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صيف ١٤٣٨هـ / ٢٠١٧منرشة أخبار املركز
العدد ٦٩

لالجتامع روما  مدينة  بزيارة  يونيو   ٢٨ يف  املركز  مدير   قام 
ودار الفاتيكان،  مدينة  يف  فرانسيس  البابا   بقداسة 
احلوار أجل  من  العمل  أمهية  حول  اللقاء  هذا  يف   احلديث 

واالحرتام املتبادل بني أصحاب الديانات املختلفة.
الكريم القرآن  من  آلية  مؤطرة  لوحة  البابا  لقداسة  املدير   وقّدم 
 )سورة املائدة: ٨٢(، والتي تشجع االحرتام املتبادل بني املسلمني

 واملسيحيني.
روجيليو السيد  السفري  معايل  الزيارة  بتنسيق   وقام 
الفاتيكان، مدينة  يف  الربيطانية  السفرية  ومعايل   بفريتر، 
البابوي املعهد  الزيارة  وشملت  أكسورثي،  سايل   السيدة 
االهتامم ذوي  الفاتيكان  ممثيل  مع  املستديرة  املائدة   حلضور 
األورويب والتكامل  والتنمية  األديان  بني  بالعالقات 

ومجموعة من املسؤولني من مكتب وزير الدولة.
األكاديمية، املؤسسات  مع  عالقته  تطوير  عىل  املركز   وحيرص 
ويهتّم األخرى،  األديان  من  املنبثقة  املؤسسات  ذلك  يف      بام 
األنشطة من  جمموعة  يف  للمشاركة  ممثليها  كبار   بدعوة 
حتقيق سبيل  يف  وخارجها،  أوكسفورد  داخل   األكاديمية 
والفكرية الثقافية  التقاليد  بني  التفاهم  بتحسني  املركز  التزام 

املختلفة.

 العمل من أجل الحوار واالحترام المتبادل
االجتامع يف الفاتيكان

البابا فرانسيس يرّحب بمدير املركز إىل الفاتيكان

تنظمه والذي  الثامن،  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  عقد   تّم 
الفرتة يف  املركز  يف  الكويت،  بدولة  لألوقاف  العامة   األمانة 
كل بكلامت  أعامله  وافتتحت  أبريل.   ٢٩ وحتى   ٢٧  من 
السيد سعادة  لألوقاف  العامة  لألمانة  العام  األمني   من 
للمنتدى العلمية  اللجنة  ورئيس  اجلالمهة،  اهلل  عبد   حممد 
اإلسالمي املعهد  ومندوب  املذكور،  مذكور  خالد   الدكتور 
املركز ومدير  حممد،  اهلل  عبد  الدكتور  والتدريب   للبحوث 
الكلمة بإلقاء  قام  أن  قبل  نظامي،  أحمد  فرحان   الدكتور 

الرئيسية للجلسة االفتتاحية القّس اللورد كاري من كليفتون.
مشاركا،  ٣٠ من  أكثر  استقطب  والذي  املنتدى،  جدول   وتضّمن 
غداء وحفلة  مداولة  واجتامعات  مجاعية  ومناقشات   حمارضات 

رسمية.
العام املال  وقف  موضوعني:  تناول  املنتدى  خالل  من   وتّم 
املال متويل  أو  إدارة  يف  الوقف  صيغة  من  الدولة  استفادة  )أوجه 
)الرشكة العام  االكتتاب  طريق  عن  األوقاف  ومتويل    العام(، 

الوقف.     بموضوع  الكتاب  معرض  املنتدى  ورافق  الوقفية(، 

 املشاركون يف منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن

 وقف المال العام والشركة الوقفية
منتدى قضايا الوقف الفقهية يركز عىل
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شهر يف  املركز   ترّشف 
سريي داتني  بزيارة   مايو 
والتي منصور،   روزما 
خالل من   ناقشت 
املحتملة الروابط   زيارهتا 
وبرنامج املركز   بني 
والذي املاليزي،   بريماتا 
تأسيسه منذ   هيدف 
٢٠٠٧م عام   يف 
إمكانيات لتحقيق  منرب  توفري   إىل 
املوهوبني الشباب  مواهب    وشحذ 
واجلامعية.   املدرسية  دراستهم  يف  املاليزيني 

شهر يف  املركز   رّحب 
السيد بمعايل   مايو 
املفوض  سنها، 
جلمهورية  السامي 
تّم والذي   اهلند، 
املنصب  تعيينه يف هذا 
هذه فكانت   مؤخرا، 
عىل إلطالعه   فرصة 
ومناقشة املركز    عمل 
التعاون تطوير  سبل  سيام  وال  املستقبلية،  اخلطط 
األكاديمي املتزايد مع املؤسسات األكاديمية يف اهلند  .             

عيل، بابر  السيد   قام 
السابق املالية   وزير 
باكستان  جلمهورية 
جامعة  ومؤسس 
للعلوم  الهور 
بزيارة  اإلدارية، 
مايو، شهر  يف   املركز 
جولة  وأتاحت 
ملناقشة فرصة   املبنى 

والتي جامعته،  مع  األكاديمي  التعاون   آفاق 
ضمن علامئها  من  عدد  املركز  استضاف 
أوكسفورد.    يف  الزائرة  الزماالت  برنامج 

السيدة معايل   قامت 
شاريت،  جانيس 
السامية  املفوضة 
اململكة لدى   لكندا 
بزيارة  املتحدة، 
يونيو،  ٢ يف   املركز 
زيارهتا  وأتاحت 
القضايا  فرصة ملناقشة 
وإطالعها  الراهنة 

تعزيز سبل  واستكشاف  املركز  برامج  عىل 
الكندية.   املؤسسات  مع  األكاديمي  التعاون 

ا إسالم الوسطية: تجربة إندونيسي
نائب رئيس إندونيسيا حيارض عن

داتني سريي روزما

سلسلة الندوات عن

العامل اإلسالمي املعارص
الندوات سلسلة   ركزت 
الفصل خالل  باملركز   العلمية 
موضوع عىل  األخري   اجلامعي 

«العامل اإلسالمي املعارص».
هذه يف  املتحدثون   وشمل 
بعض إىل  إضافة   الندوات، 
األساتذة املركز،   زمالء 
اجلامعات من   والباحثني 
 واملؤسسات األكاديمية األخرى
  من أوكسفورد وفلوريدا ولندن

 وباريس وهامبورغ.
الدكتور السلسلة  بافتتاح   قام 
في الزمالء  أحد  فينر،   مايكل 
«هندسة عن  باحلديث   املركز، 
الدين إسالمي:   جمتمع 
آتشيه«، يف  والتعليم   والقانون 
إري ماثيو  الدكتور   وتبعه 
عن باحلديث   )أوكسفورد(، 
القانون كمحظور   «الرشيعة 
احلالل الطعام    احلديث: 

 ورهاب اإلسالم والصني».  
بنيامني األستاذ   وحتّدث 
عن )فلوريدا(   سواريس 
التحول بعد  اإلسالم   «دراسة 
ميشيل واألستاذ   األخالقي«، 
«ثقافة عن  )باريس(   بويفني 
املسلمني ومواجهة   الدربار 
جنوب يف   واهلندوسيني 
حالة»، كدراسة  السند   آسيا: 
مورغان الدكتور  ألقى   كام 
حمارضة )أوكسفورد(   كالرك 
املحاكم املمتنع؟  «العدل   عن 
واستئناس لبنان  يف    اجلعفرية 

 السلطة».
ختامها السلسلة   وبلغت 
كارول الدكتور   بمحارضة 
والذي )لندن(،  كريستني 
اإلسالم «من  عن   حتدث 
اإلسالم إىل  إندونيسيا   يف 
والدكتور  اإلندونييس»، 
عن )هامبورغ(  خان   أمحد 
الطباعة: عرص  يف   «اإلسالم 
واملحّررون األثريات    ختّصص 

 ومجهورية الرسائل».
حتّدث خاصة،  ندوة   ويف 
نقوي سعيد  السيد   الصحفي 
  بموضوع «كينونة اآلخر: املسلم

يف اهلند».

املركز  رّحب 
السيد  بسعــــادة 
نائب كاال،   يوسف 
مجهــورية  رئيس 
١٨ يف   إندونيسيا 
٢٠١٧م،  مايو 
بإلقاء قام   حيث 
بموضوع  حمارضة 
الوسطية:  «إسالم 
إندونيسيا«،  جتربة 
خالهلا من   سّلط 

ذلك يف  بام  الدولية،  التحدّيات  عىل   الضوء 
الراديكالية النزعات  مواجهة  يف   إندونيسيا، 
التسامح بقيم  االعتصام  ورضورة   املتطرفة 
الثقافة يف  املحتفظ  النحو  عىل   والتعايش 

اإلندونيسية التقليدية وتعاليم اإلسالم.
الصعيد عىل  التعاون،  إىل  سعادته   ودعا 
والدينية، العرقية  االنقسامات  وعرب   الدويل 
واالحرتام للحوار  املشرتكة  القيم  تعزيز   عىل 
القانون تطبيق  أمهية  عىل  شّدد  كام   املتبادل، 
واحتضان املواطنني  مجيع  عىل  عادل   بشكل 

القيم اجلوهرية املتضّمنة يف مفهوم املواطنة. سعادة السيد يوسف كاال

التواصل الدولي
كندا

معايل السيدة جانيس شاريت

اهلند

معايل السيد سنها

باكستان

السيد بابر عيل

يزيا مال
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دور  منها 
التفكري  مراكز 
 اإلسالميــــــة،
 وإمكانيــــــات
الدينية،  املدارس 
املال  ورأس 
للتمويل  البرشي 
يف  اإلسالمي 

القائمة القيادة  وفّن  الروحاين  املال  ورأس   اليابان، 
عىل القيم.

املركز  ترّشف 
يونيو شهر   يف 
تون  بزيارة 
مهاتري  الدكتور 
برفقة حممد   بن 
تون  حرمه 
سيتي  الدكتورة 
بنت  حازمة 
مأدبة الضيف  معالي  وحرض  عيل.  حممد   حاجي 
بموضوع احلديث  قبل  رشفه  عىل  أقيمت   غداء 

العالم اإلسالمي اليوم
 تون مهاتري يتحدث عن

 تون د. سيتي حازمة بنتي حاجي حممد عيل
وتون د. مهاتري بن حممد

جملة الدراسات اإلسالمية
اإلصدار ٢٨ العدد ٢

من األخري  العدد   حيتوي 
اإلسالمية الدراسات   جملة 
أيلني من  لكّل  املقاالت   عىل 
بن عيل  «بقراطية  عن   داس 
الذايت واختالق التعلم   روان: 
ماتيال، وجاين  طّبي»؛   إسناد 
والتنّوع الصفا  «إخوان   عن 
صديقي وسهرية   الديني»، 
املرجعية: «السطوة مقابل    عن 
الفكر يف  اجلويني   تدخل 
إضافة الرباغاميت»،    السيايس 
كتابا لـ٢٠  ونقد  عرض   إىل 
عن املنشورات  أحدث  من 

اإلسالم والعامل اإلسالمي.  

أمهية خالله  من  أّكد  اليوم«،  اإلسالمي   «العامل 
الواسعة خربته  إىل  استنادا  السلمية  القيم   تعزيز 

 واملتنوعة يف مواجهة التحديات املعارصة.
 ومجع احلفل الضيوف من وزارة اخلارجية وشؤون
وتفّضل واملركز،  أوكسفورد  وجامعة   الكومنولث 
األسئلة من  جمموعة  عىل  باإلجابة  مهاتري   الدكتور 
 التي دارت حول التغيريات الرسيعة والواسعة التي
أن قبل  الراهن،  الوقت   يمّر هبا عاملنا املضطرب يف 
الشكر بأداء واجب  املركز يف هناية احلفل   قام مدير 

له عىل دعمه للمركز عىل مدى سنوات عديدة.

املائدة خالل  هدية  يقبل  اهلل  عبد   تون 
املستديرة

اإلسالم وتنمية رأس المال البشري
تون عبد اهلل يدير النقاش عن

لقيادة عرشة  الثانية  الصيفية  املدرسة  عقد   تّم 
السيدة انيليس دودز، عضو الربملان، مع املشاركني يف الربنامج

يوليو. شهر  يف  أسبوعني  عرب  املسلمة   الناشئة 
املسلم الشباب  السنوي  الربنامج  هذا   حيرض 
أعامرهم من  البالغني  وإناثا،  ذكورا   الربيطاين، 
ألنفسهم أثبتوا  والذين   ٢٩ و   ٢٠ بني   ما 

املقدرة عىل القيادة يف مساراهتم املهنية املختارة.
دراسية وحلقات  عمل  ورشات  الربنامج   وشمل 
الربملان وكبار املسؤولني ِقَبل أعضاء   وعروض من 
 من جهاز اخلدمة املدنية واخلرباء يف جماالت الفنون
 واألعامل والصحافة واألوساط األكاديمية، إضافة
الربنامج من  اخلرجيني  يوم  أتاحته  التي  فرصة  إىل 

لالستفادة من جتارب املشاركني السابقني.

ية  تدريب قيادي للناشئة المسلمة البريطان
الربنامج الصيفي السنوي

 رّس املركز خالل الفصل اجلامعي األخري بالرتحيب
بدوي، أمحد  اهلل  عبد  بتون  رحابه  يف  أخرى   مرة 
تون حرمه  برفقة  اخلامس،  ماليزيا  وزراء   رئيس 
نقاش جلسة  الزيارة  وتزامنت  اهلل،  عبد   جني 
البرشي»، املال  رأس  وتنمية  «اإلسالم   بموضوع 
 والذي شارك فيها األكاديميون من املركز وجامعة
  كيوتو وماليزيا، بام يف ذلك معهد التفاهم اإلسالمي

واملعهد الدويل للدراسات اإلسالمية املتقدمة.
املركز مدير  برئاسته  قام  والذي  النقاش،   وتناول 
عديدة، مواضيع  املأمون،  سهييل  الدكتور   وبإدارته 

 الرتاث الثقايف جلزر
املالديف

فينر، مايكل  الدكتور   حاز 
املركز، يف  األساتذة   أحد 
من كبرية  منحة  عىل   مؤخرا 
عىل للعمل  أركاديا   صندوق 
الثقايف الرتاث  لتوثيق   مرشوع 
باالنقراض واملهّدد   امللموس 
ذلك يف  بام  املالديف،  جزر   يف 
القبور وشواهد   املساجد 
اهلياكل من  والعديد   املسلمة 
خالل من  األخرى،   التارخيية 
 استخدام التصوير الفوتوغرايف
األبعاد  واملسح األريض ثالثي 
املعلومات نظم   وتكنولوجيا 
 اجلغرافية إلنشاء قاعدة بيانات
اإلنرتنت، عىل  متاحة   تراثية 
  وسيبدأ العمل يف هذا املرشوع

يف عام ٢٠١٨م.

 جائزة إيسيسكو-املركز
٢٠١٧

جائزة بمنح  قرار  اختاذ   تّم 
 إيسيسكو-املركز لعام ٢٠١٧م
للرتبية املتحدة  األمم   ملنظمة 
)يونسكو( والثقافة   والعلم 
 تقديرا ملسامهتها القّيمة يف تعزيز
 السالم والتعايش، وسيتّم ذلك
يف باريس  يف  يقام  احتفال   يف 

شهر سبتمرب.
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سلسلة الندوات عن

اإلسالم والطّب احليوي

والطب «اإلسالم  إقرار  تّم   قد 
لسلسلة موضوعا   احليوي« 
 الندوات العلمية خالل الفصل
نظمت والتي  القادم،   اجلامعي 
جون مؤسسة  مع   بالتعاون 

متبلتون.
مرة يرّحب  أن  املركز   يرّس 
السابق الزائر  بزميله   أخرى 
)جامعة باديال  عاصم   الدكتور 
يف للمحاضرة   شيكاغو( 
الشرعية «املقاصد    موضوع 
احليوي« في مجموعة  والطب 
من البارزين  املحارضين   من 
وجورج هارفارد   جامعات 
وبريكيل ومانشسرت   تاون 
جامعة وكلية   وكارديف 
أونتاريو( )لندن،    هورون 
البريطانية امللكية   والكلية 
ليتناولوا النفسيين   لألطباء 
األهمية ذو  الموضوع   هذا 
 القصوی في أخالقيات الطب

المعاصر من شتی جوانبه.

المجتمع األكاديمي المتنامي
عرشون عاما لربامج الزماالت الزائرة

والسيد تكساس(،  القانون،  )ماجستري  أككاي 
ظفر نجم الدينوف )دكتوراه، أوزبكستان(.

اإلسالمي، التمويل  يف  الزائرة  الزمالة  منح   وتّم 
املاليزية، املالية  األوراق  هيئة  تديرها   والتي 
إنسيف(، )دكتوراه،  محزة  رحيانة  سيتي   للدكتور 
فهد للدكتور  الزائرة  الرتمذي  اإلمام   وزمالة 
 كاسوموفيتش )دكتوراه، رساييفو(، وزمالة اإلمام
يونسوف للدكتور)حيدرعيل  الزائرة   البخاري 

 دكتوراه، أوزبكستان(.
الزائرين الزمالء  العالقات مع   وحرصا عىل رعاية 
من أوكسفورد  إىل  عودهتم  املركز  يرّس   السابقني، 
 حني آلخر، ففي هذا العام سيعود الدكتور عاصم
موضوع يف  للبحث  ميشيغان(  )دكتوراه،   باديال 
األكاديميني الزوار  ويشمل  والطب،   اإلسالم 
أوسلو(، )دكتوراه،  إجين  نورا  الدكتورة   اآلخرين 
وارويك(، )دكتوراه،  ريثل  لينا   والدكتورة 
والدكتور العابدين،  زين  شاه  إيروان   والدكتور 
إيلوم(، )دكتوراه،  عارف  الدين   شمس 

والدكتورة إميليا باول )دكتوراه، فلوريدا(.

املركز  سيرّحب 
الدرايس العام   خالل 
باحثا بـ١5   القادم 
براجمه خالل   من 
للزماالت  املختلفة 
والزماالت  الزائرة 
والزيارات  البحثية 
خالهلا من  تّم  والتي   األكاديمية، 
من أكثر  من  والباحثني  العلامء    استقطاب 

أربعين بلدا إىل أوكسفورد منذ عام ١٩٨٧.
)دكتوراه، يل  جو-يوب  الدكتور  تعيني   وتّم 
الزائرة، الدن  بن  حممد  زمالة  عىل   تورونتو( 
كولومبيا( )دكتوراه،  فرانكل  د.  جيمس   والدكتور 
منح تّم  كام  الزائرة،  املطوع  العزيز  عبد  زمالة   عىل 
والتي الكاملة،   تشيفينينغ-املركز  زماالت   أربع 
الكومنولث وشؤون  اخلارجية  وزارة   تديرها 
للدكتور   – بلدا   ٣٠ من  الباحثون  عليها   ويتنافس 
 حممد ظفر إقبال )ماجستري، غومال(، والسيد نودار
 كريموف )ماجستري، كازاخستان(، والسيدة نيالي


