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للتنمية،  اإلسالمي  البنك  رئيس  حجار،  بندر  الدكتور  معايل  قام 
إىل  املعونة  �من  بعنوان  نوفمرب   ١٣ يف  باملركز  حمارضة  بإلقاء 
السوق  استغالل  يف  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مسامهة  التمكني: 
اإلسالمي  البنك  مهمة  أن  معاليه  وأوضح  التنمية�.  لصالح 
للتنمية هي السعي ألجل حتسني جودة احلياة يف البلدان اإلسالمية 
تعزيز  خالل  من  العامل  أنحاء  يف  خيدمها  التي  املسلمة  واجلاليات 
التنمية االجتامعية واالقتصادية بحيث يتّم تقديم التأثري عىل نطاق 
تواجه  التي  االجتامعية  التحديات  من  بالعديد  معرتفا  واسع، 
القطاع املرصيف خاصة، بام يف ذلك العجز يف امليزانية الذي تواجهه 
املنشئة يف  الثروة  ٨٢٪ من  أن  بلدانه األعضاء يف حني  حكومات 

العالم خالل العام املايض قد ذهب إىل ١٪ من سكانه. 
إن البنك اإلسالمي للتنمية قد انتهى آنفا من مراجعة جذرية ألنشطته 
وإعادة تشكيلها، والتي أدت إىل اهتامم أبلغ تركيزا عىل التعليم من 
خالل برنامج املنح الدراسية وتنمية املهارات، ضمن أولوياته التي 
وتوفري  املعارف،  تبادل  برامج  مثل  القدرات،  بناء  مبادرات  تشمل 
إضافة  الشباب  واملبتكرين  الصغرية  للرشكات  األساسية  األموال 

إىل متكني املرأة وتعزيز نقل التكنولوجيا بني البلدان األعضاء.

اجلديد  النهج  هذا  تبنّي  رضورة  عىل  البنك  إدارة  جملس  أمجع  وقد 
تقديم  يف  الفخرية  تقاليده  عىل  والبناء  االستمرار  من  يتمّكن  لكي 
من  تؤهلهم  بطريقة  اإلسالمية  واملجتمعات  للدول  املساعدة 

القادمة. مواجهة التحديات 

استغالل السوق لصالح التنمية
رئيس البنك اإلسالمي للتنمية حيارض عن

معايل الدكتور بندر حجار مع مدير املركز

البارونة باتريشيا اسكتلند

الديانة في الكومنولث
األمني العام للكومنولث حتارض عن

الصفحة ١

سكانية  كثافة  أكرب  ذات  دوال  ويضّم  قارات  مخس  اجلغرايف  أفقه 
تعزيز احلوار  ما يفرض عليه دورا خاصا يف  العامل،  للمسلمني يف 
العديد  عن  البارونة  وحتّدثت  والثقافات.  التقاليد  خمتلف  بني 
الـ٥٣  األعضاء  بلدانه  ملساعدة  تصميمها  تّم  التي  الربامج  من 
النجاح  لتحقيق  والبناء  السليمة  بالقيادة  والتمتع  التجارة  لتطوير 
االقتصادي، ما جيعل من السهل حتديد أرضية مشرتكة، بام يف ذلك 
املنظمة  املستدامة. وقد سامهت جهود  التنمية  أهداف  يف توضيح 
بناء  املناخ ومبادرات مكافحة اإلرهاب يف  التنسيق بشأن تغري  يف 

توافق دويل حقيقي. 
مثل  النزاعات  حلّل  مبدعة  مشاريع  إىل  االنتباه  معاليها  ولفتت 
لعبة  يف  املشرتكة  العناية  استخدمت  والتي  امللعب�،  يف  �السالم 

الكريكيت من أجل تقريب الناس وحتويل املجتمعات املحلية. 
ويف هناية املحارضة، قامت البارونة رويال باليسدون، مديرة كلية 

سومرفيل بأوكسفورد، بأداء واجب الشكر.



روسيامكتبة امللك عبد العزيز العامة

توّسع برنامج الزمالء الزائرين

الصفحة ٢

الطالب  من  أربعة  بدأ  قد 
الدراسية  املنح  عىل  احلائزين 
يف  العليا  دراساهتم  املركز  من 

الفصل اجلامعي األول:

مجيل  يوسف  منحة  تقديم  تّم 
الرس  أسيد  الدكتور  من  لكّل 
علوم  يف  العلوم  )ماجستري 
كلية  والعظام،  العضالت 
والسيدة  تيمبلتون(  جرين 
يف  )ماجستري  قنام  شهد 
القرسية  اهلجرة  دراسات 

والالجئني، كلية كيلوغ(.
عمران  السيد  من  كل  وحاز 
العلوم  يف  )دكتوراه  إدريس 
العصبية الرسيرية، كلية سانت 
كاترين( والسيدة جائزة أزمان 
الصيدلة،  علم  يف  )دكتوراه 
عىل  بطرس(  القديس  كلية 

منحة مريديكا.
طالبان  هؤالء  إىل  وانضّم 
منري  أبثال  السيد  جامعيان: 
منحة  عىل  اوريل(  )كلية 
سميحة  والسيدة  باركليز، 
مارجريت  )سيدة  حمسن 
هول( عىل منحة نون، وكالمها 
يدرسان للحصول عىل درجة 

البكالوريوس يف التاريخ.

الطالب اجلدد ة ي اتصاالت دول

ويف أكتوبر، قام مدير 
يف  بتمثيله  املركز 
اإلنساين  باكو  مؤمتر 
السادس  الدويل 
�تشكيل  بعنوان 
وإنسانية  جديد  عامل 
اإلبداع  جديدة: 
البرشية�،  والتنمية 

أذربيجان،  مجهورية  رئيس  بافتتاحه  قام  والذي 
من  أكثر  وحرضه  علييف،  إهلام  السيد  فخامة 
ودارت  دولة،   ٩٠ من  أكثر  من  مشارك   ٤٠٠
والعلوم  التعليم  مواضيع  حول  فيه  النقاشات 

والتعددية الثقافية واالستقرار واملساواة.

أذربيجان اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
يف  املركز  ورّحب 
من  بوفد  نوفمرب 
اإلسالمية  اجلامعة 
برئاسة  املنورة  باملدينة 
معايل األستاذ الدكتور 
حاتم حسن املرزوقي. 
وقد قام الوفد املتكّون 
العمداء  من  عدد  من 

يف  بجولة  اجلامعة  كليات  خمتلف  من  والزمالء 
مائدة  يف  أعضاءه  مع  االجتامع  قبل  املركز  مبنى 
اجلامعة  عمل  استعراض  خالهلا  من  تّم  مستديرة 
والربامج  الروابط  تطوير  إمكانيات  اسكتشاف  مع 

التعاونية مع املركز يف املستقبل.

بفرصة  املركز  ورّحب 
مع  التواصل  إعادة 
الفدرالية  يف  الزمالء 
مؤمتر  بحضور  الروسية 
ملعهد  العرشين  الذكرى 
يف  الرشقية  الدراسات 

انعقاده  تّم  والذي  للعلوم،  الروسية  األكاديمية 
العقيدة  احلديث:  العامل  يف  �اإلسالم  بعنوان 
أعامل  جدول  مواضيع  وشملت  واملجتمع�. 
والكتابة  روسيا  يف  اإلسالمية  الدراسات  املؤمتر 
الديني  واألدب  اإلسالمية  والرشيعة  املقدسة 
وتقاليد املامرسة الدينية واحلوار بني احلضارات.

مكتبة  تفّضلت 
العزيز  عبد  الملك 
العامة برعاية معرض 
المركز  في  صوري 
عرض  خالله  من  تّم 
الفوتوغرافية  للصور 

زيارة  من  التاريخية 
الملكة  ابنة  أليس،  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
العربية  المملكة  إلى  أثلون،  وكونتيسة  فيكتوريا 
المركز  واستقبل  ١٩٣٨م.  عام  في  السعودية 
جمهرة واسعة من أعضاء الجامعة والمجتمع العاّم 

لزيارة المعرض خالل الفصل الجامعي األول.

 ٢٧ الراهن  اجلامعي  العام  خالل  املركز  يستقبل 
من  هبم  الرتحيب  تّم  وممن  الزائرين.  الباحثني  من 
األول:  اجلامعي  الفصل  يف  القيايس  العدد  هذا 
لدراسات  الدويل  )املعهد  نامي  أبا  راشد  الدكتور 
عىل  واالقتصادي(  القانوين  االسرتاتيجي  التنبؤ 
زمالة امللك سلامن بن عبد العزيز؛ الدكتور فيصل 
بن  حممد  زمالة  عىل  برينستون(  )جامعة  أمحد 
الدن؛ الدكتور حممد عبد الشكور )جامعة مااليا( 
سياتل(  )جامعة  ميان  ألطاف  عيل  والدكتور 
أديونج  ناصف  الدكتور  الزائرة؛  الزماالت  عىل 
الكركي  بلقيس  والدكتورة  الفلبني(  )جامعة 

شيام  الرمحن  عبد  والدكتور  األردنية(  )اجلامعة 
)شبكة برامج الدعم الريفي، باكستان( من خالل 

تشيفننج.  برنامج 
الباحثني  من  اثنني  اختيار  تّم  العام،  هذا  ويف 
املالية  املركز مع هيئة األوراق  الزائرين عىل زمالة 
وصول  وتّم  اإلسالمي،  التمويل  يف  املاليزية 
أحدمها، الدكتورة سيو بنغ يل )جامعة تونكو عبد 

الرمحن(، خالل الفصل اجلامعي األول. 
وكان من بني الزوار األكاديميني الدكتور يوسف 
سنويس  أمحد  والدكتور  مرمرة(  )جامعة  البيادين 

بن عزمي )جامعة العلوم اإلسالمية يف ماليزيا(.

ويتش  إدوارد  السيد  ألقى 
اجلمعية  يف  املكتبة  )أمني 
شهر  يف  األسيوية(  امللكية 
حول  حمارضة  أكتوبر 
يف  واألخالق  الدين  �أنظمة 
امللكي  املجتمع  جمموعات 
فحصت  والتي  اآلسيوي�، 
مقاربة املسترشقني الربيطانيني 
وارتباطها  الدين  لدراسة 
الثامن  القرن  وفلسفة  بتاريخ 

عرش التنويري. 

حمارضة املكتبة

مكتبة من  الكريم  عبد  فهد   السيد 
امللك عبد العزيز مع املدير

األستاذ حاتم املرزوقي مع املدير

من  الثالث  العدد  نرش  تّم 
جملة  من  الـ٢٩  اإلصدار 
يف  اإلسالمية  الدراسات 

سبتمرب ٢٠١٨م.

 جملة الدراسات
اإلسالمية



الصفحة ٣

يزيا تعزيز عالقات المركز مع مال
داتوك سريي الدكتورة وان عزيزة وان اسامعيل تناقش

الندوات  عقد  تّم 
خالل  املركز  يف  التالية 

الفصل اجلامعي األول:

بينثال  جوناثان  السيد 
لندن(،  اجلامعة،  )كلية 
اخلريية  �اجلمعيات 
السبعينيات:  منذ  اإلسالمية 

 سجّل للنمو والكبت�

إينسول  تيموثي  األستاذ 
إكسرت(،  )جامعة 
اآلثار  علم  �األسلمة: 

 والتجارة يف رشق إثيوبيا�

هانسن  فالريي  األستاذة 
يف  �العامل  ييل(،  )جامعة 
اتصاالت  ١٠٠٠م:  العام 
العامل  داخل  جديدة 

 اإلسالمي وخارجه�

)وزارة  بلني  لويس  الدكتور 
�جدة  فرنسا(،   ، اخلارجية 
من  سنة...   ١٠٠ قبل 

 خالل العدسات الفرنسية�

موريسون  ألكسندر  الدكتور 
)جامعة أوكسفورد(، �الفتح 
الوسطى  آلسيا  الرويس 

 يف التاريخ الفاريس�

)جامعة  أمحد  فيصل  الدكتور 
برينستون(، �اإلرث السيايس 

 للفتوحات اإلسالمية�

)جامعة  هسن  إيزا  الدكتورة 
�السياسة  كامربيدج(، 
اإلسالمي:  والقانون 

 االستعامر والتنقل والرتمجة�

فهمي  خالد  األستاذ 
األمريكية  )اجلامعة 
�السياسة  بالقاهرة(، 
من  البصائر  بعض  الرشعية: 

مرص القرن التاسع عرش�

جامعة  من  بويس،  جيمس  األستاذ  قام 
جريفني  كيث  حمارضة  بإلقاء  ماساشوستس، 
لتكريم  أقيمت  والتي  أكتوبر،  شهر  يف  االفتتاحية 
ورئيس  بارز  اقتصادي  جريفني،  كيث  األستاذ 
القّيمة  مسامهاته  عىل  ماجدالني،  لكلية  فخري 

كعضو جملس أمناء املركز ألكثر من ثالثني عامًا. 
�اقتصاديات  قضية  بويس  األستاذ  واختار 
اإلسالمية  للدول  حتديات  املناخ:  لتغري  التنمية 
حتديد  خالهلا  من  وقّرر  ملحارضته،  والعامل�عنوانا 
الوقود األحفوري  اقتصاد  الفائزين واخلارسين من 
من  واخلارسين  املستفيدين  مع  باملقارنة  احلايل، 
الرتكيز عىل  املستقبل، مع  النظيفة يف  الطاقة  اقتصاد 
مناطق ذات نسبة عالية من املسلمني يف أنحاء العامل. 
إىل  ستحتاج  املستقبلية  السياسة  بأن  املحارض  ونّبه 

األستاذ جيمس بويس

الندوات العلمية

ر المناخ اقتصاديات التنمية لتغّي
حمارضة كيث جريفني االفتتاحية عن

املستفيدين  نقل 
بعيدًا  احلاليني 
االعتامد  عن 
الوقود  عىل 

األحفوري 
وتسهيل 

قدر  استفادهتم 
من  املستطاع 
الطاقة  اقتصاد 

املالية  التدابري  الضوء عىل عدد من  النظيفة، وسلط 
املمكن استخدامها لتحقيق ذلك. 

الشكر  واجب  بأداء  قام  املحارضة،  هناية  ويف 
اقتصاديات  قسم  مدير  آدم،  كريستوفر  األستاذ 

التنمية يف جامعة أوكسفورد.

 ٦ يف  املركز  ترّشف 
بالرتحيب  ديسمرب 
وزراء  رئيس  بنائبة 
داتوك  معايل  ماليزيا، 
وان  الدكتورة  سريي 
عزيزة وان إسامعيل. 

باستقبال  وقام 

من  مجلة  يف  املركز  مسّجل  وصوهلا  لدى  معاليها 
املركز وإطالع معاليها  الزمالء، قبل جولة يف مبنى 

عىل عمل املركز وأهدافه.
أعضاء  مع  عمل  غداء  بمأدبة  تكريمها  تّم  وقد 
املحاور  من  عدد  ملناقشة  فرصة  وكانت  املركز، 
األكاديمية باإلضافة إىل سبل تعزيز عالقات املركز 

مع ماليزيا.

االجتماع السنوي لألمناء
تّم عقد اجتامع جملس أمناء املركز يف سبتمرب 
ألنشطة  السنوية  مراجعتهم  إلجراء 

املركز واالتفاق عىل أولوياته املستقبلية.
للرتحيب  فرصة  االجتامع  هذا  وكان 
ذلك  يف  بام  للمجلس،  اجلدد  باألمناء 
رئيس  نائب  كاال،  يوسف  السيد  معايل 
يف  األمناء  ويأمل  إندونيسيا،  مجهورية 
األكاديمية  املركز  لعالقات  أوثق  تعزيز 

مع إندونيسيا.
دومينيك  بالسيد  كذلك  املجلس  ورّحب 
جملس  يف  اجلدد  االعضاء  كأحد  غريف 

يتمتع  منتدب.  كعضو  دونيل  مارتن  والسري  األمناء، 
السياسة  يف  متميزة  بمكانة  غريف  دومينيك  السيد 

عرشين  من  أكثر  منذ  الربملان  عضو  فهو  الربيطانية، 
مارتن  السري  شغل  وقد  السابق،  العام  والنائب  عاما 

مناصب عليا يف سلك اخلدمة املدنية.

نائبة رئيس وزراء ماليزيا



الصفحة ٤

زايد  للشيخ  املئوية  بالذكرى  أكتوبر  من  الثاين  يف  املركز  احتفل 
والذي  يورك،  دوق  امللكي  السمو  صاحب  بحضور  اهلل  رمحه 
بعد  وإرثه،  زايد  للشيخ  الكبري  الشخيص  احرتامه  عن  حتّدث 
نيابة عن  الصباح  الدكتور حممد  الشيخ  باستقباله سعادة  قام  أن 

أمناء املركز.
املناسبة عىل  الصباح خالل كلمته يف  الدكتور حممد  الشيخ  ونّبه 
تأثري الشيخ زايد رمحه اهلل عىل أوكسفورد، وخاصة املركز، فقد 
للتعليم  ودعمه  السخي  بعطائه  اعرتافًا  باسمه  مسجده  سّمي 
واملنح الدراسية. وشارك كّل من الدكتور مقصود كروس، املدير 
التنفيذي ملركز اهلداية، والسيد راشد بن شبيب، مستشار وزارة 
مسامهات  إبراز  يف  ووكر،  هارولد  والسري  اإلماراتية،  الثقافة 
عن  الدفاع  من  اإلمارايت  للشعب  الفريدة  اهلل  رمحه  زايد  الشيخ 
احلديثة  الدولة  تكوين  إىل  العني  يف  للحاكم  كممثل  مصاحلهم 
وفقا ملبادئه العرصية من تعميم العدالة االقتصادية واالجتامعية 

للجميع. والتنمية 
وشمل االحتفال - بكرم مشكور من متحف بت ريفرز - عىل 
اهلل،  رمحه  زايد  للشيخ  التارخيية  الفوتوغرافية  للصور  معرض 
والتي التقطها ويلفريد ثيسيجر يف العني عام ١٩٤٨م، وقّدمت 

الذكرى المئوية لميالد الشيخ زايد
صاحب السمو امللكي دوق يورك يتحدث يف االحتفال بـ

ملحة رائعة عن احلياة يف الواحة قبل حوايل سبعني سنة. 
بمشاركة  لندن،  امللكية يف  اجلمعية  احلفل يف  تنظيم هذا  تّم  وقد 
من مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية وسفارة 
الشخصيات  من  العديد  وبحضور  املتحدة  العربية  اإلمارات 

واإلماراتية. الربيطانية 

  صاحب السمو امللكي دوق يورك مع الشيخ الدكتور حممد الصباح )يسار( واملدير
)يمني(.

OXFORD CENTRE FOR ISLAMIC STUDIES
Marston Road, Oxford, OX3 0EE, UK

Tel: +44 1865 278730   Fax: +44 1865 248942   Email: islamic.studies@oxcis.ac.uk
www.oxcis.ac.uk

If you wish to unsubscribe from this Newsletter, please email: ocisnews@oxcis.ac.uk


