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  :  االددووليیة  االووططنيیة  االجامعاتت

  ووقططرر  لووكسمبووررجج  (االتنقليیهھ)  فى  وواالتنقلل  االهھجررةة

  ١۱باوولل  ددبليیوو  جي  جاستيینن

  االملخصص

  أأنن  .  كما  إإستثنائيیة  هھھھجررةة  بتددفقاتت  تتمتع  صغيیررةة  ددوولل  فى  كلتاهھھھما  تعملل  ٬،حيیثث  بحثيیة  كجامعاتت  عالميیة  معايیيیرر  ووقططرر  لووكسمبووررجج  جامعتا  تعكسس
  االعالمم.  أأنحاء  جميیع  منن  وواالططالبب  االباحثيینن  الستقبالل  االماضيیهھ  االعقوودد  خاللل  ووااسع  نططاقق  على  أأبوواابهھا  فتحتت  قدد  كلتاهھھھما

  للتنميیة  مسبقا  شررططا  يیعدد  االعالي  للتعليیمم  االددوولي  االبعدد  أأنن  حيیثث  كبيیررةة٬،    بددررجة  االعالمي  االتنقلل  على  كليیهھما  االبلدديینن    فى  االعالي  االتعليیمم  وويیعتمدد  هھھھذذاا٬،
  .  االبلدديینن  في

  بشبكاتت  تتمتع  وواالثررااء  االتنووعع  شدديیددةة  قووميیة  كددوولل  تصنيیفهھما  يیمكنن  ووااللتانن  -  ووقططرر  لووكسمبووررجج  جامعتي  قبلل  منن  االمعددةة  االتددوويیلل  إإستررااتيیجيیاتت  إإنن
  "ددووليیتانن".  جامعتانن  أأنهھما  على  بددقة  تصنيیفهھما  يیمكنن  "االووططنيیتيینن"  االرراائددتيینن  االجامعتيینن  أأنن  نجدد  االحالتيینن  تلكك  ففى    -متميیززةة  ووعالميیة  ااقليیميیة

  ووكذذلكتقوومم  االعالي  االتعليیمم  بددوونهھ  يیززددهھھھرر  ال  وواالذذىى  االددوولي  االعلمى  االتعاوونن  على  حدديیثاً    نشأةةاالم  االووططنيیة  االجامعاتت  تلكك  فتعتمدد   تلكك  وواالعلوومم.
  االنططاقق  على  االتووظظيیفف  تعزززز  أأنهھا  كما  وواالعلوومم٬،  االعالي  االعليیمم  مجاالتت  في  االمتساررعع  االعالمى  االتووااصلل  بتسهھيیلل  االشابة  االمحليیة  االددووليیهھ  االجامعاتت

  وواالططالبب.  وواالعامليینن  االتددرريیسس  هھھھيیئة  أأعضاء  منن  االثقافاتت  متعددددةة  االشبكاتت  ووددعمم  للحددوودد٬،  االعابرر  لتنقللاا  ددعمم  ووكذذلكك  منهھجي  بشكلل  االددوولي

  

  مقددمة

  االفكرريي  االحوواارر  وواانتاجج  وواالعلوومم  االعالي  االتعليیمم  أأنن  حيیثث  االعلميیهھ٬،  ووااالكتشافاتت  للتعلمم  ووااللغاتت  االثقافاتت  متعددددةة  مساحاتت  االبحثيیة  االجامعاتت  تتيیح
  االعالمي.  ووتتززاايیدد  االمستووىى  على  بهھا  االقيیامم  يیتمم  االتى  ااألنشططة  منن    تعدد  االمشترركك٬،  االتووااصلل  لغة  بإستخدداامم  منشووررااتتاال  ووااصدداارر  االمؤؤتمررااتت  ووتنظظيیمم
  وواالتى  االووططنيیة  االنماذذجج   ااالقتصادديیهھ  االتنميیة  فى  يیووجدد  كما  االمعررفهھ  مجتمع  بخلقق  يیعدد  مما  بنجاحح٬،  االجامعاتت  مأسسة  على  تعتمدد  "للتططوورر"

  ووططنيیة٬،  جامعة  خاللل  منن  االحجمم  صغيیررةة  االددوولل  بذذلكك  ووتقوومم  االعالي٬،  االتعليیمم  فى  باإلستثمارر  كافة  االددوولل  تقوومم  ووااليیوومم٬،  ٢۲)  ٢۲٠۰١۱٣۳  وومايیرر٬،  (ررااميیرريیزز
  االددوولة.  ووتتحملهھا  تتططلبهھا  االتى  االكبيیررهه  االنفقاتت  منن  االررغمم  على

  االموواارردد  نددررةة  ببببس  -االحجمم  صغيیررةة  االددوولل  فى  ووخاصة  –  لهھا  حصرر  ال  ووتحدديیاتت  مررتفعة  مصررووفاتت  يیتططلبب  قدد  جدديیددةة  مؤؤسساتت  إإنشاء  أأنن  إإال
  ووبرراايي  ماررتيینن  ؛٢۲٠۰١۱١۱  ووااخرروونن٬،  كررووسلي  ؛٢۲٠۰٠۰٨۸  ٬،  (باكشووسس  ااالقتصاددىى  االحجمم  ووفووررااتت  فى  نقصص  مع  االعاليیة  االكفاءااتت  ذذااتت  االبشرريیة

  وواالتنميیهھ٬،  ااالقتصاددىى  االتعاوونن  (منظظمة  ٢۲٠۰٠۰٠۰  االعامم  منذذ  االنامى  االعالمم  %  فى١۱٠۰  بنسبة  االثانووىى  بعدد  ما  االتعليیمم  تكلفة  ااررتفعتت  حيیثث  -    ٣۳)  ٬٢۲٠۰١۱١۱،
  .  ملحووظظ  بشكلل  االعلمى  ااالنتاجج  وويیتفاووتت    ٤)  ٢۲٠۰١۱١۱

  االمحلي  االسيیاقق  تعددتت  بحيیثث  وواالعلوومم  وواالتعليیمم  االترربيیة  فى  االووططنى  ااالستثمارر  لصالح    ملحووظظة  عائددااتت  االناجحة  االجامعاتت  منن  االعدديیدد  ووفررتت  لقدد
  جامعتى  بالذذكرر  وونخصص  ٥)  ٢۲٠۰٠۰٩۹  لمي(سا  سمعتهھمم  لتنميیة  ااالخرروونن  يیناضلل  بيینما  االددوولي٬،  االمستووىى  على  االكفاءااتت  ووأألمع  أأفضلل  ووااجتذذبتت

  ثرريیة  وولكنن  حجما  صغيیررةة  ددوولل  فى  تتووااجدداانن  كالهھھھما  أأنن  حيیثث  منن  خصائصهھمم  تتشابهھ  كما  ططمووحح  بررنامج  لدديیهھما  أأنن  حيیثث  ووقططرر  لووكسمبووررجج
  وواالمحليیة.    االووططنيیهھ  ااالحتيیاجاتت  خددمة  مع  ووااحدد  ووقتت  فى  االعالميیة  ااالهھھھدداافف  تضاهھھھيیانن    أأنهھما  كما  ااستثنائي٬،  بشكلل
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  االمجالل  هھھھامشش  على  ووكأنهھا  االيیهھا  يینظظرر  كوونهھا  تعووضض  أأنن  االصغيیررةة  االددوولل  تتمكنن  كيیفف  ااألمثلة  هھھھذذهه  ووتبيینن   االددوولي  بالتنافسس  يیتسمم  االذذىى  االعلمى  
  االتعليیمم  خبررةة  منن  االسنيینن  مئاتت  االى  تفتقرراانن  أأنهھما  إإال  االمعنيیة٬،  أأقاليیمهھا  فى  جغرراافيیا  مرركززيیة  منططقهھ  فى  االددوولتانن  تتووااجدد  وواالمتززاايیدد.  فبيینما  االصاررخخ

  االشماليیة.  ووأأمرريیكا    أأووررووبا  فى  االمنافسيینن  منن  للعدديیدد  تنافسيیة  ميیززةة  منح  مما  االمؤؤسسي٬،  االططابع  ي)  ذذيي(االعال

  االووططنيیة  "ااستررااتيیجيیاتت  فى  ووااالختالفف  االتشابهھ  أأووجهھ  على  ووقططرر  لووكسمبووررجج  بيینن  االمقاررنة  ووتؤؤكدد   ٢۲٠۰٠۰٩۹  (جرراافف٬،  االتددوويیلل"   وواالتعليیمم  ٦)
  كما  وواالسيیاساتت   االمتحددةة  وواالوواليیاتت  ووسوويیسرراا  ووأألمانيیا  كندداا  مثلل  االفيیددررااليیة  االبلدداانن  منن  للعدديیدد  لمقابللاا  فى  ووااضح  تبايینن  هھھھناكك  أأنن  االعلميیة.
  سخيیا  تموويیال  االمرركززيیهھ  االووططنيیهھ  االددوولل  تلكك  ووتووفرر  ٧۷،٬)  ٢۲٠۰١۱١۱  (بررااباندد٬،  االجامعاتت    منن  االعدديیدد  ووتتوواافرر  ااالقليیميیة  االفووااررقق  تسوودد  حيیثث  ااألمرريیكيیة٬،
  محددوودد.  ااستقاللل  يیقابلهھ  وولكنن  االمحددووددةة  االبحثيیة  لجامعاتهھمم

  االددوولة  مووظظفى  منن  –  االنخبة  لتددرريیبب  تخددمم  ما  ووغالبا  بهھا  يیتووااجددوونن  االتى  االقووميیة  االددوولل  فى  االرراايیاتت  حاملي  بمثابة  االجامعاتت  تعتبرر  االبدداايیة٬،  فى
  وواالمثقفيینن.    االدديینن  ووررجالل  ااألعمالل  ووقيیاددااتت

  وواالتفاهھھھمم  االحقائقق  تقصي  مثلل  شاملة  أأهھھھدداافف  االى  ووتووجيیهھهھا  تخصصيیة٬،  أأوو  لغوويیة  أأوو  سيیاسيیهھ  حددوودداا  كانتت  سووااء  االحددوودد٬،  تلكك  أأيیضا  ووتعددتت  بلل
  للثقافاتت.  االعابرر

  أأنهھ  على  االعالي  للتعليیمم  يینظظرر  فإنهھ  ٬،  ٨۸)  ٢۲٠۰٠۰٥  وومايیرر٬،  (شووفيیرر  االعالمم  اانحاء  جميیع  فى  االمجتمعاتت  فى  االتعليیمي  االمجالل  فى  االهھائلل  للتووسع  وونظظرراا
  على  االعالي  االتعليیمم  مؤؤهھھھالتت  على  االحاصلوونن  فيیتمتع  للمجتمعاتت٬،  ااالقتصادديي  وواالنموو  لألفرراادد  مررتفعة  ااجتماعيیة  لمكانة  ااألكثررضمانا  االسبيیلل
  ااألخرريي.  بالمجمووعاتت  بالمقاررنة  االبططالة  معددالتت  وواانخفاضض  ااألحيیانن  منن  كثيیرر  فى  أأعلي  ررووااتبب

  سبيیلل  على  ٬،ااألخيیررةة  االعقوودد  مددىى  على  االددوولي  االمستووىى  االى  بكثررةة  يیتووجهھ  أأصبح  االعالي  االتعليیمم  فإنن  ٬،  دداائمة  ووططنيیة  فووااررقق  ااظظهھارر  منن  االررغمم  ووعلى
  ٢۲٠۰١۱٣۳  ووفيینجرر٬،  (باوولل  االمكانى  وواالحررااكك  االتنقلل  تعزززز  االتى  االناجحة  ااألووررووبيیة  االبرراامج  بسببب  االمثالل٬،   فووقق  االتنسيیقق  عمليیاتت  عنن  فضال  ٩۹)
  .١۱٠۰)  ٬٢۲٠۰١۱٢۲،  (باوولل  ووكووبنهھاجنن  بوولوونيیا  مثلل  االووططنيیة

  جامعتانن  هھھھما  وو  حدديیثا٬،  تأسيیسهھما  تمم  ووططنيیتيینن  جامعتيینن  بيینن  االددررااسة  هھھھذذهه    تقاررنن  االعالي٬،  للتعليیمم  االمعاصرر  االتددوويیلل  ظظاهھھھررةة  تحليیلل  منن  نتمكنن  وولكي  
  مررمووقة٬،  ددووليیة  سمعة  لخلقق  جاهھھھددتيینن  تسعيیانن  ووططنيیتانن   ووهھھھما  االشررقق  فى  قططرر  ووجامعة  أأووررووبا  فى  لووكسمبووررجج  جامعة  ووهھھھما  أأال     ااألووسطط.
  هھھھذذهه  وويیقاررنن  االحالتيینن٬،  تلكك  ددررااسة  فى  االفصلل  هھھھذذاا  االعالمي.  وويیددققق  االمستووىى  على  االثانوويي  بعدد  ما  االتعليیمم  مجالل  فى  االررئيیسة  ااالتجاهھھھاتت  يیجسدداانن

  كلل  لتأسيیسس  للحددوودد  االعابررةة  وواالهھجررهه  االعالمى  االتنقلل  على  منهھما  ووططنيیة  جامعة  كلل  ااعتمادد  كيیفيیة  في  وويیحققق  االخاصة٬،  سيیاقاتهھا  فى  االجامعاتت
  منهھما.

  

  لألووططانن  االعابرر  االعالي  وواالتعليیمم  االعلوومم

  في  للتغيیيیرراالمؤؤسسي  ووططنيیة  أأسسس  على  االقائمة  االتقليیدديیهھ  االتحليیالتت  يیتحددىى  وواالعلوومم  االعالي  للتعليیمم  االمستمرر  لألووططانن  االعابرر  االططابع  إإضفاء  إإنن
  ؛٢۲٠۰٠۰٣۳  ووأأخرروونن٬،  (ددرروورريي  االعالميیة  وواالمعايیيیرر  لألفكارر  اانتشاررااً    ااستكشفتت  االحدديیثث  االمؤؤسسي  االتحليیلل  أأسسس  فإنن  لذذلكك٬،  االتعليیمم.  ووااستجابة  مجالل
  ١۱١۱)  ٢۲٠۰٠۰٥  وومايیرر٬،  شووفرر

  تحسيینن  دداائما  يیحاوولوونن  االذذيینن  االسيیاساتت  ووصانعى  االمعلميینن  تررشدد  االتي  ووااالفتررااضاتت  وواالقيیمم  وولووجيیاتتااأليیدد  عنن  االجهھوودد  تلكك  تكشفتت  ووقدد
  هھھھيیئة  أأعضاء  االططالبب  تنقلل  ددعمم  مثلل  االتددوويیلل  نحوو  االعامم  ااالتجاهه  أأهھھھميیة  فى  االجددلل  يیمكنن  ااألخرريي.  ووال  االددوولل  مع  بالمقاررنة  وومنظظماتهھمم  مؤؤسساتهھمم
  ١۱٢۲)  ٢۲٠۰١۱٢۲  سترريیفايیززرر٬،  ؛٢۲٠۰١۱٢۲االددوولي٬،  االتعليیمم  معهھدد  ٬،’االمفتووحح  ااألبوواابب’  مسح  ٬،  (أأنظظرروواا  االتددرريیسس

  تعززيیزز  وو  االعلميیة  االقددررااتت  لنموو  ااألساسيیة  االعناصرر  منن  يیعدد  االعالي  االتعليیمم  مؤؤسساتت  وواالكباررفى  االشبابب  منن  االحضوورر  أأعدداادد  في  فاستمرراارراالنموو
  فى  االشبابب  منن  %  فقطط١۱  ططالبب٬،أأوو  يیووننمل  نصفف  منن  يیقرربب  ما  تسجيیلل  ١۱٩۹٠۰٠۰،٬  عامم  شهھدد  االمثالل٬،  سبيیلل  االمعررفة.  فعلى  اانتاجج  فى  االجامعاتت  ددوورر

  كافة  في  االعالي  االتعليیمم  مؤؤسساتت  في  االجامعيیيینن  للططالبب  االعمرريیة  االمررحلة   ووبعدد  االعالمم  أأنحاء     االططالبب  عدددد  االززمنن٬،أأصبح  منن  قررنن  مرروورر  .
  ١۱٣۳).٢۲٠۰٠۰٥  وومايیرر٬،  (شووفيیرر  للططالبب  االعمرريیة  االمررحلة  %  منن٢۲٠۰  شابب٬،يیمثلوونن  مليیوونن  ١۱٠۰٠۰  منن  مايیقرربب  االمسجليینن

                                                           
6   Graf (2009)   
7   Braband (2011)   
8   Schofer & Meyer (2005) 
9   Powell & Finger (2013)    
10   Powell, et al. (2012) 
11   Drori et al (2003); Schofer & Meyer (2005) 
12   The ‘Open Doors’ survey, Institute of International Education (2012); Streitwieser (2012)  
13   Schofer & Meyer (2005) 
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.    ١۱٤)    ٢۲٠۰٠۰٥  (االتباشش٬،  االعالمم  مستووىى  على  االمستقبليیيینن  وواالباحثيینن  االعلماء  ووتددرريیبب  الختيیارر  هھھھامة  قاعددةة  بتشكيیلل  ااالستثنائي  لنموواا  هھھھذذاا  وويیقوومم
  قلبب  فى  تقع  وواالتى  االعلمى  للبحثث  االتحتيیة  ووهھھھى:  االبنيیة  أأال  االعلميیهھ  االقددررااتت  بناء  كيیفيیة  حوولل  مشترركة  ررؤؤيیة  االحكووماتت  منن  االعدديیدد  لددىى  فتكوونتت
  مستووىى  فى  ااالررتفاعع  االى  ووتؤؤدديي  ااالبتكارر  االى  تهھددفف  االتى  وواالتددرريیبيیة  االتعليیميیة  ووااألنشططة  االبحثى  االنشاطط  منن  مفيیدد  مززيیج  مع  االمعررفة٬،  مثلثث

  ووبشكلل  االعالميیة٬،  ووللمووااططنة  االعملل  لسووقق  االططالبب  إلعدداادد  االددوولي  االتووجهھ  ذذااتت  االجامعاتت  .  ووتهھددفف  ١۱٥)  ٢۲٠۰١۱٠۰  ااألووررووبيیهھ٬،  (االمفووضيیة  معررفتنا
  تقوومم  أأنن  االحكووماتت  االعالمم.  ووتأملل  ددوولل  جميیع  االى  وواالخددماتت  االسلع  تصدديیرر  ووعلى  االوواافددةة  االعمالهھ  على  كبيیرر  حدد  االى  مددتعت  االتى  االددوولل  فى  خاصص

  االقضايیا  يیختصص  االذذىى  االمعررفي  ااإلنتاجج  فى  للمساهھھھمهھ  ووذذلكك  االبحووثث٬،  مجالل  فى  االشبكاتت  نططاقق  ووتووسيیع  االمؤؤسسيیة  االقددررااتت  بتعززيیزز  االجامعاتت
  االتحتيیة  االبنيیة  تططوويیرر  .  وويیعتبرر  ١۱٦)  ٢۲٠۰٠۰٩۹  (سالمى٬،  مالئما  ددخالً    تددرر  أأنن  جانبب  االى  عليیهھا  ااألضووااء  ووتسليیطط  امكانتهھ  تعززيیزز  في    أأمال  االررئيیسيیة٬،
  بخصووصص  ؛٢۲٠۰٠۰٨۸  لووكسمبووررجج:  مايیرر٬،  (بخصووصص  ووقططرر  لووكسمبووررجج  منن  كلل  فى  االررئيیسة  االتحدديیاتت  منن  االالززمة  االخبررااتت  ووتووظظيیفف  لألبحاثث

  ١۱٧۷)  ٢۲٠۰١۱٣۳  قططرر٬،  قططرر:  مؤؤسسة

  

  وواالمحلي  االعالمى  بيینن  ما  (االددووليیة)  ٬،  يیةاالووططن  االبحثيیة  االجامعاتت

  سووااء  مختلفف  على  ططمووحاتهھا  لتحقيیقق  أأساليیبهھا  تططوويیرر  منن  االووططنيیة  االجامعاتت  تمكنتت   عبرر  أأوو  االووططني  أأوو  االمحلي  االسيیاقق  على  االمستوويیاتت:
  مختلفة  مؤؤسساتيیة  بيیئاتت  خاللل  منن  ووتناميیا  ٬،  مختلفيینن  ددووليیيینن  ااقليیميینن  فى  يیتووااجدداانن  وولووكسمبووررجج  قططرر  جامعتي  منن  كالً    أأنن  نجدد  حددووددهھھھا.  ووبيینما

  ووأأنن  االددوولي  االحوواارر  منن  جززء ً   يیصبحا  بأنن  االرراامي  هھھھددفهھما  في  تتشابهھانن  االجامعتيینن  كلتا  أأنن  إإال  ؛  مختلفة  قووااعدد  على  االمبنيیة  مووااررددهھھھما  ووبتووظظيیفف  ٬،
  تصبحا  حتى  ٬،  ااألخررىى  االبحثيیة  االجامعاتت  منن  مئاتت  مع  االددوولي  االتصنيیفف  في  يیتنافسا   إإقليیميیة  قيیاددااتت     االمحليیة.وو  ااحتيیاجاتهھما  الجةمع  تستططيیع  
  كلتا  أأعتمددتت  فقدد  ذذلكك  مختلفة.  وومع  تددوويیليیة  أأستررااتيیجيیاتت  ووبإختيیارر  محددددةة  تووجهھاتت  على  بالترركيیزز  االجامعتانن  قامتت  ااألهھھھدداافف  هھھھذذهه  تحقيیقق  يیتمم  لكي

  ررؤؤيیتهھما.  تحقيیقق  أأجلل  منن  االددوولي  وواالتنقلل  االحددوودد  عبرر  االهھجررةة  على  تماما  االددوولتيینن

  منن  أأستخددمم  ما  نفووذذأأ  هھھھناكك  يیكوونن  قدد  أأنهھ  –  ااألخررىى  جددااً    االصغيیررةة  االددوولل  ووكذذلكك  –  ووقططرر  لووكسمبووررجج  لحالتي  بالنسبة  ووااضخاً    ااألمرر  وويیظظهھرر
  االمثالل:  تستضيیفف  سبيیلل  فعلى  أأررااضيیهھما؛  مساحة  أأوو  سكانهھما  تعدداادد  تتعددىى  االتي  االتجارريیة  وواالمشررووعاتت  االخاررجي  وواالتنسيیقق  االنخبة  شبكاتت  خاللل
  كبيیرراا  نفووذذاا    مماررسة  منن  يیؤؤهھھھلهھما    ما  )  ووهھھھوو2(  قططرر  فى  )  وواالجززيیررةة1(  لووكسمبووررجج  ووتليیفززيیوونن  دديیوورراا    منهھا  قوويیة٬،  ااعالميیة  شرركاتت  االددوولل  تلكك
  أأمرراا  يیعدد  ما  االددوولتيینن)  ووهھھھوو  هھھھاتيینن  ووإإلى  (منن  وواالعمالهھ  االهھجررةة  تددفقاتت  جانبب  ااإلقليیمي.  االى  االمستووىى  على  االسيیاسي  االووعي  تشكيیلل  ططرريیقق  عنن

  ااألكادديیميیيینن.  وونظظرراا  على  أأيیضا  يینططبقق  ما  هھھھوو  وو  االمططلووبة  االعمالة  تووفيیرر    فى  نفسهھا    على  لإلعتمادد  ذذااتي  باكتفاء  تتمتع  ال    االبلدداانن  هھھھذذهه  ألنن  حيیوويیاً  
  االتددوويیلل  منن  عاليیة  ددررجة  يیعكسس  االتعليیمي  نظظامهھما  فإنن  ٬،  لدديیهھمم  االعاملهھ  وواالقووىى  مووااططنيیهھمم  لتددرريیبب  ااالخرريي  االبلدداانن  جامعاتت  على  ااعتماددهھھھمم  االى

  االثانووىى.  بعدد  ما  االتعليیمم  مررحلة  فى  ووخاصة

  االددوولتانن  كلتا  ااخناررتت  ددفق   ووااالووضاعع  االعالميیة  االمعايیيیرر  فى  للتغيیررااتت  ووااالستجابهھ  االددووليیهھ/االووططنيیهھ  جامعاتهھمم  فى  وواالتووسع  اانشاء  فى  ااالستثمارر  
  ووااألهھھھمم   االمددىى  االثررااءعلى  إإلى  االحالي  ااالقتصاددىى  نجاحهھما  تحوويیلل  تحاووالنن  ووقططرر  لووكسمبووررجج  ددوولتي  منن  كال  أأنن  هھھھوو  ذذلكك  منن  ااالقتصادديیة.

  وواالعلوومم.  االتعليیمم  ططرريیقق  ننع  االططوويیلل

  على  إإليیهھا٬،  االوواافددهه  االحجمم  كبيیررةة  وواالهھجررةة  االثقافى  بالتنووعع  إلررتباططهھا  ووذذلكك  االبلدداانن٬،  تلكك  فى  االحيیاةة  سماتت  منن  ووااللغوويیة  االثقافيیة  االتعدددديیة  ووتعتبرر
  ووفي  بلل  مستخددميیهھا٬،  على  ةاالهھيیب  ووااضفاء  كبيیرر  بشكلل  االططبقى  للتصنيیفف  ااستخدداامهھا  يیتمم  ااألحيیانن  منن  كثيیرر  فى  أأيیضا  هھھھى  االلغاتت  أأنن  منن  االررغمم
    قدد  محكمة  ااجتماعيیة  رروواابطط  ووخلقق  االووظظيیفي  االتبايینن  تقليیلل  فإنن  االددااخلي٬،  االووضع  على  مسيیساً.  ووقيیاسا  االلغاتت  بعضض  ااستخدداامم  يیكوونن  ااألحيیانن  بعضض
  أأخررىى.  سيیاقاتت  فى  تحدديیا  يیعتبرر  قدد  وواالذذىى  االحددوودد٬،  عبرر  االموواارردد  ووتجميیع  االقرراارر  ااتخاذذ  تيیسيیررعمليیة  في  يیسهھمم

  وواالددووحة.    وويیعتبرر  لووكسمبووررجج  ووهھھھما  ووااحددةة  كبرريي  مدديینة  فى  االبلدديینن  كلتا  فى  االصفووةة  ططبقة  ووااتصاالتت  االكووززمووبووليیتانيیة  االمددنيیة  يیاةةاالح  ووتترركزز
  االتكاملل  محاووالتت  فى  نرريي  كما  لدديیهھما٬،  االعسكرريیة  االقووىى  نقصص  لتعوويیضض  االبدديیلة  ااإلستررااتيیجيیاتت  كأحددىى  لدديیهھمم  متططووررةة  ددبلووماسيیة  ووجوودد

  تابعة  مؤؤسساتت  عددةة  لووكسمبووررجج  تستضيیفف  أأنن  االى  أأددتت  االتى  االحيیادد  سيیاسة  أأوو  االخليیجي٬،  االتعاوونن  مجلسس  أأوو  االبيینيیلووكسس  ااتفاقيیة  مثلل  ااإلقليیمي٬،
  هھھھيیمنة  ووررااء  منن  كبيیررةة  ثررووااتت  ووتررااكمم  بتحقيیقق  قاططع  بشكلل  قامتت  االبلدداانن  تلكك  أأنن  يیتضح  ااألووررووبيیة.  وورربما  االعددلل  محكمة  مثلل  ااالووررووبي  لالتحادد

  االررئيیسيیة.  لصناعيیةاا  االقططاعاتت  بعضض  فى  ااستررااتيیجيیة

  

  قططرر  فى  االتقليیدديیة  االلؤؤلؤؤ  تجاررةة  االمثالل٬،  سبيیلل  على  ٬،  االططبيیعيیة  االووططنيیة  وواالحيیاززااتت  االموواارردد  ووااستخررااجج  ااستكشافف  ططرريیقق  عنن  سووااء  بذذلكك  قاموواا  ووقدد
  يیتمم  وواالتى  بلووكسمبووررجج  دديیةاالتقليی  االصلبب  مسابكك  فى  نجدد  كما  ااألررباحح  عاليیة  االعالميیة  االصناعاتت  فى  أأوو  االططبيیعي٬،  االغازز  منن  االحاليیة  ااحتيیاططيیاتهھا  أأوو

  كبارر  منن  يیعتبرراانن  اانهھما  ااال  االجغرراافيیة٬،  وواالمساحة  االسكانن  حيیثث  منن  االددوولتيینن  حجمم  مصغرر  االبنكى.  ووهھھھكذذاا٬،ررغغ  بالقططاعع  متززاايیدد  بشكلل  ااستبدداالهھا
  وواالنفووذذ.  االموواارردد  فى  االددوولل

                                                           
14   Altbach (2005)    
15   European Commission (2010)   
16   Salmi (2009) 
17   Meyer (2008); Qatar Foundation (2013)  
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  فعلى  مستوويیاتت  على  بكاتهھممش  لتووسعة  بمحاووالتت  كذذلكك  ووقامتا  االتكنوولووجيیا  فائقة  جامعيیة  مقررااتت  االددوولتانن  اابتكررتت  كما   االمثالل٬،  سبيیلل  بعيیددةة.
  عنن  عباررةة  )  ووهھھھىUniversité de la Grande Région)  {3{      االكبيیرر  ااالقليیمم  جامعة  تسمى  ااقليیميیة  جامعة  فى  لووكسمبووررجج  جامعة  تشارركك
  وواالتى  االددووحة  االقططرريیة  االعاصمة  فى  االتعليیميیة  االمدديینة  أأيیضا  تووجدد  وولووكسمبووررجج.  كما  ووأألمانيیا  ووفررنسا  بلجيیكا  فى  االجامعاتت  بيینن  تشارركى  مشررووعع

  بيینن  ما  يیفصلل  وولكنهھ  االعصرريي٬،  قططرر  جامعة  حررمم  جانبب  االى  مجمع؛  جامعي  حررمم  بددااخلل  االباررززةة  ااألجنبيیة  االجامعاتت  فررووعع  منن  عدددداا  تستضيیفف
  االجنسيینن.

  مووقع  االى  االعاجلل  االقرريیبب  فى  ستنتقلل  وولكنهھا  ملكى٬،  مستووىى  على  هھھھيیاكلل  عددةة  بددااخلل  مستضافة  لووكسمبووررجج  جامعة  تززاالل  ما  االحالي٬،  االووقتت  فى
  فررنسا.  وواالذذىى  مع  االحددوودد  بمحاززااةة  تقع  وواالتى  Esch-sur-Alzette  االززيیتت  سوورر  إإشش  بلددةة  فى  للصلبب  مصنعأً    تتبع  سابقة  صناعيیة  منططقة  يیخصص
  االجامعي  لحررمماا  لتأسيیسس  ووذذلكك  االجامعة  لمقرر  االمبددئيیهھ  للميیززاانيیهھ  يیوورروو  مليیوونن  ٦٠۰٠۰  ررصدد  تمم  .  ووقددBelval  بلفالل  فى  االجامعي  االحررمم  عليیهھ  يیططلقق
  وواالتنميیة.  االبحووثث  ووشرركاتت  بالتجززئة  االبيیع  وومحالتت  وواالبنووكك  االبحثيیة  االمعاهھھھدد  إلستيیعابب  مبنى  عشرريینن  منن  أأكثرر  منن  يیتكوونن  وواالذذىى  بلفالل  فى

  االهھجررةة  على  تعتمدداانن  ووأأيیضا  االجووددةة  منن  مستوويیاتت  أأعلى  على  وواالعلوومم  للتعليیمم  مؤؤسساتت  تأسيیسس  فى  مكثفف  بشكلل  باالستثمارر  االددوولتانن  تقوومم
  فهھمم  ددووليیة٬،  تعليیمم  تجرربة  على  للحصوولل  مجهھووددهھھھا  تكررسس  االنخبة  فإنن  االجامعاتت٬،  لتلكك  االكبيیرر  االددعمم  حشدد  منن  االررغمم  كبيیرر.  ووعلى  حدد  إإلي  لتنقللوواا

  فتلكك  فى  االتنميیة  لمستقبلل  وواالعلوومم  االتعليیمم  أأهھھھميیة  يیددرركوونن   االمجاالتت  فى  لألووططانن  االعابررةة  االشبكاتت  فى  يیتجززأأ  ال  جززء  أأصبحتت  االبلدداانن  بلدداانهھمم.
  مضى.  ووقتت  أأىى  منن  أأكثرر  وواالثقافيیة  وواالسيیاسيیهھ  صادديیةااالقت

  

  االعالميیة  االبحثيیة  للجامعة  كأساسس  وواالتنقل  االهھجرةة

  على  تضعهھما  بحيیثث    ووقططرر٬،  كسمبووررججوول  منن  كال  في  االصغيیررةة  للجامعاتت  االتططوويیرر  قيیاددةة  ططمووحاتت    وواالتنقلل  االهھجررةة  حرركاتت  تقوودد  أأنن  يیمكنن  كيیفف
  عالميیة؟  بحثيیة  تصبحاجامعاتت  لكي  االططرريیقق

  االكافيیيینن  وواالتموويیلل  االمرراافقق  مع  ااألكادديیميیة  االحرريیة  أأنن  )  نجدد  كفاءةة  ااألعلى  االتددرريیسس  هھھھيیئة  أأعضاء  (ااختيیارر  االعلمي  االبحثث  في  االتميیزز  إإلى  فةفباإلضا
  (ليیفيینن  االمتنووعة  وواالنتائج  االتددرريیسس  هھھھيیئة  ووأأعضاء  وواالمووظظفيینن  للططالبب  تددوويیال    تقددمم  عالميیة  بحثيیة  جامعة  لتأسيیسس  حاسمة  عووااملل  تعدد    بالغررضض
  تصنيیفف  أأوو  االتايیمزز  تصنيیفف  االمثالل  سبيیلل  (على  مضططرردد  بعدددداا  االددوولي  االتصنيیفف  في  االجامعاتت  تتنافسس  فيیهھ٬،  الشكك  .  وومما١۱٨۸)  ٢۲٠۰٠۰٦  نن٬،ووأأخرروو

     منن  آلخررىى  (أأوو  ٢۲٠۰)  ٢۲٠۰١۱٣۳  هھھھاززيیلكووررنن٬،  ؛٢۲٠۰١۱١۱  ميیوونخ٬،  ؛٢۲٠۰١۱٠۰خامسي٬،-(شتايینرر  وومنهھجيیتهھا  لقيیمتهھا  االنقدد  تووجيیهھ  حيیثث  منن  ١۱٩۹،٬شنغهھاىى)
  أأنحاء  جميیع  منن  االثانوويي  بعدد  ما  االتعليیمم  أأنووااعع  كافة  يیشملل  )  وواالذذييU-multirank  مالتيیرراانكك-(يیوو  جامعاتتلل  االمتعدددد  ااألحددثث  االتصنيیفف  خاللل
  وواالعالمم.  أأووررووبا

  تصنيیفهھا  تمم  وواالتي  االووططنيیة  االمؤؤساساتت  مقابلل    يینشأ  منهھجيیاً    تحدديیاً      أأنن  نجدد  ددووليیة٬،  لجامعاتت  فررووعا  تمثلل  قططرر  في  االجامعاتت  معظظمم  لكوونن  وونظظررااً  
  للجامعاتت  تحصى  ووال  التعدد  االتي  االمعاصررةة  ااألنووااعع  حيیثث  (منن  قططرر  في  االحاصلل  االتططوورر  إإلى  مباشررةة  تعززىى  االتى  اتتاالمساهھھھم  ااعتبارر  ددوونن

  االتغيیيیرر  في  ساهھھھمتت  االتي  االررئيیسيیة  االعووااملل    بأنن  االقوولل  عنن  .  ووغني٢۲١۱).  ٢۲٠۰١۱١۱  هھھھاناوويیرر٬،  وو  ااددرريیسس-ميیلرر  ااألووسطط:  أأنظظرروواا  االشررقق  في  االددووليیة
  ووووفقاً    بوولوونيیا  لعمليیة  بالنسبة  االحالل  هھھھوو  كما  –  ااإلقليیمي  االتنسيیقق  إإلى  باإلضافة  شررةةاالمبا  وواالمنافسة  االمقاررنة  هھھھي  االمؤؤسسي   للتقارريیرر  بأووررووبا.
  (صفووةة)  االجامعاتت  تصبحا  ألنن  حثيیثث  سعي  في  االعالميیة  االمعايیيیرر  تططبيیقق  نحوو  االجامعتانن  كلتا  تتجهھ  كليیهھما؛  ووقططرر  لووكسبووررجج    لجامعاتت  االسنوويیة

  مع  )  تتناسببSRUs(  متفووقة  بحثيیة  جامعاتت  لتصبح  االتحوولل  هھھھوو  االهھددفف  اليیززاالل  ذذلكك٬،  لعالمي.  وومعاا  االصعيیدد  على  االمووااهھھھبب  تووظظيیفف  ططرريیقق  عنن
  االرريیاددةة  ذذااتت  االجامعاتت  منن  قليیلل  لعدددد  محددددةة  كفاءااتت  االنمووذذجج  .وويیبررززهھھھذذاا٢۲٢۲)  ٢۲٠۰٠۰٨۸  ووااخرروونن٬،  (مووهھھھررمانن  مؤؤخرراا  للنظظرر  االالفتهھ  االتنميیة  جهھوودد
  االتددرريیسس.    هھھھيیئة  ألعضاء  االباررززةة  وواالتكتالتت  االعلوومموو  االتقنيیة  وومجمعاتت  ااإلستثنائيیة  االبحثيیة  االقددررةة  حيیثث  منن

  مهھامم  تكوونن  أأنن  هھھھي  االعلميیة  االمعررفة  إإنتاجج  في  االجامعاتت  جووددةة  أأجلل  منن  عليیهھا  بالترركيیزز  االمتفووقة  االبحثيیة  االجامعاتت  قامتت  االتي  االتنميیة  مباددىىء  وومنن
  االعلمي)  في  (ااإلططارر  االتووسع  في  االجامعاتت  تلكك  ساهھھھمتت  حيیثث  االعلمي؛  االبحثث  جهھوودد  تكثيیفف  مع  االعالمي  االمستووىى  على  ووااضحة  االجامعاتت  تلكك
  شررااكاتت  ووتكوويینن  ااإلقتصادديي٬،  وواالتكاملل  االمعررفة  على  بالترركيیزز  قامتا  فقدد  ؛٢۲٣۳)  ٢۲٠۰٠۰٣۳  ووااخرروونن٬،  (ددرروورريي  االمجتمعيیة  االتحدديیاتت  مجاالتت  كلل

  ووتعلننووااألقت  ااألجتماعي  االتقددمم  منن  كالً    يیعزززز  االجامعاتت  تلكك  منن  االمعررفة  ناتج  بأنن  ااألعتقادد  لتررسيیخ  ووخاصة  عامة   االجامعاتت  هھھھذذهه  صادديي.
  منن  أأوو  االخرريیجيینن/االمهھنيیيینن  تددرريیبب  حيیثث  منن  سووااء  االعالميیة  االمعايیيیرر  تحدديیدد  عليیهھا  ٬،وواانن  االمقددمة  في  أأنهھا  ً◌قاططع  )  بشكالSRUs(  االبحثيیةاالمتفووقة

  ووقدد  بررااءااتت  ووتططوويیرر  االبحثي  ااالنتاجج  حيیثث   شهھررتهھما  ووكذذلكك  مماالتووأأ  االجامعتانن  لهھاتانن  االمخصصة  االمتناميیة  االميیززاانيیاتت  لعبتت  ااألختررااعع.
  جددااً    قليیلل  عددددااً    هھھھناكك  كانن  ووإإنن  ٬،حتى٢۲٤االططبع)    قيیدد  (باكرر٬،  االعلميیة  االمعررفة  أأنتاجج  في  أأساسي  كززعيیمم  االجامعة    ددوورر  على  االترركيیزز  في  ً◌كبيیررااً    ددوورراا
  هھھھوو  االجامعتيینن  يیننهھھھات  منن  االمقددمم  االنمووذذجج  أأنن  نجدد  االعالميیة؛  االمجمووعة  هھھھذذهه  عضوويیة  االى  ااالنضمامم  منن  بالفعلل  تمكنن  قدد  االجامعاتت  آآالفف  بيینن  منن

  االتنافسيیة  ً◌منن  بكال  يیتعلقق  فيیما  االمتفووقة  االبحثيیة  االجامعاتت  أأهھھھميیة  فهھمم  أأساسس  على  االمعررفة  تووليیدد  مبددأأ  ُبني  إإذذ  ااألططرراافف٬،  لكافة  مميیزز  نمووذذجج
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  بحسبب  –  ترركيیززاال  نقاطط  .  ووتختلفف٢۲٥)  ٢۲٠۰٠۰٨۸  ٬،  ووسا  (جرريیجرر  االووططنيیة  االمستوويیاتت  على  ااإلجتماعيیة  االتنميیة  ووكذذلكك  أأنحاءاالعالمم  بجميیع  ااالقتصادديیة
  االمعيیشيیة  ااألحوواالل  تحسيینن  ألجلل  االقوويیة  ااألددوواارر  أأخررىى  تعززززجامعاتت  عاجيیا)  بيینما  (بررجا  تمثلل  ماززاالتت  االعالميیة  االجامعاتت  فبعضض  –  االجامعة
  فبناءااً  ٢۲٦)  ٢۲٠۰٠۰٦  (ررااميیرريیزز٬،  ببلدداانهھمم   بجذذبب  تتاالجامعا  تقوومم  ٬،  عليیهھا  االمتعاررفف  االعلميیة  وواالتقاليیدد  االمستخددمة  االخاصة  ووااللغاتت  االمنططقة  على  .
  أأخررىى  متعددددةة  بلغاتت  ططمووحاً    ااألكثرر  ططالبهھمم  بتددرريیبب  يیقووموونن  كما  ااإلنجليیززيیة٬،  باللغة  أأبحاثهھمم  بنشرر  اليیقووموونن  ااألحيیانن  منن  كثيیرر  في  االذذيینن  االعلماء
  فيیهھا.  تماررسس  االتي  االعلميیة  وواالتقاليیدد  االمنططووقة  االلغاتت  ووخاصة  ااالقليیمم  خصائصص  على  إإعتمادداا  ووذذلكك  االووظظيیفي٬،  تقددمهھمم  لتسهھيیلل

  بلدد  كلل  ووضع  سيیتمم  االعالي٬،  االتعليیمم  مجالل  في  االصاعددةة  االووططنيیة  االجامعاتت  تلكك  على  نططاقاً    ااألووسع  االعالميیة  ااإلتجاهھھھاتت  أأنعكاسس  مددىى  وولتحليیلل
  االثقافي.  أأططاررهھھھا  في  االووططنيیة  ووجامعتهھا

  

  كسمبوررججول  جامعة  نموذذجج

  أأصليیيینن.  أأما  مووااططنيینن  أأخماسهھمم  ثالثة    وويیعدد  ٬،  سمةن  مليیوونن  نصفف  -    ووأألمانيیا  ووفررنسا  بلجيیكا  مابيینن  االووااقعة  –  االكبرريي  كسمبووررججوول  ددووقيیة  يیقططنن
  منن  كسمبووررججوول  إإلى  االوواافددةة  االعمالة  منن  ااألالفف  عشررااتت  يیووميیاً    وواالفررنسيیة.  وويیرردد  ووااأللمانيیة  كسمبووررجيیةوو:  االل  ثالثث  فهھي  للددووقيیة  االررسميیة  االلغاتت
  وويیتططلع  ؛  االعاملة  االقووةة  نصفف  منن  أأكثرر  للحددوودد  االعابرروونن  االعمالل  يیمثلل  االثقافيیة.  حيیثث  وومفاهھھھيیمهھمم  ااألصليیة  لغاتهھمم  معهھمم  حامليینن  بهھا  االمحيیططة  االددوولل
  إإجمالي  محلي  ناتج  أأعلي  ثاني  كسمبووررججوول  تسجلل  حيیثث  ٬،  بهھا  ااألووررووبي  ااألتحادد  وومؤؤسساتت  االسكاني  وونمووهھھھا  االقوويیة  االماليیة  صناعتهھا  إإلى  هھھھؤؤالء
  يیهھا.إإل  االهھجررةة  تددفقق  على  يیشجع  مما  ٢۲٧۷)  ٢۲٠۰١۱١۱  االددوولي٬،  االنقدد  (صنددووقق  االعالمم  مستووىى  على  للفرردد

  

  االتخصصاتت  بيینن  وواالجمع  االلغوويیة  االتعدددديیة  منن  كالً    االجامعة  قاددةة  أأختارر  فقدد  ٬،  ثالثة  مباددىىء  على  تأسستت  قدد  كسمبووررججوول  جامعة  كانتت  وولما
  ووووضعهھا  للتجاررةة  كملتقى  كسمبووررججوول  تارريیخ  منن  لإلستفاددةة  تططوويیررهھھھا  تمم  االتي  ااالستررااتيیجيیة  االثالثث  االمباددىىء  هھھھذذهه  أأبررززتت  .  ووقدد  وواالتددوويیلل  االمتعددددهه
  ااالستررااتيیجيیة  ااالستثماررااتت  ططرريیقق  عنن  جدداا  صغيیررةة  ددوولة  في  جدديیددةة  جامعة  كوونهھا  عنن  االتعوويیضض  إإلى  باإلضافة  ووااللغوويي  االثقافي  بتعددددهھھھا  االمعاصرر

  ووااعددةة.  بحثيیة  مجاالتت  في

  

  تعتمدد  خاصة  ةكمؤؤسس  -االثانوويي  مابعدد  لمررحلة  تددرريیبيیة  معاهھھھدد  عددةة  أأررثث  على  بناؤؤهھھھا  تمم  االتي  -    كسمبووررججوول  جامعة  تأسيیسس  تمم  ٢۲٠۰٠۰٣۳  عامم  في
  سررعة  منن  بالررغمم  االددوولة  على  باالعتمادد  معظظمهھ  في  تموويیلهھا    .  وويیتمم  أأعضاء  سبعة  منن  مكوونن  إإددااررةة  مجلسس  عامة)  يیدديیررهھھھا  (مؤؤسسة  االحكوومة  على

  اتمام  كسمبووررججوول  أأعتمددتت  ٬،  ااألوولى  االبدداايیاتت  .  وومنذذ  ٢۲٨۸)  ٢۲٠۰١۱٣۳  لووكسمبووررجج٬،  (جامعة  ااألخيیررةة  االسنووااتت  في  االخاررجيیة  االتموويیلل  مصاددرر  إإززدديیادد
  أأددىى  ووقدد  ؛  وواالفيیززيیائيیيینن  ٬،  االقضاةة  ٬،  االمددررسوونن  خاصة  مؤؤهھھھليینن  مووظظفيینن  لتووفيیرر  االجوواارر  ددوولل  في  االمقددمم  االثانوويي  بعدد  ما  وواالتعليیمم  االططالبب  تنقلل  على
  .  ٢۲٩۹)  ٢۲٠۰١۱٣۳ووشرريیبيیرر٬،  ررووستووكك  ؛٤٤صص  ٢۲٠۰١۱٠۰،٬  (ررووستووكك٬،  ثقافي  هھھھجيینن  لخلقق  ذذلكك

  ١۱٩۹٧۷٤  عامم  ووحتى  بلل  االووططنيیة  االمددررسة  نظظامم  إإنشاء  بددء  عندد  عشرر  االثامنن  نناالقرر  بدداايیاتت  إإلى  تررجع  وواالتي  للجامعة  ااألوولى  ااألصوولل  تتبع  وويیمكنن
  معاهھھھدد  مع  جنبب  إإلى  جنباً      أأفتتاحهھا  ووتمم  ٬،  االمتعددددةة  ااألجتماعيیة  وواالعلوومم  ااألنسانيیة  االعلوومم  أأقسامم  تضمم  كسمبووررججوول  لجامعة  مرركززاا  تعدد  كانتت  حيیثث

  .٣۳٠۰)  ٢۲٠۰٠۰٨۸  (مايیرر٬،  للددررااسة  تقنيیة  ددووررااتت  قددمم  وواالذذيي  للتقنيیة  عالي  وومعهھدد  االمددررسيینن  تددرريیبب

  

  منن  لتصبح  وواالتعليیمم  االبحثث  مجالي  في  للتميیزز  تهھددفف  فهھي  ٬،  ددوولي  مجالل  لهھا  صغيیررةة  مؤؤسسة  لكوونهھا    نظظررااً  ‘  أأنهھ  على  االتأسيیسي  االبيیانن  شدددد  ووقدد
  مجتمعاال  بإحتيیاجاتت  وومهھتمة  االعلمي  االبحثث  محووررهھھھا  مبتكررةة  جامعة  تصبح  أأنن  كسمبووررججوول  جامعة  االعالمم.  ووتعتززمم  مستووىى  على  االجامعاتت  أأفضلل
  ططالبب    ٦٢۲٨۸٨۸  حوواالي  في  ممثلة  جنسيیة  مائة  حوواالي  ووجوودد  ظظلل  في  أأستثنائي  بشكلل  متنووعة  جامعة  كسمبووررججوول  جامعة  ].  تعدد4[‘  حوولهھا  منن
  االددوولة  لددىى  كانن  ووإإذذاا  ٣۳١۱،٬)  ٢۲٠۰١۱٣۳  لووكسمبووررجج٬،  (جامعة  ااألجانبب  منن  )  نصفهھمم  ٢۲٠۰١۱٣۳  -٢۲٠۰١۱٢۲(     تقوومم  االجامعة  فإنن  ٬،  ررسميیة  لغاتت  ثالثث  

  ووبغضض  االمحليیة  باللغاتت  ااالنجليیززيیة  االلغة  ووهھھھي  في  مشترركة  ددووليیة  علميیة  االلغة  بإستبدداالل   بددفع  ططالبب  كلل  يیقوومم  ٬،  االجنسيیة  عنن  االنظظرر  حاليیا.
  جذذبب  تستططيیع  االووططنيیة  كسمبووررججوول  جامعة  االددوولةأأاانن  أأستثماررااتت  تضمنن  ددررااسي.  ووبذذلكك  فصلل  لكلل  فقطط  يیوورروو  مائتي  قيیمتهھا  تعليیميیة  مصررووفاتت

  االعالمم.  أأنحاء  جميیع  منن  ططالبب

  

                                                           
25   Greiger & Sả (2008)   
26   Ramirez (2006)   
27   International Monetary Fund (2011)  
28   University of Luxembourg (2013) 
29   Rohstock (2010, p. 44); Rohstock & Schreiber (2012)  
30   Meyer (2008) 
31   University of Luxembourg (2013) 
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ُ    االتددوويیلل  كانن  وواالتنقلل٬،  بالهھجررةة  يیتميیزز  االتنووعع  شدديیدد  مجتمع  ظظلل  ووفي   االططالبب  جذذبب  في  يیتمثلل  ااألساسي  االتحدديي  االجامعة.  ووكانن  بدداايیاتت  منذذ  ووااضحا
  للخاررجج  أأبنائهھمم  بإررسالل  االمجتمع  صفووةة  ووأأستمرر  ؛  بالخاررجج  االددررااسة  على  ززمنن  منذذ  كسمبووررججوول  في  االعررفف  جررىى  حيیثث  االمووهھھھووبب  االجامعي
  بالخاررجج  يیددررسوونن  كسمبووررججوول  ططلبة  منن  كثيیررأأ  أأنن    Schreiber)  ٢۲٠۰١۱٣۳(  ووشرريیبرر    Rohstock  ررووستكك  منن  كالً    ظظالح  كبيیررةة.  ووكما  بأعدداادد
  شبكة  ااتصلتت  ااألووررووبي  ااألتحادد  منن    االمفضلة.  ووبتموويیلل  ووجهھاتهھمم  هھھھى  ووسوويیسرراا  وواالنمسا  ووفررنسا  ووبلجيیكا  أألمانيیا  ووتعدد  ٬،  بالووططنن  بقائهھمم  منن  أأكثرر

  باإلضافة  االعدددد  محددوودد  االددررااسي  للفصلل  كانن  االووقتت  نفسس  كسمبووررجج.  ووفيوول  مع  االحددوودد  في  االمشترركة  للاالددوو  بجامعاتت‘  ااألكبرر  ااألقليیمم‘  جامعاتت
  يیتووقع  ٬،  كسمبووررجج.  ووااليیوومموول  إإلى  مكانن  كلل  منن  االططالبب  جذذبب  في  فضالً    وواالجامعة  االتددرريیسس  لهھيیئة  االعاليیة  وواالكفاءةة  االتعليیميیة  االررسوومم  إإنخفاضض  إإلى
  في  االتووسع  يیتمم  ووبذذلكك  ٬،  ددررااستهھمم  إلتمامم  مططلووبب  كجززء  كسمبووررججوول  خاررجج  االددررااسيیة  صوولهھممف  منن  ووااحددااً    االبكالوورريیسس  مررحلة  ططالبب  يیقضي  أأنن

  بالهھجررةة.  االمددفووعع  لألووططانن  االعابرر  إإضفاءاالططابع  وويیضمنن  كسمبووررججوول  جامعة  لططلبة  االمكاني  االتنقلل  يیضمنن  كما  وواالعالميیة  ااألوورربيیة  االشبكاتت

  

  متعددددةة  كليیاتت  ثالثث  كسمبووررججوول  جامعة  تضمم  ٬،  االمحليیة/ااألقليیميیة  ووااألحتيیاجاتت  ةاالددووليی  ااألتجاهھھھاتت  منن  كلل ً   على  االقائمة  االقددررةة  تططوويیرر  أأجلل  وومنن
  وواالترربيیة.  هھھھذذاا  ووااألدداابب  ااألنسانيیة  )    االعلوومم٬٣۳،(  االماليیة  وواالموواارردد  ووااألقتصادد  )  االحقووقق٬٢۲،(  ووااإلتصاالتت  وواالتكنوولووجيیا  )  االعلوومم١۱(  االتخصصاتت

  وواالددقة  ااألمنن  تخصصاتت  :  مرركزز  ووهھھھما  ددووليیاً    وواالحدديیثة  االمتططووررةة  هھھھددااففااأل  تحسيینن  بهھددفف    االررئيیسيیة  للتخصصاتت  أأبحاثث  مرركززيي  إإلى  باإلضافة
  ٢۲٠۰١۱٢۲  عامم  في  للجامعة  ااإلجماليیة  االميیززاانيیة  بلغتت  .  ووقدد  االحيیوويي  االططبب  ألنظظمة  كسمبووررججوول  وومرركزز  ٬،  االمعلووماتت  أأنظظمة  على  قائمم  ووهھھھوو  ٬،  وواالثقة
  ووق٣۳٢۲)  ٢۲٠۰١۱٣۳  لووكسمبووررجج٬،  (جامعة  يیوورروو  مليیوونن  ١۱٥٠۰  منن  أأكثرر  االموواارردد  جميیع  منن   أأكثرر  تحدديیدد  بغررضض  مووااررددهھھھا  بترركيیزز  االجامعة  قامتت  دد.

  االمستقبلل.  في  االووااعددةة  االبحثث  مجاالتت

  

  منن  االعالمم.  ووبالررغمم  أأنحاء  مختلفف  منن  تددرريیسس  هھھھيیئة  أأعضاء  أأفضلل  بتووظظيیفف  ووذذلكك  االبحثث  مجالل  في  االتفووقق  لتحقيیقق  كسمبووررججوول  جامعة  تهھددفف
  ٬،  ااإلددااررةة  حيیثث  منن  أأووررووبا  ووىىمست  على  مررتبة  (أأعلى  االووططنيیة  االحكوومة  منن  االمقددمم  االضخمم  االتموويیلل   للجامعة  االتنظظيیميیة  ااإلددااررةة  يیعدد  االماليیة)
  االمنافسة  بغررضض  االووططنيیة  جامعتهھا  لتأسيیسس  أأستررااتيیجي  ووتخططيیطط  ضخمم  مالل  ررأأسس  بإستثمارر  كسمبووررججوول  قامتت  ٬،  االقوولل  ].  خالصة5[  محددووددةة

  تحالفهھا  أأكدد  ووقدد  ٬،  ووأأوولوويیاتهھا  االددوولة  قووةة  نقاطط  على  العتمادداا  خاللل  وومنن  وواالماليیة  االفكرريیة  مووااررددهھھھا  ترركيیزز    خاللل  منن  ووذذلكك  االعالمي  االمستووىى  على
  االتددرريیسس  هھھھيیئة  في  االووااضح  االتنووعع  االمميیززةة  االجامعة  سماتت  .وومنن  ددووليیاً    مستقبلهھا  آآفاقق  على  ددووليیاً    أأوو  أأقليیماً    سووااء  ااألخررىى  االجامعاتت  مع

  االططالبب.      ووكذذلكك  وواالمووظظفيینن

  

    قططرر  جامعة  نمووذذجج
  قططرر  ددوولة  أأنن  منن  .  ووبالررغمم  االعرربيیة  االددوولل  ووجامعة  االخليیجي  االتعاوونن  مجلسس  في  عضوو  ووهھھھى  ااستقاللهھا  على  قططرر  ددوولة  حصلتت  ١۱٩۹٧۷١۱  عامم  في
  مررةة  ١۱٥  بحوواالي  ااكثرر  أأىى  –  نسمة  مليیوونن    ١۱,٧۷  إإلى  يیصلل  ااالنن  (االتعدداادد  بكثافة  يیززدداادد  بهھا  االسكانن  تعدداادد  اانن  ؛إإال  االمساحة  صغيیررةة  خليیجيیة  ددوولة  هھھھي
  وويیعدد١۱٩۹٧۷٠۰(  عامم  عليیة  كانتت  مما   حوواالي  االقططرريیيینن  منن  االتعدداادد  هھھھذذاا  منن  %  فقطط١۱٥  )   (قططرر٬،  أألفف  ووخمسوونن  مئتانن  (   ٢۲٠۰١۱٢۲  نسمة) (٣۳٣۳  .

  االوواافدديینن  االمهھاجرريینن  ووهھھھناكك  االعرربيیة٬،  باللغة  االمتحددثيینن  منن  االعاملهھ  وواالقووىى  االسكانن  منن  كبيیررهه  كتلة  يیشكلل  حيیثث  عرربي٬،  مجتمع  هھھھوو  بقططرر  وواالمجتمع
    االهھندد  (ووبخاصة  ااألسيیوويیة  ااألصوولل  ذذووىى  منن  كبيیرر  بشكلل   رراايیتسس  (هھھھيیوومنن  االمجتمع  فى  كبيیرر  حدد  االى  ووإإستغالالً    ططبقيیة ً   يیووااجهھوونن  ووهھھھمموونيیبالل)
  ٣۳٤).٢۲٠۰١۱٢۲  ووااتشش٬،

  

  وواالووظظائفف  االخاصص  "االتقططيیرر"  للقططاعع  سيیاسة  االحكوومة  أأوولوويیاتت  منن  فأنن  ٬،  االعملل  مجالل  في  االمهھاجرريینن  على  كلي  شبهھ  ااألعتمادد  أأنن  فيیهھ  وومماالشكك
  لتحقيیقق  االمططلووبة  ووااألقتصادديیة  ااإلجتماعيیة  ااألستثماررااتت  كمم  ااالعتبارر  في  أأخذذنا  .    ووأأذذاا٣۳٥)  ٢۲٠۰١۱٢۲  (  ررووبنن٬،  ااالجانبب  على  حاليیاً    وواالقائمة  االمهھنيیة
  فى  االفططرريي"  وواالتووسع  االمعررفة  "إإقتصادد  نقصص  ووجوودد  ظظلل  في  خاصة  ٣۳٦،٬    ٢۲٠۰٣۳٠۰  لقططرر  االووططنيیة  االررؤؤيیة  -لقططرر  االططمووحة  االووططنيیة  االتنميیة  بررنامج
  االخليیج  ددوولل  باقي  ووكذذلكك  قططرر  أأنن  ضمنى  أأوو  صرريیح  بشكلل  االقوولل  .    فيیمكنن٣۳٧۷)  ٬٢۲٠۰١۱٣۳،  ٬٢۲٠۰١۱٠۰،  وواالمانثرريي  (ددوونن  فقطط  بسيیططهھ  عقوودد  لعددةة  االتعليیمم

  ثقافيیة  بيیئة  في  االنماذذجج  هھھھذذهه  تططبيیقق  منن  االفائددةة  أأوو  أأهھھھميیتهھا  وومددىى  تكلفتهھا  ووااضح  بشكال  تعكسس  أأنن  أأمرريیكيیة)  ددوونن  (خاصة  ااجنبيیة  نماذذجج  ااستعارروواا  قدد
  .٣۳٨۸)  ٢۲٠۰١۱٣۳  كانن٬،  ؛٢۲٠۰١۱١۱  اانن  ؛هھھھانوويیرر٢۲٠۰١۱٠۰  (فانن٬،  متبايینة

  

                                                           
32   University of Luxembourg (2013) 
33   Qatar Statistics Authority (2012) 
34   Human Rights Watch (2012)  
35   Rubin (2012) 
36   Qatar (n.d.) 
37   Donn & Al Manthri (2010, 2013)  
38   Phan (2010); Hanauer & Phan (2011); Kane (2013)  
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  وواالتى  االتعليیميیة  االمدديینة  مؤؤخررااً    بهھا  أألحقق  ثمم  ٬،  للترربيیة  بكليیة    ١۱٩۹٧۷٣۳  عامم  في  أأنشائهھا  بددأأ  وواالتي  ٬،  قططرر  جامعة  إإلى  قططرر  في  االعالي  االتعليیمم  يیتفررعع
  لهھا  ددووليیة  فررووعع  إلنشاء  غرربيیة  جامعاتت  بجذذبب  قامتت  بددووررهھھھا  وواالتى  قططرر  مؤؤسسة  ططرريیقق  عنن  تموويیلهھا  تمم  فدداانن  ٢۲٥٠۰٠۰  حوواالي  مساحتهھا  يیبلغ

  ذذكررهھھھا  ااألتي  االجامعاتت  تشغيیلل  بددء  ٢۲٠۰١۱٢۲  عامم  .  وومنذذ  ٣۳٩۹)  ٢۲٠۰١۱١۱  ووهھھھانوويیرر٬،  ااددرريیسس  -ميیلليیرر  ؛٢۲٠۰١۱١۱  ووكيینسرر٬،  (النن  يیميیةاالتعل  االمدديینة  بددااخلل
  سي  أأيي  أأتشش  االخاررجيیة)  ٬،  (االشئوونن  تاوونن  جووررجج  ااآللي)  ٬،  االحاسبب  (علوومم  ميیلوونن  :  كاررنيیجي  محددددهه  مجاالتت  في  بخبررااتت  جاءتت  بددووررهھھھا  وواالتي
  كوومنوولثث  فررجيینيیا  االمتاحفف)  ٬،  (ددررااسة  االجامعيیة  لنددنن  (االهھنددسة)  كليیة  أأمم  أأندد  أأيیهھ  (االصحافة)  تكساسس  وويیستررنن  نووررثث  ااألعمالل)  ٬،  (إإددااررةة  بارريیسس

)،٬     ووتسعى  كووررنيیلل  وويیلل  االتصميیمم)      إإلى  للووصوولل  ططمووحح  لدديیهھمم  ممنن  االقططرريیيینن  االططلبة  نخبة  جذذبب  إإلى  االتعليیميیة  االمؤؤسساتت  تلكك  (االططبب).
  في  "االمعيیارر   ٢۲٠۰٠۰٨۸  (ليیفيینن٬،  االجامعي  االتعليیمم  االذذهھھھبي"   عائالتت  عاددااتت  مع  االددووليیة  االجامعاتت  تلكك  تتنافسس  اانن  يیجبب  ذذلكك  يیتحققق  وولكي  ٬،  ٤٠۰)
  –  باإلنجليیززيیة  ناططقة  ددوولل  معظظمهھا  –  ااآلجنبيیة  بالددوولل  االجامعيیة  للددررااسة  أأبنائهھمم  يیررسلوونن  االذذيینن  االقططرريیة  االصفووةة   هھھھذذهه  فررووعع  نجاحح  أأنن  حيیثث  

  قططرر  ددااخلل  االقددررااتت  لبناء  االضخمة  ااألستثماررااتت  بكمم  وومقاررنة  ٬،  االقططرريي  االشبابب  لددىى  قططرر  خاررجج  للددررااسة    االحافزز  خفضض  في  يیساهھھھمم  قدد  االجامعاتت
  ااآلخررىى.  ااالماكنن  في  محددووددةة  للقططرريیيینن  االمتاحة  االددررااسيیة  االبرراامج  تعدد  ؛

  

  تموويیلل  يیتمم  إإذذ  –  أأمرريیكا  شمالل  منن  وومعظظمهھا  –  االددووليیة  االجامعاتت  لفررووعع  حصرريیة  عررووضض  منح  تمم  ٬،  قططرر  لجامعة  االتنافسيیة  االقددررةة  وولتعززيیزز
  بغررضض  تشكيیلهھا  ووإإعاددةة  االجامعة  في  االتووسع  في  االمتميیزز  ااألصالحح  هھھھذذاا  ساهھھھمم  .  ووقدد٢۲٠۰٠۰٣۳  عامم  منذذ  للددوولة  االررئيیسيیة  االتنميیة  برراامج  كأحدد  ةاالجامع
  ررئيیسة  .  ااما٤١۱)  ٧۷٥  صص  ٢۲٠۰٠۰٩۹،٬  ووأأخرروونن٬،  ططالبهھا"  (موويیني  إإلى  عاليیة  جووددةة  ذذوو  تعليیما  تووفرر  نمووذذجيیة  ووططنيیة  "جامعة  تصبح  بأنن  االررؤؤيیة  تحقيیقق

  تصبح  كي  قططرر  لجامعة  االهھيیكلي  وواالتحوولل  االمناهھھھج  عنن  مسئوولة  فهھي  –    ١۱٩۹٧۷٧۷  عامم  في  االجامعة  خرريیجة  –  االمسندد  /  شيیخة  ررةةاالددكتوو  االجامعة
  ووتقوومم  االعالمم  في  رراائددةة  جامعة   بهھا  وواالعاملوونن  للجامعاتت  ررؤؤساء  بإحضارر  بددووررهھھھا  أأخررىى  مؤؤسساتت  ووكذذلكك  االددووليیة  االجامعاتت  فررووعع  االعرربي.

  بووضووحح  تعكسس  قططرر  جامعة  أأنن  نجدد  االمقابلل  ووفي  ٬،  قططرر  إإلى  االمكتسبة  شهھررتهھا  منن  تمنح  .  كما  ٤٢۲)  ٢۲٠۰١۱١۱  دد٬،االططلبة"  (وووو  "ثقافاتت  إإلى  باإلضافة
  االجامعاتت.  هھھھذذهه  أأهھھھدداافف  تحقيیقق  ووتيیسيیرر  االررئيیسيیة  ااألوولوويیاتت

  

  تعملل  (وواالتي  االعالي  االتعليیمم  نظظامم  آآعمددةة  لتصبح  ااآلجنبيیة  االبحثيیة  االجامعاتت  ددعووةة  حيیثث  منن  :  سووااء  بإززددووااجيیة  قططرر  في  االعالي  االتعليیمم  يیتسمم  ووهھھھكذذاا
  تررااثث  لتعكسس  االمحليیة  االجامعة  في  ملحووظظ  بشكلل  وواالتووسع  االبناء  في  باألستثمارر  االددوولة  قيیامم  حيیثث  منن  )  أأوو  خليیفة  بنن  حمدد  جامعة  مظظلة  تحتت  ااآلنن

  أأنن  لمؤؤسساتياا  االتووجهھ  هھھھذذاا  يیؤؤكدد  .  وومما٤٣۳  ٢۲٠۰١۱٥,  ٢۲٠۰١۱٣۳  (كرريیستت٬،  االعمالة  ووسووقق  االووططنيیة  وواالتقاليیدد  االعاددااتت  يیخصص  فيیما  ووتووجهھاتهھا  االددوولة
  تالقي  محوورر  اانهھا  آآىى  –  االجنسيیاتت  االمتعدددد  االعالي  وواالتعليیمم  االعلوومم  مجالل  في  صاعددةة  تالقي  نقططة  تمثلل  ددووليیة  مقاططعة  ااصبحتت  قدد  بأكملهھا  االددوولة
  وواالغرربب.  االشررقق  بيینن

  

  االعالي  للتعليیمم  االووططنيیة  مؤؤسسةاال  تصبح  أأنن  هھھھي  قططرر  جامعة  مهھمة  أأنن  االمؤؤكدد  فمنن  ٬،  االووططنيیة  ااألحتيیاجاتت  خددمة  في  تتمثلل  االررؤؤيیة  كانتت  إإذذاا  أأما
  ساهھھھمم  قططرر.  لقدد  مستقبلل  ررسمم  في  يیساهھھھموواا  أأكفاء  خرريیجيینن  يیقددمم  مما  االعليیا  وواالددررااساتت  االجامعيیة  للددررااسة  االجووددةة  عاليیة  برراامج  تووفرر  حيیثث  لقططرر٬،
  .  ٤٤)  ٧۷٥صص  ٢۲٠۰٠۰٩۹  ووأأخرروونن٬،  (موويیني  االمجتمع  ووإإحتيیاجاتت  تططلعاتت  تحقيیقق  في  إإيیجابي  بشكالً    االجامعة  مجتمع

  

  ااألسالمي؛  االثقافي  وومووررووثهھ  االعرربيیة  هھھھوويیتهھ  على  االحفاظظ  مع  االقططرريي  للمجتمع  وواالثقافي  االعلمي  االتقددمم  لددعمم  قططرر  جامعة  تسعى  ذذلكك  ىعل  ووعالووةة
  ووأأخرروونن٬،  االمتقددمم  (موويیني  وواالبحثث  االمعررفة  منهھجيیة  للمووااططنيیيینن  ستتيیح  كما  ٬،  عددةة  مجاالتت  في  للددوولة  ووخبررااء  ووفنيیيینن  ااخصائيیيینن  بتقدديیمم  ووذذلكك

  نظظامم  االى  ااألسررةة  ددااخلل  نظظامم  منن  االحكمم  تحوولل  ووقتت  –  االخمسيینيیاتت  االي  تررجع  قططرر  في  االتعليیمم  بدداايیاتت  أأنن  بالذذكرر  وواالجدديیرر  .    ٤٥  )٧۷٥صص  ٢۲٠۰٠۰٩۹
  وواالعلوومم  االتعليیمم  على  ددووالرر  بليیوونن  ٤  مبلغ  إإنفاقق  تمم  فقطط  ٢۲٠۰٠۰٨۸  عامم  ففي  ؛  االهھائلة  ااألستثماررااتت  بفضلل  االتططوورر  هھھھذذاا  تررسيیخ  تمم  ووقدد  –  االددوولهھ

ُ    قططرر  ووضعتت  "فقدد  ٬،  ٤٦)  ١۱٥٢۲صص  ٢۲٠۰١۱٢۲،٬  (فرروومهھيیررزز٬،   ووتملكك  كبيیررةة٬،  ووبسررعة  للمعررفة  موولدد  ااقتصاددااً    تصبح  كي  أأعيینهھا  نصبب  ططمووحا  هھھھددفا
  ٬،  ٤٧۷)  ٤صص  ٢۲٠۰١۱٢۲،٬  قضيیتهھا"  (ررووبنن٬،  لتحقيیقق  االووفيیررةة  االموواارردد  ووتكرريیسس  االملتززمة  وواالقيیاددةة  االووااضحة  :  كالررؤؤيیة  عليیهھا  لللعبب  قوويیة  بططاقاتت  االددوولة
  عددةة  منن  ذذلكك  ضدد  ووقفتت  االحدديیثة  ااألصالحاتت  اانن  إإال  ؛  ااالووسطط  االشررقق  في  االجامعاتت  أأفضلل  منن  ددةةووااح  ططوويیلة  لفتررةة  تعدد  قططرر  جامعة  كانتت  ووبيینما
  .  ٤٨۸)  ٢۲٠۰٠۰٩۹  ووأأخرروونن٬،  (موويیني  ااألددااء  ووتددهھھھوورر  ااألكادديیميیة  االمعايیيیرر  نقصص  بسببب  ااووجهھ

                                                           
39   Lane & Kinser (2011); Hanauer (2011) 
40   Lewin (2008) 
41   Moini et al. (2009, p. 75) 
42   Wood (2011)  
43   Crist (2013, 2015) 
44   Moini et al. (2009, p. 75) 
45   Moini et al. (2009) 
46   Fromherz, 2012, p. 152 
47   Rubin, 2012, p. 4 
48   Moini et al, 2009 
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%  ٣۳٨۸  بنسبة  ثللمم  جامعي  ططالبب    ٨۸٧۷٠۰٦  االجامعة  لددىى  كانن    ٢۲٠۰١۱٠۰  -  ٢۲٠۰٠۰٩۹  عامي  ففي  ٬،  خاصة  االجامعي  االتددرريیسس  على  قططرر  جامعة  ووترركزز
  كبيیررةة  مجمووعة  أأيیددىى  على  مجاناً    تعليیمهھمم  قططرريي  آآصلل  منن  االططلبة  يیتلقى  أأذذ  ٬،  ااألناثث  منن  االنسبة  هھھھذذهه  أأرربع  ثالثة  ووحوواالي  االقططرريیيینن  االمووااططنيینن  منن
  أأعضاء  قبلل  منن  معهھمم  تعقدد  عامم  مددتهھا  بعقوودد  %)    يیعملوونن٧۷٠۰(  قططرريیوونن  غيیرر  ٦٥٣۳  حوواالي  االتددرريیسس  هھھھيیئة  أأعضاء  منن  االتخصصاتت  كلل  في
  أأحتيیاجاتت  تلبيیة  كانتت  ااصوولهھمم.  ااذذ  أأساسس  على  مقسموونن  االتددرريیسس  هھھھيیئة  أأعضاء  أأنن  أأىى  ٬،  ٤٩۹)  ٢۲٠۰١۱٠۰  قططرر٬،  %)    (جامعة٣۳٠۰(  االقططرريیيینن  معةاالجا

  متغيیرر.  أأقتصادد  ووذذوو  متنووعة  سكانيیة  ترركيیبة  لهھ  مجتمع  في  قائمة  لمؤؤسسة  االمميیززةة  االسمة  هھھھي  االمجتمع

  

  بنسبة  االعلمي  االبحثث  بتموويیلل  ووكذذلكك  عاليیة  جووددةة  ذذوو  تعليیمي  لنظظامم  االسرريیعة  االتنميیة  في  ثررووااتهھا  تووظظفف  أأنن  قططرر  أأختاررتت  فقدد  ٬،  للموواارردد  بالنسبة  أأما
  ددووالرر  مليیوونن  ٦٠۰  حوواالي  إإلى  قططرر  لجامعة  االعلمي  االبحثث  ميیززاانيیة  ووصلتت  ٢۲٠۰١۱٠۰  -٢۲٠۰٠۰٩۹  عامي  ففي  ٬،  االمحلي  االناتج  إإجمالي  %    منن٨۸,٢۲

  ٥٠۰)  ٢۲٠۰١۱٠۰قططرر٬،  (جامعة   ووقدد  وواالبحثث  االتددرريیسس  مستووىى  تحسيینن  أأجلل  ننم  عالميیوونن  باحثوونن  لتعيیيینن  االجامعة  خططططتت  حيیثث  ٬،     هھھھذذاا  أأددىى  بهھا.
  إإلى  للمدديینة  ووخاصة  قططرر٬،  مؤؤسسة  خاللل  (وومنن  االووططنيیة  االحكوومة  منن  االسخي  االتموويیلل   ووررغمم  أأمكانيیاتت  تووفيیرر  االتعليیميیهھ)   االحرريیة  أأنن  ممتاززةة.

  ٬،  االعالميیة  ااألكادديیميیة  االمعايیيیرر  مع  ذذلكك  بخالفف  ألعتررااففاا  دديیمقررااططيیاً.  وومع  االجامعة  إإددااررةة  يیتمم  فال  مكتملة  غيیرر  التززاالل  االذذااتيیة  ووااإلددااررةة  ااألكادديیميیة
  .  االعالمم  جامعاتت  بمعظظمم  االمططبقة  ااألبعادد  هھھھذذهه  تعززيیزز  على  تعملل  االجامعة  هھھھيیكلة  إإعاددةة  محاوولة  فأنن

  

  ددوولة٬،لل  ااألستثنائي  االسكاني  للتنووعع  نظظررااً    ووذذلكك  ٬،  االتددوويیلل  إإلى  االمجمووعاتت  كلل  إإخضاعع  هھھھوو  االقاعددةة  فأنن  ٬،  كسمبووررججوول  في  االووضع  هھھھوو  ووكما
  جذذبب  يیصعبب  ثمم  وومنن  ٬،  مجاناً    قططرر  بجامعة  االددررااسة  فقطط  للقططرريیوونن  :  يیحقق  االمثالل  سبيیلل  فعلى  ؛  مساووااةة  عددمم  حاالتت  يیووجدد  ذذلكك  منن  ووبالررغمم
  وويیررجعوول  في  االحالل  هھھھوو  كما  بالخاررجج  للددررااسة  االمتميیززوونن  االططلبة  هھھھؤؤالء  سيیسافرر  عاددةة  إإذذ  ٬،  االجامعيیة  للددررااسة  االمووهھھھووبوونن  االططلبة   كسمبووررجج.
  قرريیبة  االعالي  االتعليیمم  على  للحصوولل  فررصص  عنن  يیبحثنن  االفتيیاتت  هھھھؤؤالء  اانن  ااألناثث  منن  هھھھمم  قططرر  جامعة  ططلبة  منن  االعظظمى  االغالبيیة  كوونن  في  االسببب

  االلغة  اانن  للجددلل.  إإذذ  مثاررااً    هھھھذذاا  كانن  ووإإنن  ٬،  ااألساسيیتانن  االلغتانن  هھھھما  ووااألنجليیززيیة  االعرربيیة  االلغة  تعدد  وواالجامعتيینن  االددوولتيینن  منن  كال  مناززلهھمم.  ووفي  منن
  خاررجهھا.  ااوو  ااووططانهھمم  ددااخلل  سووااء  االعملل  لسووقق  مناسبوونن  خرريیجوونن  ووإليیجادد  مختلفة  مجمووعاتت  لخددمة  االمستمرر  االتحدديي  تمثلل  للددررااسة  مهھاالمستخدد

  

  فررووعع  خاللل  منن  ووذذلكك  كبيیرر  بشكالً    االمتنامي  االقططرريي  االعملل  لسووقق  مؤؤهھھھليینن  االخرريیجيینن  منن  أأعدداادد  تووفيیرر  على  االترركيیزز  قططرر  جامعة  أأختاررتت  لقدد
  االمررمووقة  االمكانة  وواالعلوومم  االتعليیمم  مجالل  في  االضخمة  ااالستثماررااتت  هھھھذذهه  تقددمم  اانن  يیبقى  ؛  كسمبووررججوول  في  االحالل  هھھھوو  ا.  ووكمابهھ  االغرربيیة  االجامعاتت
  االعالمم.  أأنحاء  كلل  في  االجامعاتت  اافضلل  مع  لتتنافسس  للجامعة

  

  جذذبب  ااستررااتيیجيیانن  محوورراانن  أأختاررتت  قدد  قططرر  أأنن  ٬،  وواالخالصة   ووتنميیة  ووتأسيیسس  ٬،  وومكانتهھا  خبررااتهھا  خالصة  لتقدديیمم  االغرربيیة  االجامعاتت  هھھھما:
  بيینن  ووللتووفيیقق  ٬،  كبيیررااً    تحووليیاً    نموواا  االقططرريي  وواالمجتمع  ووااألقتصادد  االتعليیمم  شهھدد  االماضيیة  ااألخيیررةة  االعقوودد  االعالي.  ووخاللل  للتعليیمم  االووططنيیة  مؤؤسساتهھا

  مززيیدداا  ذذلكك  يیتططلبب  االحاكمة  ااألسررةة  هھھھددااففأأ  ووبيینن  قططرر  جامعة  لددعمم    االمحليیة  االمباددررااتت  ووبيینن  االتعليیميیة  للمدديینة  االددووليیة  االجامعاتت  فررووعع  إإلى  االتووجهھ
  بتووفيیرر  للددوولة  االررؤؤيیة  أأصحابب  وواالقاددةة  ااألقتصادديي  ااالززددهھھھارر  ساهھھھمم  فقدد  كسمبووررججوول  جامعة  حالة  فيیي  االحالل  هھھھوو  وواالتعدديیالتت.  ووكما  االتعاوونن  منن

  وواالمكانة  االددوولي  االعلمي  اوونناالتع  تووططيیدد  يیجبب  االبعيیدد  االمددىى  ووعلى  االنهھايیة  مكانن.  ووفي  اايي  في  ووررووعة  حددااثة  أأكثرر  جامعاتت  إلنشاء  ضخمة  فررصص
  االمستمرر.  االددوولي  وواالحررااكك  بالهھجررةة  يیتحققق  ووهھھھذذاا  ٬،  االمررمووقة

  

  االختامم:
  وويیكادد  ٬،  عادديي  غيیرر  ووإإززددهھھھارر  عررقي  ووتنووعع  ددووليیة  بمكانة  ووقططرر  كسمبووررججوول  منن  كالً    تتمتع  ٬،  ااآلخررىى  االصغيیررةة  االددوولل  معظظمم  غرراارر  غيیرر  على
  نمووااً    مؤؤخررااً    االددوولتيینن  كلتا  شهھددتت  االعمالة.  ووقدد  ااوو  االمالل  ررأأسس  حيیثث  منن  سووااء  االعالميیة  ووااققووااألس  االددووليیة  االتجارريیة  االعالقاتت  على  كالهھھھما  يیعتمدد

  ُ   كسمبووررججوول  منن  كال  قامتت  االماضي٬،  االعقدد  مدداارر  االتعليیمم.  ووعلى  منن  ااقلل  ووحظظاً    االكفاءةة  منن  عاليیة  ددررجة  على  عمالة  هھھھجررةة  خاللل  منن  ووااضحا
  منن  كال  في  االمؤؤساستيیة  للعووااملل  كانن  االعالمم.  إإذذ  اانحاء  كلل  منن  وواالططلبة  االعلماء  بذذلكك  ةجاذذب  وواالعلوومم  االتعليیمم  مجالي  في  ااستثماررااتهھما  بترركيیزز  ووقططرر

  االططبيیعيیة  االسيیاسيیة  مكانتهھما  بسببب  أأوو  االمساحة  ووصغرر  االسكانن  عدددد  نقصص  بسببب  االووااضحة  االضعفف  نقاطط  تعوويیضض  في  ددووررااً    ووقططرر  كسمبووررججوول
  ااوو  ااألووررووبي  لالتحادد  بالنسبة  سووااء  ااألقليیمي  للحكمم  االرريیاددةة    ددوورر  لنيیلل  بهھما  ممااالعال  ووسائلل  ووتأثيیرر  ااألقتصادديیة  بررااعتهھما  إإلى  باإلضافة  االخاررجيیة

  االخليیجي.  االتعاوونن  مجلسس  لددوولل

  

                                                           
49   Qatar University, 2010 
50   Qatar University, 2010 
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ُ    عررقيیاً    تنووعا  تعكسانن  االصاعددتانن  االجامعتانن  كلتا  أأنن   أأنهھ  بلل  فحسبب  ااألقليیمي  االحدد  عندد  يیقفف  ال  ططمووحهھما  أأنن  بلل  ٬،  االمضيیفة  االددوولل  على  وولغوويیا
  االمتعددددةة  االبحثث  مجاالتت  في  االمميیزز  ااالستثمارر  خاللل  منن  عالميیاً    لليیتنافسا  ووااعددةة  آآليیة  ووضعا  قدد  ووقططرر  ررججكسمبوووول  حكوومة  منن  كالً    اانن  يیبددوو

  االعليیا  االددررااساتت  ووبرراامج  االجامعيیة  االبرراامج  منن  حززمة  بإنشاء  ووكذذلكك  ٬،  ووحدديیثث  متططوورر  جامعي  حررمم  ووببناء  ٬،  عاليیة  ووبإمكانيیاتت  االتخصصاتت
  ددووليیيینن  علماء  ووبتعيیيینن  بلل  االفعالة٬،  االمنظظماتت  هھھھذذهه  تططوويیرر  في  للمساعددةة  االعالمم  اانحاء  جميیع  منن  ااألفرراادد  وولجذذبب  االمووااططنيینن  منن  االصفووةة  لتددرريیبب
  ااالعتبارر.    في  ووااألقليیميیيینن  االددووليیيینن  االشرركاء  قبلل  منن  االمبذذوولة  االجهھوودد  أأخذذ  مع  مكانة  ااالقلل  االجامعاتت  بهھذذهه  ططلبة  ووجذذبب

  االددووليیة  االجامعاتت  فررووعع  في  بقووةة  باألستثمارر  قططرر  تقوومم  ٬،  ااألكبرر  قليیممااأل  في  ااألخررىى  بالجامعاتت  بسيیطط  بشكال  كسمبووررججوول  جامعة  تررتبطط  ووبيینما
  االووقتت  ألنن    بالخاررجج  للتعليیمم  يیتنقلوونن  ماززاالوواا  االددوولتيینن  كلتا  في  االشبابب  االتعاوونن.  أأنن  منن  االمززيیددااً    إإلى  سيیؤؤدديي  ووهھھھذذاا  ٬،  االتعليیميیة  بالمدديینة  االمووجووددةة
  االمباشرر  لألستثمارر  االمقتررحة  االخطططط  منن  بكثيیرر  أأططوولل  مررمووقة  وومكانة  علمي  تقددمم  ااوو  بشرريي  مالل  ررأأسس  إإلى  االمادديیة  االموواارردد  لتحوويیلل  االمططلووبب

  نتيیجة  خاصة  االعالمم  اانحاء  جميیع  في  باإلززدديیادد  سيیستمرراانن  االعلمي  وواالنشاطط  االثانوويي  بعدد  ما  االتعليیمم  مجالل  في  االمنافسة  اانن  االقوولل  يیمكنن  للحكوومة.  لذذاا
  أأخررىى.  ووااماكنن  اآآسيی  شررقق  في  االعلميیة  ووااألنظظمة  االتعليیمم  مجالل  في  االكبيیرر  للتووسع

  كانن  ووأأيیما  ٬،  االجامعيیة  االمؤؤسساتت  ططرريیقق  عنن  االقددررااتت  لبناء  االططمووحة  االتجارربب  بتموويیلل  ااهھھھتمامهھما  أأظظهھرراا  قدد  ووقططرر  كسمبووررججوول  منن  :كالً    أأنن
  ووبالررغمم  تووجهھمهھا  في  يیتززاامنا  ووكالهھھھما  ٬،  االررسميیة  االووططنيیة  االرراايیة  حامالتت  االصغيیررةة  االجامعاتت  تلكك  ااصبحتت  فقدد  ٬،  االمستقبلل   منن  االددوولي.

  منن  كالُ    فلددىى  ٬،  ااآلخيیررةة  ااآلوونة  في  االمسبووقق  غيیرر  ااالقتصادديي  االنجاحح  في  تشابهھمهھا  ررغمم  ووكذذلكك  وواالسيیاسيیة  ووااإلحتماعيیىىة  االتارريیخيیة  ختالفاتهھماأأ
  في  نخبةاال  يیؤؤمنن  إإذذ  ؛  تامم  بشكالً    االذذااتيیة  ااإلددااررةة  جامعاتهھما  يیمنحا  ال  اانهھما  إإال  وواالعلوومم  للتعليیمم  سيیكوونن  االمستقبلل  بأنن  تؤؤمنن  قيیاددةة  ووقططرر  كسمبووررججوول

ُ    االووططنيیة  ااحتيیاجاتهھما  تغططي  بحثيیة  جامعة  لدديیهھما  يیكوونن  اانن  يیجبب  االنجاحح  تحقيیقق  ااجلل  منن  اانن  االددوولتيینن  كلتا   ووتتنافسس  ططالبهھما  اافضلل  ووتجذذبب  تماما
  لتددرريیسساا  هھھھيیئة  ألعضاء  االعالمي  االحررااكك  على  ااألعتمادد  يیتمم  لمم  أأوو  االحددوودد  عبرر  االمستمررةة  االضخمة  االهھجررةة  تتحققق  لمم  وواانن  ٬،  االعالمم  اانحاء  جميیع  في

  أأبوواابهھا.    بغلقق  االددووليیة  االجامعاتت  تلكك  ستقوومم  ؛  وواالططالبب  وواالعامليینن

  

  :ووتقديیر  شكر
  ااألوولى  بالمسووددةة  يیتعلقق  فيیما  وومالحظظاتت  قيیمة  معلووماتت  منن  لي  قددمهھ  لما  Bernhard Streitwieser  سترراايیتفيیززرر  بررنارردد  إإلى  بالشكرر  أأتووجهھ  

  .٥١۱)  2012  (باوولل٬،  فى  االمذذكوورر  االقسمم  في  االفصلل  لهھذذاا

  االمعررفة  جمعيیة  ٬،  االعلوومم  "أأنتاجيیة  بخصووصص  االمشررووعع  في  االمشارركيینن  إإلى  بالشكرر  أأتووجهھ  أأنن  إإال  يیسعني  فال  لي  االمساعددةة  للتعليیقاتت  بالنسبة  اأأم
  بقططرر.    االخاررجيیة  للخددماتت  تاوونن  جووررجج  جامعة  منن  كرريیستت  للسيیدد/  جوونن  االخصووصص  "  ووبووجهھSPHERE"  االعالي  للتعليیمم  االبحثث  ووتنميیة

  عضوو  –  لقططرر  االووططني  االبحثث  صنددووقق  منن  5-1021-5-159  ررقمم  NPRP  منن  االمقددمة  االمنحة  إإلى  االمنشوورر  هھھھذذاا  لنشرر  بالفضلل  ندديینن  كما
 ووحددهه.  االمؤؤلفف  تخصص  فهھي  االمنشوورر  هھھھذذاا  في  االمقددمة  االنظظرر  ووجهھاتت  قططرر.  أأما  مؤؤسسة

 

Notes 

1 http://www.rtl.com 

2 http://www.aljazeera.com 

3 http://www.uni-gr.eu 

4 http://www.uni.lu (2012) 

5 see http://www.university-autonomy.eu 
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