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  موقف
الس العلمية بعد أن كانت تحت لقد أْولَْت القوانين مهّمة مسابقات الدكتوراه إلى فريق التكوين و المج

يد اإلدارة و ذلك من أجل تحقيق قدر أكبر من النزاهة و الشفافية، غير أّن بعض فرق التكوين وبعض 
في نفس المحاذير من محسوبية و تدليس في النتائج، فصرنا و   لألسف  المشرفين على المشاريع قد وقعوا

  الحالة هذه، كالمستجير من الرمضاء بالنار.
حدا للممارسات البالية  يضعواأن  وفرق التكوين و أصحاب المشاريع المجالس ّن األصل في هذهإ  

فس هذه ن يكّرس بالبعض منهمفإذا  ،بالمستوى العلمي للجامعة يرتقوافي تسيير المسابقات، وأن 
  الممارسات بل و بشكل أبشع. 

ُل مسؤولية هذه الفضيحة كّل أصحاب المشاريع   الذين ثبت في حقهم الغش  إن المجلس يحّمِ
إعادة  والتدليس، و يحّملهم المسؤولية مّرة ثانية في دفع إدارة الجامعة إلى استدعاء لجنة وزارية من أجل

  الحقوق إلى أصحابها و منع أشكال الغش و تحقيق قدر من النزاهة.  
في إمكانها االستناد إلى كما يحّمل اإلدارة المسؤولية في عجزها عن اتخاذ قرارات أكثر صرامة، و كان 

  المجالس العلمية المنتخبة إليجاد حلول داخلية قبل أن تستفحل القضية و تأخذ أبعادا فضائحية.
و في الوقت الذي يسّجل المجلس ارتياحه إلى حدّ ما إلعادة إجراء المسابقة في محاولة لردّ الحقوق   

ّجل أيضا التجاوز القانوني الذي وقع في إعادة إلى أصحابها و تطهير المسابقة من شبهات الغش، فإنه يس
المسابقة من حيث الشكل، و قد بُني على مراسلة من السيد األمين العام تخالف القوانين المعمول بها في 

  تسيير المسابقات، ال سيما في الجزء المتعلق بكيفية إدارة المسابقة و اإلشراف عليها.
ئج التي أسفرْت عليها إعادة المسابقة، يرى أّن تلك النتائج قد أجابْت كما أّن المجلس من خالل قراءته للنتا

  إجابات واضحة على كثير من األسئلة، وقد كشفْت عن مواطن الشبهة لكّل ذي عقل. 
يعُدُّ كّل المشاريع التي أُعيدت  - استنادا إلى النتائج التي أفضى إليها تحقيق اللجنة  –إن المجلس   

 ّ أنها تنطوي على غّش أو أنها تنطوي على ُشبهة غش، و ال يميُّز المجلس بين أن يكون  المسابقة فيها، إما
الغش قائما على التالعب بالنتائج و النقاط، أو أن يكون قائما على محاباة ذوي القربى، ألّن ذلك أيضا ال 

، كما و يرفض المجلس الت صنيف الذي يُْعطي يتّم إال بالتالعب بالنتائج، فكّل ذلك في نظر المجلس غشٌّ
  انطباعا بأّن هناك غشا مقبوال و غّشا غير مقبول.

إن المجلس يخشى أن يتحّول تدّخُل لجنة وزارية للتحقيق أسلوَب عمٍل كلما تعلّق األمر بمسابقة   
الدكتوراه، و يرى أن مثل هذا اإلجراء يجب أن يكون استثناًء، و أنه من العار أالّ تعود الحقوق إلى 

ا وأْن ال يصيَر عملُنا نظيفا إال بعد تدّخل لجنة تحقيق، من أجل ذلك فإن المجلس يدعو إلى أن أصحابه
  تستوعَب الجامعة الدرس، ال سيما أولئك الذين زّجوا بالجامعة إلى هذه الحمأة الوبيئة.

إن المجلس يلح على ضرورة معاقبة كل من ثبت الغش في حقه، سواء أكان الغش بمحاباة ذوي   
،  و أقله أن يتّم استبعاد هؤالء من المناصب و ال قرابة أم بالتالعب في النتائج، فكلّه في نظر المجلس غشٌّ

المسؤوليات ألنهم من الناحية األخالقية لم يعودوا أهال لألمانة العلمية بعد أن استباحوا حرمة العلم 
ت التي تطعن في مصداقية الدرجات ومّرغوا سمعة الجامعة بالتراب، و حتى ال تتكّرر مثل هذه الحماقا

  العلمية و تفتُّ في عُضِد الجامعة.
إن المجلس من خالل موقفه هذا ال يرمي إلى اتّهام أحٍد أو تبرئة ساحة أحد، و إنما يدعو إلى َصْوِن حرمة 

 العلم و الحفاظ على سمعة الجامعة، و لو كان الثمُن باهضا.
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