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ـثل" وهكـذا يـخـتلط مـفـهوم بـا
ــكـر والـدسـيـسـة الـسـيـاسـة بـا
خارج منظومـة القيم اإلنسانية
واالعـــــتـــــبـــــارات األخالقـــــيــــة
ـارس بـعض خـصـوصـاً حـ 
الـــســيـــاســيـــ جــمـــيع أنــواع
الـــدجـل واالحـــتـــيــــال والـــغش
والتزوير لـلوصول إلى الهدف
بـــغض الــنـــظــر عـن شــرعـــيــته

وعدالته وشرفه.
W¹UſË WKOÝË

ــهــاتــمــا ونـــقــيض  ذلك كـــان ا
غــانـدي يــنـظــر إلى الــسـيــاسـة
بأنهـا اتّحـاد الوسيـلة بالـغاية
مـثلـما تـتّحـد البـذرة بالـشجرة
وال غـايــة شـريـفــة دون وسـيـلـة
شريـفة  وإذا كـنّا نـستـطيع أن
نـحدّد الـوسيـلة ألنـها مـلمـوسة
وقــريـبـة وآنــيـة إلّـا أن الــغـايـة
غيـر مـلـموسـة وبـعـيدة أحـيـاناً
وحــتى غــيـر مــنـظــورة  ولـذلك
كن التحكّم فالـوسيلة هي مـا 

يبـرر أحياناً أن غايـته الشريفة
تــعــطــيه مــثل هــذا احلـق وقـد
وقع الــــكـــــثــــيــــر من األحــــزاب
والـتيـارات ذات األيـديولـوجـية
الـــشـــمـــولــيـــة فـي مـــســتـــنـــقع
االسـتـبـداد بـتـبــريـر وسـائـلـهـا
ــا فـيـهـا ضـد غـيـر الــشـريـفـة 
ـــعـــارضـــ في صـــفـــوفـــهــا ا
بـاسـتـخدام الـعـنـف والتـعـذيب
واالغـتـيـال وحـتى اإلرهاب أي
القـوة اخلشنة والـناعمة وذلك
حتت عــــنــــوان "الـــســــيــــاســـة"
باراة ضد العدو أو اخلصم وا

عركة . للفوز في ا
وكـــمـــا يـــعـــتـــقـــد الـــبـــعض أن
"الـسـيـاسـة تـبـيح احملـظـورات"
بــزعم األهــداف الــشــريـفــة فال
مانع من استـخدام وسائل غير
شـريفـة أو تـبريـر اسـتخـدام ما
يستخدمه العدو أو اخلصم أو
الـــطـــرف اآلخــــر ومـــحــــاربـــته
ـعـامـلـة بـسالحه كـجــزء من " ا

ــكــنـة  به واخــتـيــاره ألنــهـا 
ولـــهــــذا نـــقـــول أن الــــغـــايـــات
الـــشــريـــفـــة تـــتــطـــلب وســـائل
شريفة والـعكس هو الصحيح

أيضاً.
وإذا اقتـرنت الوسيلـة بالفساد
والـطـائفـيـة والـعـنف واإلرهاب
ـصالح اخلـاصة على وتـقد ا
ـصلحـة العـامة فذلك حـساب ا
ســـيــعـــني االنـــقالب عــلـى قــيم
السـيـاسـة ومثـلـهـا اإلنسـانـية
فـالـسيـاسـة حـسب أرسـطو في
كـــتــابـه " الــســيـــاســة"  تُـــعــنى
بـاألفعـال الـنـبـيـلـة ووفـقاً البن
خـلدون: الـسيـاسة هي صـناعة
اخلــــيـــر الـــعــــام وهي أمـــانـــة
وتــفـويـض فـلــيس ألحـد احلق
في امـــتالك أركــــانـــهـــا بـــاسم
اســتـخالف إلـهـي أو مـا شـابه
وإالّ فسـتـبـقى دواوين الـتاريخ
مــفـــتــوحــة عــلـى أخــبــار قــوى
ـنــاقـضـة الـتـســلّط والـتــحـكّم ا

لشرائع النقل والعقل .
الـسيـاسـة تـعـني "علم إدارة

ــمـكن" كـمـا الــدولـة" وهي "فن ا
درجــنــا عــلــيه لـــلــتّــعــبــيــر عن
"الـواقعيّـة السيـاسيّة" و"توازن
الـقـوى" وإنــهـا تـعـبـيـر مـكـثّف
ـير عن االقـتصـاد حـسب فالد
لـيــنـ أمـا وفـقــاً حلـنّـا أردنت
"فـأصل الـسـياسـة هـو احلـرية"
ـثل  جوهر ومـفهوم احلـرية  
الـفـعل الـسـيـاسي الـذي يـرتبط
ـــفــــهـــومــــ آخـــرين هــــمـــا:

البراعة والشجاعة.  
وإذا كـانت احلــرب وجـهـاً آخـر
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ويـتـعـلـم فـيـهـا الــطـالب أسـالـيب
الــبــحث الـــعــلــمي حتت إشــراف
مـعلمـيه لبـناء قدراته الـذاتية في
الـبــحث والـتـطــويـر وتـوظــيـفـهـا
ـعـضالت اخملـتـلـفـة الحـقـا حلل ا
ـراد إيجـاد حلـول منـاسبـة لها ا
وهي لـيس مـجـرد مـكـتب إلصدار
الـوثــائق والـشـهــادات وخـتــمـهـا
ومـنـحــهـا لـدافـعي أجــورهـا كـمـا
تــــفـــعـل ذلك هــــذه اجلــــامــــعـــات

الوهمية.
وقـــد يــتـــوهـم الــبـــعـض إن هــذه
ـوذجا ا تـمثل  اجلامـعات   إ
ـفــتـوح أو الــتـعــلـيم لـلــتـعــلـيـم ا
االفـتـراضي أو الـتـعـلـيم عن بـعـد
الـذي تـمـارسه بـعض مـؤسـسـات
التعليم العالي في بلدان مختلفة
ومنهـا جامعات رصيـنة مرموقة
وهـو أمــر طـبــيــعي ومـقــبـول إذا
كـانت تـمــارسه جـامـعــة رصـيـنـة
تمتلـك جميع مستلـزمات التعليم
ـــاديـــة والـــبـــشـــريــة  الــعـــالي ا
وتعتمد هذا النموذج من التعليم
جـــنـــبـــا إلـى جـــنب بـــرامـــجـــهـــا
ـعتمدة في الدراسـية التقـليدية ا

بلدانها.
ــزيـــفـــة فــهي إمـــا الــشـــهـــادات ا
الـشـهـادات الـتي يـحـصل عـلـيـهـا
الــبـعض من جــامـعـات قــد تـكـون
جـامـعات مـعـروفـة ومشـهـود لـها
بــالــرصــانـة   ولــكن بــدون وجه
حق أي بــطـريـق االحـتــيـال وذلك
ألسـبــاب عــديـدة مــنــهـا :  أن من
يـــحــصـــلــون عـــلى الــشـــهــادة لم
يبذلـوا جهدا حقيـقيا بإجنازها 
أي أنـهـا أجنـزت من قـبل آخـرون
لقـاء أجور معيـنة دفعت لهم  أو
أليــة دوافع أخــرى  إذ يــبــدو أن
بــعـض اجلــامـــعـــات ال تــشـــتــرط
ـنـتـظم   ولــيس لـديـهـا الــدوام ا
الــوسـائـل الـكــافــيــة لــلــتـأكــد من
كيفـية إجنـاز متـطلـبات الـشهادة
البحثية   ال بل أن البعض منها
ا ال يـكتـرث كثـيرا بـهذا األمـر طا
أن أألجـــور الــــدراســـيــــة تـــســـدد
ــواعــيــدهـا  كــمــا أن ســنــويــا 
احلاصل على هذه الشهادات ال
ـا يــهـمــهم الــعـلم والــتــعـلم   إ
ــــهم لـــديــــهم احلـــصــــول عـــلى ا
الـشـهـادة  اسـتـكـمـاال لـلـوجـاهـة
الوظـيفية أو االجـتماعيـة السيما
أن الـكثـيـر مـنهم يـتـبـؤون مواقع
وظيـفية مـتقدمـة في بلدانهم. وال
ــواقع يـــنــحــصــر األمـــر بــذوي ا
ـتـد ـتـنـفـذة   بل  الـوظــيـفـيـة ا
ليـشـمل بعض الـطـلبـة الـدارس
في بــــلـــدان أخـــرى أو حــــتى في
بلـدانهم حيث يـكلفـون أشخاص
بـــصـــفـــتــهـم الــفـــرديـــة أو أفــراد
يـعـملـون في مـكـاتب متـخـصـصة
بـكـتـابــة رسـائل وأطـاريـح طـلـبـة
الــدراسـات الـعـلـيـا ومـسـاعـدتـهم
بـإجناز بـحوثـهم بصـورة جزئـية
أو كلـية  فـفي الـبلـدان األجـنبـية
يـقـدم هذه اخلـدمـات بعض أبـناء
ـــهــاجـــرة إلى تــلك اجلــالـــيــات ا
الــبــلـدان لــلـطــلـبــة الــوافـدين من
بـهـدف بـلــدان هـذه اجلــالـيـات   
االرتـزاق وتـوفـيـر لـقـمـة الـعـيش

ــعـلــومـات واالتـصــاالت والـتي ا
أبـرزهـا شـبـكـة اإلنـترنـت فلـيس
هــــنــــاك أي وجـــود مــــادي لــــهـــا
ـكـتـبات كـالـقـاعـات الدراسـيـة وا
ــشـاغل وبــقــيـة واخملــتـبــرات وا
ــســتــلـزمــات الــدراســيــة الــتي ا
تــتـطـلــبـهـا في الــعـادة الـعــمـلـيـة
التعليمية بحدها األدنى  إذ جلّ
ما تـملكه ال يـتعدى مـكتب بسيط
ـبــاني يـشـغـله مــؤجـر في أحـد ا
ـن يتولون إدارة بعض األفراد 
اجلـامعة عـبر وسـائل االتصاالت
احلــديـــثــة  وشـــبــكــة اإلنـــتــرنت
للتـواصل مع زبائنهـا من الطلبة
سجـل لديها . وقـد تعمد هذه ا
اجلـــامـــعـــات إلى نـــشـــر صـــورة
بنى الذي تشغل مكتبا بسيطا ا
فـــيه  ومـــا يـــجــاوره مـن مـــبــان

لإليحاء بأنها مباني اجلامعة.
تــوظف هــذه اجلــامـعــات بــعض
أعــضــاء الـهــيـئــات الـتــدريـســيـة
ــتـقـاعــدين بـصــيـغـة الــعـقـود  ا
بـــصــفــة مــشــرفــ عــلى رســائل
ــســجــلــ وأطــاريح الــطـــلــبــة ا
ن لــديـــهــا  وهم في الـــغــالب 
ـنـاقشـتـهـا وإجـازتـها يـكـلـفـون 
ـترتبـة علـيها ومـنح الشـهادات ا
بـــــعـــــد اســــــتالمـــــهـم جلـــــمـــــيع
ــالـيـة  ومن ثم مـســتـحـقــاتـهم ا
اســتـــكــمـــال إجــراءات مــنـــحــهم
الـشـهـادة .  ويـسـتـطـيع الـطـلـبـة
ــســـجــلــ بــهـــذه اجلــامــعــات ا
احلـصول على شـهادات الـتخرج
دون عناء الدوام والدراسة حيث
يــــكـــــفي تـــــســـــديــــدهـم األجــــور
الـدراسية في مـواعيـدها احملددة
  كـــمــا أنـه لــيـــست هـــنـــاك أيــة
وجـبها التأكد من ضوابط يتم 
قـيام الطـلبـة أنفسـهم إجناز هذه
الـرسـائل واألطــاريح عـلى الـرغم
ا يعتريها من ضعف  وقصور

وانعدام الرصانة العلمية.
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يدعي الـقـائـمـون عـلى إدارة هذه
اجلـامـعـات   إتـبـاعـهم أسـالـيب
الــتـعــلـيم احلــديـثـة بــتـوظــيـفـهم
وســـائل االتــصـــاالت  احلــديـــثــة
ـتــطـورة ـعــلـومــات ا وتــقــنـيــة ا
لــلـتــواصل مع الــطــلــبـة   إالّ أن
ذلك ال يـبرر افـتقـار اجلامـعة إلى
أبسط مقومات التعليم اجلامعي
األســاسـيـة من كـوادر تــدريـسـيـة
مـؤهـلــة ومـسـتـلـزمــات جـامـعـيـة
مختلفة   فاجلامعة بـيئة علمية
ـعـلم مـتـكـامـلــة يـتـفـاعل فـيـهـا  ا
عرفة وإثرائها اء ا تعلم إل وا

أصـبـحت الـشـهـادات اجلـامـعـيـة
أداة قــــويــــة لــــتــــعــــزيــــز فــــرص
احلــصـول عــلى عـمل  وهــذا مـا
دفع بـعض ضـعـاف الـنفـوس في
الــــكـــثـــيــــر من دول الـــعــــالم إلى
احلـصــول عـلى هــذه الـشـهـادات
بـــأيــة وســـيـــلـــة كــانـت بــحق أو
بــــــــدونـه  حـــــــــيـث بـــــــــرزت في
الـــســـنـــوات األخــــيـــرة ظـــاهـــرة
خــطــيــرة وغــريـبــة فـي األوسـاط
اجلامـعية  تـمثـلت بقـيام بعض
األشـــخــــاص الــــطــــارئـــ عــــلى
الـــوسط اجلـــامــعي   بـــإنـــشــاء
نح الـشهادات جـامعـات وهميـة 
اجلـامـعـيـة اخملـتــلـفـة في جـمـيع
التـخصصـات العلمـية واألدبية 
ـاجـسـتـيـر وبـخـاصـة شـهـادات ا
والــدكــتــوراه   فـــضال عن مــنح
ـــخـــتـــلف شـــهـــادات اخلـــبـــرة 
ــا في ذلك ـــراتب الــعــلــمـــيــة  ا
مـــرتــبـــة األســتـــاذيــة  وكـــأنــهــا
شــهـــادات حــقــيـــقــيـــة من حــيث
ــضــمــون صـادرة من الــشــكل وا
ن يــرغب جــامــعــات رصــيــنــة  
احلــصـول عـلــيـهــا بـعـد تــسـديـد
أجور مناسبـة حتددها ما يعرف
بــإدارة اجلــامــعــة. وتــروج هــذه
اجلـامـعـات بـضـاعـتـهـا الـفـاسـدة
هــذه غــالـــبــا في بــلـــدان الــعــالم
الثالث وال سيما البلدان العربية
بـخاصـة حيث يـبدو أنـها وجدت
حــيث فــيـــهــا ســـوقــا رائـــجــة   
يـسـعى الـبـعض لـلـحـصـول عـلى
الشهـادات اجلامعية بـأية طريقة
كــانت بـــصــرف الـــنــظـــر مــا إذا
كانت هـذه الشهـادات حقيـقية أم
زائـفــة  بـشـرط أن ال تــكـون هـذه
الــشـهـادة مــثـيــرة لـلـشــبـهـات أو
مــدعـاة لـلــشك من حـيـث الـشـكل
إذ تعـد الشهـادة اجلامعيـة بنظر
الـبـعـض جـواز مـرور لـلـحـصـول
عـــلى الــــوظـــائف احلــــكـــومـــيـــة
والـتـرقــيـات الـوظـيــفـيـة بـصـرف
الـــنــظـــر عن مـــضـــمــونـــهــا  وال
تـــتــطــلب وظــائــفــهم في الــعــادة
اخــتـــبــارات حــقـــيــقــيـــة لــبــيــان
ا يـتوافق والشهادات قدراتهم 

التي يحملونها.
واجلــامــعــات الــوهــمــيــة هـذه ال
تـمــتـلـك أي من مـقــومـات الــعـمل
اجلـــــامـــــعـي ســـــواء أكــــــان ذلك
بـــصــــيـــغـــة الـــعـــمـل اجلـــامـــعي
الـتقـلـيدي   أو بـصـيغـة مـا بات
يـعـرف بـاجلامـعـات االفـتـراضـية
الـتي تـعــتـمـد أسـالـيـب الـتـعـلـيم
االلــــكـــتـــرونـي عـــبـــر شــــبـــكـــات

الــبــاكــســتــان - بـاعـت أكـثــر من
ألف شهـادة عـلمـيـة مزيـفة  200
- كشف عمـليات ابتـزاز يتعرض
ـشتـرون  إذ أُجـبِـر أحدهم لهـا ا
عــــلى دفع أكــــثــــر من   500ألف
دوالر. وفي الــــــــكـــــــويـت ألـــــــقت
الـسـلـطـات الـقـبض عـلى مـواطن
شـــــاب مـــــتــــخـــــصـص في بـــــيع
زورة من دول عربية الشهادات ا
مـقـابل   12ألـف دوالر لـلـشـهـادة
الواحـدة تدفـع بالـتقـسـيط. وقال
ـتـهم أمـام الـنـيـابـة الـعـامـة إنه ا
جـمع ثالثـة مالي ديـنار كـويتي
  10ماليـ دوالر خالل ســنـتـ
فــقط  بــعــد بــيـعه  600شــهـادة
مــــزورة لـــــنــــخـب ســــيـــــاســــيــــة
ــــيـــة في الـــكـــويت . وال وأكـــاد
يخـتلف احلال كـثيرا في الـبلدان

األخرى.
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شــــهـــدت جتـــارة “الــــشـــهـــادات
ـــزورة ”رواجًـــا كـــبـــيـــرًا خالل ا
الــســنــوات األخــيــرة في مــصــر
رغم ارتــفـاع نـسب الــبـطـالـة بـ
خـريجي اجلـامعات  عـلى الرغم
مـا قـد تـسـهم به هـذه الـشـهادات
فـي تـــدمـــيـــر نـــظـــام الـــتـــعـــلـــيم
ــا تـهــدد حــيـاة اجلــامـعي  ور
الــنـــاس إذ قــد يـــســتـــغل بــعض
ــزيـفـة حـمــلـة هــذه الـشــهـادات ا
ــهن الـطـبـيـة ــمـارسـة بـعض ا
الـية والـقانـونية والهنـدسيـة وا
وغــــيـــرهــــا . وبــــحــــسـب دائـــرة
الـــقـــضـــاء في أبـــو ظـــبي  فـــإن
تزوير الشهادات التعليمية شكل
ـــئــة   من جـــمــيع نـــحــو 40 بــا
قـضايـا االحـتـيـال خالل الـنصف
األول من عام  ?2014و إحالة
   100قــضـيــة تـتــعــلق بـتــزويـر
الـــوثـــائـق  وتـــمـــثل الـــدرجـــات
ـيــة نـصف والــشــهـادات األكــاد
هــذه الــقــضـايــا . وفي ســلــطــنـة
عــمــان كــشــفـت وزارة الــتــعــلــيم
الـــعـــالي نـــحــو   1250شـــهــادة
مـــزورة.  وفي الــــكـــويت أحـــالت
احلكومة  عام  2016إلى النيابة
الـعـامـة    270مــزورا لـشـهـادات
طبية وهندسية يعمل أغلبهم في

القطاع اخلاص.
   وفي الـــعـــراق بـــرزت ظـــاهــرة
ـــزورة فـي عـــقـــد الـــشــــهـــادات ا
نصرم التسـعينيات من الـقرن ا
حيـث إضطر خـريجو اجلـامعات
الـراغــبـ بــالــهـجــرة إلى خـارج
الـعـراق بـسـبب ظـروف احلـصار
الـــــذي أطــــــبق عــــــلى نــــــفـــــوس
تمثلة دمرة ا العراقي بآثاره ا
بــالــفــاقــة واحلــرمــان من أبــسط
مسـتـلـزمـات احلـياة   بـالـلـجوء
إلى طرق مـلتويـة للحـصول على
وثائق تـخرجهم من جـامعاتهم 
والـتي بــدونـهـا ال يــتـمــكـنـوا من
احلـصــول عـلى أيـة فــرصـة عـمل
في خارج الـعراق  حـيث لم يكن
مـسـمـوحـا لـلـجامـعـات الـعـراقـية
يـومـذاك مـنح خـريـجـيـهـا وثـائق
تــــخــــرجـــهم   األمـــر الــــذي دفع
الـــبـــعض مـــنـــهـم لـــدفع الـــرشى
لـلـحصـول علـى هذه الـوثائق من

جـامـعـاتـهم   وخـتـمـهـا بـأخـتـام
وتــــــواقـــــــيـع مــــــزورة مـن قـــــــبل
أشخاص إحترفـوا مهنة التزوير
ـستـمـسـكات جلـميع الـوثـائق وا
ـــا فـــيــــهـــا جـــوازات الـــســـفـــر
ن ــلـكـيـة وغــيـرهـا   وسـنـدات ا
يـحـتـاجـهـا مـقـابل أجـور مـعـيـنـة
وبــدرجــة عـالــيــة من احلــرفــيـة 
بـــحـــيث يـــصــعـب تــمـــيـــزهــا من
الــوثـائق األصـلـيــة . وكـمـعـاجلـة
لــهـــذه احلــالـــة إرتــأت اجلـــهــات
الـــرســمـــيــة الـــطـــلب من جـــمــيع
مراجعيها  إصدار صحة صدور
هـــــذه الــــــوثـــــائـق من جــــــهـــــات
إصـدارها  كـمحـاولة منـها لـلحد
من حـــاالت الــتـــزويــر والـــتالعب
ـــســـتـــمـــســـكــات بـــالـــوثـــائق وا
الـرســمـيـة الــتي إمـتـدت لــتـزويـر
مــســتــنــدات مــلــكــيــة الــعــقـارات
وبــيـــعــهـــا دون عــلم مـــالــكـــيــهــا
احلـقـيــقـيـ  ولــكن دون جـدوى
تـذكــر لـلـحــد من حـاالت الـتالعب
ــا كــان والــتـــزويــر والــعــكس ر
صـحــيـحــا حــيث إتـســعت دائـرة
الــتــزويــر أكــثــر. ويــعــد الــسـوق
عـروف ببـغداد بسـوق "مريدي" ا
السـوق الرئـيس لتزويـر الوثائق
ـسـتمـسكـات في العـراق حتى وا
يـومـنا هـذا. وفي وقتـنا احلـاضر
ظهـر زبـائن جـدد للـحـصـول على
ـزورة من أصـحـاب الـشـهــادات ا
الــســـطــوة والــنــفـــوذ الــســاعــ
لـلـحـصـول عـلى مـواقع حـكـومـية
ن لم يلتحقوا يوما بأية بارزة 
جـامعـة. وال عجب بـذلك فالـعراق
ـسـتـشري الـيـوم بـؤرة الـفـسـاد ا
في جمـيع مـفـاصل احلـيـاة حيث
بــات يــصــنف أحــد أكــثــر بــلـدان
الــعــالم فـســادا بــحـسـب تـقــاريـر
مــنــظــمــة الـــشــفــافــيــة الــدولــيــة
ومـظـاهـر فـسـاد مـدانـة كـهـذه في
الوسط اجلامعي يـنبغي التوقف
عـنــدهـا والــتـصــدي احلـازم لــهـا
لـلحـد من آثارها الـوخيـمة علـميا
وثقـافيـا وأخالقيا  السيمـا أنها
آخـــذة في الـــزيـــادة وأن إصــدار
الـشهـادة اجلـامـعيـة بـدون غـطاء
علمي   كـالـعمـلة الـتي تصـدرها
بعض احلـكومات بـدون رصيد ال
قـيـمـة لـهــا كـونـهـا عـمـلـة فـاسـدة
لــــيـس لـــــهـــــا أيـــــة تـــــغـــــطـــــيــــة
مـصــرفـيــة.ولـعل الــبـعـض يـأخـذ
عـــبــــرة من بــــعض قــــادة الـــدول
األوربيـة الذين اضـطروا للـتخلي
عن مــنـاصــبــهم الــوزاريــة مـا أن
أكـتــشف بـعـد ســنـ طــويـلـة من
حـــــصــــولـــــهم عـــــلى شـــــهــــادات
الدكـتوراه من جـامعات رصـينة 
ـــعــايــيــر أنــهم لم يــلـــتــزمــوا بــا
اجلــامـعـيـة في أطــاريـحـهم لـنـيل
شهـادة الدكـتوراه   بـاقتـبـاسهم
جزءاً بـسـيطـاً من بـحـوث آخرين
دون اإلشـارة إلى مصـدرهـا .فمن
يـا تــرى سـيــتــصـدي لــوضع حـد
لـهـذه اآلفة اخلـطـيـرة الـتي تـهدد
اجملــــتـــــمـع بــــأســـــره حـــــاضــــرا

ومستقبال.
{ عضو اجملمع العلمي العراقي
السابق

ن فال عـجب أن نـرى أن بعض 
حـصلـوا عـلى هـذه الـشـهادات ال
يـجــيـدون الــتـحــدث أو الـكــتـابـة
جـيدا بـلغـة البـلدان الـتي درسوا
فــيــهــا ومــكــثــوا فــيــهــا عــدد من
الــســنــ  نــــاهـــيك عـن ضـــعف
مــسـتـويــاتـهم الــعـلـمــيـة الـتي ال
تـنـسجم ورصـانة اجلـامعـة التي
تخرجـوا منها .وال يـقتصر األمر
على الدراسات األدبـية والنظرية
كـمــا قـد يـتــصـور الــبـعض   بل
بــات يـــشــمل بـــعض الــدراســات
العـلـميـة السيـمـا دراسات تـقنـية
ـعـلــومـات واالتـصـاالت    وأن ا
كــــان ذلـك مـــا زال مــــحــــدودا في
الـــــوقت احلـــــاضـــــر مـــــقـــــارنــــة

بالتخصصات األدبية.
وال يكـترث في الـعادة الكـثير من
احلاصـلـ علـى هذه الـشـهادات
ـوضوع مـعادلتـها أو تـقييـمها
مـن قـــبل اجلـــهــات اخملـــتـــصــة 
ـــا يــــكـــفــــيـــهـم أن تـــتــــصـــدر أ
أســمــاءهم كــلــمــة      " دكــتـور "
ألنـهـم لـيـسـوا بـحـاجـة ألكـثـر من
ذلك   حـــــيـث أنــــــهم أســــــاســـــا
يــشـغـلـون وظـائـف مـرمـوقـة قـبل
حـــصـــولـــهم عــــلى الـــشـــهـــادة 
والـتـقيـيم في مـثل هذه احلـالة ال
يـقـدم وال يــؤخـر وإذا مـا حـصل
ا يـحصل مثل هـذا الـتقـييـم ور
لــــســـبب أو آلخـــر   فـــأن زيـــادة
ـثل اخلـيـر خـيــرين كـمـا يــقـول ا
الدارج   وهـو أمر مـحمـود بحد

ذاته.
تــشـيــر بــعض اإلحــصــاءات إلى
بـيع أكـثـر من   100ألف شـهـادة
مــزيـــفــة ســـنــويًــا فـي الــواليــات
ــتــحــدة األمــريــكــيــة  ثــلــثــهــا ا
شــهـــادات دراســات عــلــيــا  أمــا
تحدة  فـهناك أكثر من ملـكة ا ا
جـــامـــعــــة مـــزيـــفـــة تـــقـــدم 190
شــهــادات مــزيــفــة   وهــو األمـر
الذي حـذرت مـنه جـهات رسـمـية
بــريـطــانــيـة  خـاصــة أن آلــيـات
الــتـزويـر أصـبــحت أكـثـر تـطـورًا
وتعقيدًا  ما دفع بعض الهيئات
الـــوطــنـــيــة إلى تـــكــويـن قــاعــدة
بـيانـات حتـتـوي على مـعـلـومات
وبـيـانــات اخلـريـجـ من جـمـيع
ــسـتــويـات الــعـلـمــيـة حلــمـايـة ا
حـــرمــة الــتــعـــلــيم مـن الــتــزويــر
واالحتـيال. وفي جامعـة موسكو
ـئـة   من وجــد أن نـحـو   50 بــا
األطـروحــات مـسـروقــة مع نـسخ
ـــئــة   مــنـــهــا من نـــحــو  90 بــا
ـا أسـهم مــصـادر مــخـتــلـفـة   
بــإنــخـفــاض تـقــيــيم اجلـامــعـات
الــروســيـة في ســلم الــتــصــنـيف
الــدولـي.تــقــدم هــذه اجلــامــعــات
ــيــة من ـــزيــفــة درجــات أكـــاد ا
الــبـــكــالـــوريس إلى الـــدكــتــوراه
وتختلف األسعـار بحسب الرتبة
الــعـلـمـيـة والـتـخـصص اخملـتـار
وغـالـبًـا ال تـتـعـدى الـكـلـفـة سوى
بـضــعــة آالف من الـدوالرات  إال
أن حتقيـقًا استقـصائيًا قامت به
اإلذاعة البريـطانية " بي بي سي
" مع واحــدة مـن أكــبـــر شــركــات
ــيـة في بـيع الــشــهـادات األكــاد
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بيروت

ـكن أن لـلـسـيـاسـة فاألخـيـرة 
تــــكـــون "وســـيــــلـــة حــــربـــيـــة"
بــاسـتــخــدام "أســلـحــة نــاعــمـة
والعـنـفـيـة" أو إنـهـا "وجه آخـر
لــلــحـرب" أو امــتــداد آخــر لــهـا
ـفكـر العـسكري حسب تـعبـير ا
الـنمسـاوي كالوزفيتـز إلّا أنها
ـــعــنى لن تــصـــبح ســـيــاســة 
"إدارة وتدبـيراً وتـنظـيمـاً وفنّاً"
ضمن قواعد  ومعايير إنسانية
إلّا بـاقترانهـا بفعل اخلير وإالّ
ســتـكــون الــسـيــاســة وفـعــلــهـا
ومنتجها شرّاً... والشرير ليس
شــــجــــاعــــاً مــــهــــمــــا واجه من
مـــصـــاعب وتـــعـــرّض خملـــاطــر
وتـــصــدّى لــتــحـــدّيــات لــبــلــوغ
مـآربه وسـيـبـقى " جـبـانـاً" ألن

صفة الشرّ هي الغالبة عنده. 
VK  qzUC

أمّـا الشّـجاعة فـهي "فضـيلة من
فـضــائل الــقـلـب" الـتي يــتــمـكّن
فــيــهـــا اإلنــســان مـن اإلمــســاك
بــــربــــاطــــة جــــأشه في الــــوقت
ــــنــــاسب وتــــقــــتــــضي مــــنه ا
الــشّــجــاعــة مــقــاومــة الــشــرّ ال

االقتداء بالشرير 
وهـكــذا احلــال هي الــســيــاسـة
أيــضــاً والـــســيــاسي الــنــاجح
ليس هو " الغالب"  أو " الفائز"
ـنتـصر" بل هـو من يروّج أو "ا
لـقـيم اخلــيـر واحلـريـة والـعـدل
سـاواة واجلمال والـتسامح وا
واحملبّـة وإذا استخـدم الشرير
واجلبان وسـائل خسيسة  فال
يــنـــبــغي لـــلــخــيّـــر والــشــجــاع
اســـــتــــخـــــدام ذات الــــوســـــائل

الخــــتالف أهـــدافـــهــــمـــا ولـــعلّ
"رذيلتان ال تنجبان فضيلة".

وإذا كـانت احلـركـة الـسـيـاسـيـة
خــارج الـــســلــطــة فـي الــبــلــدان
النامـية ومنـها البـلدان العـربية
جتــنـح في الـــغـــالب لـــلـــتــغـــنّي
بــالـســيـاســة بـاعــتـبـارهــا "فـعل
خــيــر" مــنـزّهــة نــفــسـهــا عن كل
ـارسـة من شــأنـهـا أن تـنـدرج
فـي "فـعل الـشـر" الـذي غـالـبـاً ما
تـنــســبه لـلــحــكـام فــإن مـعــيـار
اختـبـارها احلـقـيقي حـ تصل
إلى الـسـلطـة فـهل سـتـسوغ كل
مــــــا كــــــانت تــــــعـــــارضـه? وأين
ســـتــــصـــبح شــــعـــاراتـــهـــا ذات
اجلــذريــة والــرنــ الــعــالي? أم
أنــهــا ســـتــتــبــرأ مـن ذلك بــزعم
ـا الــواقـعـيـة الـســيـاسـيـة  ور
سـتـــــــــكـون أكـثـر مـحـافـظة من

احلكومات التي عارضتها?
ولــــــعـلّ هــــــذا مــــــا واجــــــهــــــته
ـا مـجـتــمـعــاتـنـا بــعـد مــوجـة 
ســمّـي بـ"الــربــيع الــعــربي" وآن
األوان لـردّ االحـتـرام لـلـسـيـاسـة
عــلى أســاس الـقـيـم اإلنـســانـيـة
ـــثل الــنـــبــيـــلــة الـــتي تــضع وا
اإلنــســان مـــقــيــاســـاً لــكل شيء
حــسـب تــعــبـــيــر الــفـــيــلــســوف
اإلغـريـقي بـروتـوغـوراس وهذا
يـحـتـاج إلى إصالح نـظم احلكم
واإلدارة وتـعزيـز وتطـوير "حكم
الـــقــــانـــون" الـــذي يــــقـــول عـــنه
وت ال مـونـتـسـكـيـو " إنه مـثل ا

يفرق ب الناس".

{ باحث ومفكر عربي

هل الـسـيـاسـة فـعل خـيـر حـقاً?
ــاذا يــنــصــرف ذهن عــامـة إذا 
الـنـاس إلى أنـهـا عـمل يـتـمـيّـز
بـاحليـلـة وإخفـاء احلـقائق بل
ونــــشــــر األبــــاطــــيـل واخلـــداع
لـــــــلــــــوصـــــــول إلـى األهــــــداف
ــــرجــــوة وحــــسـب كــــتـــاب " ا
ــــؤلـــفـه نـــيــــكــــولـــو األمـــيــــر" 
مــيـكــافــيــلي الــذي احـتــفي في
عـام ـرور 500  الــعــام  2013
عـــلى صــدوره فـــإن " الــغـــايــة
تـبـرر الــوسـيـلـة" بـغض الـنـظـر
عن عـدالة أو شـرعـيـة أو شرف
هـــذه الـــوســـيـــلـــة   الســـيّـــمــا
بـالــنـســبـة لــلـحـاكـم لـكي يـدوم

حكمه ويبسط سيطرته.
ولـهذه األسـبـاب شاع االعـتـقاد
فـي مــجــتــمــعــاتـــنــا الــعــربــيــة
واإلسالمــــيـــة بـــشــــكل عـــام أن
السياسي ال يتورّع من فعل أي
شيء لــــــتـــــحـــــقــــــيق أهــــــدافه
باسـتخدام جـميع الوسائل بل

ـا يكـون العـنـوان غريـبا وصـادمـا للـبعض ألنه يـحـمل من التـهكم ر
ـثقل بـالـنكـبـات واالحزان زاج الـعـراقي ا والـسـخريـة مـا ال يطـيـقه ا
ـزق القـلب ويـدمـيه ألنـنـا نـتـحدث عن لـكـنه يـحـمل من االحـزان مـا 
شبـاب الوطن الـذين سحـقتـهم رموز اللـصوصـية واجلـهل وجعـلتهم
يبـحثون عن ابـرة العيش في كـومة الـقش والبحث عن الـنور بطـريقة
ن يحـفر في الصـخر في واقع بات ال يـعبأ بأحالم كن تشـبيهـها 
الشـبـاب حـيـاة وتعـلـيـمـا وتوظـيـفـا ومـستـقـبال فـبـدال مـا جندهم في
وظـائف الــدولـة والـقــطـاع اخلـاص ومــؤسـســات االبـتـكــار وشـركـات
فـأنـنـا نـراهم بـاآلالف في مـقـاهي الـوطـن يـقضـون مـعـظم ـسـتـقـبل  ا
وصنع ة  ويتـسكـعون في الـشوارع اخللـفيـة البتـكار اجلـر عمـرهم 
بل ان شـوارع وطن الشبـاب تغرق بهم نـحرفة  الوظائف احملـرمة وا
في مهن ال يـستحـقونهـا كباعـة شاي وكبـاب ونفط مهـرب  وبسطات
رغم فـقـرهم وشـهـاداتـهم ـالحـقـات  بـأنـواعـهـا خـاضـعـة لالبـتـزاز وا
اجلـامــعـيــة والـعـلــيـا. أمس شــاهـدت عـلى الــشـرقــيـة صـورة مــفـزعـة
وصــادمـة لــشــبـاب نــيـنــوى يــنـتــظـرون ســيــارات الـقــمــامـة من اجل
احلصول عـلى لقمة الـعيش من خالل جمع الـنفايات الـصلبة وبـيعها
لـلـشركـات واالفـراد بحـفنـة دنـانيـر ال تـساوي وجـبـة طعـام في مـطعم
شعبي مثلما شـاهدت في قناة أخرى شباباً انـهوا الدراسات العليا
وهم يعـملـون باعة فـواكه وخضـروات والكل يـشهق (عـمي وطن احنا
مـا عـنـدنـا .والـله مــا عـنـدنـا وطن ) بـيـنـمـا شــبـاب اخلـلـيج يـنـتـظـرون
الــطــائــرات الــعــمالقــة لـنــقــلــهم الى بــلــدان اوربــا لـلــنــزهــة والــراحـة
واالستـجمـام ويتمـتعـون بفـرص عمل تنـاسب شهـاداتهم وخـبراتهم
ة تليق بالـبشر.وهناك دول تفاجئك يوميا بصنع ويعيشون حياة كر
وترفع من رختر االبداع والتميز والتفوق  الى حد ية  االبتكار والعا
ا ا ـية على األرض  الزهو واالفـتخار  ولم تـفتخـر بإجنازاتهـا العا
اخــتـارت األصــعب من اإلجنـاز في الــفـضــاء  ووضـعت إجنــازاتـهـا
ـنصـوري الـشاب االمـاراتي يـحلق فـهـا هو هـزاع ا عـنوانـه الشـباب 
في السماء ليبتكر لوطنه تاريخـا جديدا يليق بها . بينما شباب بلدي
من حـمـلـة الـشـهــادات الـعـلـيـا تـنـتـهك كـرامــتـهم وتـهـان انـسـانـيـتـهم
ـيـاه احلـارة في مـظــاهـرة احـتـجـاج يـطـالـبـون بـحـقـوقـهم بـخـراطـيم ا
.  مثل هذا األمر سـيتكـرر كثيراً شروعـة في حق العيش والـتعيـ ا
ـزمــنـة الن الـبــلــد اصـبح مــصــنـعــا لالزمــات ا في قــادم الـســنــوات 
الن مـنــظـومـة الـسـيـاســة والـتـعـلـيم والـشـبـاب هم الــضـحـيـة األولى 
وحتتـاج الى رؤية عمـيقة تـخرج من هذه منـظومات بـدائية ومـتهالـكة 
بـرمح للـتعـليم من خالل تـوسيع الفـوضى اخلالقـة  وهذا الـتهـد ا
اجلـامـعات وبـرامجـهـا التـقـليـديـة  ومخـرجاتـهـا التي التـتـناسب  مع
وهـذه التـجارة الـرائجـة في تنـاسل اجلامـعات سوق الـعـمل احلديث 
رعبة للـدراسات العليا ـية اا وجة التوسا واألخطر هـذه ا اخلاصة 
الــــتي أصـــبــــحت المــــعـــنـى لـــهــــا في ظل ( االســــهــــال ) الـــعــــلـــمي
ـثيـر في مـوضـوعات الـبـحوث الـتي تـنـطق بالـتـكرار واالسـتـسهـال ا
ــنـهـجي ـمل من خــارج تـغــطـيـة الــزمن اجملـهــول  واالسـتـنــسـاخ ا ا
ا لم يـكتب في ور ن اليفـقه باصـول البـحث  واالشـراف  التـقلـيدي 
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ومن يــتــابـع الــتــطــورات الــتــكــنـــولــوجــيــة ســيــعــلـم أن الــكــثــيــر من
سـتقـبليـة ستـتجه نـحو الـرقمـنة و(من الـواجب على الـتخـصصـات ا
رحلـة بأن جتد لنا تـخصصات دراسية جامعاتـنا أن تستعـد لهذه ا
جتمع بـ الطب والتـكنولـوجيـا جتمع ب اإلحـصاء واحملاسـبة ب
الـبـرمـجـة والـكـثـيـر من اجملـاالت بـ األمن واألمن الـسـيـبـرانـي ب
الـسـيـاسـة والتـحـلـيل الـرقـمي بـ اإلعالم ومـنصـات إنـتـاج األخـبار
الـرقميـة). انظـروا كيف يـتم تدمـير مـستـقبل الـشبـاب  من خالل هذه
هي ازمـة مـخرجـات التـناسب سـوق الـعمل اجلـامعـات ومـخرجـاتـها 
ـكن الي دولة في العـالم استيـعابهم  وسوء وأزمة اعداد غـفيرة ال
هم الى تـخـطـيط في اخـتيـار الـتـخـصصـات الـعـلـميـة من االهم الـى ا
وخيارات مع االخـذ باحلـسبـان جدوى دراسـة الطـالب  األقل اهمـية 
وإعـطـاء األهمـيـة للـتـخـصصـات الـعـلمـيـة   وادماج ـطلـوب  الـعـمل ا
ألن وظــائف الــعــديــد من الــتــخـصــصــات في تــخــصــصــات جــديـدة
هي اشبه بالوظائف ستقبل معقدة ومتغيرة  ومتداخلة مع بعضها  ا
الهـجيـنية الـتي يطـلق علـيها الـبعض في سـوق العمل أي مـستـحدثة
ـا أن الوظائف أصـبحت هجـينة إذن وجب من شيـئ مختـلف و
ــنـظـومـة عـلى الــتـخـصـصــات اجلـامـعـيــة أن تـكـون هـجــيـنـة وعـلى ا
ستحدثة .و تواكب التطورات ا التعليمية أن تُغير من جلدتـها سريعاً
في سوق الـعمل. مـا يحـدث اليوم ان خـريج اجلامـعة عـندنـا  بسبب
والـتــســاهل فـي الــدراسـة الــعــطل واالجــازات الــديــنــيــة والــوطــنــيــة 
وامـراض األحـزاب وتـدخـالتـهم في الـشـأن الـتـعـلـيـمي  والـرشـاوى
ؤسسـة العلمية  وتخـرج لنا خريجا جاهال والقبلية  بـدأت تنخر با
في تـخصـصه .وقد صـدمت حقـا ان خـريج كلـية هـندسـة في جامـعة
لئ استـمارة بسيـطة بالـلغة اإلنكـليزية عراقيـة عريقـة اليستطـيع ان 
بل شــعــرت بـاخلــجل امــام الــصـديق ه لــشــركــة في دبي  في تــقـد
سؤول الـذي كان كان يـحدثـني بأن االهل أيام زمـان كانوا العـربي ا
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وهـكـذا هـو حــال الـدراسـات الـعـلـيــا أيـضـا الـتي اصــبح خـريـجـوهـا
تـتـمـثل في حـالــة انـحـدار الـشـهـادة يـعـانـون ارهــاصـاتـهـا الـعـديــدة 
بل أصــبـحت مـوضع تـنـدر من اجلـمـيع وعـدم احـتـرامـهـا  الـعـلـمـيـة 
ستـهلكة والغريبة  كـأنه تناسل بفعل والدات قيصرية وضوعاتها ا
تـتمـخض عـنهـا موالـيد مـشـوهة تـنتـظر الـعالج! مـا الذي يـحدث في
وطن الـرافـدين الـغـارق بـالـنـفط والـفـقـر واجملـاعـة والـبـطـالـة ومـالذي
ويتـهدم مـعها يـجري الـيوم عنـدما تـتهـدم تقالـيد اجلـامعـات العـلميـة 
زري الـذي اليجـد فيه ـظلـوم بهـذا الـواقع ا الـعقل الـعلـمي لـلشـباب ا
وفـساد ـنظـومـة التـعلـيـميـة والتـربـوية  فـرصـة العـمل بـسبب انـهيـار ا
ستقبل اجليل اجلديد  إضافة وعدم اكتراثها  نظومة السياسية  ا
ـعـايـير عـلى عـدم قـدرته احلـصـول عـلى الـعـمل في اخلـارج بـسـبب ا
راحل التي تفوق قدراتهم  تطلبات الواردة في أي إعالن وظيفة وا
وبعيدة كل البعد عن تخصصاتهم. فأكاد أجزم أن أبسط بسيط بات
الــيــوم عـــلى عــلم بـــالــكـــثــيــر من اجملـــريــات الــتـي تــدور في تـــعــلــيم
ويعرف ان الدولة غير قادرة على مواجهة إعصار اخلريجي اجلهل
ياه احلارة وليس لها حل اال ابتكار اختصاص جديد هو خراطيم ا
ـستـقبل واجـهـة حتديـات ا وادخـاله كـتخـصص نادر فـي جامـعتـنـا 

ظلم الذي ينتظر شباب العراق . ا
يا له من اخـتراع مبـتكر وفـعال لـو كانت هذه اخلـراطيم موجـهة على
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