البحثية  االهتاممات  فتشمل  اإلسالمي،  العامل  أو  باإلسالم 
االقتصادية  والتنمية  القرآنية  الدراسات  القادم  العام  خالل  الزائرين 

املستدامة وتاريخ الفن عرب الثقافات ودراسات اهلجرة.
خلفيات  من  باملركز  الزائرين  الزمالء  من   ٢٦ استقبال  تّم  وقد 
ثقافية وأكاديمية متنوعة خالل العام اجلامعي املايض، والذين قضوا 
مع   - واستفادوا  أوكسفورد،  يف  جامعي  وعام  جامعي  فصل  بني  ما 
يف  بام  املختلفة،  املركز  أنشطة  من   - لوجه  وجًها  الفعاليات  عودة 
العلمية األسبوعية اخلاصة بزمالء املركز، والتي توفر  الندوات  ذلك 
فرصة لعرض األبحاث أو اخلطط البحثية يف مساحة أكاديمية داعمة 

للجميع. وغنية 
خالل  ومن  املركز،  جمتمع  من  قّياًم  جزًءا  الزائرون  الزمالء  يشكل 

سريّحب املركز يف بداية العام اجلامعي اجلديد بمجموعة جديدة 
لطلبته، وحيتفل حينئذ ببلوغ معلم هاّم لربنامج املنح الدراسية به 
حيث يتّم تقديم املنح ألكثر من ١٠٠ طالٍب منذ بداية الربنامج، 
املتحدة  اململكة  داخل  املتربعني  لكرم  ذلك  يف  الفضل  ويرجع 
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وداخل  املركز  يف   - األكاديمي  والتبادل  احلوار  يف  مسامهاهتم 
هبدف  النهوض  يف  نشًطا  دوًرا  يلعبون   - وخارجها  أوكسفورد 
واملجتمعات  الثقافات  خمتلف  بني  اجلسور  بناء  من  للمركز  أسايس 

العلمية. والتقاليد 
 ،٢٠٢٣-٢٤ اجلامعي  للعام  الزائرة  للزماالت  التقديم  فتح  تم 

ويرجى زيارة موقع املركز اإللكرتوين للمزيد من املعلومات.

برنامج الزمالة الزائرة

 لفيف من زمالء املركز والزمالء الزائرين وطلبة املركز

نحو توسيع الوصول إلى التعليم
طلبة املركز اجلدد

الصفحة ١

دعم  من  فيه  وثقتهم  بعطائهم  املركز  متّكن  والذين  وخارجها، 
هذا العدد الكبري من الطلبة للدراسة يف جامعة أوكسفورد.

توسيع  هبدف  باملركز  الدراسية  املنح  برنامج  إنشاء  تّم  قد  كان 
نطاق الوصول إىل جامعة أوكسفورد، وقد أصبح من أكثر برامج 
املنح الدراسية نشاًطا يف أوكسفورد، حيث يوّفر التمويل الكامل 
الطالب  من  لكل  املعيشة  ونفقات  الدراسية  الرسوم  ذلك  يف  بام 
متابعة  من  يمّكنهم  ما  العليا  الدراسات  وطالب  اجلامعيني 
الدراسية  املنح  وتشمل  املتنوعة.  التخّصصات  يف  دراساهتم 
للمركز ما يقترص عىل مواطني بعض دول آسيا وأفريقيا، وأخرى 

تقترص عىل املواطنني الربيطانيني من اجلاليات املسلمة.
الذين  العرشة  للطلبة  الدرايس  االهتامم  جماالت  وتّتسع 
اقتصاديات  لتشمل  القادم  اجلامعي  العام  يف  باملركز  سيلتحقون 
والدراسات  العاملي  والتاريخ  الدبلوماسية  والدراسات  التنمية 
اإلسالمية وسياسة علوم املياه وإدارهتا والصحة الدولية والطب 

االستوائي والقانون والسياسة والفلسفة واالقتصاد.  الطلبة اجلدد برفقة عميدة طلبة املنح يف الفصل اجلامعي األول للعام املايض



الصفحة ٢

استقبل المركز في ١٩ مايو وفًدا يضّم أعضاء مجلس 
سعادة  برئاسة  السعودية  العربية  للمملكة  الشورى 
الزيارة  الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، وتّم خالل 

على  الوفد  تعّرف 
األكاديمية  األنشطة 
وعالقاته  للمركز 
في  بما  الدولية، 
الطويلة  روابطه  ذلك 
المؤسسات  مع  األمد 
في  األكاديمية 
العربية  المملكة 

السعودية.

استقبل المركز سعادة السيد فهد بن محمد العطية، 
 ٢7 في  المتحدة،  المملكة  لدى  قطر  دولة  سفير 
المركز  اهتمامات  على  اطالعه  تّم  حيث  يونيو، 
والتعرف  األكاديمية 
زمالئه،  من  عدد  على 
المناقشات  وتركّزت 
تطوير  طرق  حول 
الحالية  المشاريع 
على  والبناء  للمركز 
مع  المستمّر  التعاون 
األكاديمية  المؤسسات 

القطرية.

األمد  الطويلة  روابطه  تعزيز  في  المركز  ويستمّر 
الملكة  بجاللة  يوليو  في  رّحب  فقد  ماليزيا،  مع 
حيث  ماليزيا،  ملك  قرينة  أمينة،  عزيزة  توانكو 
املركز،  أعامل  عىل  واالطالع  املبنى  بجولة  قامت 
المركز  بزمالء  اجتماعها  خالل  النقاش  ودار 
المشاريع  تطّور  حول 
باإلضافة  البحثية، 
البرامج  نجاح  إلى 
ذلك  في  بما  التعاونية، 
الماليزية،  الخزانة  منحة 
المركز  يقّدمها  والتي 
الدراسات  لطالب 
لمتابعة  الماليزيين  العليا 

بأوكسفورد. دراستهم 

سفري  سعادة  قام 
األردنية  اململكة 
منار  السيد  اهلاشمية، 
املركز  بزيارة  الدباس، 
أغسطس،   ١١ يف 
حيث قام بجولة املبنى 
بزمالء  التقى  أن  قبل 
عىل  وتعّرف  املركز، 
املركز  اهتاممات 
من  املتطورة 
وبرامج  األكاديمية  واألنشطة  البحثية  املشاريع 

التوعية.

ستعقد الندوات واملحارضات 
اجلامعي  الفصل  خالل  التالية 

األول يف العام املقبل:
)جامعة  نرص  ويل  األستاذ 
عن  هوبكنز(  جونس 
يف  والتغيري  "االستمرارية 
املتحدة  الواليات  اسرتاتيجية 
والعامل  األوسط  الرشق  جتاه 

اإلسالمي" ؛
)كلية  وولف  آن  الدكتورة 
أوكسفورد(  سولز،  أول 
عيل:  بن  عهد  يف  "تونس  عن 
نظام  يف  واخلالف  السلطة 

استبدادي" ؛
اهلل  نسيم  عدنان  الدكتور 
عن  لندن(  كينجز،  )كلية 
االقتصاد  الربرة:  "الدمهاويون 

األخالقي للشعبوية"؛
باموك  شوكت  األستاذ 
تركيا(  بوغازيتيش،  )جامعة 
يف  االقتصادية  "التنمية  عن 
منذ  السيايس  واالقتصاد  تركيا 

١٩٨٠"؛
مورييس  فيتزروي  الدكتور 
أوكسفورد(  أول سولز،  )كلية 
املثايل:  اإلسالم  "تفعيل  عن 
يف  اإلسالمية  النهضة  مبادئ 

فجر احلداثة"؛
ماكدونالد  سايمون  اللورد 
جيسس،  كلية  )رئيس 
يزال  ال  "ملاذا  عن  كامربيدج( 
وملاذا  دولة؟  بال  الفلسطينيون 
أكثر  إليها  حاجتهم  أصبحت 

إحلاًحا من أي وقت مىض؟"؛
ديفيتيش  بشري  إليف  الدكتورة 
"التحريم  عن  برن(  )جامعة 
الوطنية  واللوائح  اإلسالمي 

واملعايري الدولية"؛
)كلية  اقتدار  محرية  والدكتورة 
كينجز، لندن( عن "االشرتاكية 
الفردانية  اإلسالمية: 

الراديكالية واملساواة؟"

المملكة  سفير  حجوي،  حكيم  السيد  سعادة  قام 
المركز  بزيارة  المتحدة،  المملكة  لدى  المغربية 
على  للتركيز  الفرصة  أتاحت  والتي  يونيو،   ٦ في 
شمال  في  للمركز  األكاديمية  الروابط  تعزيز 

من  وانطالقا  إفريقيا. 
حول  المناقشات 
التعاون،  إمكانيات 
المركز  سيستضيف 
عن  عمل  ورشة 
المتحدة  المملكتين 
بالشراكة  والمغربية، 
المغربية  السفارة  مع 
أكتوبر  في  لندن،  في 

٢٠٢٢م.

املغرب

تشّرف  يونيو،   ٣٠ وفي 
سعادة  باستضافة  المركز 
الدويسان  خالد  السيد 
فترة  انتهاء  بمناسبة 
للسلك  عميًدا  عمله 
والذي  الدبلوماسي، 
طالت فترة صداقته ودعمه 
منصب  توّليه  منذ  للمركز 
لدى  الكويت  دولة  سفير 
عام  المتحدة  المملكة 

شرفه  على  غداء  مأدبة  المركز  وأقام  ١٩٩٣م، 
حضرها كبار الدبلوماسيين والوجهاء المحليين.

األردن

ندوات الفصل
تعزيز العالقات الدولية  اجلامعي األول 

الكويت

ماليزيا

 سعادة سفري األردن واملدير ورئيس
التسجيل باملركز

 سعادة عميد البعثة
الدبلوماسية األسبق وقرينته

جاللة قرينة ملك ماليزيا
سعادة سفير المملكة المغربية 

مع المدير

أعضاء مجلس الشورى السعودّي سعادة سفير دولة قطر

السعوديةقطر

 حمارضة كيث جريفني
السنوية

كريس  األستاذ  وسيتحّدث 
شيكاغو  جامعة  من  بالمتان 
جذور  نقاتل:  "ملاذا  عن 

احلرب وطرق السالم".



الصفحة ٣

قضاة املحكمة العليا يف بنغالديش وصاحب إسهام 
دويل بارز يف جهود إصالح القانون فيام يتعلق بصغار 
"اإلسالم  موضوع  حول  حمارضة  بإلقاء  السّن، 

وحقوق الطفل: دور الدين يف تطوير القانون". 
أحد  شايف،  كبريو  األستاذ  حتدث  يونيو،   ٨ ويف 
الزمالء الزائرين يف املركز، عن موضوع "السعي يف 

التعليم  أنظمة  إصالح 
نيجرييا"،  يف  اإلسالمية 
جتاربه  فيه  عرض 
اريوا  مرشوع  كمدير 
للبحث   )Arewa(
والذي  والتطوير، 
معاجلة  إىل  هيدف 
اإلنامئي  التخّلف  قضايا 
الشاملية  الواليات  يف 

لنيجرييا.

قام املؤرخ واملؤلف الشهري ويليام دالريمبل يف ١٣ 
اهلند  رشكة  "الفوىض:  بعنوان  حمارضة  بإلقاء  يونيو 
قّدم  الرشقية، عنف الرشكات وهنب إمرباطورية"، 
من خالهلا - باالعتامد عىل أحدث مؤلفاته-  تقريًرا 
ومسامهتها  الرشقية  اهلند  رشكة  صعود  عن  معّمًقا 
اهلند،  بالد  يف  املغولية  اإلمرباطورية  اهنيار  يف 
أول  تطّور  بني  التشابه  أوجه  عىل  الضوء  مسّلطا 
الرشكات  نمّو  وقصة  عاملية  رشاكية  مؤسسية  قوة 

الدولية احلديثة.
تشجيع  أمهية  عىل  املحارضة  إثر  التفاعل  وركز   
وآثاره  الربيطاين  االستعامري  للتاريخ  أعمق  فهم 
لتوّفر  فإن  الدائمة، 
التارخيية  الروايات 
الوصول  سهلة  الدقيقة 
نظًرا  قصوى  أمهية 
املشاَهد  التغرّي  ملدى 
النظر  وجهات  يف 

التارخيية.
أيضا  املركز  واستضاف 
اجلامعي  الفصل  خالل 

وائل  األستاذ  األخري 
الباحث  حالق، 
املتخّصص  الرائد 
وتاريخ  بالقانون 
اإلسالمي  الفكر 
كريس  عىل  واحلائز 
أفالون  مؤسسة 
العلوم  يف  األستاذية 

بجامعة  اإلنسانية 
كولومبيا، حيث يدّرس األخالق والقانون والفكر 

السيايس.
احلضور  جيدة  حمارضة  بإلقاء  حالق  األستاذ  قام   
يف  والقوة  واملعرفة  "احلقيقة  بعنوان  مايو،   ١٨ يف 
إرشادي  منظور  عرش:  التاسع  القرن  قبل  اإلسالم 
ذلك  وتبع  القانون"،  وسيادة  السلطات  لفصل 
"االسترشاق  بعنوان  مايو   ٢١ يف  خاصة  ندوة 
وفيلولوجيا اإلنسان اجلديد"، أدار فيها سلسلة من 
الثنني  املركزية  األفكار  حول  املفتوحة  املناقشات 
 )٢٠١٨( االسترشاق  قصور  أعامله:  أحدث  من 

وإصالح احلداثة )٢٠١٩(.

إعادة التفكير في اإلمبراطورية واالستشراق
حمارضات يف التاريخ والفكر السيايس

األستاذ وائل حالق

المساواة وحقوق اإلنسان
احلوار  بتعزيز  بالتزامه  التمّسك  املركز  يواصل 
األمهية  ذات  الرئيسية  االجتامعية  القضايا  حول 
الوطنية والعاملية، حيث يتناول املوضوعات املتعلقة 
الندوات  خالل  من  اإلنسان  وحقوق  باملساواة 
املركز  لزمالء  البحثية  واالهتاممات  واملحارضات 
البارزة يف  والزمالء الزائرين وزيارات الشخصيات 

هذا املجال.
كشور  بالبارونة  املركز  رّحب  يوليو،   ١٣ ففي 
فالكنر، رئيسة جلنة املساواة وحقوق اإلنسان التابعة 
فرصة  الزيارة  هذا  وأتاحت  الربيطانية،  للحكومة 
ملناقشة الطرق التي يعمل هبا املركز لتشجيع التفاهم 

بني الثقافات والتسامح.
وتناولت كذلك الندوات العلمية التي أقيمت خالل 
بقيم  صلة  ذات  مواضيع  األخري  اجلامعي  الفصل 
ففي  اإلسالمي،  العامل  يف  اإلنسان  وحقوق  املساواة 
من  أحد  عيل،  إيامن  القايض  سعادة  قام  مايو،   ١١

الدراسات  جملة  تزال  ال 
يصدرها  التي  اإلسالمية 
مطبعة جامعة  بواسطة  املركز 
رائدا  دورا  تلعب  أوكسفورد 
يف نرش الدراسات األكاديمية 
والعامل  اإلسالم  عن 

اإلسالمي.
تشجيع  إىل  املجلة  تسعى 
املتعددة  الدراسات 
العامل  عن  التخّصصات 
باإلضافة  اإلسالمي، 
بني  التفاعل  تعزيز  إىل 
خمتلف  من  األكاديميني 
التقاليد العلمية، وتتمتع بأكثر 
مؤسيس  مشرتك   ٢٠٠٠ من 

من مجيع أنحاء العامل.
للعام  األول  العدد  حيتوي 
علمية  مقاالت  عىل  الراهن 
سو  وين  آي  من  لكل 
املديني  ابن  "عيل  بموضوع 
-١٦١  /  ٨٤٩-77٨(
لسريته  نقدي  جتديد   :)٢٣٤
الذاتية وتقييم مسامهته يف نقد 
احلديث"، وروزاليا غاريبوفا 
املزرعة  "من  بموضوع 
رشيدة  املنرب:  إىل  التعاونية 
املعلمة وسلطة النساء الدينية 
وروسيا  السوفيتية  روسيا  يف 
السوفيتي"،  االحتاد  بعد 
بموضوع  جويف  وجورج 
وغياب  االستبدادية  "املرونة 
الديمقراطي:  التحول 

تداعيات ٢٠١١".
للمجلة  الثاين  العدد  وحيتوي 
زين  إلبراهيم  مقاالت  عىل 
بموضوع  الوكيل  وأمحد 
للتحكيم  صفني  "اتفاقية 
يف  السياسية  واحلنكة 
اإلسالمية  السياسية  الوثائق 
كارس  وأيدوغان  املبكرة"، 
بموضوع "رسالة صوفية عن 
ومؤلفوها:  الروحي  الفقر 
واألفنون  واحلجية  األصالة 
النصوص".  إنتاج  إعادة  يف 
وتضّمن كال اإلصدارين عىل 
أحدث  لبعض  ونقد  عرض 
اإلسالم  حول  املنشورات 

والعامل اإلسالمي.

 جملة الدراسات
اإلسالمية

مناقشات حول

 ويليام دالريمبل

البارونة فالكنر: رئيسة جلنة  سعادة 
املساواة وحقوق اإلنسان



الصفحة ٤

وأمىض 
املشاركون 
الربنامج  يف 
لندن،  يف  يوًما 
حرضوا  حيث 
جلسات 
مع  تفاعلية 
من  عدة 
الربملان  أعضاء 

الربيطاين.
يوليو،   ٢ ويف 
يوم  عقد  تّم 
من  اخلرجيني 

املشاركني  من  كبريًا  عددًا  جلب  والذي  الربنامج، 
اجلدد  للمشاركني  قّيمة  فرصة  وّفر  مما  السابقني، 
جماالهتم  يف  املتقدمني  املتخّصصني  عىل  للتعّرف 
وساهم ذلك يف تقوية شبكة اخلرجيني من الربنامج 

والداعمة. الواسعة 
للناشئة  القيادي  التدريب  برنامج  بتنسيق  وتقوم    
احلائزة  أسامء مصطفى،  الدكتورة  السنوي  املسلمة 

عىل زمالة صالح الدين عبد اجلواد يف املركز.
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برنامج  من  عرشة  السادسة  الدورة  انعقاد  تّم 
الفرتة  يف  املسلمة  للناشئة  القيادي  للتدريب  املركز 
يتّم  والذي   ،٢٠٢٢ يوليو   ٣ إىل  يونيو   ٢٤ من 
اخلريية،  ويلز  األمري  مجعيات  مع  بالرشاكة  تنظيمه 
إىل  للتطلع  الربيطانيني  املسلمني  الربنامج  ويشّجع 
سيام  ال  املهنية،  حياهتم  يف  عالية  مستويات  بلوغ 

العامة.  من خالل املشاركة يف احلياة 
 استضاف املركز هذا العام ٢١ من ناشئة املسلمني 
مهنية  خلفيات  من   – وإناثا  ذكورا   – الربيطانيني 
واخلدمة  والسياسة  الطب  ذلك  يف  بام  متنوعة، 
والبحوث  والقانون  املرصفية  واخلدمات  املدنية 
اخلدمات  كافة  هلم  ووّفر  واهلندسة،  األكاديمية 
ذلك  يف  بام  مرة،  ألول  املركز  داخل  األساسية 

املحارضات. إلقاء  اإلقامة والوجبات ومرافق 
القيادي،  التدريب  جانب  إىل  الربنامج،  ويشمل 
احلياة  يف  الرائدة  الشخصيات  مع  التفاعل  فرص 
متحدًثا   ٢٦ العام  هذا  برنامج  تضّمن  فقد  العامة، 
سامحة  املركز:  أمناء  من  اثنان  بينهم  من  بارزا، 
سوكوتو،  والية  سلطان  بكر،  أبو  سعد  حممد 
األسبق  العام  املدعي  جريف،  دومينيك  والسيد 

وويلز.  إلنجلرتا 

 مرشوع الصحة العامة
 والعلوم والتكنولوجيا يف

املجتمعات املسلمة

البحثي  املرشوع  ويستمّر 
التخّصصات  املتعدد  اجلديد 
والتطور،  النمّو  يف  للمركز 
حمارضات  ثالث  عقد  تّم  إذ 
خالل  رعايته  حتت  عامة 
فقد  الثاين:  اجلامعي  الفصل 
باييل  هاغان  األستاذ  حتّدث 
النانوية  املسامات  "علم  عن 
األستاذة  وألقى  املميز"، 
واألستاذ  تشارترز  إيريكا 
حمارضة  هاريسون  مارك 
واالستمرارية  "األوبئة  حول 
األستاذ  وناقش  والتغيري"، 
موضوع  تارسينكو  ليونيل 
يف  اآليل  التعلم  "تطبيقات 

الصحية".  الرعاية 
حمارضات  ثالث  عقد  وسيتّم 
أخرى خالل الفصل اجلامعي 

القادم.
الباحث  تعيني  مؤخًرا  وتّم 
األستاذ  للمرشوع،  الرئييس 
منصب  عىل  مجيل،  شاهد 
مرشوع  عمل  لفريق  رئيس 
بمنظمة  األمراض  مسببات 

جملة علامء الذرة الدولية. 

التعرف على اإلمكانات ورفع سقف الطموحات
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سامحة سلطان والية سوكوتو 

 ocisnews@oxcis.ac.uk : يرجى من الراغبني يف إلغاء االشرتاك هلذه النرشة اإلخبارية اإلبالغ عىل 

@oxfordcentreforislamicstudiesOxford Centre for Islamic Studies @OXCIS @OCISOxford


