
للمركز  الدولية  األكاديمية  االستشارية  اللجنة  اجتامع  عقد  تّم 
عقب  سيام  وال  األكاديمية،  املركز  أولويات  ملناقشة  مايو  شهر  يف 
املناسبة  هذه  يف  اللجنة  واستعرضت  اجلديد.  مقّره  يف  استقراره 
الدراسية  املنح  وخطط  للمركز  الزائرة  الزماالت  برامج  تطوير 
للطالب والبحوث العلمية ومشاريع النرش العلمي، واستكشفت 
واجلامعات  املعاهد  مع  الدولية  الرشاكات  من  املزيد  إمكانيات 
واملؤسسات األكاديمية األخرى. وتتمّثل مهمة اللجنة يف صياغة 
يف  ومساعدته  دويل  إطار  ضمن  األكاديمية  وبراجمه  املركز  عمل 
بني  والتعاون  احلوار  تعزيز  إىل  إضافة  العاملي،  تواصله  تطوير 

الباحثني من خمتلف التقاليد األكاديمية والثقافية.
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بإلقاء  ماليزيا،  وزراء  رئيس  حممد،  مهاتري  الدكتور  معايل  تفّضل 
حمارضة يف املركز يوم ٢٤ سبتمرب بموضوع "حتدي احلكم الرشيد 
يف العامل اإلسالمي". قد امتّدت صداقة ودعم معايل رئيس الوزراء 
للمركز ألمد طويل، فكانت هذه زيارته السادسة واملناسبة الثانية 
 ٢٢ بعد  املتّميزة،  املحارضات  برنامج  ضمن  فيه  حمارضة  إللقاء 
عاما من األوىل يف عام ١٩٩6م، كام كانت أول حمارضاته الرئيسية 

يف الغرب منذ عودته رئيًسا للوزراء يف شهر مايو للعام الراهن.
كبار  باملركز،  ماليزيا  قاعة  يف  عقدت  والتي  املحارضة،  وحرض 
الدبلوماسية،  البعثات  من  العديد  عن  واملمّثلني  اجلامعة  أعضاء 
من  الكبري  العدد  إليواء  أخريني  قاعتني  إىل  مبارشة  بّثها  وتّم 

الطالب واجلامهري الراغبني يف احلضور. 
ملحة  حمارضته  خالل  من  حممد  مهاتري  الدكتور  معايل  وقّدم 
الديمقراطية  أن  عىل  منّبها  اإلسالمية،  البالد  يف  للحكم  تارخيية 
جيعل  ما  قرون،  بضعة  الغربية  البلدان  يف  تطّورها  استغرق  قد 
عشية  بني  املسلمة  الدول  يف  تطبيقها  توقع  الواقعي  الغري  من 
عىل  تعتمد  الديمقراطي  النظام  قوّة  أن  معاليه  وبنّي  وضحاها. 
كل  وأن  الناخبني  مجاهري  يف  العام  االقرتاع  حّق  ألمهية  التقدير 
فردية  مسؤولية  ناخب  كل  يتحمل  وبالتايل  أمهيته،  له  صوت 
التأين  إىل  املجتمعات  وحتتاج  االنتخابية،  العملية  يف  للمشاركة 
نظم  إىل  والتقليدي  اإلقطاعي  احلكم  من  لالنتقال  واملصابرة 
واحد  نظام  إسقاط  وأن  واملسائلة،  املشاركة  عىل  القائمة  احلكم 

ال يؤدي عىل الفور إىل النجاح يف إنشاء آخر. 
بعد  عنها  باإلجابة  الدكتور  معايل  تفّضل  التي  األسئلة  وتضّمن 
وسائل  ذلك  يف  بام  السياسة،  عىل  التكنولوجيا  تأثري  املحارضة 
التواصل االجتامعي، وتفاعل التقاليد مع املفاهيم الدينية وأمهية 

تبادل املعرفة والروابط التعليمية بني البلدان.
السيد  الوزراء  رئيس  ملعايل  والتقدير  الشكر  بتوجيه  وقام 
لرئيس  التجاري  واملبعوث  الربملان  عضو  غراهام،  ريتشارد 
وستمنسرت  مؤسسة  ورئيس  اآلسيان  لدى  الربيطاين  الوزراء 

للديمقراطية.

تحدي الحكم الرشيد في العالم اإلسالمي
رئيس وزراء ماليزيا حيارض عن

معايل الدكتور مهاتري حممد

 أعضاء اللجنة االستشارية األكاديمية الدولية باملركز يف مايو ٢٠١٨

تعزيز الروابط الدولية
مراجعة التقدم األكاديمي للمركز
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املركز  برنامج  إطالق  تّم 
املدرسية  التعليمية  للزيارات 
والذي  ٢٠١٨م،  فرباير  يف 
هيدف إىل تقديم جتربة تعليمية 
مثرية خارج الفصل الدرايس 
االبتدائية  املرحلتني  لطالب 
يدرسون  والذين  والثانوية، 
اإلسالم ضمن مناهج التعليم 
الربيطانية  املدارس  الديني يف 
العامة. ويتيح الربنامج فرصة 
لإلسالم  أفضل  فهم  تطوير 
للطالب  وثقافته  وتقاليده 
جولة  خالل  من  واملعّلمني 
املركز  موقع   يف  إرشادية 
وعرض  ومسجده،  وحدائقه 
تفاعيل عن التعاليم واحلضارة 
يتّم  والذي  اإلسالمية، 
ألهداف  خصيًصا  تصميمه 
للمجموعة  املحددة  املناهج 
عىل  احلصول  وتّم  الزائرة. 
مؤهلة  معلمة  خدمات 
وذات خربة، السيدة كارولني 
هذا  لتقديم  أوكونور، 
إمام  مع  بالتشاور  الربنامج 

املركز، السيد إبراهيم أمني.
منذ  الربنامج  وحيظى 
فقد  متزايد،  بقبول  إطالقه 
قبل  من  منه  االستفادة  متّت 
املحلية  املدارس  من  العديد 

واإلقليمية.

 املركز يطلق برنامج
 الزيارات التعليمية

املدرسية

التواصل الدولي

 صاحب اجلاللة سلطان حممد اخلامس وصاحب السمّو امللكي سلطان
نازرين شاه خالل العرض يف كواال ملبور

وتّم متثيل املركز يف مناقشات قمة معهد بريوت، 
والتي عقدت يف أبو ظبي خالل الصيف، وتتمّثل 
السياسّيني  القادة  بني  جتمع  تعاونية  مبادرة  عن 
وقادة  التنفيذّيني  واملدراء  القرار  صناع  وكبار 
السياسات  وتصميم  ملناقشة  املدين  املجتمع 
املنطقة  مشاركة  بناء  لتعزيز  للتنفيذ  القابلة 
إىل  وهتدف  الناشئ،  العاملي  املستقبل  يف  العربية 
والقطاعات  التخّصصات  متعددة  منّصة  إنشاء 

للتعاون. واألجيال 

الذكرى العارشة لربنامج منح اخلزانة واملركز

ية املتحدة اإلمارات العرب سويرسا
واملذاهب  لألديان  العاملي  املؤمتر  يف  املركز  شارك 
مركز  نظمه  والذي  ٢٠١٨م،  لعام  القيم  ونظم 
العاملي  باحلوار  والنهوض  اإلنسان  حلقوق  جنيف 
في  المتحدة  األمم  مقرّ  األمم،  بقصر  يونيو  يف 
األمري  امللكي  السمّو  جنيف، حتت رعاية صاحب 

طالل  بن  احلسن 
وتمّ  األردن،  من 
مداولة  خالله  من 
"التضافر  موضوع 
حقوق  تعزيز  ألجل 

املتساوية". املواطنة 

مدير  حرض  أغسطس،  ويف 
للسالم  العاملي  املنتدى  املركز 
تّم  والذي  جاكرتا،  يف  السابع 
"املسار  موضوع  حول  تنظيمه 
العاملية"،  للحضارة  األوسط 
املنتدى  بافتتاح  قام  حيث 
األستاذ  بالضيوف  والرتحيب 
م. دين شمس الدين، املبعوث 
والتعاون  للحوار  اإلندونييس  للرئيس  اخلاّص 
بني األديان واحلضارات، وركزت املناقشات عىل 
القومية  واأليديولوجية  بالدين  املتعلقة  املسائل 

واالقتصاد والسياسة والثقافة.

إيان  السيد  وقام 
نائب  شوغارت، 
اخلارجية  وزير 
بزيارة  الكندي، 
يونيو،  يف  املركز 
يف  بجولة  قام  حيث 
وااللتقاء  املركز  مبنى 
قبل  أعضاءه  بكبار 
املؤسسات  مع  املركز  روابط  تطوير  سبل  مناقشة 

الكندية. األكاديمية 

ويف يوليو، تّم االحتفال بالذكرى العارشة لتأسيس 
برنامج املنح الدراسية املشرتكة بني املركز وياياسان 
يف   - املاليزي  السيادية  الثروة  صندوق   - اخلزانة 

اجلاللة  صاحب  احلفل  حرض  وقد  كواالملبور، 
امللكي  السمّو  وصاحب  اخلامس  حممد  السلطان 
املاليزي،  التعليم  ووزير  شاه،  نازرين  سلطان 
من  العديد  إىل  باإلضافة  واخلزانة،  املركز  وممّثيل 

املستفيدين من هذه املنح. 
تّم إنشاء منح مريديكا الدراسية ضمن احتفاالت 
وهي  ماليزيا،  الستقالل  اخلمسني  الذكرى 
السجّل  ذوي  املاليزيني  الطالب  متكني  إىل  هتدف 
واإلمكانية  األكاديمي  التحصيل  يف  املمتاز 
الدراسات  متابعة  من  املستقّلة  للبحوث  املثبتة 
جامعة  يف  املجال  الواسعة  التخّصصات  يف  العليا 

أوكسفورد. 
تقديم  تّم  ٢٠٠٨م،  عام  يف  الربنامج  إنشاء  ومنذ 

املنح الدراسية الكاملة لـ٢٨ طالًبا. 

من  األخري  العدد  وحيتوي 
املجلة عىل مقاالت لكّل من: 

كاراجوزلو:  مصطفى 
"اجلهات املختلف فيها يف نقد 
احلديث بعد عرص املتقدمني: 
قراءة من خالل كتاب "املغني 

عن احلفظ والكتاب""؛ 
خليل عنداين: "مزايا الباطنية: 
لعلم  الغزايل  استمالك 

الكونيات اإلسامعييل"؛ 
وكاثلني م. فودي: "املسلمون 
من  األمريكي:  اإلعالم  يف 

الكتابة إىل اإلثارة ".

 جملة الدراسات
االسالمية

اإلصدار ٢٩ العدد ٢

وزير نائب  شوغارت،   السيد 
اخلارجية، مع املدير
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 برنامج التدريب القيادي السنوي
اجتامع القادة الشباب يف املركز

الندوات  تنظيم  تّم  وقد 
الفصل  خالل  التالية  العلمية 

اجلامعي الثالث:
 

كالرك،  بيرت  الدكتور 
الرشقية  الدراسات  مدرسة 
لندن:  جامعة  واإلفريقية، 
بيكثال:  مرمادوك  "حممد 

مرتجم القرآن والروائي"؛ 

فرانكل،  جيمس  الربوفيسور 
الصينية:  كونغ  هونغ  جامعة 
"معرفة الرّب احلقيقي: مقاربة 

للالهوت  كونفوشيوسية 
العامل  كتابات  يف  اإلسالمي 
اإلسالمي الصيني ليو تشي"؛ 

جاكوب  الربوفيسور 
بيرتسون،   – سكوفغارد 
"األزهر  كوبنهاغن:  جامعة 

والعلامء"؛ 

باالسرت،  روس  الربوفيسور 
"رجال  أوكسفورد:  جامعة 
بطريقة  التفكري  املضاربة: 
اإلسالم  حول  تناظرية 
القرنني  يف  املسيحية  والطائفية 
يف  عرش  والثامن  عرش  السابع 

إنجلرتا"؛ 

روغان،  يوجني  الربوفيسور 
 :١٩١٨" أكسفورد:  جامعة 
قرن  وبداية  العثامنيني  سقوط 

الرصاع"؛
 

الدكتور جو-يوب يل، جامعة 
العامل  منطقة  "تأسيس  تورنتو: 
دشت  يف  الرتكي  اإلسالمي 
العرص  أوائل  يف  قبجاق 

احلديث"؛ 

رشيد،  رفاقت  الدكتور 
"التشابك  البالغ:  أكاديمية 
بني العلم والفلسفة واخلطاب 
اإلسالمي  والفقهي  الالهويت 

يف التعريف الطبي للموت".

الربيطاين  الدولة  وزير  بريت،  أليسرت  السيد  قام 
بإلقاء   إفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  لشؤون 
السيد  يشغل  يوليو.   ٢٠ يف  املركز  يف  حمارضة 
وشؤون  اخلارجية  وزارة  من  كل  يف  منصبني  بريت 
الكومنولث ووزارة التنمية الدولية، واختذ "إحداث 
التغيري يف الرشق األوسط: أهداف اململكة املتحدة" 
دراسة  تضّمنت  والتي  ملحارضته،  موضوعا 
املنطقة،  تواجه  التي  التحديات  عن  استقصائية 
ونالت كبري اإلعجاب من الطلبة وكبار األكاديميني. 
وتبعت املحارضة جلسة أسئلة وأجوبة قّيمة، دارت 
املنطقة، ال  الدائرة يف  النزاعات  فيها حول  األسئلة 
سيام يف سوريا وليبيا، والعالقات اخلليجية، ال سيام 
امللّحة  الرضورة  عن  اإلعراب  تّم  كام  إيران،  مع 
األزمة  وجتنّب  فلسطني  قضية  يف  التقّدم  تعزيز  يف 

 السيد أليسرت بريت، عضو الربملان

 الندوات العلمية خالل
الفصل اجلامعي الثالث

إحداث التغيير في الشرق األوسط
السيد أليسرت بريت حيارض عن

يف  اإلنسانية 
وأّكد  غزة، 
بريت  السيد 
احلكومة  أن 
تدعم  الربيطانية 
الرغبات  هذه 

بالكامل. 
مجلة  ومن 
املّهمة  األسئلة 

التي تّم تناوهلا ما 
تتعلق بتداعيات املشاركة الدولية عىل نطاق أوسع 
املتحدة  الواليات  جانب  من  سيام  وال  املنطقة،  يف 
العملية  الفوائد  عن  فضال  أوروبا،  ودور  وروسيا 

جلمع املحافظ السياسية واإلنامئية للمنطقة.

تّم يف أوائل يوليو عقد الدورة الثالثة عرش السنوية 
وهي  املسلمة،  للناشئة  القيادي  التدريب  لربنامج 
ويلز  أمري  ومجعيات  املركز  بني  مشرتكة  مبادرة 
الربيطانيني  املسلمني  من   ٢5 تستقطب  اخلريية، 
الذين ترتاوح أعامرهم بني ٢١ و ٣٠ إىل أوكسفورد 

لدورة قيادة سكنية مكثفة. 
املهنيني  العام  هذا  املشاركني  جمموعة  تضّمنت 
اخلريية  األعامل  وقطاع  والطّب  املدنية  اخلدمة  يف 
واالستشارات والقانون واألعامل التجارية والتعليم 

بمحارضات  واستمتعوا  املحلية،  واحلكومة 
نخبة  بتقديمها  قام  متنوعة  عمل  وورش  وندوات 
العامة،  احلياة  جوانب  خمتلف  من  املتحّدثني  من 
الربيطاين،  الربملان  موران، عضو  ليىل  السيدة  منهم 
ديفاين،  سياران  والسري  تشاكراباريت،  والبارونة 
الربيطاين،  الثقايف  للمجلس  التنفيذي  الرئيس 
اإلغاثة  ملنظمة  التنفيذي  الرئيس  مادن،  وعمران 
اإلسالمية اخلريية، وألكسندر ديزفورجز، السكرتري 

الصحفي لرئيس أساقفة ويستمنسرت. 

حقوق اإلنسان واألعراف اإلسالمية
املؤمتر املشرتك مع املجلس األطليس

األطليس  للمجلس  التابع  احلريري  رفيق  مركز  قام 
بموضوع  مايو  يف  املركز  مع  بالرشاكة  مؤمتر  بعقد 
املسلمة"،  واملجتمعات  اإلنسان  وحقوق  "اإلسالم 
وكان جزءا من مرشوع أكرب يدعمه مؤسسة كارنيغي 
واألكاديميني  الدين  علامء  استقطاب  إىل  وهيدف 
العالقة  حول  خاّصة  رصحية  ملناقشة  واملهنيني 
واألعراف  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  بني 
النظرية"  "االعتبارات  حمور  وأوضح   اإلسالمية. 
القديمة  اإلسالمية  األعراف  رسوخ  املؤمتر  يف 

بصيغة  وتبياهنا  اإلنسانية،  بالكرامة  باالعرتاف 
"احلقوق"،  من  بدالً  "املسؤوليات"  أو  "الواجبات" 
وأمهية  هذا املنظور اإلسالمي يف إثراء احلوار العاملي 
بشأن حقوق اإلنسان. ومتحور املجلس الثاين حول 
التحديات التطبيقية بام يف ذلك حقوق املرأة ومنظار 
املحور  وكان  احلديث.  الطّب  قضايا  إىل  اإلسالم 
وتضّمنت  اإلقليمية،  القضايا  يف  النظر  األخري 
ماليزيا  جتربة  فيها  بام  خمتلفة  نظر  وجهات  دراسة 

وصعود اخلوف من اإلسالم يف الواليات املتحدة. 
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دويل  مؤمتر  باستضافة  املركز  قام  مايو،  شهر  ويف 
العامل اإلسالمي لدراسة قيمة  بالرشاكة مع رابطة 
من  انطالقا  اإلبراهيمية،  الديانات  يف  السالم 
التقاليد  خمتلف  بني  التفاهم  بتحسني  املركز  التزام 
بجلسة  املؤمتر  وافتتح  والفكرية.  والدينية  الثقافية 
الدينيون  والزعامء  البارزون  العلامء  فيها  استلهم 
املختلفة أطرا متعددة من منظورهم  الديانات  من 
بني  اإلجيابيني  والسالم  للتسامح  اخلاّص  الديني 

األديان املختلفة وما بني معتنقْي الدين الواحد. 

 تعيني زميل تون مهاتري
باملركز

الفصل  خالل  باملركز  التحق 
الدكتور  الثالث  اجلامعي 
عىل  بحيازته  مكي  حممد 
البحثية،  حممد  مهاتري  زمالة 
عىل  البحثية  اهتامماته  وتركز 
الدقيق  التمويل  عقود  تأثري 
)املستندة  باملشاركة  الشبيهة 
ونمّو  واستثامر  األسهم(  إىل 
البلدان  يف  الصغرية  املشاريع 
عىل  حائز  أيًضا  وهو  النامية. 
يف  البحثية  روكوس  زمالة 
بكلية  التنمية  اقتصاديات 

بيمربوك، أوكسفورد.

السالم في األديان السماوية
املؤمتر الدويل عن

جلسات  ثالث  االفتتاحية  اجللسة  وتبعت 
عاّم  أعمق  فهم  الستخالص  مكرسة  عامة 
يتعلق بالسالم والتسامح واملجتمع السليم 

من وجهات النظر الدينية املتنوعة.
وكان من دواعي الرسور للمركز الرتحيب 
املؤمتر،  يف  املشاركني  كبار  من  بالعديد 
عبد  بن  حممد  الدكتور  سعادة  ذلك  يف  بام 
الكريم العيسى، األمني العام لرابطة العامل 
اإلسالمي، وسعادة الشيخ عبد اهلل بن بيه، 
رئيس منتدى تعزيز السالم يف املجتمعات 
اإلسالمية، ومعايل الدكتور فيصل بن عبد 
الرمحن بن معمر، األمني العام ملركز امللك عبد اهلل 

الدويل للحوار بني األديان والثقافات، فيينا. 
القس   األخرى  الديانات  من  املمثلني  وشمل 
رئيس  نيويل،  إدموند  الدكتور  الربوفيسور 
كيفني  األساقفة  رئيس  لودج،  كمربالند 
ورئيس  ساوثوورك  مطرانية  رئيس  ماكدونالد، 
جلنة األساقفة يف مؤمتر األديان األخرى، واحلاخام 
أوكسفورد  مركز  سولومون،  نورمان  الربوفيسور 

للدراسات العربية واليهودية.

 سعادة الدكتور حممد بن عبد الكريم العيسى وسعادة الشيخ عبداهلل بن بيه واملدير
خالل اجللسة االفتتاحية
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