
   المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 

 

 

 

  التعاون والتكامل العربي في المجال األكاديمي
  التحديات وآفاق المستقبل

  

  

  

  دادـإع

  
  األستاذ الدكتور عبد اهللا بوبطانه

  استشاري اليونسكو في التربية والتعليم العالي
   اليونسكو، باريس سابقاً-رئيس قسم التعليم العالي 

 اليونسكو لدى دول الخليج العربية سابقاًممثل 

  

 ورقة عمل مقدمة 

  

 

  ولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربيؤللمؤتمر الثاني عشر للوزراء المس

"مة بين مخرجات التعليم العالي وحاجات المجتمع في الوطن العربيءالموا "  
  م2009ديسمبر  10 - 6بيروت 

  

  

  



  

 
- 1 -

 

 :مقدمـة  

يعد التكامل والتعاون العربي، وفي جميع المجاالت، السياسية، واالقتصادية، والعلمية لم   

واألكاديمية، حاجة يتطلبها التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدول العربية فقط، بل أصبح ضرورة ملحة 

 واإلطاحة لمواجهة اإلفرازات السلبية لتيار العولمة مثل التوجه نحو التهميش واالستبعاد واالستقطاب

بالمؤسسات غير قادرة على الخوض في التنافسية الشرسة التي سيفرضها هذا التيار في األسواق 

  .المعولمة والتوجه نحو سيطرة المؤسسات العابرة للحدود على مقدرات األمم والشعوب
    
هة لقد أدركت معظم أقاليم العالم، وعلى رأسها أوروبا، أهمية التكتالت اإلقليمية في مواج  

التحديات التي يفرضها هذا التيار، وعدم قدرة الدول والمؤسسات منفردة على مواجهة هذه التحديات، 

فأنشأت تكتالت إقليمية يتم من خاللها التكامل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، وفي جميع المجاالت 

 BOLOGNA(ولونيا ويمكن اإلشارة هنا إلى مسار ب. بما في ذلك المجاالت العلمية واألكاديمية

PROCESS ( الذي يتم تنفيذه في إطار االتحاد األوروبي ويهدف إلى التكامل والتنسيق بين مؤسسات

  .التعليم العالي في دول االتحاد

وباإلضافة إلى مواجهة اإلفرازات السلبية لتيار العولمة، تبرز ضرورة أخرى لتحقيق مزيد من   

في المجاالت العلمية واألكاديمية، ويتمثل هذا في الحاجة إلى زيادة التكامل والتعاون بين الدول العربية 

 GLOBAL(مساهمة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في رصيد المعرفة العالمية 

KNOWLEDGE ( ونشرها واستثمارها في بناء مجتمعات المعرفة وذلك عن طريق إنتاج المعرفة

"KNOWLEDGE SOCIETIES "المتغير األساسي في التنمية وكذلك بهدف والتي أصبحت هي 

لقد أشار البنك الدولي إلى أهمية هذا المتغير إذ . سد الفجوة المعرفية القائمة بينها وبين الدول المتقدمة

االقتصاد المبني على المعرفة هو ذلك االقتصاد الذي يعتمد على استثمار األفكار وليس "أكد على أن 

تكز على تطبيقات التكنولوجيا وليس االعتماد على الصناعات التحويلية، ذلك الموارد المادية والذي ير

 .(1)"االقتصاد الذي يتمكن من تحقيق االستثمار األمثل للمعرفة في التنمية االقتصادية واالجتماعية

ولقد أكد على هذا المجال تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول التنمية البشرية في المنطقة   

، حيث أرجع سبب تخلف الدول العربية في مؤشرات التنمية البشرية إلى العجز )2002(لعربية ا

 .KNOWLEDGE DIFICIT"(2)"المعرفي في هذه الدول 

                                                 
)1(WORLD BANK 

)2(UNDP – ARAB HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2002 
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 وهي من إفرازات ،GATS وسيمثل تطبيق االتفاقية الخاصة بتحرير التجارة في قطاع الخدمات  

سيتم إفساح المجال للمؤسسات العابرة للحدود، وخاصة العولمة، تحديا آخر لنظم التعليم الوطنية، حيث 

في مجال التعليم العالي، وتمكينها من إنشاء فروع لها في أنحاء العالم كافة، مع محدودية القيود على 

  .وجودها

    

وخاصة تلك ذات النوعية المتدنية، من وفي ظل عدم قدرة عدد من مؤسسات التعليم العربي،   

وعلى .  الوافدة، توجد احتماالت لإلطاحة بها وإزالتها من خارطة التعليم العاليالمنافسة مع المؤسسات

                                المدى البعيد، وفي ظل التنافسية الشرسة، قد تتمكن المؤسسات العابرة للحدود

)CROSS BORDER ( من تحقيق السيطرة الكاملة على قطاع التعليم العالي العربي وخدمة

ألجندات الخاصة بها مثل تحقيق الربح والمساهمة في الغزو الثقافي دون إعارة أي اهتمام لألولويات ا

ولقد بدأ هذا . الوطنية وخاصة المساهمة في المحافظة على الهوية، ونشر وتطوير الثقافة الوطنية

جارة في قطاع االتجاه يبرز في بعض الدول العربية حتى قبل التطبيق الفعلي التفاقية تحرير الت

وفي بعض الدول العربية يزيد عدد الجامعات الوافدة على عدد الجامعات الوطنية في بعض . الخدمات

  .األحيان

  

وفي ظل التحديات واألزمات الكبرى التي تواجهها معظم أنظمة التعليم العالي في الوطن   

ة الدولية، من االتجاهات العربي، وفي ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية التي برزت على الساح

المترسخة للعولمة، وتزايد أهمية التكتالت اإلقليمية، وعمليات االستقطاب والتهميش والتجزئة، والتطور 

الهائل في تكنولوجيا المعلومات واالتصال التي حولت العالم الكبير إلى قرية صغيرة متقاربة 

عربي وجميع مؤسساته الوطنية واإلقليمية تحدي األطراف، ال بد أن يواجه التعليم العالي في الوطن ال

التكامل والتنسيق الذي لم يصبح فقط ضرورة متأكدة، بل حاجة ماسة إلخراجه من العديد من األزمات 

  .(3)وتصحيح األوضاع التي يمر بها في الوقت الحاضر

  

  :تحديات العولمة: أوال
 للنهضة وسط تحديات العولمة، التكتل يتطلب البقاء في عالم اليوم والتحقيق الضروري والكافي  

في إقليم تنموي وكيانات اقتصادية من ناحية، ويتطلب من ناحية أخرى التطوير والتمسك بما لدينا من 

موروث حضاري ودافعية، كما يتطلب تطوير كل ما لدينا من خصائص التمايز وترجمة ذلك قدر 

                                                 
،−א)3( א א א א א א א א

.2009،128א/
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بي جدير بالتطلع إلى مثل هذه الغايات، وجدير ووطننا العر. اإلمكان في إبداع وموارد بشرية جديدة

  .(4)بالتصدي لما يحيط بتحقيقها من تحديات

غير أن التصدي لمجمل التحديات ال يمكن تحقيقه بجهود وطنية منفردة حيث تتشتت هذه   

غير . الجهود ال يكون لها تأثير على زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات

  .ن التكامل والتعاون من خالل التكتالت اإلقليمية قد يساهم في تحقيق هذا الهدفأ
    

وفي تحليل التأثيرات المحتملة لظاهرة العولمة على قطاع التعليم العالي العربي، ال بد لنا أن   

ندرك أن هذه التأثيرات ستكون عميقة بالدرجة التي من المحتمل أن تطيح بعض خطوات العولمة 

 الجامعات العربية التي لن تتمكن من الخوض في تيار التنافسية الشرسة في أسواق معولمة ببعض 

ستكون أكثر انفتاحاً وحرية في إطار تحول أولويات المواءمة والمالءمة من السياقات الوطنية إلى 

  .(5)السياقات العالمية األكثر تعقيداً

أيضاً سلبيات، غير أن األهم من كل هذا أنها وال بد من القول بأن العولمة لها إيجابيات ولها   

  .أصبحت تياراً جارفاً ال يمكن التصدي له

ومن األفضل العمل على تضخيم الجوانب اإليجابية لهذه الظاهرة وفي الوقت نفسه العمل على   

ومن . التصدي لتأثيراتها السلبية والتحديات التي تفرضها هذه السلبيات على مقدرات األمم والشعوب

هذا المنطلق جاءت مناداة الهيئات الدولية، وعلى رأسها اليونسكو وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على 

 GLOBALIZATION WITH"تطوير هذه الظاهرة لتأخذ وجهاً إنسانياً أكثر مالءمة للدول النامية 

HUMAN FACE"(6).  

وطن العربي أو ال يكون أن يكون ال"إن التحدي األكبر في مجمله، وفي خضم العولمة، هو   

وسط التنافسية القائمة على امتالك المعرفة وأدوات التكنولوجيا، وحيث تستحيل األشكال المختلفة 

لالنغالق على النفس أو التنمية من خالل نموذج محصن تجاه ما يحدث ببيئات العالم  وأسواقه 

  .(7)"األمم والشعوبعلى مقدرات ) الغربي(المعولمة، ومحاولة سيطرة النموذج األقوى 

إذاً ما هي هذه التحديات التي ستفرض نفسها على قطاع التعليم العالي العربي في إطار تنامي   

  تيار العولمة وإفرازاته اإليجابية والسلبية؟

                                                 
א−)4( א א א .א
א−א)5( א א .151،א
)6(, The Impact of Globalization on the Changing Patterns of Financing, HASSMIK TORTIAN

University of Versailles , D Thesis.unpublished Ph, Management and Governance of Higher Education
St Quentin en Yveline, 2009.  

א−)7( א א .،אא
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إن التحدي األكبر هو التحدي الثقافي والتهديدات الناشئة عن محاولة فرض نموذج واحد،   

إلغاء التعددية الثقافية التي كانت النموذج السائد لإلنسانية وأحد أجمل  و،)الغربي(النموذج األقوى 

  .خصائصها

  

وفي إطار العولمة فإن االندثار واإللغاء والتهميش سوف يطال النماذج الثقافية األضعف ومن   

هنا ال بد لمؤسسات التعليم العالي العربي، منفردة أو في إطار من التكامل والتعاون، من لعب دور 

فاعل في المحافظة على الثقافة والهوية وتطويرها وترسيخها وتحصينها ضد الغزو الثقافي للنموذج 

  .الذي ستفرضه العولمة

  

والتحدي اآلخر لهذه المؤسسات هو قدرتها على ضمان جودة عالية ومميزة لبرامج التعليم،   

لنظم " TRANS-BORDER "يمكنها من منافسة الغزو الكبير للجامعات والمؤسسات العابرة للحدود

وهذا وضع ستفرضه حركة العولمة عن طريق تحرير التجارة في قطاع الخدمات . التعليم الوطني

و لن تتمكن . وسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على مجمل الخدمات االجتماعية في الدول النامية

إطار من التكامل األكاديمي المؤسسات العربية بشكل منفرد من مواجهة هذا التحدي، على أنها في 

والمؤسسي قد تتمكن من تحسين جودتها ومن ثم زيادة قدرتها التنافسية في أسواق التعليم العالي 

  .المعولمة

  

أما التحدي اآلخر فهو تحدي التهميش والتجزئة، حيث أصبح من المؤكد أن القدرة على البقاء   

إطار تكتالت إقليمية وفي جميع المجاالت في ظل العولمة لن يتأتى للدول والمؤسسات إال في 

وعليه، فإن التعليم العالي في الوطن العربي، وجميع مؤسساته . االقتصادية والثقافية وحتى األكاديمية

الوطنية واإلقليمية، ال بد لها أن تواجه تحدي التكامل والتنسيق لتفادي محاوالت االستقطاب والتهميش 

  .مل العربي كأحد أهم أدوات التصدي والمواجهةومن هنا يبرز التكا. والتجزئة

    

والتحدي اآلخر الذي بدأت معالمه تتطور بشكل سريع هو التوجه االقتصادي نحو ترسيخ   

، وهو أحد إفرازات NEO-LIBERAL ECONOMYنموذج االقتصاديات الليبرالية الجديدة 

عية بما في ذلك تقليص دورها في العولمة ويسعى إلى تقليص دور الدولة في تقديم الخدمات االجتما

ومن المالحظ أن عددا . اإلنفاق على التعليم العالي وترك حرية أكثر للقطاع الخاص للقيام بهذا الدور

العربية قد بدأت تشجع هذا التوجه ومن ثم زادت أعداد المؤسسات الخاصة بشكل غير قليل من الدول 

لتوجه انعكاسات سلبية كبيرة على قطاع التعليم العالي وسيكون لتطبيق هذا ا. كبير خالل العقد السابق
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الذي، في إطار نقص التمويل الحكومي، سيكون مطالباً بمواجهة تحديات التمويل والعمل على حشد 

وربما يواجه التعليم العالي أزمات مالية حادة قد تؤثر سلبياً على . الموارد من كل الجهات الممكنة

  .نوعيته وكفاءته

ك التحدي الناتج عن التقدم غير المسبوق في مجاالت االتصال والمعلومات، وهذا وثمة كذل  

  .التقدم أدى إلى زيادة الفجوة المعلوماتية بين الدول المتقدمة والدول النامية

  

وبالرغم من أن عددا ال بأس به من الدول العربية قد أحرز بعض التقدم في مجاالت   

تثمار هذه األدوات في مجال التعليم العالي ما زال هامشياً في مجمل االتصاالت والمعلومات، إال أن اس

األقطار العربية في الوقت الذي نرى فيه أنواعاً مؤسسية جديدة للتعليم العالي تعتمد على استثمار هذه 

التقنيات التي تكسر حاجز المكان والزمان قد بدأت تتطور بشكل سريع مثل الجامعات المفتوحة 

  .الفتراضية والجامعات الشبكية عبر اإلنترنت وغيرهاوالجامعات ا

  

ولم تتمكن الجامعات العربية منفردة من إحراز أي تقدم مذكور في هذا المجال نظراً لتشتت   

الجهود وخاصة في مجال تطوير البرمجيات، وتدريب العاملين وإنشاء المؤسسات العربية المشتركة 

  .وغيرها

ن بين المؤسسات العربية في هذا المجال من إحراز التقدم وسوف يمكن التعامل والتعاو  

المطلوب ومواجهة هذا التحدي الكبير الذي أصبح مهماً من ناحية تمكين التعليم العالي العربي من 

تجاوز أغلب مشاكله وخاصة مشاكل التمويل، وتنويع البدائل واالختيارات، وتوسيع فرص االلتحاق 

  .وتحسين جودة التعليم العالي ونوعيتهأمام الفئات غير التقليدية 

  

إن هذا االستعراض السريع لبعض التحديات التي ستفرضها حركة العولمة على التعليم   

، يشير إلى حقيقة واحدة هي أن مفتاح التصدي لمجمل التحديات المذكورة هو التكامل (8)العالي

الجهود الفردية التي تبذل على والتعاون العربي، حيث أن التجارب السابقة قد أكدت على فشل 

المستويات الوطنية في التصدي لهذه التحديات ومن ثم يصبح إطالق التكتل اإلقليمي العربي من 

األولويات الملحة وال بد أن نأخذ عبرة من أقاليم العالم األخرى، وعلى الخصوص ال بد لنا من دراسة 

كان أحد أسباب إطالقه هو التصدي للتحديات النموذج األوروبي واالستفادة من هذا النموذج الذي 

  .السلبية للعولمة

                                                 
א)8( א א א א א א א

.،2009א
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  :التكامل في مواجهة التهميش واالستبعاد: ثانيا
    
كما سبق أن ذكرنا، فإن التحديات التي سيفرضها تيار العولمة، وبجميع آلياته من تحرير   

األساس في فرض نماذج التجارة، وتقليص دور الدولة، وتمكين المؤسسات العابرة للحدود، ستتمثل ب

وهذه النماذج هي في الحقيقة تلك النماذج . ومعايير لكل المؤسسات االجتماعية والتربوية وغيرها

  .الغريبة التي تنطلق منها أهداف العولمة والتدويل

  

ولقد أكدت الدراسات والبحوث أن المؤسسات، بما فيها الجامعات، وفي جميع أنحاء العالم،   

من مواكبة هذه النماذج ولم تنطبق عليها هذه المعايير ستكون عرضة للتهميش والتي لن تتمكن 

والدليل الواضح على ذلك هو، في حالة عدم قدرة المؤسسات الوطنية على التنافس مع . واالستبعاد

المؤسسات الوافدة، وبحرية تامة في أسواق معولمة، حتى ولو كانت برامج هذه المؤسسات من النوع 

 اندثارها وتهميشها لتحل محلها المؤسسات الوافدة وسيطرتها على أسواق التعليم العالي الرديء، هو

  .وخدماته

  

والواضح أن أغلب الجامعات العربية ال تمتلك مقومات القدرة على منافسة الجامعات العابرة   

 المعرفة للحدود بشكل منفرد وذلك لتدني برامجها، ومحدودية إمكاناتها ومحدودية دورها في إنتاج

وتبادلها، وانخفاض مستوى خريجيها وعدم مالءمتهم لألسواق المحلية، ناهيك عن األسواق المعولمة 

وبناء على هذا فإن المعايير والمقاييس التي سيفرضها تيار العولمة . وانعدام التنسيق والتكامل بينها

 مؤهلة للتهميش واالستبعاد وربما لن تنطبق عليها، ومن ثم فإنها قد تكون على المدى البعيد) الغربية(

وهذا األمر جد خطير لما له من سلبيات على التنمية الوطنية، . االندثار كلياً من خريطة التعليم العالي

والحفاظ على الثقافة والهوية والتحصين ضد الغزو التربوي والثقافي الذي ستجلبه المؤسسات الوافدة 

  .ية أو مؤسسات للتعليم عن بعد أو عبر شبكات اإلنترنتوبأشكالها المختلفة سواء أكانت تقليد

  

ليس من المحتمل أن تتمكن الجامعات العربية الوطنية من مجابهة هذا التحدي منفردة، وستظل   

قدرتها التنافسية في أسواق التعليم العالي المعولمة محددة، وهذا يتطلب مزيدا من التكامل والتعاون بين 

 العربي يهدف إلى رفع مستوياتها، وتحسين برامجها، وتجويد مخرجاتها بالشكل مؤسسات التعليم العالي

  .الذي يجعلها قادرة على الخوض في التنافسية الشرسة لتيار العولمة
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وال يتأتى ذلك عن طريق تشبيك المؤسسات، وتفعيل الحراك الطالبي، وتوسيع رقعة تبادل   

ة استراتيجية فاعلة تهدف إلى إنشاء كيان عربي األساتذة واالختصاصيين فقط بل من خالل صياغ

إقليمي في مجال التعليم العالي يتم من خالله زيادة التنسيق والتعاون والحشد واالستخدام المشترك 

، وإعادة استقطاب العلماء POLES OF EXCELLENCEللموارد المتاحة، وإنشاء مراكز للتميز 

وتحسين التعليم العالي والبحث العلمي بهدف رفع القدرة والخبراء المهاجرين واستثمارهم في تجويد 

  .التنافسية لمؤسساتها والصمود في وجه تيارات االستبعاد والتهميش والهيمنة
    

بسيناريوهين لمستقبل  ومن خالل هذا التحليل، وما سبق طرحه من تحديات، ال يمكننا إال التنبؤ  
  : في ظل العولمة وآلياتهاالتعليم العالي العربي خالل العقدين القادمين

بقاء الوضع الراهن عما هو عليه من ضعف وتشتت في جهود التعليم   :السيناريو األول  

العالي ومستوى متدّن من التكامل والتنسيق، وهذا الوضع سيؤدي إلى نتائج خطيرة ليس على 

 تهميش المؤسسات ومن أهم هذه النتائج. المستويات الوطنية فقط بل على المستوى اإلقليمي أيضاً

العربية وربما اندثارها كلياً، وزيادة وتيرة الغزو الثقافي مع توسيع سيطرة المؤسسات العابرة للحدود، 

  .وتقليص دور التعليم العالي في تحقيق األهداف واألجندات الوطنية

  

رائدة في تحقيق ميزات تنافسية من ) قطرية(نجاح تجارب وطنية   :السيناريو الثاني  

 توجيه حكومي في إطار استراتيجية للتعاون العربي القومي تُمكن جميع األقطار العربية من خالل

االستفادة من التجارب الناجحة وتعود بالتالي إلى تسريع اإلبداع في هذه التجارب، وحتى إلى خلق بيئة 

  (9).تنافسية في إبداع

 . األهداف القومية للوطن العربيوال شك أن السيناريو الثاني هو المأمول وال بد أن يكون من  

    

  :مجاالت التعاون والتكامل األكاديمي: ثالثا  
    
يرتكز التعاون الدولي في التعليم العالي على أربعة مجاالت رئيسية، وهي نفس المجاالت التي   

من المفترض أن يرتكز عليها التعاون اإلقليمي حتى يكون فاعالً وقادراً على الخوض في مجاالت 

حراك ) ب(، STUDENT MOBILITYالحراك الطالبي ) أ: (وهذه المجاالت هي. اون الدوليالتع

) د(تطوير البرامج والمؤسسات المشتركة، ) جـ(، STAFF MOBILITYاألساتذة واألكاديميين 

  .تطوير برامج البحوث المشتركة

                                                 
)9(−، א א א א .56،א
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مجاالت إال أن وبالرغم من بعض النجاحات المحدودة التي تم تحقيقها سابقاً في كل هذه ال  

  .وضعها الراهن ما زال دون المستوى المطلوب وال يرتقي إلى المستوى المطلوب لمواجهة التحديات

وباستعراض سريع للوضع الراهن لهذه المجاالت يمكننا تحديد ما إذا كانت هناك جوانب تتميز   

  .بالنجاح وكذلك تحديد أوجه القصور في هذه المجاالت

  

  

  

  

  :الحراك الطالبي .1

إلى أن نسبة الحراك الطالبي بين أشار إعالن القاهرة حول التعليم العالي في الوطن العربي   

وهذه النسبة قد . (10)من إجمالي الطالب المقيدين في الوطن العربي% 2الدول العربية تمثل حوالي 

 األكاديمي بين تكون األدنى بين أقاليم العالم األخرى بالرغم من أهميتها في توثيق التعاون والترابط

  .الجامعات المرسلة وتلك المستقبلة

    

 بلغ مجموع الطالب العرب الدارسين في جميع 2006وفي إحصائية حديثة لليونسكو للعام   

 طالب والبقية 29 000، يدرس منهم في البلدان العربية حوالي 183 000أقاليم العالم ما يقارب 

وتستحوذ الواليات المتحدة وأوروبا . خرى من العالميدرسون في جامعات ومؤسسات في األقاليم األ

على النصيب األكبر من هؤالء الطالب حيث يبلغ عدد الطالب العرب الدارسين فيها حوالي 

من % 6.5هذا يعني أن التبادل الطالبي بين الدول العربية ال يصل إلى أكثر من . (11) طالب131 000

ليم العالم بالرغم من أن عددا غير قليل من الجامعات مجمل الحراك الطالبي العرب في جميع أقا

  .العربية قد طورت برامجها ومراكز التميز فيها تصل في بعض األحيان إلى المعايير العالمية
    

  :وفي هذا المجال تبرز حقيقتان مهمتان وهما  

إن التضخم في إرسال الطالب إلى الدول المتقدمة وخاصة الواليات المتحدة  •

ؤدي في النهاية إلى زيادة معدالت هجرة األدمغة العربية وهي الظاهرة التي وأوروبا ي

فقدت بها الدول العربية أعداداً هائلة من الكفاءات ال يمكن تعويضها وهي إحدى أسباب 

                                                 
א−א)10( א א א א)10(+א ،2009.
)11(2008. GLOBAL EDUCATION DIGEST2008 UIS , UNESCO 
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وتشير اإلحصاءات إلى . تخلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية

العرب الدارسين في أمريكا وأوروبا يفقد بسبب الهجرة، من الطالب % 50- 40أن ما بين 

 1980وفي تقديرات أخيرة لجامعة الدول العربية قدر أن العالم العربي قد فقد ما بين عام 

 .(12) من علماء ومتخصصين بسبب هجرة األدمغة850 000 أكثر من 2000وعام 

رات التي تؤدي إلى إن الحراك الطالبي بين الدول العربية يعتبر من أهم المتغي •

توطيد العالقات والروابط األكاديمية وتساعد في تكثيف التعاون والتكامل بين مؤسسات 

 .التعليم العالي في هذه الدول

  

  

   :STAFF MOBILITYتبادل األساتذة والباحثين  .2

حجم حراك األساتذة بين الدول ) 10(+قدر المؤتمر اإلقليمي العربي حول التعليم العالي   

وبالرغم من عدم وجود . (13)من إجمالي أعضاء الهيئة األكاديمية في الوطن العربي% 6بية بـ العر

إحصاءات دقيقة حول حراك األساتذة والباحثين على المستوى الدولي، إال أن هذه النسبة تبدو ضئيلة 

  .بالنسبة إلى حجم قطاع التعليم العالي الواسع في الوطن العربي

    

لباحثون العرب التوجه الستكمال الدراسة أو إجراء بحوث ما بعد مرحلة ويفضل األساتذة وا  

وبالرغم من عدم توفر . الدكتوراه إلى الجامعات األجنبية وخاصة في الواليات المتحدة وأوروبا

من األساتذة الحاصلين على إجازات تفرغ دراسية % 80إحصاءات فإن ما يقارب من 

)SABATICAL (من وجود عدد جنبية بدال عن الجامعات العربية بالرغم يتوجهون إلى جامعات أ

  .من الجامعات العربية المتميزة في مجاالت تخصصهم

    

نشرت أجزاء منه جريدة الشرق (وفي تقرير حديث حول التنمية البشرية في الوطن العربي   

طباء  من خريجي الجامعات العربية، وعلى الخصوص األ000 70أن ) 6/9/2009الصادرة بتاريخ 

والمهندسين العرب، يهاجرون سنوياً للبحث عن فرص عمل في الخارج وأن خسائر المنطقة العربية 

من الطالب العرب % 54وقدر نفس التقرير أن .  مليار دوالر سنويا1.6ًجراء الهجرة يقدر بحوالي 

  .الدارسين في الخارج ال يعودون إلى بلدانهم األم
    

                                                 
א)12( א−א .2009،א
א−א)13( א א א .،א
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لحراك الطالبي، فإن الوضع الراهن لحراك األساتذة والباحثين له وكما هو الحال بالنسبة إلى ا  

  :ثالثة جوانب سلبية على التكامل والتعاون األكاديمي العربي، يمكن تلخيصها فيما يلي
 .عدم استفادة الجامعات العربية ومراكز البحوث من خبرات وتجارب هذه الكفاءات •

ن والتكامل بين الجامعات ومراكز محدودية مساهمة هذه الكفاءات في تدعيم التعاو •
البحوث عن طريق توأمة الجامعات، وتطوير برامج دراسية مشتركة وتنفيذ برامج 

 .بحوث مشتركة

  .المساهمة في تضخيم معدالت هجرة األدمغة •

وال يمكن تشجيع وتفعيل نشاطات حراك األساتذة والباحثين، في إطار من التعاون العربي   

  :أساليب وآليات فاعلة لتحقيق هذا الهدف، يمكن تلخيص بعضها فيما يليالمشترك، إال باعتماد 

  
تفعيل االتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف بين الدول العربية في المجاالت العلمية  •

 .واألكاديمية وخاصة تلك المرتبطة بتبادل األساتذة واألكاديميين

 األساتذة والباحثون المهتمون يميات ومراكز إقليمية للتميز يوجه إليهاإنشاء أكاد •
 .بتخصص هذه المؤسسات

تخصيص الموارد الكافية، من الصندوق الخاص بالتعاون العربي في المجال  •
األكاديمي، لتقديم منح لألساتذة والباحثين إلجراء البحوث والدراسات في الجامعات 

  .العربية المناظرة

  :تطوير البحوث المشتركة .3

بية بشكل منفرد من المساهمة الفاعلة في إنتاج المعرفة وتبادلها، نظراً لم تتمكن الجامعات العر  

من % 0.04لإلمكانات المحدودة المخصصة للبحث العلمي، حيث تنفق الدول العربية ما يقل عن 

، (14)%3وفي اليابان أكثر من % 2.5ناتجها المحلي اإلجمالي، وتصل هذه النسبة في إسرائيل إلى 

لبنى التحتية لهذا القطاع وفقدان الكتلة الحرجة من العلماء والباحثين بسبب ونظرا كذلك تخلف ا

  .المعدالت الكبيرة لهجرة األدمغة

  

ولهذا صنفت الدول العربية من بين الدول المستوردة للمعرفة والتكنولوجيا وزادت الهوة   

المتغير الرئيسي في عمليات  بالرغم من أن المعرفة قد أصبحت (15)المعرفية بينها وبين الدول المتقدمة

                                                 
א−)14( א א א ،א ،80.
א−א)15( א ،א ،.



  

 
- 11 -

وبالرغم من وجود . التنمية مع تناقص واضح في دور الموارد المادية والبشرية في هذا المجال

مجموعة من القضايا القومية ذات العالقة بغالبية الدول العربية والتي تستدعي ليس فقط تطوير برامج 

يز للبحث في هذه القضايا بشكل جدي مثل للبحوث المشتركة بل إنشاء أكاديميات عربية ومراكز للتم

التصحر، المياه، البيئة، الفقر، الطاقة المتجددة، إال أنه إلى وقتنا الحاضر تعالج هذه القضايا بشكل 

  .منفرد وفي إطار جهود مشتتة من الدول العربية لم يكن لها أي مردود في السابق

زيادة مساهمة األمة في كتلة المعرفة ولتفعيل التعاون العربي المشترك في مجال البحوث، و  

 :التاليةال بد من اعتماد اإلجراءات ) GLOBAL KNOWLEDGE(العالمية 
 .وضع استراتيجية عربية للبحث العلمي والتطوير •

إنشاء صناديق عربية لتمويل البحوث المشتركة وخاصة في مجال القضايا القومية المشار إليها  •
 .سابقاً

يات ومراكز للتميز على غرار ما يحصل اآلن في أوروبا لتحقيق هدف البدء في إنشاء أكاديم •
، وتخصيص )EUROPE OF INNOVATION (2010  2010أوروبا االبتكار للعام "

 .الموارد الكافية لتشغيلها واستمراريتها

العمل على استقطاب بعض الكفاءات العربية المهاجرة، بشكل دائم أو مؤقت للعمل بهذه  •
 .المراكز

 دور هذه األكاديميات والمراكز تقديم الدعم التقني للكليات المناظرة في الدول العربية يكون •
 .والتي تحتاج إلى تطوير برامجها ورفع مستوياتها النوعية

   :NETWORKINGتشبيك وتوأمة الجامعات  .4

 
راسي ك "1991لقد أثبت التشبيك والتوأمة، من خالل البرنامج الذي أطلقته اليونسكو في العام   

، نجاحاً كبيراً في تفعيل التعاون بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في "اليونسكو وتوأمة الجامعات

ويظل التشبيك والتوأمة عاملين . (16))غرب/جنوب، شرق/جنوب، جنوب/شمال(جميع قارات العالم 

  .رئيسيين في عمليات التعاون والتكامل األكاديمي

    

ال هذا الجانب يكاد يكون مفقوداً بين الجامعات والمؤسسات العربية، وفي الوقت الحاضر ما ز  

  .بالرغم من الجهود التي يبذلها اتحاد الجامعات العربية في هذا المجال
    

                                                 
)16(UNESCO UNITWIN/UNESCO CHAIRS PROGRAMME 
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ويعتبر تشبيك المكتبات ومصادر المعلومات من خالل الشبكة العنكبوتية لإلنترنت، وكذلك   

  .وانب التي تؤدي إلى مزيد من التعاون والتكاملتوأمة الكليات واألقسام العلمية من أهم الج

    

وقد يكون من الضروري التفكير في إطالق برنامج عربي لتشبيك وتوأمة الجامعات على   

  .1991غرار ذلك البرنامج الذي أطلقته اليونسكو في العام 

    

  :التعاون العربي من خالل التعاون الدولي: رابعا  

  
عربية والعالمية إلى أهمية التعاون الدولي كما أشارت أيضاً إلى لقد أشارت معظم المؤتمرات ال  

أن الركيزة األساسية لهذا التعاون يكمن في تفعيل التعاون على المستويات اإلقليمية لزيادة قدرتها في 

  .االستفادة وبشكل جماعي من مشاريع التعاون اإلقليمي

لها اتفاقيات ثنائية مع جامعات في أقاليم وبالرغم من أن عددا غير قليل من الجامعات العربية   

  .العالم األخرى إال أنه لم يتم تفعيلها وتظل حبرا على ورق ال يستفاد منها في مشاريع التعاون

  

لقد ساهم عدد غير قليل من الجامعات العربية في برنامج كراسي اليونسكو وتوأمة الجامعات   

 بلد في جميع 100 شبكة جامعية في أكثر من 60  كرسي و650الذي يحتوي اآلن على ما يزيد على 

 كرسي لليونسكو 55لكن هذه المساهمة تظل محدودة حيث يوجد اآلن في المنطقة العربية . أنحاء العالم

 89 وآسيا 75 وأفريقيا 316وهي األقل بين أقاليم العالم بينما يصل هذا العدد في أوروبا وأمريكا 

  (17). كرسي109وأمريكا الالتينية 

    

كما تساهم بعض الجامعات العربية في شبكات اليونسكو مثل شبكة السالم التي تربط الجامعات   

الفلسطينية بالجامعات األوروبية واألمريكية وشبكة الهجرة التي تشرف عليها جامعة أكسفورد ويشارك 

  .فيها عدد من الجامعات العربية

    

فادة الجامعات العربية من هذا المجال ال زالت وبالرغم من أهمية التعاون الدولي إال أن است  

  .محدودة وتحتاج إلى مزيد من التفعيل

  

 ):حتمية التكامل(االحتماالت المستقبلية : خامسا  

                                                 
(17)UNESCO, UNITWIN PORTAL 
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عند محاولة وضع احتماالت مستقبلية، هناك مجموعة من الثوابت ال يمكن التغاضي عنها، وفي   
وال تترك مجمل هذه الثوابت مجاالً للعديد من . العلميجميع المجاالت وعلى رأسها المجال األكاديمي و

االحتماالت المستقبلية، حيث أنها وبناء على هذه الثوابت، تؤكد السيناريوهين اللذين تم رصدهما في 
  :الجزء الثالث من هذه الورقة، وهما

استمرار الوضع الراهن بما هو عليه اآلن من تخلف وتشتت، وهو الوضع الذي  .1

م العربي مستهدفاً بسهولة في كل مقوماته الثقافية والحضارية، يجعل العال

 .واالجتماعية واالقتصادية والسياسية

رائدة في تحقيق ميزات تنافسية، في إطار استراتيجية ) قطرية(نجاح تجارب وطنية  .2

للتعاون العربي القومي وتتيح لجميع األقطار العربية االستفادة من التجارب الناجحة 

  .تالي إلى تسريع اإلبداع في هذه التجارب، وحتى خلق بيئة تنافسية لإلبداعوتقود بال
  

  :يمكن تلخيص الثوابت التي بنيت عليها هذه السيناريوهات فيما يليو  

هناك قناعات راسخة، خاصة لدى الخبراء واالختصاصيين، أن العالم العربي بوضعه  .1
ي تفرضها حركة العولمة، وفي الراهن لن يتمكن من الخوض في التنافسية الشرسة الت

ومن ثم فإنه مهدد، في جميع مقوماته، وستزداد قدراته هشاشة في . جميع المجاالت
سيكون "فهل . مواجهة التحديات السلبية لهذا التيار ومن ثم ذوبان واندثار مجمل مقوماته

 ".العالم العربي أو ال يكون؟

كافي للنهضة وسط تحديات العولمة، يتطلب البقاء في عالم اليوم وتحقيق الضروري وال .2
التكتل في إقليم تنموي وكيانات اقتصادية أكبر من ناحية، ويتطلب من ناحية أخرى 

وتمايز، وتطوير كل ما لدينا من .. التمسك بمالمح ما لدينا من موروث حضاري ودافعيه
. ةخصائص التمايز وترجمة ذلك قدر اإلمكان إلى إبداع ومعارف وموارد بشرية جديد

ووطننا العربي جدير بالتطلع لمثل هذه الغايات، وجدير بالتصدي لما يحيط بتحقيقها من 
  .(18)تحديات

من هذه الثوابت والمنطلقات ال يمكن الحديث عن احتماالت مستقبلية متعددة، ومحاولة رسم   

يل يمكن األمة من سيناريوهات مختلفة بل ال بد من تجاوز السيناريو القائم بجمع سلبياته والبحث عن بد

مواجهة مجمل التحديات والبقاء في عالم اليوم وتحصين نفسها ضد تيارات التهميش واالستبعاد 

  .والهيمنة

                                                 
،א−)18( ، א א א .33א
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إن االحتمال الوحيد للبقاء هو اعتماد سيناريو التكامل والتعاون العربي الهادف إلى دعم   

مفر   هذا ال بد أن يكون هدفاً قومياً الإن . وتطوير القدرات التنافسية الوطنية واإلقليمية على حد سواء

من اعتماده وتنفيذه وهذا يتطلب الولوج من عالم التصورات التي مر بها التكامل العربي خالل العقود 

  .السابقة إلى جهود أكثر جدية ترتقي إلى خطورة المراحل المستقبلية ألمة في خطر

    

ة من التصورات، واألحالم واإلرهاصات لقد مر العالم العربي خالل العقود السابقة بمجموع  

لتحقيق مشاريع للعمل العربي المشترك، فكانت هناك مواثيق واتفاقيات ومؤسسات لتفعيل هذا العمل 

غير أن أغلبها لم يكتب لها النجاح لعدة أسباب من أهمها عدم توفر اإلرادة السياسية الجادة أو عدم 

  .بالدور الفاعل لتحقيق هدف التكاملتوفر الموارد الكافية لمؤسساته لكي يقوم 

    

وفي المجال األكاديمي والعلمي، وفي إطار ترسخ المعرفة كمتغير رئيسي في عمليات التنمية   

وقد يكون تحقيق هذا الهدف أقل تعقيداً من . والتطوير، يبدو التكامل والتعاون العربي أكثر إلحاحاً

  .تحقيق هدف التكامل السياسي أو االقتصادي
  : بد أن يكون من أهم أهداف هذا التكامل والتعاون ما يليوال  

تقديم الدعم من مراكز التمييز في بعض الدول العربية إلى مثيالتها في بعض الدول  .1
  .األخرى والتي ما زالت في طور النمو

إنشاء أكاديميات ومراكز إقليمية للتميز وتوفير الموارد المادية والبشرية الالزمة إلنتاج  .2
 .فة واالبتكاراتالمعر

 .ربط وتشبيك الجامعات العربية والمكتبات وزيادة قدرتها على تبادل المعارف والمعلومات .3

إنشاء صندوق عربي لدعم مشاريع التكامل العلمي واألكاديمي تتوفر له الموارد الالزمة  .4
 .دون انقطاع ألي سبب من األسباب

لطالبي وتبادل األساتذة بين تخصص من هذا الصندوق نسبة لتفعيل نشاطات الحراك ا .5
 .الجامعات العربية

دعم وتفعيل المؤسسات العربية القائمة والمتخصصة في مجاالت التعليم العالي مثل المنظمة  .6
العربية للتربية والثقافة والعلوم، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي 

 منتديات نظرية إلى مشاريع تنفيذية تساهم وغيرها وتوفير الدعم المالي لها لكي تنتقل من
 .في تحقيق التعاون والتكامل العربي في المجاالت األكاديمية والعلمية

تفعيل االتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف بين الدول العربية في المجاالت األكاديمية  .7
 .والعلمية



  

 
- 15 -

ة المهاجرة واستثمارها في إنشاء هيئة أو مؤسسة قومية تهدف إلى إعادة استقطاب األدمغ .8
تطوير المؤسسات العلمية واألكاديمية، وتحسين نوعيتها وزيادة قدرتها التنافسية في 

 .مجاالت إنتاج المعرفة واستثمارها

  

  التوصيات: سادسا  

لن تحاول هذه الورقة إعادة صياغة توصيات سابقة تم اعتمادها في المؤتمرات العربية   

لعالي في الوطن العربي، فكلها موثقة في مقررات هذه المؤتمرات، ولكنها والدولية حول التعليم ا

ستحاول وضع عدد محدود من التوصيات اإلجرائية القابلة للتنفيذ في حال توفر اإلرادة السياسية 

  :ويمكن تلخيص هذه التوصيات فيما يلي. والموارد الالزمة لتنفيذها

  
 والعلوم بإعداد استراتيجية متكاملة للتكامل العربـي        تكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة     .1

في المجاالت العلمية واألكاديمية مع تحديد دقيق للبرامج والنشاطات التنفيذيـة والمـوارد             
  .المادية والبشرية الالزمة للتنفيذ

يطلب من جامعة الدول العربية تخصيص أحد مؤتمرات القمة العربية القادمة لمناقشة  .2
 العربي وفي جميع المجاالت، على أن تعرض االستراتيجية السابقة موضوع التكامل

 .ذكرها في هذا االجتماع بهدف إقرارها وااللتزام بتنفيذها

إنشاء صندوق عربي لدعم نشاطات ومشاريع التكامل والتعاون األكاديمي وعلى الخصوص  .3
ة، إنشاء توسيع الحراك الطالبي وحراك أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات العربي

 .أكاديميات عربية ومراكز للتميز، وإجراء البحوث المشتركة في القضايا التي تهم األمة

إطالق مشروع عربي إلنشاء كراسي وتوأمة الجامعات العربية على غرار المشروع الذي  .4
 وذلك بالتعاون بين المنظمة العربية للتربية والثقافة 1991أطلقته اليونسكو في العام 

 .اتحاد الجامعات العربيةوالعلوم و

من % 2دعوة الدول العربية إلى زيادة مخصصات البحث العلمي والتطوير لتصل إلى  .5
 .إجمالي الناتج القومي خالل العقد القادم

إنشاء هيئة عربية توكل إليها مهمة استعادة استقطاب األدمغة العربية المهاجرة بشكل دائم  .6
لتي تقع في إطار تخصصهم، وتقديم المشورة أو مؤقت واستثمارها في دعم البرامج ا

لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاع العام وغيرها على أن تتوفر لهذه الهيئة 
  .اإلمكانات المالية الالزمة لتمويل مشاريعها ونشاطاتها

* * * *  
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