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تظهر عالمات الحيرة على جمهور غفير من العرب كلما أعلنت جهة مختصة أسماء أفضـل               

قائمة المائة تخلـو مـن اسـم        . جامعات في العالم ألن القائمة ال تشمل أي اسم لجامعة عربية          
ساءل الناس حول سبب ظهور أسماء خمـس        يت. عربي، وكذلك قائمة الخمسمائة وقائمة األلف     

جامعات صهيونية في القائمة، وال يظهر أي اسم عربي، وهم يقولون بأن إسـرائيل تصـنع                
لنفسها حياة حيوية علمية تجعلها قادرة على االستمرار والتقدم، أما نحن العرب فال نهتم بالعلم               

ئيل تهزم العرب ألنهـا متقدمـة       وال شك بان كثيرين يقولون بان إسرا      . وال يوجد لدينا علماء   
 .علميا، وجامعاتها تخرج العلماء

 
الجامعات العربية وراء العالم من الناحية العلمية، وأرى أحيانا كأستاذ جـامعي أن جامعاتنـا               
عبارة عن مجرد هياكل تمنح الشهادات الجامعية وتصرف رواتب الموظفين وتنتج قليال مـن              

أجزم بأن حيوتي العلمية وعطائي عندما كنـت         العربية، و  تي طويلة مع الجامعات   تجرب. العلم
طالبا في الجامعات األمريكية كانا على مستوى أرقى مما خبرته في عملـي فـي الجامعـات                 

كنت في الزمن القديم أشعر بحدة المنافسة، وكنت أعي تماما بأن ال مكـان لمـن ال                 . العربية
هدي في الجامعات العربية أنها تحارب اإلبـداع        يحتل مكانا متقدما في المنافسة العلمية، أما ع       

صحيح أن الجامعات العربية تقيم حفالت التكريم والتقدير، لكنها         . وال تختزن تقديرا للمبدعين   
 . القبليةوفي الغالب ال تحترم المؤهالت والقدرات بقدر ما تحترم األبعاد الشخصية والسياسية 

 
إن لم يكن هو األهم، في تخلف الجامعات العربيـة          في هذا المقال سأشرح أحد أهم األسباب،        

 وضـع   ، وعن عن جامعات العالم، وفي عجزها عن المساهمة في صناعة الحضارة اإلنسانية          
هذا السبب هو تدخل األجهزة األمنيـة العربيـة وبـاألخص           . األمة العربية على سلم الصعود    

الحكم وليس الدولة أو الشعب أو      المخابرات في الجامعات وتسييرها بالطريقة التي تخدم نظام         
ن وغرفة درس ومكتب إداري في الجامعة، وفي        المخابرات موجودة في كل زاوية ورك     . األمة

الساحات والمقاصف وعلى البوابات ووسائل المواصالت التي تنقل الطالب والعاملين، وحيثما           
 .رير للمخابراتاأدرت وجهك في الجامعة هناك من يكتب فيك التق

 
 الحكم أوالنظام 

حال األمة، وهي تضـم بـين       من المعروف أن الجامعات عبارة عن مراكز نشاط واستشعار ل         
بابا وشابات في مقتبل العمر ويحملون في داخلهم آماال وتطلعات نحو غد مشـرق              أسوارها ش 

وقد كان للحركات الطالبية أو الطالبية األثر الكبير في إسـقاط حكومـات       . يساهمون في بنائه  
ومـا  . ر سياسات وتصحيح معطيات اجتماعية واقتصادية عادت بالنفع على المـواطنين          وتغيي

زالت الحركات الطالبية في العديد من الدول تلعب دورا رياديا في إحـداث التغييـر علـى                 
هذا بالضبط ما ال تريده األنظمة العربية، وهي        . المستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية   

 .اتها لإلبقاء على الوضع القائم وقمع كل محاولة للتغييرتوظف أجهزة مخابر
 

بالنسبة لألنظمة السياسية التقليدية التي تعتمد توريث الحكم أو تلك االسـتبدادية التـي تنفـي                
الشعب وحقه في المشاركة، طلبة الجامعات يشكلون خطرا كبيرا على االستقرار وال بد مـن               

 بالبحث عن شهادة جامعية     رهم الطليعي ويكتفوا   وعيهم بدو  تخويفهم وتدجينهم وإلهائهم ليغيبوا   
ضمن أجواء جامعية تغيب عنها الجدية في النواحي األكاديمية والعلمية واالجتماعية والثقافيـة             

 من المفضل، بالنسبة لألنظمة، أن يشعر الطالب بخاصـة إذا كـان فـي الكليـات                 .والفكرية



 ليتسلى ويمضي أريع سنوات من عمره فـي النغنغـة           االجتماعية واإلنسانية، بأنه في الجامعة    
 .وغياب المسؤولية والرومانسية الجامعية الحقيقية منها والوهمية

 
ينطبق هذا على أعضاء الهيئة التدريسية بالتحديد ألنهم هم الذين ينقلون المعرفة للطالب، وهم              

ء يشكلون خطـرا إذا     هؤال. الذين من المفروض أن يستنهضوا فيهم الوعي والحس بالمسؤولية        
تركوا يدرسون ما تعلموه في الدول األجنبية بخاصة الغربية، وال بد من إفهامهم أن الوضـع                

 .عند العرب مختلف عنه في الغرب، وعليهم أن يراعوا البيئة العربية جيدا
 

الموعظة الحسنة والكلمة الطيبة ليستا الوسيلتين الصالحتين لحـرف الطلبـة عـن تطلعـاتهم               
تهم، وال لجم أعضاء هيئة التدريس، وإنما أجهزة المخابرات التـي تحمـل العصـا               وطموحا

الغليظة، وتعمل دائما على إبقاء الوعي باألذى الذي يمكن أن تلحقه بالناس حيا وقويا ويشـغل                
إنها تؤكد دائما وجودها، وتحذر من سطوتها، وتذكر بان نظام الحكم ال يمس             . القلوب واألبدان 
 .شرة وال غير مباشرة، وكل من يشذ إنما يبحث لنفسه عن المتاعبال بصورة مبا

 
 التجنيد في المخابرات

. لتحقيق الهدف، تقوم أجهزة المخابرات بتجنيد الطالب والطالبات مقابل بعض الفوائد الماديـة            
يقوم جهاز المخابرات بداية بتثقيف الطالب حول قدسية مهماتهم ألنهم يدافعون عـن وطـنهم               

ويسهرون على اإلنجازات العظيمة التي يتم تحقيقها تباعا وبفضـل حكمـة الحـاكم              وبالدهم  
وعبقريته ورباطة جأشه وشجاعته المنقطعة النظير، ثم يقدم إغراءات مادية مثـل تخصـيص              

بـل كـل   راتب شهري للطالب أو الطالبة، أو دفع األقساط الجامعية، أو دفع بعض المـال مقا           
ميزانيات أجهزة المخابرات ضخمة جدا بحيث أنه يمكـن تجنيـد           ويبدو أن   . تقرير يتم تقديمه  

 .أعداد كبيرة من الطلبة
 

عملت في الجامعة األردنية وكان واضحا أن أعدادا كبيرة من الطلبة تعمل لصالح المخابرات،              
في صباح أحد األيام سألني عميد كلية االقتصاد في الجامعة عن           . ومنهم من لم يكن يخفي ذلك     

. ذهبت إليه التقارير حول محاضرتي في اليوم الذي سبق، فقلت له إلى المخابرات            ي  المكان الذ 
وأنا أعمل اآلن في جامعـة النجـاح        . ال، هذه المرة ذهبت على الديوان الملكي مباشرة       : فقال

اما إلى درجة أنك تشعر أنك      الوطنية بنابلس، وواضح أن أجهزة األمن الفلسطينية قد غزتها تم         
المخبرون والجواسيس موجودون في المحاضـرة وأمـام المكتـب وفـي            . في معسكر أمني  

الجامعات العربية األخرى   . الممرات، وهم يكتبون حول كل خطوة تخطوها، وكل كلمة تقولها         
في المغرب والسودان والسعودية واليمن واإلمارات وسوريا والكويت وتونس والجزائر وليبيا،           

 .أن تجادل في هذا األمرغير لبنان الخ ال تختلف، وليس بإمكان دولة عربية 
 

الهيئـة  أعضـاء   . يمتد تجنيد العمالء والجواسيس ليشمل أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية        
اإلدارية في الغالب عبارة عن مؤيدي النظام السياسي، وهم يتم تعيينهم فـي الغالـب انتقائيـا               

حيثما ذهبت في الوطن العربي، تجد أعضاء الهيئة اإلدارية من الموالين للنظـام،             . وبالواسطة
تدريسية أما أعضاء الهيئة ال   . أو من الصامتين جدا جدا ويخشون أن يقولوا بأنهم يخشون الكالم          

 بعـد   فتجري مقابالت مع أغلبهم من قبل رجال مخابرات، وال يتم توظيفهم في الجامعـة إال              
  وتحر وتتم مقاربة بعضهم للعمل في جهاز المخابرات، والعديد مـنهم يقبلـون            . تدقيق وتفص

خل وإذا كان العمل سيأتي بـد     ما المانع إذا كانت البالد مليئة بالجواسيس وكتبة التقارير،          . ذلك
يـام  توظيفي في الجامعة األردنية الق     عرض علي رجل المخابرات األردني عندما تم         إضافي؟

أمـا  . هذا كان عرضا مؤدبا للعمل كجاسوس لديه      . سة ملفات لديه لكي أقدم أبحاثا حولها      اربد



سمعت أنك قدمت طلبا لنـا للعمـل فـي          : "المخابرات الفلسطينية فاتصل بي أحد رجالها قائال      
من خالل الخبرة، يستطيع المرء أن يعرف أن عددا ال بأس به من أساتذة الجامعات               ." جهازنا

 .يعملون مخبرين ولهم حظوة لدى المخابرات
 

  المناصب األساسية في الجامعةشغل
يتم اإلعالن عن شواغر في المناصب اإلدارية الهامة مثل رئاسة الجامعة وعمداء الكليات في              

ى أكاديميون ممن وصلوا إلى مرتبة األستاذية فحـص الطلبـات           الدول المحترمة، وعادة يتول   
في البلـدان العربيـة نحـن ال        . وتقييمها، ومن ثم التوصية بتعيين من يرون انه األكثر كفاءة         

نحتاج إلى مثل هذا التعقيد ألن جهاز المخابرات هو أفضل من يعرف الناس، وهو أفضل من                
ت األمريكية الخاصة، ال يمكن في الوطن العربـي         باستثناء لبنان والجامعا  . يصدر التوصيات 

أن يتم تعيين رئيس جامعة بدون موافقة جهاز مخابرات الدولة المعنية بصورة مباشرة أو غير               
وال بد لهذا الرئيس أن يلتقي برئيس جهاز المخابرات قبل مباشرته العمـل بصـورة               . مباشرة

لى الجهاز، والمحترمة أن يتم اللقـاء       إالفظة تعني استدعاء الرئيس     . رمةفظة أو بصورة محت   
 .على عشاء في بيت احد األصدقاء

 
رئـيس  . أما العمداء فال عناء كبير في تحديد أسمائهم ما دام المنصب األول قد تحدد صاحبه              

الجامعة يعرف مسؤولياته والخطوط الحمراء التي ال يستطيع نجاوزها، ويعرف مـا يرضـي             
ر إلى عمداء الكليات في مختلف جامعات البلدان العربيـة إال           لننظ. المخابرات وما ال يرضيها   

ما أشرت إليه استثناء نجد أنهم من الموالين للنظام والمدافعين عنه، وربما، وهو األرجح، من               
 .المنافقين الذي يمالئون النظام

 
و شغل المناصب في الجامعات يعتمد على الوالءات الشخصية أو الوالء للنظام وليس للدولة أ             

النظـام السياسـي    . هذا الوالء ال يشترط االنتماء وال يطلبه لما يتضمنه من خطـورة           . األمة
المنتمي صاحب هدف ويعمـل علـى       . وأجهزته األمنية تبحث عن موالين وليس عن منتمين       

تحقيقه ضمن ما يتمتع به من صفات إنسانية خالقة، أما الموالي فقد يكون مجرد منافق يبحث                
 وأعتقد أن هـذه سياسـة       .مادية، وال يتمتع بصفات جيدة تُغضب الحاكم      عن مصالح شخصية    

 .عامة لألنظمة العربية تنطبق على التوظيف في مختلف المؤسسات
 

 خيارات األكاديميين
نظرا لهذا الوضع المخابراتي السائد في الجامعات العربية، أمام عضو هيئة التدريس الخيارات             

 :التالية
الكذب والحصول بالتالي على بعض المكاسب الشخصية التي        السير في ركب النفاق و     -1

ة إلى أمريكـا أو     يقد يكون من ضمنها استالم منصب عميد أو الذهاب في منحة دراس           
هذا العضو مغفورة له أخطاؤه، وكلما قام بعمل مشين تهـب جهـود كثيـرة               . ألمانيا

الطالب عالمـات   للتغطية والتورية، وبإمكانه أن يكون مدرسا مهمال وفاشال ويعطي          
 عالية للتغطية على سوءاته؛

االنسحاب من الحياة الجامعية العامة واالكتفاء بإلقاء المحاضرات وعدم التدخل في أي             -2
 بالنسبة للمخابرات، هذا نوع جيد من المدرسين لكنه يبقى دون فئة المنافقين؛. شيء

 على استقالل الشخصية    القيام بالمهام األكاديمية والعلمية على أكمل وجه مع المحافظة         -3
هذا الصنف ال يرضي رئاسة الجامعـة وال المخـابرات،       . والدفع باتجاه التقدم العلمي   

لـى  إ ألنه قد ينقل اإلبداع والتفكيـر العلمـي          وغالبا يكون منبوذا وغير مرغوب فيه     
هذا صنف يكد ويتعب وينجز، ولكنه يظهر عمالقا أمام غيره مـن المـوالين              . طالبه



وغيـر  غلطة هذا العضـو الصـغيرة       .  يعجزون عن كتابة بحث علمي     للنظام الذين 
 .ل الجامعة دائما العمل على التخلص منهتتحول إلى جبل، وتحاوالمقصودة 

تحدي الوضع القائم والحرص على األمانة العلمية واألكاديمية، وبـث الـوعي لـدى               -4
رة الجامعـة   هذا ال يطول عمره في الجامعة، وسرعان ما تتـدبر إدا          . جمهور الطلبة 

 .بإخراجه من الحرم الجامعي بطريقة أو بأخرىوالمخابرات أمره 
 

 العبرة
اتهم ي المظلم، كيف ألساتذة الجامعة أن يقدموا الجديد ويقفزوا بجامع         في ظل هذا الجو اإلرهاب    

الجامعات العظيمة هي تلك التي تدفع باتجاه التطـوير الـذي            ؟إلى مصاف الجامعات العالمية   
كير العلمي وعقلية التغيير نحو األفضل، وهي التي تصر على مرونـة النظـامين              يتطلب التف 

الجامعات العظيمة هـي    . السياسي واالجتماعي من أجل أن يبقى للعلم حيز للحركة والنهوض         
التي تراقب األوضاع في البالد، وهي التي تنبه إلى محاسن السياسات ومخاطرها، وهي التي              

 .ظلم والطغيانتهب في مواجهة الفساد وال
 

 األفكـار العبقريـة   من المفترض أن األكاديميين ال يفقهون، وعليهم انتظار    في بالدنا العربية،    
التي تتفجر في عقل الحاكم، وال بد لهم أن يخشوا جهاز المخابرات ألنه هو الجهـاز الوحيـد                  

ة عن سجون   جامعاتنا عبار . الساهر على صون األمة من األفكار الهدامة واألحزاب المغرضة        
 والتطويع البهيمي تحت مظلة من اإلرهاب الفكـري         ة الفكري دعارةأكاديمية تتم فيها ممارسة ال    

ا في قوائم النـابغين فمـا       فمن شاء لجامعاتنا العربية أن تتقدم لتظهر أسماؤه       . والمادي المقيت 
 . التخلص من أنظمة الحكم والقضاء على أجهزة المخابرات القائمةعليه إال


