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خريف ٢٠١٩نرشة أخبار املركز
العدد ٧٤

قام املركز هذا العام بعقد مؤمتر خاص لالحتفال باإلصدار الثالثني 
ملجلة الدراسات اإلسالمية. تقوم مطبعة جامعة أوكسفورد بإصدار 
جوانب  مجيع  بدراسة  املجلة  وتعني  سنويًا،  املجلة  من  أعداد  ثالثة 
والعلوم  واجلغرافيا  التاريخ  جماالت  يف  اإلسالمي  والعامل  اإلسالم 
والقانون  االجتامع  وعلم  واألنثروبولوجيا  واالقتصاد  السياسية 
البيئية  والقضايا  الدولية  والعالقات  والفلسفة  والدين  واألدب 
واإلنامئية واملسائل األخالقية املتعلقة بالبحث العلمي. وهتتّم املجلة 
املتعددة حول اإلسالم واملجتمعات اإلسالمية يف  بجمع اخلطابات 
حّيز واحد ما يؤدي إىل توسيع آفاق االطالع ألصحاب التخّصصات 
واملناهج  واألفكار  باملعلومات  االملام  من  ومتكينهم  واحد  جمال  يف 

املستخدمة يف جماالت أخرى.
إلكرتوين  تنزيل   ٦٢٠٠٠ من  أكثر  تسجيل  تّم  املايض،  العام  ويف 
 ،٪٩٩ عند  االشرتاك  جتديد  معدل  بقاء  مع  للمجلة  الكامل  للنص 
إىل  الوصول  من  االحتادات  مشرتكي  من   ٢٤٠٠ متكن  إىل  إضافة 
وقد  أوكسفورد.  جامعة  ملطبعة   ٢٠١٨ جمموعة  برنامج  عرب  املجلة 
ودعمها  مساعدهتا  عىل  املطبعة  إدارة  إىل  بالشكر  املركز  مدير  توجه 

خالل كلمته الرتحيبية.
للمجلة  االحتفايل  املؤمتر  حرض 
من  بارزا  عاملا  وعرشون  مخسة 
فيها  بام   - العامل  بالد  خمتلف 
والواليات  املتحدة  اململكة 
وروسيا  األمريكية  املتحدة 
العريب،  والعامل  إفريقيا  وجنوب 
العروض  أعامله  وشملت 
العامة  واجللسات  التقديمية 
عىل مدى يومني نوقشت خالهلا 
جمموعة واسعة من املوضوعات 
عىل  املجلة  اهتاممات  تعكس 

بني  التفاعل  لتشجيع  فرصة  املؤمتر  وأتاح  عقود.  ثالثة  مدار 
وتأمالهتم  أبحاثهم  ببّث  املعرفية  التقاليد  خمتلف  من  األكاديميني 
جتديد  يف  نجح  قد  املؤمتر  يكون  أن  ونأمل  ومناقشتها،  وتبادهلا 

أنامطهم الفكرية مع إثراء احلقل العلمي بالكامل.

 تحتفل بـ٣٠ عاما من النشر
جملة الدراسات اإلسالمية

زمالء املركز مع الطلبة اجلدد يف حفل استقباهلم

وصول مجموعة جديدة من طلبة المركز
توفري الفرص

الصفحة ١

املواّد  التاريخ والقانون والفيزياء وعلوم  يف جماالت متنوعة منها 
والسياسة والفلسفة واالقتصاد. وتشمل جمموعة الطلبة احلاليني 

مواطنني من بريطانيا وفلسطني وماليزيا وتركيا.
عقدت فعاليات االستقبال والرتحيب بالطلبة اجلدد يف املركز يف 
املركز  زمالء  من  هلم  املرشدين  تعيني  وتّم  اجلامعي،  العام  بداية 
ومن  أوكسفورد.  يف  إقامتهم  فرتة  خالل  ورعايتهم  لتوجيههم 
ضمن فعاليات املركز املتعلقة بطلبته ندوة الدراسات العليا التي 
يتّم عقدها يف كل فصل جامعي، حيث توّفر بيئة اجتامعية متآلفة 
لطالب الدراسات العليا وفرصة لتقديم أبحاثهم إىل مجهور عاّم 
واستجالب مالحظات بناءة من األساتذة حول منهجية البحث. 
وحرض طلبة املركز أيضا حفلة الصيف االفتتاحية يف املركز خالل 

الفصل اجلامعي املايض.
يف  للدراسة  الكاملة  التكاليف  للمركز  الدراسية  املنح  تغطي 
والكلية  اجلامعية  الدراسة  بام يف ذلك رسوم  أوكسفورد،  جامعة 

املعيشة. ونفقات 
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ية  يف الفن اإلسالمي  زمالة الدراسات يف علوم احلديث الزمالة البحث

ية زائرة حمارضة اللغة العربيةزمالة بحث
سارة  السيدة  ستقوم 
تّم  والتي  يوسف، 
للغة  كمحارضة  تعيينها 
العربية حديًثا، بتدريس 
املعارصة  العربية  اللغة 
للمستويات  املركز  يف 
واملتوسط  االبتدائي 

اجلامعة  لطالب  مفتوحة  دورات  يف  واملتقدم 
يوسف  السيدة  حصلت  األوسع.  واجلمهور 
العربية من  اللغة  املاجستري يف تدريس  عىل درجة 
يف  سابقا  وعملت  بالقاهرة،  األمريكية  اجلامعة 

إدارة برنامج اللغات فيها.

الدكتورة  التحقت 
بالمركز  باللة  حنان 
زائرة  بحثية  زمالة  على 
الجامعي  الفصل  خالل 
حصلت  وقد  الحالي، 
الدكتوراه  درجة  على 
وماجستير  القانون  في 

قبل  أوكسفورد  جامعة  من  القانوني  البحث  في 
وتدريسها  المتحدة  المملكة  في  كمحامية  تدريبها 
جامعة  في  واالقتصاد  واألعمال  القانون 
حقوق  عن  والنشر  الكتابة  إلى  إضافة  أوكسفورد، 

المرأة في اإلسالم.

الصفحة ٢

ياسني  األستاذ  انضّم 
عىل  املركز  إىل  دتون 
دراسة  يف  عليا  زمالة 
وكان  اإلسالمي،  العامل 
شهادة  عىل  حصل  قد 
والدكتوراه  املاجستري 
يف  جيسس  كلية  من 

أوكسفورد، قبل انتقاله أوالً إىل جامعة إدنربة ثم إىل 
جامعة كيب تاون حيث قام بتأسيس وإدارة برنامج 
يف  وسيتابع  واألدب،  اللغات  كلية  يف  العربية  اللغة 
املبكر  اإلسالمي  الفقه  يف  البحثية  اهتامماته  املركز 

والقديم واحلديث.

والرياضة  الشباب  وزير  قام 
بزيارة  صادق،  سيد  املاليزي، 
سعي  ضمن  أوكسفورد 
العالقات  تعزيز  إىل  املركز 
ماليزيا،  يف  القادم  اجليل  مع 
ألقاها  التي  كلمته  يف  وحتّدث 
الطالب  من  جمموعة  أمام 
عن  األكاديميني  والزمالء 
عىل  الشباب  تشجيع  أمهية 
السياسية  العملية  يف  املشاركة 

الديمقراطية.

التواصل الدويل تعيينات جديدة

حممد  الدكتور  انضّم 
املركز  إىل  أوال  مكي 
عىل  ٢٠١٨م  عام 
مهاتري  تون  زمالة 
متديد  وتّم  البحثية، 
التزاماته حديثا بتعيينه 
للمركز  حمارضا 

أوكسفورد.  بجامعة  الدولية  التنمية  قسم  يف 
تأثري  عىل  البحثية  مكي  الدكتور  اهتاممات  تركز 
فيى  املشاركة  عىل  املبنية  الدقيقة  التمويل  عقود 
البلدان  الصغرى يف  املرشوعات  ونمّو  االستثامر 

النامية.

زمالة التمويل اإلسالمي ية زمالة الدراسات القرآن

الدكتورة  تعيني  تم 
عىل  جاكسون  كايال 
مبتدئة،  بحثية  زمالة 
عىل  حاصلة  وهي 
يف  الدكتوراه  درجة 
الرشقية  الدراسات 
جامعة  من  وماجستري 

جامعة  من  الفن  تاريخ  يف  وماجستري  أوكسفورد 
لندن. تركز أبحاث الدكتورة جاكسون عىل الفنون 
اإلسالمية للكتاب، منها اخلط واإلضاءة التزيينية 
فرتة  خالل  الكتب،  وجتليد  التوضيحية  والرسوم 
العصور الوسطى املتأخرة، خاصة يف تركيا وإيران 

والعراق.

بالل  الدكتور  سينضّم 
في  المركز  إلى  العباس 
القادم  الجامعي  الفصل 
لدراسة  بحثية  زمالة  على 
والمبدأ  القانونية  النظرية 
نال  قد  وكان  القانوني، 
من  الدكتوراه  شهادة 

في  أوكسفورد  بجامعة  الشرقية  الدراسات  كلية 
أيًضا  العباس  الدكتور  وسيسعى  ٢٠١٨م.  عام 
في  التعاون  وتعزيز  أكاديمية  شبكات  بناء  إلى 
على  حصل  حيث  األزهر-  جامعة  بين  المستقبل 
والمجتمع   - محاضًرا  وعمل  البكالوريوس  درجة 

بالمركز. األكاديمي 

مغيني،  شفيق  األستاذ  قام 
لرئيس  اخلاص  املبعوث 
والتعاون  للحوار  إندونيسيا 
واحلضارات،  األديان  بني 
النقاش  وركز  املركز،  بزيارة 
جهود  عىل  الزيارة  خالل 
التسامح  لتعزيز  إندونيسيا 
بني  واحلوار  واالعتدال 

التقاليد املختلفة.

إندونيسيا

ماليزيا

أوميت  السيد  سعادة  قام 
حديًثا  تقّلد  والذي  يالسني، 
تركيا  مجهورية  سفري  منصب 
بزيارة  املتحدة،  اململكة  لدى 
املركز يف فرباير والتقى باملدير 

والزمالء الزائرين.

تركيا

تّم تكريم املركز بجائزة السري 
اعرتافا  للتميز  الدولية  سّيد 
بعمله املتعّدد التخّصصات يف 
الثقافة واحلضارة اإلسالمية. 
بقبول  املركز  مدير  وقام 
اجلائزة يف حفل أقيم يف جامعة 
باهلند.  اإلسالمية  عليكره 
اجلائزة  بمنحة  املركز  وترّبع 
خاصة  بحثية  زمالة  إلنشاء 
متّكن باحثا من جامعة عليكره 
يف  اإلقامة  من  اإلسالمية 
املركز يف العام اجلامعي املقبل.

اهلند



الصفحة ٣

الزمالء الزائرون الجدد في المركز
التعاون الدويل

التالية  الندوات  تنظيم  تم 
اجلامعي  الفصل  خالل 

األول:

األستاذ ياسني دتون
 )أوكسفورد(:

'أفكار حول نقل القرآن
 والسنة'

األستاذ آالن جونز
 )أوكسفورد(:

'اخللفية اللغوية للقرآن'

الدكتور تيل موستوالنسكي 
العليا،  الدراسات  )معهد 

جنيف(:
'اإلنسانيون املسلمون

الكلية  االجتامعية  واحلقائق 
يف آسيا العليا'

جاكسون  كايال  الدكتورة 
)أوكسفورد(:

'فن اخلط واإلضاءة التزيينية 
إىل  ١٢٧٠م  من  قونية،  يف 

١٣٣٠م'

خمتار  عزمان  رسي  تان 
السابق  التنفيذي  )الرئيس 

خلزانة ناسيونال(:
املالية  املصلحة  'استعادة 
العامة: منظور تنموي مهني'

فاسالو  صوفيا  الدكتورة 
)جامعة برمنجهام(:

'مكان اجلميل يف أخالقيات 
الغزايل'

الدكتورة ستيفاين وين جونز 
)جامعة يورك(:

والتجارة:  والدين  'الرحلة  
املتنوع  العامل  استكشاف 
العصور  يف  اهلندي  للمحيط 
احلياة  خالل  من  الوسطى 
رشق  من  مدينة  يف  اليومية 

إفريقيا'

التمويل  حول  العارشة  املستديرة  املائدة  عقدت 
ضمن  مارس  شهر  يف  بارك  ديتشيل  يف  اإلسالمي 
رشاكة املركز الطويلة مع جلنة األوراق املالية املاليزية. 
أقيم  وعشاء  استقبال  حفل  املستديرة  املائدة  وسبق 
كلتا  يف  باحلضور  وتفّضل  بلندن.  املدراء  معهد  يف 
ناظرين  السلطان  امللكي  السمّو  صاحب  املناسبتني 
جملس  وعضو  برياك  والية  سلطان  شاه،  الدين  معّز 
املالية.  ماليزيا  ملبادرة  امللكي  والراعي  املركز  أمناء 
البار،  زيد  سيد  داتوك  احلارضين  مجلة  من  وكان 
هيئة  رئيس  منصب  يف  مؤخرًا  تعيينه  تّم  والذي 
األوراق املالية املاليزية. وكان موضوع اجتامع املائدة 
املجتمعي  التأثري  ذو  "االستثامر  العام  هلذا  املستديرة 
دراسته  تّم  والذي  اإلسالمي"،  لالقتصاد  كامتداد 
حماور  حتت  رئيسية  جلسات  ثالث  خالل  ومناقشته 

 الندوات العلمية
 يف الفصل اجلامعي

امتداد لالقتصاد اإلسالمياألول
االستثامر ذو التأثري املجتمعي كـ

ترسيع نمّو االستثامر ذو التأثري املجتمعي، واالرتقاء 
اخلريي  العمل  التايل:  املستوى  إىل  اخلريي  بالعمل 
كاستثامر مغامر، وتسخري عوامل النجاح يف سندات 

مالية ذات تأثري جمتمعي.

يستمّر برنامج الزماالت الزائرة للمركز يف ازدهار، 
اجلامعي  العام  الزائرين خالل  الباحثني  بلغ عدد  إذ 
باحثان  فيهم  بام  بلدان،  باحثا من عرشة  املايض ٢٣ 
وهيئة  املركز  زمالة  عىل  اإلسالمي  التمويل  جمال  يف 
اهتاممات  وتراوحت  املاليزية.  املالية  األوراق 
والفقه  اإلسالمي،  التمويل  بني  البحثية  الباحثني 
األديان،  بني  واحلوار  واللغويات،  اإلسالمي، 
العامل  عىل  املطبقة  االجتامعية  العلوم  وجوانب 

اإلسالمي.
املركز  سيستضيف  الراهن،  اجلامعي  العام  ويف 
أفغانستان  دولة:   ١٧ من  زائًرا  باحًثا   ٢٧ حوايل 

وإندونيسيا  كونج  وهونج  ومرص  والصني  وكندا 
وكينيا وماليزيا واملغرب وباكستان واململكة العربية 
والواليات  وتركيا  وسوريا  وسنغافورة  السعودية 

املتحدة األمريكية وأوزبكستان.
الزائرة   تشيفنينج  زماالت  تزداد  أن  املتوقع  ومن 
 ،٢٠٢٠ عام  يف  مخسة  إىل   ٢٠١٩ عام  يف  أربعة  من 
الروسية.  تّم االتفاق عىل إضافة زمالة تشيفنينج  إذ 
قدرته عىل  الزائرة يف  الزمالة  برنامج  فعالية  وتكمن 
األكاديمية  التقاليد  خمتلف  من  الباحثني  استقطاب 
التي  الفرص  من  االستفادة  من  ومتكينهم  والثقافية 

تقدمها أوكسفورد للدراسة والبحث واحلوار.

 املشاركون يف الدورة العارشة للامئدة املستديرة

الزمالء املقيمون والزائرون يف الفصل اجلامعي األول

هيام الدكتورة  اليمني(:  إىل  اليسار  )من  املركز  يف  تشيفنينج   زمالء 
 القويص، والسيدة نيجورا خاكيموفا، والسيدة دينا رمضان، والسيدة

 أوموت كافالك



الصفحة ٤
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سعد املركز بالرتحيب برئيس جامعة أوكسفورد، 
أول  يف  رشف  كضيف  باتن،  كريستوفر  اللورد 
حفلة صيفية أقيمت يف حديقة أمري ويلز باملركز، 
وأتاحت  ضيف.  مائتي  من  أكثر  حرضها  والتي 
املركز  تقدير  عن  للتعبري  قّيمة  فرصة  احلفلة 
يف  السنني  مّر  عىل  لرباجمه  بدعمهم  حظى  ملن 
واملدنية،  واملهنية  األكاديمية  املتنوعة،  املجاالت 
باملركز  العهد  الضيوف حديثي  إضافة عىل متكني 
والتعرف  األكاديمية  منشآته  عىل  االطالع  من 

األكثر عىل براجمه والتواصل مع زمالئه.
الكليات  رؤساء  الضيوف  قائمة  وشملت 
باإلضافة  اجلامعة،  يف  العليا  املناصب  وأصحاب 
أقسامها  خمتلف  من  األكاديميني  الزمالء  إىل 
مالزم  اللورد  بنائب  املركز  رّحب  كام  وإداراهتا، 
جملس  وأعضاء  شاير  أوكسفورد  ملقاطعة   أول 

املدينة واملقاطعة واملعلمني من املدارس املحلية.
يف  ألقاها  التي  كلمته  يف  اجلامعة  رئيس  وأشار 
فريدة  مسامهة  يمّثل  املركز  مبنى  أن  إىل  املناسبة 

حمارضة املكتبة
سوزان  السيدة  قامت 
يف  األوىل  القّيمة  سرتونغ، 
متحف  يف  اآلسيوي  القسم 
بلندن،  وألربت  فيكتوريا 
بإلقاء حمارضة املكتبة السنوية 
الثانية للمركز حول موضوع 
الفنانون  الديوان:  "تصوير 
يف  املادية  والثقافة  املغول 
السابع عرش"، ركزت  القرن 
من خالهلا عىل القطع األثرية 
واألقمشة  املجوهرات  من 
اللوحات  إىل  الثمينة 
الزجاجية  واألواين  الزيتية 
يف  ومتثيلها  الفينيسية، 
املحفوظة  املغولية  املنمنامت 
وألربت  فيكتوريا  متحف  يف 
املؤسسات.  من  وغريه 
أكثر  املحارضة  وحرض 
وأعضاء  طالًبا  مخسني  من 
املحيل  واملجتمع  املكتبة 
وأعقب  أوكسفورد،  يف 
للحوار  فرصة  املحارضة 

والتواصل عىل املرطبات.

رئيس جامعة أوكسفورد في زيارة للمركز
حفلة احلديقة الصيفية

يف  اجلودة  والعالية  املتنوعة  املعامرية  اهلندسة  يف 
اجلامعة وأبدى تطّلعه إىل استمرار مسامهة املركز 

يف حياة أوكسفورد األكاديمية.

الرئيس مع املدير يف حفلة احلديقة الصيفية


