
ا في المجتمعات المسلمة الصحة العامة والعلوم والتكنولوجي

األثار  ملناقشة  العلمية  الندوات  من  سلسلة  بعقد  املركز  قام 
٣٠ عاًما  بمرور  احتفاالً  الدويل، وذلك  العلمي  للتعاون  املثمرة  
الربنامج،  هذا  وهيدف  للمركز.  الزائرة  الزماالت  برنامج  عىل 
لتمكني  والتنمية،  والكومنولث  اخلارجية  وزارة  من  بدعم 
أوكسفورد  يف  فرتة  قضاء  من  العامل  أنحاء  خمتلف  من  الباحثني  

املستقّل. والبحث  للدراسة 
استثنائًيا،  نجاًحا  الربنامج  من  السابقون  املتخّرجون  أحرز  وقد 
وجهات  لتقديم  الذكرى  هذه  بمناسبة  منهم  العديد  دعوة  وتّم 
وأوروبا  املتحدة  الواليات  فيها  بام  املختلفة،  البلدان  من  نظرهم 
والقوقاز  الوسطى  وآسيا  إفريقيا  وشامل  األوسط  والرشق 

وجنوب رشق آسيا.
إيكلامن  ديل  الربوفيسور  الندوات:  املتحدثون يف هذه  وتضّمن 
)كلية دارمتوث( والربوفيسور بروس لورانس )جامعة ديوك( من 
اخلارجية  )وزير  عيسى  بن  حممد  السيد  معايل  املتحدة؛  الواليات 
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والعلوم  العامة  الصحة  حول  مبتكًرا  مرشوًعا  املركز  يستهّل 
مسيس  املاسة  من  انطالقًا  املسلمة،  املجتمعات  يف  والتكنولوجيا 
املسلمة  البلدان  يف  واملجتمع  العلم  بني  العالقة  لدراسة  احلاجة 
ولتيسري فهم أعمق للرتابط بينهام. ويتبنى املركز يف نطاق هذا املرشوع 
التخّصصات  خمتلف  من  املستلهمة  املفاهيم  بني  جيمع  شاماًل  هنًجا 
أجل  من  االجتامعية،  والعلوم  الطبيعية  العلوم  سيام  ال  األكاديمية، 
هذا  حول  املعرفة  اتساع  تعزيز 

املوضوع.
مسامهة  حتليل  املرشوع  وهيدف 
العلمي  التقدم  يف  املسلمة  الدول 
األساليب  فرص  وحتديد  العاملي 
توّطد  التي  اجلديدة  واآلليات 
التعاون  ذلك  يف  بام  املسامهة،  هذه 

الدويل. 
اخلرباء  من  اثنني  تعيني  وتّم 
رئيسية  مناصب  عىل  البارزين 
ُعنّي  املرشوع:  هذا  لتنفيذ 

كالري،  ديفيد  السري  الربوفيسور 
جمدلني  لكلية  السابق  الرئيس 
منصب  يف  أوكسفورد،  بجامعة 
عىل  املرشوع  هلذا  األول  املستشار 
املركز،  يف  سلامن  امللك  زمالة 
مدير  مجيل،  شاهد  والدكتور 
البيولوجية  للعلوم  تريفيدي  كلية 
واختصايص  أشوكا  بجامعة 
عىل  اهلند،  يف  الرائد  الفريوسات 

للمرشوع.  الرئييس  الباحث  منصب 
للمرشوع،  األويل  النطاق  حتديد  يف  بسخاء  كالمها  ساهم  وقد 
دراسة  بمهمة  للنهوض  زمالءه  سلك  يف  انضاممهام  املركز  ويسعد 

العلوم والتكنولوجيا يف املجتمعات املسلمة.
التزام  التخصصات  املتعّدد  املرشوع  هذا  يعزز   أن  املأمل  ومن 
الدولية  للبحث إضافة إىل تطوير عالقاته  باتباع هنج تعاوين  املركز 

الفريدة.

املركز يطلق مرشوعا جديدا عن

السري ديفيد كالري

االحتفال بالذكرى الثالثين لبرنامج الزماالت الزائرة
 تشجيع التفاهم املعريف الدويل

الصفحة ١

أفريقيا؛  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  من  األسبق(  املغريب 
الدكتور هبرام عبد الكريموف )مدير معهد أبو الرحيان البريوين 
نايدا عزيزوفا )منتجة ومراسلة  للدراسات الرشقية( والدكتورة 
اإلذاعات  )حمررة،  إبراهيموفا  ديلورام  والسيدة   )RT لقناة 
الوسطى  آسيا  من   )BBC( الربيطانية  اإلذاعة  هليئة  العاملية 
الوطني  )املركز  بورغات  فرانسوا  والربوفيسور  والقوقاز؛ 
الفرنيس للبحث العلمي )CNRS( والربوفيسور أولريك فريتاغ 
رسي  وتان  أوروبا؛  من  احلديث(  للرشق  اليبنيز  مركز  )مديرة 
سيد حامد البار )وزير اخلارجية املاليزي السابق( والسيد خريي 
املاليزي(  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  )وزير  الدين  مجال 
ماليزيا(   ،CIMBملجموعة السابق  )الرئيس  رزاق  نذير  والسيد 

من جنوب رشق آسيا.
السابقني،  الزائرين  الزمالء  بإنجازات  الندوات  واحتفلت 

ومّهدت الطريق لنجاح املشاركني يف الربنامج يف املستقبل.

السري ديفيد كالري



الصفحة ٢

)كلية  ريدفورد  سكوت  البروفيسور  تحّدث 
عن  لندن(  بجامعة  واإلفريقية  الشرقية  الدراسات 
العصور  في  اإلسالمي  الفن  في  كتعويذة  ''الكتابة 
في  لوحظت  التي  التغييرات  وناقش  الوسطى''، 
مع  ١٠٠٠م  عام  حوالي  اإلسالمية  النصوص 

إشارة خاصة إلى الواجهات المعمارية. 
أبوسيف  بيرنس  دوريس  األستاذة  وتحدثت 
)كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية بجامعة لندن( 
المملوكية:  السلطنة  في  والحرفيين  ''الشعراء  عن 
درست  حيث  والفنية''،  األدبية  التفاعالت 

التبادالت الفنية في عالم العصور الوسطى. 
وتحّدثت 

نيالي  الدكتورة 
الحائزة  أوزلو، 
زمالة  على 
بالمركز،  تشيفنينغ 
في  ''الكنوز  عن 
توبكابي:  قصر 
في  النظر  إعادة 

المجموعات 
أرشيف  مستعرضًة  والمقدسة''،  اإلمبراطورية 
قامت  ثانية  ندوة  وفي  تركيا،  في  المتحف 
للعدالة''  المعمارية  ''التمثيالت  موضوع  بمناقشة 
العثمانية  الخالفة  قصور  عدة  في  المتواجدة 

الفلسفة

استضافة  تّم 
عن  ندوات  عدة 
التاريخ اإلسالمي 
الفصلني  خالل 

اجلامعيني 
املاضيني يف املركز.
الربوفيسور  تناول 
إيتون  ريتشارد 
)جامعة أريزونا( موضوع ''اهلند يف العرص الفاريس 
استكشف من خالل  إىل ١٧٦٥م''،  : من ١٠٠٠م 
الفاريس والعامل  العامل  املعّقدة بني  العالقات  عرضه 
السنسكريتي، مقرتًحا أن دراسة تاريخ جنوب آسيا 
املتعددة  الواسعة  الثقافات  عىل  الرتكيز  تستوجب 
عابرة   لغة  باعتبارها  السنسكريتية  اللغة  من  املنبثقة 

لالقاليم .
)جامعة  لو  كريستوفر  مايكل  الدكتور  وحتّدث 
واحلّج:  ''الوباء  موضوع  عن  أبوظبي(  نيويورك، 
شبه اجلزيرة العربية العثامنية يف ظّل التداعيات البيئية 
للهند الربيطانية''، وناقش قيود السفر للحّج خالل 
جائحة  مع  املقارنة  أن  إىل  مشريًا  الراهنة  اجلائحة 
الكولريا يف فرتة ١٨٣١-١٩١٤م قد جيدي نفعًا يف 

إدارة التنقل اجلامعي يف املستقبل.
وكان موضوع حديث الدكتور ألكسندر موريسون 
)جامعة أوكسفورد( ''الفتح الرويس لفرغانة خالل 
١٨٧٥-١٨٧٦م''، قام فيه بمناقشة تدمري خوقند يف 
استعراض  خالل  من  ذكراها  وإحياء  املطاف  هناية 
والدكتور  مالك  عديل  األستاذ  وقام  ثري.  تارخيي 
حول  مناقشة  بإدارة  املركز  زمالء  من  نظامي  معني 
موضوع ''الصوفية والدولة واملجتمع''، والتي أدت 
التصّوف  تعاليم  تطبيق  طرق  عن  حيوي  بحث  إىل 

الفقه  حول  العلمية  الندوات  إلقاء  تّم 
املركز:  زمالء  من  عدد  قبل  من  اإلسالمي 
فقيه  ''منهج  عن  يونس  سلامن  الدكتور  حتّدث 
أرشف  رأي  الفقهي:  التغيري  جتاه  متحّفظ 
للمرأة''؛ السيايس  احلكم  عن  التهانوي  عيل 
بعنوان  ندوتني  عبايس  زبري  الربوفيسور  وألقى 
النظام  يف  اإلسالم  دمج  الرشيعة:  ''دسرتة 
اإلسالمي  الفقه  ''انسانية  و  الباكستاين''  القانوين 
باكستان''؛ يف  القوانني  أسلمة  الدولة:  وتسخري 
''إدارة  عن  الغضباين  طارق  الدكتور  وحتدث 
الدينية  القواعد  حيث  من  الصحراء  يف  املياه 
القانونية  التعددية  اإلدارة:  وسياسة  واهلوية 
درس  الحقة  ندوة  ويف  التفاعل''،  وإشكالية 
الدينية  والقواعد  الدولة  ''سياسة  موضوع 
باستخدام  املوروثة''،  االجتامعية  والتقاليد 
اجلزائرية؛ الصحراء  من  حالة  دراسة 
موضوع  باللة   حنان  الدكتورة  وتناولت 
االجتامعية  التنمية  يف  القانون  حكم  ''دور 
اإلسالمية''. للمجتمعات  واالقتصادية 

التاريخ العاملي

في  الزائرة  الزميلة  الل،  راشمي  الدكتورة  قامت 
عن  البحثية  ورقتها  بعرض  أنجليا،  إيست  جامعة 
''التأثير األفالطوني على الفارابي''، بّينت فيه مدى 
الفيلسوف  على  المعرفية  أفالطون  نظريات  تأثير 
ُعرف  قد  والذي  الفارابي،  النصر  أبي  اإلسالمي، 
اإلسكندرية  لمدرسة  الفلسفية  بالتقاليد  تأّثره 
فالسفة  بين  من  سبق  فضل  وله  الكالسيكية، 
في  وأرسطو  أفالطون  أفكار  تناول  في  المسلمين 

كتاباته.

الدراسية  املنح  برنامج  يوّفر 
للطالب  فرصًا  للمركز 
الدراسات  ملواصلة  البارزين 
جامعة  يف  والعليا  اجلامعية 
تقديم  تّم  وقد   ، أوكسفورد 
لتسعة  شاملة  دراسية  منح 
طالب جدد يف جماالت علمية 
وإدارة  القانون  تشمل  متنّوعة 
والسياسة  واالقتصاد  األعامل 
والدراسات  واإلدارة  العامة 
الدولية  والصحة  البيزنطية 
وعلم  االستوائي  والطب 
ويعود  والتاريخ.  األدوية 
من  املركز  متّكن  يف  الفضل 
املنح  هذه  من  أربعة  تقديم 
مع  األمد  طويلة  رشاكته  إىل 

مؤسسة خزانة املاليزية. 

 املنح الدراسية: استمرار
 الدعم للطالب يف

أوكسفورد

للزماالت  براجمه  ضمن  ويف 
البحثية  والزماالت  الزائرة 
اجلامعي  العام  خالل  الزائرة 

الراهن تّم استضافة كّل من:
عىل  عبايس،  زبري  الدكتور 

تشيفنينغ؛ زمالة 
باللة،  حنان  مها  الدكتورة 

عىل زمالة بحثية زائرة؛
جاليفا،  ديانا  الدكتورة 

مقيمة؛ كباحثة 
عىل  غضباين،  طارق  األستاذ 

تشيفنينغ؛ زمالة 
عبد  فوزي  أمحد  الدكتور 

احلميد، كباحث مقيم؛
عىل  أوزلو،  نيالي  الدكتورة 
زمالة عبد اهلل جول تشيفنينغ؛
قوار،  الدين  نور  الدكتور 

كباحث مقيم؛
رحيمي،  هارون  الدكتور 
البخاري  اإلمام  زمالة  عىل 

الزائرة؛ البحثية 
توماس،  القادر  عبد  السيد 
االسواق    هيئة  زمالة  عىل 
التمويل  يف  املاليزية  املالية 

اإلسالمي؛
حممد  مستقيم  حممد  واألستاذ 
ظريف، عىل زمالة تشيفنينغ.

 الزامالت الزائرة
٢٠٢٠-٢١

استكشاف الثقافات اإلسالمية العالمية
ندوات املركز

الفقه اإلسالمي

الفن والعامرة



الصفحة ٣

وتّم تناول املواضيع ذات صلة خالل ندوات زمالء 
الزائرين:  املركز 

التحّديات  باللة عرًضا عن  الدكتورة حنان  قّدمت 
التي تواجهها احلوكمة الرشعية للتمويل اإلسالمي 

يف كينيا؛ 
التمويل  عن  رحيمي  هارون  الدكتور  وحتّدث 
بقضايا  منّوها  وحتّدياته،  أفغانستان  يف  اإلسالمي 
عىل  احلصول  ومشاكل  القانوين  التحديد  عدم 
الرشكات  عىل  الرتكيز  إىل  العام  واالفتقار  االئتامن 

واملتوسطة؛  الصغرية 
وقّدم الدكتور نور الدين قوار منظوًرا إقليمّيا فريًدا 
البنوك  داخل  الرشيعة  حوكمة  عن  حديثه  خالل 

التشاركية؛  املغربية 
وألقى السيد عبد القادر توماس الضوء عىل مقاصد 
مرتكزا  اإلسالمي  التمويل  يف  وتطبيقاهتا  الرشيعة 

عىل تطبيقات قانون اإلفالس.
ِقبل  تّم وضع خطط من  لقد  املستقبل،  إىل  وبالنظر 
العمل  إلعادة  باملركز  اإلسالمي  التمويل  قسم 
بام يف ذلك  وباكستان،  بنغالديش واهلند  امليداين يف 
األصول  بضامن  األصغر  للتمويل  اجلديد  املرشوع 

للنساء يف باكستان.

أربعة  بعقد  الراهن  اجلامعي  العام  خالل  املركز  قام 
خمطوطات  دراسة  طرق  ملناقشة  علمية  ندوات 

املصحف الرشيف من املنظار التارخيي واالجتامعي.
بونجيانينو  أومربتو  الدكتور  بعرض  السلسلة  بدأت 
املروية  غري  ''القصص  حول  أوكسفورد(  )جامعة 
القيم  خالله  من  استكشف  املغربية''،  للمصاحف 

الضمنية لألشخاص املرتبطني هبذه املخطوطات. 
وتىل هذا حديث الدكتور ذو الفقار هريجي )جامعة 
الرشيف  املصحف  خمطوطات  عن  تورنتو(  يورك، 
من  عرش  والتاسع  عرش  الثامن  القرنني  من  املزخرفة 

جزيرة بات يف كينيا وما تنبئ عن أصحاهبا.
)املكتبة  جالوب  تيه  أنابيل  الدكتورة  وتناولت 
موضوع  البحثية  ورقتها  يف  لندن(  الربيطانية، 
زخرفة  يف  سوالويزي  ملعارش  الزهري  ''األسلوب 
املدارس  عىل  خالهلا  من  الضوء  ألقت  املصحف''، 

الفنية اإلقليمية وال سيام مدرسة سوالويزي. 
مرزا  ثناء  الدكتورة  بمحارضة  السلسلة  وانتهت 
واشنطن  يف  اآلسيوي  للفن  الوطني  )املتحف 

الزخارف المصحفية ومراميها
استجالء املخطوطات

عن  العاصمة( 
هرار:  ''مصاحف 
خمطوطات  تقاليد 
مستقصاة  إثيوبية'' 
هذه  تكشفه  ما 

املخطوطات 
املجتمعات  عن 

املسلمة اإلثيوبية.
هذه  وسبقت 
حمارضة  السلسلة 

الربوفيسور 
كونتاديني،  آنا 

مجعية  مع  بالتعاون 
الكتاب  ''ثقافة  بعنوان  للببليوغرافيا،  أوكسفورد 
الثالث  القرن  من  مصّورة  عشبة  العريب:  العامل  يف 
عرش''، سّلطت الضوء من خالهلا عىل التعاون الفني 
واملشاركة العلمية مع نّص كالسيكي رئييس يف العامل 

العريب يف العصور الوسطى. 

مصحف رزبيهان

 االقتصاد اإلسالمي والتمويل القيمي
افرتاضّيًا  اإلسالمي  التمويل  ندوات  واستمّرت 
يف  تسّببت  والتي  االجتامعي،  التقييد  فرتة  خالل 
تشجيع حضور أكرب للمشاركني من الرشق األوسط 

وجنوب رشق آسيا.
املكتب  يف  القسم  مدير  أكني،  طارق  الدكتور  قام 
املايل لرئاسة اجلمهورية الرتكية، بتقديم عرض حول 
إىل  احلجم  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  توصيل 
التمويل، ويف عرض تقديمي آخر أوجز اسرتاتيجية 

احلكومة الرتكية لـ''متويل املشاركة''. 
جورج  )جامعة  أمحد  عطية  الدكتورة  وقّدمت 
واشنطن( عرضًا من منظور أنثروبولوجي عن قطاع 
''السياحة احلالل'' رسيع النمو والذي يشكل حصة 
كبرية من الناتج املحيل اإلمجايل للعديد من البلدان. 
ريثيل  لينا  الدكتورة  حتّدثت  صلة،  ذي  عرض  ويف 
للتمويل  العاملية  احلوكمة  عن  وارويك(  )جامعة 
خالله  من  أوضحت  احلالل،  والغذاء  اإلسالمي 
الطابع العابر للحدود املتزايد لالقتصاد اإلسالمي.

وقّدم الدكتور سلامن سيد )البنك اإلسالمي للتنمية، 
األبعاد،  متعّدد  والفقر  التدّين  حول  بحثًا  جدة( 
املايل  الشمول  إمكانات  حول  البحث  إىل  باإلضافة 

الناجتة عن تطورات الذكاء االصطناعي.

تّم دعم املركز للدكتورة ديانا 
الباحثات  إحدى  جاليفا، 
مؤمتر  باستضافة  املقيامت، 
قامت  اإلنرتنت  عرب  دويل 
الفصل  خالل  بعقده 
حول  الثاين  اجلامعي 
والعامل  ''روسيا  موضوع: 
خالل  من  اإلسالمي: 
اإلسالمية  اهلويات  عدسة 
املشرتكة''. وشمل املسامهون 
فيه الربوفيسور روي أليسون 
أوكسفورد(،  )جامعة 
نومكني  فيتايل  الربوفيسور 
الرشقية،  الدراسات  )معهد 
الروسية  األكاديمية 
ألكسندر  الدكتور  للعلوم(، 
أوروبا  )معهد  شوميلني 
العلوم  ألكاديمية  التابع 
الربوفيسور  الروسية(، 
)جامعة  كاتز  مارك 
الدكتور  ميسون(،  جورج 
موريسون  ألكسندر 
أوكسفورد(،  )جامعة 
يميليانوفا  غالينا  الدكتورة 
الربوفيسور  لندن(،  )جامعة 
)جامعة  هريزيغ  إدموند 
الربوفيسور  أوكسفورد(، 
)أمسرتدام(،  كيمرب  مايكل 
ساليكوف  إلسور  الدكتور 
االحتادية(،  قازان  )جامعة 
يارليكابوف  أمحد  الدكتور 
الدولية  الدراسات  )معهد 
احلكومي  موسكو  معهد  يف 
الدولية(  للعالقات 
التيبوف  لينار  والربوفيسور 

روسيا والعامل اإلسالمي
 من خالل عدسة اهلويات

اإلسالمية املشرتكة

الدين  نور  الدكتور  يقوم 
قوار ، أحد الباحثني املقيمني 
يف املركز، بالتحضري إلصدار 
فرنسية  بلغة  منشوره 
األعىل  املجلس  بموضوع 
ووظيفة  املغرب  يف  للعلامء 
التمويل  يف  بآرائهم  االلتزام 
التشاركي، والذي قام بكتابة 
مقدمة عليه السيد عبد القادر 
عىل  احلاىل  احلائز  توماس، 
املالية  االسواق  هيئة  زمالة 
ويعكس  باملركز،  املاليزية 
الفوائد  بعض  املشاركة  هذه 
العلمي  للتفاعل  القّيمة 
تقديمه  للمركز  يمكن  الذي 

إىل الباحثني فيه.

التمويل التشاركي
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عىل  باحلصول  مؤخًرا  املركز  مكتبة  قامت 
الفقيه  املحّدث  من  لكّل  اخلاصة  املجموعات 
واملؤرخ  غدة  أبو  الفتاح  عبد  الشيخ  الراحل 
واملؤرخ  نظامي  أمحد  خليق  الربوفيسور  الراحل 

الراحل الربوفيسور كليفورد إدموند بوسورث.
نظامي  أوراق  أرشفة  من  األوىل  املرحلة  ومتّت 
املقبل  العام  خالل  يتّم  أن  املقّرر  ومن  اخلاصة، 
اخلاصة  غدة  وأبو  بوسورث  أوراق  أرشفة 
صيانة  يف  العمل  بدأ  كام  مماثل،  مستوى  عىل 
أوكسفورد  احتاد  رعاية  حتت  املخطوطات 

للصيانة.
جملًدا   ٣٢٨٠٢ املكتبة  خزانة  بلغت  وقد 
مفهرسة  مادة   ١٧٠٠٠ ذلك  يف  بام  مفهرًسا، 
مجيعها  استطالع  يمكن  املركز،  ملكتبة  حرصية 
جامعة  ملوارد  اإللكرتوين  الفهرس  خالل  من 
املطبوعة  الكتب  اخلزانة  وتشمل  أوكسفورد. 
والعربية  اإلنجليزية  باللغات  العلمية  واملجالت 

واألردية.

 جملة الدراسات
اإلسالمية 

من  األخري  العدد  وحيتوي 
اإلسالمية  الدراسات  جملة 
من:  لكل  مقاالت  عىل 
عن  بويلستون  نيكوالس 
إىل  الداخل  من  ''اإلسالم 
عني  تصّور  إعادة  اخلارج: 
لإلسالم  اهلمداين  القضاة 
يوسف  موّجهة''؛  كقّوة 
الفتح  ''من  عن  الصويف 
تفسري  إعادة  التعايش:  إىل 
املرغيناين  الدين  برهان 
لفقه   )١١٩٧/٥٩٣ )ت 
وايزمان  وإسحاق  اجلهاد''، 
''حممد  عن  عدوي  ورقية 
وانحدار  البيطار  هبجت 
سوريا  يف  احلداثية  السلفية 
إضافة  العرشين''،  القرن 
 ١٦ لـ  ونقد  عرض  عىل 
عن  حديثة  إصدارات 

اإلسالم والعامل اإلسالمي.

مجموعات الكتب  الخاصة والفهرس الموسع
مكتبة املركز

العربية  باللغات  جملد   ٢٠٠٠٠ يزال  وال 
سيثري  مما  الفهرسة،  قيد  واألردية  والفارسية 

خزانة املركز بشكل أكرب.

مكتبة املركز

اإلصدار ٣٢ العدد ٢
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