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OXFORD CENTRE FOR ISLAMIC STUDIES

e Duke of York Visits the Centre

Prince Andrew, The Duke of York, visited the
in Trinity Term. He was received by the Director
ven a tour of the Centre’s New Building. The Lord
nant of Oxfordshire, the Sheriff, the Lord Mayor
her dignitaries from the City and the County
ord and senior members of the University were
resent for the visit. Prince Andrew viewed an
ion of the work of the Centre and was given
fing on its current activities. He expressed his
ation for the design and quality of construction
new building. Upon completion the new building
ovide teaching, research, accommodation, library
xhibition facilities for a residential academic
unity. Among its features is a garden designed by
ron of the Centre, HRH The Prince of Wales.
the UK Special Representative for International
and Investment, Prince Andrew welcomed the
’s role as a global meeting-point for academic
ation between the Muslim and Western worlds
ncouraged it to pursue such a role within the
ational business community.
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منح االمتياز الملكي

لمركز أوكسفورد للدراسات اإلسالمية

HRH The Duke of York with the Director

am and Europe

t of the Centre’s Distinguished Speaker series, the
ary-General of the Organization of the Islamic
rence, Professor Ekmeleddin Ihsanoglu, lectured
am, an integral part of European identity’. The
lecture was organized
in association with
the European Studies
Centre at St. Antony’s
College, and attracted
a capacity audience
in the University
Examination Schools.
Professor Ihsanoglu
emphasized that there
had been an Islamic
presence in Europe
for centuries and that,
for this reason alone,
Islam was part of

the European identity. Historical encounters between
different faiths in Europe did provide examples of coexistence and mutual toleration, as well as of conflict
and intolerance. The Muslim presence in contemporary
Europe was therefore of particular significance at a
time when the achievement of greater dialogue and
understanding between peoples of different cultural
backgrounds was of such importance to the wider
community. The Secretary-General was hopeful that
such dialogue could achieve that peaceful co-existence
desired by those of all faiths, and lead to the realization
of that human diversity which should be celebrated as
part of God’s design for mankind. Professor Ihsanoglu
subsequently responded to a variety of questions and
the appreciation of the audience was expressed in a vote
of thanks by Sir Marrack Goulding, former Warden of
St. Antony’s College. Before attending a dinner in his
honour Professor Ihsanoglu was conducted on a tour of
the new building by the Director.
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األمير تشارلز مع رئيس مجلس أمناء المركز والمدير

تلقى المركز بهذه المناسبة رسائل الترحيب من رئيس وزراء
 ونائب رئيس الوزراء وعدد كبير، وزعيم المعارضة،بريطانيا
 وأصدر الدكتور فرحان أحمد،من األصدقاء والمساعدين للمركز
نظامي مدير المركز والحائز على وسام سي بي اي الملكي بيا ًنا
 أتقدم فيها بالشكر واالعتراف،«إن هذه لمناسبة تاريخية فريدة:قائال
بالجميل لجميع أولئك الذين ساهموا في تشجيع المركز ودعم تطويره
.”منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا
وحضر الحفل كذلك معالي السيد داتو سري نجيب رزاق رئيس
 ومعالي الدكتور عبد اهلل عمر نصيف رئيس مجلس،وزراء ماليزيا
، وصاحب السمو الملكي األمير تركي الفيصل،أمناء المركز
 وصاحب السمو،وسعادة الدكتور الشيخ محمد صباح السالم الصباح
 وصاحبة السمو الملكي األميرة،الملكي الدكتور راجه ناظرين شاه
 واإلمارات، وعمان، وقطر، كما حضره الوزراء من بروناي،بسمة
 وآسيا، واألشخاص البارزون من العالم العربي،العربية المتحدة
. وآسيا الوسطى،الجنوبية الشرقية
 على،وحضره كذلك عدد كبير من السفراء والمندوبين السامين
 كما،رأسهم عميد السلك الدبلوماسي سعادة السيد خالد الدويسان
حضر المناسبة األكاديميون من الجامعات والمعاهد التعليمية
 ومساعدو نائب رئيس، من العالم اإلسالمي وخارجه،المختلفة
 والقادة السياسيون،الجامعة وكبار األكاديميين من جامعة أوكسفورد
.من األحزاب المختلفة في بريطانيا
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يسر مركز أوكسفورد للدراسات اإلسالمية أن يعلن أن جاللة
الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا تفضلت بمنح مركز أوكسفورد
 تقديرًاRoyal Charter للدراسات اإلسالمية االمتياز الملكي
 وتم االحتفال بمنح هذا.لجهود المركز ومكانته العلمية الدولية
االمتياز في حفل استضافه الراعي الفخري للمركز صاحب السمو
الملكي األمير تشارلز ولي عهد بريطانيا في قصر السانت جيمس
 حضره كبار الممثلين من،2012  مايو15 بلندن يوم الثالثاء
، والقادة السياسيون من جميع األحزاب،جامعة أوكسفورد وكلياتها
 وممثلو،وأعضاء المركز ومساعدوه من بريطانيا وخارجها
.المؤسسات األكاديمية التي يحافظ المركز على الصالت بها
 والذي يرجع تأريخه إلى القرن الثالث عشر،إن االمتياز الملكي
 ومن، ال يمنح إال لمؤسسة بارزة معترف بدورها الرائد،الميالدي
أهم المؤسسات العلمية التي حصلت على هذا االمتياز جامعة
. وعدد من المعاهد العلمية البارزة، وعدد من كلياتها،أوكسفورد
صرح صاحب السمو الملكي األمير تشارلز في خطابه بأن االمتياز
الملكي جائزة تاريخية صادقة أكرمت بها أول منظمة إسالمية في
 واستمر األمير في تأكيده على دور المركز،تاريخ هذا البلد الطويل
في تنمية فهم لحضارة اإلسالم وثقافته قائم على اطالع أفضل
 إنما: وأضاف قائال.والتحديات التي تواجهها الجاليات اإلسالمية
مثل هذا الفهم يساعد على الحوار واالحترام والتسامح والذي يميز
.قيمنا الوطنية

األمير تشارلز مع رئيس وزراء ماليزيا
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الراعي الفخري يحتفل بإنجاز المركز
أصحاب السمو الملكي ،وأصحاب المعالي ،وأصحاب السيادة
السالم عليكم
كراع فخري لمركز أوكسفورد للدراسات اإلسالمية منذ ثمانية
عشر عامًا ال أملك إال أن أقول :ما أكبر سعادتي أن نحتفل بمنح
االمتياز الملكي لمركز أوكسفورد للدراسات اإلسالمية .إن هذه
لجائزة تاريخية صادقة ،وإن المركز ألول منظمة إسالمية تتشرف
بهذا االمتياز خالل تاريخ هذا البلد الطويل ،يرجع تاريخ االمتياز
الملكي إلى القرن الثالث عشر ،وينضم المركز اآلن إلى أسرة بارزة
فائزة بهذا االمتياز تضم الشركات البارزة ،مراكز التفوق العلمي،
وجامعتانا العتيقتان جامعة أوكسفورد وجامعة كيمبرج ،والمنظمات
الخيرية.
وبهذه المناسبة اسمحوا لي كخريج من جامعة كيميرج أن أذكر
أن كيميرج حصلت على االمتياز الملكي قبل أوكسفورد بعشر
سنوات .قد كان كثير منكم ممن حضر هذا االحتفال في هذا المساء
يملك بصيرة نافذة إذ أدركتم أهمية المركز وقواته الكامنة خالل
أيامه األولى في منتصف الثمانينات ،إني أقدم شكري من أعماق
قلبي إلى كل واحد منكم لدعمكم ،السيما أمناء المركز السابقين
والحاضرين ،وجامعة أوكسفورد نفسها والتي عملت مع المركز
عن كثب وبصورة فعالة.

قد تغير األمر كثيرًا عن الوقت الذي بدأ فيه المركز حياته في كوخ
خشبي في شارع السانت كروس .وال شك أن ذلك الكوخ صار على
مسافة شاسعة من المبنى الشامخ الرائع المرتفع على نهاية الشارع
الرئيسي خلف كلية مودليان ،والذي يقدم مثاال جميال لالمتزاج بين
الفن المعماري اإلسالمي التقليدي ومباني كليات أوكسفورد ،وإذ
حدث تغير كبير في البناء فإن المبادئ األكاديمية التي تم تأسيس
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المركز عليها من التفوق في البحث والدراسة ،والحوار ،والنقاش
واالحترام المتبادل تبقى ثابتة.

“إن هذه لجائزة تاريخية صادقة ،وإن
المركز ألول منظمة إسالمية تتشرف بهذا
االمتياز خالل تاريخ هذا البلد الطويل”
إنه يبدو لي صادقًا بصورة كاملة أننا هنا في المملكة المتحدة يجب
أن نبذل ما في وسعنا لتغذية مؤسسة تقوم بتنمية فهم لحضارة
اإلسالم وثقافته قائم على اطالع أفضل والتحديات التي تواجهها
الجاليات اإلسالمية ،وتذكر كذلك العالم اإلسالمي والغرب بالمبادئ
العالمية الخالدة لالنسجام والتوافق المتسربة في اإلسالم والتي
يحتاج العالم أن يكتشفها بصورة متسارعة في حفاظها على مستقبل
أجيالنا القادمة ،وإنما يمكننا من خالل مثل هذا الفهم أن نزيد
من الحوار واالحترام والتسامح مما يعتبر من خصائص قيمنا،
وهذا شيئ أحاول تحقيقه منذ عقدين من الزمان ،ال شك إنه كان
تحت رعاية مركز أوكسفورد للدراسات اإلسالمية وبجانب الشاب
الدكتور فرحان أحمد نظامي إذ أعربت عن أفكاري في كلمتي حول
موضوع «اإلسالم والغرب» ،والعجب أنها ال تزال هي المحاضرة
األولى التي تأتي بربح مالي ضئيل كل عام.
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إني أشعر بأن كثيرًا من المشاكل الكامنة التي
تحدثت عنها آنذاك ظهرت لنواجهها  ...ويؤكد
ذلك بكل بساطة أهمية المؤسسات مثل المركز في
تطوير الحوار والتفاهم الذي يشتد الحاجة إليه في
عالمنا المعاصر.

“يجب أن نبذل ما في وسعنا
لتغذية مؤسسة  ...وتذكر
كذلك العالم اإلسالمي والغرب
بالمبادئ العالمية الخالدة
لالنسجام والتوافق المتسربة في
اإلسالم”
أصحاب السمو الملكي والسيدات والسادة ،وفي
الختام أود أن أقول مرة أخرى ما أشد فرحي
أن أرى هذا العدد الكبير من مساعدي المركز
يجتمعون في قصر السانت جيمز هذا المساء
السيما أولئك الذي رحلوا من بعيد ،أرجو تضموا
أصواتكم جميعًا في تهنئة المركز بهذا اإلنجاز
العظيم الصادق.
إلى جانب المشاركة الفعالة في الحياة العلمية
واألكاديمية في أوكسفورد عن طريق دراسة
حضارة اإلسالم وثقافته فإن المركز قد قام بتنمية
التواصل العلمي واألكاديمي مع عدد من المعاهد
والمؤسسات العلمية البارزة في العالم .وإني واثق
بأن دور المركز البارز في مجال البحث والدراسة
سينمو خالل األعوام القادمة ،وأنه يملك فرصة
إلسهامه النادر في تقديم فهم أفضل عن العالم
اإلسالمي وحوار دولي أكثر إيجابيا قائم على
أسس أكاديمية متينة.
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القادة الوطنيون يهنؤون المركز
ورحب بهذا االمتياز الملكي الذي تشرف به المركز القادة السياسيون البريطانيون ترحيبا حارا ،وفيما يلي تصريحات رئيس
الوزراء ،وقائد الحزب المعارض ،ونائب رئيس الوزراء:
إني سعيد بأن تم منح مركز أوكسفورد للدراسات اإلسالمية هذا االمتياز الملكي ،إن ذلك لتقدير هام إلسهام
المركز الفريد نحو دراسة الحضارة اإلسالمية في أوكسفورد ،وتعهد المركز بقيم الحوار واالحترام المتبادل
والتي تحتل مكانة القلب في الحياة المدنية الفاضلة في البالد ،والعالقات البريطانية القوية عبر العالم ،أرجو
أن المركز سيستمر في لعب دور هام في حباتنا الوطنية فاألعوام المقبلة.
معالي السيد ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء

إن منح االمتياز الملكي اعتراف بما بذله المركز من الجهد الغير العادي والرؤية الواضحة في تطويره
كمؤسسة شبه فريدة في جمعها بين تطوير المعرفة اإلسالمية والتعهد بإحضار الباحثين من الشرق والغرب
معا للتعزيز المتبادل ،إني أرجو أن هذا التشريف األخير سيعمل في مضاعفة تنمية المركز في العقود
القادمة.
معالي السيد إيد ميليباند
قائد المعارضة

إن هذه لحظة هامة جدا لمركز أوكسفورد للدراسات اإلسالمية وإنه العتراف جدير بالذكر بمنظمة طورت
نفسها بصورة متسارعة كمؤسسة أكاديمية تحمل األهمية العالمية ،إن تنمية التفاهم والحوار األكاديمي أمر
أساسي في تطوير المشاركة المتقدمة مع العالم اإلسالمي ،وإنه لفي صالحنا في داخل المملكة المتحدة
وخارجها ،أتمنى للمركز كل نجاح إلسهامه المتواصل في تطوير وتحسين فهم الثقافة الثرية والتراث الخسب
للعالم اإلسالمي.
معالي السيد نيك كليغ
نائب رئيس الوزراء
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