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اسـتعادة الروح جلـامعاتنـا والتخطيط
كي تـلعب ادوارا متميزة في النشاطات
الـرياضـية والفـنيـة واالدبية والـثقـافية
واالقـتـصـاديـة واخـرى لـتـرسـيخ الـقـيم
والـتقاليـد اجلوهرية لـلمجتـمع وتنمية
روح الـتسامح وقبول االخـر والتعددية
وتـنمـية الـذوق العـام واحلس اجلمالي
عـبر اقامـة نشاطـات مجتمـعية مـتميزة
نـوعيـا جتلب انـتباه اجلـمهـور وتخلق
صـورة ذهنـية ايـجابـية عن اجلـامعات.
وضـمن ذلك النشر في مـجالت جامعية
عــراقــيــة البــد من رد االعــتــبــار الــيــهـا
ـية ـسـتوعـبـات الـعـا بـادخـالـهـا الهم ا
لـتـكون جـاذبة لـلـنشـر فـيهـا من الداخل
وضوعي عن واخلارج وتكون البديل ا
مـجالت خارجية وضـعنا البـعض منها
في الـقائـمة الـسوداء لـعدم اسـتيـفاءها
لـشـروط االعتـماديـة الـدوليـة. والبد من
حث الشباب من طلبة الدراسات العليا
لـنشر ابـحاثهم واقامـة سمنرات عـلمية
لــعـرض افــكـارهـم وامـتالك الــشـجــاعـة
لـلـدفـاع عـنهـا.. وسـتـتـاح قريـبـا فـرصة
جـيدة لـتعـميم الـنشـر الدولـي البحـاثنا
بـعـد اقنـاع موسـسات اعـتمـادية دولـية
ـنــشـورة بــالـلــغـة العــتـمــاد االبـحــاث ا
الــعـربـيـة. مـع الـتـاكـيــد الهـمـيــة الـلـغـة
االنـكليـزية للـطالب واالستـاذ الهميـتها
فـي احلـــــوار مـع الـــــعـــــالـم اخلـــــارجي
ومــاتــوفـره من فــرص ثـمــيــنـة لالطالع
عـلى االبحـاث والتـطورات الـعلـمية في
ــنــظــمـات الــعــالم.وعن الــتــعــاون مع ا
ــيــة اكــد الــســهــيل بــان الــوزارة الــعــا
تـسـعى القـامة عالقـات تـعاون وتـنـظيم
نــشـاطــات مـشــتـركــة  لـكــنـنــا اوقـفــنـا
الـتعاون مع بعـضها فقد اكـتشفنا زيف
نـــشــاطــات وبـــرامج الــعـــديــد من هــذه
اليـ ــنــظــمــات الـدولــيــة وهــدرهــا  ا
الـدوالرات عـلى انشـطة وهـمـية فـاسدة
وقــيــامــهــا بـاصــدار بــيــانــات وتـرويج

الـسابقة جلامعة بغداد ووصفها بانها
غـــيـــر صـــحــيـــحـــة...... وقـــال النـــريــد
ـزيـد كي اليـكـون تـوصــيـفـهـا وكـشف ا
ذلك ذريـعـة للـتشـهـير واسـاءة جلامـعة
عــريــقــة كـانت ويــجب ان تــكــون قـدوة
جلـامعاتنا مثلما كانت قدوة جلامعات
هم عربية واجنبية قبل نصف قرن... ا
سـنـجـرى مراجـعـة وحتقـيـقـات معـمـقة
ســتـضع الــنـقـاط عــلى احلـروف بـدون

تردد او خجل.
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واكــد الــوزيـر بــان الـوزارة تــعـمل االن
لــــتــــقـــو اداء رؤســــاء اجلــــامــــعـــات
والــعـمـداء ومـسـتــويـات اخـرى النـهـاء
الـعـمل بـالـوكـالة وسـتـنـهي ذلك نـهـاية
ـعايـيـر دقيـقة ـقـبل ونسـتنـد  الـشـهر ا
في االخـتيار تـعتمـد على تـوافر القدرة
االبـداعـيـة والنـزاهـة ومدى االسـتـعداد
لــــتـــنــــفـــيــــذ الــــبـــرنــــامج احلــــكـــومي
ـنصب واشـتـراطات اخـرى يتـطـلبـها ا
العام وسنجتهد وجناهد باالبتعاد عن
الــضــغــوط والـتــدخالت في االخــتــيـار
ونـعتـرف بانـها كـبيـرة.وبعـد انتـصاف
الـليل وانـتهـاء االجتمـاع وعد الـسهيل
بــاالســتـمــاع بــدقــة في اجـتــمــاع قـادم
ــــراجـــعـــة اداء الــــوزارة وعالقــــتـــهـــا
بـاجلامعات ومناقشة تداعيات سياسة
الـقـبول في الـدراسات االولـية والـعلـيا
ـسـتوى وانـعـكـاس ذلك عـلـى تـدهـور ا
الــعـلــمي فـضال الســتـعــراض طـبــيـعـة
الـضـغوط الـتي تـتـعرض لـهـا الكـلـيات
واجلـامـعـات وانـتـهاك خلـصـوصـيـتـها
واسـتـقاللـهـا. ومـا زلت هـنـالـك مـحاور
جـوهـريـة ومالحـظـات كـثـيـرة نـامل ان
يـصـغي الـيـهـا  مـعـالي الـوزيـر اليـجاد
مــعـاجلـات واقــعـيـة في اطــار سـيـاسـة
وســـتــراتـــيــجـــيــة واضـــحــة لـــلــوزارة
تـستكمل بالـتتابع مع اختالف الوزراء

او رؤساء اجلامعات والعمداء.

يــحـاول وزيـر الـتــعـلـيم الــعـالي قـصي
الــسـهـيل ان يـؤسـس لـنـظـام تــعـلـيـمي
دولـي في الــعــراق يــضـاهـي االنــظــمـة
ـعـرفيـة في ارقى اجلامـعات االوربـية ا
واالمــريــكـــيــة وهــو يــعــلم قــبل غــيــره
ـعـرفـية واقـعـنـا الـتعـلـيـمي وبـيـئـتنـا ا
الـتي تـلـوثت بـالـصـراعات الـسـيـاسـية
وعــانت من ضـعف الــقـدرة وضـبــابـيـة

الرؤية وغياب اخلطة.
ــاضي  كـــانت لــلـــســهـــيل االســبـــوع ا
جــلـسـة مـكــاشـفـة مع مـجــلس جـامـعـة
بـغـداد تـواصـلت حتى مـنـتـصف الـليل
حتــدث فــيــهــا عـن رؤيــته واحالمه في
الـنـهـوض بـوزارة يـعـتـقـد ان مـهـمـتـها
ــســتــقـبـل لـلــبالد ورفــد حــقـول رسم ا
ـستدامـة بالـكفاءات الـعمل والـتنمـية ا
والـعقـول وبعقـل متفـتح انتـبه الوزير
وســجل مالحـظــات الـعـمــداء واسـتـمع
الفــكـارهم ومالحـظـاتــهم وانـتـقـاداتـهم
مـؤكدا ان التطوير يتـطلب ستراتيجية
شــامـلــة وواقــعـيــة تـنــفـذ عــبـر ادارات
واعـية ونزيهة ويستوجب االمر تفعيل
الــطـاقــات االيـجــابــيـة القــصى حـد من
خالل تـضـامـن ومـشـاركة تـفـعـالـيـة مع
القيادات اجلامعية واالساتذة والطلبة
ومــخـتــلف الــتـوصــيـفــات الـوظــيـفــيـة
واعـتمـاد طرق مـبتكـرة لتـحس االداء
وسـتكون احللقات مترابطة ولكل منها
ـترابط مع االخـر في اطار خطة دوره ا
ــراحل واضــحــة ومــرســومــة تــنــفــذ 
زمنية محددة لتحقيق اهداف معلومة.
اشــــار الـــســـهــــيل الى ان احلــــكـــومـــة
الــعـــراقــيــة الول مــرة تــلـــزم نــفــســهــا
بـــبـــرنــامج حـــكـــومي طـــمــوح مـــؤطــر
ـــديــات بـــاالمـــكــانـــيـــات واالهــداف وا
الـزمنـية ويخـضع للمـراجعة والـقياس
ــــتــــد من (2018 ولــــغــــايـــة 2022) و
وتـــتــلــخـص ســتــراتـــيــجـــيــة الــوزارة

علنة باحملاور اخلمسة االتية : وا
اوال- اعــــتـــبــــار دخــــول اجلـــامــــعـــات
ـيـة الــعـراقـيـة فـي الـتـصـنــيـفـات الــعـا
كـهدف ومـؤشر جلودة الـتعلـيم العالي
فـي العـراق ويـجب ان يـقـدم كل رئـيس
جـامــعـة جـدوال زمـنـيـا مـحـددا لـدخـول
ـهـمة جـامـعـته في احـد التـصـنـيفـات ا
ـية.ثانـيا- اعتـماد توأمـة حقيـقية الـعا
لــلـجـامـعـات الـعــراقـيـة مع اجلـامـعـات
ــهــمــة من خـالل الــدراسـة ــيــة ا الــعــا
ــشــتـركــ وتــبــادل وسـائل وتــدريب ا
االخـتـبـار ومـخـرجـات الـبـحث الـعـلمي
ـــــشـــــتــــرك وغـــــيـــــر ذلك مـن االمــــور ا

اجلوهرية.
ثالثا- تقدم الوزارة خطـــــطها خلفض
ية  الـترهل واشاعة االجـــــواء االكاد
واالبـحـاث واحلـيـاة اجلـامـعــــية ورفع
ــســتــــــــويــات الــعــلــمــيــة والــســعي ا
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لـلتعاقد مع الـدولة او الشركات الجناز
اعمال.

رابـــعــا- الـــتـــشــجـــيع عـــلى تـــأســيس
ـعـايـيـر وجـودة اجلـامــعـات االهـلـيـة 
وازي في ـيـة وتـشجـيع الـتـعـلـيم ا عـا
اجلـامـعـات وادخـال الـتـعـلـيم عن بـعد
ووضـع اجلـــامـــعـــات احلـــالـــيـــة حتت
ــســتــوى او االخـــتــبــار ســواء لـــرفع ا
اللـغـاء اجـازة اجلـامـعـات غـيـر اجلـادة
والــتي تـســتـهــدف اصـدار الــشـهـادات

بدون مقومات علمية جامعية.
خــامــســاً - تــشــجــيع االســتــثـمــار في
تــوســيع الــكــلــيــات احلــكــومـيــة ورفع
ـية من مـسـتويـاتـها الـعـلمـية واالكـاد
قــــبـل الــــقــــطــــاع اخلــــاص الــــعــــراقي
واالجــنــبي او اجلــامــعــات االجــنــبــيـة
بــحــيث تـصــبح الــكـلــيــة او اجلـامــعـة
احلـكـومـيـة نـظـيـرا مـسـاعـدا لـتـحـس
الـوضع التعلـيمي وتوفيـر النفقات من

خارج موازنة الدولة .
اسـتـنادا لـهـذا البـرنامـج على حـد قول
الــوزيـر شـرعت الــوزارة لالنـتـقـال الى
ـقـررات الـدراسـيـة وهـو نـظـام نـظــام ا
مـعـتـمـد في ارقـى اجلـامـعـات االوربـية
ــرونــة واالمـــريــكـــيــة وهــو يـــضــمـن ا
والتفاعلية مع الطالب ويتفوق معرفيا
عـلى النظام الـفصلي والـسنوي ويوفر
لــلــجــامـعــات فــرصــة الــتـؤمــة مع اهم
اجلــامـعـات بل يـســتـعـيـد جلــامـعـاتـنـا
سـمـعتـهـا الـعلـمـية وتـعـود لـتسـتـقطب
مـجـددا الـزماالت الـدراسـيـة لطـلـبة من
اغــلـب دول الــعــالم مــثـــلــمــا كــانت في
ـــاضـي الـــقـــريب وقــــبل ان تـــنـــهض ا
اجلـامعـات في دول اجلوار الـتي كانت
ــنـــاهــجـــنـــا وتــقـــتــدي تـــســتـــرشـــد 
بـجـامـعـاتـنا بـتـخـصـصـاتهـا اخملـتـلـفة
وتــفـتــخــر بـتــعـامــلــهـا مــعــنـا. وتــقـيم

باعجاب شهاداتنا.
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ولــهــذا كـمــا يــقـول الــســهـيل نــحــتـاج
ـراجـعة جـديـة وجذريـة لـتحـس اداء
ــتــنــوعــة ــفــاصــلــهــا ا اجلــامــعـــات 
وحتـس الـبيـئة اجلامـعيـة احلكـومية
وكـذلك اجلامـعات االهلـية الـتي تعاني
من مــشــكالت كـثــيـرة  ونــتـوقف عــنـد
االسـتاذ اجلامـعي وننظـر اليه بوصفه
قـيمـة عـليـا تسـتحق االهـتمـام لضـمان
امــتالكـه لــقــدرات مــعــرفــيــة مــتــمــيـزة
ومـهارات عمـلية مـتطورة مع مـجريات
تـسارع ويـقترن الـتطـور التـكنلـوجي ا
هــــذا االقـــتــــدار بــــااللـــتــــزام االخالقي
والـتـربـوي وتـكـريس جـهـوده لـتـطـوير
جــامــعــته وكــلــيــته وقــســمه الــعــلــمي
واالنــطالق لــتـطــويـر حــقـول اجملــتـمع
الـقـريـبـة من تـخصـصه وايـجـاد حـلول
عــلـمـيـة حلـقـول اجملــتـمع  ولـهـذا فـان

مـعلومـات غير صحـيحة تسىء لـسمعة
اجلـامعات العراقية  ونحن االن بصدد
تــقـــيــيم هــذه الــعـالقــة والــتــواصل مع
قــيـاداتـهـا لـوضع بـرامـج بـديـلـة تـتـسم
ــصــداقـيــة والــفــائـدة بــالــشــفـافــيــة وا
ــــنــــظـــــورة. وطــــالب الــــســـــهــــيل من ا
اجلــــامـــعــــات لــــتـــطــــويــــر الـــتــــواصل
ـنــظـمـات االلــكـتـرونـي مع الـوزارات وا
لـالطالع عــلـى مــخـــتــلف الـــتــشـــاطــات
لـلتعاطي معـها ومعرفة واقع احلال في
ــعــرفــة  تــقــدم اجملــاالت كــافــة وهــذه ا
افـكـارا جـيـدة الجـراء االبـحـاث وكـتـابـة
االطــــاريـح اجلــــامــــعــــيــــة . وتــــطــــالب
اجلـامـعـات انـسـجـامـا مع روح الـعـصر
ان تــــعـــرف كـــيـف تـــســـوق افــــكـــارهـــا
ومــشـــاريــعــهــا لــكـــسب مــوارد مــهــمــة
تــســاعــدهــا عـلـى تــطـويــرهــا كــيــانــهـا
وبـنـيـتـهـا الـتـحـتـيـة.واعـتـرف الـسـهـيل
بـــفـــشل اداء االعـالم اجلـــامــعـي عـــامــة
وقــنـاة اجلـامـعـيـة خــاصـة في صـنـاعـة
ا رسـالـة اعالميـة جـاذبة لـلـجمـهـور ر
لــغـيــاب الـرؤى او ضــعف االمـكــانـيـات
والقدرات ولهذا فاننا سنعيد النظر في
نصات لتكون وسائل فعالة عـمل هذه ا
في نـقل رسـالـتـنـا عبـر مـحـتـوى صادق
ومـــؤثـــر.واشـــار الى ان اغـــلب الـــبـــنى
ة مـتهـالكة ـعمـارية لـلجامـعات الـقد ا
وحتــتــاج لــصــيــانــة ذكــيــة جتـمـع بـ
ــعــالم ــعـــاصــرة مع احلــفــاظ عـــلى ا ا
الــتـراثــيـة لــتـلـك الـكــلـيــات الـتي انــشـأ
اضي..... الـبـعض منـها مـطـلع القـرن ا
والبـد من مـراعـاة الـتـصـامـيـم احلـديـثة
لـلـمخـتبـرات والـقاعـات الـدراسيـة التي
تـــتــنــاغم مـع االســالــيب احلـــديــثــة في
الـدراسة بنظام اجملـاميع واستخدامات
الـشـاشـات الـذكـيـة والـوسـائل الـرقـمـية
والـتعليم االلكتروني وعمليات العصف
الـذهني.واستعرض السهيل العديد من
ـلـفات والـعـقود الـتي ابـرمتـها االدارة ا
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قــانـون اخلـدمـة اجلـامــعـيـة الـذي مـنح
امـــتــيـــازات لــلــتـــدريــسي مـــقــابل اداء
واجـبـات اسـاسـيـة هي التـقـتـصـر عـلى
الـتدريس فقط بل تمتد الجناز االبحاث
واالشـــراف الـــتــربـــوي والـــتــفـــاعل مع
الـطلـبة بـروح ابوية والـعمل الـتطوعي
واالســـتــــشـــارات وتـــقـــد اخلـــدمـــات
ساهمـة النوعية الـنوعية لـلمجتـمع وا
في الـتنمـية البـشرية الشـاملة. ونـعتقد
انـنا بحـاجة العادة بـناء قدرات الـعديد
مـن اعـضــاء هــيـئــة الــتـدريـس المـتالك
مـهارات جـديدة داخل البالد وخـارجها
لـلتخلص من الـنزعة النظـرية والتركيز
عـلى اجلـوانب الـتطـبـيـقيـة الـتي تؤهل
الطالب واقعيا وتساعده على االندماج
مع حـقول الـعمل والـتعـرف على احدث
الـتقـنيات ولـهذا سـنسعى لـفتح ابواب
ــنح اخلــارجـيـة الــتـعــاون الـثــقـافي وا
ـشـتـركـة وتـسـهـيل تـبـادل واالبـحــاث ا
شتركة مع اهم الـزيارات والنشاطات ا
اجلـــامــعــات فـي الــعــالم.... وســـتــتــاح
جملـالس الـكلـيـات واجلامـعـات مسـاحة
ـشكالت ـعـاجلـة الـعـديـد من ا واسـعـة 
والـــقــــرارات دون الـــرجـــوع لـــلـــوزارة.
ية . ؤشرات االكاد لتحس االداء وا
ـنع دور الـوزارة في مـتـابـعـة وهــذا ال
االداء لــتــامـ انــسـيــابــيـته وااللــتـزام
بـالـتـقـالـيد اجلـامـعـيـة وفي هـذا االطار
مـــثال اعـــادت الــوزارة الـــعــمل لـــرصــد
اجـستير ـناقشات الـعلميـة لرسائل ا ا
واطــاريح الــدكـتــوراه والـعــمل بـنــظـام
الــكـابس الـعــلـمي الـذي يــرصـد ويـقـيم
ناقشـات في اطارها العلمي مـجريات ا
بـعـيـدا عن االستـعـراضـات الشـخـصـية
واســـتــخـــدام االلــفـــاظ او الــتـــعــابـــيــر
ــســتــفــزة وهــذا االمــر اليـتــقــاطع مع ا
حــريـــة الــفــكــر والــبــحـث الــعــلــمي بل
وضوعية ـسارات ا لـضمان التزامه با
الــصــحــيـحــة.وقــال الــســهـيـل البـد من
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 شــــــخـص اإلسالم فـي شــــــتـى أرجـــــاء600

بريطانيا.
كـما أنشأ كويلـيام أول مسجد في البالد في
الـعام نفسه في ليفربول التي كان يعتبرها
ـديـنـة الـثـانـية الـكـثـيـرون في ذلـك الوقـت "ا

لإلمبراطورية البريطانية".
ـلـكة فـيـكـتوريـا الـتي كـانت حتكم وكـانت ا
حتت سـلـطـة بالدهـا مسـلـمـ أكثـر مـقـارنة
بـاإلمـبـراطـوريـة العـثـمـانـيـة من بـ أولئك
الـذين طـلبـوا كتـيـبا كـتبه كـويـليـام بعـنوان
"ديـن اإلسالم" خلص فــيـه الــدين اإلسالمي

وتُرجم الكتيب إلى 13 لغة.
ويــقـــال إنــهــا طــلــبت سـت نــسخ إضــافــيــة
ـعرفة لـعائـلتهـا. لكن رغبـتهـا في استزادة ا
لـم تـتــفق مع اجملـتــمع الــعـريض الــذي كـان

يعتقد أن اإلسالم دين عنف.
وفـي عام 1894 أنـعم الـسـلـطـان الـعـثـمـاني
عـلى كويليام بلقب "شيخ اإلسالم في اجلزر
ـلكة فـيكـتوريا وافـقة من ا الـبريـطانيـة" 
وهـــو لـــقب يــعـــكس قـــيـــادته في مـــجـــتــمع
.واجه الـعديـد من سكـان لـيفـربول ـسـلمـ ا
الــذيـن اعــتــنــقــوا اإلسالم اســتــيــاء وســوء
انهم من بـينهـا االعتداء مـعامـلة بسـبب إ
عـليـهم بالـطوب والـفضالت واألسـمدة على

الرغم من االعتراف الرسمي بالدين.
هـاجم خـضعوا كـان كويـليام يـعتقـد أن ا
لــعــمــلـــيــات "غــســيل مخ وهــو مــا أدى إلى
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فـي أوج عــــصـــــر اإلمـــــبـــــراطـــــوريـــــة قــــرر
سيحية واعتناق بـريطانيون ترك الديانـة ا
اإلسـالم. وفيما يلي قصص ثالثة من هؤالء
الـــرواد الــذين حتـــدوا مــعــايـــيــر الـــعــصــر
الــفــيــكــتـــوري في الــوقت الــذي كــانت فــيه
سيحية حجر أساس الهوية البريطانية. ا
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مـبدأ اهتـمام احملامي وليـام هنري كـويليام
بـــاإلسالم بــعـــــــــد أن رأى صالة يـــؤديــهــا
مـغاربة على ظهر عبّارة خالل استراحة في

Æ1887 توسط عام مياه البحر ا
وقـال :"لم تزعجهم على اإلطالق قوة الرياح
الـعاتـيـة أو تأرجح الـسفـينـة. تأثـرت كثـيرا
وأنـا أنظـر في وجوههم وتـعبيـراتهم التي

انا كامال وصدقا". أظهرت إ
وبــعـد أن جـمع مــعـلـومــات عن الـدين خالل
فــتـرة إقــامـته في طــنـجـة أســلم كـويــلـيـام
وكــــان بـــعـــمـــر  31عـــامــــا في ذلك الـــوقت
ـــانه اجلـــديـــد بـــأنه "مـــعـــقـــول ووصـف إ
ــســـتــوى ومـــنــطـــقي وأنه يـــشــعـــر عـــلى ا
الشخصي بأنه ال يتعارض مع معتقداته".
وعــــلـى الـــرغـم من أن اإلسالم ال يــــلــــزم من
يــعـتـنـقه بــتـغـيـيــر اسـمه اخـتــار كـويـلـيـام
لــنـفــسه اسم "عــبـد الــله".وبـعــد عـودته إلى
إجنـــلـــتـــرا فـي عــام 1887  أصـــبـح داعـــيــة
لـلدين ويقال إن بفضل جهوده اعتنق نحو

االعتقاد بأننا أشرار".
عُـرف عن كويـليام مـحلـيا بعـمله مع الـفئات
احملـرومـة ومــنـاصـرة الـنـقـابـات الـعـمـالـيـة
وإصـالح قــانـــون الـــطالق لـــكن مـــســيـــرته
الــقـــانــونــيــة تــدهــورت عـــنــدمــا ســعى إلى
مـســاعـدة مـوكـلـة تـرغب في احلـصـول عـلى
الـــطـالق.نُـــصب فخ لــــلـــزوج الـــذي زُعم أنه
ـارسـة كـانت شـائـعة ـارس الـزنـا وهي 
في ذلـك الوقت لكن مـحاولـته باءت بـالفشل

وأوقف كويليام عن العمل.
غادر ليفربول في عام 1908 ليخفف من أثر
ديـنة. وظهر ـسلمـ في ا الـفضيـحة على ا
مـن جــديــد في اجلـــنــوب بـــاسم هــنــري دي
لــيـون عـلى الــرغم من أن الـكـثــيـرين كـانـوا
يــعـرفــونه وفـقـا لــرون غـيــفـيــز الـذي كـتب

كتابا عن سيرة حياة كويليام.
وعـلى الـرغم من تـراجع تـأثيـره فـقـد شارك
في إنـشاء ثاني أقدم مسجد في البالد بني
في ووكــيــنغ ودُفن كـويــلــيـام في مــقـاطــعـة
سـري عـام Æ1932ويـحـمل مـسـجـد لـيـفـربول

اسمه حتى اآلن.
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لم يـكـن غـريـبـا أن يولـع أحـد أفـراد الـطـبـقة
الــعـــلــيــا بــاإلسالم وتــلـــهــمه الــرحالت إلى

. سلم أراضي ا
ولـــدت لــيـــدي إيــفـــيــلـــ مــوراي لـــعــائـــلــة
أرستقراطية في أدنبره وقضت معظم فترة

طفولتها ب اسكتلندا وشمال أفريقيا.
وكـتبت : "تعلمت هـناك اللغة الـعربية كنت
ساجد أسـعد بالـهرب من مربـيتي وزيـارة ا
مع أصــدقــاء جــزائــريـ كــنت مــســلــمـة ال

إراديا في القلب".
دأبت إيـــفــيــلــ فـي ضــيــعــة أســـرتــهــا في
ـور بارك" عـلى مطـاردة الغـزالن وصيد "دا
سـتكشف ون.وكان والـدها ا أسـماك السـا
ور السابع يحرص على اخلروج إيـرل دا
في رحـالت من بـيـنـهـا الــصـ وكـنـدا. كـمـا
كــانت والــدتــهــا الــتي أصــبـحـت بـعــد ذلك

لكة فيكتوريا شغوفة بالسفر. وصيفة ا
ورثت لـيدي إيفيل من والديها حب السفر
والــتـــرحــال وكــانت الــتـــقت زوجــهــا رجل
األعمال جون كوبولد في القاهرة في مصر.
ــعــروف مــتى اعـتــنــقت لــيـدي ولــيس من ا
ا كـانت بذرة االعـتناق إيـفيـل اإلسالم ر
قـد غُـرست أثـنـاء رحالت الـطـفـولـة غـير أن
ـان ليدي إيـفيلـ ترسخ فيـما يبـدو بعد إ

عطلة قضتها في روما ولقاء مع البابا.
كـتبت بعـد ذلك تقول : "عنـدما وجه قداسته
فـــجــأة احلــديث إلـي وســألــني هـل اعــتــنق
الـكاثوليكية اندهـشت للحظة ثم أجبته أنا
مـــســلـــمــة".وأضـــافت : "ال أعـــرف مــا الــذي
تــــمـــلــــكــــني ألنــــني لم أفــــكــــر في اإلسالم
شوار وصممت على قراءة لسنوات. وبدأ ا
ـؤرخ ولـيـام فاسي ودراسـة الـدين".يـقـول ا
الــذي كــتب مــقـدمــة كــتــاب مـذكــرات لــيـدي
إيـــفـــيــلـــ إن اجلـــانب الـــروحي الـــديــني

اجتذب الكثيرين من معتنقي الدين.
ويـضـيف أنهم اتـبعـوا "اعـتقـادا بأن جـميع
األديـان الكبرى تـشترك في وحدة مـتسامية
ذهبيـة السطحية ... بـعيدا عن التفـاصيل ا
الـتي تـفرقـها".وكـان أصدقـاء لـيدي إيـفيـل
الـعـرب في الـشـرق األوسط يـشيـرون إلـيـها
بـاسم "ليدي زينب" وكانت تتـمتع بإمكانية
الـوصول إلى مـناطـق مخـصصـة للـسيدات
ــهـيـمن لـلـمـرأة" في وكـتــبت عن "الـتـأثـيـر ا
الـثـقـافـة اإلسالمـيـة.وفي سن 65 عـامـا أدت
شـعائـر احلج وكانت أول سـيدة بـريطـانية
تـــؤدي الــشــعـــيــرة كــامـــلــة.أتـــاح لــهــا ذلك
"اهـتــمـامـا وإعـجـابـا ال نـهـايـة له" ونُـشـرت
قـصـتـهـا بعـد ذلك في كـتـاب بـعـنوان "احلج
إلى مـكة".ال يُعرف عـن حياتها سـوى القليل
بـعـد أن سـافرت لـفـترة قـصـيـرة إلى كيـنـيا.
وتــوفــيـت في دار رعــايــة "إنــفــيــرنس" عــام
 عـــامــا وأوصت95 عـن عــمــر نــاهــز 1963
بـعزف موسـيقى القـرب في جنازتـها ونقش

آية قرآنية "آية النور" على شاهد قبرها.
ـا سألت وكـانت كـتـبت في مذكـرتـهـا : "لطـا
ـــاذا أســلـــمت".وأضــافت : نـــفــسي مـــتى و
"إجـــابـــتـي هي أنـــني ال أعـــرف الـــلـــحـــظـــة
بـالتـحديد الـتي جتلت فيـها حقـيقة اإلسالم

بالنسبة لي".
وقــالت : "يــبــدو أنــني كــنـت مــسـلــمــة عــلى

الدوام".
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عــــادة مـــا يـــهــــيـــمن عــــلى قـــصـص تـــاريخ
ــسـلـمــ في الـعـصــر الـفـيـكــتـوري أولـئك ا
الــذين يـنــتـمـون إلى الــطـبــقـات الـعــلـيـا في
اجملـتمع والـذين حُفـظت قـصصهـم بطـريقة
أفــضل.لــكن كــريــســتـيــنــا لــونــغـديـن الـتي
اكـتـــــــشـفت أن جـدهـا كـان مـسـلـمـا بـعد أن
بحث والدها في شجرة العائلة وحتـــــتفظ
بـوثـائق مكـتـوبة ويـومـيات تـقـول : "عمـوما
تـــوجـــد إشـــارات عـــلى أن األمـــر ظـــهـــر في
ـتـوسطـة".ارتـقى روبرت سـتـانلي الـطـبقـة ا
من بـقال من الطـبقة العـاملة إلى عـمدة بلدة
ســتـالــيـبـريــدج عن حـزب احملــافـظـ وهي
بــلـدة تـقع عـلى مــقـربـة من مـانــشـسـتـر في

سبعينيات القرن التاسع عشر.
وتـقول لـونغديـن التي كتـبت كتـابا عنه إن
سـتانـلي كان أيـضا قاضـيا وأنـشأ صـندوقا
فـصول من عـملهم بـسبب عدم لـلعامـل ا

تصويتهم وفقا آلراء رؤساء العمل.
ووجـدت أيـضـا أنه كـان يكـتب بـانـتـظام عن
االســـتــعـــمـــار الــبـــريـــطــاني فـي الــرســـالــة

سجد كويليام في ليفربول. اإلخبارية 
الـــتـــقى ســـتـــانـــلي كـــويـــلـــيـــام فـي أواخــر
تــسـعـيـنـيــات الـقـرن الـتــاسع عـشـر بـعـد أن
تـقاعد مـن عمله الـسياسي وربـطت بينـهما
صــداقـة حــمـيــمـة.وتــقـول لــونـغــدين : "كـان
روبـرت يكبـر كويليـام في العمر بـ 28 عـاما
لـذا أعـتــقـد أن الـعالقـة بـيـنـهـمـا كـان حتـمل

بعض من عالقة األب باالبن".
بــــيــــد أنه لـم يـــعــــتــــنق اإلسـالم إال في سن

السبع واختار لنفسه اسم "رشيد".
وتـعـتـقد لـونـغدين من واقـع بحـثـها أنه لم
يـكن يـوجـد في سـتـايـبـريدج في ذلـك الوقت
"أي مـسـلم آخـر". وانـتقل سـتـانـلي بـعد ذلك

Æ1911 إلى مانشستر وتوفي بها عام
ظـل اعتـنـاقه لإلســــــالم في طي الـكتــــــمان
حــتى اكــتــــــــشـفــته أســـــــرة لــونــغـــــــدين
عــــــــام Æ1998ومـن قــبــيل الـــصــدفــة أســلم
سـتــيـفـ شـقـيق لـونـغـدين في عـام 1991
بــعــد أن درس في مــصــر كــجـزء مـن درجـته
اجلـامـعـية قـبل سـبع سـنوات من اكـتـشاف
حـقـيقـة إسالم اجلـد ستـانـلي.وعنـدمـا سمع
عـن اعتـنـاق جده وصف ذلـك بأنه "مـفـاجأة
مــذهـــلــة".وقــال : "حــقــيــقـــــــــة وجــود رجل
ــــــكن اخـتار أن يكـون مسلـما في وقت ال 
تـصـور شـخص يـفـعل شـيـئا غـيـر تـقـلـيدي
عـنـدمـا جتـلس وتـفـكـر في األمـر نـعم إنـها
مــانــشـســتـر".وأضــاف : "الــنـاس ال تــخـشى
الـوقوف واحلديث عمـا تؤمن به سواء كان

ذلك سياسيا أو دينيا".
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كـلـما جـاء رمـضـان أجـد نـفـسي مـشدوداً الى بـرنـامج مـعـ ولـكـنـني ما أن
أصل الى مـشاهـدة احلـلقـة الثـالثـة أو الرابـعـة إال وأجد نـفسي أكـاد أصاب
بــالـغــثـيــان من سـمـاجــة وسـخــافـة فــكـرة ذلك الـبــرنـامج الــتي تـنــصب عـلى
األسـتهـزاء بـاآلخـرين أو الـنصب عـلـيـهم بـحجـة الـكـامـرة اخلفـيـة أو بـرنامج

وت بالنسبة لي.. زعج حد ا الصدمة ا
مع هـذا وذاك قادتـني الـصـدفة الى الـعـثور عـلى بـرنامج شـاهـدته بالـصـدفة
يـطـلق عـليه  –قـلـبي إطـمأن  –ال اسـتـطيع أن أجـد كـلـمات تـصف روعـة هذا
الـبرنـامج في كل شيء من نـاحـية األخـراج والـفكـرة والـهدف الـسـامي الذي
يـهدف الـيه ذلك الـبـرنـامج . كلـمـا شـاهدتُ حـلـقـة من حلـقـاته أذرف الـدموع

بصدق وبكل ماتعنيه هذه الكلمة من معنى. 
حـاولت مرة واحدة أن الأذرف الـدمع في نهايـة كل حلقـة لكنـني لم أستطع .
ظـلت الـدمـوع جتـري كـأنـهـا يـنبـوع يـرفض أن يـجـف. في نـهايـة كـل برنـامج
سـاعدة أي محـتاج أصل اليه لـكنني نـحي قدرة مالـية  أتـوجه الى الله أن 

أنا الفقير اليه أحتاج من يساعدني ألسباب كثيرة. 
وت سـيبقى هذ البرنامج عـلم كبير في ذاكرتي حتى ا
وأدعوا الله العظيم أن يحقق لكل من ساهم في ذلك
الـبرنامـج السعـادة وإطمـئنان الـقلب وأن يـبني لكل
واحــدٍ مــنــهم قــصـــراً في اجلــــــــنــة وهــذا كل مــا
اســتــطــيع أن افــعـله  –وهــو الــدعــاء لــهم بــاخلــيـر

والبركة.

لم اجـد شخـصـا واسع الـعالقات بـعـيد الـرحالت مـثل" ابو حـيـدر" مثـلـما لم
اجـد شـخـصـا مـطـلــعـا عـلى ادق اسـرار احلـوارات الـســيـاسـيـة الـعـراقـيـة و
الـعربية و الدوليـة مثله يعرف خـبايا بيت صدام حسـ و يعرف التنافس و
لك فهد الـصراع داخل عائلة الـرئيس السابق وعالقته مع حـافظ االسد و ا
بن عـبـدالـعزيـز و احلـسـ بن طالل ومـا اسره نـزار حـمـدون لـصدام خالل

حرب اخلليج االولى و الثانية.
ابـو حيدر ولن اذكر تفاصيل كثيرة عنه" مد الله عمره" حرصا على سالمته
يـعرف شخصيات هامة في البيت االبيض و في الكرملن و دواوننغ ستريت
وذهب قـبـلهـا لـزيـارة بـيت انديـرا غـانـدي و الـتقـى بعـد ذلك بـراجـيف غـاندي

وتعاتبا ويقول ان راجيف حاول تبرير مواقف حزبه له.
له عالقـات بــالـكـوريـ وصــلت الى حـد انـهـم اطـلـعـوه عــلى بـعض االسـرار

الصناعية ال سيما جناح معاملهم ومختبرات الكيمياء خارج سيئول.
وقف هـو الشـخص الوحـيد الـذي ترجع الـيه للـتأكـد من خبـر و من حقـيقـة ا

الرسمي من شخصية في الدولة.
عارضة و هو كـثير من احاديثه فاتـني ان اكون حاضرا فيهـا انا كنت في ا

ببغداد ولكن الله قدر ان التقينا.
قـال مــرة ان الـرئـيـس االسـد االب واجه ازمـة مــالـيــة فـأرسل طــائـرة شـحن
لـعاصمة خلـيجية اتبـعها بأتـصال هاتفي كله سـباب و شتم و صراخ وطالب

بتعبئة الطائرة" لعيونها" بالدوالرات وكان له ما اراد.
بـعد ايـام حتدث عن ان صـدام حسـ و في اجتـماع مـغلق فـلتت اعـصابه و
ـسؤول ذاك اال ان يـرد الـصراخ صـرخ بوجـه مسـؤول كـبيـر فـما كـان من ا
سؤول ما اثار بـصراخ واذا بأحد حرس الرئـيس يفتح نار مسـدسه على ا
دهـشــة ورفض صــدام والـذي قــال حلــرس: لم قـتــلــته? فـرد: كــيف يــصـرخ

بوجهك سيدي?
ض فـأذا بصدام يـلقم مـسدسه و يـقول لـلحرس قـبل ان يقـتله: الـبراوننگ ا

ض تعطي معاني منها التأثير. سدس و  بجسمك البراوننگ ماركة ا
يـومــا طـلب الي ان ال اضع زيت مــحـرك لـســيـارتي حــتى يـجيء هــو بـالـزيت
االفـضل النه زيـت كـوري ولم تـشــأ االقـدار ان نـلــتـقي السـبــاب االنـشـغـال

بالعمل.
ـشي في الـشـارع فتـوقـفت ليـسـتقل الـسـيارة صـادفـة رأيته  بـعد مـدة وبـا
مـعي ويبدو انه كان يتابع قضـية عقار توزعت اوراقه ب الـشرطة و محكمة
في الـكـرخ سـألـته اين وصــلت الـقـضـيـة فـقـال: احملـكــمـة كـتـبت لي هـامـشـا
صـاعقا تقول فـيه" احملكمة حتكم و الـشرطة ال حتكم يا مـركز الشرطة ماذا

االسباب"?
مكمال و االن اصبحت القضية امام مجلس االمن!

مالحــظـة مــجـلـس االمن يـقــصــد به مـجــلس الــنـواب
ـقــتـول في اجـتــمـاع صــدام هـو سـلــطـان هـاشم و ا

القاتل هو عبد حميد حمود سكرتير صدام.
ان اعـجـبـتـكم الـقـصـة فـثـمـة اخـرى عن شـخـصـيـة
قـريـبة من" ابـو حـيدر" اسـمه فالح يـقـول انه حرر

قمة جبل في القادسية لوحده...
نكمل ان بقي العمر.

رسـالة اطلقـها "اجمللس الـبابوي للـحوار ب االديـان" من حاضرة الفـاتيكان
سلمون : سيـحيون وا ـناسبة حلول شهـر رمضان وعيد الفـطر ..بعنوان "ا
كن ان تعد نـسخة جتـديدية لدعـوة أنبيـاء الله بعد تـعزيز االخوة الـشاملـة..
ان بالـله في قلوب أتـباع االديان الـسماوية..وحل ان بـدأت تخفت جـذوة اإل

التطرف والكراهية محل اإلخاء والتعايش السلمي وإحترام اآلخر.
سـبق هذه الرسالة السامية دعوة احلبر االعظم البابا فرانسيس..في رسالة
ي للـسالم في الـقـاهرة 2017 البـراز ـؤتمـر الـعـا وجـههـا لـلـمشـاركـ في ا
ـتـبـادلـة بـ ـعـرفـة ا ـواصـلـة احلـوار وا "ثالث مـبـاد تـوجـيـهـيـة اسـاسـيــة 
مختلف االديان..وهي ضرور الهوية وشجاعة االختالف وصدق النوايا".

ـبادرتـ "الـرسالـة والدعـوة"..تـمثالن األسس الـتي نـادى بهـا أنبـياء هـات ا
..إنـطالقا من الـسـمـاء وإسـتشـعـارا لإلنـتـماء لـالبوين األوائل الـله مـجتـمـعـ

الذين ينبثق منهما اخللق جميعا.
ـسلـمـ وتـوقيت إرسـالـهـا في شهـر رمـضان ولـعل إختـصـاص الـرسالـة بـا
ومـايـعـقـبه -عـيــد الـفـطـر- وتـبـيـان الـبــعـد الـروحي وإثـراء الـروح اإلسالمـيـة
ـكتسبات الشهر الفضيل.. وإعطـاءها عنوان "األخوة الشاملة" ب العا

ــا تــنـسـج وشـائج احملــبــة والــسالم والـتــرفع عن ــسـيــحي..إ االسالمي وا
ـان بـالـله واإلنـتـمـاء  لـإلنـسـانـيـة..وردم الـهـوة بـ اإلخـتالفـات في فـهـم اإل

"األخوة" إليقاف تمدد التطرف وإلغاء اآلخر وإقصاءه.
ومـثلـما كـانت دعوة قـداسة الـبابـا األعـظم..ورسالـة اجمللس الـبابـوي للـحوار
ـطران مـيـغـيل انـخـيل ـثال بـأمـ الـسـر صـاحب الـغـبـطـة "ا بـ األديـان.. 
سلم أولى غـويغسوت"..للمسلـم في مد جسور "اإلخوة الشـاملة"..فإن ا
بـالدعوة عمال  بـكتاب الله الـعظيم الـقائل "ولتجـدن أقربهم مودة لـلذين آمنوا
الـذين قـالـوا إنـا نـصـارى"..وعـهـد الـنـبي (ص) ألسـاقـفـة جنران "أن لـهـم ما
حتت أيديهم من قليل او كثير من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم ..وجوار الله
أال يغير أسقف عن أسـقفيته..وال راهب عن رهـبانيته..وال كاهن عن ورسـوله
ـا كــانـوا كـهــانـتـه..واليـغــيـر حـق من حـقــوقــهم..وال سـلــطــانـهم..وال شـيء 
"..والـقـاعـدة الـتي اوضـحـهـا تـلـمـيـذه ـ عـلـيه.....غـيـر مـثـقـلـ بـظـلـم وال ظـا
نظمات الدولية الـنجيب علي بن ابي طالب..والتي أضحت عنوانـا تنادي به ا

وتعمل وفقها" إن لم يكن أخو لك في الدين..فنظير لك في اخللق".
هي دعـوة لـلـمـؤســسـات اإلسالمـيـة..لـلـتـفـاعل مع هـذه

.. الرسالة للتآلف ب اتباع الديانت السماويت
في ظل إحتقان يهدد اإلنسانية..

ـتطـرفة من كال ومـا أفرزته الـضربـات اإلرهابـية وا
..لألبــريـاء بــفــرض اإلرادات والـنــــــوايـا اجلــانـبــ

بيتة. ا
{ رئيس مؤسسة سورايا للثقافة واالعالم

بغداد


