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التعاون املشترك بني اإلحتاد األوروبي )EU( ومجلس التعاون اخلليجي 
)GCC( في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي: اخلطوات املستقبلية

*)Ali M. al Mukhaini( أحمد علي م. املخيني

ملّخص

التعاون  األوروبي ومجلس  اإلحتاد  بني  املشترك  التعاون  تقدّم  تعرقل  التي  التحّديات  على  الضوء  الدراسة  هذه  تسلّط 

اخلليجي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. وُتفيد بأّن على التعليم أن يكون محور هذا التعاون في حال وجبت 

احملافظة على قّوته الدافعة. وتعتمد الدراسة اعتماًدا كبيًرا على جتارَب وبحوث سابقٍة أجراها الكاتب وكذلك على مطبوعات 

حول هذا املوضوع وأحاديث خاصة أقيمت مع كبار املسؤولني والعلماء من أوروبا وسلطنة ُعمان. وقد مّت تصنيف التحّديات 

دة،  املذكورة كالتالي: أ( هيكلية/مؤسسية؛ ب( فلسفية / ثقافية؛ ج( سياسية؛ د( لوجستية. ونظًرا لطبيعة التحديات احملَدّ

يشير الكاتب إلى أنه من أجل املضّي قدًما بأكثر فعالية، يتوّجب أن يتجّنب التكّتالن االقتصاديان/السياسيان اخلطاب 

الذي يولّد توّقعات عالية لدى السّكان )ال سيما سّكان مجلس التعاون اخلليجي( أو يضع أهداف طموحة في هذه الفترة 

من الزمن. فينبغي على اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي التركيز على خطوات أصغر قادرًة أن حتدث تأثيرات 

جمة من خالل تبّني مقاربة موّجهة نحو النتاج واستخدام أسلوب أكثر صرامًة وشفافيًة في اإلشراف على هذه اخلطوات 

وتقييمها. وُتعتبر املؤشرات الكّمّية والنوعّية ذات فائدة قصوى ملعاونة صّناع القرار في املصادقة على اإلجنازات الهامة 

املستهدفة وفي رسم اخلطوات املستقبلية.

املقدمة

التعاون  العالقات بني اإلحتاد األوروبي ومجلس  الهاّم في  التقّدم  التي تعرقل  العوامل  إدراك  إلى  الدراسة  تسعى هذه 

اخلليجي، مع التركيز اخلاص على التعليم العالي والبحث العلمي. وُتظهر الكتابات املعنّية في هذا املوضوع والتي تغطي 

الفترة املمتدة بني العامني 2002 و2012 أّن تقّدًما متواضًعا قد ُأحرَِز في عقد اتفاقية التجارة احلّرة بني اإلحتاد األوروبي 

ومجلس التعاون اخلليجي. وقد كان االهتمام في هذه االتفاقية يتأرجح في العقد األخير كما اّتسم التقّدم في مجال التعليم 

ا هي البيانات املتوّفرة على اإلنترنت أو من ِقبل الوكاالت احلكومية. وحتى اآلن،  العالي والبحث العلمي بالبطء. وقليلٌة جًدّ

َمت في الفترة املمتّدة بني العامني 2002 و2009. 1 لم يتَمّ األخذ بالتوصيات التي ُقِدّ

* أحمد علي املخيني هو باحث مستقل في مجال التطّورات السياسية، وحقوق اإلنسان واحلوار، كما أنه األمني العام املساعد السابق ملجلس 
الشورى العماني. أما هذه الدراسة، فهي تستند بشدة إلى محادثات خاّصة جرت بني مسؤولني وباحثني من عمان واالحتاد األوروبي. وقد مّت 

االمتناع عن ذكر األسماء بناء على رغبة األفراد املعنيني.
اخلليجي،  التعاون  ومجلس  األوروبي  االحتاد  )محررون(،   )Felix Neugart( نوغارت  وفيليكس   )Giacomo Luciani( لوتشياني  ياكومو  راجع   .1
http://www.cap-lmu.de/  ،2005 شباط/فبراير   ،)Bertelsmann Foundation( برلتسمان  مؤسسة  كوترسلوه،  محدثة،  نسخة  جديدة،  شراكة 

publikationen/2005/eu-gcc.php؛ مايكل باور )Michael Bauer( وكريستيان كوش )Christian Koch(، » تعزيز أواصر التعاون بني دول مجلس 
http://www.cap.lmu.de/ ،2009 التعاون اخلليجي واالحتاد األوروبي على صعيد التعليم العالي«، في: تقدير موقف مشروع اجلسر، أيار/مايو
التعاون اخلليجي،  األوروبي ومجلس  التعاون بني االحتاد  املخيني،  download/2009/2009_EU-GCC_Higher_Education.pdf؛ أحمد علي 
أطروحة املاجيستير، جامعة درم، 2002؛ كريستيان كوش، »جعل التعليم محور تركيز العالقات بني االحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي«، في: 
 )Anaïs Faure Atger( ؛ أناييس فور أتغرhttp://www.arabnews.com/node/272563 ،2005 6 أيلول/سبتمبر ،)Arab News( جريدة عرب نيوز
وإلسبث غيلد )Elspeth Guild(، »تعزيز التعاون اإلقليمي بني االحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي: سيناريوهات تغير السياسات املتعلقة 
بتأشيرات الدخول«، في: مركز دراسات السياسة األوروبية )The Centre for European Policy Studies(، الدراسة حول احلرّية واألمن في أوروبا، 

.http://www.ceps.be/node/4112 ،2011 متوز/يوليو
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وُيعزى جزٌء من خيبة األمل أو التقّدم غير املُْرضي إلى التوّقعات املتباينة لبلدان مجلس التعاون اخلليجي من دول اإلحتاد 

األوروبي في ما يتعلّق بأولويات التعاون ومجاالته ومستواه ونتائجه. فعلى سبيل املثال، كتكّتل، ترى بلدان مجلس التعاون 

اخلليجي، اإلحتاد األوروبي كمصدٍر للتكنولوجيا واخلبرة املتقّدمة واملعايير العليا للتعليم فتأمل أن تلمَس التكنولوجيا ونظم 

أكثر  باحًثا عن طرائق  االقتصادية،  االستدامة  إلى  السعي  فيحّفزه  األوروبي  أّما اإلحتاد   2 اخلليج.  في  نفسها  التعلّم 

استحساًنا للوصول إلى وقود دول اخلليج األحفوري وأسواقها. ومثٌل آخر على ذلك هو فلسفة أسلوب العمل في بلدان 

األوروبي واخلليج وسياسات حقوق  اإلحتاد  لدول  املشترك  التعاون  بني  الرباط  تدرك  ال  التي  اخلليجي  التعاون  مجلس 

اإلنسان. وفي الوقت عينه، يضطّر اإلحتاد األوروبي كتكُتّل، في كافة تدابيره وإجراءاته وعالقاته اخلارجية، أن يأخذ حقوق 

اإلنسان بعني االعتبار. ولم تعِرب السياسات العائدة بشكل خاص ملؤسسات التعليم العالي في التكّتلني عن مقاربة منهجية 

تقضي بتحسني أشكال التعاون كاملنح والتدابير اإلدارية، ال سيّما من جهة مجلس التعاون اخلليجي. 

وبناًء على تقييمنا، من الضروري اإلشارة في هذا السياق إلى أّن اتفاقية التجارة احلّرة بني اإلحتاد واملجلس لم تنفَكّ 

تواجه التحّديات منذ نشأتها، وُينَسب ذلك شكل كبير إلى الفرق بني اإلجراءات السياسية واالقتصادية التطّورّية للّتكتلني، 

باإلضافة إلى التوقعات املتباينة كما متت اإلشارة آنًفا. فمثاًل، أّدت االختالفات حول التنافس غير العادل )الناجت من 

اإلعانات والتعاريف( والتدّخل السياسي )املتعلّق بتطّور املجتمع املدني وحقوق اإلنسان( إلى االهتمام املتأرجح في اتفاقية 

التجارة احلرة بني التكّتلني وجعلتها عاجزة عن تأمني إطار العمل الضروري للتعاون املرجّو. 3

دة التي تقيس درجة النجاح احملَقّق وطبيعته في  وقد تراكمت العوامل املذكورة أعاله بسبب النقص في املؤّشرات احملَدّ

كٍلّ من ميادين التعاون املنشود. وفي الدراسة هذه، سنقوم بطرح موجز للعوامل التي تعيق بنظرنا تقّدم التعاون بالطريقة 

املطلوبة. وميكن تصنيف هذه العوامل بحسب الفئات التالية:

أ( التحّديات الهيكلّية/املؤسسية

ب( التحّديات السياسّية

ج( التحّديات الفلسفّية

د( التحّديات اللوجستّية

وفيما لوحَظ تقّدٌم بارز على مستوى حوار الطاقة، 4 االستثمار، التجارة واحلمالت االستكشافية األثرية، التبادل الثقافي 

واملعارض، قليلٌة كانت اإلجنازات امللموسة على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي.

ا برز في العام 2010 على شكل برنامج عمل مشترك )Joint Action Programme(. فقد وضع  غير أّن حدًثا مهًمّ

مسار العمل للتعاون واإلجراءات املقترحة مسؤولون كبار من الطرفني في الرياض في العام 2010 وقد حصل على دعٍم 

في االجتماع املشترك العشرين لالحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي الذي ُعقَد في لوكسمبورغ في حزيران/يونيو 

2010. وهدف برنامج العمل املشترك إلى تزويد التعاون املشترك بني اإلحتاد واملجلس بخارطة طريق.

ومن أجل تسهيل حتويل نتائج هذه الدراسة إلى صناعة السياسات وتطبيقها، سنقوم قدر اإلمكان مبراقبة مكِوّن برنامج 

العمل املشترك املتعلّق مبيدان التعليم العالي والبحث العلمي ومستندات أخرى. وبسبب عدم الوصول الكافي إلى البيانات 

القابلة للمقارنة من قبل اإلحتاد واملجلس، تأتي معظم اإلحصاءات املستخدمة في هذه الدراسة من املوجز التعليمي العاملي 

)Global Education Digest( وهو يعنى بالدراسات التربوية التي ينشرها معهد اليونسكو لإلحصاء لضمان إمكانية 
مقارنة البيانات ومدى موضوعية التحليل. غير أّن عدد العام 2010 ال يحتوي إال على بيانات صاحلة لغاية العام 2010 

فحسب. 5

2. أحمد علي املخيني، التعاون بني االحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، اقتباس.
3. راجع أحمد علي املخيني، التعاون بني االحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، اقتباس؛ كريستيان كوش، »جعل التعليم محور تركيز العالقات 

بني االحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي«، اقتباس.
4. راجع عبد العزيز الشلبي، ونيكوال كوتريه )Nicolas Cottret(، وإميانويال مينيشيتي )Emanuella Manchetti(، »تعاون االحتاد األوروبي ومجلس 

.http://www.sharaka.eu/?p=1255 ،)2013 التعاون اخلليجي في مجال الطاقة«، في: دراسات شراكة، الدراسة 3 )حزيران/يونيو
5. منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )UNESCO(، املوجز التعليمي العاملي للعام 2012،

.http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/global-education-digest.aspx 
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قّيمة  آراء  ذوي  قادة  مع  جرت  التي  الرسمية  غير  احملادثات  من  استنتاجها  مّت  التي  اخلالصات  الدراسة  هذه  وتضّم 

ومسؤولني حكوميني في سلطنة ُعمان ومن أفكار مت تداولها في اجتماعات ومحادثات جرت في بروكسيل في العام 2011 

مع مندوبني من املفّوضّية األوروبية واحلكومة األوروبية ومنظمات غير حكومية. 

وفرًضا أّن التقّدم في التطّور االقتصادي والبحث العلمي يعتمد بشكل كبير على التقّدم في ميدان التعليم العالي ومبا أن 

التعليم العالي يبني الرأسمال البشري، من املنطقّي َموَْضعة التعاون على صعيد التعليم العالي كاحملِرّك الذي يقود السبيل 

نحو التعاون املشترك بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي.

عالوًة على ذلك، ميكن للتعليم العالي تأمني املسار االختباري لفهم أسلوب العمل في اإلحتاد األوروبي ومعاونة بلدان مجلس 

التعاون اخلليجي في مواجهة التحّديات املتعلّقة بالشباب والتطّرف، فأكثر من ثلثي سكان مجلس التعاون اخلليجي هم ما 

ح خبرة اإلحتاد األوروبي، يؤّدي التعاون في التعليم العالي تأدية مباشرة إلى  دون اخلامسة والعشرين. أخيًرا، وكما توِضّ

التكامل واالستقرار والنمو االقتصادي، 6 وكلّها تشّكل اهتمامات مِحّقة بالنسبة إلى اإلحتاد واملجلس سواسيًة، كما يشّكل 

هذا التعاون نطاًقا ميكن للتكّتلني أن يصال فيه إلى التكامل األقصى. 

وسنولي في هذه الدراسة التعليم العالي والبحث العلمي اهتماًما أكبر. كما سنقوم باستعراض وجيز للوضع الراهن في 

مجلس التعاون اخلليجي في ما يتعلّق بالتطور البشري الستنتاج وقع قدرات التعليم العالي، أو النقص في ترتيب مؤشر 

التنمية البشرية. ثم ستقوم الدراسة بعد ذلك بتحديد التحّديات واقتراح اخلطوات الالزمة لتحسني التعاون.

1  الوضع الراهن

التنمية البشرية  التعاون اخلليجي تطّورات هائلة بحسب مؤشر  على مدى بعض العقود السابقة، شهدت بلدان مجلس 

بة ملجلس التعاون اخلليجي استفادًة كبرى من خدمات الرعاية  ومؤّشراته الثانوية. 7 استفادت مؤشرات التنمية البشرية املرَكّ

الصحية املوّسعة ونَِسب القبول العالية في التعليم االبتدائي وأسعار الوقود األحفوري املرتفعة التي تشّكل ثلثني على األقل 

املتدّنية  التعاون اخلليجي منخِفض بسبب األرقام  لبلدان مجلس  العام  التصنيف  القومي اإلجمالي. غير أن  من دخلها 

العائدة ملَرافق التعليم العالي والسكان املتعلّمني مقارنًة بالبلدان األخرى. وُيظهر اجلدول 1 أدناه أرقام مؤشر التنمية 

البشرية لبلدان مجلس التعاون اخلليجي بني العامني 2006 و2011. 

اجلدول 1: مؤشر التنمية البشرية لبلدان مجلس التعاون اخلليجي )2006 – 2011(

6. أحمد علي املخيني، التعاون بني االحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، اقتباس، باإلضافة إلى مناقشة مع بعض املشككني في االحتاد 
األوروبي في اململكة املتحدة وعمان.

  :)HDI( قاعدة بيانات مؤشر التنمية البشرية ،)UNDP( 7. برنامج األمم املتحدة اإلمنائيhttp://hdr.undp.org/en/data/profiles

 سلطنة  البحرين  العام
ُعمان

 المملكة  قطر
العربية 

السعودية

 ا�مارات العربية 
المتحدة

 الكويت

0،806

0،805

0،805

0،806

0،804

0،799

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0،760

0،758

0،757

0،757

0،765

0،755

0،705

0،704

0،703

0،702

0،697

0،695

0،831

0،825

0،818

0،825

0،825

0،816

0،77

0،77

0،76

0،76

0،76

0،75

0،846

0،845

0،841

0،835

0،827

0،818
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مالحظة: الرقم »1« يعني التنمية الكاملة أو شبه الكاملة فيما الرقم »0« يعني التنمية الدنيا أو غياب التنمية.

املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بيانات مؤشر التنمية البشرية، 2013.

الرسم البياني 1: مؤشر التنمية البشرية لبلدان مجلس التعاون اخلليجي )2011-2006(

 املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بيانات مؤشر التنمية البشرية، 2013

منذ بضع سنواٍت، أصدر مجلس الشورى في سلطنة ُعمان أوراًقا تشير إلى العالقة الوثيقة بني أرقام مؤشر التعليم ومؤشر 

التنمية البشرية. 8 وبعد النظر في هذه املعطيات، وبعد مقارنة أرقام مؤشر التعليم بأرقام مؤشر التنمية البشرية ال يسُعنا 

إال أن نستخلَص االرتباط الوثيق بني املؤّشرين إال أّن العالقة بينهما ليست بسببّية.

ُيظهر اجلدول 2 أدناه الترابط احملتمل بني مؤشر التعليم املتدّني ومؤشر التنمية البشرية املتدّنية. ولقد مت ترميز األرقام 

باأللوان لتسهيل عملية املقارنة بني أرقام مؤشر التعليم، ولتسليط الضوء على الترابط بني التعليم ومرّكب مؤشر التنمية 

البشرية. يشير اللون األخضر إلى الطرف األعلى من سلسلة أرقام املؤشر. أما األخضر الغامق فيشير إلى األرقام األكبر. 

ويشير اللون األحمر إلى الرقم األدنى في سلسلة األرقام ويشير األحمر الغامق إلى األرقام األدنى. مثاًل، سّجلت سلطنة 

ُعمان الرقم األدنى في مؤشر التعليم ومؤشر التنمية البشرية. أّما البحرين، فاستطاعت، على الرغم من ثروتها التفطية 

احملدودة مقارنًة بقطر واإلمارات العربية املتحدة، أن تنافس مؤشر التنمية البشرية لهذين البلدين بفضل مؤشر التعليم 

املرتفع.

 

8. مجلس الشورى العماني، األوراق  السياساتية التحضيرية حول التعليم في عمان في ما يتعلق باخلطتني اإلمنائيتني السادسة والسابعة.

مؤشر التنمية البشرية  لمجلس التعاون الخليجي 2006-2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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اجلدول 2: ربط مؤشر التعليم مبؤشر التنمية البشرية من خالل ترميز األرقام باأللوان

 املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بيانات مؤشر التنمية البشرية، 2013

ص املؤشرات الفرعية لبلدان مجلس التعاون اخلليجي أّن مؤشر التعليم املتدّني يعود إلى نسبة  إضافًة إلى ذلك، ُيظهر تفُحّ

االلتحاق املتدنية باملستوى التعليمي ما بعد الثانوي، فأقّل من 50% من السّكان الذين تتراوح أعمارهم بني الـ 18 والـ 24 

ملتحقني مبؤسسٍة للتعليم العالي. أّما نسب الدخول إلى التعليم االبتدائي والثانوي فمرتفعة )وتبلغ حوالى 97%(. 9 فمن 

املتوّقع إًذا من بلدان مجلس التعاون اخلليجي أن حتّول انتباهها إلى قضايا التعليم ما بعد الثانوي بعد أن أولت االهتمام 

الكافي للبنى التحتية. فلقد أصبح حتسني نسب االلتحاق بالتعليم العالي ضرورًيّا نظًرا الرتباطه باستقطاب االستثمار 

اخلارجي، فهو يزّود االقتصاد باملوارد البشرية ويحّد من وجود املوظفني األجانب في هذه البلدان. 

لة لدى بلدان مجلس التعاون اخلليجي 2  وجهات التعليم العالي املفَضّ

بعد تسليط الضوء على الوضع الراهن للتعليم العالي والتنمية في بلدان مجلس التعاون اخلليجي، سنسلّط الضوء في هذا 

لة لطالب هذه البلدان بهدف التحقق من ورود بلدان اإلحتاد األوروبي على الالئحة  اجلزء على وجهات التعليم العالي املفَضّ

والنظر في األسباب التي جتعلها غير واردة على هذه الالئحة.

ُيظهر اجلدول 3 أدناه الوجهات العشر األولى لطالب بلدان مجلس التعاون اخلليجي الذين يتابعون التعليم العالي. 10 

فمن الالفت اإلشارة إلى أّن اململكة املّتحدة هي الوحيدة ضمن بلدان اإلحتاد األوروبي التي تبرز بقوة بني الوجهات العشر 

األولى، ويتبعها ظهور متواضع لفرنسا وإيرلندا وأملانيا وسلوفاكيا. 

9. املصدر نفسه.
10. راجع موقع معهد اليونسكو لإلحصاء: التدفق العاملي لطالب املستوى اجلامعي، 2012،

.http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

   

قطرالكويتالبحرين سلطنة ُعمان 

2011
2010
2009
2008
2007
2006

2011
2010
2009
2008
2007
2006

 مؤشر التعليم

 مؤشر التنمية 
البشرية

المملكة العربية 
السعودية

ا�مارات العربية 
المتحدة

0،747
0،747
0،744
0،741
0،737
0،734

0،806
0،805
0،805
0،806
0،804
0،799

0،76
0،758
0،757
0،757
0،756
0،755

0،705
0،704
0،703
0،702
0،697
0،695

0،831
0،825
0،818
0،825
0،825
0،816

0،77
0،767
0،763
0،76
0،755
0،751

0،846
0،845
0،841
0،835
0،827
0،818

0،577
0،577
0،576
0،575
0،574
0،572

0،539
0،539
0،539
0،537
0،535
0،533

0،623
0،623
0،621
0،638
0،649
0،655

0،689
0،689
0،684
0،676
0،669
0،66

0،741
0،741
0،733
0،718
0،702
0،686
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 اجلدول 3: الوجهات العشر األولى لطالب مجلس التعاون اخلليجي

املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء، 2012

يعود اختيار الوجهة إلى عوامَل عّدٍة )من دون أي ترتيب بحسب األسبقية( ال سّيما: لغة التعليم وفرص التمويل ونوعية 

احلياة في املنطقة املنوي التوّجه إليها والروابط التاريخية والتآلف مع الثقافة. 11

في ما يتعلّق بلغة التعليم، ُيجيد معظم طالب دول اخلليج اللغة اإلجنليزية كأداة تعلّمية وتواصلّية ومن املؤكد أّن هذا الواقع 

أّثر على خيار الوجهات. ولهذا السبب يختار الطالب اململكة املتحدة وبعدها البلدان األخرى حيث ُتستخَدم اإلجنليزية 

للتعليم والتواصل.

أّما في ما يتعلّق بفرص التمويل من خالل اإلعانات واملنح، فغالًبا ما ال ُيحَسب حساب طالب بلدان اخلليج في هذا النوع 

لة للحصول على اإلعانات بسبب الناجت اإلجمالي احمللّي املرتفع فيها.  من الدعم، ويعود ذلك إلى أن هذه البلدان غير مخَوّ

ومن املتوّقع أن تتّم إعالة طالب بلدان مجلس التعاون اخلليجي من قبل حكوماتهم أو عائالتهم. 12 ويجب ربط هذه النقطة 

األوروبي.   يدفعها طالب اإلحتاد  التي  باألقساط  مقارنتها  تتم  األوروبي حني  للطالب خارج اإلحتاد  املرتفعة  باألقساط 

وجتدر اإلشارة إلى أَنّ نفقات معيشة الطالب وكل ما يترّتب عليها من تكاليف في اململكة املتحدة ميكن أن تكون أكثر 

ارتفاًعا بكثيٍر من نفقات بعض بلدان اإلحتاد األوروبي األخرى، مبا فيها فرنسا وأملانيا. 13 كذلك، ُتعتبر أقساط الطالب 

ا مقارنة بفرنسا وأملانيا. ولكن يبدو أّن عامل اللغة يخفف من مشكلة التكاليف.  األجانب في اململكة املتحدة مرتفعة جًدّ

عالوًة على ذلك، تبدو إعانات اململكة املتحدة ملموسة وسهلة النوال أكثر منه في بلدان اإلحتاد األوروبي األخرى. وقد يكون 

11. في خالل لقاء مع مجموعة من الطالب الذين يتابعون تعليمهم اجلامعي في اخلارج.
12. مناقشة مع أعضاء هيئة التدريس املسؤولني عن القبول في بعض جامعات اململكة املتحدة.

 ،Expert Council of German Foundations on Integration and Migration )SVR( 13. املجلس اخلبير للمؤسسات األملانية بشأن الشمل والهجرة
املوهبة املتحركة: نية الطالب الدوليني البقاء في دول االحتاد األوروبي اخلمس، برلني، نيسان/أبريل 2012، الصفحة 11،

.http://www.svr-migration.de/content/wp-content/uploads/2012/04/Study_Mobile_Talent_Engl.pdf

 المملكة 
المتحدة

 المملكة  البحرين
المتحدة
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المتحدة
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ا	ميركية

 الواليات المتحدة 
ا	ميركية

 المملكة 
المتحدة

 أستراليا أستراليا أستراليا ا	ردّن ا	ردّن  الهند

 المملكة 
الهند ا	ردّنالهندالهندالمتحدة

 الواليات المتحدة  أستراليا السعودية
 فرنسا البحرين البحرينا	ميركية

كنداكندا السعودية ماليزياالهندأستراليا

 سلطنة ُعمانماليزياأسترالياقطر السعوديةقطر

إيرلنداالكويتكنداالمغرب  سلوفاكياماليزيا

المغرب نيوزيلندافرنسا السعوديةكنداكندا

ا	ردّنالهند سلطنة ُعمانكندا ماليزياالكويت

ألمانيافرنساإيرلندا نيوزيلندا  سلطنة ُعماننيوزيلندا

ا�مارات العربية
المتحدة

المملكة العربية قطرسلطنة ٌعمانالكويتالبحرينالترتيب
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من املنطقي االستنتاج أّن بلدان اإلحتاد األوروبي قادرة على جذب عدد أكبر من طالب بلدان مجلس التعاون اخلليجي في 

حال توافرت فرص التمويل، حتى ولو جزئًيّا. وحتتاج بلدان اإلحتاد األوروبي إلى تفعيل وجودها على الساحة العامة من 

خالل حمالت التوعية الالزمة وتنظيم املعارض لتشجيع الدراسة في اخلارج.

أما بالنسبة إلى نوعية احلياة، فكثيرون هم الطالب األجانب في اإلحتاد األوروبي )مبا فيهم طالب اخلليج( الذين يأبهون 

اجلامعة  مبستوى  اهتمامهم  من  أكثر  ثقافتها  مع  التأقلم  على  وبقدرتهم  فيها  يقطنون  التي  املدينة  في  احلياة  بنوعية 

األكادميي. 14

ا في  أخيًرا، يبدو أّن الروابط التاريخية بني مجلس التعاون اخلليجي وبني بعض بلدان اإلحتاد األوروبي تؤّدي دوًرا مهًمّ

اختيار شركاء التعليم والبحث، كما يتضح في اجلزء السابق ومن خالل العالقات التجارية. 15

3 التعليم ما بعد الثانوي في مجلس التعاون اخلليجي واإلحتاد األوروبي

ع أن يرتفع عدد الطالب اإلجمالي في  ا بارًزا إذ من املتوَقّ يشهد القطاع التعليمي في بلدان مجلس التعاون اخلليجي منًوّ

كافة املستويات التعليمية من 9.5 مليون في العام 2010 إلى 11.3 مليون في العام 2020 بنسبة 1.8% بحسب معّدل 

ب 16 في الظروف الطبيعية. 17  وُيتَوّقع أن يشهد عدد طالب التعليم ما بعد الثانوي النمو األكثر ارتفاًعا.  النمو السنوي املرَكّ

ويعود ذلك إلى نسبة التوعية املتزايدة حول أهمية التعليم ما بعد الثانوي وحتّديات سوق العمل واحلاجة إلى املشاركة 

ر معّدل النمو في التعليم ما بعد  الكاملة في القطاع اخلاص حيث يتحَتّم احلياز على شهادة تعليم ما بعد الثانوي. ويقَدّ

ب بنسبة %5.5. 18 الثانوي بحسب معّدل النمو السنوي املرَكّ

ميكن أن يؤّدي طرح هذا النمو احملتمل إلى أحد السيناريوهات التالية:

1- سيناريو متفائل: حيث يفوق منو التعليم ما بعد الثانوي منحاه التاريخي

2- سيناريو حيادّي: حيث يلتقي منّو التعليم ما بعد الثانوي مبنحاه التاريخي

3- سيناريو متشائم: حيث يعجز منّو التعليم ما بعد الثانوي عن التوافق مع منحاه التاريخي 

في إطار السيناريو املتفائل، ُيتّوَقع أن يرتفع عدد الطالب امللتحقني بقطاع التعليم اخلاص من 1.3 مليون في العام 2010 

ر ارتفاع حصة التعليم ما  ب يبلغ 3.3% بني 2010 و2020. وُيقَدّ إلى 1.9 مليون في العام 2020 مبعّدل منو سنوي مرَكّ

بعد الثانوي من 11% في العام 2010 إلى 15% في العام 2020، فيما ستقّل حصة التعليم االبتدائي من 46% إلى %43 

أثناء الفترة نفسها. 19

14. هانا إليس )Hannah Ellis( وجوران فان آرت )Joran Van Aart(، أبرز العوامل املؤثرة برضا الطالب الدوليني عن أحوالهم في أوروبا 2013، 
آيندهوفن، شركة ستادي بورتالز )StudyPortals(، آب/أغسطس 2013، الصفحة ه،

 .http://www.studyportals.eu/research/student-satisfaction
15. لينا أودغارد )Lena Odgaard(، »العالقات التجارية بني االحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي بعد الربيع العربي: االحتاد األوروبي يريد 

االستقرار«، في: املجلّة العربّية األوروبّية الفصلّية )Arab-EU Quarterly(، خريف 2012، الصفحتان 1 و2،
.http://di.dk/SiteCollectionDocuments/DIBD/AE-Network/Newsletters/Arab-EU%20Quarterly%20Autumn%202012.pdf 

( على مدى عدة سنوات. وعلى سبيل املثال، إن معدل  16. معدل النمو السنوي املركب )CAGR( هو معدل زيادة قيمة ما )ككمية االستثمارات مثالاً
النمو السنوي املركب اخلاص بشركة ما هو أحد أهم األمور التي يتابعها احملللون املاليون باستمرار. راجع 

.http://www.businessdictionary.com/definition/compound-annual-growth-rate-CAGR.html
17. ألنب كابيتال )Alpen Capital(، صناعة التعليم في دول مجلس التعاون اخلليجي، دبي، أيلول/سبتمبر 2010، الصفحة 7،

.http://www.alpencapital.com/Me-educationgcc.htm
18. املصدر نفسه.

19. املصدر نفسه، الصفحة 7.
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ولطاملا ُينَظر إلى التعليم ما بعد الثانوي من منظار »االنتقال« أي دراسة منشأ الطالب ووجهتهم في التعليم ما بعد الثانوي، 

القطاع العاملي األكبر بعد العناية الصحية. وقد انخفضت نسبة الطالب في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية بنسبة %50 

تقريًبا في العام 1970 فوصلت إلى حوالى 20% في العام 2007، ما يدّل على ارتفاع شعبية التعليم ما بعد الثانوي في 

مناطق أخرى من العالم كآسيا وأوروبا الوسطى والشرقية. 20 ثم ارتفعت األرقام مجّدًدا بشكل معتدل نظًرا لالحتاق الكبير 

للطالب »احملليني« الذي نتج من موجات الهجرة احلديثة إلى هذا التجّمع من البلدان. 21

كما يظهر في اجلدول 4 أدناه، مّت تصنيف مناشئ الطالب في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية كالتالي في العام 2010: 22

%25 )1( غربي آسيا واحمليط الهادئ  

%23 )2( أميركا الشمالية وأوروبا الغربية  

%12 )3( جنوبي وغربي آسيا   

%11 )4( أوروبا الوسطى والشرقية   

%8 )5( الدول العربية    

%7 )6( أميركا الالتينية وجرز الكاراييب  

%7 )7( إفريقيا جنوب الصحراء   

%6 )8( مناطق أخرى    

20. املصدر نفسه، الصفحة 11.
21.  اليونيسكو، املوجز التعليمي العاملي للعام 2012، اقتباس، الصفحة 130.

22. املصدر نفسه، الصفحة 133.
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اجلدول 4: التعليم ما بعد الثانوي: الطالب األجانب بحسب البلد املضيف ومناطق املنشأ

املصدر: اليونسكو، املوجز التعليمي العاملي 2012، اقتباس، ص. 133 

الطالب ا�جانب الذين يدرسون 
في بلد أوروبي الطالب ا�جانب بحسب مناطق المنشأالمنطقة

البلد المضيف

الدول العربية

أوروبا الوسطى والشرقية

آسيا الوسطى

شرق آسيا والمحيط الهادئ

أميركا الالتينية وجزر 
الكاراييب

عدد
الذكور
وا�ناث

عدد
ا�ناث

(بالنسبة
المئوية)

معدل
التنقل
الداخلي
(بالنسبة
المئوية)

الدول
العربية

دول
أوروبا
الوسطى

والشرقية

دول آسيا
الوسطى

دول آسيا
الشرقية
والمحيط
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الغربية

جنوب
وغرب
آسيا

إفريقيا
جنوب

الصحراء

غير محدد

المعدالت ا�قليمية

3572840العالم

219389

321270

43782

752253

68306

249277

44925

15672

409

21678

391

387245

951

133542

12141

4962

226

120795

1815

72041

21203

5706

31

1008732

3124

28925

3774

446049

4093

542654

4711

26123

137

33318

8457

343377

4436

15059

4972

67407

1315

196888

123

1470

24

6422

40931

@@2،0
@@2،7
@@1،5
@@2،1
@@1،4
@@0،3

47

40

45

42

47

49

أميركا الشمالية وأوروبا 
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إفريقيا جنوب الصحراء
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40

45
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235

235260

102
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لألسف، لم تنَجح املصادر اإلحصائية الرسمية بدمج بلدان أوروبا الشرقية بتكّتل أميركا الشمالية وأوروبا الغربية كما 

يظهر أعاله. 

ويذكر املوجز التعليمي العاملي أّن آسيا وأوروبا الشرقية جتذبان عدًدا أكبر من العرب وطالب مجلس التعاون اخلليجي 

وأنهما تسّدان فجوة التعليم ما بعد الثانوي خارج إطار بلدان املجلس. وقد ساهم التحّول السياسي واالقتصادي للمجلس 

باجتاه هذه البلدان في نحو تسهيل هذا املنحى في بناء الشراكات االقتصادية والتجارية في االقتصادات السريعة النمو 

لهاتني املنطتقتني. إضافًة إلى ذلك، قّدمت مناذج جناح تطّور املوارد البشرية في آسيا، وهي تعتبر أكثر قابلية للمقارنة 

والتحقيق في سياق مجلس التعاون اخلليجي، الدعم لهذه اخلطوة. أخيًرا، جعل استخدام اإلجنليزية كأداة تعليم مرفقة 

باألقساط ونفقات املعيشة املقبولة من التعليم ما بعد الثانوي في آسيا جتربًة ال ُتقاَوم بالنسبة إلى طالب بلدان مجلس 

التعاون اخلليجي.

4  مجاالت البحث العلمي املشتََرك

على الرغم من النداءات املتكِرّرة واحلاجات امللّحة، ما زال وجود برامج أو مراكز تعليمية ثابتة وطويلة األمد في بلدان 

ا. فال يتوّفر حالًيّا إال برنامجان في الكويت واإلمارات. وتبرز التحّديات على الصعيد  مجلس التعاون اخلليجي محدوًدا جًدّ

التشريعي واالقتصادي والهيكلي. فعلى سبيل املثال، يغيب وجود إطار عمل قانوني مناسب لتأسيس مراكز تعليمية أو 

خلّيات تفكير خارج اجلامعات أو الوكاالت احلكومية. ويضاف إلى ذلك بعض التحديات الهيكلّية بحيث ميكن للجامعات في 

مجلس التعاون اخلليجي أن تؤسس مراكز وبرامج تعليمية تابعة لالحتاد األوروبي في حال استطاعت أن تستقطَب العدد 

الكافي من الطالب في املراحل اجلامعية األولى. وفي كافة األحوال، تبرز احلاجة إلى التمويل ويتم تسهيل إنشاء مراكز 

البحوث حول الطاقة من خالل املوارد التي تؤّمنها شركات النفط.

أّما من جهة اإلحتاد األوروبي، فقد أعرَب هذا األخير عن اهتمامه املستدام بالدراسات حول الشرق األوسط، مع أّن عدد 

ا، غالًبا بسبب القيود التمويلية والدوافع السياسية.  املراكز أو البرامج املختصة مبنطقة مجلس التعاون اخلليجي قليٌل جًدّ

غير أَنّ معرفَة اإلحتاد األوروبي مبجلس التعاون اخلليجي معرفة سديدة وهي أعمق من معرفة املجلس باإلحتاد، كما 

يّتضح من خالل عدد املراكز التعليمية ومجاالت البرامج التي تدرس وضع الشرق األوسط مبا فيه بلدان مجلس التعاون 

اخلليجي. 23

5  التعليم العالي والبحث العلمي في برنامج العمل املشترك بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون 
اخلليجي واألنشطة املرافقة

يستعرض هذا اجلزء من الدراسة األنشطة املتعلّقة بالتعاون على صعيد التعليم العالي والبحث العلمي كما يّتضح في 

برنامج العمل املشترك. في املرفق 1، سنناقش آليات التعاون املطروحة في مجاالت التعليم العالي والبحث العلمي بحسب 

برنامج العمل املشترك. 24 فقد تبنّي بشكل عام أّن السجَلّ املستخَدم حيادي وال ُيظهر أي مسؤوليات واضحة أو محاسبة 

َم باستخدام منوذج يقوده اجلهد  أو مؤشرات قابلة للقياس. وال ميكننا أن نستخلص إال أّن برنامج العمل املشترك ُصِمّ

املبذول )األنشطة( وليس باستخدام منوذج يقوده الغرض املنشود )النتائج(. وهذا ما يعكس بطريقة ما التحديات الهيكلية 

والفلسفية التي سيتم عرضها بإيجاز في جزٍء الحق من هذه الدراسة. وعلى الرغم من املالحظات املذكورة آنًفا، استطاع 

التعاون اخلليجي،  األوروبي ومجلس  )Felix Neugart( )محررون(، االحتاد  نوغارت  وفيليكس   )Giacomo Luciani( لوتشياني  ياكومو  راجع   .23
شراكة جديدة، اقتباس، الصفحة 14؛ باإلضافة إلى أحمد علي املخيني، التعاون بني االحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، اقتباس.

24. إن اجلدول الوارد في املرفق 1 مأخوذ من برنامج العمل املشترك )JAP( املتفق عليه بني االحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، وهو 
ا إضافياًا يتضمن تقييمنا للبنود الواردة فيه.  يظهر مجاالت التعاون املرجوة واآلليات املقترحة لتحقيق هذا التعاون. وقد أضفنا إلى اجلدول صفاً
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اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي أن ينّظما العديد من األنشطة الناجحة وأن يصال إلى بعض النتائج. وما يتبّقى 

تنفيذه هو وضع هذه احلصائل والنتائج في سياق األهداف احملّددة للتعاون املشترك بني اإلحتاد واملجلس.

حول  الغموض  إلى  قادت  بحيث  متشابكة،  املشترك  العمل  برنامج  في  املطروحة  اآلليات  كانت  لطاملا  ذلك،  على  عالوًة 

الطاقة والبحث  بني موضوعي  التشابك  باألحرى  أو  االلتباس  أسباب  أحد  يكون  التمويلية والتشغيلية. وقد  املسؤوليات 

العلمي كما جاء في برنامج العمل املشترك، هو اعتماد املجالني على برنامج إطار العمل االجتماعي السابع للبحث والتنمية 

)7th Community Framework Programme for Research and Development - FP7( ملشاركة املعرفة وإجراء 

البحوث املشتركة. وهذا ما قاد تلقائًيّا إلى جتاذب اجلهود املبذولة نحو أطراف قوية وغنية املوارد. فعلى سبيل املثال، 

غالًبا ما أشارت الكتابات املتعلّقة بالتقّدم في موضوع الطاقة إلى البحث العلمي على حّد سواء. وستعرض املقاطع اآلتية 

مبادرتني بارزتني في مجال الطاقة والبحث العلمي لتسليط الضوء على نقطتني: وهما أواًل: إظهار مدى االهتمام والتكريس 

املخصصني للطاقة واملواضيع املتعلقة بها. وثانًيا: عرضهما كمثاٍل على جناح التعاون حني تلتقي اإلرادات السياسية 

باملصلحة العامة. وتبقى قضية الطاقة موضوع اهتمام رئيس لسياسات اإلحتاد األوروبي.

5،1  الشبكة النظيفة للطاقة بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي

املبادرة األولى من هاتني املبادرتني هي الشبكة النظيفة للطاقة بني اإلحتاد واملجلس. 25 وقد ُأنشئت هذه الشبكة وفًقا 

لبرنامج العمل املشترك من أجل تسهيل تأسيس عالقة استراتيجية طويلة األمد بني مناطق اإلحتاد األوروبي ومجلس 

التعاون اخلليجي. وترمي هذه العالقة إلى التركيز على الطاقة املستدامة والنظيفة واملتجّددة وإلى إنشاء وسيلة )وأداة 

عملّية ومفيدة أيًضا( لتطوير أنشطة تعاون ملموسة بني الفاعلني املختلفني في هذا القطاع، في اإلحتاد وفي املجلس مًعا. 

َمت الشبكة إًذا لتستجيب لالهتمامات املشتركة للفاعلني في قطاع الطاقة النظيفة وسط اإلحتاد األوروبي ومجلس  فلقد ُصِمّ

اإليرادات ووسيلة  التعاون اخلليجي كونها مصدًرا  اقتصادات مجلس  إلى  بالنسبة  فالطاقة محورّية  التعاون اخلليجي. 

البيئية التي ميكن أن تصيب  الستدامة التنمية بالنسبة إلى اقتصادات اإلحتاد األوروبي. والتكّتالن مهتّمان باألخطار 

الوقود األحفوري. 

وترّكز الشبكة على املجاالت التالية:

·  مصادر الطاقة املتجّددة
·  ترشيد الطاقة وفعالية الطاقة

·  الغاز الطبيعي النظيف والتكنولوجيا النظيفة املتعلقة به
·  التوصيالت/الروابط الكهربائية وتكامل األسواق

عزل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه   ·

بعض األنشطة واخلدمات املعروضة من قبل الشبكة:

اجتماعات بني اخلبراء   ·
مناقشات حول مواضيع معّينة   ·

محاضرات   ·
·  دورات تدريبية

مؤمترات رفيعة املستوى   ·
دراسات أّولّية حول الطاقة النظيفة   ·

.http://www.eugcc-cleanergy.net :25. راجع املوقع اإللكتروني
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تبادالت البحوث بني مجلس التعاون اخلليجي واإلحتاد األوروبي   ·
مجموعات مناقشة حول الطاقة النظيفة لتسهيل التعاون بني خبراء اإلحتاد واملجلس   ·

·  شروحات مشتركة ومشاريع جتريبية ُتنَفّذ مبشاركة هيئات اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي على   
صعيد الطاقة النظيفة  

دعم نشر املقاالت في املجالت والصحف العلمية حول الطاقة النظيفة في مناطق اإلحتاد األوروبي ومجلس      ·
التعاون اخلليجي  

إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل النقاش واحلوار والتعاون في اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي بني      ·
املساهمني في النواحي التكنولوجية والبحثية والسياسية للطاقة النظيفة  

لم يتّم حتقيق هذه األهداف بشكل كامل على الرغم من إحراز بعض التقّدم.

)INCONET( 5،2  مبادرة إينكونت
 

أّما املبادرة البارزة الثانية لتعاون اإلحتاد واملجلس فتتناول البحث العلمي. وتهدف مباردة إينكونت إلى تطوير احلوار 

ودعمه بني التكّتلني من خالل جمع صّناع القرار واملساهمني من الدول األعضاء في مجلس التعاون اخلليجي واإلحتاد 

األوروبي. وقد جنحت إينكونت في تأسيس حوار ودائرة عمل لتحديد املصالح املشتركة في مجاالت البحث، وضع أولوّيات 

والدول  األوروبية  للمفّوضية  املختلفة  التعاون  آالت  بني  التفاعل  القدرات وحتسني  بناء  أنشطة  دعم  وتكنولوجية،  علمية 

األعضاء في اإلحتاد األوروبي. كما رّكزت على الطابع االستكشافي للتعاون في بعض مشاريع البحث املشتركة املستقلة 

والتي بدا أنها اعتمدت على أفراد وشبكة عالقات شخصية أكثر منه على مظلّة مجلس التعاون اخلليجي واإلحتاد األوروبي 

املؤسسية. 

6  حتّديات التعاون بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي حول التعليم العالي والبحث 
العلمي

طرح  قبل  العلمي  العالي والبحث  التعليم  على صعيد  اإلحتاد واملجلس  يواجهها  التي  التحديات  اجلزء  هذا  يستعرض 

اخلطوات التي من شأنها احلّد من هذه التحديات. ولقد مّت تصنيف هذه التحديات كما يلي:

أ( التحّديات الهيكلّية / املؤسسّية

ب( التحّديات الفلسفية

ج( التحّديات السياسية

د( التحّديات اللوجستية
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6،1   التحديات الهيكلية واملؤسسية

التعاون اخلليجي بشكل مختلف، ومن املهم األخذ بعني االعتبار الظروف  لقد تطور كٌلّ من اإلحتاد األوروبي ومجلس 

هيكليات  ذلك  عن  جنمت  وكيف  السياسية،  واإلرادة  األولوّيات  مكامن  إلدراك  املنّظمتني  من  كٍلّ  تطّور  خلف  والسبب 

ومؤسسات متباينة بني اإلحتاد واملجلس.

وسيكون من اخلداع اّدعاء التشابه الكبير بني التكّتلني والتعامل معهما على هذا األساس من دون إدراك هذه الفروقات 

الهيكلية واملؤسسية، على الرغم من أن مسؤولي املجلس لطاملا كّرروا أّن هذا األخير تشّكل على مثال اإلحتاد. غير أّن هذا 

التشكيل يبقى سطحًيّا وغير كامٍل بوضوح شديد.

كنتيجة  األمن  األقصى. ويأتي  السوقي والتكامل  بالتوّسع  ملتزٌم  األوروبي  أّن اإلحتاد  الصارخة هي  الفروقات  فإحدى 

منطقية لالستقرار االقتصادي واقتصاد تقوده السوق. وتبقى السياسة اخلارجية عاماًل ثانوًيّا في عملية صنع القرار في 

بة ومؤسسية. اإلحتاد األوروبي الذي، على خالف مجلس التعاون اخلليجي، ُيعتبر منظمة تعاون مشتركة، مرَكّ

 أما مجلس التعاون اخلليجي، فتقوده اهتمامات أمنية وعوامل سياسة خارجية. ومع أّن التكامل االقتصادي واالهتمام 

بأسواق جديدة حتّوال إلى قضّيتني سياسّيتني مهمتني لصنع السياسات في العقد األخير تقريًبا، يبقى التركيز على القضايا 

اإلستراتيجية كاألمن احمللي واإلقليمي. كذلك، ال متلك األمانة العامة للمجلس سلطات لصنع القرارات أو مفاوضات حقيقية 

وفعلية، ما يضع املجلس في مكانة أقل من منظمة متخّطية للحدود القومية. 

وتبقى القرارت داخل املجلس محصورًة باملستوى الفردي لكل دولة على حدة. وُيضاف إلى ذلك هيكليات املجلس االقتصادية، 

فتملك البلدان جداول أعمال قومية مختلفة وأولويات اقتصادية تنافسية وهذا ما يعرقل في معظم األوقات التوّصل إلى 

إجماع حول اإلحتاد األوروبي. 26 ويشبه هذا الوضع حالة اإلحتاد األوروبي حتى على مًدى محدود وباألغلب ضمن سياق 

السياسة اخلارجية.

 )Knowledge@Wharton( ا«، في: مجلة نولدج آت وارتن 26. األوروبيون يسعون للحصول على التمويل اخلليجي مع بقاء احتمال التجارة احلرة بعيداً
 .http://knowledge.wharton.upenn.edu/arabic/article.cfm?articleid=2731&language_id=1 ،2011 اإللكترونية، 2 تشرين الثاني/نوفمبر

هيكلّية
لوجستيةسياسيةفلسفيةومؤسسية

تطّور كّل من
التكّتلين

ومصلحتهما

التأسيس المؤسسي
للتعليم العالي

والبحث العلمي

نموذج/مثال
التعليم وأداته

معايير ا�نجاز
في التعّلم

ا�رادة السياسية 

تصّورات وآراء
الرأي العام

الدعم المادي

تنّقل ا�شخاص
عملية صنع القرار

(المفوضية  ا�وروبية
مقابل ا�مانة العامة لمجلس

التعاون  الخليجي)

دة ص عن التحّديات احملَدّ الرسم البياني 2: ُملَخّ
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ا في العالقة بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون  وتشّكل اآلراء والتصّورات التي ميلكها كّل تكّتل عن اآلخر عنصًرا مهًمّ

اخلليجي. فكل من الطرفني يرى اآلخر كفرصة متويلية، ال سّيما اإلحتاد األوروبي إذ ينظر املجلس إلى التعاون على أنه 

فرصة تدعم تقّدمه وتعّزز إمكانياته، أما اإلحتاد فيرى املجلس كفرصة اقتصادية.

باإلضافة إلى ذلك، تأسس قطاعا التعليم العالي والبحث العلمي بشكل مختلف في اإلحتاد األوروبي عّما تأسسا عليه في 

مجلس التعاون اخلليجي. فتميل املؤسسات التي ُتعنى بهما في اإلحتاد األوروبي إلى االستقاللية في احَلوكمة واالعتماد 

الذاتي في ما يختّص بالتمويل. أما الوضع في املجلس فمختلٌف إذ تنسجم املؤسسات احلكومية ومؤسسات التعليم العالي 

اخلاصة بشكل كبير مع عمليات وسلطات صنع القرار احلكومية. وتقود قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي املبادرات 

احلكومية وأسلوب العمل كما تراها احلكومات فيما يسوس هذين القطاعني في اإلحتاد األوروبي أسلوب عمل إنساني 

خيري غير حكومي كما تؤثر املساءلة العامة في اإلحتاد على حوكمة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وهذا ما ال 

يحصل داخل مجلس التعاون اخلليجي.

على مدى السنوات اخلمس املاضية، خضع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في املجلس لبعض التغيّرات األساسية، ال 

سّيما على صعيد توّسع التعليم العالي اخلاص الستيعاب ارتفاع عدد للسكان من الشباب الساعني إلى مهن أفضل وفرص 

عمل أكثر تشجيًعا. )راجع اجلدول 5 والرسم البياني 3 أدناه(. ومن املتوّقع أن يستمر قطاع التعليم ما بعد الثانوي في 

النمو. 27 ولم تشارك مؤسسات اإلحتاد األوروبي األكادميية والبحثية إال جزئًيّا في هذا التوّسع كما ُطِرَح في اجلزء 3. 28

ح أن يوِلّد منو التعليم ما بعد الثانوي وسط بلدان مجلس التعاون اخلليجي صراًعا مبنًيّا على املنافسة بني مؤسسات  ويُرَجّ

التعليم ما بعد الثانوي في اإلحتاد األوروبي الذي يسعى إلى جذب عدد أكبر من الطالب وحتقيق إيرادات أعلى، ومؤسسات 

التعليم ما بعد الثانوي في املجلس والتي متلك الطموحات نفسها في ما يتعلّق باإليرادات، وتواجه في حاالت عّدة حتديات 

اقتصادية تهّدد بقاءها. ومن الضروري أخذ العوامل اآلنف ذكرها باحلسبان عند حتليل وتيرة تقّدم التعاون بني اإلحتاد 

األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، ال سيما على صعيد التعليم العالي والبحث العلمي وعند السعي إلى وضع أهداف 

أكثر واقعية.

اجلدول 5: عدد اجلامعات اخلاصة والعامة في مجلس التعاون اخلليجي )2011-2008( 

27.  مجموعة ألنب كابيتال، صناعة التعليم في دول مجلس التعاون اخلليجي، اقتباس.
28. مركز بحوث السياسات التطبيقية ومركز اخلليج لألبحاث، »جرد التعاون بني االحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي في مجاالت التعليم، 

والعلوم، والتكنولوجيا: دراسة عامة حول املؤمتر«، في: دراسات مشروع اجلسر، أذار/مارس 2009،
.http://www.cap.lmu.de/download/2009/2009_EU-GCC-Cooperation.pdf 

البلد

 البحرين

 سلطنة ُعمان

 قطر

 المملكة العربية 
السعودية

 ا�مارات العربية 
المتحدة

 الكويت

156  147  135  122

2011   2010   2009   2008

المجموع

19   16   16   16

10   9   9   7

8   7   7   6

14   13   13   10

33   30   26   19

72   72   64   64
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املصدر: األمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي، مجلس التعاون اخلليجي: حملة إحصائية، 2012، الصفحة 42،

.http://sites.gcc-sg.org/DLibrary/index-eng.php?action=ShowOne&BID=569 

الرسم البياني 3: متوّسط معّدل النمو للجامعات اخلاصة والعامة )2011-2008(

املصدر: األمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي، مجلس التعاون اخلليجي: حملة إحصائية، 2012، الصفحة 42،

.http://sites.gcc-sg.org/DLibrary/index-eng.php?action=ShowOne&BID=569 

6،2  التحديات الفلسفية والثقافية

النوع من  إلى وضع أهداف طويلة األجل. ولهذا  يتطلّب جهوًدا متواصلة تفضي  الفلسفية حلاجٌز خطير  التحديات  إن 

التحّدي ثالثة عناصر، كما سنعرض أدناه.

أول هذه العناصر هو لغة التعليم املستخدمة في اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، فلقد تبَنّت بلدان مجلس 

التعاون اخلليجي سياسة اعتماد اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية. عالوًة على ذلك، غالًبا ما تدَرّس العلوم والرياضيات باإلجنليزية 

في املدارس واملعاهد اخلاصة كما في بعض املدارس احلكومية. وال تعلَّم اللغات األخرى، سواء أكانت محلية أو أجنبية، 

بشكل تنظيمي أو رسمي في املنطقة، على الرغم من أنها محكّية بشكل واسع. 

إّن التركيز على اللغة اإلجنليزية يحّد من خيارات التعليم ما بعد الثانوي لطالب مجلس التعاون اخلليجي، فإذا أراد بعضهم 

ا إلى اختيار بلدان تتكلّم اإلجنليزية. واألقساط في بعض هذه البلدان غالية  أن يتابع دراسته في اخلارج، يكون مضطًرّ

كما نفقات املعيشة، كذلك تتعّقد إجراءات احلصول على التأشيرات. كما يّتضح في اجلزء 2، تشّكل لغة التعليم موضوَع 

اهتماٍم وعاماًل رئيًسا في اختيار طالب مجلس التعاون اخلليجي مؤسسات التعليم العالي اخلارجية. وقد جنحت أملانيا 

وهولندا والسويد وبلدان أخرى من أعضاء اإلحتاد األوروبي في جذب الطالب من خالل تقدمي مقّررات وبرامج شهادات 

ُتدَرّس باإلجنليزية مع حرية اختيار تعلّم اللغة احمللية مّجاًنا في بعض األوقات.

فيما تصبح مسارات السياسات واملواقف الرسمية جتاه لغات اإلحتاد األوروبي األخرى أكثر إيجابّيًة كما ُيشار إليه في 

البيانات الرسمية والتشجعيات إلنشاء مراكز للتدريب على اللغات في مجلس التعاون اخلليجي، تبرز احلاجة إلى بذل 

جهود أكبر وإيالء أهمية إضافية جلعل هذه املراكز تؤدي دورها احملّق في توسيع خيارات التعليم ما بعد الثانوي لطالب 

 ©2008-2011® W�UF�«Ë W�U)«  UF�U−K� uLM�« ‰ ÒbF� j ÒÝu²� 

سلطنة ُعمان اململكة العربية قطرالكويت

السعودية

 اإلمارات العربية  البحرين
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مجلس التعاون اخلليجي.

ويظهر حتٍدّ آخر على صعيد اللغة يتربط مبحدودية املشاركة في برامج التبادل كبرنامج إيراسموس )Erasmus(  في 

حال لم يكن طالب مجلس التعاون اخلليجي مزّودين بلغات أجنبية غير اللغة اإلجنليزية. وقد نستنتج من ذلك أّن احلاجة 

في بادئ األمر قد تكمن في تعريف طالب مجلس التعاون اخلليجي وأكادميّييه وباحثيه إلى لغات أمم اإلحتاد األوروبي 

وثقافاتها. وال بَدّ أن يعتمد التعاون املستقبلي املتني على أسس لغوية وثقافية ثابتة وسليمة.

أما العنصر الثاني للتحدي الفلسلفي فَيْكُمُن في منوذج التعليم املعتمد في مجلس التعاون اخلليجي مقابل النموذج املعتمد 

في اإلحتاد األوروبي. وعلى الرغم من كافة اإلصالحات التي يتم جتريبها ي بلدان املجلس في العقد األخير تقريًبا، إال أَنّ 

أساليب التعليم تّتبع مساًرا تقليدًيّا منبًيّا على مفهوم احلفظ إلى حٍدّ بعيد. أما نظم التعليم في اإلحتاد األوروبي فتعتمد 

من جهتها على مقاربات التفكير النقدي. ولقد مّت حتديد نوعية املدّرسني )سواء أكانوا محلّيني أو مهاجرين( داخل مجلس 

التعاون اخلليجي كتحٍدّ رئيس لإلصالحات التعليمية التي تخضع لها بلدان املجلس. 29

غالًبا ما يضّطر طالب مجلس التعاون اخلليجي إلى خوض دورٍة جديدة من التعلّم عندما يلتحقون مبؤسسات التعليم العالي 

في اإلحتاد األوروبي أو ينضّمون إلى مشاريع البحوث. فيواجه الطالب الذين يرغبون في املشاركة في برامج التبادل قيوًدا 

وعقباٍت عّدة. ال يهدف هذا املشهد إلى رسم صورة تشاؤمية غير أنه على اإلحتاد واملجلس التنّبه إلى ضرورة التوفيق بني 

النموذجني من خالل الدعم التقني وبرامج تعزيز املهارات لطالب مجلس التعاون اخلليجي وأعضاء هيئة التدريس، في حال 

كانا مهتّمني بإحراز تقّدم ملموٍس في التعاون على صعيد التعليم العالي والبحث العلمي. وسيتّطلب هذا األمر خطة عمل 

محّددة تخّول طالب وأعضاء هيئة التدريس خلضوع إلى دورات تدريبية صيفية مكَثّفة. كما تقضي املقاربة األكثر شمولّيًة 

دة والعملية برّمتها تستغرق وقًتا  بتعديل منهج تدريب املدّرسني ومنهج الطالب الوطني. غير أَنّ النتائج الفعالة ليست مؤَكّ

طوياًل.

أّما العنصر الثالث للتحدي الفلسفي فهو األداء غير الكافي لطالب مجلس التعاون اخلليجي في الرياضيات والعلوم. فال 

تشارك كافة بلدان املجلس في استطالع تيمز:«االجّتاهات في الدراسة العاملية للّرياضيات والعلوم« )TIMSS(. وتشكل 

الرياضيات والعلوم ركيزة نظم التعليم احلديثة وأحد األسباب هو النقص في معايير اإلجناز في تعلّم هاتني املاّدتني، وحني 

تتواجد ال يتم االمتثال إليها. 30 وتتفاوت مستويات نواجت التعليم بشكل كبير داخل كل من بلدان مجلس التعاون اخلليجي 

ومقارنًة ببلدان املجلس املختلفة. 

6،3 التحّديات السياسية

التعاون  مجلس  األسواق ضمن  من  عدد  أكبر  إلى  الوصول  إلى  ويسعى  االقتصادي  التكامل  األوروبي  اإلحتاد  يقود 

اخلليجي، ما سيؤّدي إلى فرص عمل متزايدة ومنو اقتصادي. ويهتم اإلحتاد األوروبي في ضّم املجلس إلى صّفه ضّد 

إيران رامًيا إلى اكتساب بعض االستقرار اجليوسياسي وإلى تدّفق ثابت للوقود األحفوري. أما مجلس التعاون اخلليجي 

فتقوده اعتبارات استراتيجية وسياسية. فعلى الرغم من أنه يتوق إلى وصول أسهل إلى األسواق األوروبية، إال أن إمكانياته 

لتحقيق النجاح االقتصادي واملنافسة في هذه السوق محدودة. وقد يرغب مجلس التعاون اخلليجي بتقدمي الدعم اإلضافي 

ملصالح اإلحتاد األوروبي االقتصادية في منطقته بغية تأمني نوٍع من النفوذ على إسرائيل وحتقيق استقرار جيوسياسي 

أو حتى إيجاد حٍلّ سليم وعادل للصراع الفلسطيني االسرائيلي.

29. راجع مجموعة ألنب كابيتال، صناعة التعليم في دول مجلس التعاون اخلليجي، اقتباس، الصفحة 15؛ مايكل باربر )Michael Barber(، ومنى 
مرشد، وفنتون ويالن )Fenton Whelan(، »حتسني التعليم في اخلليج«، مجلة ماكينزي الفصلية، أذار/مارس 2007، الصفحات 39 إلى 47، 

 .http://abujoori.files.wordpress.com/2007/04/improve-gulf-education.pdf

30. املصدر نفسه.
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إن املصالح والوضع اجليوسياسي احلالي على الصعيد اإلقليمي بعد أحداث 11 أيلول واالنتفاضات العربية وهشاشة 

اإلرادة السياسية زادت من النقص في اإلرادة السياسية لالستثمار في التعليم على عكس الطاقة والتجارة. وهذا ما يدّل 

ل في قطاعي الطاقة والبيئة النظيفة. إضافًة إلى ذلك،  إليه النمو في حجم التجارة بني اإلحتاد واملجلس والنجاح املسَجّ

تبًعا الجتماع الدورة »22« للمجلس الوزاري املشترك بني دول مجلس التعاون واإلحتاد األوروبي الذي ُعقد في لوكسمبورغ 

في 25 حزيران/يونيو 2012، أقّر الطرفان باحلاجة الواضحة إلى التشاور والتعاون في أقرب وقت ممكن حول التحديات 

العاملية كاحلّد من انتشار السالح النووي ونزع السالح إلى جانب مكافحة اإلرهاب والتغّير املناخي. 31 وأشار الطرفان 

التعليم في  يتّم التطّرق إلى  التكّتلني بتحضير برنامج عمل مشترك جديد لفترة 2013-2016. ولم  على كبار مسؤولي 

اجتماع العام 2012. 32

6،4   التحّديات اللوجستية

يجدر ذكر العقبات اللوجستية التي تتمّثل باملوارد املالية ومتطلّبات التأشيرات ومسارات السفر. املوارد املالية هي إحدى 

العوائق اللوجستية التي تعرقل تقّدم التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي إذ غالًبا ما يفترض األوروبيون 

أّن كافة سكان مجلس التعاون اخلليجي َميسورون وأّن فائًضا من الثروة العامة متاٌح للمشاريع التعليمية والبحثية. وقد 

ولّد احلكم اخلاطئ توّقعات عالية داخل اإلحتاد األوروبي إذ مت توّقع منح مبالغ طائلة من أموال مجلس التعاون اخلليجي 

ملشاريع التعليم العالي والتعاون في اإلحتاد األوروبي. وهذا ما أّدى إلى احلّد من امليزانية املخّصصة من قبل اإلحتاد 

األوروبي لدعم التعاون في مجال التعليم العالي وثَبّطت التعاون املتني. ولطاملا يتم ردم فجوات كتلك من خالل منح غير 

دينية أو منظمات خيرية متاًما كما في الواليات املتحدة األميركية. غير أّن منًحا ومنظمات كهذه ليست شرعية في منطقة 

مجلس التعاون اخلليجي حيث يتّم السماح مبنح دينية أو أغراض خيرية حازمة مع مراقبة شديدة من قبل احلكومة.

اإلحتاد  بني  املعقدة  التأشيرات  فإن سياسات وممارسات  التأشيرات  على  احلصول  متطلّبات  في  يكمن  الثاني  العائق 

األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي تشكل عقبًة رئيسًة أمام تطّور التبادالت بني هذه املناطق على صعيد العالقات الفردية 

ز والتبادل  بني األشخاص، تطوير عالقات جتارية أو تبادل املعرفة. فتتطلّب الروابط األكثر وثاقًة ين املنطقتني والتفاهم املُعََزّ

التعليمي اإلضافي مزيًدا من التنّقل. 33

إن القلق بشأن طالب مجلس التعاون اخلليجي املستقرين في اإلحتاد األوروبي ليس مبَرًّرا، فـ12.5% فقط من الطالب 

األجانب الذين يتابعون دراستهم في أوروبا، مبا فيهم طالب مجلس التعاون اخلليجي، أبدوا  رغبتهم في البقاء ألكثر من 

خمس سنوات. فأغلبية الطالب األجانب يسعون إّما إلى العودة إلى ديارهم أو إلى االنتقال إلى بلٍد آخر. غير أن امليل 

األساسي هو البقاء لبضع سنوات لكسب اخلبرة في اخلارج ليس إال. 34

أخيًرا وليس آخًرا، تعتبر مسارات السفر من بني العوامل املثِبّطة لتعاون أقوى بني مجلس التعاون اخلليجي واإلحتاد 

األوروبي. فباستثناء بعض الوجهات األوروبية كلندن وباريس، تغيب الرحالت املنتظمة أو املسارات املباشرة إلى أغلب 

املناطق األوروبية الرئيسة األخرى. غير أّن هذا يردع بعض الطالب والباحثني عن املضّي قدًما في أسفارهم.

 

31. تصريح املمثل السامي لالحتاد األوروبي كاثرين آشتون بعيد انتهاء الدورة 22 من االجتماع الوزاري املشترك بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
واالحتاد األوروبي، لوكسمبورغ، 25 حزيران/يونيو، 2012،

  .http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131194.pdf 
التعاون«، في: جريدة  بتوثيق  يتعهدان  التعاون اخلليجي  )Lénaïc Vaudin d’Imécourt(، »االحتاد األوروبي ومجلس  لينايك فودان دمييكور   .32

الشؤون السياسية األوروبية )Europolitics(، 26 حزيران/يونيو 2012،
 .http://www.europolitics.info/external-policies/eu-gcc-pledge-to-deepen-cooperation-art338164-44.html 

التعاون  ومجلس  األوروبي  االحتاد  بني  اإلقليمي  التعاون  »تعزيز   ،)Elspeth Guild( غيلد  وإلسبث   )Anaïs Faure Atger( أتغر  فور  أناييس   .33
اخلليجي«، اقتباس.

 ،Expert Council of German Foundations on Integration and Migration )SVR( 34. املجلس اخلبير للمؤسسات األملانية بشأن الشمل والهجرة
املوهبة املتحركة، اقتباس، الصفحة 38 و47.
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7  لَم التركيز اآلن على التعليم العالي والبحث العلمي? بعض نقاط التحّول

يجب تزويد االهتمام املتجّدد في التعاون بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي بسياق جديد. أشاد اجتماع 

الدورة "23" للمجلس الوزاري املشترك بني دول مجلس التعاون واإلحتاد األوروبي بالتقّدم احمُلَرز على صعيد برنامج العمل 

املشترك. 35 وهذا ما قد عّزز رغبة الطرفني في تعاون أفضل. ومن وجهة نظر مراقب،  ميكن جمع عوامل أخرى وتشبيكها 

لتبرير االهتمام املتجّدد في التعاون املشترك بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي، ال سّيما الربيع العربي، النمو 

املتوّقع في قطاع التعليم العالي، التوّجهات اجلديدة في سياسات الطاقة والبيئة واملصرفية واملالية اإلسالمية.

التعاون  العالقات بني اإلحتاد األوروبي ومجلس  العربي على  الربيع  التغاضي عن َوقع  أّواًل: الربيع العربي. ال ميكن 
اخلليجي فلقد أظهرت احلكومات اخلليجية مقاومتها للتغيير ونتج من ذلك بروز املجلس من جديد كقوة إقليمية في منطقة 

الشرق األوسط وشمالي أفريقيا. واّتخذ ذلك أهمية كبرى في بلدان حوض املتوّسط التي حتيط باإلحتاد األوروبي، كما هي 

حال سوريا ولبنان اللذين يحيطان بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. ويسمح سعي اإلحتاد األوروبي إلى االستقرار في 

املنطقة املجاورة إلى إعادة دراسة قوة دفعها من أجل بناء عالقة تعاون بينه وبني مجلس التعاون اخلليجي. 

كما أبرز الربيع العربي التحديات التي تسبّبها الشريحة الشابة في مجلس التعاون اخلليجي. فالتحدي الذي يشّكله الشباب 

بحّد ذاته إذا تُرك بدون أي اعتبار، قد يعّرض هذه الشريحة إلى الفوضى والتطّرف أو االستغالل. لذلك، من الضروري 

دة لضمان تزويد الشريحة الشابة في بلدان مجلس التعاون اخلليجي بالتعليم والتدريب والوظائف، وهذا  بذل جهود موَحّ

من مصلحة بلدان املجلس والتعاون املتباَدلة. 

ثانًيا: النمو املتوّقع في قطاع التعليم العالي. كما ذكرنا سابًقا، من املتوَقّع أن يرتفع عدد الطالب في التعليم ما بعد 
الثانوي في مجلس التعاون اخلليجي إلى نسبته القصوى في القطاع التعليمي إذ يقّدر أن يصل إلى 5،5% بحسب معّدل 

ب حتى العام 2020. ومن املؤّكد أن بلدان مجلس التعاون اخلليجي ستكون بحاجة إلى دعم تقني  النمو السنوي املرَكّ

ودعم على صعيد سياستها من قبل مؤسسات اإلحتاد األوروبي للتعليم العالي. وهذا ما سيؤّمن فرصة لتعزيز التعاون بني 

اإلحتاد واملجلس ويردم الفجوة التقنية ويحقق اإليرادات ملؤسسات اإلحتاد األوروبي للتعليم العالي. 36

ثالًثا: الطاقة والبيئة: حتّول املسارات. تشير التوّقعات االقتصادية إلى أن الطلب احمللي في مجلس التعاون اخلليجي 
إلى ارتفاع. فمن املتوّقع أن تستهلك بلدان املجلس حتى العام 2020 معظم منتوج الطاقة ألغراض تصنيعية. وتشير بعض 

السيناريوهات التشاؤمية إلى أن بعض بلدان مجلس التعاون اخلليجي ستقوم باستيراد الوقود في العام 2050. ومن 

الواضح أن بلدان املجلس حّولت تركيزها إلى الطاقة الشمسية والنووية سعًيا إلى موراد طاقة نظيفة ومتجّددة لالستخدام 

املنزلي، سامحًة الحتياطي الهيدروكربون الذي متلكه أن ُيستعمل للتصدير بشكل رئيس. 37 ويشارك اإلحتاد األوروبي 

مجلس التعاون اخلليجي قلقه حيال موارد الطاقة النظيفة واملتجّددة، ليس بشكل عام فحسب بل من الناحية التجارية 

والعلمية ومن ناحية املجتمع املدني أيًضا. وهذا ما يجب أن يؤّمن دفًعا جديًدا نحو تعاون أقوى.

رابًعا: املالية اإلسالمية. منا قطاع املالّية اإلسالمية بشكل ملحوظ منذ السّتينّيات. فلقد قّدر مجلس اخلدمات املالية 

35. البيان الرئاسي، الدورة 23 من االجتماع الوزاري املشترك بني دول مجلس التعاون اخلليجي واالحتاد األوروبي، املنامة، 30 حزيران/يونيو 
 .http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137671.pdf ،2013

36. مجموعة ألنب كابيتال، صناعة التعليم في دول مجلس التعاون اخلليجي، اقتباس، الصفحة 7. 
37. إيكونوميست إنتيليجانس يونيت )EIU(، مجلس التعاون اخلليجي في العام 2020: آفاق اخلليج واالقتصاد العاملي، أذار/مارس 2009،

.http://graphics.eiu.com/marketing/pdf/Gulf2020.pdf 
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مجلس  بلدان  38 وتساهم   .2012 العام  نهاية  في  أميركي  دوالر  ترليون  بـ1.6  اإلسالمية  املالية  موجودات  اإلسالمية 

التعاون اخلليجي بحوالى 41% من إجمالي املبيعات الكلية العائدة للمالية اإلسالمية التي باتت قطاًعا رئيًسا يشمل حوالى 

400 مؤسسة حول العالم تتحّكم بـ 500 مليار دوالر تقريًبا. 39 وقد تؤّمن أدوات املالية اإلسالمية فرًصا متويلية جّيدة 

لالقتصادات األوروبية على شكل استثمارات أجنبية مباشرة  وشراء الصكوك. 

8  توصيات متعلّقة بالسياسات

8،1   توصيات قصيرة ملتوّسطة األجل: خطوات صغيرة، تأثيرات كبيرة

إن مفاحتي جناح التعاون بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي هما التعليم والعالقات الفردية بني األشخاص. 

بة. فيما ستبقى اإلجراءات  ولكن يظهر حاجزان أساسّيان وهما: املصادر املالية غير الكافية وإجراءات التأشيرات غير املرِحّ

دة للحصول على التأشيرات عائًقا للطرفني لبعض الوقت )على الرغم من توافر بعض التوجيهات حلّل هذه املعضلة(، 40 املعَقّ

مُيكن اآلن إيجاد حلول للقيود الرئيسة التي تتمَثّل في املوارد املالية. وتهدف التوصيتان التاليتان إلى تسهيل توجيه التعاون 

بني اإلحتاد واملجلس وقياسه.

اخلطوة األولى: إزالة العقبات اللوجستية. حلّل قضية املوارد املالية، على اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي 
ُيظهر  التكّتلني.  ر من  يتوَفّ أن  املال  )"الصندوق"( وعلى مصدر  العلمي  العالي والبحث  للتعليم  تأسيس صندوق مشترك 

اجلدول أدناه اخليارين املتاحني للمساهمة املالية احملتََسبة كنسبة مئوية ضمن الناجت احمللي اإلجمالي للّتكتلني مًعا.

مفتوًحا  الصندوق  اخليرية. وسيكون  الروح  تدعم  مدنية  كونه شركة  قانونية وسُيدار  هيئة  عبارًة عن  الصندوق  سيكون 

للمساهمات الفردية واملنح املتوّفرة أو الهيئات التجارية في اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي. وميكن للجامعات 

ومنظمات املجتمع املدني والطالب األفراد والباحثني وغيرهم أن يقّدموا طلباتهم مباشرًة للصندوق ويتنافسوا بشكل علنّي 

ومنصف.

وسيوّفر الصندوق ما يلي:

زيارات التبادل للطالب واألساتذة والباحثني والكّتاب والشعراء والفّنانني والقادة الشباب والنساء وأصحاب     ·

38. راجع مجلس اخلدمات املالية اإلسالمية )IFSB(، التقرير استقرار صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية للعام 2013، أيار/مايو 2013، 
 .http://www.ifsb.org/docs/IFSB%20-%20IFSI%20Stability%20Report%202013%20)Final(.pdf

م في محاضرة عن التمويل اإلسالمي املعاصر، تشرين األول/أكتوبر 2011. 39. أنيس أحمد، في خالل عرض ُقِدّ
التعاون  ومجلس  األوروبي  االحتاد  بني  اإلقليمي  التعاون  "تعزيز   ،)Elspeth Guild( غيلد  وإلسبث   )Anaïs Faure Atger( أتغر  فور  أناييس   .40

اخلليجي"، اقتباس.

 الخيار الثاني الخيار ا�ول

 ا�تحاد ا�وروبي

 مجلس التعاون الخليجي

 المجموع

 الناتج المحلي 
ا�جمالي التقريبي

للعام 2011 (مليون يورو)

 مساهمة بنسبة 0،001% 
من الناتج المحلي 
ا�جمالي (باليورو)

 مساهمة بنسبة 0،0001% 
من الناتج المحلي 
ا�جمالي (باليورو)

13007720
827468

13835188

13007720
827468

13835188

13077200
8274680

138351880
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املشاريع االجتماعية، إلخ  

إعانات ومنح خاصة بالبحوث مبا فيها املنح الدراسية املعّوضة عن املشقة    ·
منشورات إلكترونية أو مطبوعة  ·

لن يستفيَد املسؤولون احلكومّيون والبرامج احلكومية من هذا الصندوق.

اخلطوة الثانية: امتالك قوة الدفع وتكييف العملية . إن أحد العوامل التي تساهم في إجناح التعاون في مجال 
الطاقة وقطاعات أخرى هي الشعور مبلكية السياسة. 

على اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي إنشاء مكانة سياسية خاصة وتعيني ممثل مبستوى املفّوض للتعاون على 

صعيد التعليم العالي والبحث العلمي. وسيكون الشخص املكلَّف مسؤواًل عن املساهمة في مراجعة برنامج العمل املشترك 

واإلشراف على تطبيقه. سيجتمع املكلّف أو املكلّفون من قبل املجلس واإلحتاد بانتظام وسيتمّكنون من الوصول إلى صّناع 

السياسات والقرارت.

نتائج  بواسطة  العلمي  العالي والبحث  بالتعليم  املتعلّقة  الرئيسة  األداء  مؤشرات  على حتديد  املكلَّف  الشخص  وسيحّث 

املناقشات وورش العمل االستكشافية التي حدثت بني العامني 2012-2010.

8،2 خطوات طويلة األجل: إجراء "هيلسنكي" )Helsinki( املشترك بني اإلحتاد األوروبي ومجلس التعاون 
اخلليجي للتعليم العالي في مجلس التعاون اخلليجي

حة أدناه كطويلة األجل نظًرا لتداخلها  من املهم النظر أيًضا في اخلطوات الطويلة األجل. وقد مّت تصنيف اخلطوات املوَضّ

في الهيكلّيات واملؤسسات احلالية لالحتاد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي. ومن هنا مصطلح "إجراء هيلسنكي" ملجلس 

التعاون اخلليجي. 

ا أن يّتصَف هذا اإلجراء باملميّزات التالية: لقد تكّررت هذه العملية مرات عدة في املاضي، أما اآلن، فمن املهم جًدّ

أن يرّكز على بناء السياسات واملؤسسات والدعم التقني للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤّدًيا دور خليات التفكير  ·
بحيث يقودها جدول أعمال مجلس التعاون اخلليجي  

ه من قبل التكّتلني مًعا أن ُتدار وتوَجّ  ·
أن تكون مهّمتها خالية من التوّجهات السياسية  ·

اخلطوة األولى: بناء مراكز بحث ودراسات تابعة لالحتاد األوروبي في مجلس التعاون اخلليجي. على اجلامعات 
في املجلس تأسيس مراكز بحث وتعليم مختّصة باالطالع على اإلحتاد األوروبي واإلشراف على التعاون املشترك بينه وبني 

املجلس. وميكن لهذه املراكز أيًضا أن حتصل على موارد املعرفة في اإلحتاد األوروبي وجتعلها متاحًة أكثر ملجلس التعاون 

اخلليجي. وسيساهم الصندوق املوصى به آنًفا في دعم بعض البرامج واملشاريع التي تديرها هذه املراكز. 

يجب  املعتمدة.  اللغة  التعاون اخلليجي من حيث  توّفًرا لطالب مجلس  أكثر  الثانية: جعل اجلامعات  اخلطوة 
االقتداء باألمثلة الناجحة في بعض بلدان اإلحتاد األوروبي فجزٌء من مهمة املكلَّف املذكور آنًفا يكمن في تسهيل تصميم 

برامج الشهادات وتقدميها في اإلجنليزية. وهذا ما سيتطلّب حتلياًل أعمق ملواضيع الشهادات وأعدادها وأنواعها. ميكن 

استخدام الصندوق املذكور أعاله لتأمني الدعم املادي األساسي لشهادات مثل هذه حتى ُتصبَح مكتفية بذاتها من دون 

احلاجة إلى أي دعم خارجي بعد خمس سنوات.

وستكون هذه اخلطوة مطلوبًة من مجلس التعاون اخلليجي أيًضا لتنويع مناهج اللغة في نظم التعليم فينبغي أن تصبح 
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قبل  اللغوي من  للتدريب  مراكز  إنشاء  الضروري  الوطني. وسيكون من  املنهج  اإلسبانية والفرنسية واألملانية جزًءا من 

القطاع اخلاص أو بواسطة التمويل األجنبي إلكمال التعليم اللغوي الرسمي.

اخلطوة الثالثة: حتديد متثيل أفضل للصورة العامة. لقد أقّر مجلس التعاون اخلليجي واإلحتاد األوروبي باحلاجة 
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امللحق 1: تعليق على احملتوى املتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي لبرنامج العمل املشترك 

التعليقاتا	ليات المقترحةمجاالت التعاون في التعليم العالي

1  االستمرار في التعاون بني اإلحتاد األوروبي ومجلس
التعاون اخلليجي على مستوى كبار املسؤولني واخلبراء. 

2  تعزيز مشاركة مجلس التعاون اخلليجي في برنامج
"إيراسموس موندوس" وبرامج ماري كوري العلمية

املتنّقلة. على اجلامعات اختياراملجاالت التي تعتقد أنها

األكثر مالءمًة مع قوانينها الداخلية وقوانني إجراءات 

وزارة التعليم العالي املعنّية.

·  تأسيس مجموعة خبيرة مشتركة بني التكّتلني للمتابعة
والتنسيق بشكل منتظم

·  النظر في إمكانية التعاون بني رابطة اجلامعات األوروبية
 وجلنة رؤساء ومديري اجلامعات في مجلس التعاون

 اخلليجي. 

 

·  تنظيم حمالت الترويج والتوعية في املنطقة
·  النظر في إمكانيات الشراكة بني مجلس التعاون

اخلليجي واجلامعات اإلحتاد األوروبي.

·  مت إحراز بعض التقّدم في هذا املجال.
·  تبقى هذه الناحية من التعاون املشترك غير
مستثمرة متاًما مع بعض النجاحات املستقلّة

من الطرفني.

3  تأسيس شراكة ثابتة بني جامعات اإلحتاد األوروبي
 ومجلس التعاون اخلليجي للتعاون في تعليم اللغة

 العربية ودراسات الشرق األوسط كما اللغات

 والدراسات األوروبية التي ستكون اجلامعات مستعّدة

 ملتابعة وحدات التعلّم والتدريبات اخلاصة بها.

·  دراسة إمكانية زيادة التبادالت بني الطالب وهيئات
التدريس في اللغة العربية ودراسات الشرق األوسط

واللغات والدراسات األوروبية.

·  لم يتم النظر في هذا اجلانب غير املعَبّر عنه من
 التعاون.

 4  تأسيس وتطوير برامج مراقبة مشتركة بني جامعات
 مجلس التعاون اخلليجي واإلحتاد األوروبي التي من

م املنح لطالب جامعات املجلس ليتابعوا  خاللها تقَدّ

 دراستهم في اإلحتاد األوروبي في مجاالت أساسية

 ومهّمة لدول املجلس.

·  تعزيز وتسهيل التعاون احلالي بني جامعات مجلس 
التعاون اخلليجي وجامعات اإلحتاد األوروبي املرموقة في 

ما يتعلّق باملراقبة املشتركة لبرامج التعليم العالي.

·  تؤّمن األمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي الئحًة في
 اجلامعات العامة واخلاصة املعتَرف بها في بلدان املجلس.

 ويقوم اإلحتاد األوروبي بوضع الئحة مماثلة.

ا أو حتى غائبة ·  املعلومات املتوّفرة محدودة جًدّ
حول التقّدم في هذا املجال.

·  خطوة إجرائية ليس إال.

·  املطبوعات الرسمية ومنافذ اإلعالم التي مت 
استشارتها تذكر عدم تأسيس هذه املجموعة حتى اآلن

·  ّمت عقد اجتماعات عديدة ذات مستوى رفيع في 
السنوات اخلمس املاضية. غير أنه لم يتم ذكر وضع

تدابير مشتركة للتعاون بني هاتني الهيئتني غير القابلتني

للمقارنة. لرّمبا يجدر عليهما البدء بتصميم رؤيا جديدة

وتصّور النتائج املرجّوة اخلاصة بالتعاون بني اإلحتاد

األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي في هذا املجال.
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التعليقاتا	ليات المقترحةمجاالت التعاون في التعليم العالي

5  التعاون مع جامعات اإلحتاد األوروبي في تطوير
برامج أكادميية في جامعات مجلس التعاون اخلليجي

مع التركيز على تخصّصات علمية جديدة كاالستخدام

املسالم للطاقة النووية وعلم الوراثة، إلخ.

·  تنظيم ورشة عمل في إحدى جامعات مجلس التعاون
اخلليجي (ميكن التنسيق مع جامعة البحرين لتنظيم هذا

النوع من ورش العمل مبا أن مركز التعلّم اإلكتروني يقع

هناك) فيما ميكن للجامعات املعنية من الطرفني أن تشارك

في هذه الورشة.

·  تنظيم ورش العمل حول األداء األمثل لهذه املواضيع.

·  النظر في رأي اإلحتاد األوروبي حول املساعدة التي
ميكن أن تؤّمنها جامعات اإلحتاد ملجلس التعاون اخلليجي

في إطار التعليم التعاوني التي تقّدمه جامعات اإلحتاد

األوروبي.

·  تنظيم ورشة عمل في إحدى جامعات مجلس التعاون
اخلليجي (ميكن التنسيق مع جامعة امللك  عبد العزيز،

جامعة امللك سعود أو جامعة اخلليج العربية) حيث ميكن

ملمثلي اجلامعات من الطرفني املشاركة لتحديد فرص التعاون.

5،1  حث بلدان اإلحتاد األوروبي على تطوير آلية لتبادل
خبرة التعلّم اإللكترونية مع جامعات مجلس التعاون

اخلليجي.

·  مت تطوير بعض التوصيات لوضع السياسات·  تنظيم ورش العمل حول األداء األمثل لهذا املوضوع.

5،2  حث جامعات اإلحتاد األوروبي على تأسيس 
شراكات مع دول مجلس التعاون اخلليجي في مجال 

التعليم التعاوني لتمكني تبادل اخلبرات وفتح األبواب أمام 

الطالب من الطرفني ليتعّرفوا البرامج التدريبية الصناعية

والتجارية. 

·  النظر في رأي اإلحتاد األوروبي حول املساعدة التي
ميكن أن تؤّمنها جامعات اإلحتاد جلامعات مجلس التعاون

اخلليجي في إطار التعليم التعاوني التي تؤّمنه جامعات

اإلحتاد. 

·  خطوة متهيدية. ما من تفاصيل متوّفرة.

·  مت ذكر هذه اخلطوة  بشكل عابر إلعالن مكافأة
املنحة لتطبيق هذه اخلطوة. لم يتّم العثور على تفاصيل

إضافية.

·  خطوة متهيدية غير معَبّر عنها بوضوح. 

·  خطوة متهيدية. عقد العديد من االجتماعات املشابهة،
ومت مشاركة العديد من املُكتشفات واستخالص مجموعًة

من التوصيات لوضع السياسات. 
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التعليقاتا	ليات المقترحةمجاالت التعاون في التعليم العالي

5،3  احلث على التعاون مع جامعات اإلحتاد األوروبي
لرفع مستوى األداء األكادميي (املستوى القيادي

للجامعات، مستوى هيئة التدريس أو املستوى اإلداري)

من خالل مشاركة جامعات مجلس التعاون اخلليجي

في مشاركة األداء األمثل.

·  تنظيم ورشة عمل في إحدى جامعات مجلس التعاون
اخلليجي حيث ميكن ملمثلي اجلامعات من الطرفني املشاركة

لتحديد فرص التعاون.

·  يتداخل مع اآلليات السابقة احملّددة أعاله.
مت عقد اجتماعات مشابهة.

التعليقاتا	ليات المقترحةمجاالت التعاون في التعليم العالي

1  حتقيق أعلى درجات التعاون بني جامعات ومراكز
البحث ملجلس التعاون اخلليجي واإلحتاد األوروبي في

مشاريع البحث املشتركة التطبيقية التي بواسطتها ميكن

نقل املعرفة والتكنولوجيا احلديثة من بلدان اإلحتاد إلى

دول املجلس في املجاالت التي تهّم بلدان املجلس

كالتكنولوجيا املتعلّقة باملياه (أي التقنيات الشمسية املطَبّقة

 على التحلية)، الطاقات املتجددة (الشمسية والهوائية)،

 البيئة، التكنولوجيا البيولوجية، تكنولوجيات النانو 

والبتروكيماويات.

·  تأسيس حوار عملي وتكنولوجي خاص بالسياسات للتعامل
مع القضايا الرئيسة للبحث والتطوير واالبتكار.

·  تطوير طرائق ووسائل لضمان مشاركة باحثي مجلس
التعاون اخلليجي في برنامج اإلطار السابع املعني بالتنمية

البحثية والتكنولوجية من خالل املنح.

·  تأمني الفرص لباحثي مجلس التعاون اخلليجي (من خالل
اجتماعات دون اإلقليمية للمشاركة في مشاريع البحث 

املشتركة التي تنّظمها معاهد البحث األوروبية بهدف تعزيز

إمكانياتها وخبراتها.

·  دعوة باحثي اإلحتاد األوروبي للمشاركة في بعض
املشاريع احلالية في دول مجلس التعاون اخلليجي.

·  يتداخل مع اآلليات السابقة احملّددة أعاله.

·  غير معّبر عنها بوضوح. ذكرت حاالت تأسيس ناجحة.

·  غير معّبر عنها بوضوح. ذكرت حاالت تأسيس ناجحة. 

2  فتح املجاالت أمام جامعات مجلس التعاون اخلليجي
ومراكز البحث اخلاصة به لالستفادة من مبادرة

اإلينكونت للبحث العلمي. أمثل.

·  توسيع مشاركة جامعات ومراكز البحث في مجلس التعاون
اخلليجي لالستفادة من هذه املبادرة. 

·  غير معّبر عنها بوضوح.
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التعليقاتا	ليات المقترحةمجاالت التعاون في التعليم العالي

3  نقل خبرات اإلحتاد األوروبي في مجال تأسيس
برامج متويلية وبحثية إدارية إلى جامعات ومراكز البحث

الوطنية في مجلس التعاون اخلليجي وتأسيس عالقة

طويلة األجل لدعم هذه املمارسات في مجال البحث. 

·  يؤّمن اإلحتاد األوروبي املستندات حول خبراته السابقة
في هذا املجال في أقرب اجتماع مشترك للطرفني كما ينّظم

محاضرًة تدور حول هذا املوضوع. 



28 الرقم 6  |  كانون الثاني/يناير 2014

ية
حث

 ب
ت

سا
را

د

28

املؤلفون 
 )Ahmed Ali M. al-Mukhaini( أحمد علي املخيني

هو باحث مستقل في مجال التطّورات السياسية، وحقوق 

اإلنسان واحلوار، كما أنه األمني العام املساعد السابق 

ملجلس الشورى العماني.

حول شراكة
من  مجموعة  سنتني وتنّفذه  على  شراكة  مشروع  ميتّد 

 ،)IAI( الدولية  املؤسسات، على رأسها معهد األعمال 

ويسعى  جزئي.  بشكٍل  األوروبية  املفوضية  ومتّوله 

بني  العالقات  لتعزيز  وسائل  اكتشاف  إلى  املشروع 

اخلليجي  التعاون  مجلس  ودول  األوروبي  اإلحتاد 

السياسات،  نحو  املوّجهة  األبحاث  تنفيذ  خالل  من 

ونشاطات اإلمتداد والتدريب والنشر. ويهدف املشروع 

األوروبي  اإلحتاد  بني  والتعاون  الفهم  دعم  إلى  بكليته 

خاص  بشكٍل  التركيز  مع  اخلليجي،  التعاون  ومجلس 

على املجاالت االستراتيجية التي مّت حتديدها في برنامج 

العمل املشترك في العام 2010 مثل التجارة والتمويل 

والطاقة واألمن البحري واإلعالم والتعليم العالي.

للمزيد من املعلومات، ميكن زيارة املوقع

www.sharaka.eu 


