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في شهر نوفمبر تفضل فخامة السيد عبد اهلل غول رئيس جمهورية 
تركيا بإلقاء محاضرة حول موضوع “العالم اإلسالمي، الديمقراطية، 
والتنمية” أمام حشد كبير من الحضور في القاعة الجامعية الكبرى، 

وهي المسرح الرئيسي للمحاضرات في جامعة أوكسفورد.
عزلة  على  القضاء  الالزم  من  بأنه  غول  الرئيس  صرح   
رغم  والتنمية  الديمقراطية  عن  والمتعمقة  الراهنة  اإلسالمي  العالم 
في  وبخاصة  اإلسالمية  للتقاليد  الصادقة  المزايا  سماه  ما  وجود 
والسلطة  اإلنسان،  وحقوق  الديمقراطية،  أن  وأكد  المجاالت.  تلك 
إنها  بل  تحسينيات،  اليوم  تعد  لم  االحتساب  وروح  الصحيحة، 
ضروريات للعولمة، وال بد أن نسعى إلى الحصول على األرضية 
مع  الحوار  مبادرة  خالل  لنجد  إننا  قائال:  حديثه  وختم  المشتركة، 
عندنا  موجود  نسمعه  ما  بعض  أن  المختلفة،  المعتقدات  أصحاب 

مسبًقا.
وأجاب الرئيس غول عن األسئلة التي وجهها المستمعون   
والتي تناولت سلسلة واسعة من المواضيع تضمنت إمكانية استضافة 
دبلوماسي  حل  نحو  التحرك  أجل  من  إيران  مع  المحادثات  تركيا 
للنزاع الدولي حول برنامج طهران النووي، وأكد أنه بما أن القوة 
سيشعر  األوربي  االتحاد  فإن  الشرق  نحو  اآلن  تتحول  العالمية 
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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.

Summer Newsletter 2008 (6).indd   1 200801109   11:23:09

خاص  معرض  بتنظيم  المركز  قام  األول  الجامعي  الفصل  في 
باالشتراك مع متحف تاريخ العلوم التابع لجامعة أوكسفورد كجزء 
من االحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين إلنشاء مركز أوكسفورد 
للدراسات اإلسالمية،  تفضل رئيس الجامعة بافتتاح هذا المعرض 
الخاص والذي يسمى “الميزان”، ويهدف إلى دراسة الروابط بين 
العلوم والفنون في المجتمعات اإلسالمية المتقدمة، واألسلوب الذي 
جمع فيه الصانعون الحرفيون بين االكتشاف العلمي والجمال الفني 
لخلق سلسلة من اآلالت المتطورة المعقدة التي تستجلب األنظار، 

وتحقق األغراض.
وتم في هذا المعرض استقطاب نماذج وأجزاء من المتحف   
والمجموعة  بودليان،  ومكتبة  أشمولين،  متحف  من  وكذلك  نفسه، 
الخليلية، والمتحف البريطاني. ويستمر المعرض من شهر أكتوبر 
من  سلسلة  منها  أخرى  أحداًثا  معه  مصطحبًا  مارس  شهر  إلى 

المحاضرات العامة، وحلقات النقاش، والزيارات العلمية.

بموقفها  اعتراًفا  عضوة  كدولة  تركيا  لقبول  متنامية  بضرورة 
االستراتيجي الجغرافي واالقتصادي بين أوربا وآسيا.

الرئيس  شرف  على  عشاء  تنظيم  تم  المحاضرة  وبعد   
السلك  وممثلو  البرلمان،  أعضاء  حضرها  هاوس،  رودس  في 

الدبلوماسي،  ورؤساء الكليات، وكبار أعضاء الجامعة.
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مع  المشترك 
وبخاصة  المركز، 
النسخ  وتبادل  إنتاج 
للمواد  األلكترونية 
الهامة  األرشيفية 
قزاقستان  بين 
المتحدة. والمملكة 

زماالت زائرة
شيوننخ  زمالتي  منح  تم 
العام  خالل  الزائرتين 

األكاديمي الراهن:

الرزاق،  عبد  نظير  السيد 
لمجمعة  التنفيذي  االرئيس 
كواال  بي،  ايم  آئي  سي 
اهتماماته  وتعنى  لمبور، 
بالعمل  والدراسة  البحث  في 
وبخاصة  آسيا  في  التجاري 
اإلسالمي  والتمويل  ماليزيا، 

والمصرفية اإلسالمية.

من  شبيشي،  إسماعيل  السيد 
جامعة مرمرة في إسطنبول، 
مجاالت  في  بالبحث  ييقوم 
والتمويل  اإلسالمية  الشريعة 
فقه  وخاصة  اإلسالمي، 
التعاقد  وأنواع  المعامالت، 
اإلسالمي،  االقتصاد  في 
المعامالت  في  والفتوى 
العهد  من  والفتاوى  الحديثة، 

العثماني.

زائرة  زماالت  منح  تم  كما 
أخرى لـ:

أخضر،  فايزة  الدكتورة 
وزارة  في  العامة  المديرة 
المملكة  والتعليم،  التربية 

العربية السعودية.

سكوت  البروفيسور 
العلوم  قسم  من  موريسون، 
من  واالجتماعية  اإلنسانية 
جامعة زايد بدبي، حائز على 
زمالة محمد بن الدن الزائرة، 
البحث  في  اهتمامه  ويتركز 
اإلسالمية  الشريعة  على 
سنة  من  المالديف  جزر  في 

1796 إلى سنة 1965.

بديال،  إلياس  الدكتور عاصم 
وود  روبرت  برنامج  من 
الطبيين،  للباحثين  جونسون 
تشمل  ميشيغان،  جامعة 
التحديات  الدراسية  اهتماماته 
يتصل  لما  والدينية  األخالقية 
بالسلوك اإلسالمي في مجال 

الطب الحيوي. 

التواصل الدولي   

سليمانوف  بي  آر  معهد  من  وفد  قام  أكتوبر  شهر  في 
للتوقيع على مذكرة  المركز  الشرقية بزيارة  للدراسات 
ميرورت  األستاذة  قيادة  تحت  الوفد  ووافق  للتفاهم، 
االهتمام ذات  البحث  مشاريع  تطبيق  على  أبوسيتوفا 

سعادة السيد شيفلكوز في المبنى 
الجديد 

تركيا
جمهورية  سفير  شيفكوز  أنال  السيد  سعادة  قام 
في  للمركز  بزيارة  المتحدة  المملكة  لدى  تركيا 

سفيرة  علوي  جمالة  لال  األميرة  سمو  تفضلت 
بزيارة  المتحدة  المملكة  لدى  المغربية  المملكة 
المركز في شهر نوفمبر، وبعد تجول قامت به في 
المبنى الجديد تم تنسيق مأدبة غداء على شرفها في 

ورافق  سبتمبر،  شهر 
سعادته في هذه الزيارة 
تركيا  سفارة  من  وفد 
في لندن، وتم إطالعهم 
المركز  نشاطات  على 
الوفد  وقام  وأعماله، 
بزيارة المبنى الجديد،

األستاذة أبوسيتيوفا تتبادل مذكرة التفاهم 
مع المدير 

أعضاء  المركز، حضرها 
المركز،  وزمالء  الجامعة 
األميرة  سموة  واجتمعت 
مع المدير لدراسة الطرق 
فيها  المغرب  يمكن  التي 
نشاطات  في  تساهم  أن 

المركز.

قزاقستان
سمو األميرة لال جمالة توقع 

على سجل الزيارة

المغرب
في الفصل الجامعي األول قامت صاحبة السمو الملكي 

األميرة سلطانة راجه زريث صوفية بزيارة المركز، 

صاحبة السمو الملكي األميرة 
سلطانة راجه زريث صوفية في 

المبنى الجديد

ماليزيا

صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل مع المدير 

السمو  باستقبال صاحبة  نوفمبر  المركز في شهر  سعد 
أوكسفورد. وإثر  بنت طالل في  األميرة بسمة  الملكي 
والتوقيع  الجديد  المبنى  في  اإلنشائية  األعمال  مشاهدة 
السمو  صاحبة  تفضلت  البارزين  الزوار  سجل  على 
شرفها  على  تنسيقها  تم  عشاء  مأدبة  بحضور  الملكي 
في المركز. خالل زيارتها أعربت األميرة عن تقديرها 
من  مزيد  في  رغبتها  وعن  المركز،  لعمل  ودعمها 
جوانب  في  سيما  ال  والمركز،  األردن  بين  التعاون 
تتعلق باإلسالم والبيئة، وتحمل األميرة شهادة الدكتوراة 

من جامعة أوكسفورد.

صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة تزور المركز

يزال  ال  والذي  إسطنبول  فناء  خاصة  وشاهدوا 
تحت البناء.

أعضاء  من  عدد  ورافقها 
إطالع  وتم  أسرتها. 
الملكي  السمو  صاحبة 
المركز  نشاطات  على 
وناقشت  األكاديمية، 
للتعاون  الممكنة  الجوانب 
في  األكاديمية  المعاهد  مع 
السمو  وصاحبة  ماليزيا. 
جامعة  رئيسة  الملكي 

للتكنولوجيا. ماليزيا 
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بتنسيق  المركز  قام  األول  الجامعي  الفصل  خالل 
الدكتور  شرف  على  العلمية  الندوات  من  سلسلة 
أخيرًا  تقاعد  والذي  المركز  مسجل  براونن  ديفيد 
الندوات  هذه  نظمت   ،)54 العدد  النشرة  )انظر: 
انطالًقا من الموقع المتميز للدكتور برواننغ كأستاذ 
البداية،  نقطة  أوكسفور  جامعة  في  للجغرافيا 
الثقافة اإلسالمية في  وركزت على وضع جوانب 

الجغراقي. سياقها 
وتضمنت قائمة المحاضرين البروفيسورة   
مارية لوكرونو )جامعة فلوريدا الدولية( حول “كيف 
والبروفيسور  الالتينية”،  أمريكا  في  مسلم  يعيش 
باولو بنتو )من جامعة فلمنيز الفيدرالية، ريو دي 

الندوات العلمية حول اإلسالم والجغرافيا   
جانيرو( حول “المسلمون في أمريكا الجنوبية: دراسة 
)مدرسة  كالرك  إما  والدكتورة  كمثال”،  برازيل 
اإلسالمية:  “الحديقة  حول  التقليدية(  للفنون  األمير 

فرصة إلقامة جسر بين الثقافات”.
وتحدثت الدكتورة منى حسن )جامعة ديوك(   
والبروفيسور  المقدسة”،  بغداد  جغرافيا  “تذكر  حول 
دايرميد ماك كلوس )كلية سانت كروس، أوكسفورد( 
رحلة”،  في  موقفان  واإلسالم:  “المسيحية  حول 
كارديف(  )جامعة  جيليات-راي  صوفية  والدكتورة 
حول “المسلمون في بريطانيا: الماضي، والحاضر، 
مينزيس  كافن  المتقاعد  واللفتانت  والمستقبل”، 
)لندن( حول “هل وضع زينغ هو خريطة للعالم في 

1418م؟”.

 ورشة أكاديمية التعليم
 العالي حول الدراسات

 اإلسالمية
استضاف  ديسمبر  شهر  في 
حول  محلية  ورشة  المركز 
إنكلترا  في  اإلسالم  تعليم 
الجنوبية. إن هذه الورشة التي 
بالتعاون مع شبكة  تنسيقها  تم 
الدراسات اإلسالمية ألكاديمية 
على  ركزت  العالي،  التعليم 
والدراسات  والبحوث  التعليم 
الراهنة، والتعاون بين الفروع 
الدراسات  من  المختلفة 
البروفيسور  وقدم  اإلسالمية، 
فرانسيس روبنسون )المركز( 

االفتتاحية. الكلمة 
الصباح   جلسة  وإن   
التي ترأسها البروفيسور محمد 
الدراسات  )معهد  الحليم  عبد 
وفرت  واإلفريقية(  الشرقية 
لتداول  فرصة  للمساهمين 
ومخططات  التعليمية  موادهم 
وبعد  الدراسية.  المقررات 
الغداء قامت مجموعة ترأسها 
الدكتور كارول كرستين )كلية 
كنكس، لندن( والدكتور محمد 
بدراسة  )المركز(  طالب 
جمع  فيها  يمكن  التي  الطرق 
المختلفة  األكاديمية  الفروع 
لتعزيز مناهج تعليم الدراسات 

اإلسالمية.
للمركز  زميل  تعيين 

كمستشار ملكي
عفيفي  الدكتور  تعيين  تم  قد 
مؤسسة  زميل  العكيتي 
الدراسات  في  للعلوم  الكويت 
المركز  ومحاضر  اإلسالمية 
كمستشار  العقائد  قسم  في 
في  بيراك  لوالية  ملكي 
مسؤولياته  تشمل  ماليزيا. 
بيراك  لسلطان  التوجيه  توفير 
بالتقاليد  المتصلة  الشؤون  في 

اإلسالمية والماليزية.

الذكرى  بإحياء  الخريف  فصل  خالل  المركز  قام 
السلطان قابوس بن سعيد  األربعين الرتقاء جاللة 

عرش الملك في عمان.
حمد  بن  بدر  السيد  معالي  دعوة  تمت   
بسلطنة  الخارجية  لوزارة  العام  األمين  البوسعيدي 
وخالل  أكتوبر،  شهر  في  المركز  لزيارة  عمان 
زيارته تفضل معاليه بإلقاء محاضرة حول موضوع 
“العالقات الدولية في عصر آسيا الجديدة”، وصف 
في  والهند  الصين  لنفوذ  عمان  رؤية  معاليه  فيها 

المنطقة وفي االقتصاد العالمي.
وفي خالل حديثه قام معاليه بشرح موقف   
عمان من نشوء آسيا كموقف ترحيبي، وشجع الدول 
األخرى  البلدان  برؤية  االعتراف  على  الغربية 
المحاضرة  واستجلبت  القرار.  صناعة  عملية  في 
والمعاهد  أوكسفورد،  جامعة  من  وباحثين  أساتذة 
حول  نظرهم  بوجهات  أسهموا  والذين  األخرى،  

سلسلة واسعة من المواضيع.
زيارته  في  العام  األمين  معالي  ورافق   
سعادة السيد عبد العزيز بن عبد اهلل الهنائي سفير 
سلطنة عمان لدى المملكة المتحدة، وخالل زيارتهما 
قاما بمشاهدة المبنى الجديد ومناقشة الجوانب ذات 

االهتمام المشترك بين عمان والمركز.
سعود  رويا  الدكتورة  معالي  وتفضلت   
العالي في سلطنة عمان  التعليم  البوسعيدي وزيرة 

سلطان  زمالة  على  الحائز  واألستاذ  المدير  بدعوة 
المركز لحضور ملتقى في مسقط  العلمية في  عمان 
جاللة  إلى  المنسوبة  األكاديمية  “الكراسي  بعنوان 
المعرفة  تطوير  في  وإسهاماتها  قابوس  السلطان 

البشرية”.
ركز هذا الملتقى والذي تم انعقاده في شهر   
نوفمبر على أربعة عشر منصبًا أكاديميا يتم تمويلها 
الدراسات  مجاالت  في  قابوس  السلطان  من  بوقف 
التطبيقية،  والعلوم  الدولية،  والعالقات  االستشراقية، 
وتنمية المصادر البشرية. وفي المركز كرسي باسم 

صاحب الجاللة.

المركز يحيي الذكرى األربعين الرتقاء جاللة 
السلطان قابوس العرش 

معالي السيد بدر البوسعيدي وهو يوقع على دفتر الزوار
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سعادة السفير خالد الدويسان

  عميد السلك الدبلوماسي يستضيف حفل استقبال  
إحياءً للذكرى الخامسة والعشرين إلنشاء المركز

لمجلة  األخير  العدد  يحتوي    
الصادرة  اإلسالمية  الدراسات 
للدرات  أوكسفورد  مركز  في 
لحميراء  مقالة  على  اإلسالمية 
والموسيقى  الشعر  حول  زياد 
ومقالة  المحمدية،  والطريقة 
حول  الهذلي  حسين  لصالح 
السهروردي،  الدين  شهاب 
ومقالة لكريك سائيمونس حول 

صراع الحضارات.
العدد  هذا  ويحتوي   
لـ  ونقد  عرض  على  كذلك 
26 كتابًا من آخر المطبوعات 
والعالم  اإلسالم  عن  الهامة 

اإلسالمي.

مجلة الدراسات   
اإلسالمية 

اإلصدار 21، العدد 3
في شهر نوفمبر استضاف سعادة سفير  دولة 
الكويت السيد خالد الدويسان كي سي في او، 
سي بي اي حفلة استقبال في الجمعية الملكية 
والعشرين  الخامسة  بالذكرى  لالحتفال  بلندن 
إلنشاء المركز. وفي خطابه االفتتاحي تفضل 
المركز وتطوره  السفير باإلشادة بنمو  سعادة 
ووصف  البارز،  األكاديمي  وإسهامه  السريع 
الجسور  بناء  في  هامة  حيوية  كنقطة  ذلك 
وإزالة التوتر بين مختلف الثقافات والديانات. 
للحضور  شكره  عن  المركز  مدير  وأعرب 
التشكيلية  األعوام  عبر  المستمر  دعمهم  على 
ضئياًل  يبدو  قرن  ربع  أن  وأضاف  للمركز، 
تلك  فإن  أوكسفورد  مستوى  إلى  بالنسبة 
أساس  على  المركز  لتضع  خدمت  األعوام 

متين يقوم عليه عمله.
السلك  من  ممثلون  الحفلة  وحضر   
البرلمان،  وأعضاء  والوزراء،  الدبلوماسي، 

وأعضاء مكتب وزارة الخارجية والكومنولث، ورؤساء 
كليات أوكسفورد، والمعاهد األكاديمية األخرى.
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