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عقد المركز مؤتمرًا دوليا حول موضوع » العلوم في المجتمعات 
مايو  شهر  في  بارك  ديتشلي  في  والحاضر«  الماضي  اإلسالمية: 
التكنولوجيا  جامعة  مع  بالتعاون  المؤتمر  تنسيق  وتم  2012م، 

تشجيع  إلى  بارك  بديتشلي  المنعقدة  المؤتمرات  بماليزيا.تهدف 
الحوار والتفاهم بين العالمين اإلسالمي والغربي من خالل استقطاب 
مجموعة مؤثرة من القادة واألكاديميين والصحفيين وصانعي القرار.
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As part of the Centre’s Distinguished Speaker series, the 
Secretary-General of the Organization of the Islamic 
Conference, Professor Ekmeleddin Ihsanoglu, lectured 
on ‘Islam, 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 Duke of York Visits the Centre

Islam and Europe

HRH The Duke of York with the Director

HRH Prince Andrew, The Duke of York, visited the 
Centre in Trinity Term. He was received by the Director 
and given a tour of the Centre’s New Building. The Lord 
Lieutenant of Oxfordshire, the Sheriff, the Lord Mayor 
and other dignitaries from the City and the County 
of Oxford and senior members of the University were 
also present for the visit. Prince Andrew viewed an 
exhibition of the work of the Centre and was given 
a briefing on its current activities. He expressed his 
admiration for the design and quality of construction 
of the new building. Upon completion the new building 
will provide teaching, research, accommodation, library 
and exhibition facilities for a residential academic 
community. Among its features is a garden designed by 
the Patron of the Centre, HRH The Prince of Wales.

As the UK Special Representative for International 
Trade and Investment, Prince Andrew welcomed the 
Centre’s role as a global meeting-point for academic 
cooperation between the Muslim and Western worlds 
and encouraged it to pursue such a role within the 
international business community.

the European identity. Historical encounters between 
different faiths in Europe did provide examples of co-
existence 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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عالج المؤتمر ثالثة جوانب رئيسية من األفكار والنظريات العلمية 
الذهبي  العصر  في  العلمية  التحقيقات  اإلسالمية:  المجتمعات  في 
ووضع  اإلسالم،  في  للعلوم  واألخالقي  الفلسفي  واألساس  للعلوم، 
من  عدد  اتخاذ  وتم  المعاصرة.  اإلسالمية  المجتمعات  في  العلوم 
في  واالبتكار  العلمي  البحث  في  التقدم  لتشجيع  الهامة  التوصيات 

المستقبل.
إن المؤتمر والذي حضره أكثر من أربعين مشارًكا تفضلت بافتتاحه 
جامعة  رئيسة  إدريس  راجه زريث صوفيه  الملكي  السمو  صاحبة 
للجلسات  والرؤساء  المحاضرون  وشمل  بماليزيا،  التكنولوجيا 
األساسية والمجموعات العاملة الدكتور عدنان شهاب الدين )المدير 
العام لمؤسسة الكويت لتقدم العلوم(، والبروفيسور داتو زيني اوجانك 
ديفيد  والبروفيسور  بماليزيا(،  التكنولوجيا  جامعة  رئيس  )نائب 
الرئيسي لمكتب الخارجية  العلمي  كالري ايف آر ايس )المستشار 
الفلكية  الجمعية  )رئيس  ديفيس  والبروفيسور روجر  والكومنولث(، 
الملكية(، والسير كرسبين تيكيل )ممثل المملكة المتحدة الدائم السابق 

لدى األمم المتحدة(.
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ندوات علمية حول اإلسالم في أوربا   
موضوع  حول  العلمية  الندوات  من  سلسلة  بتنظيم  المركز  قام 
هذه  وقصدت  الثاني،  الجامعي  الفصل  خالل  أوربا  في  اإلسالم 
والقضايا  اإلسالمي  للوجود  األوربي  التصور  معالجة  السلسلة 
للتحديات  رؤيتهم  بعرض  المختلفون  المحاضرون  وقام  المتعلقة، 
من  وإنه  والدين،  والعقل  المعتقدات  بين  العالقة  بدراسة  المتصلة 

الصعب في مجتمع علماني التوصل إلى إطار عام مشترك.
شمل المحاضرون األستاذ جوركان أيس نيلسن )جامعة كوبنهاجن( 
حول موضوع »من هو المسلم في أوربا؟«، والبروفيسور جوناثان 
وراء  فيما  »النظر  موضوع  حول  اكسيتر(  )جامعة  كيثنز-مازر 
أوربا،  في  واإلسالم  األمن  تهويل  عدم  والتطرف:  الراديكالية 
والبروفيسور ليف ستينبرك )جامعة لوند، سويدن( حول »المسلمون 
بلجي(  إسطنبول  )جامعة  كايا  أيهان  والبروفيسور  السويد«،  في 
حول موضوع »اإلسالموفوبيا كصورة للحكم: الثقل الغير المحتمل 
كيمبرج(  )جامعة  ايدمندس  جون  والبروفيسورة  الخوف«،  لسياسة 

المشاركون في مؤتمر ديتشلي

»هل  موضوع  حول 
حقوق  حركة  خذلت 
في  المسلمين  اإلنسان 
والدكتورة  أوربا«، 
سلفيستري  سارة 
لندن(  مدينة  )جامعة 
»النساء  موضوع  حول 
أوربا:  في  المسلمات 
البرقع«،  نزاع  وراء 
ماري  والبروفيسور 
مت- )جامعة  هكمان 

حول  لندن(  روبوليتان، 
كسوة الكعبة أهديث إلى المركز من قبل تان سري 

راشد حسين

األيرلندية  الجاليتين  في  التأثير  مشتبهًا:  بكونه  الشخص  »اتهام 
والمسلمة في بريطانيا 2007-1974«.



شهر  غرة  في 
رئيس  فبرايرقام 
سراييفو  جامعة 
للمركز،  بزيارة 
البروفيسور  ورافق 
في  كاكلوفيكا  فاروق 
رئيس  الزيارة  هذه 
عصمت  البروفيسور  اإلسالمية  الدراسات  قسم 
السابق  )الباحث  الجامعة  مكتبة  ومدير  بوساتليك، 
التوقيع  وتم  زوبجفك،  عاصم  السيد  المركز(  في 
على مذكرة تفاهم كأساس لتعزيز التعاون األكاديمي 

فيليبس  تريفور  السيد  قام 
رئيس جمعية المساواة وحقوق 
اإلنسان بزيارة المركز في 27 
ببرنامج  إعالمه  وتم  مارس، 
الدولي  للتواصل  المركز 
والمنح الدراسية والذي يشجع 
في  للدراسة  أوسع  إمكانية 

جامعة أوكسفورد.

شهر  غرة  في 
2012م  مارس 
السيد  معالي  قام 
عبد  ناصر 
الناصر  العزيز 
الجمعية  رئيس 
لألمم  العامة 
بزيارة  المتحدة 
حيث  للمركز 
محاضرة  ألقى 
موضوع  حول 

رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة يحاضر حول الزائرون في المركز
األمم المتحدة والتحديات العالمية

»التحديات العالمية ودور األمم المتحدة في فجر القرن 
في  الطويلة  خبرته  من  استنتاجًا  والعشرين،  الواحد 
الحياة الدبلوماسية ومنصبه األخير قدّم السفير الناصر 
األمم  تواجهها  التي  المعقدة  التحديات  حول  تأمالته 
الذي  الوحيد  الهيكل  العامة،  الجمعية  ودور  المتحدة 
إنه أكد  المتحدة،  يمثل جميع دول األعضاء في األمم 
على أهمية العمل الدولي لمنع وحل الصراع، وتوفير 
جميع  من  طالبًا  العالم،  عبر  البشري  الدعم  حاجيات 
الدول األعضاء الدعم الكامل للعمل الحيوي الذي تقوم 
من  عدد  على  النقاش  في  وعلق  المتحدة،  األمم  به 

القضايا التي تواجهها األمم المتحدة حاليا.

رئيس جمعية المساواة

السكرتير  ناي  السيد وليام  قام 
تي  لـ  األساسي  الخاص 
وأميرة  ويلز  أمير  هيج  آر 
كورنوال بزيارة للمركز في 2 
على  ناي  السيد  وافق  أبريل. 
إلى  لالنضمام  المركز  دعوة 
االستشارية  اللجنة  عضوية 

االستراتيجية.

 السكرتير الخاص األساسي
لـ تي آر هيج أمير ويلز

مأدبة  وولف  اللورد  حضر 
على  المركز  نظمها  عشاء 
عدد  كذلك  وحضرها  شرفه، 
من كبار األكاديميين في مجال 
المشاريع  لمناقشة  القانون 
وزار  المستقبلية،  األكاديمية 
مبنى  كذلك  وولف  اللورد 

المركز الجديد.

رئيس القضاء األسبق

قام  بزيارة  المركز  رحب 
فريزر  سايمون  السيد  بها 
لوزارة  الدائم  السكرتير  نائب 
في  والكومنولث  الخارجية 
المملكة المتحدة في 12 أبريل. 
ومما تمت مناقشته معه برنامج 

شيفننغ للزماالت الزائرة.

 نائب السكرتير الدائم في
مكتب الخارجية والكومنولث

التواصل الدولي   

رئيس جامعة سراييفو مع المدير إثر 
التوقيع على مذكرة التفاهم  

الهند،  من  الزوار  كبار  من  اثنين  المركز  استقبل 
قام الدكتور جاميني باكواتي المندوب السامي الهندي 

لمبنى  بزيارة  لندن  لدى  الجديد 
استقبله  حيث  الجديد  المركز 

المركز. مدير 
قام  أن  وسبق 
المجلس  رئيس 

الدكتور  الثقافية  للعالقات  الهندي 
سريش كويل بزيارة للمركز حيث قام 
نشاطات  مع  التعاون  طرق  بدراسة 

ومشاريعه. المركز 

الهندالبوسنة

ماليزيا

عهد  ولي  يقوده  وفدًا  كذلك  المركز  واستضاف 
توانكو  الملكي  السمو  صاحب  برليس  والية 
بترا  الدين  فيض  السيد 
في  وتم  الليل،  جمال 
التوقيع على  هذه الزيارة 
جامعة  مع  تفاهم  مذكرة 
كأساس  الماليزية  برليس 
نشاطات  من  لسلسلة 

بروناي

ولي عهد برليس ونائب رئيس 
الجامعة مع المدير

القرنين  ذو  داتو  بروناي  جامعة  رئيس  نائب  قام 
ألوكسفورد  بزيارة  األكاديميين  من  وفد  في  حنفي 
األكاديمي  والتبادل  المشتركة  التعاون  لمناقشة فرص 
وتم  اإلسالمية،  للدراسات  أوكسفورد  مركز  مع 
إمكانية  منها  اإليجابية،  المقترحات  من  عدد  عرض 
لتتاح  مساعدة عدد أكبر من األكاديميين من بروناي 
في  والبحث  الدراسة  من  فترات  لقضاء  الفرص  لهم 
العلمية  وحياتها  مكتباتها  من  واالستفادة  أوكسفورد 

واألكاديمية.

معالي السيد ناصر عبد العزيز الناصر 
يحاضر في القاعة الجامعية

السيد سريش كويل

للمستقبل. الجديدة  التعاون 
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 مائدة البحث المستديرة
للزمالء الزائرين

األخيرة  العلمية  الندوة  تشكلت 
المركز  في  الباحثين  للزمالء 
مستديرة،  للبحث  كمائدة 
المركز  ألعضاء  أتاحت 
البحوث  إلى  لالستماع  فرصة 
الزائرين  للزمالء  المستمرة 

ومناقشتها.
قبل  من  المقاالت  تقديم  تم 
فالحزاده  مهرداد  الدكتور 
حول  السويد(  أبسال،  )جامعة 
جديدة  محققة  »طبعة  موضوع 
والكتور  الهند،  تحفة  لكتاب 
العابدين  زين  آزري  محمد 
بجامعة  المشارك  )األستاذ 
حول  ماليزيا(  في  العلوم 
في  االجتهاد  »أهمية  موضوع 
لفهم  الورود  سبب  اكتشاف 
والدكتور  الفقهية،  األحاديث 
بنسيلفانيا(  )جامعة  أرشد  محمد 
»استجابة  موضوع  حول 
آسيا  في  اإلنكليزية  للغة  العلوم 

.)2002-1803 الجنوبية 

المركز  استضاف  مارس  شهر  من  السادس  في 
رئيس  ألقاها  أوكسفورد  جامعة  في  محاضرة 
رانديل  دون  الدكتور  ميلون،  أندرو  مؤسسة 
يغلب  عالم  في  العالي  »التعليم  موضوع  حول 
الدكتور  تحدث  والصراع«.  المساواة  عدم  فيه 
جامعي  تعليمي  منهاج  توفير  أهمية  رانديل حول 
هي  السوق  قوى  تكون  أن  من  وحّذر  واسع، 
ضرب  بعد  والثقافة،  للتعليم  الوحيد  الدافع 
دعم  إلى  دعا  المتحدة،  الواليات  واقع  من  أمثلة 
إلى  توفر  وأن  بمهنة  المرتبطة  الغير  الدراسات 

المعيشيية. المستويات  جميع  من  الطالب 
لالستثمار  الحاجة  بتبرير  رانديل  الدكتور  قام 
أن  مؤكدًا  للمجتمع،  والفكرية  العلمية  الحياة  في 
إلى  الوسائل  أصدق  من  والبحث  للتعليم  الدعم 

اقتصادية  قوة  إنشاء 
مجتمع  وخلق  دائمة، 
وأعرب  أعدل، 
بأن  استيائه  عن 
المالي  الدعم  قطع 
التعليم  يهدد  المتكرر 
العلوم  مجال  في 
وبالتالي  اإلنسانية، 
انعدام  إلى  يؤدي 
لغات  فهم  فرص 
مجتمعات  وثقافات 

العالم.  من  أخرى 
وإذا حصل ذلك فإنه يسبب نكوصًا فكريا وضررا 

العالمي. باالقتصاد 

رئيس مؤسسة أندرو ميلون يحاضر حول 
تحديات تواجه التعليم العالي

الدكتور دون رانديل في قاعة االمتحانات

الباحثون الجدد ينضمون إلى المركز
الزائرة  للزماالت  طلبًا   85 المركز  تلقى 
الزائرة  العلمي  البحث  لزماالت  طلبًا  و93 
بينها  من  وتم   ،2013-2012 األكاديمي  للعام 
جيفس،  رون  البروفيسور  التالية:  التعيينات 
المقارنة لألديان في  للدراسة  الحالي  البروفيسور 
كوبو  عثمان  والدكتور  هوب،  ليفربول  جامعة 
البروفيسور المساعد للتاريخ األفريقي في جامعة 
بروفيسور  الفريح،  سهام  والبروفيسور  أوهايو، 

الكويت،  جامعة  في  العربي  واألدب  العربية  اللغة 
جامعة  في  الكبير  الباحث  سن،  ديكان  والكتور 
اموت  مرات  والسيد  الدولية،  للدراسات  شنغاي 
عنان من جامعة واشنطن، والدكتور عبد اهلل نوح 
المحاضر بجامعة ماليا، والسيدة كاثرينا بنت داتو 
هيكل  والسيد  بروني،  جامعة  داود،  محمد  بدوكا 
العالمية  اإلسالمية  الجامعة  الطالب  عبد  بن  طالب 

ليزيا. بما

ندوة للطالب الجامعيين
تم عقد ندوة علمية للطالب الجامعيين من المركز 
الماجستير  طالب  فيها  قدم  فبراير  شهر  في 
وزمالء  الطالب  من  مجموعة  أمام  بحوثهم 
وولفسان(  )كلية  من  عثمان  خير  المركز: 
هارون  البدائية«،  للحياة  الصوري  »التحليل 
في  العروس  »ثروة  هال(  )كامبيون  من  ميتشكا 
السنت  )كلية  من  سعيد  تانية  المعاصرة«،  مصر 
الطالبات  حكايات  »اإلسالموفوبيا؟  أنتوني( 
في  الباكستانيات  والبريطانيات  الباكستانيات 
حاجيان  ظهوري  بيكاه  إنكلترا«،  في  الجامعات 
بين  »التعامل  أنتوني(  السانت  )كلية  من 

أوربا  وإعالم  اإلصالحيين  المسلمين  المفكرين 
البريطانية«،  القضية   :)2009-1989( الغربية 
»تعليم  ورسيستر(  )كلية  من  كيليكان  ثوماس 
من  شايبلين  إيمانويل  المدارس«،  في  اإلسالم 
لورينس  الزكاة«،  »أنثروبولوجيا  لنكولن(  )كلية 
»اإلسالم  مودليان(  )كلية  من  ديشامبس-البورت 
ليناكر(  )كلية  سنديالر  ميالني  والخصوبة«، 
المسلمة«،  المجتمعات  في  النفط  »أنثروبولوجيا 
»االبتكار  سكول(  بزنس  )سعيد  من  بتي  ياسر 
السانت  )كلية  من  والتون  شيرين  المقتصد«، 

الفارسي«. األدب  »تجديد تصور  أنتوني( 

المنح الدراسية

للعام األكاديمي 2013-2012 
لمنح  طلبا   485 تقديم  تم 
إلى  العليا  للدراسات  المركز 
بين  ومن  أوكسفورد،  جامعة 
في   88 نجحت  الطلبات  تلك 
إحراز مكان في قسم من أقسام 
للنظر  تأهلت  ثم  الجامعة، ومن 

الدراسية. للمنح  في طلبها 
للمنح  المقابالت  وستتم 
بعدها  وما  الجامعية  الدراسية 

في شهر يوليو.
اسم  تحمالن  منحتين  منح  تم 
»مرديكا«  خزانة-المركز 
للطالب  )مخصصتين 
في  المقابلة  بعد  الماليزيين( 

ماليزيا. في  كوااللمبور 
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السد إرمان عثمان والمدير يشاهدان المعرض في المبنى الجديد

بمعالي  المركز  رحب  أبريل  شهر  من  العاشر  في 
اإلندونيسي  المجلس  رئيس  عثمان  إرمان  السيد 
المركز  مدير  أفاده  ذلك  قبل  وكان  األقاليم،  لنوّاب 
عزم  حيث  لجاكرتا،  له  زيارة  خالل  نشاطاته  عن 
للملكة  التالية  رحلته  خالل  أوكسفورد  زيارة  على 
للمركز  الجديد  المبنى  جولة  له  وأتاحت  المتحدة. 
ومناقشة  البناء،  أحرزه  الذي  التقدم  لمشاهدة  فرصة 
المعماري،  تصميمه  وراء  من  كان  الذي  التصور 
النمط  ضمن  تطور  في  المركز  برامج  أن  وكيف 

األوسع للنشاطات األكاديمية في أوكسفورد.
وبعد الرجوع إلى موقع المركز الحالي استطاع معاليه 
أن يناقش أهداف المركز ومراميه في تفصيل أكبر، 
والتفاعل مع زمالء المركز وأساتذته، وتقدير إمكانية 
التعاون المثمر مع المؤسسات األكاديمية األندونيسة، 

وتبين بوضوح العزم المشترك لتأكيد دور أندونيسيا 
في عمل المركز.

وفي الختام حضر معاليه مأدبة عشاء أقامها المركز 
على شرفه.

لمجلة  األخير  العدد  يحتوي 
على  اإلسالمية  الدراسات 
دوتون  ياسين  للدكتور  مقال 
والكتابة  »الشفهية  حول 
في  السبعة  واألحرف 
الحديث، ومقال لـسي جون 
فرقة  »تواجد  حول  بلوك 
الجزيرة  جنوب  في  مسيحية 
ذكره  ما  تعتقد  العربية 
ومقال  التليث«،  من  القرآن 
»اإلسكندر  حول  مطر  لنبيل 
اإلنكليزية  والترجمة  روس 

للقرآن الكريم.
على  كذلك  العدد  ويحتوي 
كتابا  لـ18  ونقد  عرض 
في  المطبوعات  أحدث  من 
والعالم  اإلسالم  موضوع 

اإلسالمي.

 مجلة الدراسات
اإلسالمية

اإلصدار 23 العدد 1

 رئيس مجلس الممثلين اإلندونيسي 
السيد إرمان عثمان يزور المركز
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