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 التعاون العلمي األورومتوسطي: األهمية واملشروعات
 ملياء حروش

األنشطة والتبادالت والعالقات العلمية التي تجرى بين عدة أطراف، يقصد بالتعاون العلمي الخارجي، مختلف 

فموضوعه محدد بامليادين العلمية، ومن أشهر التعاريف املقدمة له تعريف األستاذ توسكوز الذي يعرفه بأنه: 

يها "تبادل املعارف أو فرضيات البحث وتحقيقها على املستوى الدولي مع تحويلها إلى نشاطات مشتركة يفترض ف

 (1)إنشاء معارف جديدة".

يتبين من هذا التعريف املقدم للتعاون العلمي بأنه يشتمل على الجانب النظري والجانب التطبيقي للعلم والبحث 

، أو يجرى بين أطراف غير متساوية فيسمى مساعدة، أطرافه 
ً
األساس ي، وقد يتم بين أطراف متساوية فيسمى تعاونا

ساتها العامة، أو األفراد أو املؤسسات الخاصة والباحثين، وطرقه متنوعة مختلفة يخضع البعض إما دول أو مؤس

فيها للتعاون الدولي والبعض اآلخر ال يخضع له، ومن بين أهدافه، الربح ألنه يتضمن أهدافا مالية مربحة عكس 

كن الواقع يخالف هذا ملا تحققه الدول التعاون الثقافي الدولي، الذي تهدف غايته إلى عدم تحقيق الربح املادي، ل

 من وراء تعاونها الثقافي من أرباح وفوائد ال تقدر بثمن.

 بالعوملة، ويبدو أن تدفق املعلومات والبيانات سمة 
ً
إن ميدان إنتاج املعرفة هو أكثر مجاالت التعليم العالي تأثرا

 لتوزيع املعرفة، عن طريق شكل يتضمن  متوارثة ملحة القتصاد املعرفة، تستوعب العوملة الجامعة لتصبح
ً
نظاما

زيادة التحالفات والشراكات أثناء بحثها عن اكتساب معرفة متخصصة وحديثة ناتجة عن مدى واسع من البحوث 

األساسية والتطبيقية، والشراكات املتطورة وأماكن التقاء البحث األساس ي والتطبيقي، إن توزيع إنتاج املعرفة يمكن 

 من الترتيبات التعاونية، إنها الحاجة إلى امتالك معرفة متخصصة في جميع امليادين التي تقف وراء أن يخلق عامل
ً
ا

النمو الحالي للشبكات والتكاثر في البحث وتطوير الشركات والتحالفات، إن هذه األشكال الجديدة من املنظمات 

 بمشاركة املخاطر والتكاليف، ولكنها أيضا تتقارب
ً
 بالنسبة للبحوث التي ينفذها اآلخرون. محفوفة ظاهريا

 

 .  190-189( ص 2010)الجزائر: ديوان املطبوعات الجامعية،  2، طقانونية-لعالقات الثقافية الدولية: دراسة سياسيةصادق العاللي، ا (1)
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إذا كانت الجامعات تنوي أن تعمل بفائدة في مجال البحث العلمي والتطوير، فإنها تحتاج أن تؤكد أن أكاديميها  

قادرون على أن يساهموا في السياقات املناسبة، ألنه يوجد اختالف حول أن الجامعة يمكن أن تتولى الحفاظ على 

بشرية املطلوبة لضمان وجودها في كل مكان، ولصيانة مركز القيادة في البحث العلمي يجب على جميع املصادر ال

 (2)الجامعة أن تتعلم كيفية استغالل املزايا التي تحصل عليها من وراء املشاركة في مواردها العقلية.

القات تعاون مع املجتمع الدولي يمتاز العالم العربي بتنوع عالقاته وتعددها، فمن الدول العربية من هو مرتبط بع 

 على قطاع البحث العلمي والتطوير. فاألساليب املعتمدة واألنظمة 
ً
تشمل االقتصاد والسياسة، مما يؤثر حكما

املتبناة في قطاع البحث العلمي والتطوير هي في الجزء األكبر منها متوارث تختلف من بلد آلخر ومن منطقة عربية 

يج العربي بعالقات جيدة مع األنظمة األنجلوسكسونية واألمريكية، بينما تقدر املنطقة ألخرى، إذ تزهر دول الخل

العربية املتوسطية عالقاتها القديمة والتاريخية مع جيرانها على الضفاف األخرى للمتوسط، من خالل التعاون 

ذي يسعى إلى تحصين الروابط وتطوير الثنائي الذي يهدف إلى تطوير العالقات الثنائية وتمتينها، والتعاون اإلقليمي ال

 للحراك األكاديمي العلمي، األمر الذي 
ً
القدرات اإلقليمية والتكامل والتجانس على مستوى الدول املشاركة تسهيال

كان من شأنه الزيادة املتسارعة في مشروعات التعاون الثقافي مع جنوب املتوسط، فهذا التنوع في التقاليد واألساليب 

 إذا حسنت إدارته وتماش ى مع تعاون عربي ـ عربي البد من تفعيله.والعالقات 
ً
 (3)قد يكون مفيدا

 للجدل على أكثر من صعيد، 
ً
 ومثيرا

ً
 شائكا

ً
وقد شكل التعاون الدولي في منطقة املتوسط على الدوام موضوعا

 من محاور التطور والتعاون في املجال العلمي ال يشذ عن هذه القاعدة بل يتعداها جدلية، كونه يشمل محور 
ً
 رئيسيا

ً
ا

والتنمية ومظهرا من مظاهر االكتفاء الذاتي، يجب أخذه بعين االعتبار عند صياغة أي مشروع تعاوني أو تحالفي أو 

 (4) ما شبه.

 

 . 118(، ص 2008، )ترجمة: فهد بن سلطان السلطان()الرياض: مكتبة فهد الوطنية، الجامعة في عصر العوملةروجر كنج،  –(2)

 .8، ص مرجع سبق ذكرهمحمد حمام،  -(3)

  .10، ص املرجع نفسه –(4)
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فمن املسلم به في الوقت الراهن أن التعاون العلمي الدولي بات يمثل أداة متعاظمة األهمية في بناء القدرات العلمية 

كنولوجيا، وتعزيز املنظومة الوطنية لالبتكار، ولطاملا مكن التعاون الدولي في مجال البحث العلمي العلماء والت

والباحثين في مختلف الدول من مواكبة املستجدات العلمية في حقولهم، وخلق املعرفة املشتركة ونشرها، هذا 

رفية وندرة املوارد، وال عجب أن نجد اليوم أن ما باإلضافة إلى تمكين البلدان ومؤسساتها من تجاوز الثغرات املع

 (5) يزيد عن خمس اإلنتاج املعرفي العاملي منشور عن طريق التأليف العلمي املشترك.

 
ً
 بالغ األهمية، ألنه يساعد الباحثين على تجميع األفكار معا

ً
كما يعتبر التعاون العلمي في جميع الحقول العلمية أمرا

 بوتيرة  
ً
أسرع، وباملثل فإنه يوسع أذهان بعض الباحثين مع املجاالت ذات الصلة ومن سياقات مختلفة، واملض ي قدما

وتعزز إستراتيجية التدويل بتأكيد الرأسمال العلمي للباحثين واملؤسسات الفردية من خالل املشاركة في فرق البحث 

 شر شهيرة.الدولية واملؤتمرات الدولية ونشرها في مجاالت دولية محكمة أو في دور ن

التعاون العلمي ال يحدث فقط تحت مضلة برامج التعاون، فقرار العمل البحثي املشترك هو في األساس قرار  

شخص ي مبني على أساس املصالح املتبادلة واملهارات التكميلية ويعمل التعاون الدولي كنظام ذاتي للتنظيم العاملي 

 .(6) سهممن خالل العمل الجماعي على مستوى الباحثين أنف

فحقيقة املوضوعات نفسها أو تلك املتصلة بما يجري البحث فيها في آن واحد من قبل علماء متعددين في بلدان 

مختلفة تقود إلى التعاون والتنافس بين املجموعات العلمية، وتأتي املنافسة من حقيقة أن الباحثين يتنافسون لحل 

لالعتراف باملوهبة ونوعية اإلنجاز، وهو كذلك يقدر طاقة كل  مشاكل متشابهة، والتنافس الدولي حاسم بالنسبة

قطر على دعم عملية اإلبداع وحمايتها من النزول إلى مستوى متواضع، فاملشاركة في املعرفة تسرع عمليات البحث 

 املشاركة العلمية آل
ً
يات نشر وتساهم في تحسين نوعية اإلنتاج وتعزز اإلنتاجية العلمية الوطنية، كما توفر أيضا

املعلومات العلمية عبر الحدود الدولية، وعملية املشاركة بين الشعوب واألوطان في العلم والتفافة ال يمكن التوسط 

 

بيروت: املؤسسة العربية للعلوم   )ومحاوالت التميز البحث العلمي في الوطن العربي مؤشرات التخلفمؤسسة الفكر العربي، "التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية"،  –(5)

 .146(، ص 2010والتكنولوجيا، 

 .  130ص  2015)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  البحث العلمي العربي ومجتمع املعرفةساري حنفي، ريفاس أرخانيتس،  -(6)
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بها إال عن طريق علماء البحث وهكذا يمكن البدء بنشاط بحثي محدود أن يستمد فائدة من الكمية الهائلة من 

، حيث أمكن تطوير التواصل بين الباحثين (7)ك البلد وصول لهذه املعرفةاملعرفة العلمية املتوفرة، إذا كان لعلماء ذل

بفضل البيئة التمكينية املتنامية التي وضعتها ثروة املعلومات واالتصاالت في تصرفهم في أغلب دول العالم، وسهولة 

 من عناصر استراتيجي
ً
 مفتاحيا

ً
ة العوملة، التي تعد النقل عبر الحدود، فقد أضحى التعاون العلمي الدولي عنصرا

توجه عاملي في حرية انتقال األفكار والسلع والخدمات واألفراد وتقلص املسافات عبر الحدود والقارات، أي أن ظاهرة 

العوملة ستساهم في إلغاء القيود على حركة العلماء عبر الحدود بهدف تحقيق تكامل وتشابك في سوق البحوث 

 (8) مج التكنولوجيا ومشروعات التطوير على الصعيد العاملي.العلمية واملؤسسات البحثية والبرا

ومن هنا فإنه يمكن النظر للعوملة بوصفها عملية ترتبط بالتوسع في أسواق الخدمات البحثية واقتصاديات البحث 

 العلمي وسوق يوكل إلى الدولة وضع القواعد واآلليات التي تسمح لها بحماية إنتاجها الفكري والبحثي وتعظيم

 (9)االستفادة من توسع األسواق البحثية.

تتميز العالقات العلمية الثنائية بقدرتها على االستجابة ملتطلبات محددة، وعلى إنشاء توأمة بين مؤسستين أو أكثر 

تتشابهان في بنيتهما وأسلوب عملهما، وتسمح بتكامل النشاطات البحثية املنفذة وسهولة التنسيق بينهما. بينما 

د التكتالت اإلقليمية مثل االتحاد األوروبي على العمل باألسلوب اآلخر من التعاون العلمي املتمثل في يجشع وجو 

املشاركة باملشاريع البحثية املتعددة األطراف، حيث تنبه االتحاد األوروبي إلى ضرورة تكامل الجهود التي يقوم بها مع 

ر لتحقيق تطورات علمية وتقنية قادرة على املنافسة مختلف الدول املكونة لالتحاد في مجال البحث والتطوي

 العاملية، خاصة بوجود الواليات املتحدة األمريكية والكتلة اآلسيوية.

 

 . 102ص  (1999)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العرب وتحديات العلم والتقانة تقدم من دون تغير أنطوان زحالن، -(7)   

 . 146، ص مرجع سبق ذكرهمؤسسة الفكر العربي، التقرير العربي الثالث للتنمية الثقافية،  -(8)

: "التعليم العالي: نحو فضاء عربي للتعليم العالي: التحديات العاملية واملسؤوليات االجتماعية التقرير اإلقليمي للمؤتمر العربي حول منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة،  –(9)

 . 610(، ص 2009الدول العربية  في )بيروت: مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية
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ولقد جاء املؤتمر العاملي حول، "ديناميكية التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التغيرات املجتمعية والتنمية"، 

 2009ملنظمة اليونسكو لسنة 
ً
على تفاعل التعليم العالي مع التحديات العاملية املستجدة، مع تحديد ، ُمركزا

 (10)التزامات ومسؤوليات جديدة لتطوير التعليم العالي وإنتاج املعرفة من خالل:

الحدود، خاصة نحو الدول النامية، وإيجاد حلول لتبادل ردم الهوة اإلنمائية بزيادة نقل املعرفة عبر   •

العقول والتصدي لآلثار السلبية لهجرتها، ووجود شبكة جامعية عاملية وشراكات بحثية وتبادل األساتذة 

 من هذا الحل. 
ً
 والطالب يعتبر جزءا

 .تؤكد العوملة الحاجة إلى تأسيس نظام اعتماد وطني وتأمين نظام الجودة ودعم تشبيكها •

إن توفر التعليم العالي عبر الحدود يمكن أن يسهم في تطوره، ويضمن الجودة ويعزز القيم ويحترم املبادئ  •

 األساسية للحوار والتعاون.

تأسيس نظام تعاون علمي دولي يقوم على مبادئ التضامن واالحترام املتبادل وتعزيز القيم اإلنسانية وحوار  •

 مي وثقافي في العالم وأقاليمه املختلفة.الثقافات، وإرساء دعائم حراك أكادي

تهيئة الشراكات العلمية قدرات معرفية وطنية لكل البلدان املشاركة، مع ضمان املزيد من مصادر التنوع  •

 للزمالء املتناظرين في إنتاج املعرفة على املستويين اإلقليمي والعاملي.

 بشكل أكبر في عدة •
ً
 مرغوبا

ً
مجاالت مثل: االعتراف باملؤهالت وضمان الجودة،  يعتبر التعاون اإلقليمي أمرا

 واإلدارة والبحث واالبتكار.

تطوير استراتيجيات للتصدي لآلثار السلبية لهجرة العقول، وفي نفس الوقت تشجيع حراك األكاديميين  •

 وأعضاء هيئة التدريس.

 دعم التعاون اإلقليمي لتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي.  •

 من االستفادة من الفرص التعليمية والعلمية التي توفرها العوملة. •
ً
 تمكين الدول األقل نموا

 

منظمة اليونسكو  –( فعاليات جديدة في التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التغيرات املجتمعية والتنمية، باريس2009ت، "املؤتمر العاملي جول التعليم العالي )على الحوا -(10)

 . 294-293(، ص 2009، 04)طرابلس، السنة  (08) العدد مجلة الجامعة املغاربية"، 2009يوليو  05/08
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في هذا اإلطار تسعى دول االتحاد األوروبي لتعريف منطقة البحث األوروبية، مع وجود التزامات مادية مفروضة على 

ل البحث والتطوير بين الدول األوروبية كل دولة من دول االتحاد إلنشاء وعمل هذه املنطقة، ُيؤطر العمل في مجا

من خالل برامج إطارية، تقوم بتعريف وتمويل مشاريع بحث مشتركة تضم مجموعة من مؤسسات تنتمي إلى دول 

 ما يفرض شرط مشاركة مؤسسات من ثالث دول على األقل، مع إمكانية مشاركة دول من خارج 
ً
مختلفة، وغالبا

 (11)توسيع وتطوير هذه املشاركة.االتحاد األوروبي، بهدف محاولة 

 رالبعد الثقايف يف الشراكة األورومتوسطية: املغزى واآلثا
كان البعد الثقافي قبل مؤتمر برشلونة يعتبر مجرد واحد من مجاالت التعاون املتعددة التي يديرها االتحاد األوروبي، 

 للتعاون الثقافي عبر املتوس
ً
 ضيقا

ً
 عن تبني االتحاد مفهوما

ً
 في مجاالت التراث الثقافي فضال

ً
ط والذي انحصر أساسا

املشترك والترجمة، لكن مع اإلعالن عن مشروع الشراكة في برشلونة انتقل االتحاد األوروبي إلى مفهوم أوسع وأكثر 

 لقضايا التعاون الثقافي عبر املتوسط، وقد عبرت عنه وثيقة املشروع بكل وضوح حين دعت إلى ضرورة حوار 
ً
شموال

. غير أن الغموض لفترة من الزمن كان يحيط باملقصود بالبعد الثقافي إذ لم (12)قافات من أجل التفاهم املتبادلالث

يحظ هذا البعد منذ البداية بنفس قوة الدفع التي حضت بها األبعاد األخرى في مشروع الشراكة خاصة في بعدها 

 االقتصادي.

 (13) يين لدعم البعد الثقافي:ولقد تحرك االتحاد األوروبي على صعيدين متواز 

البعد األول: يتمثل في دعم املبادرات من أجل الحوار بين الثقافات والحضارات واألديان على مستوى النخب  •

 إلى تكوين املؤسسة األوروبية املتوسطية لحوار الثقافات والتي اتخذت 
ً
والحكومات، والذي وصل مؤخرا

 

لي: التحديات العاملية "عوملة البحث العلمي التطبيقي ومتطلبات التطوير"، في: منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة،" نحو فضاء عربي للتعليم العارفيق يونس،  -(11)

 . 606(، ص 2010يونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية، ، )بيروت: مكتب ال2009 2-1أيار/مايو  1أعمال املؤتمر العربي حول التعليم العالي، القاهرة واملسؤوليات املجتمعية، 

املؤتمر الدولي حول: تفعيل التعاون اإلقليمي بين دول  مقدم إلى بحثنادية محمود مصطفى، "البعد الثقافي للشراكة األورومتوسطية، الدوافع، األهداف واملسار: رؤية نقدية"،  -(12)

  .08(، ص 2004 نوفمبر 22-20)القاهرة، البحر األبيض املتوسط 

 . 10، ص مرجع سبق ذكرهمحمد حمام،  -(13) 
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 لها، ذلك بعد سلسلة م
ً
ن الحوارات التي بادرت بالدعوة إليها وتنفيذها املؤسسات اإلسكندرية مقرا

 األوروبية.

وهو محور دراستنا والذي  البعد الثاني: يتمثل في مشروعات مشتركة للتعاون الثقافي في املجال العلمي، •

 سنتناوله بنوع من التفصيل في العنصر املوالي.

 :للتعاون العلمي يف اإلتحاد األوروبيتطور السياسة الدولية أواًل: 
سنطرق من خالل هذا العنصر بداية إلى السياسة الجامعية األوروبية، ومن ثمة ننتقل إلى التعاون العلمي مع الدول 

 املتوسطية.

 :االنطالقة األولى للسياسة الجامعية األوروبية-1

 1974سنة  بدأت الجماعة األوروبية بوضع سياسة بحثية وتكنولوجية مشتركة
ً
، عندما تبنى املجلس الوزاري قرارا

ينص على ضرورة تنسيق السياسات الوطنية وتحديد مجموعات املشروعات التي تهم الجماعة في مجال البحوث 

 لــــ )املادة  
ً
( ملعاهدة القانون األوروبي املوحد، التي أكدت على ضرورة 130العلمية، وأصبح هذا القرار فيما بعد أساسا

د سياسة مشتركة للبحث والتطوير التكنولوجي، من أجل تدعيم القواعد الصناعية والعلمية للجماعة ورفع إيجا

 قدرتها التنافسية العاملية وإعطاءها صيغة مؤسسية في شكل برامج تتوالها الجماعة. 

 مع بداية برنامج التبادل  1986اتخذت السياسة التعليمية األوروبية في عام 
ً
 جامعيا

ً
(، ERASMUSالطالبي )بعدا

 في أوروبا والذي انتشر في دول الجنوب 
ً
 من أكثر املبادرات نجاحا

ً
 ما يذكر هذا املثال اليوم باعتباره واحدا

ً
وغالبا

دولة، وقد سمح هذا اإلجراء بإيجاد شبكة من الجامعات  16)اليونان، إسبانيا، البرتغال(، ويجمع في الوقت الراهن 

 بينها وتفكر بشكل عام في اإلجراءات الصندوقية املصاحبة لتسهيل الحركة الطالبية. األوروبية، تتعارف فيما

 عن االتحاد  1992رسخت معاهدة ماستريخت عام 
ً
 مسئوال

ً
هذه املبادرات الجامعية، حيث جعلت التعليم ميدانا

ها في جوهر برنامجين أساسيين األوروبي الجديد، وترجم هذا االعتراف الرسمي باملسؤولية في دمج التحركات امللتزمة ب

)الخاص بالتأهيل  LEONARDO DAVINCI"ش ي، ن" الخاص بالتعليم، "وليوناردو دافSOCRATES"سقراط، 
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املنهي(، الذي أصبح يهدف منذ ذلك الحين إلى ترسيخ االنتقال الطالبي وانتقال األساتذة، واملساعدة في تأكيد التعليم 

 (14) عية مرتبطة بالتخصص.املشترك وتشجيع إيجاد شبكات موضو 

 "Processus De Bologne، "عملية بولونيا-أ

، وشجعت خطط 
ً
 لجعل أنظمتها الوطنية أكثر تجانسا

ً
 إضافيا

ً
إن تحديات العوملة التربوية في أوروبا وفرت حافزا

لثقافية واملعرفة اللجنة األوروبية ودعمت حراكها بين الدول لتنفيذ أهدافها في تزويد الطلبة بالتجارب اللغوية وا

األكاديمية املقارنة، نتيجة للنجاح املحدود املحقق وقف الوزراء املسؤولون عن التعليم العالي في فرنسا وأملانيا 

 لظهور   1998وإيطاليا واململكة املتحدة، في اجتماع باريس عام  
ً
ووقعوا ما يعرف بإعالن السوربون الذي يعد إرهاصا

السوربون الدول املوقعة عليه باتخاذ الخطوات الالزمة لتحسين مستوى التجانس بين  إعالن بولونيا. ويلزم إعالن

 (15)أنظمة التعليم العالي الوطنية، خاصة في مجال تسهيل الحصول على الدرجات العلمية.

 في أعوام التسعينات وذلك مع اتساع سياق العوملة 
ً
 جديدا

ً
وقد اتخذت السياسة الجامعية األوروبية بعدا

 قض ى بتأسيس نظام أوروبي للتعليم  30اجتمع وزراء  1999امعية، ففي سنة الج
ً
 مشتركا

ً
دولة أوروبية وأقروا إعالنا

في مؤتمر بولونيا، ومن ثم بدأ تعميم النظام الذي عرف بنظام )ل.م.د(، كأحد أهم اإلصالحات   2010العالي حتى عام  

ية الدول األعضاء، حيث اعتبرت املعرفة كعامل ال يمكن التي شهدها التعليم الجامعي منذ فترة طويلة في أغلب

االستغناء عنه في عملية النمو االجتماعي واإلنساني، ومكون أساس ي لتدعيم املواطنة األوروبية قادر على إعطاء 

كة املواطنين الكفاءات الضرورية ملواجهة تحديات األلفية الجديدة مع الوعي بالقيم االجتماعية والثقافية املشتر 

.
ً
 مشتركا

ً
 وثقافيا

ً
 التي تنمي فضاء اجتماعيا

 

 . 171(، ص 2008والعلوم السياسية،  االقتصاد         كلية   )القاهرة: أوروبا وحوار الثقافات األورومتوسطية نحو رؤية عربية للتفعيلالسيد ياسين، توفيق الشريف،  -(14) 

 . 74ص  مرجع سبق ذكرهروجر كنج،  -(15)
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أوكلت املهمة للتعليم العالي في إطار نظام )ل.م.د( ذي األصول األنجلوسكسونية للقيام بهذا التحدي العلمي 

 على جملة من املبادئ منها:
ً
 (16)واالجتماعي والثقافي معتمدا

 حتياجات املتغيرة للمجتمع والتقدم املعرفي والثقافي.استقاللية الجامعة التي تضمن باستمرار املوائمة مع اال -

 ترقية التعليم العالي على املستوى العاملي. -

 ربط التعليم العالي باالحتياجات املهنية للمجتمع. -

- .
ً
 ترقية العمالة األوروبية وجعلها أكثر منافسة عامليا

 والخدمات املهنية.تدعيم التنقل للطلبة واالستفادة من فرص التعليم والتدريب  -

 ترقية التعاون األوروبي في مجال جودة التعلم. -

 ترقية البعد األوروبي في التعلم وذلك في محتويات البرامج واملهارات والكفاءات. -

 الدخول في منافسة مع الواليات املتحدة األمريكية الستقطاب كفاءات الدول النامية.-

، 1999تدويل التعليم العالي، جديرة باالهتمام منذ توقيعها على إعالن "بولونياوتبقى تجربة االتحاد األوروبي بشأن   

Déclaration De Bologne قواعد مكثفة، تهدف إلى إحداث تقارب بين قطاعات التعليم العالي في الدول "، لوضع

املختلفة من أجل إقامة محيط أوروبي للتعليم العالي، مع مراعاة أن هذا التقارب في القضايا املشتركة موضع 

  (17)األوروبية. االهتمام، ال يلغي في الوقت نفسه التنوع والتعدد والثراء املوجود في مؤسسات التعليم العالي

 :عملية برشلونة-ب

 أكثر أهمية حيث اجتمع مجلس رؤساء  2004اتخذت عملية برشلونة سنة 
ً
ألوربة التعليم الجامعي، وإعطائه بعدا

الدول والحكومات، وبعد دراسة التحديات التي تفرضها العوملة تم التأكيد على ضرورة التكيف السريع مع هذه 

 

"، في: منظمة األمم املتحدة للتربية    -(16)
ً
والعلوم والثقافة،" نحو فضاء عربي للتعليم العالي: مزيان محمد، ماحي إبراهيم،" نظام التعليم العالي ل. م. د في الدول املغاربية: الجزائر نموذجا

، ) بيروت: مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية   2009 2-1أيار/مايو  1عربي حول التعليم العالي ، القاهرة أعمال املؤتمر الالتحديات العاملية واملسؤوليات املجتمعية، 

 309(، ص 2010

 قوي بوحنية، "الجامعات العربية والسوق العوملة الدولية"، منتديات ستار تايمز، مطبوعات، صحافة وإعالم، أنظر في:  -(17)

http://www.startimes.com/?t=29225641   
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-2004"، للفترة )ERASMUS MUNDUSعالن عن برنامج جديد "اراسموس مونديس، التحديات، على إثره تم اإل 

(، يهدف إلى تشجيع الحاصلين على شهادات عليا من مختلف دول العالم الكتساب تخصص داخل االتحاد 2008

ن األوروبي على مستوى املاجستير، للحصول على شهادات معترف بها، وهو ما يمثل فكرة لجذب أفضل املدرسين م

  (18)دول العالم الثالث للتأهيل املتخصص ذوي املستوى العالي الذي يوفره االتحاد األوروبي.

معاهدة ماستريخت شكلت نقلة نوعية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بحيث جدير بالذكر أن 

خولت بموجبها مؤسسات االتحاد األوروبي صالحية العمل على االرتقاء بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، 

التكاملية، وفي هذا وبذلك أصبح هذا املجال من ميادين األنشطة التي تدخل في اختصاصات وصالحيات املؤسسة 

 يقوم  2000اإلطار حدد املجلس األوروبي في لشبونة عام 
ً
 في أن تصبح الجماعة خالل عقد )مجتمعا

ً
 طموحا

ً
هدفا

 أكبر من االندماج 
ً
على املعرفة( ويكون أكثر تنافسية وحيوية في العالم، ويعرض وظائف أكثر وأفضل وقدرا

)منطقة بحث أوروبية( بإقامة شبكة إليكترونية عبر األوروبية فائقة االجتماعي، وقررت استراتيجية لشبونة خلق 

 املدارس، كما تم اتخاذ 
ً
السرعة لالتصاالت العلمية للربط بين الجامعات ومؤسسات البحوث واملكتبات ثم تدريجيا

 (19)م.إجراءات ضرورية إلزالة عقبات انتقال الباحثين وإيجاد حوافز لجذب الباحثين من باقي أنحاء العال

 للسياسة األوروبية املشتركة 
ً
وتجدر اإلشارة إلى أن معظم املشروعات البحثية التي ينفذها االتحاد األوروبي تطبيقا

التكنولوجي، تتم خالل مركز تم إنشاءه لهذا الغرض، وهو املركز املشترك للبحث  في مجال البحث العلمي والتطوير

((Common Research Center من املفوضية األوروبية، ولهذا املركز معامل ومنشآت خاصة به ، الذي يعد جزء

 ( بإيطاليا، كما لديه معاهد متخصصة تابعة له تنتشر في بلجيكا، هولندا، أملانيا، إسبانيا.Ispraتقع في مدينة )إسبرا  

(20) 

 

 . 312، ص مرجع سبق ذكره، مزيان محمد، ماحي إبراهيم  –(18)

)بيروت: دار املعرفة للطباعة والنشر  قانونية، سياسية، تحليلية في ضوء املعاهدات املنشئة لالتحاد ومشروع الّدستور األوروبيطبيعة االتحاد األوروبي: دراسة حسن جواس،  –(19)

 . 196(، ص 2010والتوزيع، 

 .199، ص املرجع نفسه –(20)
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 التعاون العلمي األوروبي مع دول الضفة الجنوبية:  -2

ة برشلونة، على أهمية املشاركة في املجال العلمي والتكنولوجي، وهذا من أجل تتفق جميع األطراف املشاركة في عملي

تطوير حقيقي للمنطقة خاصة الدول الضفة الجنوبية، ألن تدعيم هذا املجال سيسمح بتعزيز التفاهم بين شعوب 

 املنطقة.

م والتكنولوجيا، وتناول ، تم التركيز على موضوع العل1995في إطار برنامج العمل الخاص بمؤتمر برشلونة سنة 

املشاركون باألخص كيفية تشجيع األبحاث خاصة التنموية منها، مع األخذ بعين االعتبار مبدأ "املنفعة املتبادلة"، 

من أجل خفض الهوة بين األطراف األوروبية والجنوبية وذلك من خالل تشجيع نقل التكنولوجيا، كما أشار 

 ( 21)أهيل العاملين والقطاعات العلمية والتقنية من خالل مشاريع بحثية مشتركة.املشاركون إلى ضرورة املساهمة في ت

الذي تناول أهمية التعاون  1997واستمر االهتمام باملجاالت العلمية والتكنولوجية من خالل ميثاق مدريد لسنة 

ه مناقشات واسعة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره أولوية ال يمكن تجاوزها، حيث خصصت ل

لوضع آليات واقعية تعمل على تطوير علمي وتكنولوجي فعال في منطقة املتوسط بشكل عام، من أجل املساهمة في 

تعزيز السلم والتفاهم بين شعوب املنطقة، وتجاوز التمييزيات العرقية والجنسية والثقافية والقيمية. وبغض النظر 

ية واالجتماعية، فإن دول وشعوب اإلقليم املتوسطي تسعى إلى تكثيف عن اختالف األنظمة السياسية، االقتصاد

 (22)املبادالت العلمية والجماعية بينها، ومن أجل تحقيق هذه الغايات تم االتفاق على أهم الرؤى اآلتية:

م التعاون والتبادل في املجال الثقافي، من خالل تشجيع التبادالت الثقافية، والتفتح على اللغات مع احترا •

 الهوية الثقافية لكل شريك.

التعاون في مجال التربية، من خالل تعزيز العالقات بين مؤسسات الدولة، والهيئات الغير الحكومية العاملة  •

في مجال التربية والعلوم، وكذا رفع مستوى األساتذة والطلبة والباحثين والقيام بتقييم أدق ملشكلة املعادلة 

 بين املستويات والشهادات.

 

 ذكره.  مرجع سبق(، 1995فمبر نو   27/28وثيقة إعالن برشلونة، التي تمت املصادقة عليها في املؤتمر األوروبي املتوسطي)   –(21)

 .املرجع نفسه –(22)
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قد تواصل االهتمام بكل ما له عالقة باملجاالت العلمية والتكنولوجية، وهو ما تم فيما بعد في مشاريع أخرى. حيث ول

في إطار تعزيز برامج الشراكة األورومتوسطية، لوضع خطة عمل  2005تم التطرق مرة أخرى ملوضوع التعليم سنة 

لونة، مع احترام مبدأ املساواة فيه، كما اقترحت املفوضية هدفها زيادة جودة التعليم للجميع األطراف في عملية برش

األوروبية تعزيز عملية دعم االتحاد األوروبي والدول األعضاء للتعليم والتدريب املنهي، مع ضرورة زيادة املخصصات 

وفي كافة  على األقل، كما سعى املشاركون لاللتزام بضمان حق التعليم للجميع %50املالية للتعليم العالي بنسبة 

 في توفير نظام تقديم منح دراسية لدول االتحاد 
ً
املستويات للقضاء على األمية، ووضعت آليات أخرى تمثلت أساسا

 األوروبي. 

"، من خالل املؤتمر الوزاري األورومتوسطي حول التعليم العالي 2007إعالن القاهرة لسنة كما أكد املشاركون في "

 (23)اء "فضاء أورومتوسطي للبحوث واالبتكار" من خالل:والبحث العلمي، على ضرورة إنش 

 تحديث سياسات البحوث والتنمية في بلدان الشراكة املتوسطية. •

 تطوير القدرات املؤسسية. •

بلدان الشراكة األورومتوسطية في البرامج اإلطارية، مع أخذ احتياجاتها الخاصة ومصالحها تعزيز مشاركة  •

 املشتركة في االعتبار.

تشجيع االبتكار في بلدان الشراكة املتوسطية، وذلك عن طريق تحسين استغالل منتجات تطوير األبحاث  •

 والتكنولوجيا في املجتمع والصناعة.

 ، الطلبة واإلداريين.تشجيع وتسهيل حراك األساتذة •

هذه األهداف تم التأكيد عليها في االجتماعات السنوية للجنة مراقبة التعاون األورومتوسطي في مجال األبحاث 

والتنمية التكنولوجيا، التي أبرزت مبادئ لتعاون االتحاد األوروبي وبلدان الشراكة األورومتوسطية مبني على 

 ر من "السيادة املشتركة" و"التمويل املشترك"."الحاجات"، وعلى "النتائج" وفي مسا

 

 .18، ص مرجع سبق ذكرهعارف صوفي، شفيق مقبل، وآخرون،  -(23)
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بدورها اهتمت الدول العربية بفكرة التعاون العلمي مع الدول األوروبية، وهو ما تجسد من خالل العديد من 

 املؤتمرات التي عقدت بشأن هذا املوضوع، أهمها:

تواجه التعليم العالي والبحث العلمي  التقرير اإلقليمي للمؤتمر العربي حول التحديات الحالية واملستقبلية التي

، والذي جاء فيه على أن معظم التقارير الوطنية أقرت على ضرورة فتح قنوات التعاون العربي مع معظم 2009لسنة  

دول الشمال والجنوب، وباألخص مع دول االتحاد األوروبي باإلضافة إلى املنظمات الدولية السيما اليونسكو، وذلك 

ات أكاديمية مع الجامعات واملؤسسات العلمية بما يشمل املنح للطالب والباحثين، ومما ذكر في من خالل اتفاقي

  (24)هذا املجال:

 تشجيع املراكز البحثية في البلدان العربية على إبرام صالت علمية مع املراكز األوروبية النظيرة. •

 باملكتبات العلمية بأوروبا. •
ً
  ربط مؤسسات التعليم العالي العربية شبكيا

باملؤسسات  وضع خطة استراتيجية لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس في املجاالت العلمية املختلفة •

 .العلمية املرموقة بالدول األوروبية

 وروبية.دعم املشاركة العربية في املحافل العلمية التي تنظم بالدول األ   •

 متابعة التعاون العلمي العربي األوروبي وإخضاعه إلى التقييم املستمر حتى يعطي الثمار املرجوة منه.  •

ثالث جامعات  عدم االقتصار على التعاون الثنائي بين جامعتين بل يستحسن أن يكون التعاون بين أكثر من •

وفي مجاالت تبادل األساتذة  ة العربية،في وقت واحد، في االختصاصات العلمية ذات األولوية في املنطق

 املزدوجة. واإلشراف املشترك على أطروحات الدكتوراه، وإحداث الشهادات

على غرار  ضرورة تقدم الجامعات العربية في شكل مجموعات لالشتراك في املشاريع البحثية الدولية  •

"، "اراسموس، TEMPUSبية "تومبوس "، البرامج األورو PCRD، البرنامج األوروبي "لإلطار البحث والتطوير

ERASMUS.وغيرها " 

 

املسؤوليات فضاء عربي للتعليم العالي: التحديات العاملية و   منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة، التقرير اإلقليمي للمؤتمر العربي حول: "التعليم العالي: نحو –(24)

 . 43، ص مرجع سبق ذكرهاالجتماعية"، 
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 توظيف التنافس مع الجامعات األجنبية لتطوير قدرات الجامعات العربية. •

وفي خطوات داعمة، قام االتحاد من أجل املتوسط، بتشجيع التعاون العلمي عبر خلق مشاريع متوسطية ودعمها 

ها سلوفينيا( لتحقيق األهداف الرئيسية لعملية برشلونة، )مقر  2008من خالل إنشاء جامعة أورومتوسطية سنة 

وكخطوة هامة نحو إقامة منطقة تعليم عالي موحدة تستند في عملها إلى تنقل املعرفة، وتنمية التعاون في التعليم 

 العالي من خالل دورها كمنسق وميّسر للنشاطات األكاديمية والبحثية املشتركة، كما تقوم على تعزيز اإلبداع 

األكاديمي والبحثي. لهذا السبب فإن برامج الدراسات العليا والبرامج األكاديمية األخرى في الجامعة مصممة لتقوية 

 عملية تنقل األفكار والخبرات واملعارف األكاديمية بين الشمال والجنوب، وبين الجنوب والجنوب. 

 
ً
مع األهداف اإلنمائية لأللفية حول: حقوق  وتوفر الجامعة األورومتوسطية برامج ماجستير ودكتوراه تماشيا

اإلنسان والهجرة، الدراسات األورومتوسطية، قضايا التنوع االجتماعي ودراسات التنمية، ...، إلخ، لتعزيز بيئة 

متعددة الثقافات واستقطاب طالب وأساتذة من كامل املنطقة األوروبية املتوسطية، كما توفر الجامعة ندوات 

 ه ومدارس صيفية ونقاشات طاولة مستديرة حول مواضيع االهتمام الرئيسية في البيئة الدولية.ألبحاث الدكتورا

(25) 

دولة من الدول األورومتوسطية،  37مؤسسة تعليمية في  142إضافة إلى ذلك ومن خالل شبكة تعاون مؤلفة من 

فعاليات مماثلة بهدف توسيع ترعى الجامعة بالتعاون مع املؤسسات الشريكة في تأسيسها، مؤتمرات ونقاشات و 

 
ً
انتشارها وتشجيع إنشاء منطقة تعليم عالي موحدة في منطقة البحر األبيض املتوسط، كما تصدر الجامعة عددا

 من املطبوعات واملواد الترويجية.

ي وقد شاركت الجامعة في رعاية عدة ندوات ومؤتمرات حول التعليم العالي واألبحاث في املناطق ذات األولوية ف

املنطقة األورومتوسطية وبلدان اإلتحاد من أجل املتوسط وفي سعيها إلى تدويل بحر املعرفة، وجهت العديد من 

الدول جهودها نحو مسائل التعليم والعلوم والتكنولوجيا في منطقة البحر األبيض املتوسط لتشجيع خلق 

 

 جوزيف مفسود، "التعليم العالي والتعاون العلمي في  منطقة البحر األبيض املتوسط : دور الجامعة األورومتوسطية" -(25)

 . 273، املعهد األوروبي للبحر األبيض املتوسط )عمان: دار فضاءات للنشر والتوزيع(، ص 2010في الكتاب: السنوي للبحر األبيض املتوسط 
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دول اتحاد املغرب العربي الخمس، وهي الجزائر مجتمعات املعرفة في الدول األورومتوسطية، وفي هذا اإلطار اتفقت  

وليبيا وموريتانيا واملغرب وتونس، مع خمس دول أوروبية هي فرنسا وايطاليا ومالطا والبرتغال اسبانيا على إنشاء 

مرصد متوسطي للتنمية املستدامة بموجب إعالن وهران، وسيقام املرصد الذي اقترحته الجزائر في حديقة 

رات على ساحل وهران في الجزائر، بهدف رصد التحضيرات البيئية للتنمية املستدامة، إضافة إلى هكتا  10مساحتها  

صياغة خطط الدول األعضاء بخصوص التغير املناخي وتحقيق التناغم بينها، كما سيقدم املرصد معلومات علمية 

زيادة التعاون وتنسيق وتشخيصات وسيناريوهات لسياسات التنمية فيما يتعلق بالتشارك في املعلومات و 

 (26)استراتيجيات االستجابة.

 :مظاهر التعاون العلمي األورومتوسطي -ثانيًا 
 (27)إن التعاون األورومتوسطي في املجال العلمي والبحثي يتخذ نموذجين أساسيين:

النموذج األول: هو نموذج البرامج املشتركة األوروبية العربية، الذي يعتمد على مزود أو مزودين  •

وروبيين وعدة مستفيدين، كما هو الحال في بعض املشاريع املنبثقة عن برنامج "تومبوس أ

TEMPUS". 

النموذج الثاني: هو نموذج املزود الواحد والشريك العربي الواحد مع عدة مستفيدين، كما هو  •

الحال في برنامج ماجستير التحول االقتصادي، والذي يستقبل طالب من سوريا، األردن مصر، 

 ليمن، تونس، باإلضافة إلى عدد من الطالب األملان. ا

 من بين أهم برامج التعاون العلمي في املنطقة األورومتوسطية نجد: 

 

 . 277ص  ،مرجع سبق ذكره جوزيف مفسود، -(26)

فضاء عربي للتعليم العالي: التحديات العاملية واملسؤوليات االجتماعية"،   منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة، التقرير اإلقليمي للمؤتمر العربي حول: التعليم العالي: نحو  -(27)

 43، ص مرجع سبق ذكره
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 ":Tempus" برنامج تمبوس -1

، فقد تأسس مباشرة بعد تفكيك أوروبا الشيوعية وسقوط جدار برلين، 1990البرنامج إلى سنة يعود إنشاء هذا 

" الجناح الجامعي ذات اإلجراءات املصاحبة التي اتخذها االتحاد األوروبي Tempusوفي الواقع كان برنامج "تمبوس 

 السوق. من أجل دعم الدول التي خرجت من الشيوعية واتجهت إلى الديمقراطية واقتصاد

 ال ترتبط بأوروبا الشرقية فحسب، التي ُدمجت دولها في االتحاد األوروبي، Tempusغير أن منطقة "تمبوس   
ً
" حاليا

 لتشمل دول البلقان، ودول جنوب البحر األبيض املتوسط )الجزائر، لبنان، مصر، األردن، 
ً
ولكن اتسعت أيضا

 املغرب، السلطة الفلسطينية، سوريا، تونس(.

هذا البرنامج لتشجيع تطوير أنظمة التعليم العالي في دول الشركاء، إذ يعد هذا البرنامج في عصر العوملة يهدف 

واالنتقال إلى اقتصاد املعرفة، بمثابة أحد الطرق التي يسعى االتحاد األوروبي من خاللها ملواجهة تحديات بيئية 

 (28)بلدان والحضارات.وسياسية واجتماعية متغيرة، ومن ثمة تقوية الحوار بين ال

 :أهداف وأنماط التحرك املمكن لبرنامج تومبوس-أ

إن أساس البرنامج يعتمد على فكرة تأسيس الشبكات الجامعية التي تتخطى الحدود القومية وتبادل الخبرات، تعبئة 

تجسيدا لثالثة   وحشد الطلبة واملوظفين، وإعداد وتأسيس مشاريع التعليم الجديدة واألساسية ويمثل هذا البرنامج

 (29)أهداف أساسية:

املتوسطي األوروبي األعمال البناءة حول تأسيس اإلتحاد املالي أو الجمعيات )االلتحاق باملشروع األوروبي/  •

 املشترك(.

 أعمال خاصة باملنح الفردية الخاصة بالتعبئة. •

 

 ، أنظر في:Tempusاملفوضية األوروبية، برنامج تمبوس  -(28)

culture http://www.europa:eu.int//comm/dgs/education 

 .178، ص مرجع سبق ذكرهالسيد ياسين، توفيق الشريف،  -(29)
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 أعمال مكملة )إجراءات مكملة أساسية(. •

 :1990مراحل برنامج تمبوس منذ سنة -ب

 (30)أما عن مراحل تطور هذا البرنامج فقد مّر بتطورات متعددة، من خالل أربع مراحل متتالية حتى الوقت الحالي:

(: هي مرحلة بداية املشروع، تمثل املرحلة التجريبية الخاصة بالبالد القديمة 1993-1990(، )01تمبوس ) •

 روبا.االشتراكية في وسط وشرق أو 

(: اإلعداد والتجهيز األولي للبرنامج، مع عدم إشباع األولويات التعليمية في البالد، 1997-1993(، )2تمبوس ) •

 بينما كان في نفس الوقت يمتد خارج دول االتحاد السوفيتي. 

 على الدول 2006-2000(، )3تمبوس ) •
ً
(: انتشر البرنامج على مستوى جغرافي واسع، فلم يعد مقتصرا

 اء بل امتد إلى مناطق جديدة )البلقان، دول البحر األبيض املتوسط الشرقية والجنوبية(.األعض

 :االنتشار الجغرافي للبرنامج -ج

 في برنامج "فار"، وقد عمل حينئذ على عملية تعاونية في املجال العلمي والتي 
ً
في بداية التسعينات كان البرنامج مدمجا

 فاكيا(، ثم امتد إلى البالد األوروبية الشيوعية األخرى )بلغاريا، رومانيا(.كانت موجهة إلى )بولونيا، تشيكوسلو 

( أول بداية للتغيير، وتم ذلك حسب مجريات الحياة العادية )نهاية االتحاد 1993-1992ولقد شكلت سنة )

وروبي في هذا املجال، السوفياتي، اندالع الثورة البلقانية(، واإلجراءات العامة العاملية املتبعة من طرف االتحاد األ 

 الجديدة، وإلى منغوليا، 
ً
 إلى جمهوريات االتحاد السوفياتي سابقا

ً
فقد بدأ املشروع في بالد البلطيق ثم امتد تدريجيا

 والبالد البلقانية.

( ثاني مرحلة للتغيير، وأهم مرحلة منذ إنشاء البرنامج، فقد بدأت الدول املرشحة تتحول 2000-1998وكانت فترة )

ى االهتمام بالتعاون الجامعي الداخلي في االتحاد األوروبي، إلى التعاون الخارجي حيث انتقل البرنامج من دول إل

 

 . مرجع سبق ذكره ،tempusاملفوضية األوروبية، برنامج تمبوس  -(30)
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 البلقان في املحيط الهادي، ثم دول البحر األبيض املتوسط والتي كانت من املستبعد توقع دخولها في مجال انتشاره.

(31) 

أجل دول أوروبا الوسطى، أي الدول الراغبة لالنضمام في االتحاد  نالحظ بأن بداية إنشاء برنامج "تمبوس" كان من

 للجامعات خارج 
ً
 تعاونيا

ً
 على تلك املناطق فقط، إنما أصبح برنامجا

ً
األوروبي، غير أن البرنامج اليوم لم يعد مقتصرا

 االتحاد األوروبي املوجهة إلى الدول األوروبية اآلسيوية ودول البحر األبيض املتوسط.

كرة األساسية لهذا البرنامج تتمثل في إقامة شبكة جامعية بين دول االتحاد األوروبي ودول الجوار املتوسطي، فالف

 عن تأسيس مشاريع بحثية مشتركة، 
ً
لتدعيم تبادل الخبرات وانتقال الطالب والباحثين بين مختلف األطراف فضال

 ، ومحور فردي بتمويل املنح الفردية.وهذا البرنامج يعمل على محورين: محور تبادلي بين الجامعات

املحور التعاوني بين الجامعات: يتمثل في تمويل املفوضية األوروبية لعملية التعاون بين الجامعات األوروبية 

وجامعات الدول األخرى، إلى جانب مؤسسات غير حكومية: مثل الجمعيات اإلدارات، الشركات، وذلك عبر أنشطة 

 منها هو التوصل إلى ثالث نقاط:تعليمية وبحثية والهدف 

التوصل إلى برامج دراسية جديدة للتعليم العالي، مثل إنشاء أقسام جديدة للدراسات األوروبية إدخال  •

التحسينات والتعديالت على برامج قائمة، فتح آفاق اختيارات جديدة، وفي هذا املجال يمكن اإلشارة إلى 

 االنترنت.، والتعليم عن بعد عبر L.M.Dمشروع نظام 

إدخال التحسينات على إدارة الجامعات، مثل إنشاء مكتب للعالقات الدولية، تحسين الخدمات  •

 االجتماعية في الكليات، فترات تدريبية للطاقم اإلداري.

للبرامج الدراسية التي تهدف لتسيير البحث للحصول على وظائف وذلك عن طريق النهوض بالطبيعة املهنية   •

 ربط محتوى الشهادات بسوق العمل، وبالتالي العمل على إصالح الئحة الشهادات الجامعية.

 

 . 179، ص مرجع سبق ذكرهالسيد ياسين،  -(31)
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 لجامعيين الدول محل التعاون، ملدة إقامة تقدر بشهرين بأوروبا، بغرض 
ً
محور املنح الفردية: هي منح موجهة أساسا

إعداد إحدى املشروعات الصغيرة وعرضها، كاالشتراك في مناظرة علمية، مؤتمر دولي، وذلك لتحسين مهارات معينة 

 (32)أو إلجراء دراسة بذاتها، يستفيد منها الطرفان.

 ":Erasmus Mondus إراسموس مندوس" -2

وروبية عالية الجودة، وتعطي بمقتضاه أنشأ هذا البرنامج لتعزيز التعاون األوروبي الدولي من خالل مواد ماجستير أ 

 دراسية ألحسن طلبة بلدان العالم الثالث املختارة، وكذا للطلبة األوروبيين الراغبين في الدراسة خارج 
ً
منحا

 (33)أوروبا.

 : برامج األبحاث األوروبية-3

 أفسحت أوروبا لشركائها املتوسطيين فرصة التعاون البحثي من خالل:

، للتعاون في مجاالت البيئة وسالمة الغذاء، والصحة العامة، املوارد INCOلسادس برنامج إطار العمل ا •

 مشاركة أغلبها من الجامعات ومراكز األبحاث العربية. 275الطبيعية، وبلغت املشاركات العربية 

مي ، يظم التعاون الدولي في مجال البحث العل2013لغاية  2007برنامج اإلطار السابع، بدأ العمل به سنة  •

وقد تم تحديد مجاالت التعاون )الصحة العامة، الغذاء، الزراعة، البيوتكنولوجيا، تكنولوجيا اإلعالم 

واالتصال، النانو علوم، النانو تكنولوجيا، الطاقة، البيئة، النقل، العلوم االجتماعية واالقتصادية 

 (34)واألمن(.

 

)جامعة الجزائر، العلوم السياسية والعالقات الدولية، فرع تنظيمات  أطروحة دكتوراهمحمد األمين لعجال أعجال، "إستراتيجية اإلتحاد األوروبي تجاه دول املغرب العربي"،  -(32)

 . 203(، ص 2007-2006سياسية وإدارية، 

"،  مونيس بخضرة، "نظام ل. م. د وإمك  -(33) 
ً
آفاق الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعات  حول  مداخلة قدمت إلى امللتقى الوطنيانيته املعرفية: ميدان العلوم االجتماعية نموذجا

 . 35ص  (، 2012أفريل  26-25-24-23) الجزائرية

 . 20، ص مرجع سبق ذكرهمونيس بخضرة،  –(34)
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إلى تطوير العديد من اتفاقيات شراكة جامعية على الصعيد الدولي، ووضع آليات لنقل الخبرة هذا باإلضافة 

الضرورية لتعزيز املوارد البشرية، والتحسن النوعي للتعليم العالي، وإنشاء شعب جديدة وتطوير عالقات شراكة 

 (35)بين الجامعات واملؤسسات.

 (36)تهدف أوروبا من خالل هذه البرامج:

حراك األكاديمي: الذي يقدم وسيلة لنشر املعرفة وإنشاء مجتمعات علمية وأكاديمية تعمل على تشجيع ال •

 تطوير املعرفة ونشرها في مجاالت محددة.

تطوير املناهج: مع التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا تزداد الحاجة لتحديث وتطوير البرامج ووضع برامج  •

 متوافرة في الجامعات، مما يجعل من التعاون األداة املثلى لهذا جديدة، غير أن املهارات ال تكون غالب
ً
ا

 التطوير.

إصالحات بنيوية: يهدف عدد من مشاريع التعاون لتطوير وتقوية أسس التعليم العالي والبحث العلمي وهذه  •

دل بين أهداف عاملية، فالحراك األكاديمي والعوملة على سبيل املثال يتطلبان التنسيق واالعتراف املتبا

أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي، لتحديثه وتطويره باتجاه املفاهيم العاملية، وقد لعب "برنامج 

 تومبيس" دورا أساسيا في هذا االتجاه باألخص مع رغبة الدول األوروبية جعل أنظمتها عاملية.

قة أو بأخرى للبعد الثقافي للشراكة يمكن القول بإن الدول املتوسطية عامة، واملغاربية خاصة، قد استجابت بطري

، الذي يتمثل في L.M.Dاألورومتوسطية، عن طريق إعادة تكييف البرامج التعليمية الجامعية وخاصة مشروع نظام  

تبسيط الشهادات والبرامج الدراسية القائمة في التعليم العالي األوروبي )الليسانس، املاستر، الدكتوراه(، هذا مع 

 لتعلم التعدد واالختالف قصد معرفة األطراف إعادة النظر في 
ً
تعليم اللغات، وجعل نظام التعليم يتوجه أساسا

 عن تبادل املعلومات والخبرات العلمية بين الجامعات.
ً
 األخرى، فضال

 

 د األوروبي في الجزائر"، أنظر في : اإلتحاد األوربي، "مجلة مندوبية اإلتحا -(35)

http://eeas.europa.eu/delegations/algeria ( : 20/ /2018/05تاريخ االطالع                                         ) 

 .30، ص مرجع سبق ذكرهعارف صوفي، شفيق مقبل، وآخرون،  -(36)
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 حيث نتج عن هذا التعاون مجموعة من النتائج والتي يمكن حصر أهمها فيما يلي: 

قد تطورت في عمومها، إذ ارتفع معدل النشر العلمي املشترك مع باحثي اإلتحاد  اإلصدارات العلمية املشتركة، والتي

 قدر بـ  
ً
 مصر معدلها منخفض نسبيا

ً
من النشر املشترك، في حين   %35األوروبي، غير أنه يختلف من بلد آلخر، فمثال

مع الباحثين  من النشر العلمي املشترك %42يحتوي إسرائيل على مجتمع علمي شديد االنفتاح، مع نسبة 

 للنشر املشترك مع باحثين أجانب   %52، ولبنان  %49األوروبيين، وتسجل الدول الصغيرة كاألردن  
ً
 أكثر ارتفاعا

ً
معدال

 (37)وتسجل بلدان املغرب العربي بدورها معدالت مرتفعة للنشر املشترك وبشكل خاص مع فرنسا.

األوروبية داعمة النتشار أنشطة بحثية نظرية، بينما بلدان الجنوب وشرق البحر األبيض املتوسط ويبدو أن الدول  

تفضل وبوضوح األبحاث التطبيقية املوجهة نحو التكنولوجيا، نتيجة لذلك فإن باحثي بلدان جنوب وشرق البحر 

 على الت
ً
كنولوجيا من نظرائهم األوروبيين. هذا األبيض املتوسط يهتمون أكثر بالعلوم التطبيقية، وهم أكثر تركيزا

 (38)االتجاه للتخصص هو شديد األهمية، لسببين أساسيين:

 من تنويعها.  •
ً
 للدول اتجاه عام لتعزيز تخصصاتها في الزمن بدال

التطور العلمي والتكنولوجي، يشمل أنشطة "تعتمد على إتباع املسار" وتتغذى على األعمال السابقة  •

 والكفاءات املكتسبة.

برمت العديد من اتفاقيات الثنائية بين اإلتحاد األوروبي والدول املتوسطية الشريكة في مجال العلم 
ُ
كما أ

 باملنطقة،   168مليون يورو لتنفيذ    430أما على مستوى املشروعات، فقد تم استثمار مبلغ   والتكنولوجيا،
ً
مشروعا

 توسطية في نفس الوقت.تغطي هذه املبالغ تكاليف الوحدات األوروبية والوحدات امل

غير أنه رغم كل هذه املجهودات املبذولة، االجتماعات الكثيرة، واللقاءات الخاصة إليجاد حلول واقعية من أجل 

تطوير فعلي ملختلف املؤسسات التعليمية، إال أن املنطقة األورومتوسطية في شكلها العام تبقى بعيدة كل البعد عن 

 

 . 266(، ص 2012)األردن: دار فضاءات للنشر والتوزيع،  2012الكتاب السنوي للبحر األبيض املتوسط ريغاس أرفانيتيس، "التعاون األورومتوسطي في مجالي البحث واالبتكار"،  -(37)

 . 269، ص املرجع نفسه -(38)
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ولوجي، رغم األهمية املشار إليها، واملعترف بها من قبل كل أطراف الشراكة الفعالة مجال االنفتاح العلمي والتكن

 سواء على مستوى الدول أو على مستوى املنظمات املدنية.

إن مشاركة املؤسسات العلمية لدول جنوب املتوسط في مشاريع البحث األوروبية ضروري لزيادة االحتكاك مع 

ذاتها، ولكن يجب االنتباه إلى عدم حصر األعمال التي تقوم بها املؤسسات  املؤسسات األجنبية، وللتعريف عن

املحلية على إجراء إحصاءات أو دراسة واقع، أو الترويج لتقنية حديثة فقط، ولكن يجب تشجيع املشاركة باألعمال 

 (39)البحثية.

 بمدى م
ً
صداقية هذا التعاون العلمي من فبالنسبة "لبرنامج تومبوس" فقد وجهت له عدة انتقادات، مرتبطة أساسا

خالل املساعدات الخارجية والتي تتجه نحو نوع من املشروطية العلمية، حيث إن هذه املساعدات الخارجية تتصل 

بدالالت ما يحوزه التوجه املتوسطي من اهتمام مقارنة بالتوجهات العربية أو اإلسالمية، حيث إن تلك األخيرة ال 

دارات الالزمة لدفع تنظيم التعاون حولها، من خالل برامج مناظرة للبرنامج األوروبي تتوفر على املؤسسات واإل 

 ال تزال رهينة تصدير النمط الخاص بها في شتى امليادين السيما في ميدان العلم 
ً
تومبوس، فالدول األوروبية دائما

خالل مختلف االختالفات  والتكنولوجيا، وتتجاهل بذلك نمط تفكير كلي خاص باملنطقة األورومتوسطية، من

 اللغوية والدينية وكذالك الثقافية السائدة في املنطقة الجنوبية.

، إذ تبّين اإلحصاءات ضآلة 
ً
كما أن املؤشرات العامة للتعاون أو للشراكة العلمية الحقيقية ال تزال ضعيفة جدا

ة جاذبية الجامعات العربية إلى أعداد الطالب الوافدين من الخارج على مؤسسات التعليم العالي العربي وتر 
ّ
جع قل

ة تنافسيتها، أو تخصيص الطاقة االستيعابية 
ّ
عوامل متعددة: منها ما يتصل بالقيود اإلدارية، ومنها ما يرجع إلى قل

باألولوية للطالب املحليين هو ما جعلها تبقى شبه معزولة عن فضائها اإلقليمي والدولي، ألنها لم تستفد من الحراك 

 في أكثر الجامعات شهرة.الطالب
ً
 إضافيا

ً
 ماليا

ً
، بل موردا

ً
 وقويا

ً
 ثابتا

ً
 ( 40)ي الذي أصبح خالل العقدين األخيرين اتجاها

 

 .606، ص مرجع سبق ذكرهرفيق يونس،  -(39)

لتي تتولى اإلنفاق على مبتعثيها إلى الحراك الطالبي نحو الخارج إما للقرارات الفردية للطالب الذين يقبلون تحمل تكاليف دراستهم في الخارج، أو للسياسة الرسمية للدولة ا  يخضع  -(40) 

 لفة، للمزيد أنظر في:جامعات أجنبية للدراسة، وتعطي األسبقية للطلبة املتفوقين لتكملة دراستهم في التخصصات العلمية املخت
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تظهر مقارنة التعاون العلمي األوروبي مع إسرائيل املفارقة وازدواجية املعايير في التعامل مع هذا املوضوع، فالنص 

بين االتحاد األوروبي والدول املغاربية، بهدف تشجيع إقامة صالت  على هذا الجانب كان كبند فرعي ضمن التعاون 

وثيقة بين املجموعة العلمية في أوروبا وهذه الدول وذلك من خالل نفاذها إلى برامج البحث والتطوير في اإلتحاد 

شر املعرفة األوروبي ومشاركتها في شبكات التعاون الالمركزي وتقوية طاقات البحث وتفعيل االختراع التقني ون

 (41)الفنية.

في حين أن مضمون التعاون التقني والعلمي في اتفاقيات املشاركة مع إسرائيل فقد تم تفعيله في أربع اتفاقيات 

 (42)منفصلة وهي:

 اتفاقية ملكية مشغلي وسائل االتصال وامللكية الحكومية. -1

للتنمية التقنية  امج اإلطاري األوروبياتفاق التعاون الفني والعلمي بين االتحاد األوروبي وإسرائيل والبرن -2

 والبحوث.

 اتفاقية املواصفات واملقاييس املخبرية الجديدة. -3

 االتفاقية املتعلقة بانضمام إسرائيل إلى برنامج جاليليو ملالحة األقمار الصناعية التابعة لالتحاد األوروبي. -4

 :الخالصة واالستنتاجات
 
ً
أصبح يقاس على أساس كثافة إنتاج واستخدام املعرفة كمعيار ملكانة تقدم البشرية وتصنيف املجتمعات عامليا

 وتطور املجتمع، فحيازة املعرفة واستخدامها أصبح مقياس الثروة الجديدة.

 من برامج 
ً
 أساسيا

ً
خالل السنوات والعقود القليلة املاضية احتلت البلدان العربية وقطاعات بحثها العلمي جزءا

 التعاون الدولي واإلقليم
ً
ي في إطار الشراكة األورومتوسطية، حيث كانت الجامعات ومؤسسات البحث العربية غالبا

 

 .2012: "التعليم في الوطن العربي"، دمشق: منشورات املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تقرير املرصد العربي للتربية حول املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، -

 . 23 (، ص 2006()يوليو 165، العدد)مجلة السياسة الدوليةة"، عبير الغندور، "الشراكة األوروبية مع العرب وإسرائيل....دراسة مقارن -(41)

 .25، ص املرجع نفسه -(42)
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ما تتلقى الدعم واملساعدة. حسب عملية برشلونة فإن مفهوم الشراكة يؤكد على معنى االعتماد املتبادل ومن ثم 

 نتائج إيجابية على الطرفي العالقة التعاونية. 

 قد يلقي بضالله على واقع غير أن عدم التوازن بين طرفي ال
ً
، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا

ً
عالقة التعاونية سياسيا

 ملصالحها ولديها مؤسسات تضع هذه 
ً
العالقة التعاونية، فاملانح هنا هي الدول األوروبية والتي تضع سياساتها وفقا

أنه قضية الحصول على منح وليس السياسات، بينما املتلقي والتي هي دول الضفة الجنوبية، فهي تنظر إلى األمر ك 

تعاون، دون أن تقف موقف واحد ويكون لها مؤسسات تحدد مصالح بلدانها وتتعامل في سياستها الخارجية على 

 .43 هذا األساس

 

 اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن املعهد املصري للدراسات. 43
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