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أوكسفورد جامعة  يف  الدولية  التنمية  قسم  بمشاركة  املركز   قام 
النظر »وجهات  موضوعه  أكتوبر  شهر  يف  دويل  مؤمتر   باستضافة 
وبدأت االوسط«.  الرشق  يف  السيايس  االقتصاد  حول   اجلديدة 
املحليني العلامء  من  كبريا  اهتامما  نال  والذي  املؤمتر،   أعامل 

 والدوليني واستقطب 6٠ مشاركا، بخطاب رئييس عن موضوع
األوسط« الرشق  أمام  حتّديات  والتنمية:  السالم  الدول،   »قدرة 
األكاديمية عضو  بيسيل،  تيموثي  السري  الربوفيسور  بإلقائه    قام 
  الربيطانية ومن كبار اخلرباء يف جمال اقتصاديات التنمية واحلائز عىل
كريس السري ويليام آرثر لويس األستاذية يف كلية لندن لالقتصاد.   
- املركز  زمالء  أحد   - ملك  عديل  الدكتور  املؤمتر  بتنظيم   وقام 
هرييوت جامعة  السياسية،  للدراسات  ليل  معهد  مع   بالتعاون 
منه الرئييس  اهلدف  وكان  السوربون،  بانتيون  وجامعة   وات، 
عىل إضافة  األوسط،  الرشق  اقتصاديات  عن  جديد  فهم   تطوير 
لتقديم والراسخني،  منهم  الناشئني  للباحثني،  منتدى   توفري 
األبحاث وشملت  والتدقيق.  للنقاش  اخلرباء  أمام   عملهم 
ذلك يف  بام  املواضيع،  من  متنوعة  جمموعة  املؤمتر  يف   املعروضة 
 التطورات املعرفية اجلديدة يف التمويل اإلسالمي، وإدارة عائدات
واالقتصادية التجارية  والسياسات  والرصاع،  واهلجرة    ،النفط، 
حول نقاش  بحلقة  املؤمتر  وانتهى  العريب.  الربيع  إثر    والسياسة 
العريب.  للعامل  السياسية  االقتصاديات  يف  اإلصالح  إمكانيات 

 

 االقتصاد السياسي في الشرق األوسط
املؤمتر حول

 األستاذ تيموثي بيسيل )يمني(، مع الربوفيسور كريستوفر آدم )يسار(، رئيس قسم التنمية
الدولية بأوكسفورد

سبتمرب يف  السنوي  املجلس  اجتامع  خالل  املركز  أمناء   وّدع 
املؤسسني، األمناء  أحد  نصيف،  عمر  اهلل  عبد   الدكتور 
عام منذ  منصبه  يف  خدم  والذي  غريفني،  كيث   واألستاذ 
صاحب األمناء،  ملجلس  املشارك  الرئيس  وعرّب   ١٩85م. 
املجلس تقدير  عن  الفيصل،  تركي  األمري  امللكي   السمو 
خلدمته ومحاسهام  للمركز  الدؤوبة  مسامهتهام  عىل   وامتنانه 
سلطان السامحة  بصاحب  رّحب  كام  السنني،  مّر   عىل 
القضائي املستشار  غريف،  دومينيك  وبالسيد    سوكوتو، 
 السابق إلنجلرتا وويلز، كأعضاء جدد يف جملس أمناء املركز.  
بالعضوية نصيف  الدكتور  تكريم  عىل  األمناء  موافقة   ومتّت 
 الفخرية للمجلس، كام تّم العزم عىل إنشاء برنامج حمارضة سنوية
 املسّمى باسم األستاذ كيث غريفني اعرتافا بمسامهاته االستثنائية
  للمركز، والتي ستكتمل التزام املركز املتزايد بدراسة اقتصاديات
املجتمعات املسلمة، إضافة إىل اجتذاب كبار العلامء إىل أوكسفورد.    

 
 

 أمناء املركز يف سبتمرب

تقاعد األمناء والتعيينات الجديدة
االجتامع السنوي لألمناء
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 كان املركز أحد الفائزين باجلائزة
عىل احلفاظ  هليئة   السنوية 
فئة يف  ٢٠١٧م  لعام   أوكسفورد 
قّدمت يف والتي  اجلديدة،   املباين 
 حفل أقيم يف كلية سانت كاترين
فئات وشملت  نوفمرب،   يف 
املناظر هندسة  األخرى    اجلائزة 
املباين ومحاية  والبيئة،   ،الطبيعية 

واملشاريع الصغرية .
 وقد رّحب املركز باالهتامم البالغ
تّم وقد  اجلديد،  مبناه  نال   الذي 
 توفري اجلوالت فيه للزائرين من
يف بام  املحلية،  املناسبات   خالل 
 ذلك أبواب أوكسفورد املفتوحة
األديب، أوكسفورد   ومهرجان 
املحلية للمنظامت   وخارجها 
 مثل اجلمعية املدنية ألوكسفورد
اإلقليمية املدارس  من    وعدد 

واملجموعات الكنسية.

 وتلّقى املركز مع الشكر تربعات
ألوكسفورد املدنية  اجلمعية   من 
 ومن عمدة املدينة السابق، حممد
خّصص والذي  خان،   ألطاف 
املنح برنامج  عامدته  فرتة    خالل 
الدراسية للمركز كأحد املشاريع

اخلريية املفضلة له .
زريث راجا  جوهور،  والية  ملكة  جاللة   قامت 
الدولة وزير  شمل  وفد  يف  املركز  بزيارة   صوفيا، 
وجهات تداول  خالهلا  من  تّم  جوهور،   لوالية 

أعضاء كبار  مع   النظر 
جماالت لتحديد   املركز 
ذلك يف  بام   التعاون 
واملنح الزماالت  توفري 
الزائرة.  الدراسية 

 تّم تنظيم سلسلة الندوات العلمية يف املركز خالل
والعلوم »اإلسالم  حول  األول  اجلامعي   الفصل 
 البيولوجية« بالتعاون مع جامعة شيكاغو وبدعم
 من أمانة متبليتون الدينية األمريكية، ضمن تعاون
والطّب اإلسالم  مبادرة  بني  ونصف  لعام   يمتّد 
االستئامين متبلتون  وصندوق  شيكاغو   جلامعة 
خالل من  باملوضوع  املتعلقة  املصادر   لتنمية 
واملواقع واملنشورات  واملؤمترات   االجتامعات 
األكاديمية. الصوتية  والنرشات   اإللكرتونية 
عفيفي الدكتور  السلسلة  هذه  بتنسيق   وقام 
الكويت مؤسسة  زمالة  عىل  احلائز   العكيتي، 
عاصم والدكتور  باملركز،  العلمي  للتقدم 
 باديال، زميل زائر للمركز من جامعة شيكاغو.  

 ويف ضمن االحتفاالت التي تبعت إعالن رئيس
عام علييف،  إهلام  السيد  أذربيجان،    مجهورية 
 ٢٠١٧م كـ»عام التضامن اإلسالمي«، قام سعادة
 مفتي القوقاز، اهلل شكر باشازادة، باستضافة مؤمتر
 دويل بموضوع »التضامن االسالمي: وئام التنوع
 الديني والثقايف«، والذي حرضه املدير فی مجهرة
الدينيني من خمتلف البارزين والقادة  العلامء   من 
أكاديمية بصالت  املركز  ويتمّتع  العامل.   أنحاء 
 طويلة األمد مع أذربيجان، فقد قىض عديد من
 أبناءها فرتات بحثية كزمالء زائرين يف املركز عىل
مّر السنني، وسبق للسيد طاهر طاغيزادة، سفري
أذربيجان لدى لندن، مشاركة يف أنشطة املركز.      

بالسيد املركز   رّحب 
 محد كردوس العامري،
ملؤسسة العام   املدير 
سلطان بن   زايد 
ملناقشة هنيان،   آل 
التعاون  إمكانيات 
املركز أنشطة   يف 
وقد  ومشاريعه. 
املؤسسة  تأسست 

للتنمية، الرائدة  املبادرات  لدعم   ٢٠٠٧ عام   يف 
والتعليم الصحة  عىل  أساسا  عملها    ويركز 
والعاملية.   واإلقليمية  املحلية  املستويات  عىل 

جاللة ملكة جوهور مع املدير

 املبنى اجلديد للمركز
 حيصل عىل جائزة

مرموقة
العام طليعة   ويف 
قام اجلديد،   اجلامعي 
سينها، السيد   سعادة 
السامي  املفّوض 
بإلقاء اهلند،   جلمهورية 
»بالد حول   حمارضة 
واحلارض املايض   اهلند: 
حتّدث  واملستقبل«، 
منذ اهلند  التي واجهتها  التحّديات   من خالهلا عن 
 استقالله يف عام ١٩٤٧، وألقى الضوء خالهلا عىل
 اإلمكانيات التي تتمّتع هبا اهلند حاليا أوان تدّخلها
االجتامعي تطّورها  يف  ومثرية  جديدة   مرحلة 
االحتفاالت املحارضة  وتزامنت    والتكنولوجي. 
اهلند.  الستقالل  السبعني  السنوية  بالذكرى 

السيد ي. ك. سينها

التواصل الدولي

ية املتحدة اإلمارات العرب

السيد محد العامري مع املدير

الواليات املتحدة

أذربيجان ماليزيا

بدعوته رمضان  شهر  يف  املركز  مدير   ترّشف 
يقوم والتي  احلسنية،  الدروس   حلضور 
 باستضافتها صاحب اجلاللة امللك حممد السادس
الرمضانية السلسلة  هذه  بتأسيس  قام  أن   بعد 
الثاين، احلسن  الراحل  امللك  اجلاللة   صاحب 
أنحاء مجيع  من  العلامء  أبرز  خالهلا  من   يتناول 
والتقاليد بالعقائد  الصلة  ذات  القضايا  العامل 
املعارصة.  املسلمني  واهتاممات   اإلسالمية 
مع الروابط  لتعزيز  فرصة  الزيارة  هذه   وأتاحت 
فقد املغربية،  والثقافية  األكاديمية   املؤسسات 
املغربية اململكة  من  سخي  بدعم  املركز   حظى 
معايل قّدم  وقد  اجلديد،  مبناه  يف  جناح   إلنشاء 
والشؤون األوقاف  وزير  توفيق،  أمحد  الدكتور 
للمركز.  املتواصل  دعمه  املغريب،  اإلسالمية 

املغرب اهلند

ندوة خاصة

الدكتور قام  أكتوبر،   ويف 
يف مشارك  أستاذ  شور،   بول 
بجامعة الدينية   الدراسات 
  رجيينا، بعرض بحثه عن »اليسوع
ترمجة والقرآن:  الباروكي 
وتعليقات إغنازيو لوميليني «.   
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السفري سعادة   قام 
املقّرر اجلزائري،   إدريس 
حقوق ملجلس   اخلاص 
لألمم التابع   اإلنسان 
التنفيذي واملدير   املتحدة 
لتقّدم جنيف   ملركز 
واحلوار اإلنسان   حقوق 
حمارضة بإلقاء   العاملي، 
»حتّدي عن  املركز   يف 
لروهنجيا حالة  دراسة  املتساوية:  املواطنة   حقوق 
لوجود التارخيية  اخللفية  خالهلا  من  رسد   ميانامر«، 

دولة إىل  التي حتّولت مؤخرا  املنطقة   الروهينجا يف 
 بورما/ميانامر احلديثة، ووصف بيشء من التفصيل
يف الروهينجا  منها  يعاين  التي  الرهيبة   الظروف 
 ميانامر وكالجئني يف دولة بنغالديش املجاورة، ونّبه
املجتمعات سامت  من  سمة  هي  الشمولية  أن   عىل 
اخللفيات تنّوع  مع  متاما  تتوافق  والتي   التقدمية، 
 الدينية أو الثقافية أو العرقية أو اجلغرافية يف أصوهلا
املجتمعات بأن  التنويه  مع  والسياسية،   االجتامعية 
تبعات تكتشف  تزل  مل  تقدمًا  األكثر  تعترب    التي 
املالية.     والعوملة  اجلديدة  االقتصادية  الليربالية 

املركز مدير  قام  ديسمرب،   ويف 
 بحضور سلسلة من االجتامعات
 يف العاصمة طشقند مع أكاديميني
 وممثيْل احلكومة، من بينهم رئيس
 وزراء اجلمهورية، سعادة السيد
الستكشاف أريبوف،  اهلل   عبد 
واملؤسسات املركز  بني  الروابط  تعزيز   سبل 
إىل االجتامعات  وأدت  أوزبكستان،  يف   األكاديمية 

تعزيز التعاون األكاديمي
مجهورية أوزبكستان

اهلل عبد  الوزراء   رئيس 
أريبوف

 اجتامع منظمة التعاون
اإلسالمي حول الثقافة

 ويف نوفمرب، حرض مدير املركز
العارش االجتامع   ومسّجله 
 لوزراء الثقافة من دول منظمة
والذي اإلسالمي،   التعاون 
اإلسالمية املنظمة   استضافته 
والثقافة والعلوم   للرتبية 
السودانية الثقافة   ووزارة 
شعار: حتت  اخلرطوم   يف 
اإلسالمية واملدينة   »الثقافة 
االجتامع وأتاح  املستقبل«،   يف 
جماالت الستكشاف   فرصة 
املنظمة بني  للتعاون   جديدة 
والعلوم للرتبية   اإلسالمية 
الدول من  وعدد    والثقافة 

األعضاء.

البخاري اإلمام  مركز  مع  التفاهم  مذكرات   توقيع 
احلضارة ومركز  العلمية،  للبحوث   الدويل 
 اإلسالمية يف أوزبكستان، ومركز بحوث الدراسات
 اإلسالمية بجامعة طشقند اإلسالمية، وستيّس هذه
 االتفاقات تطوير التعاون الفعال يف جماالت البحث
الباحثني تبادل  خالل  من  والتدريب   والتعليم 
البحثية واملشاريع  واملؤمترات  العمل  وحلقات 
واملنشورات األكاديمية وبرامج التدريب املشرتكة.      

سعادة السفري إدريس اجلزائري

حقوق المواطنة للروهينجا
السفري إدريس اجلزائري يتحدث عن

والدكتور العظم  طالل  الدكتور  املركز،  زمالء   قام 
ليومني استمّرت  بتنظيم ورشة عمل  نظامي،   معني 
اإلسالمية العلوم  »شبكات  حول  سبتمرب  شهر   يف 
 يف أوائل العامل احلديث: التأثري العاملي واإلقليمي«،
   استكشفت من خالهلا مدى الرتابط يف تلك احلقبة
والصوفية - العلمية   - الفكرية  الشبكات    عرب 
والتجارية.     اليدوية  احلرف  شبكات  عن  فضال 
نشوء دراسة  عىل  أيضا  العمل  ورشة   ورّكزت 
ودورها واستدامتها،  وتطورها  الشبكات   هذه 
التي والسامت  املناطق،  بني  الثقافية  املعامل  نقل   يف 
احلفاظ مع  والتقنيات  املعارف  تقاسم  إىل   تشري 
من  - ومّكنت  املمّيزة،  اخلصائص  بعض   عىل 

إجراء من   - جغرافية  مناطق  عدة  تغطيتها   خالل 
املختلفة الطرق  عن  مفيدة  مقارنة   دراسة 
والثقافة املعرفة  شبكات  هبا  تتفاعل  .التي 
ثريا األستاذة  للورشة  الرئيسية  الكلمة   وألقت 
وشمل ماكسيميليان(،  لودفيغ  )جامعة   فاروقي 
فايفر جوديث  األستاذة  اآلخرون   املتحّدثون 
)جامعة قوريا  حممود  والدكتور  بون(،   )جامعة 
)جامعة فيكور  كنوت  واألستاذ   اليدن(، 
بريغن(، )جامعة  بانغ  آن  واألستاذة   بريغن(، 
)مدرسة هبرنز-أبوسيف  دوريس   واألستاذة 
لندن جامعة  واإلفريقية،  الرشقية   ،)الدراسات 
الربيطانية.    تيه غالوب )املكتبة  أنابيل  )والدكتور 

 ورشة عمل حول شبكات التعليم اإلسالمية

 قمة منظمة التعاون
 اإلسالمي للعلوم

 رئيس كلية جمدلني وأحد أمناء
ديفيد السري  األستاذ   املركز، 
املركز مديَر  رافق   كالري، 
األوىل القمة  يف   للمشاركة 
اإلسالمي التعاون   ملنظمة 
والتكنولوجيا العلوم   بشأن 
والتي أستانا،  العاصمة   يف 
اجتامعات عدة  عىل   احتوت 
يف وسامهت  علمية   وندوات 
جمال يف  البحثي  االهتامم    تزايد 

اإلسالم والعلوم.

اإلسالم يف إندونيسيا

يف للمركز  زيارته   وخالل 
حممد األستاذ  قام   ديسمرب، 
الدين، شمس  الدين   رساج 
لرئيس اخلاص   املبعوث 
 مجهورية إندونيسيا للحوار بني
 األديان واحلضارات، باحلديث
 يف مائدة مستديرة عن »اإلسالم
بني والعالقات   وإندونيسيا 
- حرضها  والتي   ،»  األديان 
السفارة ممثيْل  إىل   باإلضافة 
  اإلندونيسية - كبار األكاديميني
من املركز وجامعة أوكسفورد.   



شتاء  ١٤٣٩هـ / ٢٠١٧م                       ٤ 

 ويف حفل أقيم يف باريس يف سبتمرب، تّم تقديم جائزة
والثقافة والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  واملنظمة   املركز 
املتحدة األمم  منظمة  إىل  ٢٠١٧م  لعام   للمعّلمني 
 للرتبية والعلم والثقافة )يونسكو( تقديرا ملسامهتها
بقبول وتفّضلت  والتعايش.  السالم  تعزيز   يف 
لليونسكو، العامة  املديرة  الرسمي  اجلائزة   درع 
عبد الدكتور  كلمَتْي  بعد  بوكوفا،  إيرينا   السيدة 
للمنظمة العام  األمني  التوجيري،  عثامن  بن  العزيز 
اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، ومدير املركز.    

 تقاعد عميدة الطلبة يف
املركز

٢٠١٧م، عام  نهاية   وفي 
جودث األستاذة   تقاعدت 
كعميدة دورها  من   إنكلش 
 الطلبة في المركز، والتي قامت
 منذ إنشاء هذا المنصب في عام
واإلشراف بالرعاية   ٢٠١١م 
ألكثر األكاديمية  اإلدارة   على 
المركز، طلبة  من   ٧٠  من 
الرسمي ارتباطها   وامتّدت 
للمركز األكاديمية   باألنشطة 
تستمّر وسوف  عاما.   ١٤ 
 األستاذة إنكلش كعضو منستب
أنشطته في  لتشارك   للمركز 
والندوات المحاضرات   من 
الجامعيين الطلبة   وحلقات 
 الدراسية. وتّم تكليف الدكتور
أحد ماالغاريس،   جورج 
المركز، بمسؤولية الزمالء في 
عميد الطلبة منذ يناير ٢٠١8م.    

المدير العام لليونسكو يحصل على جائزة
جائزة املركز واإليسيسكو

بداية يف  للجائزة  التحكيم  جلنة  حّددت   وقد 
األفراد من   - املؤهلني  املرّشحني  من  عددا   العام 
أن إال  اجلائزة،  نيل  الستحقاق   -  واملؤسسات 
لألمهية تقديرها  يف  أمجعت  قد  التحكيم   جلنة 
اليونسكو منظمة  لعمل  االستثنائيني   والتمّيز 
إعداد توّليها  سيام  وال  األخرية،  السنوات   يف 
للثقافة املختلفة  »اجلوانب  جمموعة  ونرش 
اإلسالمية« القّيمة التي تّم نرشها يف العام املايض.    
األكاديمية املبادرات  إحدى  هي  اجلائزة   وهذه 
للرتبية اإلسالمية  واملنظمة  املركز  بني   الرسمية 
١٩8١م عام  يف  أسست  والتي  والثقافة،   والعلوم 
لتعزيز التعاون بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون
اإلسالمي يف جماالت التعليم والعلوم والثقافة.    
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