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المركز يشيد بذكر جاللة الملكة إلي زابيث الثانية

جاللة امللكة الراحلة إليزابيث الثانية

يشارك زمالء املركز وأمناؤه الشعب حزهنم بوفاة جاللة
امللكة إليزابيث الثانية يف  ٨سبتمرب ٢٠٢٢م ،ويقدمون
خالص التعازي ل راعي املركز الفخري ومجيع أف راد
العائلة امللكية ال ربيطانية.
حازت صاحبة اجلاللة الراحلة ،والتي تو ّلت أطول حكم
ملكي يف اململكة املتحدة ،عىل اإلعجاب واالحرتام يف مجيع
أنحاء العامل ،وكرست نفسها عىل مدار حكمها املمتدّ لـ٧٠
رمزا للثبات والقوة واالستقرار
عا ًما للخدمة العامة ،وظلت ً
تغريا استثنائيا عىل الصعيدين الوطني
يف حقبة شهدت
ً
والعاملي.
لقد كان لدورها كقوة موحدة للجاليات املختلفة يف اململكة
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املتحدة والكومنولث أثر كبري ،فقد حكمت بحساسية جتاه
التنوع الثقايف والديني وبتقدير الفائدة التي جيلبها لربيطانيا
احلديثة التي حتولت عىل مدى العقود السبعة املاضية إىل
جمتمع متعدد الثقافات واألديان والتقاليد ،إضافة عىل
اهتاممها البالغ بتوثيق التعاون الدويل ،حيث حتدثت يف
كثري من األحيان عن القوة الناجتة عن التعاون بني دول
الكومنولث.
وال يزال مركز أوكسفورد للدراسات اإلسالمية يف غاية
االمتنان جلاللة امللكة الراحلة عىل اعرتافها بدور املركز يف
تعزيز وعي ثقايف أعمق وحوار دويل أقوى ،وذلك من خالل
منحها املركز ميثا ًقا ملك ًيا يف عام ٢٠١٢م.
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من خالل تبادل األفكار ورؤية
احلياة من وجهات نظر أخرى
ننمو يف الفهم ونتعاون أكثر
نحو مستقبل مشرتك “

“

صاحبة اجلاللة امللكة إليزابيث الثانية
رسالة يوم الكومنولث لعام ٢٠١٨

جاللة امللك تشارلز الثالث (صاحب السمو امللكي أمري ويلز آنذاك) يلقي
كلمة بمناسبة منح امليثاق امللكي للمركز
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علم االحتاد يرفرف يف منتصف السارية باملركز إثر وفاة امللكة إليزابيث الثانية

بصفته الراعي الفخري للمركز ملدة  ٢٩عا ًما قيمة متواصلة
يستمر يف مسري تعزيز احلوار واالحرتام والتسامح:
للمركز إذ
ّ
دعائم القيم الوطنية الربيطانية األساسية يف اعتبار جاللة
امللك.
وعىل نطاق أوسع ،فإن إدراكه واحتفائه بالرتاث التارخيي
املتنوع للمملكة املتحدة وبالقواسم املشرتكة التي تساعد عىل
سيستمر يف إهلام االحرتام والتقدير،
متاسك اجلاليات فيها
ّ
ويعني عىل احلفاظ عىل إرث جاللة امللكة إليزابيث الثانية
الراحلة.

“

وكان قد ألقى جاللة امللك تشارلز الثالث  -صاحب السمو
امللكي أمري ويلز آنذاك  -حمارضتني بارزتني بصفته الراعي
الفخري للمركز عن "اإلسالم والغرب" يف عام ١٩٩٣م،
ثم عن "اإلسالم والبيئة" ،وكانت املحارضتان بمثابة
نداء للتعرف عىل القيم املشرتكة بني احلضارات ،وليس
االختالف بينها.
ويف مايو ٢٠١٢م قام جاللته باستضافة حفلة يف قرص سانت
جيمس ألصدقاء املركز وداعميه من اململكة املتحدة وحول
العامل لالحتفال بمنح امليثاق امللكي للمركز.
ويف خطابه يف تلك املناسبة ،قام بتهنئة املركز بحرارة عىل
تم منحه ملؤسسة أكاديمية ذات طابع
نيله أول ميثاق ملكي ّ
مكرسة لتشجيع فهم أكثر دقة للثقافة واحلضارة
إسالمي و ّ
اإلسالمية ،واصفا املناسبة حلظة تارخيية استثنائية.
إن للقيادة والتشجيع اللذين قدّ مهام امللك تشارلز الثالث

إن تعزيز التنوع ال يعني جمرد
التسامح عىل االختالف ،بل
املعايشة باجلوار حيتاج إىل
أكثر من ذلك .إن االحتفال
التوصل
احلقيقي بالتنوع يشمل
ّ
إىل االختالف واالعرتاف به
واحتضانه  ،وبذلك نثري حياتنا “
صاحبة اجلاللة امللكة إليزابيث الثانية
رسالة يوم الكومنولث لعام ٢٠٠٢

