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دور الجامعات العربية في الوقاية من الفساد 
 يُدرك الجميع بأن الفساد يضرب في كافة ٓجنٓبات املجتمع وأن آثاره السلبية املنظورة وغير املنظورة باتت تشكل عبئا ثقيال

 ويهدد إستدامة التنمية والنمو االقتصادي.  وبالرغم من أّن الفساد ظاهرة عاملية، إال أّن طبيعته وآلياته لها صبغتها املحلية.
 فالثقافة ومنظومة القيم السائدة في املجتمع تلعب دوراً محورياً في إنتشار الفساد. وال بّد من التأكيد على أّن الحكم الرشيد
 والشفافية واملحاسبة  تشكل أركاناً رئيسيًة في أي إستراتيجية وطنية ملحاربة هذه الحالة السرطانية املجتمعية. وأّن التطبيق
 الفعلي لهذه االستراتيجية هو ِمن مسؤولية كافة مكونات املجتمع أفراداً ومؤسسات في القطاعني العام والخاص. وملّا كانت

 الجامعات لها أهدافها التي أُنشأت من أجلها، فإننا نعتقد بأّن احد أهم هذه األهداف هو إعداد الطلبة للمساهمة الفّعالة في
لة املباشرة بالفساد.   الوقاية من الفساد واإلستثمار في البحث العلمي النّٓوعي ذو الصِّ

 نظرة على واقع الجامعات ألعربية

 إّن مالحظاتنا حول واقع الحال في الجامعات العربية ال تستند الى أية أبحاث قمنا بها بل تستند الى زياراتنا للعديد منها
 وفي دول عّدة والى عالقات التعاون الوثيقة بني املعهد األمريكي ملكافحة الفساد والعديد من هذه الجامعات. إنّٓ عدد الجامعات

 في العالم العربي يزيد عن ثالثمائة جامعة وهي في معظمها إن لم يكن جميعها تتشابه فيما يلي، عدم :

إدراج هدف إعداد طلبة فٌعالني في الوقاية من الفساد ضمن األهداف اإلستراتيجية للجامعة 1.
إدراج مساقات ضمن الدرجة العلمية االولى ( البكالوريوس) ذات صلة مباشرة للوقاية من الفساد، وعلى سبيل املثال ال 2.

الحصر، الرقابة الداخلية 
وجود أنشطة غير منهجية ُمصّممة بعناية كافية وقابلة للقياس واملحاسبة بغرض انخراط الطلبة في لعب دور فٌعال في 3.

الوقاية من الفساد 
لة املباشرة بحالة الفساد ومن 4. وجود استثمار كاف في العلماء والباحثني من أجل تشجيع البحث العلمي النوعي ذو الصِّ

كافة جوانبها 

 وبالرغم من قسوة هذه املالحظات، إال أننا بدأنا نلحظ تغيراً، وإن لم يكن جوهرياً،  خالل السنتني املاضيتني في بعض
  الجامعات العربية.

   

 القيمة املُضافة ملُخرٓجات الجامعة

 إّن معظم القيمة املُضافة ألي جامعة يتمثل في مجموع القيم املُضافة للطلبة الخريجني من تلك الجامعة. وهذا يٓفترض قيام
 الجامعة ِبقياس هذه القيمة املُضافة، ولكي ال نُتّٓهم بالتجني على أحد، فإننا ال نعلم عن قيام أي من الجامعات العربية بذلك.
 بناًء على ما تقدم، فإننا نطرح سؤاالً مشروعاً في هذا املقام: ماذا قدمت الجامعات العربية ملجتمعاتها للمساعدة في تطبيق

 سياسات بلدانها الخاصة بمحاربة الفساد؟ ِبرأينا، والذي نتمنى أن نكون ُمخطئني به، أّن اإلجابة هي ال شيء وبأحسن
  األحوال القليل القليل.
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  فإذا كان الحال كذلك، ونحن نعتقد بأنّه كذلك، فمن يتحّمل املسؤولية عن ذلك؟ إننا نعتقد بأّن املسؤول عن ذلك هو الجميع
 ونُشدد هنا على كلمة الجميع بما في ذلك الجهات الرقابية الحكومية على الجامعات. وال بُد من التأكيد داٍئماً ِبأّن القيادة على

    ُكل املستويات تلعب الدور األساسي قوالً وفعالً في إلهام املرؤوسني للوصول الى األهداف املنشودة.
         

 إعداد الطلبة للمساهمة الفّعالة في الوقاية من الفساد

 بالرغم من األحوال التي ذكرناها آنفاً، إال أننا نعتقد بأّن الجامعات العربية يمكنها ِفعُل الكثير ٓمعٓ أننا نُدرك جيداً إختالف
 الظروف املوضوعية من بلد عربي آلخر. ونورد لكم فيما يلي بعض املُقترحات التي قد تُشكل ٓمدخالً لذلك، وهي على سبيل املثال

 ال الحصر:

تصميم مساق دراسي ( متطلب جامعة) ذو ثالث ساعات معتمدة ويُدرّٓس لكافة الطلبة من كل التخصصات. ونود التنويه 1.
هنا الى األخذ بعني اإلعتبار التغيرات التكنولوجية في التصميم والتعليم. 

تصميم مسابقات تُحفز كافة الطلبة التقدم لها وتقديم جوائز نقدية وعينية. أحد الجامعات العربية التي نتعامل معها أبدعت 2.
في هذا املجال. 

عقد ندوات متخصصة ومتسلسلة بغرض العمل على تعزيز وتأطير ثقافة الوقاية من الفساد. 3.

لة املباشرة بالفساد  اإلستثمار في البحث العلمي النّٓوعي ذوالصِّ
  

صة له في أي جامعة يُعتبر أحد املؤشرات حول مستوى الجامعة، نوعية التعليم الذي  إنّٓ البحث العلمي النوعي واملوازنة املخصّٓ
 تقدمه، نوعية املحاضرين والباحثني بها، والدور التنموي الذي تساهم به محلياً وعاملياً. إن الجامعات العربية تحتاج الى عمل
لة املباشرة بالفساد. إذا كان الِعلم قد أصبح صناعة، فإّن صناعة العلماء والباحثني  الكثير في البحث العلمي النّوعي ذو الصِّ

 هي (ُربما) كل الصناعة. ففي حني أننا ال نُريد التعميم، فإنّٓ موازنات البحث العلمي في العديد من الدول العربية تدعو
 للخجل.

 إنّٓ من إكتشف اإلحتيال الكبير لشركة فولكسفاجن هم باحثي جامعة وٍست فرجينيا في الواليات املتحدة االمريكية وليست  
 الدوائر الرقابية الحكومية االمريكية، والذي سيكلف الشركة أكثر من سبعني مليار دوالر أمريكي. في حني أخبرنا أحد الباحثني،

 وهوبمرتبة أستاذ دكتور منذ أكثر من عشر سنوات في أحد الجامعات العربية، بأنّٓ الجائزة النقدية ألحد أبحاثة التي فازت
 بأحد املسابقات في أحد الدول العربية كانت أقل من الف دوالر أمريكي.

 ماذا بعد؟

 إنّٓ اإلستثمار الفّعال في التعليم والِعلم والعلماء أمٌر في منتهى الحساسية والخطورة لكل ما تحمله هذه العملية من         
 آثار على التنمية املستدامة واألمن االجتماعي. إّن الوقاية دائماً خير من العالج ال سيما في الحرب على الفساد. وإّن على

 الجامعات العربية دوراً رئيسيا وهاماً في إعداد قادة مستقبٍل لديهم من املعارف واملهارات ما يلزمهم من أجل الوقاية من
  الفساد والعمل على املساهمة الفّعالة في تطبيق اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.

  فإذا كان من نافلة القول بأّن فاقد الشيء ال يعطيه، فما ال يدرك كله ال يُترك ُجّله.

 مالحظة: إّن املعهد األمريكي ملكافحة الفساد جهة غير حكومية. للمزيد من املعلومات يمكن زيارة املوقع اإللكتروني على
www.THEAACI.com 

    
 CACM, DDPلورانس فايلز 

رئيس املعهد األمريكي ملكافحة الفساد 
ِتمبي - أريزونا 

 President@THEAACI.com
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 CPA, CACM, CFE, MBA مايك مسعود 
 املدير الفني للشرق األوسط وإفريقيا 

 املعهد األمريكي ملكافحة الفساد
    ِتمبي - أريزونا
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