
للدراسات أوكسفورد  مركز  قام  جديدة،  مشرتكة  مبادرة   يف 
والثقافة والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  واملنظمة   اإلسالمية 
 )اإليسيسكو( بمنح جائزة املرّبني السنوية اإلفتتاحية يف ١٣ أبريل

يف حفل أقيم بمقّر اإليسيسكو يف الرباط

التعاون برامج  من  كجزء   ٢٠١٤ عام  يف  اجلائزة  إنشاء  تّم   لقد 
احلوار تعزيز  إىل  اجلائزة  وهتدف  املؤسستني،  بني   الواسعة 
إبراز خالل  من  واحلضارات  والثقافات  الشعوب  بني   والتفاهم 
الراعية واجلهات  البارزة  والشخصيات  الكربى  املؤسسات   دور 
التحكيم جلنة  واعتربت  والتعايش.  السالم  قيم  تعزيز  يف   النشطة 
الصدد من قبل التي حتققت يف هذا  العام اإلنجازات   جلائزة هذا 

األفراد واملؤسسات يف اململكة املتحدة

وذلك الربيطاين،  املتحف  املؤسسات  صنف  يف  باجلائزة   وفاز 
قلب يف  رحلة  "احلج:  عنوان  حتت  نظمه  الذي  للمعرض   تقديرًا 

 قام رئيس الوزراء اللبناين السابق معايل السيد نجيب ميقايت بإلقاء
اجلامعية اإلمتحانات  قاعة  يف  فرباير   ١٩ اخلميس  يوم   حمارضة 
برفقته حرضها  والتي  التحديث"،  وحتّديات  "اإلسالم   بعنوان 
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اإلسالم وحتّديات التحديث
رئيس وزراء لبنان السابق يتحدث عن

سعادة السيدة إنعام عسريان، سفرية لبنان لدى اململكة املتحدة

 تناول السيد ميقايت يف بداية حمارضته بعض املفاهيم اخلاطئة الشائعة
النبي بأمثلة من عهد  التعاليم اإلسالمية، مستشهدا يف ذلك   حول 
 عليه الصلوة والسالم للتدليل عىل الطبيعة احلقيقية لإلسالم، مؤكدًا
اخلالفات هو  املعارصة  والطائفية  اإلقليمية  الرصاعات  منشأ   أن 
قيم ترويج  إىل  ميقايت  السيد  ودعا  الدينية.  ال  والثقافية   السياسية 
 التسامح واالحرتام املتبادل، مشّددًا عىل رضورة املعتدلني من مجيع
غري منتدى  إنشاء  يف  للتعاون  املختلفة  املجاالت  وخرباء   األديان 
 سيايس يمتاز باحلوار البناء واالحرتام املتبادل. وتال املحارضَة فرصُة
 األسئلة التي أّدت إىل توسعة النقاش ليشمل قضايا السياسة والدين

والتطورات األخرية يف لبنان

اخلاص املنسق  وليامز،  اللورد  اخلتامية  املالحظات  بتقديم   وقام 
حفلة عرب  املحادثات  وواصلت  لبنان،  يف  املتحدة  لألمم   السابق 
ميقايت مي  السيدة  فيهم  بمن  املدعوين،  للضيوف  أقيمت   عشاء 
والوفد املرافق، وشّدد السيد ميقايت من خالهلا دعمه ألعامل املركز

معايل السيد نجيب ميقايت

 منح جائزة اإليسيسكو-مركز أوكسفورد للدراسات اإلسالمية
تعزيز التسامح والتفاهم

املتحف مدير  ماكجرجيور،  نيل  السيد  باستالمها  وقام   اإلسالم"، 
 الربيطاين، والسيدة فينيسيا بورتر، أمينة املعرض. ومنحت اجلائزة
والكاتبة الباحثة  أرمسرتونغ،  كارين  للسيدة  األفراد  صنف   يف 

الشهرية، تقديرًا جلهودها العلمية يف تعزيز التسامح والتفاهم

حفل جائزة اإليسيسكو-مركز أوكسفورد للدراسات اإلسالمية يف الرباط
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 الزمالء الزائرون
اجلدد

من عدد  املركز  إىل   انضم 
 الزمالء الزائرين اجلدد خالل
 الفصل اجلامعي الثاين، منهم:
 السيدة زكية عائشة أركيليج،
)ماسرتخيت(،  اجلامعية 
 ماجستري )اجلامعة األوروبية
زمالة عىل  احلائزة   املركزية(، 
الزائرة؛ الرتمذي   اإلمام 
السويدي، خالد   الدكتور 
)تكساس(،  اجلامعية 
)وستمنسرت(،  ماجستري 
عىل احلائز  )لندن(،   دكتوراه 
الدكتور زائرة؛  بحثية   زمالة 
 سيد شهاب الدين مصباحي،
)فلوريدا(،  ماجستري 
كاليفورنيا )جامعة   دكتوراه 
 يف بريكيل(، احلائز عىل زمالة
كبريو الدكتور  زائرة؛   بحثية 
بيلو(، أمحدو  )جامعة   شايف 

زميل زائر

 إطالق كتاب

 جملة الدراسات
اإلسالمية

اإلصدار ٢٦ العدد ١
 حيتوي العدد األخري من جملة
عىل اإلسالمية   الدراسات 
 مقاالت لكل من غي بوراك،
ويساق قايتباي  قانون   "بني 
 العثامين: مذكرة حول قانون
 الساللية للعثامنيني"؛ وتريي
 أوستيبو، "إدعاءات السلطة
 عىل رضيح الشيخ حسني يف
 إثيوبيا". ويتضّمن العدد أيضا
 عرض ونقد لـ٢٣ كتابا من
 أهم املنشورات احلديثة حول

اإلسالم والعامل اإلسالمي

 تّم نرش أول كتاب للدكتورة
احلائزة عىل  أسامء مصطفى، 
عبد الدين  صالح   زمالة 
يف املسلمني  لدراسة   اجلواد 
بعنوان املركز،  يف   بريطانيا 
 "اهلوية واملشاركة السياسية بني
 املسلمني الربيطانيني: اإليامن
ويستكشف  واإلنتامء". 
 الكتاب، والذي قام بإصداره
ماكميالن باجلريف   النارش 
 يف شهر يناير، جوانب احلياة
لشباب السياسية   واهلوية 
 املسلمني الربيطانيني، معتمدًا
مفصل بحث  عىل  ذلك   يف 
نظرهم وجهات  عىل   يرّكز 
معنى يف  املتنوعة   وجتارهبم 

املواطنة واإلنتامء

.

طاهر السيد  معايل   قام 
دولة سفري  زاده،   طاغي 
مائدة برئاسة   أذربيجان، 
"أذربيجان  مستديرة حول 
الغداء مأدبة  عىل   اليوم" 
١٥ يف  املركز  أساتدة   مع 
خالهلا من  وأبرز   يناير، 
يف أذربيجان   طموحات 
 جماالت التعليم والسياسة.
املركز أعامل  عىل  تعريفه  زيارته  خالل  من   وتّم 
وأهدافه املؤسسية وروابطه األكاديمية يف أذربيجان

 قام املركز يف ١٦ ابريل بعقد اجتامع مع معايل السيد
 أرزهان قاضيخانوف، سفري مجهورية كازاخستان،
 والذي حرضه مجع من أعضاء املركز واألكاديميني
خالله من  واستمتعوا  أوكسفورد،  جامعة   من 
النطاق واسع  االستعراض  إىل  اإلستامع   بفرصة 
 عن كازاخستان الذي غّطى تاريخ الدولة ودورها
 احلايل وأهدافها املستقبلية، والذي تفّضل به سعادة

السفري

مواضيع  وشملت 
الالحقة  املناقشة 
يف االجتامعية   التقاليد 
ودورها  كازاخستان، 
اإلسالمي التاريخ   يف 
اإلسالمية،  واحلضارة 
املعارصة  والقضايا 
باالقتصاد  املتعلقة 

تعزيز إمكانيات  ذلك  يف  بام  والتعليم،   والتجارة 
الروابط األكاديمية مع املركز

كازاخستان
روابط دولية

 قام املركز يف ٢٩-٣٠ يناير باستضافة مائدة مستديرة
اإلجتامعي األثر  ذو  اإلسالمي  التمويل   حول 
 بالتعاون مع القمة اإلنسانية الدولية للعمل اإلنساين،
وهدفت املتحدة.  األمم  وصاية  حتت  تعمل   والتي 
تنويع إىل  تؤدي  مبادرات  إبداع  إىل  املستديرة   املائدة 
العطاء توجيه  وتشجيع  اإلنساين  العمل   قطاع 
 اإلسالمي إىل العمل اإلنساين عىل نطاق أوسع، وال
 سيام املبادرات التي يمكن تنفيذها عىل الفور ألجل
القمة اإلنسانية نتائجها األولية وتقديمها إىل   تقويم 
املقبل. العام  انعقادها يف اسطنبول يف  املزمع   العاملية 
أكاديميا ثالثني  من  أكثر  املستديرة  املائدة   وحرض 
النقاش ودار  اإلسالمي،  التمويل  جمال  يف   وخبريا 
اإلسالمي اإلجتامعي  التمويل  هيئات  قضايا   حول 

واملشاركة العامة وإصالح السياسات ذات الصلة

األمم املتحدة

أذربيجان

بروناي

الصني

هونغ كونغ

سعادة املركز  بزيارة   قام 
أمني حاجي  داتو   اللواء 
بيهني بن  إحسان   الدين 
عابدين، حاجي   داتو 
لربوناي السامي   املفّوض 
شاهد حيث  السالم،   دار 
املبنى يف  جولته   أثناء 
معرضا للمركز   اجلديد 
املركز، أعامل   حول 
مع تعاونه  وجماالت  املركز  روابط  عن   وحتّدث 

اجلمهور واملؤسسات األكاديمية يف بروناي

املؤسسات مع  عالقته  تطوير  املركز   واصل 
بإلقاء سلسلة من املدير  بقيام  الصني   األكاديمية يف 
 املحارضات بجامعة النتشو يف شهر مارس، وذلك
 استجابة لدعوة من الربوفيسور دينغ شريين، مدير
مدير وناقش  اإلسالمية.  الثقافة  دراسات   معهد 
 املركز من خالل حمارضاته املناهج املختلفة لدراسة

اإلسالم وفهم املجتمعات اإلسالمية

االفتتاحية املحارضة  بإلقاء  املركز  مدير   قام 
التابعة اإلسالمية"  الدراسات  "مبادرة   إلطالق  
مارس، شهر  يف  كونغ  هونغ  يف  الصينية   للجامعة 
املعرفية اجلديدة اآلفاق   تناول من خالهلا موضوع 
التحّديات واستعراض  اإلسالمي  العامل  دراسة   يف 
املجتمعات يف  عاملّيًا  املسلمون  يواجهها   التي 

املعارصة

معايل السيد أرزهان قاضيخانوف

معايل السيد طاهر طاغي زاده

أمني حاجي  داتو  اللواء   سعادة 
الدين إحسان

 رشكاء املائدة املستديرة يف املبني اجلديد للمركز
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 عمدة مدينة لندن
 يستضيف حفل

استقبال
 قام عمدة مدينة لندن، السيد
 آالن يارو، باستضافة حفلة
 يف مانشن هاوس بلندن يف
هناية بمناسبة  فرباير،   ٢٦ 
العلمية الندوات   سلسلة 
التمويل حول   الناجحة 
 اإلسالمي التي تّم تنسيقها
الفصل خالل   باملركز 
 اجلامعي األول. وقام بإلقاء
 اخلطاب الرئييس يف املناسبة
بن أزمان  داتو  رسي   تان 
 احلاج خمتار، املدير اإلداري
ناسيونال خزانة   ملؤسسة 
أيضا حتّدث  كام   بريهاد، 
وممّثلْو يارو  آالن   السيد 
.املركز ورشكة فجر كابيتال

:

 سلسلة الندوات
 العلمية حول

املفكرين املسلمني

الفصل خالل  املركز   قام 
 اجلامعي الثاين بعقد سلسلة
حياة حول  علمية   ندوات 
املسلمني املفكرين   عباقرة 
قام والتي  القّيم،   وإرثهم 
عفيفي الدكتور   بتنسيقها 
زمالة عىل  احلائز   األكيتي، 
للتقّدم الكويت   مؤسسة 
 العلمي يف جمال الدراسات
املركز، يف   اإلسالمية 
مسامهات عىل   وشملت 
من العديد  من   قّيمة 
األكاديميني البارزين، منهم

 الدكتور حارث الرميل، كلية
'رابعة املسلمة،   كامربدج 
 العدوية'؛ الدكتور مصطفى
ليدز، جامعة   الشيخ، 
الربوفيسور تيمية'؛   'ابن 
معهد أورمسبي،   إيريك 
اإلسامعيلية،  الدراسات 
كاترينا الدكتور   'الغزايل'؛ 
األمريكية اجلامعة   بيلو، 
رشد'؛ 'ابن  القاهرة،   يف 
الشمسى، أمحد   الدكتور 
'اإلمام شيكاغو،   جامعة 
 الشافعي'. األستاذة مارسيا
 هريمانسن، جامعة لويوال،
الدكتور اهلل'؛  ويل   'شاه 
مركز ماالغاريس،   جورج 
للدراسات  أوكسفورد 

'.اإلسالمية، 'البريوين

 ويف ٤ مارس، ترّشف مركز أوكسفورد للدراسات
سعد حممد  السلطان  بسامحة  بالرتحيب   اإلسالمية 
املركز، يف  سوكوتو،  سلطان  الثالث،  بكر   أيب 
 والذي رافقه يف هذه الزيارة سعادة السيد الدكتور
 عثامن بوغاجي واملفّوض السامي لنيجرييا، سعادة
سامحة زيارة  وأتاحت  تافيدا.  داهلاتو   الدكتور 
املركز عمل  عىل  إلطالعه  ثمينة  فرصة   السلطان 
املركز هبا  حيظي  التي  األكاديمية  الروابط   وتقوية 
تطويرها إمكانيات  حول  واحلديث  نيجرييا   مع 
اللورد ستيفنسون،  تيم  السيد  وقام  املستقبل.   يف 
باستقبال أوكسفوردشاير،  ملقاطعة  األول   املالزم 
أقيمت غداء  مأدبة  عىل  رسمّيا  السلطان   سامحة 

عىل رشفه

تعزيز الروابط مع نيجرييا

سلطة القانون والعالقات
بني األديان 

القوانني الدولية ملناهضة
الفساد 

سلطان سوكوتو

 سامحة السلطان حممد سعد أيب بكر الثالث يوّقع سجّل الزوار املتميزين يف
 املبنى اجلديد للمركز

سلسلة افتتاح   تّم 
 جديدة من املحارضات
رعاية حتت   للمركز 
أزالن السلطان   زمالة 
فرباير  ١٠ يف   شاه 
اللورد  بمحارضة 
القضاة رئيس   وولف، 
إنجلرتا يف   السابق 
ناقش والذي   وويلز، 
آنية مسألة  خالهلا   من 
اجليدة العالقات  كأساس  القانون  "سلطة   بعنوان 
الدكتور املركز،  مدير  من  كّل  وقام  األديان".   بني 
فيليبس، احلائز عىل زمالة  فرحان نظامي، واللورد 
املركز، يف  القانون  جمال  يف  شاه  أزالن   السلطان 
 باستقبال املحارض املوّقر، كام تفّضل اللورد فيليبس

برئاسة اجللسة

سلطة مفهوم  باستكشاف  وولف  اللورد   قام 
يف أمهيتها  حتديد  قبل  جوانبه  شتى  من   القانون 
املختلفة الديانات  إىل  للمنتمني  بناء  إطار   توفري 
احلرية أجواء  يف  وتقاليدهم  قناعاهتم   ملتابعة 
حرية بني  التوازن  أمهية  تناول  كام   والتسامح، 
أن مؤكدا  اآلخرين  معتقدات  واحرتام   التعبري 
رشعيتها يف  اإلنسان  حقوق  مبادئ  من   كالمها 

وأمّهيتها

حمارضات زمالة السلطان أزالن شاه يف القانون

 قام اللورد فيليبس، رئيس القضاة السابق يف إنجلرتا
يف شاه  أزالن  السلطان  زمالة  عىل  واحلائز   وويلز 
موضوع حول  فرباير   ٢٤ يف  حمارضة  بإلقاء   املركز، 
حتدث هل   – الفساد  ملناهضة  الدولية   "القوانني 
ماكدونالد، اللورد  برئاستها  تفّضل  والتي   فرقًا؟"، 

ناظر كلية وادهام
 

فيليبس اللورد   قام 
تعامل كيفية   بتحليل 
رشوة مع   الدول 
العموميني،  املوظفني 
تطوير عىل   مرّكزًا 
ملكافحة  الترشيعات 
تناول كام   الفساد، 
احلاسمة التنفيذ   مسألة 
أن مع  أنه   مستنتجا 
 الوضع آَخذ يف التحّسن، أنه سيتطلب تغيريا يف ثقافة

األعامل ليكتمل أثره

من اسمها  شاه  أزالن  السلطان  زمالة  أخذت   وقد 
بتأسيس قام  والذي  السابق،  برياك  والية   سلطان 
اإلنجليزيني املحامني  ِقَبل  من  املحارضات   سلسلة 
إىل السلسلة  هذه  نقل  وسيتّم  ماليزيا.  يف   البارزين 
 ساحة أوكسفورد بناء عىل اقرتاح مرّحب به من قبل

سلطان والية برياك احلايل، السلطان ناظرين شاه

 اللورد وولف

اللورد فيليبس
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ربيع ١٤٣٦هـ / ٢٠١٥م       ٤

املايل الضبط  أجهزة  وممثيْل   الرشيعة 
العامل أنحاء  مجيع  من 

القضايا عىل  العام  هذا  اجتامع   ورّكز 
بالتمويل املحيطة   األخالقية 
عن البحث   " عنوان  حتت   اإلسالمي 
اإلسالمي التمويل  دور   االستدامة: 
ودارت التحّويل"،  التغيري   يف 
توفري إمكانيات  حول   النقاشات 
ماليا نظاما  اإلسالمي  التمويل   نظام 
أوسع، نطاق  عىل  مستداما   معتمدا 
وتّم املرصفية.  األزمة  بعد  سيام   وال 
ومتحيص فحص  املستديرة  املائدة  خالل   من 
اآلثار عىل  املرّكزة  احلالة  دراسات  من   للعديد 
تناول إىل  أدى  ما  التمويل،  لعمليات   االجتامعية 
التمويل حاجة  مدى  مثل  للبحث  قضايا   عدة 
وإمكانيات األشمل  املايل  الضبط  إىل   القيمي 
وكذلك املايل  األداء  حيث  من  احلقيقي   تنافسه 
اإلسالمية الرشيعة  مع  الكامل  التوافق   حتقيقه 
اهلياكل يعتمد إىل حد كبري عىل  يزال  أنه ال   رغم 
التقليدي. املرصيف  للنظام  التابعة   األساسية 
يعقد سنوي  حدث  هي  هذه  املستديرة   واملائدة 

وماليزيا املتحدة  اململكة  بني  بالتناوب 

خالل من  األخرية  املستديرة  املائدة  عقد   تّم 
األوراق وهيئة  املركز  بني  الناجحة   الرشاكة 
١٤-١٥ يف  بارك  ديتشيل  يف  املاليزية   املالية 
لندن يف  عشاء  حفلة  سبقها  والتي   مارس، 
اإلسالمي التمويل  قطاَعْي  قادة   حرضها 
السمو صاحب  وتفّضل  التقليدية.   واملصارف 
شاه، الدين  معز  ناظرين  السلطان   امللكي 
يف رئيسية  كلامت  بإلقاء  برياك،  والية   سلطان 
للامئدة اإلفتتاحية  اجللسة  ويف  العشاء   حفل 
رؤساء من  نخبة  فيها  شارك  والتي   املستديرة، 
وعلامء األكاديميني  وكبار  التمويل   قطاع 

 البحث عن االستدامة
 ندوات الطالب

اجلامعيني

 مهرجان أوكسفورد
األديب ٢٠١٥

الرئيسية املحاور   تناولت 
اجلامعيني الطالب   لندوات 
اجلامعي الفصل   خالل 
واهلوية، التعليم  قضايا   الثاين 
طالب خالهلا  من  قام   والتي 
الطالب من  وغريهم   املركز 
بحوثهم، بتقديم   اجلامعيني 
)كلية روبيس  جون   منهم: 
)كلية أمحد  حليمة   أوريل(؛ 
)قاعة رياض  أنعم   أوريل(؛ 
آل مرآة  مارغريت(؛   السيدة 
كيلوغ(؛ )كلية   فاطمة أحسن 
سانت )كلية  إقبال   أنعم 
)كلية كابا  زينب   كروس(؛ 
قَص والء  أنتوين(؛   سانت 

)قاعة السيدة مارغريت

أوكسفورد مركز   يفخر 
عىل اإلسالمية   للدراسات 
ملهرجان الرسمية   رعايته 
فتح وتّم  األديب.   أوكسفورد 
مرة للمركز  اجلديد   املبنى 
هذا املهرجان  لزوار   أخرى 
 العام، حيث اطلعوا عىل تقدم

كبري يف أعامل البناء .

املائدة املستديرة السادسة بني هيئة األوراق املالية املاليزية واملركز

نقاشات املائدة املستديرة يف ديتشيل باركبارك
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