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د. عاطف أبو سيف *

* رئيس حترير فصلية "سياسات"، أستاذ جامعي- غزة.

)*( تقيم إسرائيل عالقات وثيقة مع االحتاد األوروبي في كافة 
السياسية واالقتصادية واألمنية والعلمية، وتعود عالقة  املجاالت 
إسرائيل باالحتاد األوروبي إلى نهاية خمسينيات القرن املاضي بعد 
تأسيس اجلماعة األوروبية عقب توقيع كل من أملانيا وفرنسا وإيطاليا 
وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ على اتفاقية روما العام 1957 التي 
الذي  التكامل األوروبي  كانت حجر األساس في إطالق مشروع 
كافة  ليطال  ويتعمق  أوروبية  دول��ة   27 اآلن  ليضم  أفقيًا  سيتوسع 
األول  كانون  في  التنفيذ  حيز  لشبونة  اتفاقية  دخ��ول  مع  املجاالت 
العام 2009. ورغم العالقات املتينة التي ربطت إسرائيل بالدول 
واملساعدة  فلسطي  في  إسرائيل  دولة  قيام  منذ  الكبرى  األوروبية 
إال  كذلك،  وبعده  قيامها  قبل  الناشئة  الدولة  تلقتها  التي  املهولة 

التعاون في قطاع التعليم

بني إسرائيل واالحتاد األوروبي

اجلديد  األوروب��ي  بالكيان  تربطها  اتفاقية  أول  وقعت  إسرائيل  أن 
العام 1964 ومت توسيع االتفاقية إلى اتفاقية تفضيلية العام 1970 
ومن ثم اتفاقية تعاون العام 1975 وبعد ذلك شراكة العام 1995 
عمل  خطة  اتفاقية  ذلك  وبعد   )2000 العام  التنفيذ  حيز  )دخلت 
العام 2004. وهي مسيرة طويلة اتسمت بتعميق التعاون وتعزيزه 
وصواًل إلى مراحل متقدمة من التكامل واإلدماج خاصة في املجال 

االقتصادي والعلمي. 
لقد استند تطور عالقة إسرائيل باالحتاد على إستراتيجية إسرائيلية 
ناجحة تعمل على فصل مسارات تطور العالقات املختلفة بعضها عن 
بعض بحيث ال يرتبط تطور العالقة االقتصادية مثاًل مبسار مواقف 
وبذلك  األوس��ط.  الشرق  في  بالصراع  اخلاصة  السياسية  االحت��اد 
جنحت إسرائيل في تطوير عالقاتها االقتصادية وصواًل إلى إنشاء 
منطقة جتارة حرة مع االحت��اد، وعالقاتها األمنية خاصة في مجال 
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حتاول هذه الدراسة حتليل عالقات إسرائيل مع االحتاد األوروبي 
التعاون  مكونات  أحد  بوصفه  التعليم  حقل  في  التبادل  مجال  في 
التي تؤسس لتعميق مجاالت التعاون االقتصادي واملعرفي واألمني. 
فالتبادل في مجال التعليم يخلق األرضية الصلبة للتطوير املستقبلي 
لنمو التعاون في القطاعات املختلفة ملا للتعليم من أهمية في وضع 

لبنات وأسس مستقبلية لهذا التعاون. 

التسليح ومحاربة اإلرهاب، وعالقاتها العلمية خاصة. 
أكثر  أنها  حيث  من  خاصة  بعدًا  بإسرائيل  االحت��اد  عالقة  وتأخذ 
م��ج��االت ال��ت��ع��اون ب��ي ال��ط��رف��ي ت��ق��دم��ًا وأق��ل��ه��ا إث���ارة للحساسية 
وأبعدها عن األضواء والنقد. ورغم أن هذه العالقة متس الشعب 
الفلسطيني بطريقة مباشرة إال أنها ال تلقى نقدًا واحتجاجًا كافيًا. 
فإسرائيل خاصة في مجال التعاون العلمي تتمتع بكل ما تتمتع به 
الدول األوروبية األعضاء وتدخل في كل برامج ومشاريع االحتاد 
العلمية. ويساعد إسرائيل في ذلك تقدمها العلمي والتكنولوجي، 
من  جتعل  والتطوير  بالبحث  املتعلقة  املختلفة  املؤشرات  أن  حيث 

إسرائيل شريكا مهما بالنسبة لالحتاد األوروبي. 
والتطوير من  البحث  إنفاقًا على  العالم  في  أكثر دولة  فإسرائيل 
اإلسرائيلية  املصروفات  تبلغ  حيث  العام،  القومي  ناجتها  مجمل 
وتلي  8ر%1،  االحت��اد  دول  في  الصرف  متوسط  يبلغ  فيما  5ر%4 
اليابان بنسبة 3ر3% تليها كوريا بنسبة  القائمة الدولية  إسرائيل في 
البحث  صعيد  وعلى   1 6ر%2.  بنسبة  املتحدة  والواليات  9ر%2 
العلمي، فخالل الفترة 2000- 2009 فاز خمسة علماء إسرائيليي 
بجائزة نوبل في مجاالت العلوم2 وال يسبقها أوروبيًا إال بريطانيا )9( 
وأملانيا )6( وتسبقهم جميعًا الواليات املتحدة )53( عاملًا. كما تأتي 
إسرائيل تاليًا لسويسرا والسويد والدامنارك في التصنيف العاملي لعدد 

املنشورات العلمية لكل مليون من السكان.3
ومن اجلدير التذكير أن إسرائيل تقيم عالقات علمية خاصة منذ 
نشأتها مع الدول األوروبية الكبرى خاصة فرنسا وأملانيا وبريطانيا، 
ومن الصعب تخيل النهضة العلمية اإلسرائيلية دون استحضار الدور 
املختبرات األوروبية  العالقات خاصة فتح  لعبته هذه  الذي  الكبير 
أمام البحث اإلسرائيلي وتصدير املعرفة واخلبرات إليها مبكرًا. كما 
قامت إسرائيل وفور سقوط جدار برلي بتوسيع عالقاتها العلمية 

وأوروبا  االحتاد من دول وسط  في  املنضوية حديثًا  الدول  لتشكل 
وشرقها هدفا لها. 

حتاول هذه الدراسة حتليل عالقات إسرائيل مع االحتاد األوروبي 
في مجال التبادل في حقل التعليم بوصفه أحد مكونات التعاون التي 
واألمني.  واملعرفي  االقتصادي  التعاون  مجاالت  لتعميق  تؤسس 
فالتبادل في مجال التعليم يخلق األرضية الصلبة للتطوير املستقبلي 
لنمو التعاون في القطاعات املختلفة ملا للتعليم من أهمية في وضع 

لبنات وأسس مستقبلية لهذا التعاون. 
وينقسم التعاون بي إسرائيل واالحتاد في مجال التعليم إلى قسمي 
أساسيي، يتعلق األول بالتعاون في البحث العلمي والتطوير خاصة 
املتعلق منه   باجلامعات، ويتعلق اآلخر بالتعاون في مجاالت التبادل 
الطالبي والتعاون بي اجلامعات ضمن برامج االحتاد املخصصة لذلك 

وهو ما سيحظى باهتمام أكبر في هذه الدراسة.4

التعاون العلمي 
العلمية، وتكاد تكون  تشترك إسرائيل في معظم برامج االحتاد 
البرامج.   هذه  في  الشريكة  الوحيدة  األوروب��ي��ة  غير  الدولة  دائمًا 
إس��رائ��ي��ل ع��ض��و م��ؤس��س ف��ي "أل���ي���ا"- احت���اد أك��ادمي��ي��ات العلوم 
 All European Academies والدراسات اإلنسانية األوروبية
وم��ق��ره أم���س���ت���ردام،  ال���ذي ي��ض��م 53 م��ؤس��س��ة م��ن أرب��ع��ي دول��ة 
أوروبية. وإسرائيل بالطبع الدولة غير األوروبية الوحيدة املشاركة 
في االحتاد.5 وهي عضو مؤسس في اجلمعية األوروبية للبيولوجيا 
 European    Organization for Molecular اجلزئية 
Biology )EMBO(   التي ساهمت إسرائيل في تأسيسها العام 

1964. كما أن إسرائيل عضو مراقب في مؤسسة العلوم األوروبية 
التي تضم 78 مؤسسة من 30 دولة أوروبية  ومن ضمن 18 دولة 
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يشكل التعاون في مجال التعليم والتبادل اجلامعي بني إسرائيل 
واالحتاد املكون الثاني في العالقة التعليمية بني الطرفي،ن وهو يهدف 
إلى تعزيز التبادل بني اجلامعات اإلسرائيلية ونظيراتها األوروبيات 
إسرائيلية  أكادميية  وطواقم  وباحثني  لطالب  جامعية  منح  وتوفير 
للمشاركة في برامج اجلامعات األوروبية التعليمية بجانب إيفاد طالب 

أوروبيني للدراسة في اجلامعات اإلسرائيلية. 

املعروف  السنكروترون األوروبي  أشعة  أوروبية شريكة في معهد 
اختصارًا ب�" ESRF"، وتساهم إسرائيل في تغطية 1% من موازنة 
األوروب��ي  املجلس  مع  متينة  عالقات  إسرائيل  وأقامت  املعهد.  
لألبحاث النووية املعروف ب� "سيرين" CERN منذ تأسيسه العام 
1954 ويقوم معهد التخنيون باستخدام مختبرات املركز ومعداته. 
وأصبحت إسرائيل العام 1991 عضوًا مراقبًا في املجلس ومت ترقية 
عضويتها العام 2009 إلى مراقب خاص تشارك في جلسات املركز 
وتساهم في النقاش حول القضايا احلساسة.  ووفق رئيس اللجنة 
العلمي  التاج  املركز يشكل "جوهرة  العليا فإن  اإلسرائيلية للطاقة 
عضويته  على  احل��ص��ول  إس��رائ��ي��ل  على  يجب  ال���ذي  األوروب����ي" 

الكاملة. 6
غير أن إسرائيل متكنت أن تشارك في مجمل البرامج العلمية التي 
يرعاها االحتاد والتي متنح عضويتها إلسرائيل امتيازات كبيرة تساهم 
في دفع العلوم والتعليم في إسرائيل قدمًا إلى األمام. وتشمل هذه:

التابع لالحتاد  )1( برنامج اإلطار للبحث والتطوير التكنولوجي 
 EU Framework Programme for األوروب������ي 

  Research and Technological Development

وقعت إسرائيل اتفاقية دخول البرنامج العام 1996 ودخلته فعليًا 
العام 1998 لتصبح أول دولة غير أوروبية تشارك فيه. واستفادت 
إسرائيل خالل الدورة اخلامسة للبرنامج )1998-2001( من 623 
مشروعًا وفي الدورة السادسة )2002-2006( 756 مشروعًا وفي 
الدورة السابعة )2007-2013( 428 مشروعًا.7  وتذهب الغالبية 
اجلامعات  إل��ى  البرنامج  ضمن  اإلسرائيلية  املشاريع  من  العظمي 
اإلسرائيلية  اجلامعات  فازت  مثاًل  اإلسرائيلية.  التعليمية  واملراكز 
خالل الدورة السادسة ب� "369" مشروعًا وهو ما يشكل 49% من 
مجمل ما استفادته إسرائيل من كل الدورة السادسة، فيما حصلت 
وحتى منتصف فترة الدورة السابعة على "264" مشروعًا ويساوي 

61% من مجمل االستفادة اإلسرائيلية. 

جدول )7.11( : املشاريع املمنوحة للجامعات اإلسرائيلية في 
الدورة الساسة والدورة السابعة )نصف املدة(8

الدورة السابعةالدور ة السادسةاملؤسسة 
6953معهد وايزمان لألبحاث

198جامعة حيفا
8553اجلامعة العبرية في القدس

6548جامعة تل أبيب
7855التخنيون

2725جامعة بن غوريون 
2522جامعة بار إيالن
----1اجلامعة املفتوحة

369264املجموع
مجمل املشاريع املمنوحة 

إلسرائيل
756428

61%49%النسبة

وبلغة األرقام فقد تلقت اجلامعات اإلسرائيلية في الدورة الرابعة 
مشاريع بقيمة 1ر32 مليون يورو وفي الدورة اخلامسة من البرنامج 
ما قيمته 5ر70 مليونا وفي السادسة ما قيمته 2ر114 مليونا وفي 

الدورة السابعة ما قيمته 139 مليونًا. 9
EUREKA 2( برنامج(

في  التعاون  لتطوير  البرنامج  ه��ذا  األوروب���ي  االحت��اد  يخصص 
الصناعات التكنولوجية عبر متويل للنشاطات احلكومية واخلاصة. 

ووقعت إسرائيل اتفاقية دخول البرنامج العام 2000.  
)3( جاليليو

الفضاء  البرنامج األوروب��ي خلدمات  تعتبر مشاركة إسرائيل في 
العام 2004 واحدًا من أهم اتفاقيات التعاون العلمي التي جنحت 
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البحث  إقامتها، وهي شكلت إضافة جديدة لصناعة  إسرائيل في 
العلمي في إسرائيل، كما أنه سيوفر إلسرائيل فرصا مهمة في تعزيز 

استفاداتها األمنية من مشاريع االحتاد العلمية. 
 Competitiveness and واالخ��ت��راع   التنافس  برنامج   )4(

Innovation Framework Program )CIP(
)5( التعاون األوروبي املشترك في العلوم والتكنولوجيا

European Cooperation in Science and Technol-
ogy )COST( 

التعاون في مجال التعليم والتبادل اجلامعي
يشكل التعاون في مجال التعليم والتبادل اجلامعي بي إسرائيل 
واالحتاد املكون الثاني في العالقة التعليمية بي الطرفي،ن وهو يهدف 
إلى تعزيز التبادل بي اجلامعات اإلسرائيلية ونظيراتها األوروبيات 
إسرائيلية  أكادميية  وطواقم  وباحثي  لطالب  جامعية  منح  وتوفير 
إيفاد  بجانب  التعليمية  األوروبية  اجلامعات  برامج  في  للمشاركة 

طالب أوروبيي للدراسة في اجلامعات اإلسرائيلية. 
التعليم  مجال  في  تعاونه  لبرامج  أه��داف  أربعة  االحت��اد  ويحدد 

والتدريب وتتمثل في:
 دعم الدول الشريكة خارج االحتاد في جهود حتديث برامجها . 1

التعليمية.
والثقافات . 2 الشعوب  بي  والتفاهم  املشتركة  القيم  تعزيز   

املختلفة.
 تطوير وضعية االحتاد كمركز رائد للتعليم والتدريب.. 3
 حتسي جودة اخلدمات واملصادر اإلنسانية في االحتاد من . 4

خالل التعليم املشترك وتبادل املمارسات السليمة.
وبشكل عام أطلق االحتاد مجموعة من املشاريع للتعاون التعليمي 

مع دول العالم هي:
برنامج إيرازموس موندوس. 	 
 	.TEMPUS برنامج تيمبوس
برنامج التعاون مع الدول الصناعية )الواليات املتحدة وكندا 	 

واليابان وكوريا اجلنوبية ونيوزيلندا وأستراليا.(
برنامج جون مونيه.	 
بالدول اإلفريقية 	  edulink اخلاص  التعليمي  الرابط  برنامج 

والباسيفيكية والكاريبي.

برنامج ألفا اخلاص بدول أميركا الالتينية. 	 
وكما ميكن املالحظة من أسماء البرامج السابقة فإن إسرائيل تستفيد 
أساسًا من ثالثة برامج أساسية، هي: برنامج إيرازموس موندوس 
الرابط  برنامج  أن  حيث  مونيه،  جون  وبرنامج  تيمبوس  وبرنامج 
ألفا،  برنامج  وكذلك  األوس��ط،  الشرق  منطقة  يشمل  ال  العلمي 
فيما برنامج الدول الصناعية لم تشترك فيه إسرائيل حتى اآلن. كما 
تشارك إسرائيل في مشروع "شعب لشعب" ضمن برنامج اإلطار 
العلمي حتت  والتبادل  والطالب  األكادمييي  لتعزيز حركة  الهادف 

اسم برنامج "ماري كوري".
وبشكل عام فإن إسرائيل من الدول القليلة التي حظيت مبعاملة 
خاصة في مجال التبادل التعليمي مع االحتاد، فهي واحدة من الدول 
التي وقع معها االحتاد إعالنا مشتركا حول التعاون في مجال التعليم 
بجانب الهند واملكسيك والبرازيل. إضافة لتلك البلدان فقد أطلق 
االحتاد حوارًا خاصًا في مجال التعليم مع الصي وأستراليا )2007( 

وتعاونًا خاصًا مع الواليات املتحدة وكندا )2006(. 
وجاء اإلعالن املشترك خالل الزيارة التي قام بها مفوض التعليم 
والتدريب األوروبي "جي فيجيل" Ján Figeľ   في الفترة 17-14 
متوز 2008 . ووقع املفوض األوروبي ووزيرة التعليم اإلسرائيلية 
يولي تامير بيانًا مشتركًا حول التعاون في مجال التعليم بي الطرفي.

جاء في اإلعالن املشترك أن االحتاد وإسرائيل يرغبان في تعزيز 
التعاون واحلوار في مجاالت التعليم والتدريب. وأقر الطرفان في 
البيان أهمية التعليم في تطوير اقتصاديات قائمة على املعرفة ودوره 
في تطوير النمو وسوق العمل ومواجهة حتديات العوملة.  وطالب 
الطرفان بتعزيز حركة الطالب والباحثي والطواقم األكادميية وتطوير 
التعاون بي مؤسسات التعليم العالي في الطرفي وتوفير فرص أكبر 

للتدريب خاصة للشباب. 
بقرابة  البرنامج  املشاركي ضمن  الطالب اإلسرائيليي  زاد عدد 

70% في العام الدراسي 2008-2007.
وقرر الطرفان جملة من التوصيات التي سيعمالن على حتقيقها 

وتشمل:10
تشرف . 1 والتدريب  بالتعليم  خ��اص  قطاعي  ح��وار  إط��الق   

عليه املفوضية ووزارة التعليم في إسرائيل ويقومان بتحديد 
أول���وي���ات ت��دخ��ل ف��ي ه���ذا ال��ق��ط��اع خ��اص��ة ف��ي م��ج��االت 



77

وباملقارنة مع الدول العربية التي استفادت من املشروع، فإن عدد 
خالل  البرنامج  منح  من  استفادوا  الذين  اإلسرائيليني  الباحثني 
إن مجموع  أية دولة عربية مشاركة. بل  أكبر منه في  الفترة نفسها 
الباحثني اإلسرائيليني يفوق مجموع الباحثني من البلدان العربية 
اخلمسة املجاورة إلسرائيل: مصر وفلسطني واألردن ولبنان وسورية 
إذ يبلغ مجموع املستفيدين من هذه البلدان 27 طالبًا وطالبة مقابل 

39 مستفيدا إسرائيليا. 

واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  التعليمية  السياسات 
االعتراف  وت��ب��ادل  اللغات  وتعليم  امل���دارس  بي  والتوأمة 

بالشهادات واملخرجات التعليمية غير الرسمية. 
ت��ط��وي��ر السياسات . 2 امل��م��ارس��ات وم��راج��ع��ة  أف��ض��ل  ت��ب��ادل   

والتحديات وتعزيز املعرفة وبناء أواصر وروابط مشتركة، 
مع التركيز على ورش العمل ولقاءات اخلبراء لتحقيق ذلك. 

التعاون ضمن برنامج إيرازموس موندوس 
يعتبر برنامج إيرازموس موندوس واحدًا من أهم برامج التبادل 
اجلامعي بي االحتاد األوروبي ودول العالم. وسمي البرنامج على 
Erasmus Rotterdamus الذي عاش  اسم العالم الهولندي  
البرنامج وفق االحتاد األوروبي  في القرن اخلامس عشر. ويهدف 
إلى تعزيز جودة التعليم العالي من خالل املنح والتعاون األكادميي 
أربعة تدخالت  البرنامج من  العالم.11  ويتكون  بي أوروبا وبقية 

مركزية:
برامج  لتمويل  دعمًا  البرنامج  يقدم  حيث  املاجستير  برامج   )1(
ماجستير مشتركة مقترحة من قبل ثالث مؤسسات جامعية في 

ثالث دول على األقل.
)2( املنح الدراسية عبر منح سنوية كاملة لطالب املاجستير تصل إلى 
21 ألف يورو في العام )من عام لعامي( ومنح لباحثي زوار 

لفترات تصل ثالثة أشهر وتصل إلى 13 ألف يورو. 
)3( الشراكة: ويتم ذلك عبر التعاون مع مؤسسات التعليم العالي 
في الدول الشريكة وإرسال طالب أوروبيي إلى الدول الشريكة 
مبنح مالية تصل إلى 3000 يورو وباحثي مببالغ تصل 13 ألف 

يورو لفترات ال تتجاوز ثالثة أشهر.
ودراس��ات  متنوعة  مشاريع  دع��م  خ��الل  من  التواصل  تعزيز   )4(

وإصدارات وورش عمل ورسوم جامعية وجمعيات خريجي.
له  وخصصت   2008-2004 األول��ى  البرنامج   مرحلة  ب��دأت 
يعرف  ما  لدعم  إضافية   موازنة  بجانب  يورو  مليون   230 ميزانية 
املاجستير  دراس��ة  ويدعم  مليونًا.   70 بقيمة  اخلارجية  بالنشاطات 
غير  واجلامعات  األوروبية  اجلامعية  املؤسسات  بي  التعاون  ويعزز 
األوروبية. ويقدم منحا لطالب العالم الثالث وللباحثي في الدول 
الشريكة كما يوفر منحا مالية لطالب االحتاد األوروبي الراغبي في 

الدراسة في الدول الشريكة.
أما في املرحلة الثانية فقد مت توسيع البرنامج لتوفير منح لدرجات 
مشتركة  برامج  تطوير  أو  للطالب  منح  تقدمي  س��واء  ال��دك��ت��وراه، 
غير  ال��دول  مشاركة  أمام  الباب  فتح  ومت  املختلفة،  اجلامعات  بي 
كاملة  منح  وتقدمي  املاجستير  برامج  في  كامل  بشكل  األوروب��ي��ة 
دمج  مت  كما  املشتركة.  بالبرامج  لاللتحاق  األوروب��ي��ي  للطالب 
برنامج النشاطات اخلارجية ضمن التدخل اخلاص بدعم الشراكات. 
ومت تنفيذ 103 برامج ماجستير مشتركة في املرحلة األولى وفق 

التالي:12
6000 منحة لطالب الدول الشريكة )28 منحة لطالب إسرائيليي(.

لباحثي  منحة   26( الشريكة  ال���دول  م��ن  للباحثي  منحة   1000
إسرائيليي(.

40 شراكة )اثنتان مع مؤسسات إسرائيلية(.
4000 منحة لطالب االحتاد في الدول الشريكة.

800 للباحثي األوروبيي في الدول الشريكة.
40 مشروع تواصل )مشروعان ملؤسسات إسرائيلية(.

واستفادت جامعتان إسرائيليتان من برنامج النشاطات اخلارجية 
و139 طالبًا وباحثًا. وبشكل عام استفاد 46 طالبًا وطالبة ماجستير 
-2004 الدراسية  األع��وام  خالل  البرنامج  منح  من  إسرائيل  من 
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2011. وتأتي إسرائيل تاليًا ملصر في ذلك في شركاء االحتاد من 
حوض املتوسط التي استفاد منها 57 طالبًا وطالبة، وتليها اجلزائر 
الطالب  تعداد  بلغ  فيما   .)31( وتونس  املغرب  من  وك��ل   )36(
طالبًا   14 البرنامج  من  استفادوا  الذين  الفلسطينيي  والطالبات 
وطالبة. 13  ومت إدخال منح الدكتوراه حديثًا إلى مكونات البرنامج، 
مبنحة  واحد  إسرائيلي  طالب  فاز  فقد  املتوفرة  اإلحصائيات  ووفق 

دكتوراه خالل العام 2010.
وتأتي إسرائيل في الترتيب العاشر من حيث عدد الباحثي الذين 
استفادوا من البرنامج العاشر من بي أكثر من تسعي دولة استفادت 
من البرنامج حيث بلغ تعداد الباحثي اإلسرائيليي الذين استفادوا 
من البرنامج 39 باحثًا من إجمالي 1064 استفادوا منه في الفترة 
املمتدة بي العامي الدراسيي 2004-2005 و 2010-2009. 
والصي   )293( املتحدة  ال��والي��ات  بعد  ذل��ك  في  إسرائيل  وتأتي 
وروسيا   )86( واستراليا   )95( والبرازيل   )129( والهند   )159(

)80( وجنوب إفريقيا )46( واملكسيك )40(. 14
وباملقارنة مع الدول العربية التي استفادت من املشروع، فإن عدد 
الباحثي اإلسرائيليي الذين استفادوا من منح البرنامج خالل الفترة 
نفسها أكبر منه في أية دولة عربية مشاركة. بل إن مجموع الباحثي 
اخلمسة  العربية  البلدان  من  الباحثي  مجموع  يفوق  اإلسرائيليي 
إذ  وسورية  ولبنان  واألردن  وفلسطي  مصر  إلسرائيل:  املجاورة 
مقابل  وطالبة  طالبًا   27 البلدان  هذه  من  املستفيدين  مجموع  يبلغ 

39 مستفيدا إسرائيليا. 
يوضح اجلدول التالي عدد الباحثي اإلسرائيليي الذين استفادوا 

من البرنامج مقارنة باملستفيدين العرب خالل تلك الفترة.

العددالبلد
39إسرائيل 
22املغرب
14سورية

8اجلزائر 
7مصر
7تونس
3لبنان

2األردن
1فلسطي
1السودان

وكما ميكن املالحظة فإنه وفيما متتلك الدول العربية فرصًا ملنافسة 
إسرائيل في تعداد الطالب املبتعثي للدراسة في أوروبا فإنها متتلك 
حظوظًا ضعيفة ملنافستها في مجال البحث والباحثي حيث تتفوق 

إسرائيل بشكل كبير عليها. 
مختلفة  تبادل  مشاريع  ضمن  اإلسرائيلية  اجلامعات  تدخل  كما 
وعادة  البرنامج.  نشاطات  ضمن  أوروبية  جامعات  مع  بالشراكة 
بتقدمي  بلجيكية  جامعات  تقوم  ما  املاضية  اخلمس  السنوات  في 
اجلامعات  وب��ي  بينها  مشتركة  الطالب  لتبادل  "حركة"  مشاريع 
من  طالب  منها  يستفيد  حيث  واإلسرائيلية  والفلسطينية  املصرية 
أكثر  في  اإلسرائيلية  اجلامعات  وشاركت  البلدان.  هذه  جامعات 
من أربعة مشاريع من هذا النوع. ويعتبر برنامج "احلركة األكادميية 
 EMAIL "بي االحتاد األوروبي" املعروف اختصارًا باسم "إمييل
أهم مشروع ضمن هذه الفئة، كما يعرف البرنامج باسم "تدخل 
البرنامج  وتدير  إسرائيل".  لصالح  الثاني  موندوس  إي��رازم��وس 
أرب��ع  فيه  وت��ش��ارك  التشيكية    Masaryk "م��س��اري��ي��ك"  جامعة 
جامعات إسرائيلية، هي: حيفا واجلامعة العبرية وجامعة بن غوريون 
ومركز املجاالت املتعددة في هرتسيليا، فيما تشارك جامعات من 
ست دول، هي: أملانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والنمسا والتشيك. 

التعاون ضمن برنامج جون مونيه
يأخذ البرنامج اسمه من وزير اخلارجية الفرنسي جون مونيه الذي 
يعرف بأنه مهندس التكامل األوروبي بامتياز. بدأ إطالق البرنامج 

بي الدول األعضاء في االحتاد العام 1990 وهدف إلى:
 تعزيز املعارف والوعي حول التكامل األوروبي.. 1
 وتوضيح صورة االحتاد في العالم.. 2
 ودعم جودة الدراسات حول التكامل األوروبي.. 3
 وإفادة صناع السياسة من الدراسات العميقة في هذا املجال.. 4

نطاق  على  العمل  ف��ي  البرنامج  ب��دأ   2001 ال��ع��ام  م��ن  واب��ت��داًء 
عاملي، وتضم نشاطاته اآلن 62 دولة على مستوى العالم. والغاية 
اخلارجية للبرنامج هي تعزيز البحث والنقاش والنشاطات العلمية 
حول التكامل األوروبي في املؤسسات التعليمية في العالم. وتشمل 
منح البرنامج اخلارجية نشاطات لنشر املعرفة حول التجربة األوروبية 
األوروب���ي  بالبحث  متخصصة  علمية  جمعيات  إق��ام��ة  ،ومت��وي��ل 
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ومجموعات عمل مشتركة في هذا املجال وإقامة احتادات للباحثي، 
ومتويل كراس تدريسية ومساقات جامعية وبرامج علمية كاملة في 

هذا املجال.
متويال   761 و  متميزًا  مساقًا   124 دعم  مت   2008 العام  وحتى 
لكرسي باسم جون مونيه للدراسات األوروبية و 1982 مساقات 
دائمة ومنوذجية،  ومتويل دراسة 250 ألف طالب ومتويل إنشاء 54 

شبكة عملية ضمت 9000 عضو. 
 6 متويل   2010 ال��ع��ام  حتى  مت  فقد  إس��رائ��ي��ل  ملشاركة  بالنسبة 
السياسة األوروبية  البحث والدراسة في  بحثية في مجال  مشاريع 
تقدمت بها جامعات إسرائيلية. ومنح أستاذان جامعيان إسرائيليان 
حصل  حيث  األوروبية".  للدراسات  مونيه  جون  "كرسي  منحة 
البروفسور شارون باردو مدير مركز دراسة السياسة األوروبية في 

جامعة بن غوريون على منحة الكرسي العام 2010. 

TEMPUS التعاون ضمن برنامج تيمبوس
بدأ البرنامج العام 1990 ، ويهدف إلى إقامة تعاون بي مؤسسات 
التعليم العالي األوروبية ونظيرتها في الدول الشريكة. ووفق صفحة 

البرنامج باللغة العربية فإن غايته تتمثل في التالي:15
·  دعم مسار حتديث التعليم العالي في الدول الشريكة. 

دراسية  مواضيع  وضع  أجل  من  مشتركة  مشاريع  قيام  تسهيل    ·
ومناهج تدريس جديدة.

·  تشجيع اإلجراءات الهيكلية التي تساهم في إصالح أنظمة التعليم 
العالي ومؤسساته.

·  دعم مواكبة التطورات املؤدية إلى استحداث فرص عمل وزيادة 
النمو االقتصادي على الساحة األوروبية. 

منح  ميول  ال��ذي  موندوس"  "إيراسموس  برنامج  مع  التعاون    ·
الدراسات العليا وتنقل الطالب والكادر األكادميي.

قام  العام 2008. حيث  مرة  بالبرنامج ألول  إسرائيل  التحقت 
 Jean Figuel مفوض التعليم والتدريب في االحتاد جي فيجويل
خالل زيارته سابقة الذكر في متوز 2008 ووزيرة التعليم البروفسور 
العالي.  التعليم  مجلس  في  تيمبوس  مكتب  بافتتاح  تامير  يولي 
ويشارك في املرحلة احلالية )2007-2013( 28 شريكًا من خارج 
االحتاد تتوزع في البلقان وشرق أوروبا ودول حوض املتوسط وآسيا 

الوسطى. وتتوزع تدخالت البرنامج إلى: 
 مشاريع مشتركة في مؤسسات التعليم العالي تهدف إلى تعزيز . 1

حضورها في املجتمع، وتطوير عالقتها مع سوق العمل وتعزيز 
مثلث املعرفة )التعليم والبحث واالختراع(.

احملتوى . 2 على  والتركيز  وحتديثها  وأقلمتها  املناهج  تطوير   
والهيكلية وطرق التدريس.

 إصالح إدارة التعليم العالي. . 3
 تطوير شبكات تواصل لتعزيز التعاون في قضية معينة.. 4

نسبة الطلبات التي تشترك فيها الدولة كمنسق وشريك: إسرائيل والدول العربية16

2011201020092008الدولة
2212إسرائيل
5633السلطة
771115مصر

5655األردن
3433سورية
5657لبنان

5877تونس
4666اجلزائر
991312املغرب

2ليبيا
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مشاركة إسرائيل في تيمبوس 172011-2008

عدد الطلبات 
التي نسقتها

عدد الطلبات 
التي تشترك 

فيها كمنسق أو 
شريك

نسبة الطلبات التي 
تشترك فيها كمنسق 

أو شريك

2011312%2
201038%2
200969%1
200829%2

في العام 2008 شاركت ست مؤسسات تعليم عال في مشاريع 
بها  ف��ازت  مشاريع  إسرائيليتان  مؤسستان  ق��ادت  فيما  مشتركة، 
وشملت )1( اجلامعة العبرية: مشروع لتطوير مناهج تعليم الهندسة 
ريشون  ف��ي  األك��ادمي��ي��ة  اإلدارة  دراس���ة  كلية   )2( الطبية،  احليوية 

لتسيون: تعزيز املبادرات في التعليم العالي.
برامج  في  مؤسسات  ثالث  شاركت  فقد   2009 العام  في  أما   
مشتركة، فيما نسقت ست مؤسسات مشاريع تقدمت بها إسرائيل 
شملت )1(  اجلامعة العبرية ومركز املجاالت املتعددة )هرتسيليا( 
وإحتاد  غوريون  بن  وجامعة  والتصميم  للفنون  بتسلئيل  وأكادميية 
مركزي  مكتب  إقامة  مشروع  في  املتعددة  املجاالت  مركز  طالب 

مسؤول عن تكامل املعايير الدولية كمعايير جودة.
)منسقًا(  للهندسة  شمعون  سامي  كلية  ف��ازت   2010 العام  في 
ومعهد حولون للتكنولوجيا ومركز املجاالت املتعددة وكلية أورط 
العالي: تطوير طرق خالقة  التعليم  باروود وكلية سابير ومجلس 
لتعليم اإلنكليزية، كما حصلت جامعة حيفا وكلية التربية العربية 

في حيفا على مشروع لتعليم نشط في العلوم.
في  إسرائيل  في  ع��ال  تعليم  مؤسسة   12 شاركت  ع��ام  وبشكل 
البرنامج وبلغت مجمل ما تلقته املؤسسات اإلسرائيلية خالل الفترة 
2008-2010 قرابة 4ر6 مليون يورو. 18 يذكر أن جامعة القدس 
واخلليل شاركتا في مشاريع مشتركة مع مؤسسات تعليم إسرائيلية. 

خالصة
تستحوذ العالقة في مجال العلم والتعليم بي االحتاد األوروبي 
سلم  في  تضعها  التي  اإلسرائيلية  احلكومة  اهتمام  من  الكثير  على 
أولويات برامجها التطويرية اخلارجية. ورغم ما قد يقال عن الشد 
االحت��اد  مواقف  بخصوص  خاصة  الطرفي  بي  السياسي  والتوتر 
باملطلق على مستوى  ينعكس  أن هذا ال  السلمية، إال  العملية  من 
العالقة العلمية وباقي مجاالت التعاون. وإسرائيل ال تنفك تفكر 
في كيفية تطوير هذه العالقة بحيث تصل باالستفادة منها إلى املرحلة 

القصوى.
وينصح بعض الباحثي اإلسرائيليي بضرورة اشتراك إسرائيل 
ملا  أوروب��ا  في  العالي  التعليم  نظم  لتوحيد  "بولونيا"  عملية  في 
إسرائيل.  في  العالي  التعليم  قطاع  على  منافع  من  هذا  سيجلبه 
هذه  تصاحب  قد  التي  التحديات  بعض  من  يحذرون  أنهم  إال 
املنافع، مثل تدفق الطالب األجانب إلى إسرائيل. إال أن حقيقة 
تقدم اجلامعات األوروبية وتسارع تطور جتارة اخلدمات في قطاع 
التعليم يجعل من وقوف إسرائيل خارج هذه العملية ضارًا كما 
التبادل  برامج  في  العربية  ال��دول  مشاركة  ورغ��م  ينصحون.19 
الطالبي إال أن مشاركتها ضعيفة وفي بعض املرات معدومة في 
بالقليل  إال  العربية  اجلامعات  تستفيد  العلمي وال  البحث  برامج 
هذا  بعض  عزو  ميكن  وفيما  األوروب��ي��ة.  العلمية  النشاطات  من 
أنه من  إال  تقدم ونهضة علمية عربية،  إلى عدم وجود  القصور 
إسرائيل  تلقاه  ال��ذي  الكبير  التحيز  عن  العي  إغماض  الصعب 
في  يساهم  ه��ذا  أن  خاصة  األوروب��ي��ة،  العلمية  املؤسسة  داخ��ل 
تعزيز هيمنة إسرائيل على الشعب الفلسطيني ومقدراته، سيما أن 
إسرائيل حترم اجلامعات الفلسطينية من املواد األساسية التي حتتاجها 
اجلامعات  تتمتع  فيما  والكيمياء،  الفيزياء  في  مختبراتها  لتطوير 
اإلسرائيلية بحرية االستفادة من كبريات املختبرات واملعامل البحثية 
األوروبية ويتمكن الباحثون والطالب اإلسرائيليون من املشاركة 

في التجارب العلمية األوروبية.
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