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 اإلدارةاألستاذ الدكتور أبي سعید الدیوه جي، أكادیمي مرموق، متخصص في علوم 

، رحباأل المجال إلى األكادیميختصاصه إواالقتصاد، غیر أن له اهتمامات متعددة تتعدى 
 المشهد الثقافي من خالل رئاسته لتحریر مجلة مناهل جامعیة، التي یخصها إضاءة إلىالمفضي 

ً والذي یتناول فیه موضوعا -  وهو محور دراستنا-   بالمقال االفتتاحيأعدادهافي كل عدد من 
ًمحددا غالبا ما یكون   إلى یتخطاها ًوأحیاناًسهامة جدیة ذا صلة بالحیاة الجامعیة عموما إً

  . العامة للبلد فیدلو بدلوه فیهااألوضاعشمل وأعم، تتعلق بإفرازات أموضوعات 
 حصل على ١٩٤٨ومن المفید التعریف بجهوده العلمیة، فهو من موالید مدینة الموصل   

 واالقتصاد في الجامعة المستنصریة اإلدارةالشهادات العلمیة التالیة، بكالوریوس محاسبة من كلیة 
 ودكتوراه في التسویق من ١٩٧٧یر في التسویق من جامعة نیوكاسل البریطانیة ، وماجست١٩٧٢

 واالقتصاد في اإلدارةوكلف بمهام عمید كلیة . ١٩٨٤ الفرنسیة األولىجامعة كلیر مونت فیرون 
ًثم رئیسا لجامعة الموصل منذ ). ٢٨/١٢/٢٠٠٤ لغایة ١٩/٣/٢٠٠٣ (المدةجامعة الموصل خالل 

ً بحثا علمیا منشورا واشرف على ٥٠وما یزید عن  كتب علمیة ٩ولدیه . ٢٠٠٤ األول كانون ٢٨ ً ً
وشارك في العدید من المؤتمرات العلمیة داخل .  دكتوراه ورسالة ماجستیرأطروحة ٤٠ما یزید عن 
  .)١(وخارج العراق

 
ریة تصدر عن مجلة شه(، وجاء في ترویستها ٢٠٠٥صدر العدد األول منها في تموز   

، ٢٠٠٥ولم یذكر فیه هیئة التحریر، وفي عددها الثاني الذي صدر في آب ) جامعة الموصل
أبي سعید الدیوه جي، مدیر التحریر ثامر .د.رئیس التحریر أ: أدرجت هیئة التحریر وكما یأتي

اعي، معیوف، القسم الفني، محمد واجد وضرار الطالب، الغالف حكم ناطق الكاتب، اإلشراف الطب
والمتصفح إلعداد المجلة یلحظ . عالء عبدالسالم یحیى ومنذر خضر یعقوب وعمر برهان محمد

ًتناولها القضایا العلمیة والثقافیة من خالل مساهمات األساتذة والباحثین في الجامعة، فضال عن 
  .ّاسهامات الكتاب من خارجها

                                                             

 .استاذ تاریخ العراق الحدیث والمعاصر، مدیر مركز دراسات الموصل *
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  اإلسهامات الثقافیة لألستاذ الدكتور أُبي سعید الدیوه جي في مجلة مناهل جامعیة

 

ن نعتمدها أرأینا : ((ً جي قائالوعن أهمیتها وسبب صدورها كتب الدكتور ُأبي سعید الدیوه  
نافذة إعالمیة مضافة للنشر وتسلیط الضوء في المجاالت العلمیة والثقافیة التي نراعي فیها مخاطبة 
القراء كافة، ولیس المختصین األكادیمیین وحدهم، بمعنى أننا نتوجه بخطابنا وخطاب كتابنا إلى 

على أدائها داخل أروقة األكادیمیة، ألنه غیر قادر القارئ العام، الذي نحس إزاءه بمسؤولیة النقوى 
)). على الوصول إلیها، والیمتلك المؤهالت الكافیة لالنضمام إلى هذه األسرة واالستفادة من عطائها

ن هذه المجلة تقع في الخانة الثالثة الشك أ: ((ًقائالوعن عالقة المجلة بالمجتمع بشكل عام یمضي 
امعة في خدمة  الج–ًخانة خدمة المجتمع التي یجسدها یومیا شعار الهداف جامعة الموصل، وهي 

خرى مضافة الى القنوات السابقة من أجل تمتین الصلة بین الجامعة والمجتمع  فهي قناة ُأ- المجتمع
  .)٢())ٕواذكاء روح الحوار

صدار هذه المجلة تعد صائبة وموفقة ومهمة الطاللة الجامعة العلمیة إونرى أن فكرة   
ًقافیة على منتسبیها وعلى المجتمع في آن واحد، وحتما كان للدكتور أبي سعید الدیوه جي دورا والث ً

ًاساسیا في صدورها ومتابعتها تفصیلیا فقد كنت الحظه یقرأ ویدقق تفصیلیا كل مقال یقدم للنشر  ً ً
نا شارة هوالبد من اال. فیها ویسدي مالحظاته حتى فیما یتعلق في التصمیم والشكل الفني للمجلة

مجلة (صدرت منذ منتصف السبعینات من القرن الماضي الى ان جامعة الموصل كانت قد ُأ
 بسبب ١٩٨٢وبذات المسارات الثقافیة والعلمیة، غیر أنها توقفت عن الصدور سنة ) الجامعة

البالد حین ذاك من جراء الحرب ب عصفتسیاسة التقشف ولصعوبة الظروف المالیة العصیبة التي 
  .راقیة االیرانیةالع

 
عمال السلب والنهب شأنها شأن كل أ الى ٢٠٠٣تعرضت جامعة الموصل في نیسان   

طلع علیها القاصي والداني، ضمن إالدوائر والمؤسسات الرسمیة في مدینة الموصل، وهي حقائق 
. ة، إثر االحتالل األمریكي للعراقموجة غوغاء، لم تعرف مثلها بلد من البالد في أرجاء المعمور

: ًالدیوه جي قائالب تسرتها بعد تلك االحداث في سائر مفاصلها كُأوعن مهام جامعة الموصل و
، هذه التي ةولویات خاصة بمرحلة البدایة الثانیأن ترتب لها جداول أسرة یتحتم على هذه األ((

ن المسؤولیة عن ٕ، خاصة وا)اراالیث(ت دفعت الیها بسبب ما حصل فیها، وفي مقدمة هذه االولویا
قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي والمسؤولین عن الجامعة، قد تكفلوا بتوفیر عدد من الحلول التي 
تتدارك المشكالت الناشئة في قلب الواقع القلق غیر اآلمن الذي یعیشه االساتذة والطلبة والموظفون 

رقنة قیودهم الى عادة الطلبة المٕتحانات اضافیة واالداء امعطاء الفرص إعلى قدم المساواة، سواء ب
وعن الغرض من ذلك كله ..)) و تعجیل تخرج الطلبة الراسبین في المراحل المنتهیةمقاعد الدراسة، أ

ن تعمل كمعین في ضمان أهذه القرارات كلها یراد بها : ((ًیمضي الدكتور ابي الدیوه جي قائال
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مساك الدائم بحالة أداء مهماتها دون حدود التدني واإل واستمرارها في عبور سفینة التعلیم العالي
  .)٣())عدادهم وتخریجهمٕاقبول الطلبة و

ریسیین والموظفین بوقت ًوفعال تمكنت جامعة الموصل بهمة الغیورین من المسؤولین والتد  
 لیكون لوال القیم عادة المشهد الجامعي والحیاة العلمیة وبوتائر متصاعدة وذلك لم یكنقیاسي من إ

  .واالنضباط العالي الذي یتحلى به منتسبو الجامعة كافة
كما تناول موضوع غایة في األهمیة یتعلق بالقاعدة االساسیة لدیمومة عمل الجامعة   

حاضرة : ((ومؤسساتها من خالل تحدیث كل مفصل من مفاصلها المتعددة لكي تكون كما یقول
 البحث العلمي وما یتصل بها من معطیات، بل ان الجامعات ًدائما في المشهد المعاصر لحركة

مام لمواكبة حركة االشیاء في أهي التي تقوم بتحریك مشهدي العلوم والتقنیات، دافعة بها الى 
رتقاء االشیاء لذلك إالعالم، وتغیر طبیعة طلب الناس لالشیاء وتطور هذه المطالب باالحتكام الى 

مام وقبل أن تخطو الى أروفها ومهما كان شكل لحظتها التاریخیة، البد لكل جامعة مهما كانت ظ
ن تنظر الى نفسها، وتعاین شكلها، وتقیس منزلتها من جهة وبقریناتها من أالخطوة یفترض بها 

ویؤكد على أهمیة ان تحافظ الجامعات على ذلك االنجاز المتحقق بفعل العمل )) الجهة األخرى
نها مسؤولة عن أن تتراجع الى الوراء في حین أً مقبوال ألیة جامعة فلیس: ((المضني وفي ذلك یقول

  .)٤())ن یذهب الیها في غدهأتقاء بالواقع وتحسین صورة الحیاة التي یتوجب على مجتمعها راال
وفي واقع الحال فان جامعة الموصل تعد من أرصن الجمعات العراقیة في النواحي العلمیة   

ف التي مرت بها البالد، فان الجامعة بمنتسبیها أبوا اال ان یحافظوا واالنضباطیة وفي أحلك الظرو
  .على تلك السمعة المشرفة

لقد مرت الجامعة بجمیع مفاصلها وكلیاتها واقسامها بأیام عصیبة في العام الدراسي   
ن أ بسبب االحداث التي ألمت بمدینة الموصل واالنفالت االمني الذي شهدته، غیر ٢٠٠٦- ٢٠٠٥
 تحمل مسؤولیاتهم صرار الكادر التدریسي ومنتسبي الجامعة والطلبة فيإ یفت بعضد ذلك لم

تمام المناهج الدراسیة والعملیة البحثیة، إستمرت في الدوام الرسمي والمضي في إن العلمیة، فكان أ
ي یام من المشهد الختامي للعام الدراسي الحالنقترب في هذه األ: ((ًوه جي قائالوفي ذلك كتب الدی

نصرف طلبة الجامعة الى التحضیر الداء ٕاعمال التدریس وأكتملت ، فقد إ٢٠٠٦- ٢٠٠٥
االمتحانات النهائیة، وفي مثل هذا الجو البد من قراءة ولو سریعة لمجرى هذا العام الدراسي الذي 
شهد الكثیر من الصعوبات والمفاجأت والمعوقات والمنعطفات، وبالقیاس الى كثرة التحوالت 

خرى لو وضعناها في محلها ألوقفت الدوام وهجرت ارض ُأن أیة مؤسسة إ بالجامعة فالمحیطة
ستمرارها في أداء مهماتها، خاصة وأن إولكنها جامعة تعي دورها وتؤمن بضرورة .. الحرم الجامعي

ن هناك من یدفع به أن لم نقل إن یراوح في مكانه، أبینما یكاد بلدنا ! العالم یتحرك بوتائر متسارعة
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  اإلسهامات الثقافیة لألستاذ الدكتور أُبي سعید الدیوه جي في مجلة مناهل جامعیة

 

ن المشهد الجاري بما فیه من شد وجذب وتحوالت سریعة ومحاوالت جر أ، وبالرغم من ))الى الوراء
مامها لموصل مسیرتها بإصرار ووضوح الن أالتزمت جامعة ا((الجامعة الى ذلك، یقول الدیوه جي 

ة عداد الطلبإمینة على المسؤولیة الملقاة على عاتقها في أن تكون في كل لحظة من اللحظات أ
لى واقع إنصرفوا، هم ٕاودعوهم أمانة في عنق مسؤولیتها وتدریسیها وأئتمنها علیهم ذووهم وإالذین 

  .)٥())بنائهم في الجامعاتالصعوبات ما یشغلهم حتى من تذكر أشائك فیه من 
ن الدكتور الدیوه جي أصاب الحقیقة في مقتل وحدد االتجاه الحقیقي لما ینبغي إفي الحقیقة   

یه الجامعة، وهو العلم للعلم وال غیر العلم ولذلك فقد نأت الجامعة بنفسها عن أن تكون عل
  .االتجاهات والتیارات المتعددة التي سادت في البالد بعد تلك االحداث الجسام التي مرت بها

ًن الظروف القاسیة التي سادت في العراق عموما ومنها الموصل قد ألقت بظاللها على إ  
  النشطة ومنها جامعة الموصل وعن تلك الظروف والمفاجآت الیومیة كتب عموم الفعالیات وا
ن واقع العراقیین محفوف بمفاجآت التحمد عقباها، مفاجآت حادة تمأل إ: ((ً قائالالدكتور الدیوه جي

بها الشوارع والطرق الموصلة الى الكلیات، مفاجآت تقوم على قطع الطرق وسد المعابر والجسور، 
ًو ذاك وبغض النظر عن أي تحمیل فان الطلبة وأساتذتهم یدفعون الثمن غالیا، من أولهذا السبب 

 حتى ولو كان أجل عدم إضاعة أي وقتو المختبرات، انهم یبذلون جهدهم من أوقت المحاضرات 
: وعن أثر تلك الصعاب والظروف على نفسیة الطالب واالستاذ یقول. )٦())وقت محاضرة واحدة

راسة في قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي الى نفسیة هادئة مستقرة یستطیع ناهیك عن حاجة الد(
  .)٧())ن یتفاعل معهاأن یقبل على الدراسة والتعلیم ویهضم المقررات ویستطیع أصاحبها 
ن التاریخ سیكتب عن جامعة الموصل بكوادرها وطالبها صفحات ناصعة عن تحملهم إ  

ٕى الجامعة واكمال متطلبات عملهم والى جانب أعداد الطلبة ًعباءا كبیرة في سبیل وصولهم الأ
  .المواكبین على تحصیلهم العلم وتجاوزهم صعوبات الطریق وما قد یتعرضون الیه من مخاطر

دامة الزخم العلمي ٕاوفي خضم هذه اللجة من الظروف الصعبة التي مرت بها البالد، و
ًذكر قلیال مآثرها خالل أربعین عاما خلت، فكتب والعطاء المعرفي لجامعة الموصل یتوقف باحثنا لی ً

ن تزهو بما حققته على صعید إعداد المتخرجین وتأهیلهم لیأخذوا أماكنهم في أیحق لها : ((یقول
مفاصل المجتمع على طریق تلبیة الحاجة المتنامیة الیهم، فقد تخرج في هذا الجامعة عشرات 

امها العلمیة وكلیاتها، ولم عید الدراسات األولیة القساالالف من الطلبة الذین قبلوا فیها، على ص
حد منهم، على كثرتهم، لیفطن ولو للحظة واحدة، عما یصغر به عن عراقیته، لصالح ایة یكن أ

  .)٨())تسمیة منذ كان یدخل الیها ویخرج منها كما یدخل الجمیع وكما یخرجون فهي جامعة عراقیة
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ساس وجود الجامعات بشكل عام بوصفهم أن الطلبة هم المادة الحقیقیة ومن نافلة القول أ

مكانیاتها في سبیل النهوض إمل المجتمع وقادته في المجاالت المتعددة، وعلیه فان الدولة تسخر أ
تعلیم اهم مرتكزات ال((ن من بین أنجاح فعالیاتها، ویرى الدكتور الدیوه جي ٕابالعملیة المعرفیة و

عتماد مبدأ الدوام الیومي إالعالي في الجامعات بشكل عام، وفي جامعات العراق بشكل خاص، 
جراء یومي، یتم من خالله القاء المحاضرات النظریة إالمنتظم، الذي یلزم الطالب واساتذتهم بتقلید 

م والمعارف والعملیة في قاعات ومختبرات مخصصة لذلك، ویتیح هذا النمط من التعلیم نهل العلو
ولها ما یقدمه التدریسي من معلومات مباشرة، وثانیهما جوابه على ما یثیره أتجاهات ثالثة، إفي 

و من موضوعاته، وثالثهما، المصادر والمراجع والكتب أسئلة نابعة من محاضراته أالطلبة من 
بات الكلیة او المساعدة التي یؤثرها التدریسي ویدعو طلبته الى مراجعتها واستعارتها من مكت

یضاح اهمیة اعتماد المرونة في تطبیق هذا النظام لیسهل إ في الدیوه جي، ویمضي ))الجامعة
ًولكي الیبدو هذا النظام صارما او : ((ًتنفیذه والحصول على مرامیه والنتائج المتوخاة منه قائال

قرانهم، وهم أم والى نفسهأًخانقا، فان الجامعات تتعمد ترك ساعات فراغ یخلد فیها الطلبة الى 
یتهیأون لالنتقال من اختصاص الى آخر عبر ترك ساعة او أكثر بین المحاضرات للراحة، وتعمیق 

  .)٩())مما یحتاج الطلبة الصلة والتحاور، وما الى ذلك
ن وجود الطلبة في الجامعة الیقتصر االلتزام في أویشدد الدكتور أبي سعید الدیوه جي على 

ذا كان االمر المهم االول ٕاو: (( بل یتعداه الى تحقیق مرامي اخرى وبذلك یقولالدوام الرسمي فقط
مر إن األتجاه هذا النجاح هو الدوام فإفي تحدید نجاح عمل الجامعات وتفعیل الخطوات الصائبة ب

ثناء دوامهم، أي فاعلیة أفي ) فاعلیة الطلبة(ن لم یكن یتخطاه هو إهمیة عنه أالثاني الذي الیقل 
ماكن ألى  إن یصل الطلبةأًو المختبرات، فلیس كافیا ألب وهو موجود في قاعة المحاضرات الطا

صغاء والحضور الكلي في فضاء المحاضرات ي تتحدد فیه فاعلیتهم من خالل اإللذأدوامهم، 
سئلة التي تعمل في أساتذتهم بإثارة جمیع األوتسجیل ما یمكن تسجیله من معلومات والتحاور مع 

  .)١٠())عماقهمأ
بي الدیوه جي من تحدید مرامي الجامعة هو هدف نبیل وطموح ُألیه الدكتور إن ما ذهب إ

مشروع تسعى الجامعة للوصول الیه، وهو زج الطالب في أتون االبداع الفكري والكشف عن 
ًن یكون جزءا حیویا وانما فاعال في اثارة الموضوعات العلمیةأمكنوناته الفكریة و ً  نه مماأغیر . ً

اعل العلمي بالرغم من تحلیهم نه لم نعد نلمس الحماس المعهود لدى طلبتنا في التفأیؤسف له 
سام العلمیة من اجل االستزادة العلمیة بات قلي، فإقبالهم على المكتبات في األنضباط العاباإل

، وذلك نشغالهم بهموم الحیاة اكثر منه فیما یتعلق بدراستهم وتحضیر فروضهم الدراسیةٕاًمحدودا و
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ًوفي عموم الجامعات العراقیة منها، فضال عن ) نجاحهمإ(نلمسه في ایجاد صیغ جدیدة لمحاولة 
ًالدور االول والثاني وهناك احیانا دور ثالث في االمتحانات، ومرد ذلك الظروف الغیر طبیعیة التي 

  .تمر بها البالد
بداعاتهم إستنطاق إ  اتجاهات وجود الطلبة ودور جامعة الموصل فيالدیوه جيویحدد 

عداد الطلبة في جامعة الموصل، بأنه مفهوم شامل إیتسم مفهوم : ((الكامنة وتنمیة المواهب بقوله
طار نهل العلوم والمعارف، كما هو حال جامعات كثیرة في دول العالم، بل یتعدى إالینحصر في 

خالقیة أرات، فهي رسالة علمیة عداد التربوي والرعایة وتبني المواهب وتنمیة المهاُأطر اإلذلك في 
یجابیة لتكون فاعلة في الواقع قادرة على إلى تنمیة شخصیته اإلعداد الطالب إبداعیة تسعى في إ

 للطالب مكانیة االستفادة مما تتیحه الجامعةویفصح باحثنا عن أ))  مع متطلباتهالتعامل بنجاح
زج الطلبة في میادین التجارب العملیة فرص ل((یجاد إبداعیة من خالل والتعبیر عن مكنوناته اإل

لى التعرف على ملكاتهم ومواهبهم وتنمیتها وصقلها من خالل إضافة إورفدهم بالخبرات المطلوبة 
جیال  تجاربهم الكتابیة واالدائیة واإلفادة من تجارب األساتذة واألالتفاعل المتبادل بین الطلبة في

  .)١١())السابقة من المبدعین
ًننا نرى بأن جامعة الموصل كانت سباقة دوما في ٕاو دبیة إطار الكشف على المواهب األّ

دبي لمهرجان اإلبداع األ(إقامتها ًحتضانهم وتنمیة قدراتهم من خالل مثال إوالفنیة والعمل على 
سلوب قد أتى ٕان هذا األلوانها وأدبیة ومن المحكمین المختصین بالفنون األویضم لجنة ) ًسنویا

  .براز عدد من المواهب في مجال الشعر والنثر والقصة وغیرهاإاره من خالل بثم
 رفد المجتمع بالمالكات  بأن الجامعة هي الذراع الطولى فيالدكتور الدیوه جيویؤكد 

لغد نحو المجتمع الجامعات هي ضمانة ا: ((لى ذلك بقولهإدامة زخم العطاء فیه ویشیر المهمة إل
تائر التقدم والحفاظ على آلیة رفد المجتمع بالمالكات العلمیة المؤهلة التي دامة وٕلتحقیق النهوض وا

تحل محل تلك التي تخرج من الفاعلیة آلي سبب من األسباب، وبدون الجامعات یفقد المجتمع 
الذراع التي تمنحه هذه المالكات والتي تدیم حركة مفاصل الحیاة وتعلي وتائر البناء وتحقق الحیاة 

  .)١٢())هلنا وبكوننا أبناء بلد یمتد عمره في صناعة الحضارة المتالحقة الى االف السنینالالئقة بأ
ًبنیتها، فكان لزاما على أًونظرا لعراقة جامعة الموصل وتقادم الزمن على مؤسساتها و

عادة التأهیل والتوسع في االقسام العلمیة إستجابة لضرورات ًئمین علیها في التفكیر جدیا باإلالقا
الستحداثات المطلوبة، وفي هذا دامة زخم ومواكبة اإ للحاجة الملحة في ًبنیة تلبیةأستحداث ٕاو

عمار منشآت الجامعة، إننا نعمل على إعندما نقول : ((ًبي الدیوه جي قائالاإلطار كتب الدكتور ُأ
ًترمیما وبناءا ومعالجة و رتنا ستحداث، فإننا في ذلك نعمل على توفیر فضاء مناسب یلیق بأسٕاً

التدریسیة والفنیة، ومنزلتها التي تحققت عن مثابرتها وتجربتها العلمیة المرموقة، ویوفر لها فرصة 
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بنائنا الطلبة، وهم أننا نعمل في الوقت ذاته على رفد أًوفر حظا، كما أالعمل البحثي في ظروف 
 العلوم والمعارف في جوهر مادة التعلیم العالي، بفضاء الدراسة الالئق بهم، بوصفهم طلبة ینهلون

  .)١٣())مستهل الفیة جدیدة وبدء قرن جدید
لى مطلع ستینات القرن العشرین والتي كانت تسمى المجموعة إبنیة للجامعة تعود أقدم أن إ

ًالثقافیة والمؤلفة من االبنیة المتراصة ابتداءا من عمادة كلیة العلوم الحالیة وحتى نهایة بلوك االبنیة 
ن جامعة الموصل ممثلة برئاستها قد أطار البد من القول وفي هذا اإل. قسام الداخلیةاألشغلها تالتي 

خیرة مثلت د المعماري، ففي خالل السنوات األدامة زخم البناء والتجدیإطار إتفوقت بشكل كبیر في 
إنجاز یحق لنا وهو . الجامعة خلیة عمل وورشة واسعة للبناء على عموم مساحتها المترامیة

  .عداد الطلبة فیهاودلیل على التوسع الكمي إل. ر بهافتخاإل
 

ًن البحث العلمي یعد الركیزة الثانیة للتعلیم العالي في العراق عموما، وقد أمما الشك فیه   
تمیزت جامعة الموصل منذ تأسیسها في منتصف ستینات القرن الماضي بالرصانة العلمیة على 

قسام الكلیات والمراكز البحثیة كافة، والدكتور أبي الدیوه أنجاز البحوث العلمیة في فروع وإ صعید
ذ أن عدد البحوث الخاصة بالترقیة إهو سمة ممیزة لحیاة التدریسي ((جي یرى بأن البحث العلمي 

 لیها البحوث التي یجریهاإلى عشرة بحوث، یضاف إلجمیع المراتب العلمیة لكل تدریسي یصل 
)). ستجابة لمحاور أي نشاط علميإو أالتدریسي بحكم متطلبات عمله في الجامعة، هنا وهناك 

وعن أهمیة تعزیز الجهد العلمي في المجالت العلمیة لكونها على مساس تام مع البحوث العلمیة 
قیت تخاذ القرار المناسب في التوإنتخاب هیئات تحریر مؤهلة قادرة على إالبد من : ((ًیردف قائال
ن كل بحث هو ً بعیدا عن المجامالت والتساهل أللیها لغرض نشرهإزاء أي بحث یقدم إالمناسب، 

لیة صیل من حجارة الزاویة في البنیان، فهو مسؤوأجزء مهم من صناعة المستقبل، وهو حجر 
واء نفسهم فهي تمثل روح المسؤولیة سأمر نفسه ینطبق على الباحثین حرجة الیجوز التفریط بها، األ

  .)١٤())و في تنفیذهأفي اختیار البحث المناسب 
ستمرار بذات الكفاءة العلمیة والبحثیة في المجالت العلمیة ویعود ویحدثنا عن أهمیة اإل  

آلیة نشر جل تیسیر أومن : ((ًالمحكمة في جامعة الموصل وعن عددها وما حازته من مكانة قائال
صدار المجالت العلمیة المحكمة، حیث أنها تصدر إن كلیات الجامعة، تنشط في مجال البحوث فإ
خر تنفرد جامعة الموصل باصداره على مستوى ر مجلة بعضها خاص بها، والبعض اآلثماني عش

ًجامعات البلد، وهذا كله مكن جامعتنا من أن تشغل موقعا متقدما في نشر البحث العلمي حتى  ً ّ
  .)١٥())وصلت ذات یوم الى المرتبة األولى
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نجازه البحوث العلمیة، تلك ِٕاخرى غیر التدریس وُأستاذ الجامعي مهام إن لأللحقیقة فوفي ا  
ختصاصه العالي في خدمة المجتمع وذلك بالتماس سبل متعددة ومتاحة ومنها تدبیج إهي توظیف 

المقاالت وذیوع طروحاته العلمیة ورؤاه عن طریق وسائل االعالم المقروءة والمسموعة ویتكفل هذا 
ّدامتها مع القراء في بیئة توطن الجامعة ٕاقامة الصلة وإب: (( كما یقول الدكتور أبي الدیوه جيالوجه

ومع األهالي بشكل عام من خالل تیسیر العلوم والمعارف وعرضها عبر لغة مشتركة یستطیع غیر 
ن یتعامل معها ویفهم بواسطتها معطیات حركة البحث العلمي في الجوانب التي تمس أالمتخصص 
ألن الجامعة مؤسسة كبیرة عصیة على ((ا هو استاذنوالسبب في ذلك كما یراه )) حیاته الیومیة

ا، وهي الفهم التلقائي العام، شائكة في كثرة اختصاصاتها وفي تداخل هذه االختصاصات مع بعضه
ختصاص العلمي في أبرز وجوهه ومظاهره، لذلك البد من وجود لغة تمتلك لغة عالیة دقیقة لإل

شمل الذي یتكفل بتقدیم صورة عامة متفق على فهمها ضمن حدود الرصانة  تفي بالخطاب األنیة،ثا
  .)١٦())المعهودة
نتهجتها الجامعة هو مشاركة المثقفین في األنشطة العلمیة إونرى من أبرز تلك السبل التي   

ّذي یجد في ًلبعض المراكز العلمیة والبحثیة وهو ما یحصل مثال مع مركز دراسات الموصل ال
 في سعیه لفتح نافذة  ونشر المقاالت في مجالته الثقافیةّمشاركة الكتاب والمثقفین في ندواته العلمیة
  .واصر العالقات العلمیة والثقافیة بینهماأًعلى المجتمع یطل منها، فضال عن تمتین 

لكي یتاح له  یشدد على أهمیة توفیر الحیاة الالئقة لالستاذ الجامعي الدكتور الدیوه جيو  
الوقت الكافي في انجاز المهام العلمیة الموكلة الیه، وهذا ما ضمنه قانون الخدمة الجامعیة الذي 

ن قانون الخدمة الجامعیة وما فیه من حقوق إ: ((، والذي كتب عنه یقول٢٠٠٥صدر سنة 
كانت تعیقه للتدریسیین تكفل له فرص التفرغ العلمي لطلبته وبحوثه دون االنشغال بأمور اخرى، 
  .)١٧())عن أداء مهماته ولم یكن بوسعه تفادیها بحكم كونها ضروریة الدامة حیاته وحیاة عائلته

ذ قن قانون الخدمة الجامعیة كان المناتذة في الجامعات العراقیة كافة أویعتقد جل االس  
 والتي بال .ًال منها طوینىالحقیقي لألستاذ الجامعي من حالة الشقاء المادي وشظف العیش التي عا

خریجي لشك كانت تنعكس على طبیعة عطاءه العلمي وآثر بشكل مباشر على المستویات العلمیة 
  .الجامعة بشكل عام في السنوات الماضیة

ن الجامعة التقوم على االستاذ والطالب فقط بل هناك فئة من الموظفین الذین أوالننسى   
ة واقسام وكل مفاصل الجامعة، وهؤالء لهم باع طویل ّیسیروا عجلة العمل االداري والفني في أروق

في سلك الوظیفة والخبرات المتراكمة وهم وكل الموظفین في قطاعات الدولة بحاجة الى تشریع 
ان تفعیل قانون : ((ًبي الدیوه جي قائالُأیضمن لهم الخدمة الطویلة في البلد وعن ذلك كتب الدكتور 

فنت زهرة حیاتها في خدمة البلد، ویتیح لها شیخوخات أال التي تقاعد جدید وعادل سوف یریح االجی
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ًمریحة، كما یوفر في منشآت الدولة ودوائرها فرصا للتعیین، ناشئة عن تقاعد االجیال االولى مع 
)) ًحدا لدفع الموظفین القدامى الى التنحي والقبول بأول فرصة للتقاعدأن الندعوا أحرصنا على 

 أهمیة رعیل الموظفین في عطائهم على مدى سني عملهم في القطاعات نا بإیضاحُأستاذویمضي 
فهؤالء الموظفون خدموا العراق لزمن طویل برواتب هي أقل بكثیر من : ((الوظیفیة المختلفة، بقوله

دنى للمعیشة، ولم روف هي أسوأ من السقف العالمي األًأي سقف معمول به عالمیا، وعاشوا في ظ
نهم صاموا عن إادیهم من خارج الحدود، بل نغراءات ووعود تِإلذهاب وراء یفكروا بترك البلد وا

مباهج الحیاة وتعففوا وعضوا على نواجذهم، وتحملوا وظلوا صابرین یدیرون عجلة العمل واالدارة 
  .)١٨())واالنتاج

 
متعددة وفي كل عدد من مجلة مناهل جامعیة  جي تناول في افتتاحیاته الالدكتور أبي الدیوه  

ًموضوعا معینا یتعلق بآفاق العمل الجامعي، غیر  نه آثر في بعض االفتتاحیات التطرق أً
 قامت إحدى الصحف الدنماركیة فعندما. مر المسلمین قاطبةألموضوعات الساعة ومنها ما یهم 

ًاهللا علیه وسلم، كتب مستنكرا تلك  االرض سیدنا محمد صلى  أدیمساءة الى خیر من مشى علىباإل
مهما حاولنا ان نقلل من قیمة الحالة، هو ان هذا االفتراء الصحفي : ((االساءة والفعلة الشنیعة بقوله

صدر من أشخاص یشنون حملة مسعورة عن شخصیة الیعرفون عمقها ودورها لكنهم واقعون تحت 
ًسحر تأثیرها في العالم تاریخا وحاضرا ومستقبال،  ً نفسهم أو صوروا ألقتربوا منها وتصوروا إنهم ٕاوً

ویمضي في ایضاح الدور االساسي والمكین للرسول )). فهمها تحت عنوان ما نسمیه ثقافة االشاعة
دفاع عن رسولنا الكریم صلى اهللا علیه وسلم في عالم البشریة ودور المسلم الغیور على دینه في ال

دة محمیة بنور االسالم وعظمة القرآن وقدرة الخالق سبحانه ن هذه الشخصیة الخالإ: ((الكریم بقوله
ًوتعالى، لكن تملك حقا دائما علینا یدفعنا في كل لحظة، الى  ن أشعاعها الخالد وإن ننهل من أً

ًنتصدى عقال وفعال الى كل محاوالت المساس بها وتشویهها بكل الوسائل الالئقة المنسجمة معنا  ً
  .)١٩())تصالنا الحمیم بهذه الرسالةٕارثنا الدیني وٕاحي والحضاري وخالقنا وعمقنا الروأومعه، 

صلى اهللا علیه وسلم كتب ستذكار مولد فخر الكائنات رسولنا الكریم محمد إوعن أهمیة   
ختاره الباري عز وجل لیكون بدایة إن هذا الیوم الفاصل الذي إ: ((ًبي الدیوه جي قائالالدكتور ُأ

ًضج الواضح المستقر نحو الصراط المستقیم، وهو یوم فاصل ایضا النه ًومؤشرا لرسم الطریق النا
یمثل والدة خاتم النبیین الذي سیحمل في حیاته مهمة ترسیخ آخر االدیان، ودین االسالم الحنیف، 
فهو توقیت ممهد الكتمال الخطاب السماوي الموجه لالنسان، والذي سوف تودع سمته النهائیة 

یضاح الدور العقائدي والرسالي للرسول الكریم إ في الدكتورویمضي )) ریمالمطلقة في القرآن الك
 عید المولد وفي حضرة: ((همیة التمثیل به من قبل المسلمین بقولهأمحمد صلى اهللا علیه وسلم و
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شعاع هذه إن ننهل من أن نتمثل شخصیة الرسول صلى اهللا علیه وسلم، وٌالنبوي الشریف حري أ
ثبات بطالن ترهات ٕاعالء كلمته وٕاًنعمل معا لنصرة دیننا االسالمي الحنیف ون أّالشخصیة الفذة و

خیر االدیان وعلى سید الخلق أقزام الذین یتطاولون على أولئك األًخصومه، والرد حضاریا على 
  .)٢٠())محمد صلى اهللا علیه وسلم

 صیام شهر ِهمیة استخالص الدروس والعبر من اهمیةأ الى الدكتور الدیوه جيكما تعرض   
لشهر رمضان مذاق المعاني : ((ًرمضان المبارك سنویا بوصفه عبادة وسلوك وتفكیر وفي ذلك یقول

ًوالقیم الخالصة التي تحضر معه، وتزداد عمقا وغنى في ظله الرحیب، وهي تشكل اضافة نوعیة 
مدلوالت تلك یضاح إویمضي في )) الى مجمل القیم والمعاني الحاضرة والماثلة في حیاتنا الیومیة

ن ینتصر وهو في الدنیا في رمضان یتحقق للصائم أ: ((بقولهالمعاني الخالصة في شهر رمضان 
على ما في جسده من ضعف دنیوي وخضوع ومیل الى االشیاء واللذات العابرة، ویتحقق له ان یعلو 

لمثالیة التي شد القرب من الصورة اأبروحه على علیاء القیم واالخالق الصافیة العذبة، ویقترب 
  .)٢١())رادها بوصفه خلیفته على االرضأنسان والى لإلرسمها الخالق سبحانه وتع

 
 من - والعلمیة على الرغم من مشاغله االداریة–بي سعید الدیوه جي ُأ. د.لقد أسهم أ  

یضاح المشهد الجامعي إخالل المقال االفتتاحي لكل عدد من اعداد مجلة مناهل جامعیة، في 
ساتذة أ وغاص في مفاصل المسؤولیة الكبیرة التي تقع على كل كادرها من المنتسبین ،بعادهأبكل 

وموظفین وطلبة، ورسم طبیعة الحیاة العلمیة فیها، بالرغم من الصعاب الجمة التي واجهت 
 ٢٠٠٣حداث عام أالظروف العصیبة التي مرت بها البالد بعد   اطارفيمسیرة التعلیم الجامعي 

صرار كل إن أتالها من صفحات على صعید التبدالت والتغیرات التي شهدتها البالد، غیر وما 
العاملین في الجامعة ولكونها تتسم بالعراقة ولها تقالیدها الراسخة، فقد تجاوزت كل المحن 
والصعاب واستمرت بكل كوادرها في العطاء المتدفق وفق منهجها العلمي الصائب، مع االستمرار 

ًفضال عن التحدیثات التي تبنتها الجامعة على . العلمي الموازي لجهد المحاضرات العلمیةبالبحث 
صعید االبنیة الجامعیة بشكل عام، ورافق ذلك االتصال المتواصل بین الجامعة والمجتمع عبر 

رة قامة المعارض والخدمات المباشٕااالنشطة والفعالیات العلمیة المتمثلة بعقد الندوات والمؤتمرات و
ًهذا المشهد الجامعي كان حاضرا دوما في تلك المقاالت . للمجتمع في المجاالت االخرى ً

  .ّاالفتتاحیة التي سطرها الدكتور الدیوه جي في اعداد مجلة مناهل جامعیة الشهریة
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