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د. طالل الجسار
لن نشيع سرا أو نهتك سترا عندما نقول ان مستوى 

جامعة الكويت في انحدار متواصل، ألن من يعلم ببواطن 
أمور اجلامعة سيجد أن هذا االنحدار نتيجة طبيعية بسبب 
الفساد، فقد ذكر موقع »Quacquarelli Symonds« اخلاص 
بتصنيف اجلامعات على مستوى العالم ان جامعة الكويت 

قد حلت في املركز 701 عامليا والثالثني عربيا، وذلك بعد 
أن كانت في املركز 601 عامليا حتى العام 2012، في املقابل 

احتلت جامعة امللك فهد للبترول واملعادن املركز 199 عامليا 
واألول عربيا، وجامعة امللك سعود املركز 237 عامليا والثالث 
عربيا. وهذا من احملزن ألن اجلامعة لبنة أساسية مهمة في 

التطور والنهضة وليست عنصرا جماليا في إكمال شكل 
الدولة، وغرس العادات السامية في الطلبة ليسلكوا السلوك 

االجتماعي الصالح ولذلك يلخص املفكر األملاني مولر جاكيب 
تعريف اجلامعة بأنها »فلسفة التربية احلديثة«.

ومما أذكر من أمثلة راقية عن اجلامعات األملانية ورفضها أي 
نوع من الفساد هو عندما قام 30 ألف طالب جامعي أملاني 
عام 2010 حسب صحيفة SZ بإرسال رسائل للمستشارة 

اجنيال ميركل يطالبونها بإقالة وزير الدفاع األملاني األسبق 
»كارل تيودور« بعد أن ثبت أنه قام بالسرقة األدبية في 

الدكتوراه، وبالتالي كانت رسائل الطلبة الغاضبة توضح أن 
تيودور ال يستحق أن يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة 

أملانية، ألنه سبب إحراجا وطعنة لنظام التعليم األملاني 
املعروف برقيه فتمت إقالته، كذلك عندما قدمت وزيرة 

الثقافة األملانية »أنيته شافان« استقالتها حتت ضغط إعالمي 
وشعبي عام 2013 بعد أن سحبت منها جامعة دوسلدورف 
لقب الدكتوراه، لتورطها بالسرقة األدبية، ولكن ما الدافع 

لكل هذا القول، إنه لإلجابة على سؤال العنوان. 
لقد انتشر في جامعة الكويت داء قدمي كان السبب في هالك 

أمم أال وهو الظلم، واحلط من كفاءة املتقدمني املجتهدين 
للحفاظ على السطوة والصدارة، لذلك نسأل أوال األخ 

األمني العام للجامعة كم عدد القضايا اإلدارية التي رفعت 
على جامعة الكويت خالل السنوات العشر األخيرة فقط؟ 
بل وكم نسبة النجاح فيها؟ ألن هذا سيؤكد ما اطرحه من 
عدمه، ويبني مدى الظلم بسبب احلسد والضغينة، بعد أن 

أصبح االعتماد على احملسوبية واملصالح الضيقة في تقدير 
الكفاءات، فأين نحن من الغرب كما ذكر أحمد زويل الذي 
يدعم الفاشل حتى ينجح، بينما نحن نحارب الناجح حتى 

يفشل؟ ولنضرب أمثلة بسيطة من تيار جارف، انتشار 

نظام التوريث في اجلامعة، فهناك من املدرسني الذين 
يسعون جاهدين لتعيني األقرباء، وإن سلمنا بحق األقرباء 

في العمل في اجلامعة لكن هذه الكثرة تصيبك بالذهول، 
فانظر لرئيس قسم سابق مت توظيف قريبني له في نفس 

القسم، بعد أن مت ابتعاثهما إلى نفس الدولة العربية وحتت 
إشراف نفس الدكتور وكل ذلك مبحض الصدفة، ثم اآلن 

يسعى لتوظيف زوجته اجلديدة معيدة بعثة في نفس 
القسم، ولسان حاله، األقربون أولى باملعروف، ثم احملسوبية 

في االختيار فقد استطاع أيضا عميد كلية سابق أن يقدم 
بعثة لطالب مع أن معدله التراكمي أقل من 3 نقاط، أي حتى 

ان القانون ال يسمح له بتقدمي أوراقه إلدارة البعثات، بل 
كيف تتوقع أبحاثا عميقة وقوية وقسم علمي يضم خمسة 

مدرسني درسوا الدكتوراه حتت نفس املشرف في بلد 
عربي!

وإذا أردت العجب فدكتور في جلنة البعثات ألحد األقسام 
حاول إلغاء بعثة طالب متفوق بعد أن أنهى مرحلة املاجستير 

بحجة أن موضوع الرسالة بعيد عن التخصص الذي بعث 
ألجله، مع العلم بأن هذا الدكتور حاصل على الدكتوراه 

من جامعة عربية وبالتالي ال يجيد اللغة االجنليزية اإلجادة 

املتقنة التي تؤهله لهذا احلكم التعسفي السريع بإنهاء 
مستقبل طالب، فقام عميد الكلية بتشكيل جلنة لتبحث 

صدق هذه الدعوى، وكانت النتيجة مغايرة متاما ملا ادعى 
هذا الدكتور، الذي لم يعرف في حياته منصة التفوق 
اجلامعي، أما أخيرا وليس آخرا فهي كوميديا سوداء 

بامتياز تبعث على الضحك حتى الثمالة، جلنة في أحد 
األقسام ترفض قبول معيد سابق، هو األول على دفعته 

أنهى الدكتوراه في أملانيا، حسب رغبة القسم وبعد دراسة 
متواصلة استمرت تسع سنوات، وبال أية أسباب أكادميية 

أو قانونية، ثم الغريب أنهم اتخذوا هذا القرار بعد أن اطلعوا 
على رسالته في املاجستير والدكتوراه واملكتوبة باللغة 

األملانية، مع العلم أنهم ال يجيدون هذه اللغة وال أي لغة 
أجنبية إجادة عميقة! ثم درءا للكالم بعثوها حملكم يجيد 

لغة الرسالة، فجاء قراره إيجابيا، إال أنه مع ذلك مت رفضه 
باإلجماع. وهذه أمثلة مما يحدث في جامعة الكويت من 

حسد وضغينة ووقيعة، بدال عن البحث العلمي الرصني، 
والتكاتف إلعالء سمعة اجلامعة، فهذا صوت ضعيف لكنه 

مخلص بإذن اهلل ألولياء األمور حفظهم اهلل على إعادة النظر 
في أمور اجلامعة ومحاربة الفساد والظلم، واهلل املستعان.

َتَقْهُقر مستوى 
جامعة الكويت 
عامليًا وعربيًا 
والسبب..!

وقفة

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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2 2 2 7 2 7 4 9

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

المصنع

كفالة 10 �سنوات

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

ISO
9002

ومعـتمـد  �سحــي  خـزان 

ــــاه  ــــيـــــ مـــــ تــــــخــــــزيــــــن  يف 

ال�ســرب, �سـد الطحالب 

والــبــكــتــريــا خـــايل مــن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخلـــارج, خــزان قطعــة 

و�ســلــة,  بــــــدون  واحـــــدة 

3 طـبــقـــــات و4طـبــــقـــــات 

عــازل حــراري.

• ت�سليـــح جـــمـيع اأنـــواع 
اخلزانات.

ت: 65556079 - 23905655

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�صحـتكـــم
م�سنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�سم�س  اأ�ـــســـعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكتريا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�سفات.

66645882- 22443764 

تگييف دايگن

الصيــانـــة 22444598
عقـــود �صيـانــة �صنـــويـة

مبيعات التگييف

سويت هوم العقارية 97990310

 > الريموك > جنوب ال�صرة > الرميثية > مشرف 
لالإيجار فلل

مطلوب شراء حضانة
مطلوب فلل لالإيجار

فرصة لالستثمار
استثمر اآلن في عالم ألعاب اإلنترنت وتطبيقات 

اآلي فون واألندرويد مببلغ 10 آالف دينار
األرباح املتوقعة 400 دينار شهريًا

95555053
www.stainglow.com

 60655133 - 66015044 - 69020302 - 69006907

غــرب عبد الله املبارك )الدائري السابع( - صباح األحمد - جابــر األحــمــــد 
- شمال غرب الصليبخـــــات - سعد العبدالله- عمــوم القريــن - ام الهيمان- 
فــهـــد األحـمــد - جابــرالعلــــي - مبــــارك الگبير - النهضة - الظهر- املنقف - 
النسيم - خـــيران السگنـــي - الـــقــــــيروان - الــــوفـــرة - وتوجد مناطق أخرى.

الـــــــتــــميــــمــــــــي مــــوؤ�ص�صــــــة

العقـاريـةعبــــداللـــــه
إدارة گويتية

للشگاوى واالستشارات: 65015044                   

حـــولـــي - شـــارع بـــن خــلــدون - مجمــع العثمـــان التجـاري - فـــوق ســــوق اجلــوهـــرة - امليـــزانني - مگتب 15

املناطق املتاح فيها عرو�ض للبدل لدينا:

بــــدل- بيـــع- ايجار- إدارة أمــالك الغير -  إيجـار واستئجار األراضي  والعقــــارات

للبيــــــع عمــــــار ة بالســـامليـــة

مؤسسة يوسف املطوع
99712333 - 60763663

بنيان نظيف بدون مخالفات
مطلوب للبيع من السادة املالك بيوت بعموم جنوب السرة

تنظيـف وتعقـيـم وت�صوير دكت التكييف املـركزي

ق�صم خا�ض ملبيعات و�صيانة اأجهزة تنظيف الدكت

ما ال ت�صتطيع روؤيته قد يق�صي عليك  !  املعاينة جمانًا

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

تليفون: 90923512

مــــــــيـــــــــــــــــاه • مــــــــــــــــضخــــــــــــــــــــات 
أمريگية مياه  • سخانات 
GRP ميــــــــــاه  • خـــزانــــات 

خـــزانـــات ميــــاه بــــولـــي أثيلــــــــني

�صركة اي.اآر.جي


