
ورقة سياسة عامة
الملخص التنفيذي

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تتبع 
تعليم  اسرتاتيجية  الحايل  بالوقت 
إىل  تهدف  التي  مركزية(  )أو  محورية 
البحثية  والقدرات  العايل  التعليم  تعزيز 
لتتواءم مع أولوياتها االقتصادية بهدف 
والنجاحات  التقدم  من  املزيد  تحقيق 
العاملي.  املستوى  عىل  االقتصادية 
دولة  دفعت  االسرتاتيجية  هذه  حالياً، 
السعي  إىل  املتحدة  العربية  اإلمارات 
وجعلت  باآلخرين«،  »اللحاق  محاولة  نحو 
العايل  التعليم  إىل  ينظرون  الكثريين 
عىل أنها رشكة تجارية التي يصعب عىل 
التي  الخدمات  من  االستفادة  الجمهور 
تقدمها، ويكون فيها الحراك االجتامعي 
عليها  ترتكز  التي  القاعدة  أيضاً.  صعب 
الرتكيز  هي  الحالية  االسرتاتيجية  هذه 
الجغرافية  العنارص  عىل  القوي 
يضيق  مام  املحور،  إلنشاء  واملادية 
نطاق فعاليته وتأثريه. بهدف االستفادة 
التي  والقرارات  القدرات  من  القصوى 
تركيز  توسيع  يجب  بالفعل،  إنشاؤها  تم 
وتأثريها  الحالية  االسرتاتيجية  نطاق 
ميكن  ثقافية  مساحة  إنشاء  خالل  من 
بالتعليم  خاصة  بسهولة  إليها  الوصول 
الوقت  مبرور  هذا  يؤدي  وقد  والبحث. 
للتعليم  مرموق  موقع  إنشاء  إىل 
العايل والبحث بفضل النشاط األكادميي 
اإلمارات دولة  تفرد  أيًضا  يجسد   الذي 

العربية املتحدة واحتياجاتها. 
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استراتيجية التعليم المحوري 
والسياسة في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة: إنشاء مساحة ثقافية 
للتعليم العالي والبحث

مارفن إرفورث، جامعة مونيستر

املقدمة

يحتل التعليم العايل مركز الصدارة يف املناقشات الحالية التي تجرى حول القدرة التنافسية يف االقتصاد 

مثل  الرئيسيون  الالعبون  يجادل  االقتصادية،  التنافسية  القدرة  حول  املناقشات  هذه  مثل  خالل  العاملي. 

املنظامت الدولية، وكذلك الوكاالت الحكومية واالستشارية، بأن دعم التعليم العايل والبحث األكادميي، 

التي تركز عليها الجامعات أو معاهد البحوث بشكل وثيق لتعزيز املصالح االقتصادية للبالد، يعترب املفتاح 

بني  التعاون  تعزيز  عىل  بالتشديد  الالعبون  هؤالء  ينصح  األحيان،  معظم   .)Heitor ، 2016( للنجاح  الرئييس 

مكاسب  تحقيق  إىل  ذلك  يؤدي  أن  أمل  عىل  للدولة،  االقتصادية  واالهتاممات  والبحث،  العايل،  التعليم 

عىل   .)Etzkowitz ، 2008( والخدمات  الصناعة  قطاعي  يف  األجل  متوسطة  إىل  قصرية  ملموسة  نقدية 

سبيل املثال، قد يكون االهتامم االقتصادي توجيه الصناعة املالية املحلية نحو أن تصبح رائدة عاملية يف 

تبني تكنولوجيا جديدة، مام ينجم عنه مطالبة الجامعات بإخراج خريجني مدربني بالشكل الصحيح واملطلوب 

خالل فرتة زمنية قصرية.

وجه  عىل  آسيا  وغرب  ورشق،  رشق،  جنوب  يف  مالحظتها  ميكن  العاملية  املناقشات  هذه  نتائج  إحدى 

الخصوص، حيث تتجسد بشكل مشاريع دولية يطلق عليها يف العادة تسمية »املحاور أو املراكز التعليمية« 

- وهي ظاهرة بدأت تظهر أثناء عملية صنع السياسات اإلقليمية منذ منتصف التسعينات، والتي بدأت ألول 

مرة يف سنغافورة )Knight، 2014(. من منظور السياسة، ميكن النظر إىل املحاور أو املراكز التعليمية 

عىل أنها مشاريع واسعة النطاق، عىل مستوى الدولة، التي يحاول اآلخرون اللحاق فيها أو حتى التفوق 

عليها، التي تم تأسيسها يف مواقع للدراسات الدولية للدول املتقدمة، مثل اململكة الربيطانية املتحدة 

أو الواليات املتحدة األمريكية، وتتمتع بقدرات متميزة يف مجال التعليم العايل والبحوث. أيًضا، أحد األهداف 

أو  التجارية  أو  القدرات بهدف دعم املصالح املحلية  تعزيز  املشرتكة عرب املحاور/املراكز املتعددة هو 

اإلقليمية، عىل سبيل املثال، ال الحرص، صقل املهارات لتلبية احتياجات قطاعي التعليم والصناعة من أجل 

تحقيق االزدهار االقتصادي. 

من بني عدد قليل من البلدان، مثل هونغ كونغ وقطر وسنغافورة، تتبنى دولة اإلمارات العربية املتحدة 

حاليًا اسرتاتيجية محورية للتعليم العايل والبحث، حيث متكنت كل من إمارات أبوظبي وديب ورأس الخيمة 

بالجهود  )Fox و Al Shamisi ، 2014(. فيام يتعلق  تحديداً من احتالل مركز الصدارة عىل مستوى اإلمارات 

املبذولة، ميكن لدولة اإلمارات أن تفخر بإنجازاتها األخرية فيام يتعلق بعملية توفري التعليم العايل. ومع 

ذلك، هناك جانبان إشكاليان ميكن للمرء أن يراهام للمحاور عرب الدول، وهي أيًضا ذات صلة كبرية بسياق 

من  والبحث  العايل  التعليم  ودعم  تعزيز  عملية  عن  ينتج  صحيح  أوالً،  الخيمة.  رأس  وإمارة  اإلمارات  دولة 

األحيان  يف معظم  أنه  إال  االقتصادية،  التقنيات  أحدث  التوصل إىل  التجارية  االهتاممات  أجل دعم وتعزيز 
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تقليد  أو  باآلخرين،  اللحاق  محاولة  إىل  بالحاجة  الشعور  عنه  ينجم 

وبالتايل،  آخر.  مكان  يف  تنفيذها  يتم  التي  للنامذج  مامثلة  نسخ 

النامذج  تلك  تنعكس يف  األخرى قد  األماكن  احتياجات  أن  يف حني 

املحددة  االحتياجات  مع  بالرضورة  تتامىش  ال  أنها  إال  املنسوخة، 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة أو إمارة رأس الخيمة. ثانياً، البيئات 

التعليمية الحالية التي تم إنشاؤها من قبل بعض املحاور القامئة 

الذين  ألولئك  مربحة  تجارة  أنه  عىل  العايل  التعليم  إىل  تنظر 

النظر  وجهة  مع  الفكرة  هذه  تتعارض  تكاليفه.  تحمل  يستطيعون 

يتمتعون  الذين  األفراد  لجميع  التعليم  فرص  بتوفري  تؤمن  التي 

بأن  يؤمنون  الذين  التعليم،  ملواصلة  الالزمة  والقدرات  بالكفاءات 

مهاراتهم  صقل  عىل  لألفراد يساعدهم  هو عامل متكني  التعليم 

يعود  مام  أحالمهم،  تحيق  أجل  من  ومواهبهم  قدراتهم  وتعزيز 

يف  األمة  تنص عليه  ما  بالضبط  بأرسه، وهذا  بالنفع عىل املجتمع 

سياساتها وجداول أعاملها.

مرموق  وموقع   - للتعليم  محور  تصبح  بأن  اإلمارات  رؤية  لتحقيق 

الذي  األكادميي  دعمها  بحكم  والبحث  العايل  للتعليم  عامليًا 

الحايل  التعليم  يتجاوز  أن  يجب   - البالد  عىل  كبري  إيجايب  تأثري  له 

العنارص  عىل  واملحدود  الضيق  الرتكيز  االجتامعية  والسياسة 

عىل  الرتكيز  ليتحول  تعليمي،  محور  إلنشاء  واملادية  الجغرافية 

خلق مساحة ثقافية يسهل الوصول إليها، التي يتم من خاللها إنتاج 

وتبادل األفكار واملعارف والبحوث الرائعة.

تؤكد هذه الورقة هذا املفهوم من خالل تقديم بعض املعلومات 

األساسية والسياقية حول محاور التعليم كمفهوم، وكذلك توضيح 

بتقييم  تقوم  ثانيًا،  الخيمة.  رأس  وإمارة  اإلمارات  بدولة  صلتها 

الوضع الراهن لبحوث التعليم العايل حول محاور التعليم كظاهرة، 

ثالثًا، مبا  وتستعرض وضع السياسات ذات الصلة يف دولة اإلمارات. 

أن ورقة السياسة هذه هي أحد مكونات مرشوع أكرب للمقارنة بني 

ونظرة  النظريات  بعض  تقدم  فسوف  وسنغافورة،  اإلمارات  دولة 

األكرب.  املرشوع  هذا  حول  املتبعة  املنهجية  عن  موجزة  عامة 

االجتامعي  للتقدم  متامسكة  اسرتاتيجية  تطوير  ستناقش  رابعاً، 

ذات  املحلية  والبحوث  التعليم  عىل  الرتكيز  خالل  من  واالقتصادي 

العربية  اإلمارات  لدولة  الرئيسية  االحتياجات  عىل  استناداً  الصلة 

املتحدة وتقرتح ثالثة نقاط مهمة عىل األقل التي يجب أن تشملها 

االسرتاتيجية املقرتحة.

محاور التعليم كمفهوم وعالقتها 
ضمن سياقات دولة االمارات العربية 

املتحدة وإمارة رأس الخيمة 

اآلثار  ذلك  يف  مبا   - تعليمية  محاور  إنشاء  فكرة  تتبع  الصعب  من 

إىل  يعود  املفهوم  لكن   – املشاريع  هذه  تولدها  التي  والقضايا 

أصل واحد محدد، ويتم اإلشارة إليه تكراراً يف العديد من الخطابات 

واألماكن وامليادين املختلفة. تتلخص فكرة إنشاء محور يف تأسيس 

 Barabási،( شبكة عاملية أو إقليمية مجهزة بعوامل جذب محددة

2016(. فيام يتعلق بالتعليم، هناك بالوقت الحايل ما بني عرشة إىل 

وهذه  تعليمية،  محاور  لديها  بأن  نفسها  تصف  التي  دولة  عرشين 

األعامل  مثل  أخرى  مجاالت  يف  محاور  لديها  العادة  يف  الدول 

التجارية أو املالية أو السفر الجوي، وما إىل ذلك. ما ميكن للمرء 

أن يالحظه تحديداً يف هذه البلدان إصدار بعض القرارات السياسية 

العايل املحلية  التعليم  لنمذجة نظم  أخرى،  أو  املتعمدة، بصورة 

لتشبه محاور دول أجنبية أخرى التي نجحت بشكل خاص من استرياد 

وتصدير التعليم العايل )مثل الواليات املتحدة األمريكية أو اململكة 

»مشابه  أنه   عىل  إليه  واإلشارة   – أسرتاليا(  أو  الربيطانية  املتحدة 

لنموذج« التي تطلق عليه تسمية املحور التعليمي. 

يف  السياسات  صناع  مع  املحادثات  إىل  استناداً  ذلك،  ومع 

أن  يجب  تعليمي  محور  إنشاء  فإن  التحديد،  وجه  عىل  سنغافورة 

من  غريها  أنشأتها  التي  التعليمية  املحاور  إنشاء  تكرار  يشبه  ال 

بوسطن  مثل  وأكادمييًا  اقتصاديًا  تنافسية  مناطق  يف  الجامعات 

أو وادي السيليكون يف الواليات املتحدة. بل يجب أن يكون الرتكيز 

عىل إنشاء محور له نفس التأثري الذي تشهده منطقة مثل وادي 

السيليكون عىل االقتصاد املحيل واإلقليمي والعاملي - ولكن يف 

مامثلة  موارد  ذات  آسيا،  ورشق  غرب  مثل  أخرى  جغرافية  منطقة 

للدول بالنسبة  أخرى،  أحيان  يف  مختلفة  أو  األحيان،  بعض   يف 

املذكورة، عند إنشاء املحور.

سياسة  حول  واضحتني  مشكلتني  هناك  أعاله،  إليه  اإلشارة  تم  كام 

يف  وكذلك  املحاور،  عرب  مالحظتها  ميكن  التي  العايل  التعليم 

السعي  مشكلة  تحديداً  وهي   – املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

عىل  التعليم  عملية  اعتبار  ومشكلة  باآلخرين،  اللحاق  محاولة  نحو 

 – بسالسة  لآلخرين  التعليم  توفري  عىل  الرتكيز  من  بدالً  ربحية،  أنها 

املحور  بلدان  يف  التعليم  سياسة  أن  حقيقة  من  تنبع  قد  وهذه 

املحاور  تقوم  الدول.  من  بغريها  مقارنة  مختلفة  تبدو  هذه 

الجغرافية- املشاريع  يف  العايل  التعليم  بتضمني  التعليمية 

الضخمة تحمل  النطاق. وألن هذه املشاريع  الواسعة  االسرتاتيجية 

العايل  التعليم  سياسة  ربط  يتم  جغرافية-اسرتاتيجية،  عنارص 

بشؤون )اقتصادية، اجتامعية، ثقافية، سياسية(  ذات نطاق أوسع، 

اإلقليمية أو  االقتصادية  السياسة  الغالب  يف  محورها  يكون   التي 

أو الصناعية بدالً من التعليم.

تعليمي  مرشوع  إلنشاء  ما  نوًعا  الغريبة  املركزية  النقطة  هذه  إن 

التقليدية  العايل  التعليم  سياسة  عىل  آثاًرا  بالتايل  عنه  ينجم 

املنطقية  األسباب  أن  هو  هذا  يعنيه  ما  القول:  خالصة  والحوكمة. 

أو  االجتامعية  التصنيفات  من  تتحول  قد  العايل  التعليم  لتنظيم 

التعليم، والقدرة عىل تحمل  الوصول إىل  التعليمية )مثل إمكانية 

والبحث  التعليم،  وتوفّر  والجودة،  واإلنصاف،  التعليم،  تكاليف 

مثل  التصنيفات  من  غريها  إىل  ذلك(  إىل  وما  والتقدم،  املفتوح، 

برباءة،  املحمية  غري  واملعارف  البحوث  وإنتاج  اإليرادات،  توليد 

باإلضافة إىل التنافس االقتصادي.

بحوث التعليم العايل حول املحاور 
وعملية صنع السياسات ذات الصلة يف 

دولة االمارات العربية املتحدة

تحقيق  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الحايل  الرتكيز  ينصب 

رؤيتها للعام 2021. لقد تم اإلعالن عن هذه الرؤية بني عامي 2010 

و 2014 وتصف األهداف التي يجب أن تحققها األمة بحلول احتفالها 

دورها  اإلمارات  دولة  »ستعزز  االسرتاتيجية  تنص  الذهبي.  باليوبيل 

األساسية  التحتية  بنيته  توفر  إقليمي  أعامل  كمركز  املحوري 

ومؤسساته بوابة تربط جرياننا بالعامل، لتكون مبثابة منوذج يحتذى 

العربية املتحدة، 2014(. عالوة عىل ذلك،  )اإلمارات  باملنطقة.«  به 

يلبي  سوف  واملرافق  التحتية  البنية  من  ممتاز  »مستوى  فإن 
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 1 نظرًا ألن مساحة ونطاق هذه الورقة محدودة نوًعا ما، ميكن العثور عىل املزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع يف

 Erfurth, M )2019(. International Education Hubs as Competitive Advantage: Investigating the Role of the
 State as Power Connector in the Global Education Industry. In M. Parreira do Amaral, G. Steiner-Khamsi, &

 C. Thompson )Eds.(. )2019(. Researching the Global Education Industry – Commodification, the Market and
Business Involvement )pp. 181-202(. London: Palgrave

القدرة  أيًضا  يعزز  بينام  والرشكات  للمواطنني  األساسية  االحتياجات 

العربية  )اإلمارات  رائد«.  عاملي  كمركز  ألمتنا  االقتصادية  التنافسية 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وصف  من  بالرغم   .)2014 املتحدة، 

عىل أنها مركز لألعامل واالبتكار، يظهر التعليم العايل بشكل ضمني 

كعامل متكني محجوب لتحقيق االسرتاتيجية يف عدة أقسام، عىل 

سبيل املثال، املوضوع الثالث )متحدون يف املعرفة(، الجزء األول 

وثالثاً  الوطني(،  البرشي  املال  لرأس  الكاملة  اإلمكانات  )تسخري 

)اقتصاد قائم عىل املعرفة وذو إنتاجية عالية(. لتعزيز هذه الحجة، 

فإن الشعار املصاحب لهذا املوضوع هو: »اقتصاد تنافيس موجه 
من قبل اإلماراتيني الذين يتميزون باملعرفة واالبتكار«.1

ميكن لدولة اإلمارات أن تفخر بإنجازاتها األخرية يف توفري التعليم 

السابقة  التعليمية  والقدرات  الفرص  مقارنة  عند  خصوصاً  العايل، 

والحالية. فهناك زيادة كبرية لعدد املؤسسات والخيارات التعليمية 

التي ميكن للمقيمني االختيار من بينها )فوكس والشاميس، 2014 ؛ 

ريدج، كيبيلز، واألسد، 2017(. ومع ذلك، فإن تنفيذ اسرتاتيجية بحجم 

وليس  املعقدة،  التحديات  بعض  عىل  ينطوي   ،2021 رؤية  ونطاق 

ظهور  حاليًا  نرى  التعقيد،  هذا  خضم  يف  التنسيق.  عملية  أقلها 

إمارة  توفر  ناحية،  من  املختلفة.  اإلمارات  عرب  محوريني  منوذجني 

املرء  يجد  املثال،  سبيل  فعىل  شامالً،   + منرياً  منوذًجا  أبوظبي 

جامعة نيويورك أبوظبي كمثال المع للتعليم العايل، أو مستشفى 

كليفالند كلينيك يف القطاع الصحي، ثم ميكن للمرء أن يالحظ املزيد 

من هذه النامذج املنرية عىل مستويات متعددة. ومن ناحية أخرى، 

تتبع إمارة ديب منوذج منذجة املنطقة + البنية التحتية. أحد أسباب 

اإلمارة  أن  حقيقة  هو  خاص  بشكل  ديب  يف  املنطقة  منوذج  نجاح 

قامت ببناء العديد من البنى التحتية يف جميع نواحيها، كام تحظى 

عالية  ومكانة  الخارطة  عىل  مرموق  جغرايف  مبوقع  اإلمارة  هذه 

ذات سمعة عاملية مرموقة للغاية. 

التعقيدات املذكورة  بأن  أن يجادل  للمرء  من املنطلق أعاله، ميكن 

فعالة  أخرى  اقرتاحات  تقدم  قد  ذاته،  بالوقت  ولكن  مشكلة،  متثل 

العربية  اإلمارات  أنحاء  جميع  يف   2021 رؤية  تنفيذ  عىل  تساعد 

املتحدة من خالل اتباع اسرتاتيجيات محورية مختلفة. اآلثار املرتتبة 

عىل ذلك هو ميكن للمرء مالحظة وجود مستوى كبري من التنافس، 

الذي  األمر  الفردية،  اإلمارات  اسرتاتيجيات  يف  تحفظ  أيًضا  ولكن 

السياسات  خلق  أجل  من  الشفافية  أو  اإلرشاف  أو  التنسيق  يجعل 

الجيدة أكرث صعوبة وتعقيداً. كام أنه يخلق مساحة تنافسية تعوق 

إمكانية إنشاء محور واحد يف دولة اإلمارات الذي ميكن أن يستفيد 

ذلك،  إىل  باإلضافة  إمارة.  بكل  الخاصة  القوة  ونقاط  موارد  من 

ميكن  الذي  املوضوع  حول  املتاحة  البحوث  من  جًدا  القليل  هناك 

حول  البحوث  من  أقل  عدد  وهناك  السياسات،  صانعو  يستخدمه  أن 

األفراد  عىل  تؤثر  التي  املحددة  اآلثار  أو  لألماكن  الفردية  اإلمارات 

والرقابة  التنسيق  تحسني  يكون  قد  املدارس.  أو  الجامعات  أو 

والشفافية والبحث من العوامل الالزمة ليس فقط لتسهيل تحقيق 

العايل يف  التعليم  أيًضا لتحسني وضع سياسات  رؤية 2021، ولكن 

جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة.

فيام يتعلق باألوساط األكادميية، بدأ علامء التعليم العايل املقارن 

التدويل  عمليات  من  كجزء  التعليم  محاور  ظاهرة  دراسة  والدويل 

 Knight، 2003،( يف أوائل العقد األول من القرن الحادي والعرشين

أو   ،de Wit، 2009 Knight، 2007؛  و    Altbach 2012 ،2006 ،2004؛ 

انظر Kosmützky  و Putty ، 2016(. ميكن تقسيم  الجديد،  للحساب 

أربعة  ضمن  املوضوع  هذا  حول  الحالية  الرتبوية  البحوث  نتائج 

خالل  الجامعي  والبحث  التدريس  عملية  تغيري   )1( رئيسية:  محاور 

زمن يزداد فيه االعتامد عىل التبادل االقتصادي والتكنولوجي يف 

جميع أنحاء العامل، )2( تغيري تدفقات الطالب واألكادمييني الدوليني، 

الدول، باإلضافة  العديد من  - جامعية يف  )3( ظهور فروع  ومؤخراً 

 إىل )4( ظهور املمولني من أجل الربح يف امليدان مام قد يؤدي

إىل تغيري الهيكل املؤسيس.

القامئة  املؤسسية،  التطورات  بتصنيف   )Knight, 2014( قامت 

حددته  ما  إىل  وفقاً  العايل  للتعليم  للغاية  واملتنوعة  واملعقدة 

عىل أنه ثالثة أجيال من تدويل التعليم العايل، الذي انتقل تدريجياً 

من تعاوين إىل تنافيس مبرور الزمن. استناداً عىل هذا املنطلق، 

تؤكد ظهور محاور للطالب واملواهب واالبتكار املعريف كجيل ثالث 

جديد لعمليات تدويل التعليم العايل، الذي يؤكد وجود دورة انتقال 

املحاور  تحديد  أن  من  بالرغم  العايل.  التعليم  مجال  يف  حاسمة 

عىل أنها ظاهرة جديدة يف بحوث التعليم العايل املعارصة يوفر 

التي  التحليلية  األطر  أن  إال  املجال،  هذا  يف  وقيمة  فريدة  رؤى 

تم استخدامها ترتك العديد من األسئلة التي تثريها هذه الظاهرة 

حد  إىل  مفهومة  أو  مدروسة  غري  تزال  وال  إجابة،  دون  االجتامعية 

كبري – خاصة من الناحية التجريبية.

البحث والنظرية

العايل  التعليم  الورقة مبرشوع أكرب يستكشف مركزية  ترتبط هذه 

يف الخطابات العاملية واإلقليمية واملحلية املعارصة، واإلمكانات 

النظرية املعارصة لفهمها، وما يرتتب عىل ذلك  لتكوين  التحليلية 

من آثار عىل سياسة التعليم العايل وإطار الحوكمة الذي يخلقه. 

يسلط هذا املرشوع الضوء عىل سنغافورة ودولة اإلمارات العربية 

عن  املزيد  فهم  بهدف  الخيمة(  ورأس  وديب،  )أبوظبي،  املتحدة 

للتعليم  األخرية  للمركزية  مظاهر  باعتبارها  التعليم  محور  ظاهرة 

السياسات  صنع  عىل  وتأثرياتها  العاملية  الخطابات  يف  العايل 

املحلية.

املنهجية

يستند هذا البحث االستقصايئ عىل تحليل وثائق السياسة، باإلضافة 

األكادمييني  من  مجموعة  مع  منظمة  شبه  مقابلة   20 تحليل  إىل 

وصانعي السياسات والخرباء التي أجريت يف املوقع خالل شهري 

البيانات من خالل اعتامد  سبتمرب ونوفمرب من عام 2018. تم تحليل 

؛   Wodak ، 2004 ؛   Fairclough ، 1992( االستطالعي  البحث  نهج 

النظري  النهج  يستخدم  الذي   ،)Fairclough ، 1997 و    Wodak

 .)Jessop ، 2013 و  Sum( لالقتصاد السيايس الثقايف لتحليل البيانات
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بإجراء  تسمح  ال  هذه  السياسة  ورقة  وهدف  حجم  أن  من  بالرغم 

نتائج  عىل  تعتمد  أنها  إال  املعتمدة،  للمنهجية  شاملة  مناقشة 

يف  السياسة  لدراسات  ومساهامتهم  اآلخرين  الباحثني  دراسات 

مجال التعليم املقارن والدويل.

بحوث  التحديد،  وجه  عىل  وهام  صلة،  ذو  بحثيان  مساران  هناك 

إىل  باإلضافة   ،)2016 وآخرين،    Mundy( العاملية  التعليم  سياسة 

 Parreira )Verger  وآخرين، 2016؛  بحوث التعليم العاملي الصناعي 

البحث هذه عىل عوملة  تركز مسارات  do Amaral  وآخرين، 2019(. 

سياسة  دراسة  يف  الفاعلة  والجهات  األعامل،  وجداول  الخطابات، 

السياقية  للظروف  املختلفة  اآلثار  يف  التحقق  بهدف  التعليم 

مثل  حاليًا،  التعليمية  السياسات  خاللها  من  تتطور  التي  املتغرية 

تأثري العالقات املعقدة بني الجهات املحلية واألجنبية عىل سياسة 

 Ball،  ً؛ انظر أيضاVerger، 2016 ؛Marginson، 2016( التعليم الوطنية

.)Santori، 2017  و  ،Junemann

النتائج

إجامالً، تشري البيانات التي تم جمعها إىل أنه من ناحية، يتم إنشاء 

واالسرتاتيجيات  املناقشات  أثناء  استباقي  بشكل  التعليم  محاور 

إنشاؤها  يتم  أخرى،  ناحية  ومن  ذلك.  إىل  وما  واملحلية  العاملية 

أيًضا كبنى مادية قامئة يف دول مثل اإلمارات العربية املتحدة أو 

التي  الضخمة  الجغرافية-االسرتاتيجية  للمشاريع  نتيجة  سنغافورة 

متتاز فيها هاتني الدولتني. هناك حوار حول أبوظبي وديب ورأس 

أنها  عىل   – بأكملها  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أو   - الخيمة 

للتعليم،  اقتصادية  مناطق  إنشاء  أيًضا  يتم  ولكن  للتعليم،  محاور 

املعلمني  وتوظيف  اإليرادات،  توليد  ويتم  الجامعات،  وتبنى 

والباحثني، وما إىل ذلك. من بني هذا املزيج من الحوار وإنشاء البنية 

التحتية املادية، وصنع السياسات يف دولة اإلمارات، وكذلك إمارة 

رأس الخيمة، هناك تركيز متزايد عىل توفري التعليم من قبل جهات 

فاعلة متنوعة يف مناطق متعددة، يف كل من سنغافورة ودولة 

تسودها  التي  البيئات  داخل  خصوصاً  املتحدة،  العربية  اإلمارات 

األعامل التجارية.

أساس  واملادية  الجغرافية  العنارص  تشكل  املكانني،  كال  يف 

االسرتاتيجيات والسياسات الحالية املتعلقة بظاهرة محور التعليم. 

ويف حني قد يطلق عىل ذلك الجزء املادي من محور التعليم، فإن 

اإلمارات  دولة  يف  بكثري  أقل  باهتامم  يحظى  املفاهيمي  الجزء 

نسبياً.  أكرب  تركيز  لديها  التي  بسنغافورة  مقارنة  املتحدة  العربية 

بالنسبة للوضع يف سنغافورة، يصف هذا الجزء املفاهيمي أنواع 

االجتامعية  التنمية  تعزيز  يف  تساهم  التي  املرغوبة  التعليم 

واالقتصادية، وكيف ميكن تحقيق ذلك مبرور الوقت. كام يوضح دور 

املجتمع، من فئة الشباب إىل فئة الكبار، بصفتهم املفتاح رئييس 

من  والفضول  الجاد  والعمل  املثابرة  أن  عىل  التأكيد  ويتم  للنجاح، 

أجل التعلم مدى الحياة تعترب سامت شخصية مرغوبة لدى األفراد. 

تنافسها  مواصلة  من  األرجح  عىل  لسنغافورة  سيسمح  ذلك  كل 

يف مجال االقتصاد العاملي عىل املدى الطويل، ويعزز جهودها 

الجزء  هذا  تطوير  بحكم  والبحث.  التعليم  عملية  دعم  إىل  الرامية 

البحث  تنمية  إىل  سنغافورة  تهدف  الكفاية،  فيه  مبا  املفاهيمي 

عىل  رئييس  بشكل  الرتكيز  مع  املستويات،  أعىل  عىل  األكادميي 

مجال العلوم، وتطمح إىل االستفادة من البحث املنتج إلنتاج منتجات 

تحقيق  أجل  من  والخدمات  الصناعة  تدعم  التي  جديدة  وخدمات 

أكرب،  بصورة  الدولية  الخارطة  عىل  سنغافورة  مكانة  ورفع  التميز 

التي سعت دوماً لتحقيقه عرب الزمن. 

بالرغم من وجود تحديات محددة ترتبط بهذا املسار، التي تستحق 

جمعها  تم  التي  البيانات  نتائج  تشري  والحوار،  البحث  من  املزيد 

كوجهة  مكانتها  ترسيخ  يف  خاًصا  نجاًحا  حققت  سنغافورة  أن  إىل 

للجانب  كبرياً  اهتامًما  تويل  ألنها  والبحث  العايل  للتعليم  عاملية 

ثقافية  مساحة  إنشاء  يعني  جوهره،  يف  الذي،   – املفاهيمي 

يتعارض  أنه  عىل  هذا  يُفهم  أن  ينبغي  ال  والبحث.  العايل  للتعليم 

يكمله،  رضوري  جزء  أنه  بل  املادية،  التحتية  البنية   / املساحة  مع 

والذي بدونه ال يعمل بالشكل الصحيح واملطلوب، أو عىل األقل ال 

يدعمه إىل أقىص إمكاناته. بالوقت الذي يقدم فيه القسم التايل 

توصيات لوضع السياسات، فإنه يرشح هذا املوضوع بشكل أكرب من 

خالل الرتكيز عىل بعض األفكار النموذجية حول كيفية خلق مثل هذه 

املساحة الثقافية بنجاح.

التوصيات

لدولة  الحاليني  والنهج  االسرتاتيجية  أن  أعاله  املداوالت  تُظهر 

اإلمارات العربية املتحدة لتحقيق رؤيتها يف محور التعليم يتميز 

نقص  هناك  ولكن  اإلمارات  جميع  بني  املنافسة  من  عادلة  بدرجة 

هذه،  القامئة  التحديات  بسبب  والتنسيق.  والشفافية  الرقابة  يف 

متامسكة  اسرتاتيجية  لوضع  املقرتحات  بعض  القسم  هذا  سيقدم 

للتقدم االجتامعي واالقتصادي لدولة اإلمارات، والتي تشجع عىل 

من  االستفادة  يتم  بحيث  اإلمارات،  جميع  بني  التعاون  من  املزيد 

الفردية  االحتياجات  الرتكيز عىل  إمارة، مع  لكل  القوة  موارد ونقاط 

والخصائص واالسرتاتيجيات الخاصة بكل إمارة.

تؤكد هذه االسرتاتيجية عىل أن هناك حاجة إىل املزيد من التعاون 

وفقاً  واالقتصادي،  االجتامعي  التقدم  من  املزيد  تحقيق  أجل  من 

املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  والناشئة  الحالية  لالحتياجات 

رئيسية  مسألة  الصلة  ذات  املحلية  والبحوث  التعليم  اعتبار  ويجب 

النهج ما يسميه  يجب أخذها بنظر االعتبار. وعليه، قد ينتج عن هذا 

دولية  كوجهة  اإلمارات  لدولة  فريدة  ترويج  نقطة  االقتصاديون 

بغريها  مقارنة  الكبري  ومتيزها  تفردها  تعكس  ألنها  والبحث  للتعلم 

ينبغي  أخرى.  أماكن  من  النامذج  استرياد  تعتمد  التي  الدول  من 

يف  الفجوات  تقييم  عىل  املتامسكة  االسرتاتيجية  هذه  تستند  أن 

أنظمة التعليم والبحث الحالية، ويجب أن تحدد بوضوح هدف املحور، 

كام ينبغي أن تعمل موازنة دقيقة بني االحتياجات املحلية وجداول 

األعامل الدولية.

تطوير اسرتاتيجية فعالة لتحقيق التقدم 

االجتامعي واالقتصادي

 - والبحث  العايل  للتعليم  كمكان   - التعليم  مركز  إن  القول  ميكن 

يحتوي عىل جزء مادي ومفاهيمي. تم تلخيص الجزء املادي عىل 

والتي  أعاله،  إليها  اإلشارة  تم  التي  وجغرافية  مادية  عنارص  أنها 

القسم األول من  يسهل تحديدها وقياسها نسبيًا. ومع ذلك، يف 

لتكرار  محاولة  أنها  عىل  املحور  بناء  سبب  وصف  تم  الورقة،  هذه 

تأثري مناطق مثل بوسطن أو وادي السيليكون. برصف النظر عن الجزء 

املفاهيمي  بالجزء  كثريًا  يتعلق  املساحات  هذه  تأثري  إن  املادي، 

التي تم اإلشارة إليه.
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مكتظة  جغرافية  مساحة  تعد  بوسطن  منطقة  أن  من  بالرغم 

رشيان  بأن  يجادل  أن  للمرء  ميكن  والبحث،  التعليم  مبؤسسات 

الحياة لهذا املكان هو القلوب والعقول التي تعيش هناك، والتي 

املرئية  غري  »الروابط«  وتقوية  التعليم،  وتلقي  العلوم،  عىل  تركز 

إن  ذلك.  إىل  وما  والوزارات  والرشكات  الجامعات،  بني  املوجودة 

مرئية،  الغري  الروابط  وتقوية  والعقول،  القلوب  هذه  مثل  تنشئة 

ينبغي أن يكون، إىل حد ما، الغرض من إنشاء املحور التعليمي يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة. ولكن هذا الجزء املفاهيمي يحتاج 

إىل التأسيس والرعاية والتمويل الجيد بهدف توليد الفرص للباحثني 

مناطق  يف  الحال  هو  كام  األفكار  وتبادل  اللقاء  أجل  من  والعلامء 

مثل بوسطن أو وادي السيليكون.

واستغالل  أكرب(  )بشكل  املفاهيمي  الجزء  هذا  تطوير  أجل  من 

وضع  األفضل  من  يكون  قد  بالفعل،  إحرازه  تم  الذي  التقدم 

للدولة  واالقتصادية  االجتامعية  للتنمية  شاملة  اسرتاتيجية 

واملنطقة من قبل الحكومة وصناع السياسات، مام يعكس وجهات 

تسمية عليه  يطلق  أن  ميكن  التي  اإلمارات،  جميع  من   النظر 

محور أو أية تسمية أخرى. 

االسرتاتيجية  هذه  يف  الحاسمة  املكونات  أحد  سيكون  بالتايل، 

التعليمي وتعزيز مكانته  للنظام  إنشاء منوذجاً متامسكاً  الشاملة، 

من أجل تحقيق التقدم االجتامعي واالقتصادي باعتباره أحد مكونات 

هذه االسرتاتيجية. إن اإلنجاز املحتمل ملثل هذا النموذج املتامسك، 

وإرساء األساس للمحور كمساحة ثقافية، سيكون له تأثري تحوييل 

التعليمية  القدرات  بناء  أجمع من خالل  الدولة واملنطقة  أكرب عىل 

وزرع روح التعلم والتعليم والبحث. من أجل وضع اسرتاتيجية شاملة 

للتنمية االجتامعية واالقتصادية، ميكن أن تشمل هذه االسرتاتيجية 

املكونات الثالثة التالية كنقاط انطالق محتملة: )1( تقييم الفجوات، 

)2( تعريف غرض إنشاء مركز تعليمي داخل البالد، و )3( إيجاد توازن 

بني االحتياجات املحلية وجداول األعامل الدولية.

تقييم الفجوات

ميكن  والبحث  للتعليم  كمحور  سنغافورة  تطور  تتبع  خالل  من 

يف  للغاية  املتعمدة  الخيارات  بعض  اتخذت  قيادتها  أن  مالحظة 

التسعينيات فيام يتعلق بنوع التطور الثقايف الذي سعت لتحقيقه 

قررت  تكراري،  نهج  اعتامد  خالل  من  والبحث.  التعليم  خالل  من 

الدولة وقيادتها، أوالً، بأنها ترغب يف إنشاء محور كوسيلة مناسبة 

إلنشاء  هذا  قرارها  أن  استنتجت  ثانياً،  التطور.  هذا  مثل  لتحقيق 

القائم  نظامها  عىل  يشء  إضفاء  يتضمن  والبحث  للتعليم  محور 

 الذي مل يكن موجوًدا من قبل، والذي نجح يف سد الثغرات / عالج

نقاط ضعف محددة.

والنهج  السنغافورية،  الحكومة  أجرتها  التي  التقييامت  نتائج 

االجتامعي  التقدم  تحقيق  أجل  من  اختارته  الذي  التفاعيل 

واالقتصادي - لتحقيق تأثري تحوييل محتمل من خالل التعليم والبحث 

املحلية  الجامعات  وتحسني  تطوير  عىل  الغالب  يف  الرتكيز  كان   –

الحاجة، الدخول يف رشاكات مع رشكاء املعرفة  البالد، وعند  داخل 

تطوير  تم  لذلك،  ونتيجة  باستضافتها.  الدولة  بارشت  التي  األجانب 

بتوليد  مرتبط  أنه  يبدو  والذي  العايل،  للتعليم  للربح  مميز  قطاع 

مجموعات  احتياجات  تلبية  خالل  من  القصري  املدى  عىل  اإليرادات 

االجتامعي  التقدم  تحقيق  من  بدالً  للغاية  محددة  مستهدفة 

واالقتصادي عىل املدى الطويل.

نظرًا ألن نتائج التجارب كانت يف بعض األحيان غري مرغوبة، فقد تم 

تنفيذ آليات صارمة لضامن الجودة والرقابة عىل القطاع الخاص الذي 

التي يُسمح  الجهات  التشديد األكرب عىل  الربح، وكذلك  يهدف إىل 

من  وأطفالهم  األرس  منع  بهدف  العمل،  هذا  يف  باملشاركة  لها 

التعرض إىل الخداع، ومع ذلك، ال تزال هذه الحاالت تحدث بني الحني 

املوصوف،  القرار  مثل  متعمد  قرار  اتخاذ  فإن  ذلك،  ومع  واآلخر. 

الستضافة رشكاء من الخارج عن قصد بهدف معالجة ثغرات محددة، 

ال ميكن تحقيقه إال بناًء عىل تقييامت صارمة سابقة.

الخطوات التالية التي قد تنبع عن إجراء تقييم مثل هذا، قد تشمل 

من  والغرض  املستقبيل  االتجاه  حول  أيديولوجي  موقف  اتخاذ 

كمكان  باملحور  يتعلق  فيام  خصوصاً  البالد،  داخل  العايل  التعليم 

الحالية  التحديات  أحد  املثال،  سبيل  عىل  والبحث.  للتعليم  ثقايف 

شبه  هو  البلدان  من  العديد  يف  االقتصاديات  بتنويع  يتعلق  فيام 

الحياة  عىل  التنويع  هذا  تأثري  كيفية  حول  معرفة  وجود  عدم 

اليومية يف املجتمعات، كام هو الحال يف سياق اإلمارات العربية 

االجتامعية  العلوم  مثل  تخصصات  تساهم  أن  ميكن  هنا،  املتحدة. 

من  الرغم  عىل  الدولة،  تنمية  يف  كبري  بشكل  اإلنسانية  والعلوم 

أنهام يحتاجان إىل املزيد من التطور مقارنة  باملقارنات اإلقليمية 

)وغري اإلقليمية( األخرى.

كمثال عىل الفجوة الحالية يف التعليم العايل والبحث التي ميكن 

تحديدها من خالل تقييم الفجوات، فإن هذا سيسمح باستنتاج نهج 

سبيل  عىل  امللح،  السؤال  سيكون  ثم،  ومن  ملعالجته.  ترابطي 

عىل  فيه  مرغوباً  يكون  قد  الذي  والبحث  التعليم  نوع  ما  املثال، 

املدى املتوسط إىل الطويل لتوليد مثل هذه املعرفة حول التأثري 

االجتامعي والثقايف للتنوع االقتصادي عىل مجتمع اإلمارات؟ هل 

يف  ترعرعوا  الذين  الباحثني  إىل  أيضاً  األسئلة  هذه  توجه  أن  يجب 

دولة اإلمارات، كونهم عىل إملام كبري باملجتمع اإلمارايت، ملعرفة 

مطلوب  الوقت  من  كم  نعم،  اإلجابة  كانت  إذا  نظرهم؟  وجهات 

بنظر  األخذ  يجب  ذاته،  الوقت  ويف   – الباحثني؟  هؤالء  »لتوليد« 

االعتبار حقيقة أنهم قد يفكرون اختيار مسار مهني مختلف بعد كل 

يشء ألن لديهم مواهب أخرى.

الصغرية،  الفكرية  التجربة  هذه  عىل  استناداً  االستدالل  خالل  من 

فإن إنشاء محور كبيئة ثقافية، والتي تعد )حينها( جزًءا من منوذج 

من  للدولة  وتحوييل  إيجايب  تأثري  لخلق  متامسكة  اسرتاتيجية   /

تستغرق  قد  عملية  هي  والبحث،  التعليم  عملية  تعزيز  خالل 

التعليم  مرحلة  من  األقل  عىل  دورتني  أو  واحدة  تعليمية  دورة 

 15 من  باألرقام  ترتاوح  والتي   - العايل  التعليم  إىل  االبتدايئ 

والقرارات التقييامت  إجراء  أهمية  عىل  يشدد  مام  عاًما،   30  إىل 

املطلوبة بعناية بالوقت الحايل.

تعريف الغرض من املحور

جديد  طابع  ذات  والبحث  للتعليم  ثقافية  مساحة  وخلق  تطوير  إن 

طويل  إىل  متوسط  تحوييل  تأثري  خالل  من  إضافية  قيمة  يضيف 

األجل للدولة، الذي ميكن تحقيقه أيًضا بدون إنشاء محور - وال فضاء 

من  مجتمعة.  كالهام  أو  ثقافية،  كمساحة  وال  مادي،   / جغرايف 

املثري للجدل، سيكون الهدف املتمثل بتحقيق تحسني متوسط إىل 

طويل األجل ملشهد التعليم العايل والبحث املحيل ممكًنا من خالل 

ال  التي  األخرى  الدول  يف  نراها  التي  التنمية  اسرتاتيجيات  اعتامد 

تّعرف نفسها كمحور. وبالتايل، ما هي األسباب وراء  اإلرصار عىل 
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إنشاء مركز للتعليم والبحث، وما هو الغرض من إنشاء هذا املركز؟

املواطنني  لغري  الدراسية  العروض  تقديم  يتم  الحايل،  بالوقت 

مواقع  يف  األخرى  لألسواق  مامثلة  بأسعار  اإلمارات  دولة  يف 

إن  القول  ميكن  حني  يف  مامثلة.  خصائص  مع  العامل،  يف  أخرى 

تبقى  القصري،  املدى  عىل  مربحة  كتجارة  العتبارها  يكفي  هذا 

وكذلك  والبحث،  املعرفة  رشكاء  يجذب  الذي  الرس  ما  األسئلة، 

اإلمارات  دولة  إىل  املحتملني،  املستقبليني  واملوظفني  الطالب 

املعرفة؟  عىل  قائم  اقتصاد  يف  والبحث  للتعليم  محور  باعتبارها 

نوًعا من العربية املتحدة،  الذي يخلق، يف حالة دولة اإلمارات   ما 

التشجيع )الجذب( لهذا املركز؟ 

األسئلة  عىل  لإلجابة  املحتملة  االنطالقة  نقطة  تكون  أن  ميكن 

لتلبية  بالضبط  والباحثون  الخريجون  يحتاجه  ما  وتحليل  دراسة  أعاله 

العروض  مواءمة  ذلك  بعد  ميكن  والحالية.  الناشئة  لالحتياجات 

التعليمية مع تلك االحتياجات، وقد يتم تقديم العروض بأشكال أكرث 

تخصًصا بدالً من عامة عىل املستوى الجامعي أو الدراسات العليا 

)عرب جميع اإلمارات يف الدولة(. وهذا من شأنه أيًضا أن يوضح كيف 

ميتاز اختيار مواصلة الطالب للدراسة يف دولة اإلمارات بتزويدهم 

مبثل هذه األشكال املتخصصة من املعرفة - كعامل جذب محتملة – 

الذي قد يفيد الخريجني يف املستقبل، ألنهم سيكونون عىل ثقة 

مسبقة بأن معرفتهم املكتسبة ستوفر لهم الفرص داخل الدولة، 

مام يزيد من فرصهم يف الحصول عىل الوظائف التي يتمنونها.

تخصيص  ذلك  بعد  ستتطلب  االنتقالية  الفرتة  هذه  فإن  ذلك،  ومع 

إذا  ما  لتحديد  منفصالً،  تقيياًم  إجراء  يتم  أن  ويجب  الالزمة،  املوارد 

كان يجب تنظيم هذه النامذج املتخصصة من التعليم بشكل مجاين، 

االحتامالت  من  ما.  حد  إىل  كبري  بشكل  دعمها  ينبغي  كان  إذا  ما  أو 

األخرى الواردة هو إمكانية إنشاء املزيد من أمناط التعليم العام، 

املتوسط  املدى  عىل  منها  االستفادة  من  الجمهور  يتمكن  بحيث 

إىل الطويل، وهذا بالتايل يضمن جعل التعليم أكرث شمواًل لألفراد 

بغض النظر عن خلفيتهم.

املوازنة بني االحتياجات املحلية واألجندات الدولية

تكون  أن  ميكن  العايل،  للتعليم  الدويل  باملشهد  يتعلق  فيام 

ظهور  مالحظة  ميكن  واآلخر،  الحني  بني  للغاية.  جذابة  االتجاهات 

مثل  املعارصة،  األساليب  تستخدم  التي  دولية،  أعامل  جداول 

والسؤال  املثال.  سبيل  عىل  الدويل  لإلرشاف  باإلخضاع  املطالبة 

االجندات  لجعل  االتجاهات  هذه  تبني  ميكن  كيف  هو  هنا  املُلح 

رشكاء  من  كبري  عدد  استضافة  املثال،  سبيل  عىل   - جذابة  املحلية 

التعليمية  عروضهم  يقدمون  الذين  املشهورين  األجانب  املعرفة 

الشهرية – وربطها باالحتياجات املحلية.

عىل  أيًضا  ولكن  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  عىل  هذا  ينطبق 

تتتبع  التي  الخيمة  رأس  أو  ديب  أو  أبوظبي  مثل  الفردية  اإلمارات 

السعي  بني  معقول  توازن  إيجاد  أن  يبدو  الدولية.  االسرتاتيجيات 

االحتياجات  تلبية  ذاته  وبالوقت  الدولية  األعامل  جداول  ملتابعة 

أثناء السعي نحو إنشاء محور للتعليم  املحلية الناشئة أو القامئة 

والبحث ميثل تحديًا معقًدا عىل وجه التحديد. إن الرتكيز الصارم عىل 

االحتياجات املحلية وتقييم أفضل السبل للتعامل معها بالتعاون مع 

رشكاء املعرفة األجانب سيكون مفيًدا ليس فقط للتنمية املتوسطة 

والطويلة األجل للدولة، ولكن أيًضا لتوليد تأثري كبري للمحور، كام تم 

توليد  النتيجة  تكون  قد  بنجاح،  ذلك  تحقيق  تم  إذا  أعاله.  توضحيه 

مناذج متخصصة من التعليم والبحث التي تختلف عن النامذج العامة 

املتعارف عليها، التي ميكن أن تتواجد يف العديد من األماكن عىل 

الخارطة كنتيجة قياسية العتامد جداول األعامل الدولية.

املضمون، فإن الصورة األكرب لتبني اسرتاتيجية إنشاء محور تعليمي 

عىل  عادة  تنطوي  والتي  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف 

تكوين رشاكة مع رشكاء املعرفة األجانب الذين ينحدرون يف الغالب 

من العامل األنجلوسكسوين، ينطوي أيًضا عىل تبني منصة لتعزيز 

التعليم العايل عىل النمط الغريب. إذا كان املقصود، فهذا يعني 

)التعليم  الثقافية  املساحات  يف  بعناية  املنصة  هذه  إدخال  أيًضا 

والبحث( القامئة يف اإلمارات العربية املتحدة.

املدى  عىل  املنصة  هذه  مثل  العتامد  الرئيسية  املزايا  إحدى 

نية  هناك  كانت  إن  أخرى،  مرة  املحور،  إنشاء  خالل  من  الطويل، 

والتحليل  التفكري  عىل  االعتامد  خالل  من  سيكون  بذلك،  القيام 

عملية  عىل  االعتامد  إىل  باإلضافة  الغريب،  النمط  عىل  النقدي 

املحلية.  االحتياجات  تلبية  يف  املساعدة  أجل  من  الحقائق،  تقيص 

هذه املساحة الثقافية الجديدة التي ميكن إنشاؤها، والتي ميكن 

اطالق تسمية »محور« عليها، ستشتمل إىل حد ما عىل مزيج من 

التي  والتفكري،  والبحث  العايل  للتعليم  والجديدة  القامئة  النامذج 

مختلفة  ألمناط  بالفسيفساء  أشبه  أنها  عىل  وصفها  ميكن  رمبا 

من األفكار ووجهات النظر. رمبا، ميكن تحقيق تأثري تحوييل إيجايب 

للبالد من خالل ذلك، وبفضل ذلك ميكن إنشاء محور ذات تأثري حقيقي 

وفعال، وبالتايل ستتمكن هذه املساحة الثقافية من جذب اهتامم 

 والهام الباحثني والعلامء وما إىل ذلك – مام يؤثر إيجابياً عىل تلبية

االحتياجات املحلية بفعالية.

االستنتاج

استناداً إىل املعلومات الواردة يف هذه الورقة، تخلق السياسات 

التطوير  أمام  تحديات  العايل  للتعليم  الحالية  واالسرتاتيجيات 

العربية  اإلمارات  دولة  يف  العايل  للتعليم  واملستقبيل  املعارص 

املتحدة. بالرغم من بذل الجهود الهائلة،  والنجاحات األخرية التي تم 

تحقيقها بنجاح وفخر، يبقى الرتكيز القوي عىل الجوانب الجغرافية 

واملادية لتحويل دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل محور للتعليم. 

مع ذلك، تشري األدلة التي تستند عىل البيانات التي تم جمعها إىل 

ثقافية  مبساحة  واملادية  الجغرافية  الجوانب  هذه  استكامل  أن 

للتعليم العايل والبحث سيكون مفيًدا من أجل تحقيق تأثري تحوييل 

السابقة  املصادر  عىل  االعتامد  خالل  من  للدولة،  األجل  طويل 

والحالية واملستقبلية عىل نحو فّعال.

إىل  عقدين  يستغرق  قد  الثقافية  البيئة  هذه  مثل  إنشاء  ألن  نظرًا 

التعليم  يف  الحالية  السياسة  خيارات  مراجعة  يجب  عقود،  ثالثة 

املستقبيل  النجاح  تحدد  ألنها  وذلك  الحايل،  بالوقت  العايل 

لرؤية  بالنسبة  الحال  هو  )كام  بالفعل  اتخاذها  تم  التي  للقرارات 

اسرتاتيجية  وضع  يف  النظر  جداً  املهم  من  السبب،  ولهذا   .)2021

اإلمارات  لدولة  واالقتصادي  االجتامعي  التقدم  لتحقيق  متامسكة 

العربية املتحدة، واعتبار التعليم العايل عىل أنه عنرص حاسم. 

نظرًا ألن البحث التجريبي يف التعليم والسياسة يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة نادر للغاية، فإن هذه الورقة ال تقدم سوى نظرة 

بالتعليم  الخاصة  السياسة  آثار  من  متميزة  مجموعة  عىل  مخترصة 
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التفصييل  البحث  نطاق  أن  أيًضا  يعني  هذا  أن  من  بالرغم  العايل. 

من  املستقبلية  البحوث  إلجراء  ماسة  حاجة  هناك  أن  إال  محدود، 

التعليم  يف  املعارصة  والتحديات  القضايا  حول  آخرين  علامء  قبل 

الخيمة، وكذلك حول ظاهرة محور  اإلمارات وإمارة رأس  يف دولة 

التعليم وآثار سياستها.
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