
يف لغة اجلسد عىل نطاق 
أوسع. 

يمكن  احلالة،  هذه  ففي 
عىل  احلجج  تقديم 
أساس اإلنصاف من كال 
احلّق  عىل  بناء  الطرفني 
الشخيص يف متام التغطية 
رفع  ويف  جانب،  من 
تنقص  التي  الظروف 
املعتادة  الشفافية  من 
من  القضائي  احلكم   يف 

جانب آخر.
املحارضة،  هناية  ويف 

هيل  البارونة  سلف  فيليبس،  اللورد  الشكر  واجب  بأداء  قام 
يف رئاسة املحكمة العليا واحلائز عىل زمالة السلطان أزالن شاه 

للقانون يف املركز.
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وستمنسرت،  أساقفة  رئيس  نيكولز،  فنسنت  الكاردينال  قام 
الفّعال:  "احلوار  حول  فرباير   ٢٧ يف  املركز  يف  حمارضة  بإلقاء 

أعضاء  كبار  حرضها  األسيزي"،  فرنسيس  القديس  شهادة 
من  وأفراد  البالد  أنحاء  مجيع  من  الدينيون  والقادة  اجلامعة 
رئيس  باتن،  اللورد  اجللسة  برئاسة  وتفّضل  املحلية.  اجلالية 
جامعة أوكسفورد، وقام بإلقاء الكلمة االفتتاحية فيها وأداء 

الشكر للمحارض يف ختامها. 
لالجتامع  الفاتيكان  إىل  املركز  مدير  زيارَة  املحارضُة  وتبعت 
جزءا  وتشّكلت  املايض،  العام  يف  فرانسيس  البابا  قداسة  مع 
املؤسسات  مع  األديان  بني  احلوار  يف  املركز  مسامهات  من 

الدينية. األكاديمية واملنظامت 
استخالص  إىل  نيكولز من خالل حمارضته  الكاردينال  سعى 
القديس فرانسيس وتطبيقها عىل حتدّيات  الدروس من جتربة 
اليوم، مشّدًدا عىل أمهية االستامع واالحرتام املتبادل والتفاهم 
التجربة"،  "حوار  رضورة  الكاردينال  وبنّي  األديان.  بني 
التجربة  إىل  يستند  املسلمني  القادة  مع  حواره  أن  وكشف 

املشرتكة كأقلية دينية يف املجتمع...

  الحوار الفّعال
رئيس أساقفة وستمنسرت يدعو إىل

الكاردينال فنسنت نيكولز مع اللورد باتن واملدير

العليا يف  املحكمة  رئيسة   ، البارونة هيلز  قامت   ، يناير  ويف ٢٥ 
الديني"،  "اللباس  بموضوع  حمارضة  بإلقاء  املتحدة،  اململكة 
العمل  أماكن  يف  الناشئة  بالقضايا  خالهلا  من  استشهدت 
واملؤسسات التعليمية يف اململكة املتحدة وأوروبا، وقّدمت رسدا 
مفّصال عن التعقيدات القانونية املتعلقة بحامية احلّق الشخيص 
الرتداء ما يعتربه صاحبه اللباس أو الرمز الديني املناسب مع 

رعاية محاية حقوق اآلخرين. 
احلجاب  ارتداء  موائمة  العموم  يف  يمكن  أنه  البارونة  وأبانت 
والعامئم والرموز املسيحية مثل الصليب بسهولة مع درجة من 
السلطات  أن بعض  الرغم من  اجلوانب، عىل  املرونة من مجيع 
سيايس.  كمبدأ  العلامنية  اهليمنة  تفرض  األوروبية  القضائية 
ويزيد األمر تعقيدًا عىل سبيل املثال باإلرصار عىل تغطية الوجه 
القانونية،  كامال يف بعض احلاالت، بام يف ذلك داخل املحكمة 
ومن ثّم تنشأ أسئلة حول قدرة القايض أو املحلفني أو املحامي 
بالفعل عىل اإلدراك الدقيق ملدى موثوقية املدعى عليه أو الشاهد 
التحكيم  الوجهي وعىل  التعبري  قراءة  القدرة عىل  فقدان  بسبب 

 البارونة هيل

اللباس الديني
رئيسة املحكمة العليا يف اململكة املتحدة حتارض عن
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رأى هذا الربيع بداية مرشوع 
بحثي رئييس جديد يف املركز، 
جزر  تراث  استقصاء  هيدف 
منهجي  بشكل  املالديف 
الرتاث  وفهرسة  بحرص 
املعرض  امللموس  الثقايف 
للخطر - بام يف ذلك املساجد 
القديمة  واآلثار  واملقابر 
باإلضافة  املادية  واألشياء 
من  خمتارة  جمموعة  ترقيم  إىل 
من   - التارخيية  املخطوطات 
الرقمي  التصوير  خالل 
الثالثي  الضوئي  واملسح 
نظام  خرائط  وإعداد  األبعاد 
إلنشاء  اجلغرافية  املعلومات 
قاعدة بيانات هلذا لرتاث عرب 

اإلنرتنت.
 إن األشياء التي سيتّم حرصها
املرشوع هذا  خالل   من 
 معرضة لغاية اخلطر، وتواجه
الطبيعية التهديدات  من   كاّل 
بقاء جتازف  التي   والبرشية 
 املعلومات التارخيية والوصول
 إليها هلذه العقدة األساسية يف
 الشبكات االقتصادية والدينية
وما احلداثة.  قبل  ما  فرتة   يف 
هو أمهية  العمل  هذا   يزيد 
املالديف جزر  لشعب   توفريه 
ماضيهم عىل  االطالع   فرصة 
وللمجتمع فهمه،   وحسن 
دقيقة دراسة  العاملي   العلمي 
املادية والثقافة  التاريخ   عن 
عىل الواقع  األرخبيل   هلذا 
 مفرتق الطرق لعامل متداخل يف

  املحيط اهلندي، والذي مل يَوّف
بعد حّقه من االهتامم.

ويرأس هذا املرشوع الدكتور 
الزمالء  أحد  فينر،  مايكل 
سخي  بتمويل  املركز،  يف 
اخلريية  أركاديا  مجعية  من 
الرتاث  إدارة  مع  وبالرشاكة 
دعم  مع  املالديف،  جلزر 
األرض  مرصد  من  إضايف 
يف سنغافورة. وتّم بدأ العمل 
مع وجود  بجدية  املرشوع  يف 
جزر  يف  متخصص  فريق 

املالديف.

البحثية للدراسات  سلامن  امللك  مركز  مدير   قام 
العربية، اجلزيرة  شبه  يف  واحلضارية   التارخيية 
فرباير يف  املركز  بزيارة  السبيعي،  اهلل  عبد   الدكتور 
من متنوعة  جمموعة  يف  التعاون  فرص    ملناقشة 

البحثية. املبادرات 
مذكرة  نّص  يف  الزيارة  هذه  خالل  من  النظر  وتّم 
عليها  املتفق  املشرتكة  األنشطة  وشملت  التفاهم، 
خالل  منتدى  تنظيم  املركزين  كال  قبل  من  مبدئيا 
معتمد  علمي  منهج  إلعداد  املقبل  الدرايس   العام 

التارخيية. للبحوث 

مدير  برئاسة  أوزبكستان  من  بوفد  املركز  رّحب 
شازيم  الدكتور  اإلسالمية،  احلضارة  مركز 
لندن،  يف  األوزبكي  السفري  برفقة  مينوفاروف، 

  الدكتور عبد اهلل السبيعي، مدير مركز امللك سلامن، مع خازن املركز
(يسار( ومسّجله )يمني)

 مرشوع بحثي عن
جزر املالديف

الدكتور شازيم  مينوفاروف مع السفري عيل شري شاخيوف يف قاعة 
املعرض باملركز

يزيا يزور المركز عاهل مال

جاللة عاهل ماليزيا مع مدير املركز
فحسب،  الزائرين  وزمالئها  باحثيها  بدعم  ليس 
املؤمترات  يف  معها  بالرشاكة  ذلك  من  أكثر  بل 

واملشاريع األكاديمية األخرى.

تعزيز الروابط األكاديمية
أوزبكستان

التعاون مع جامعة الملك سعود
اململكة العربية السعودية

أحد  باستضافة  املركز  ترّشف  فرباير،  شهر  ويف 
خرجييه، صاحب اجلاللة السلطان حممد اخلامس، 

ماليزيا.  عاهل 
مبنى  مرافق  يف  باجلولة  زيارته  خالل  جاللته  قام 
يف  والتوقيع  وبراجمه  أهدافه  عىل  واالطالع  املركز 
تذكارية  شجرة  وغرس  املتمّيزين  الزوار  سجّل 

لزيارته يف حديقة أمري ويلز.
زمالة  أوكسفورد  إىل  زيارته  خالل  جاللته  وتلقى 
املؤسسة األخرى  فخرية من كلية سانت كروس، 

يف أوكسفورد التي هو من خرجييها. 
وتزيد زيارة جاللته من فرص تعزيز عالقة املركز 
املركز،  مع  تعاوهنا  أمد  والتي طال  ماليزيا،  بدولة 

معايل السيد عيل شري شاخيوف. واشتمل الوفد عىل 
املمثلني للعديد من املؤسسات األكاديمية الرائدة. 
املركز  مدير  زيارات  عقب  الزيارة  هذه  وجاءت 
افتتاح  حفل  حضوره  ذلك  يف  بام  طشقند،  إىل 
للدراسات  البريوين  ملعهد  اجلديدة  املكتبة 
قيمة  جمموعة  ختزن  والتي  طشقند،  يف  الرشقية 
اجلديد  مبناها  بناء  وتّم  النادرة،  املخطوطات  من 

الرائع بدعم من سلطنة عامن. 
طرق  حول  علمي  مؤمتر  االفتتاح  حفل  وأعقب 
البحث يف الرتاث املخطوط. ومن املؤمل أن يؤدي 
 هذا االهتامم املشرتك – يف طليعة نتاجه – إىل تطوير 
املخطوطات  حفظ  بشأن  مشرتكة   مشاريع 

إلكرتونّيًا. وتشفريها 
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تعزيز قيمة رأس المال اإلسالمي
ية املاليزية واملركز املائدة املستديرة التاسعة بني هيئة األوراق املال سلسلة الندوات العلمية

الفصل خالل  املركز   عقد 
سلسلة الثاين   اجلامعي 
تناولت العلمية   الندوات 
حتت النطاق  واسعة   مواضيع 
والسياسة "الدين   عنوان 
املجتمعات يف    والتنمية 

 املسلمة".
األستاذ السلسلة  هذه   افتتح 
 بسام فتوح )معهد أوكسفورد
باحلديث الطاقة(   لدراسات 
 عن "أسواق النفط واالقتصاد
يف لإلصالح   السيايس 
السعودية"، العربية   اململكة 
شاين إريك  الربوفسور   تاله 
متحدثا أوكسفورد(   )جامعة 
اإلسالمية، العلوم   عن 
فيليب جان   والربوفيسور 
حول نامور(  )جامعة   بالتو 
الدين املستخدم:   "اإلسالم 
تارخيي".  والسياسة يف منظور 
كواه داين  الربوفيسور  قام   ثّم 
الوطنية( سنغافورة   )جامعة 
 باحلديث عن "التحّول العاملي
 يف القوة االقتصادية" فيام يتعلق
ومبادرة الصغرى    بالدول 

احلزام والطريق الصينية.
تويب  الدكتور  حديث  وكان 
أوكسفورد(  )جامعة  ماتيسن 
السنة  أهل  بني  العالقات  عن 
الدكتور  وأعقبها  والشيعة، 
عدنان نسيم اهلل )كلية كينجز، 
"النظام  حول  لندن(  جامعة 
شامل  يف  والفوىض  السيايس 
قامت  ثّم  باكستان".  غرب 
)كلية  بيزان  نعامت  الدكتورة 
احلكومية(  لإلدارة  بالفاتنيك 
بفحص "املساعدات اخلارجية 
وبناء الدولة يف أفغانستان بعد 

١١ سبتمرب". 
بمحارضة السلسلة   وانتهت 
سيمون الربوفيسور  من   كل 
أوكسفورد( )جامعة   كوين 
اإلسالمي، التمويل   عن 
جها ساوميرتا   والربوفيسور 
عن ستانفورد(   )جامعة 
ماذا والتسامح:   "التجارة 
جنوب من  نتعلم  أن    يمكننا 

اهلند؟".

مستدامة.  بوسيلة  النفايات  وإدارة  الشمسية 
وسعى املؤمتر إىل استكشاف إمكانيات االستثامر 
ذي األثر االجتامعي يف اجلمع بني رواد األعامل 
العام  القطاع  وقادة  واملؤسسات  واملستثمرين 
واملؤسسات غري الربحية والوسطاء، وكل ذلك 
املال  رأس  الستخدام  املبذولة  اجلهود  إطار  يف 

اخلاّص من أجل الصالح العاّم.
أجيت  رانجيت  سريي  داتو  رسي  تان  رّحب 
ماليزيا،  يف  املالية  األوراق  هيئة  رئيس  سينغ، 
مدير  ألقى  كام  االفتتاحي،  خطابه  يف  باملندوبني 
للمؤمتر.  االفتتاحية  اجللسة  يف  كلمة  املركز 
السلطان  امللكي  السمو  صاحب  وتفّضل 
برياك  والية  سلطان  شاه،  الدين  معز  ناظرين 
للتمويل  ماليزيا  ملبادرة  امللكي  والراعي  بامليزيا 

اإلسالمي، بإلقاء الكلمة الرئيسية.
أعامله  استمّرت  والذي  املؤمتر،  هذا  مجع  وقد 
هبذه  املهتّمني  والعلامء  املهنيني  بني  يومني، 
اخلمسة  السابقون  احلائزون  منهم  الصناعة، 
يف  واملركز  املاليزية  املالية  األوراق  هيئة  لزمالة 

التمويل اإلسالمي.

صاحب السمو امللكي السلطان ناظرين شاه مع املدير

ويف ١٥ فرباير، قام السفري عفيف صافية، املمثل 
الفلسطيني السابق يف لندن وواشنطن وموسكو، 
 / "فلسطني  بعنوان  املركز  يف  حمارضة  بإلقاء 
استعرض  مستقّر..."،  غري  التاريخ  إرسائيل: 
من خالهلا تاريخ الرصاع يف املنطقة والعديد من 
املحاوالت من قبل الفلسطينيني لتأمني حقوقهم 

السلمية. بالوسائل  الوطنية 
ومما يؤسف له أن "عملية سالم" التي قد انخرط 
تؤد  ومل  عملية  كّلها  كانت  الدويل  املجتمع  فيها 
إنشاء  أّيدوا  قد  الفلسطينيون  وكان  السالم.  إىل 
أداة  تكون  أن  عن  تزد  مل  ولكنها  "الرباعية"، 
تستطع  مل  والتي  املتحدة،  الواليات  لسياسات 
القرار  من  متاما  اتضح  كام  حماباهتا،  خلع  أبدا 

األخري بنقل السفارة األمريكية إىل القدس.
وشّدد السفري صافية عىل أنه من غري املقبول أبدا 
جتاهل حقوق شعب بأكمله وأنه ال بّد من سيطرة 
من  وأنه  الوطنية،  النزوات  عىل  الدويل  القانون 

واجب املجتمع الدويل، من خالل جملس األمن، 
محاية حقوق الشعب الفلسطيني.

هناية  يف  استنتج  املحتملة،  احللول  وبتحليل 
الوحيد  اخليار  هو  الدولتني"  "حّل  بأن  حمارضته 
واالستقرار  االستقالل  لتحقيق  يصلح  الذي 

وأن  للطرفني، 
توازن  عدم 
من  جيعل  السلطة 
يطلق  ما  شأن 
الدولة  "حّل  عليه 
ال  أن  الواحدة" 
إىل  إال  يؤدي 
التمييز  استمرار 
الشعب  وحرمان 
من  الفلسطيني 
اإلنسانية حقوقه 

األساسية.

فلسطين / إسرائيل: التاريخ غير مستقّر...
السفري عفيف صافية حيارض عن

معايل السفري عفيف صافية

حول  التاسعة  السنوية  املستديرة  املائدة  عقد  تّم 
التمويل اإلسالمي يف ماليزيا يف مارس، وكان حمور 
هذه الدورة "تعزيز قيمة سوق رأس املال اإلسالمي 

من خالل االستثامر ذي األثر االجتامعي". 
بالنقاش  تناوهلا  تّم  التي  املوضوعات  وشملت 
املناخ  وتغرّي  املساواة  عدم  ختفيف  املؤمتر  يف 
النتائج  وإبراز  االقتصادي  التحّول  خالل  من 
األثر االجتامعي،  تأثري االستثامر ذي  الدالة عىل 
للطاقة  بارك  كوانتوم  صكوك  وباألخّص 

 الدين والسياسة والتنمية
يف املجتمعات املسلمة
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إليه  الدعوة  تقديم  عىل  املركز  مدير  وشكر   ...
للتحدث يف املركز مشريا إىل االعرتاف املتزايد بأن 
 التعليم هو من أهّم الطرق التي تساهم من خالهلا 

الديانات املختلفة يف صالح املجتمع األوسع.
باتن  واللورد  األساقفة  رئيس  زيارات  وأتاحت 
الفرصة للتحّدث عن األنشطة والربامج البحثية 
للمركز ومناقشة سبل تعزيز التعاون يف املشاريع 
والنظم، بام يف ذلك السعي لتحسني تكامل أنظمة 

مكتبات اجلامعة واملركز. 
املؤلفة  اللجنة االستشارية األكاديمية للمركز  إن 
من كبار األكاديميني اجلامعيني هي منتدى مفيد 
وأفكاره  أولوياته  فرصة رشح  للمركز  يوّفر  آخر 
وخرباته مع الزمالء يف اجلامعة، إذ أن أمهية تبادل 
"أفضل املامرسات" ال زالت تتزايد يف حني يتطّور 
ملواجهة  املتحدة  اململكة  يف  العايل  التعليم  فيه 

العديد من التحّديات الفريدة. 

املحارضات اخلاصة
اللورد بانيك

بانيك  اللورد  قام  أبريل،  ويف 
بموضوع  حمارضة  بإلقاء 
قضايا  الدين:  حرية  "حّق 
من  عرض  وخالفات"، 
احلساسة  الطبيعة  خالهلا 
تعارض  عند  للنزاعات 
أو  الفردية   - الدينية  املشاعر 
اجلامعية - مع أحكام قانونية 
الفئات  ضد  التمييز  متنع 

املحمّية.

تعزيز الشراكات
احلوار الفّعال

املركز  مبنى  يف  بجولة  الكريامن  الزائران  وقام 
غرس  قبل  املمّيزين  الزوار  سجّل  يف  والتوقيع 

األشجار التذكارية يف حديقة أمري ويلز.

 رئيس جامعة أوكسفورد مع رئيس أساقفة وستمنسرت ومدير املركز
يف حديقة أمري ويلز

الربوفيسور بولز

صامويل الربوفيسور   حتّدث 
العلوم )برنامج   بولز 
يف، سانتا  معهد   السلوكية، 
عن املتحدة(   الواليات 
جودة األخالقي:   "االقتصاد 
  احلوافز املالية ليست بدياًل عن

املواطنة اجليدة".

(تابع من الصفحة ١) 
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