
املكتبة ومكاهنا قيمة  املحارضات حول  بتنظيم سلسلة  املركز   قام 
يف ألقيت  والتي  العاملية،  العلمية  املجتمعات  ضمن   ومستقبلها 

املركزية. أوكسفورد  جامعة  مكتبة  ويستون،   مكتبة 
مكتبة جامعة أمينة  توماس،  الدكتورة سارة  قامت   ومن خالهلا، 
حاليا، هارفارد  جامعة  مكتبة  رئيس  ونائبة  سابقا   أوكسفورد 
''املكتبة املتطورة: املجموعات والرتابطات  بإلقاء حمارضة بعنوان 
 واملجتمعات''، وتفّحصت من خالهلا قضية دمج التكنولوجيا يف
 مساحات الدراسة وإنتاج الكتاب، وتنبأت أن مكتبات املستقبل
األكاديمية، املوارد  بتكامل  اجتامعي  كفضاء  تتطور   سوف 

التطور إىل نشاط علمي أكثر ترابطا.ا وسيؤدي هذا 
مكتبة مدير  الدين،  رساج  إسامعيل  الدكتور  سعادة   وقام 
ماضيها اإلسكندرية:  حول''مكتبة  حمارضة  بإلقاء   اإلسكندرية، 

ومستقبلها''. وحارضها 
للمتكلمني تكريام  أقيمت  عشاء  موائد  املحارضات  هذه   وتلت 

يف مبنى املركز اجلديد.
برامج كسائر  مهمة،  بمرحلة  احلني  هذا  يف  املركز  مكتبة   متّر 
رحبا وجماال  معّززة  مرافق  وجود  إىل  نظرا  املركز،   وأنشطة 

 ترّشف املركز يف شهر سبتمرب باستقبال األستاذة لويز ريتشاردسون،
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رئيسة جامعة أوكسفورد اجلديدة تزور املركز
تتمتع مؤخرا.  أوكسفورد  جامعة  رئاسة  منصب  توّلت   والتي 
جماالت يف  دويل  أكاديمي  بتقدير  ريتشاردسون   األستاذة 
من العديد  شغلت  وقد  األمنية،  والدراسات  الدولية   العالقات 
 املناصب األكاديمية العليا دوليا، من مجلتها عامدة مركز رادكليف
سانت جامعة  ورئاسة  هارفارد  جامعة  يف  املتقدمة  للدراسات 

آندروز.ز 
والتعاون الصالت  أوثق  بتطوير  تأسيسه  منذ  املركز  اهتّم   وقد 
سانحة فرصة  ريتشاردسون  األستاذة  زيارة  فكانت  اجلامعة،   مع 
 الطالعها عىل أعامل املركز واستعراض اخلطط املستقبلية ومعاينة
 املرافق اجلديدة املتوّفرة حاليا يف بناء املركز، إضافة عىل غرس شجرة
تذكارية يف حديقة أمري ويلز كرمز آخر عىل العالقة الوثيقة بني اجلامعة

واملركز.ز 
بتمثيل األمناء،  ديفد كالري، عضو هيئة  السري  الربوفيسور  وقام 

أمناء املركز يف هذه الزيارة. 
رئيسة جامعة أوكسفورد، األستاذة لويز ريتشاردسون، تغرس شجرة يف حديقة أمري ويلز

املكتبة املتطورة
املحارضات حول املكتبة

والتوّسع. للتطوير 
فرصة القّيمة،  املحارضات  إىل  إضافة  هذه،  الندوات   ووّفرت 
وأفضل املصادر  اقتناء  سياسة  ومراجعة  ملناقشة   مناسبة 
الدولية الشهرة  ذوي  خرباء  مع  عام  بشكل  املكتبية   املامرسات 

يف هذا املجال.



نافتيج السيد  سعادة  الصيف  خالل  املركز   استقبل 
السامي املفوض   سارنا، 
حريصا سعادته  وكان   للهند، 
أعامل عىل  االطالع   عىل 
املركز مسّجل  قام   املركز. 
املتعلقة األبحاث   وزميل 
بمرافقته األطلس   بمرشوع 
 يف جولة املبنى، وخالل زيارته
 لقاعة املعرض تّم اطالعه عىل

برامج املركز  املتعددة.

للمشاركني عشاء  حفلة  باستضافة  املركز   قام 
عامن''، وسلطنة  ''اإلباضية  عن  السابع  املؤمتر   يف 
خالل أنتوين  سانت  كلية  يف  عقده  تّم   والذي 
بن اهلل  عبد  الشيخ  معايل  احلفل  وحرض   الربيع. 
يف الدينية  والشؤون  األوقاف  وزير  الساملي،   حممد 
خمتلف من  موَفدا   ٣٠ من  أكثر  مع  عامن،   سلطنة 

أنحاء العامل.

اجلمهورية سفري   قام 
السيد سعادة   اجلزائرية، 
خالل املركز  بزيارة  أبا،  عامر 

الصيف.
فرصة زيارته   ووّفرت 
لتعزيز سبل   الستكشاف 
مع األكاديمي  التعاون 
  اجلزائر.ر  
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جديدين عددين  نرش   تّم 
الدراسات ملجلة   مؤخرا 
يقوم التي    اإلسالمية 
وحيتوي املركز،   بإصدارها 
عىل منهام  األول   العدد 
موضوع يف   مقالتني 
 ''عالمات القراءة اإلضافية
الكوفية'' املخطوطات   يف 
 ملارك موهلاوسلر و''العبادة
 الفلسفية عند إخوان الصفا''
عىل إضافة  ماتيال،   ليان 

 عرض ونقد لـ٢٥ كتابا.
األخري العدد   وحيتوي 
دورول فيل  مقاالت   عىل 
ما يف  النظر  ''إعادة   عن 
ونظرية الطبيعيات   بعد 
منصور أيب  لدى   املعرفة 
 املاتريدي''، وفيدور بينيفج
األشعرية ''نظرية   عن 
لألحوال:  الكالسيكية 
وخصومه''،  اجلويني 
عن فيتزجريالد   وتيموثي 
الفتح حلب:  يف   ''القتل 
أجل والنضال من   العثامين 
القرن أوائل  يف   العدالة 
 السادس عرش''، إضافة عىل

عرض ونقد  لـ١٧  كتابا.

 جوالت أبواب
أوكسفورد املفتوحة

برنامج يف  املركز   شارك 
 أبواب أوكسفورد املفتوحة
اجلديد مبناه  مرافق   بفتح 
الزائرين يف سبتمرب،  لعامة 
اجلوالت نجاح   إثر 
مهرجان خالل   املنسقة 
يف األديب   أوكسفورد 

مارس.
من أكثر  إرشاد   وتّم 
خالل من  زائر   ٢٣٠ 
أمري وحديقة   البناء 
عىل واطالعهم   ويلز 
للمركز. األكاديمي  الدور 

عامن

 استضاف املركز يف شهر مايو سعادة املفوض السامي
حسيا، تيش  فو  السيدة  سنغافورة،   جلمهورية 

زيارهتا  وأتاحت 
 فرصة استعراض
األنشطة  أحدث 
وآفاق  للمركز 
املتزايد  التعاون 
الرشكاء  مع 

يف سنغافورة.

سنغافورة

اجلزائر

اهلند

سعادة السيد عامر أبا

 السيد نافتيج سارنا مع
مسّجل املركز

ة ي  الروابط الدول

 سعادة املفّوض السامي يف حديقة أمري ويلز مع
مدير املركز ومسّجله

لبالد اإلسالم  شيخ  باستضافة  املركز   ترّشف 
طاغي طاهر  السيد  معايل  رافقه  والذي   القوقاز، 
أذربيجان، يف وفد متألف من  زاده، سفري مجهورية 
فرصة الزيارة  ووّفرت  املختلفة،  الديانات   ممثيل 

 احلديث مع زمالء املركز يف قاعة عامن.     

 أذربيجان

لألمم السابع  العاملي  املنتدى  يف  املركز  مدير   شارك 
بني عقده  تّم  والذي  احلضارات  لتحالف   املتحدة 
عنوان حتت  أذربيجان،  باكو،  يف  أبريل   ٢٧-٢٥ 
وهدف''. حتدٍّ  الشاملة:  املجتمعات  يف   ''التعايش 
 واستقطب املنتدى اجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين
اخلاص والقطاع  اإلعالم  ووسائل   واحلكومات 
وترّكز العامل،  أنحاء  مجيع  من  الدينيني   والزعامء 
''املنّصات حول  العامتني  اجللستني  خالل   النقاش 
و''املامرسات العنيف''  التطرف  ملنع   والرشاكات 
اجللسات اعتنت  بينام  االجتامعي''،  لإلدماج   اجليدة 
للعمل:ل األربعة  احلضارات  حتالف  بدعائم   اجلانبية 

الشباب والتعليم واإلعالم واهلجرة.

 حتالف األمم املتحدة للحضارات

 شارك مدير املركز يف مؤمتر دوحة الثاين عرش حلوار
 األديان، والذي تّم عقده بني ١٧-١٦ فرباير يف دولة
يف والفكرية  الروحية  ''السالمة  الستكشاف   قطر 
 ضوء العقائد الدينية''، ودار النقاش من خالله حول
 دور الدين يف محاية احلريات الفردية والقيم األخالقية
  واألثر السلبي لوسائل اإلعالم والتأثريات املتطرفة

ومحاية الشباب.
 وشارك مدير املركز وأحد زمالءه، د. عديل ملك،
٢٣-٢١ بني  ما  عرش  السادس  الدوحة  منتدى   يف 
والدفاع األمن  قضايا  مناقشة  تضّمن  والذي   مايو، 

واالقتصاد والطاقة واملجتمع املدين.

قطر

عيل السيد  معايل   قام 
رئيس مستشار   باباجان، 
تركيا، مجهورية   وزراء 
الربيع، يف  املركز   بزيارة 
زمالء مع  بالتحدث   وقام 
سبل واستطالع   املركز 
األكاديمية الروابط   تعزيز 

القوية للمركز مع تركيا.

تركيا

معايل السيد عيل باباجان

 جملة الدراسات
اإلسالمية

اإلصدار ٢٧ العدد ١و٢



دراسته هالستيد  الربوفيسور  أكمل  قد   وكان 
االلتحاق قبل  أوكسفورد،  بجامعة   اجلامعية 
وشغل العليا،  لدراساته  كامربيدج   بجامعة 
التعليم جمال  يف  األستاذية  منصب   أخريا 
العلمي التأليف  إىل  إضافة  هدرسفيلد،   بجامعة 

الواسع النطاق عن قضايا التعليم الديني.

مراسم بأداء  املركز،  أمناء  جملس  وعضو   جمدلني 
الشكر ملعايل املحارض.
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 برنامج قيادة الناشئة
املسلمة

برناجمه بتنظيم  املركز   قام 
الناشئة لقيادة   السنوي 
٢٨ فرتة  خالل   املسلمة 
سبتمرب  ١٠  -  أغسطس 
 من العام احلايل بالتعاون مع
اخلريية ويلز  أمري   مجعيات 
ومنظمة األمانة   ومؤسسة 
واستقطب  اإليسيسكو، 
 ٢٤ من الشباب والشابات
املتنوعة االهتاممات   ذوي 
اململكة مناطق  شتى   من 

املتحدة.
السكنية الدورة   وتضمنّت 
عقدها تّم  والتي   املكثفة، 
يف مرة  ألول  العام   هذا 
اجلديد، املركز    مبنى 
القيادة عىل   التدريب 
وورش  واملحارضات 
زيارة عىل  إضافة   العمل 

الربملان وقرص باكنغهام.
سبتمرب  ٣ يف  املركز   وعقد 
اخلرجيني اجتامع   يوم 
وقاموا الربنامج،   من 
جتارهبم يف  بالتبرّص   فيه 
 الشخصية بالربنامج إضافة
 إىل تشجيع املشاركني اجلدد

يف هذا العام.
مجيع املركز   ويشكر 
البارزة  الشخصيات 
السابقني الوزراء   من 
اخلدمة أعضاء   وكبار 
يف واخلرباء   املدنية 
مثل املتنوعة   القطاعات 
احلكومية غري   املنظامت 
واملالية التجارية   واألعامل 
والذين  والصحافة، 
من مشكورين   يبذلون 
بسخاء القّيمة   أوقاهتم 
نظرهم وجهات   لتقديم 
يف للمشاركني   وخرباهتم 
هذا هو  وإنام   الربنامج. 
 االتصال املبارش مع األفراد
املجاالت يف   الناجحني 
الذي املختلفة   املهنية 
 يعطي برنامج قيادة الناشئة
امللهمة ميزته   املسلمة 

وجاذبيته للمشاركني.

داتو معايل  باستضافة  نوفمرب   ٩ يف  املركز   ترّشف 
رئيس نائب  محيدي،  زاهد  أمحد  الدكتور   سريي 
''استئصال بعنوان  حمارضة  إللقاء  ماليزيا،   وزراء 
 الراديكالية والتطرف'' بصالة ماليزيا يف مبنى املركز
جّيدة  - املحارضة  خالل  من  معاليه  وقام   اجلديد. 
يف املاليزية  للتقاليد  االنتباه  بلفت   -  احلضور 
الطوائف خمتلف  بني  والتعاون  الثقافية   التعددية 
التي التحديات  فحص  قبل  والدينية،   العرقية 
مصدرها،ا كان  أيا  املتطرفة،  التهديدات   تفرضها 

. مبّينًا أهنا تقتيض استجابات متطورة ومنّسقةة
عىل اللوم  إلقاء  جتنب  رضورة  إىل  معاليه   وأشار 
ملعاجلة فعال  هنج  واختاذ  بأكملها   املجتمعات 
 التظلامت االجتامعية وغريها، مع التأكيد عىل فوائد
حقيقية قراءة  من  املستمّدة  واالعتدال   التسامح 

ونواميسها. للعقيدة 
كلية  رئيس  كالري،  ديفد  السري  الربوفيسور   وقام 

ا ي تعزيز دراسة املسلمني يف بريطان
بالربوفيسور املركز   يرّحب 
عىل احلائز  هالستيد،   مارك 
والذي هاشم،  أزمان   زمالة 
تنسيق مسؤولية   سيحمل 
لدراسة املركز   مرشوع 

املسلمني يف بريطانيا. أ. د. مارك هالستيد

تعيني احلائز عىل زمالة أزمان هاشم

 نائب رئيس وزراء ماليزيا يدعو إىل
التسامح واالعتدال

معايل داتو سريي الدكتور أمحد زاهد محيدي، نائب رئيس وزراء ماليزيا

توجهات حول  املقرتحات  لتقديم  املشاركني   دعا 
التواصل والرتابط. اجلمعية املستقبلية وإمكانيات 

 ترحيب بخرجيي أوكسربيدج السعوديني
اخلرجيني مجعيات  لتطوير  دعمه  املركز   يواصل 
يف قام  فقد  وعمله،  املركز  باهتاممات  الصلة   ذات 
جلمعية التأسييس  االجتامع  باستضافة  مايو   شهر 
 خرجيي أوكسربيدج السعودية التي تأسست حديثا
العزيز، عبد  بن  سلامن  بن  فيصل  األمري   برئاسة 
الدبلومايس السلك  أعضاء  اخلرجيون   وشارك 
مكتبة إىل  االنتقال  قبل  املركز  يف  غداء  مأدبة   عىل 
باستقبال قام  حيث  الرئيسية،  أوكسفورد   جامعة 
 اخلرجيني السري آالن مونرو وصاحب السمو امللكي
ذلك وبعد  العزيز،  عبد  بن  نواف  بن  حممد   األمري 
األمري امللكي  السمو  صاحب  كلمته  بإلقاء   قام 
حيث سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلامن  بن   فيصل 

مجعية خرجيي أوكسربيدج السعودية يف حديقة املركز



خريف ١٤٣٨هـ /٢٠١٦م                                ٤ 

والية سلطان  شاه،  الدين  معّز   نظرين 
التمويل ملبادرة  امللكي  والراعي   برياك 
شّدد والذي  ماليزيا،  يف   اإلسالمي 
الرئييس عىل أمهية وجود  خالل خطابه 
التمويل نمّو  لتحفيز  موائمة   بيئة 

. اإلسالمي
التشغيل برامج  حول  النقاش   ومتحور 
الذي التحويل  التغيري  لتحقيق   املطلوبة 
اإلسالمي التمويل  صناعة   تقتضيه 
الوساطة كنظام  إمكاناهتا   لتحقيق 
والنمّو املايل  االستقرار  وتعزيز  البديلة   املالية 
وخلق الفقر  حدة  من  والتخفيف   االقتصادي 
واالجتامعي، املايل  والشمول  وتوزيعها   الثروة 
سياسات وضع  لرضورة  خاص  اهتامم   وُأويل 
دافعة قوة  توّفر  قانونية  وتعديالت   ضابطة 
إطالق دون  حتول  التي  العوائق  وإزالة   للنمّو 
يتعلق فيام  وخاصة  الصناعة،  هذه   إمكانات 
نحو اإلسالمي  التمويل  انتشار   بتوسيع 
التمويل خيدمها  ال  التي  االقتصاد   قطاعات 

كاٍف. بشكل  التقليدي 

السنوي املستديرة  املائدة  اجتامع  عقد   تّم 
ماليزيا يف  العام  هلذا  اإلسالمي  التمويل   يف 
التمويل يف  التغيري  "دفع  موضوع   ملناقشة 

واملجتمع”.       و
املائدة املستديرة مرة أخرى مشاركات  واجتذبت 
اخلربة ذوي  العلامء  من  جمموعة  ِقبل  من   قّيمة 
املالية األجهزة  وممثيل  واألكاديميني   العالية 
وقام املالية،  املؤسسات  يف  واملهنيني   احلكومية 
سلطان امللكي  السمو  صاحب  املؤمتر   بافتتاح 

دفع التغيري يف التمويل واملجتمع
 جائزة السلطان حسن

 البلقية يف التمويل
 اإلسالمي

الصيف أواخر  يف  املركز   رّس 
الرتشيحات طلب   بإعالن 
 جلائزة سلطان بروناي الدولية
التمّيز تكرم  والتي   املرموقة 
والعامل اإلسالم  دراسة   يف 
اختيار وتّم   اإلسالمي، 
 ''التمويل اإلسالمي'' موضوعا
وستقوم العام،  هذا   جلائزة 
بدراسة للتحكيم  دولية   جلنة 
 الرتشيحات املقّدمة  وانتخاب

الفائز.

املائدة املستديرة السابعة بني هيئة األوراق املالية املاليزية واملركز

 املدير التنفيذي هليئة األوراق املالية املاليزية )اليسار( وسلطان والية برياك )وأحد أمناء
املركز( أثناء املائدة املستديرة


