
السلطان جائزة  منح  باإلمجاع  للتحكيم  دولية  هيئة   قّررت 
البنك إىل  لعام ٢٠١٦  للتمويل اإلسالمي  الدولية  البلقية   حسن 
عيل حممد  أمحد  الدكتور  معايل  وإىل  كمؤسسة  للتنمية   اإلسالمي 

البارزة الشخصية  ملسامهته  نظرا 
 إن البنك اإلسالمي للتنمية مؤسسة
التمويل جمال  يف  رائدة   دولية 
عام يف  إنشاؤها  تّم   اإلسالمي، 
االقتصادية التنمية  لتعزيز   ١٩٧٥ 
ألعضائها االجتامعي   والتقدم 
أربع عرب  املنترشة  واخلسمني   الستة 

قارات

يوم املركز   ترّشف 
نوفمرب،  ٢١  االثنني، 
بالسري  بالرتحيب 
رئيس ميجور،   جون 
الربيطاين  الوزراء 
إللقاء  األسبق، 
استهّلت  حمارضة 
االفتتاحية  السنة 
اخلاصة  للمناسبات 
مبناه يف   للمركز 

 اجلديد.
جون السري   واختذ 
منجرف«  »عامل 
ملحارضته  عنوانا 
خالهلا من   أبان 
بصائره عن   - املاليزية  القاعة  وسع  كبري  مجهور  أمام   - 
والتحديات األخرية  الدولية  األحداث  عىل   وتعليقاته 

والفرص التي يواجهها املجتمع الدويل يف الوقت الراهن
من العديد  يواجه  متحّوال  عاملا  جون  السري  وصف   لقد 
إىل ترق  مل  املتحدة  األمم  كانت  إذا  أنه  حماّجا   املخاطر، 
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السري جون ميجور يتحدث عن »عامل منجرف»
ترسيخ إىل  يدعو  ذلك  فإن  مؤسسيها،  آمال   مستوى 
تعزيز إىل  دعا  كام  عنها،  التخيل  وليس  لدورها   الدعم 
الدبلوماسيني إىل  اإلصغاء  إىل  واحلاجة  الدويل  التعاون 

أكثر من الديامغوجيني، مع احلزم يف مواجهة التحديات 
شمل والذي  الدولية،  للشؤون  استطالعه  خالل   ومن 
الرشق بني  والعالقات  األوسط  الرشق  يف   االضطرابات 
 والغرب وبريكسيت والعديد من القضايا األخرى، قام السري
 جون بالتحذير من االعتقاد بوجود حلول جاهزة لكّل مشكلة
 أمام القادة السياسيني، مبّينا أن من املرّجح يف عاملنا األكثر تعقيدا
أن جيلب أي حّل لقضية حتديات أخرى معه، وأّكد أن السبيل

الوحيد إىل إحراز التقدّم هو بالذكاء واحلنكة السياسية 
مجهور من  حية  أسئلة  عىل  باإلجابة  جون  السري   وتفّضل 
من وغريهم  والدبلوماسيني  والطالب   األكاديميني 
عالقة مستقبل  حول  دارت  والتي  املدعوين،   الضيوف 
آثارها وخاصة  األورويب،  االحتاد  مع  املتحدة  اململكة 

 املرتتبة عىل مؤسسات التعليم العايل مثل أوكسفورد 
لويز األستاذة  قامت  اجللسة،  هناية   ويف 
بإلقاء أوكسفورد،  جامعة  رئيسة   ريتشاردسون، 
مأدبة باستضافة  املركز  مدير  وقام  الشكر،  كلمة 

عشاء تكريام للسري جون يف قاعة عامن عقب املحارضة 

السري جون ميجور يتحدث يف املركز

بلقية يف التمويل اإلسالمي جائزة السلطان حسن ال
جلنة التحكيم الدولية تعلن عن الفائزين بـ

إنتاجية أنشطة  لتمويل  واملنح  القروض  بتقديم  البنك   يقوم 
اإلسالمية، للمبادئ  وفقا  الرئيسية  االقتصادية  القطاعات   يف 
من األعضاء  غري  يف  املسلمة  املجتمعات  مساعدة  إىل   إضافة 
واملؤسسات اإلسالمي  التعاون  منظمة  أنشطة  ودعم   البلدان 

هلا التابعة 
عيل حممد  أمحد  الدكتور   وكان 
اإلسالمي للبنك  املؤسس   الرئيس 
ثالثني امتّدت  لفرتة  وقائده   للتنمية 
وكانت مؤخرا،  تقاعده  حتى   عاما 
التطوير يف  أسايس  دور   لقيادته 

مهمته وحتقيق  للبنك  املؤسيس 

سلسلة املحارضات االفتتاحية

د. أمحد حممد عيل

.

.

.

.

.

.

.

.

.



)النتشو(؛ دكتوراه  جني،  زياوفانغ  د.   )بريكيل(؛ 
حممد، حجازي  كريم  السيد  كامسو؛  نوريبا   داتوك 

ماجستري )بروكسل
 وانضّم إىل املركز يف الفصل اجلامعي الثاين د. حممد
 حسحس، )الدكتوراه( روما، والسيد جعفر دينيز،
)وارويك(. ماجستري  )اسطنبول(،  بيكالوريوس 
 وكان وجود جمموعة تاّمة من أربعة زمالء تشيفينينغ
دليال البحثية  واهتامماهتم  مناطقهم  بتنّوع    الزائرين 

عىل قيمة برنامج زمالة تشيفينينغ-املركز المتجدد
جهود يف  رئيسيا  عنرصا  الزائرة  الزماالت   وتعّد 
مجيع من  األكاديميني  الستقطاب  املتواصلة   املركز 
تنوع يف  يسهم  مما  أوكسفورد،  إىل  العامل   أنحاء 

املجتمع األكاديمي

اجتامع باستضافة  مارس   ٢٦ و   ٢٥ يف  املركز   قام 
اإلسالمي التمويل  يف  الثامنة  املستديرة   املائدة 
 برشاكة هيئة السندات املالية املاليزية بديتشيل بارك،
السلطان امللكي  السمو  فيه صاحب  تفّضل   والذي 
ضيف وكان  الرئيسية  الكلمة  بإلقاء  شاه   ناظرين 
يف واالس  معرض  يف  أقيم  عشاء  حفل  يف   رشف 
األعامل الضيوف من عامل  كبار   لندن، بحضور من 
املؤمتر يف  املناقشات  ودارت  املالية.   واملؤسسات 

اللجنة االستشارية نوفمرب اجتامع   تّم يف ٢٢ 
أوكسفورد، يف  للمركز  الدولية   األكاديمية 
 وتضّم اللجنة فريقا دوليا من العلامء البارزين
الرسمية، والشخصيات   والدبلوماسيني 
وتشري عىل املركز بشأن سياساته العلمية، وال
 سيام تعاونه مع املؤسسات العلمية في أنحاء 

 العالم
عىل االجتامع  هذا  يف  اللجنة   وركزت 
املتاحة املرافق  توفرها  التي  اجلديدة   الفرص 
استخدامها وسبل  للمركز  اجلديد  املبنى  يف 

يف توسيع نطاق الرشاكات الدولية 
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 ويف ١٦ مارس، زار المركز
 املشاركون يف برنامج القيادة
نظمته والذي   الدولية، 
العاملية، ويلز  األمري   أمانة 
 وحضروا  عروضا أكاديمية
عن املركز  اهتاممات   حول 
 املسلمني يف بريطانيا من قبل
 د. أسامء مصطفى، وقضايا
قبل من  والرتاث   اإلسالم 

د. مايكل فينر

 األبواب املفتوحة
 ملهرجان أوكسفورد

األديب
مرة أبوابه  بفتح  املركز   قام 
مهرجان لزّوار   أخرى 
 أوكسفورد األديب السنوي،
من املركز  زمالء   وقّدم 
 خالله جوالت إرشادية يف
مبنى املركز واطالع الزائرين
األكاديمي  عمله  عىل 

املائدة املستديرة الثامنة بني هيئة السندات املالية املاليزية واملركز

أعضاء اللجنة االستشارية األكاديمية الدولية يف اجتامع نوفمرب

.

 اخلطط األكاديمية للمركز

.)

اجلودة عالية  جمموعة  اجتذاب  يف  املركز   واستمّر 
ذوي الزائرين  املبتدئني  والباحثني  الزمالء   من 
خالل من  ودعمهم  النطاق  واسعة   التخصصات 
التابع تشيفنينغ  برنامج  ذلك  يف  بام  متنوعة   برامج 

لوزارة اخلارجية وشؤون الكومنولث
الدرايس العام  خالل  املقيمون  الزمالء   وشمل 
 الراهن تان رسي د. سيد حامد البار، وزير خارجية
 ماليزيا السابق؛ د. سلامن عيل، دكتوراه )بنسلفانيا(،
 املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة؛ أ. عبد
إدريس د.  )مانشسرت(؛  دكتوراه  اخلليفي،   احلكيم 
حممد، بكر  أبو  د.  عنتاب(؛  )غازي  دكتوراه   دمري، 
 دكتوراه )أتالنتا(؛ د. سائرة بانو أوراكزاي، دكتوراه
 )بيشاور(؛ د. سيد شهاب الدين مصباحي، دكتوراه

 ندوة أمانة األمري
ويلز العاملية

ة ي تكوين القيم املشرتكة بتقاسم املخاطر املال
التي املالية  باألدوات  األوسع  املجتمع  إفادة   حول 
املتعاقدة األطراف  بني  املخاطر  تقاسم  عىل   تنّص 

ومدى وقايته من سوء االستخدام
 وال زال يتمتع هذا احلدث السنوي بأمهية متزايدة،
 والذي جيمع بني املنظمني واملهنيني يف القطاع املايل
عنرص وهو  العامل،  أنحاء  مجيع  من   واألكاديميني 
 رئييس يف جهود املركز لتشجيع الرتكيز العلمي عىل

التمويل اإلسالمي

الزماالت الزائرة
تعزيز التعاون األكاديمي الدويل

 املنح الدراسية:
 تعزيز الفرص

األكاديمية
بالطلبة املركز   ورحب 
 احلائزين عىل منحه يف عام
 ٢٠١٦: تسنيم عبد اهلادي،
 ماجستري يف إدارة األعامل،
عىل كاترين،  سانت   كلية 
عيل، عديل  مرديكا؛   منحة 
األطفال، طب  يف   دكتوراه 
منحة عىل  ولفسون،   كلية 
نور عبدي إرشاد   مرديكا؛ 
دكتوراه األنوار،  خري   بن 
كلية احليوي،  الكيمياء   يف 
منحة عىل  جون،   سانت 
نالبانت، عمر   مرديكا؛ 
املواد، علوم  يف   ماجستري 
 كلية سانت آن، عىل منحة
يونس، الدين  عز   نون؛ 
الفلسفة يف   بكالوريوس 
واالقتصاد،  والسياسة 
عىل لينكولن،  كلية 
األمانة  مؤسسة  منحة 

 اللجنة االستشارية األكاديمية الدولية تستعرض
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اجلزائري، القادر  عبد  املقاومة  وبطل   اجلزائري 
بالبحث يف تاريخ وكتابات األمري،  قام من خالهلا 
اإلنسان حقوق  ملفاهيم  ريادته  مدى  أن   مدعيا 
النظرية الناحيتني،  من  املسلحة  الرصاعات   يف 
ليست املفاهيم  هذه  أن  يبني  سواء،   والتطبيقية 
من كثري  يف  يعتقد  كام  بحت،  أوروبيا   إنجازا 
واألمري اإلسالمي،  العامل  ترك  لقد  بل   األحيان، 

عبد القادر خاصة، تراثا غنيا يف هذا الصدد

خطوة وكانت  شاه،  أزالن  سلطان  لزمالة   التابعة 
أخرى يف تطوير أنشطة املركز يف جمال القانون
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 قائمة منشورات
املركز املتنامية

دراسات أخريا  صدر   وقد 
املركز: زمالء  من   لثالثة 
]الرتجيح[  »صياغة احلكم 
]التقليد[ امللزمة   والسبقة 
املذهبي« القانون  عرف   يف 
العظم طالل   للدكتور 

 )بريل(؛
يف والتجديد   اإلصالح 
آسيوي: اجلنوب    اإلسالم 
شامل يف  الصابرية   اجلشتية 
و  ١٨ القرنني  يف   اهلند 
 ١٩« للدكتور معني نظامي

)أوكسفورد(؛
 احلكم اإلسالمي يف هند 
السلطة الوسطى:   العصور 
دهلي« سلطنة  يف    والدين 
فاروق فوزية   للدكتورة 

أمحد )أي بي تورس
جديدين عددين  نرش   وتّم 
 ملجلة الدراسات اإلسالمية

مؤخرا
من  ٣ العدد   وحيتوي 
مقالتْي عىل   ٢٧  اإلصدار 
»معاهدة عن  الوكيل   أمحد 
نصارى مع  حممد   النبي 
حتليلية دراسة   نجران: 
العهدين«، أصالة   لتحديد 
غارسيا- ج.  ولويس 
 بوليدو عن »إتقان التقنيات
إلمدادات  اهليدروليكية 
احلمراء«، قرص  يف   املياه 
ونقد عرض  عىل   إضافة 

لـ١٧ كتابا
من  ١ العدد   وحيتوي 
مقاالت عىل   ٢٨  اإلصدار 
»ابن عن  تاليفريو   كارين 
الطبيعي: والقانون   رشد 
القانون بني   الوساطة 
وناثان واإلهلي«،   البرشي 
يف »التصوف  عن   هوفر 
مشكلة الفاطمية:   مرص 
وثناء التارخيية«،   العطالة 
 هارون عن »إضفاء السياقية
الديوبندي النهج   عىل 
املساجد وإدارة   للجامعات 
املستعمرة«، اهلند  شامل   يف 
ونقد عرض  عىل   إضافة 

لـ٢٢ كتابا

 قام اللورد دايسون، رئيس القضاء املدين السابق، يف
 ٢٣ نوفمرب بإلقاء حمارضة أزالن شاه بعنوان »الدين
  والقانون: عدة من املشاكل احلالية«، يف املركز. قام
 مدير املركز بتقديم املحارض، وتفّضل بإدارة اجللسة
كلية رئيس  ماكدونالد،  اللورد  الشكر  كلمة   وإلقاء 

 وادهام حاليا ورئيس االدعاء العام سابقا
تبعتها التي  واألجوبة  واألسئلة  املحارضة   وألقت 
األمهية ذات  املوضوعات  من  العديد  عىل   الضوء 
بعض إىل  اإلشارة  مع  واألخالقية،   القانونية 
ذات واألوروبية  اإلنجليزية  املحاكم   أحكام 
هذه وكانت  الدينية.  واملامرسات  باألعراف   الصلة 
 املحارضة األوىل التي تّم إلقاؤها يف القاعة اجلديدة
اخلاصة املحارضات  سلسلة  ضمن  من   للمركز 

.

تراث األمري عبد القادر
د. السفري  سعادة   قام 
اجلزائري،  إدريس 
ملركز العام   املدير 
اإلنسان حلقوق   جنيف 
ومقررا العاملي   واحلوار 
املتحدة، لألمم   خاصا 
١٥ يف  حمارضة   بإلقاء 
العالم إرث  عن   فرباير 

السفري إدريس اجلزائري

السفري إدريس اجلزائري يتحدث عن

  اللورد دايسون يلقي حمارضة أزالن شاه عن
الدين والقانون

اللورد دايسون أثناء إلقاء املحارضة

والتي باملركز،  العلمي  للتقدم  الكويت   مؤسسة 
حفزت نقاشا جيدا ونالت إعجابا كبريا

لربنامج تدريبيا  يوما  فرباير   ١٠ يف  املركز   نظم 
أوكسفورد جلامعة  اخلارجية  الدبلومسية   اخلدمة 
وشؤون اخلارجية  وزارة  يف  اجلدد   والدبلوماسيني 
ألقاها تدريبية  دورات  تضّمن  والذي   الكومنولث، 
حول قيمة  وحمارضة  الدبلوماسية،  األكاديمية   موظفو 
مارغريت أ.  بإلقائها  قامت  والدبلوماسية   التاريخ 
من أّكدت  أنتوين،  سانت  كلية  رئيسة   ماكميالن، 
حلوال تقدم  ال  قد  التاريخ  دراسة  أن  مع  أنه   خالهلا 
 للدبلوماسيني إال أهنا غالبا ما تشري إىل املخاطر املقبلة.
 وناول الفريق أيضا موضوع »فهم اإلسالم واملسلمني«
 يف ورشة عمل مع د. عفيفي العقيتي، احلائز عىل زمالة

أ. مارغريت ماكميالن ختاطب املشاركني

 تدريب الشباب الدبلوماسيني
النشاط املشرتك مع وزارة اخلارجية وبرنامج اخلدمة اخلارجية
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عالما  ١٥٠ من  أكثر  فيه  ساهم  غني   أكاديمي 
العامل أنحاء  شتى  من   بارزا 

الرئيسية كلمتها  خالل  العامة  املديرة   وأعلنت 
املعرفة قوة  عىل  تشهد  هذه  »املجموعة   أن 
عن البحث  ألجل  الناس  جتاذب  يف   والثقافة 
تعزيز يف  املركز  بدور  أشادت  كام   احلقيقة«، 

الدويل األكاديمي  التعاون 
املركز قام  اهلاّم،  الفكري  املعلم  هذا   وإلبراز 
 بدعوة مجموعة من كبار األكاديميني للمشاركة
املشرتك والتنوع »الرتاث  بعنوان  نقاش   يف حلقة 
املايض فهم  اإلسالمية:  املجتمعات  يف   الثقايف 
الرحيم عبد  الدكتور  بينهم  من  املستقبل«،   وبناء 
وحمرر ألفريقيا  الدولية  اجلامعة  من  حممد   عيل 
الدكتورة واألستاذة  اليونسكو،   ملجموعة 
شيكاغو، لويوال  جامعة  من  هريمانسن   مارسيا 
من هيلينرباند  كارول  الدكتورة   واألستاذة 
بروس الدكتور  واألستاذ  إدنربه،   جامعة 

ديوك جامعة  من  لورانس 
العلامء من  مجهور  مع  حيوي  نقاش  ذلك   وتبع 

املدعوين والضيوف  والطالب 

في املركز   قام 
االثنين،   يوم 
مارس،  ٢٧  
فـة ستضــا  با
العامة  املديرة 
األمم  ملنظمة 
ة ملـتــحــد  ا
بيــــــة  للـرت
لعلــــــم ا  و
، فة لثقــــا ا  و
السيدة  معايل 
ينــــــــا ير  إ
، فـــا كــو  بو
ق طــــال  لإل
اململكة  يف 
»خمتلف واملعنونة  املؤلفة  للمجموعة   املتحدة 
بنشرها قام  التي  اإلسالمية«  الثقافة   جوانب 

نسكو ليو ا
هذه من  األخريين  املجلدين  نرش   ويؤدي 
لتبادل ناجحة  خامتة  إىل  القيمة   املجموعة 

تاريخ الثقافة اإلسالمية
 مرشوع عن

 املسلمين يف بريطانيا

عن املركز  مرشوع  تطّور   لقد 
 املسلمني يف بريطانيا يف األشهر
األستاذ بحصول   األخرية 
عىل احلائز  هالستيد،   مارك 
باملركز، هاشم  أزمان   زمالة 
 عىل منحة بحثية من األكاديمية
عن البحث  إلجراء   الربيطانية 

»املسلمني يف برادفورد
مصطفى، أسامء  د.   وتستمّر 
 احلائزة عىل زمالة صالح الدين
باملركز، البحثية  اجلواد   عبد 
املدعوم البحثي  مرشوعها   يف 
الربيطانية حول  من ألكاديمية 
املسلحة القوات  يف   املسلمني 

الربيطانية
املائدة اجتامع  اجتذب   وقد 
الشهري النصف   املستديرة 
مشاركة المشروع  لهذا   التابع 
 واسعة داخل أوكسفورد وبرز
لمناقشة قّيم  جديد   كنشاط 

 المواضيع المتنوعة

املديرة العامة لليونسكو تطلق جملدات يف

معايل السيدة إيرينا بوكوفا
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