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مهند مصطفى *

*  طالب دكتوراه- مدرسة العلوم السياسية، جامعة حيفا.

ملخص
يحاول هذا املقال أن يبحث في ظاهرة هجرة العقول اإلسرائيلية 
إلى اخلارج،1 واملبادرات احلكومية اإلسرائيلية إلرجاعها، ويدعي 
يقودان  والليبرالي  اجلمهوراني  القومي  التوجهي  أن  البحث  هذا 
أنها  على  إليها  ينظر  األول  نظره،  وجهة  من  كل  امل��ب��ادرات  ه��ذه 
املبادرة إلرجاع  انطلقت هذه  لهذا  ومتميزة  أكادميية جديدة  كوادر 
أما  للمتميزين،  أو  لالمتياز  بحث  مراكز  إقامة  أج��ل  من  العقول 
ضمن  تندرج  قومية  مهمة  أنها  على  معها  فيتعامل  الثاني  التوجه 
فإن  لهذا  العالم،  في  اليهودية  الكوادر  إلع��ادة  إسرائيل  سياسات 
التوجه  ينطلق  تقود جزءا من احلملة.  الهجرة واالستيعاب  وزارة 
مؤسسات  ه��ي  األك��ادمي��ي��ة  امل��ؤس��س��ات  أن  ادع���اء  م��ن  اجلمهوراني 

هجرة العقول  اإلسرائيلية وإعادتها

ومكانة األكادمييا في إسرائيل

مبنى  التوجه على  أثر هذا  القومية، وقد  الدولة  احتياجات  خلدمة 
مستوى  وعلى  ودوره  وتطوره  اإلسرائيلي  العالي  التعليم  وجوهر 
أجنداته البحثية، أما التوجه الثاني فهو توجه السوق والذي تطور 
إلى التوجه النيوليبرالي والسياسات العوملية والذي بدأ بالتبلور في 
نهاية السبعينيات والتحوالت الرأسمالية الليبرالية التي طرأت في 
إسرائيل على مستوى مبنى االقتصاد اإلسرائيلي، وهو بدوره أعطى 
واألكادمييا  العالي  للتعليم  واملضمون  املبنى  حيث  من  آخر  شكال 

اإلسرائيلية ودورها في املجتمع اإلسرائيلي.2 
إن عملية إعادة العقول املهاجرة اصطبغ بلوني هذين التوجهي 

وليس بلون واحد منهما. 
أهم  يستعرض  األول  القسم  أق��س��ام،  ث��الث��ة  إل��ى  امل��ق��ال  يقسم 
العقول  ه���روب  أو  ه��ج��رة  ظ��اه��رة  حجم  ت��وض��ح  ال��ت��ي  املعطيات 
إلعادة  احلكومية  املشاريع  الثاني  القسم  يعالج  بينما  اإلسرائيلية، 
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هذه العقول، أما القسم الثالث فيتناول أهم التحديات واالنتقادات 
املوجهة لهذه املشاريع.

هجرة العقول اإلسرائيلية: 
حجم الظاهرة وأسبابها

العلماء  ع��دد  ح��ول  دقيقة  معطيات  على  العثور  الصعب  م��ن 
الدقيق  واملعطى  اخلارج،  في  اإلسرائيليي  واألكادمييي  والباحثي 
الوحيد املتوفر هو أن هناك 750 ألف إسرائيلي يعيشون في اخلارج، 
وذلك حسب التقرير الذي قدمه مركز "شاليم" في العام 2006 
للجنة العلوم والتكنولوجيا التابعة للكنيست التي ناقشت في جلستها 
موضوع هجرة العقول اإلسرائيلية.3 وإذا كان هذا املعطى دقيقا فإن 
هناك ارتفاعا في عدد اإلسرائيليي الذي يعيشون في اخلارج، حيث 
قدر عددهم في العام 2000 بي 300 ألف إلى 350 ألفا. إال أن 
هذه األرقام ال ميكن االعتماد عليها لتقدير عدد العلماء اإلسرائيليي 
املهاجرين إلى اخلارج، فهذه املعطيات تشمل كل اإلسرائيليي من 
أطفال، رجال، نساء وشيوخ وحاملي اجلنسيات املزدوجة، ومن 

نساء ورجال علماء وغير علماء.
املعطيات املتوفرة حول عدد العقول املهاجرة هي معطيات نسبية 
يتم بناء عليها رسم الصورة الكاملة لهذه الظاهرة، وتعتمد باألساس 
اإلسرائيليون  العلماء  يقوم  والتي  التسجيل  مراكز  معطيات  على 
أنفسهم بالتسجيل لها، وهناك من ال يقوم بالتسجيل، أو أنها تعتمد 
على استطالعات عينية على قسم من اجلامعات أو على استطالعات 
وم��س��وح ع��ل��ى ق��س��م م��ع��ي م��ن األق���س���ام، ل��ه��ذا ف���إن امل��ؤس��س��ات 
اإلسرائيلية الرسمية املختلفة تنشر معطيات مختلفة حول املوضوع، 
فمعطيات مجلس التعليم العالي تختلف عن معطيات وزارة الهجرة 
الوطنية  األكادميية  معطيات  عن  تختلفان  وكلتاهما  واالستيعاب، 
للعلوم أو املجلس القومي للبحوث والتنمية، كما أن هناك معطيات 
أخرى لدى باحثي إسرائيليي ومراكز أبحاث إسرائيلية بحثوا في 
هذا املوضوع، إال أن أبحاثهم لم تعتمد على مسوحات دقيقة بل 

على عينات بحثية، غير أنها تساعدنا على فهم الصورة.
تصنف إسرائيل في املجمل كواحدة من أكثر الدول هجرة للعقول، 
وهي تأتي في املكان العشرين في هذا املجال على مستوى في العالم، 
وذلك في تدريج شمل 47 دولة متقدمة ونامية في العالم.4 وتعتبر 
اإلسرائيليي،  الباحثي  لتواجد  األس��اس  املكان  املتحدة  الواليات 

حيث ان نسبة احملاضرين اإلسرائيليي في 40 جامعة في الواليات 
املتحدة )وليس في كل اجلامعات( تصل إلى 25% من مجمل عدد 
احملاضرين في إسرائيل، وهي أعلى نسبة تواجد حملاضرين أجانب 
في أميركا مقارنة مع عدد احملاضرين في البلد األم. فمثال، نسبة 
احملاضرين  ع��دد  من  نسبتهم  من  أميركا  في  الكنديي  احملاضرين 

الكنديي في كندا تصل إلى حوالي 12%، وهولندا- 3ر5%4.
نشأت مشكلة هجرة العقول في إسرائيل، في الغالب، بسبب 
عدم متكن األكادمييا اإلسرائيلية من استيعاب كل اخلريجي، وفي 
إلى  وبالذات  اخل��ارج  إلى  العليا  األلقاب  أصحاب  يسافر  الغالب 
بعد  ما  شهادة  على  احلصول  بهدف  األميركية  املتحدة  ال��والي��ات 
يندمجون في  تعليمهم  الدكتوراه )Post-Doctorate( وخالل 
مؤسسات بحثية وأكادميية في اخلارج وال يعودون إلى إسرائيل بسبب 
ضيق األفق األكادميي في اجلامعات اإلسرائيلية، بسبب التقليصات 
التي حدثت في العقدين األخيرين في ميزانيات اجلامعات وفي عدد 

املالكات األكادميية فيها. 
جدول: نسبة احملاضرين اإلسرائيليني في الواليات املتحدة من 

عدد احملاضرين في املجال في اجلامعات اإلسرائيلية

النسبةالتخصص

32،8علوم احلاسوب

28،7االقتصاد

14،6الفلسلفة

12الكيمياء

9،5الفيزياء
املصدر: دان بن- دافيد.

مبجمع  يتعلق  للعلوم  الوطنية  األك��ادمي��ي��ة  أج��رت��ه  استطالع  ف��ي 
املعطيات املتوفر لديها حول عدد الباحثي اإلسرائيليي في اخلارج، 
مجمع  في  أسمائهم  بتسجيل  قاموا  الذين  الباحثي  ع��دد  أن  تبي 
باحثي   1407 منهم  إسرائيليا،  باحثا   1945 إلى  يصل  املعطيات 
حصلوا على درجة الدكتوراه، 430 يدرسون للقب الدكتوراه، 94 
أصحاب لقب ثان.  وتبي أن 65% منهم يتواجدون في الواليات 
املتحدة األميركية، 73 يعملون في كندا و19 في بريطانيا، وتشير 
معطيات األكادميية إلى أن ثلث "العقول الهاربة"  )حوالي 1000( 
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هم  منهم   700 وال��ري��اض��ي��ات،  الطبيعية  العلوم  ف��ي  باحثون  ه��م 
باحثون في علوم األحياء والبيولوجيا، وربع املتسجلي في مجمع 
املعطيات هم باحثون في العلوم االجتماعية واإلنسانية )ذي ماركر، 

 .)12 ،2011/1/2
وشمل   ،2007 العام  في  الوطنية  لألكادميية  آخ��ر  تقرير  وف��ي 
بياناتهم  ادخلوا  إسرائيلية  وأكادميية  أكادمييا   911 ملعطيات  حتليال 
إلى مجمع املعلومات التابع لألكادميية، تبي أن 67% من األكادمييي 
اإلسرائيليي في اخلارج هم من الرجال والباقي نساء، 73% منهم 
متزوجون، 75% منهم يسكنون في الواليات املتحدة ، 10% في 
بريطانيا، والباقي منتشرون في دول العالم، 60% منهم يحملون 
لقب الدكتوراه والباقي يدرسون لهذا اللقب. 73% ممن يحملون 
لقب الدكتوراه حصلوا عليه في إسرائيل، مبعنى أنهم هاجروا بعد أن 
انهوا التعليم األكادميي في إسرائيل إما للعمل أو إلكمال الدراسة. 
50% منهم متخصصون في مواضيع البيولوجيا، الكيمياء والفيزياء. 

13% في العلوم االنسانية واالجتماعية.6
وبحسب معطيات جمعية )Bio Abroad(، وهي جمعية أقيمت 
في بوسطن العام 2006 للتواصل مع األكادمييي اإلسرائيليي، فقد 
تسجل للجمعية 900 عالم إسرائيلي في الواليات املتحدة،  وتشير 
معطيات هذه اجلمعية إلى أن 90% من العلماء اإلسرائيليي في مجال 
البيوتكنولوجيا تركوا إسرائيل بهدف اكتساب خبرة مهنية، 50% بقوا 
في اخلارج بسبب غياب أي حتد مهني في إسرائيل وغياب وظائف 
ولديهم  متزوجون  منهم   %36 الصناعة،  أو  األكادمييا  في  مناسبة 
أوالد، 85% معنيون بالعودة إلى إسرائيل ألسباب اجتماعية تتعلق 
بالعائلة واألصدقاء والرغبة في أن تتم تنشئة أوالدهم في إسرائيل 
و-55% منهم فكروا بجدية في العودة إلى إسرائيل في السنة املاضية 

)ملحق ذي ماركر، 2010/10/7، 10(.
إن التقليصات في امليزانيات اجلامعية، وتراجع نسبة احملاضرين 
في اجلامعات، وعدم استيعاب احملاضرين اجلدد إال فيما ندر- كل 
شيخوخة  إلى  أدى  اإلسرائيلية  العقول  هجرة  إلى  باإلضافة  ذلك 
للعلوم  "رح��وب��وت"  مؤمتر  وفي  اجلامعي،  األكادميي  الكادر  في 
أن 74% من  إلى  اإلش��ارة  العام 2005، جرت  في  والتكنولوجيا 
أن  باملجمل  ويتضح  عاما.   51 سن  فوق  هم  الفيزيائيي  الباحثي 
الطاقم األكادميي في إسرائيل هو من أكبر الطواقم عمًرا مقارنة مع 

دول غربية كثيرة كما يوضح اجلدول التالي7:

العام
معدل 
العمر

النسبة حتى 
سن 35

النسبة 
حتى 

سن 44

نسبة الذين في 
سن 55 فما فوق

الواليات 
املتحدة 

199349.45.733.232.2

200346.3164816.9انكلترا
200248.27.736.824.9أستراليا 
200453.4221.448.3إسرائيل

يتضح م��ن ه��ذا اجل���دول أن امل��ع��دل ال��ع��ام لسن احمل��اض��ري��ن في 
إسرائيل هو األعلى ويصل إلى 4ر53 عاما، وأنه كلما ارتفع السن 
وكلما  أعلى،  اإلسرائيلية  األكادمييا  في  احملاضرين  نسبة  كانت 
يدل  وهذا  أقل،  اإلسرائيليي  احملاضرين  نسبة  كانت  السن  صغر 
على أن اجلامعات اإلسرائيلية ال تقوم باستيعاب محاضرين جدد 
إسرائيل  السفر خارج  إلى  الصاعد  باجليل  يؤدي  ما  في صفوفها، 

إليجاد فرص مهنية وأكادميية بديلة.

مشروع النجوم إلرجاع العقول
قومية"  "مشكلة  اإلسرائيلية  العقول  هجرة  مشكلة  أصبحت 
احملاضرين  بإرجاع  القرار  اتخذ  وقد  اإلسرائيلية،  التعبيرات  في 
مستوى  على  فقط  ول��ي��س  احل��ك��وم��ة  مستوى  على  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي 
العلوم  جلنة  عقدت   2006 حزيران  وفي  العالي،  التعليم  مجلس 
والتكنولوجيا في الكنيست جلسة خاصة لنقاش بحث حول "هروب 
العقول من إسرائيل"، وقد استعملت اللجنة مصطلح "هروب" 
ولم تستعمل مصطلح هجرة، كانت هذه اجللسة هي بدايات النقاش 
بدأ  حيث  اخل��ارج،8  إلى  العلمية  العقول  هجرة  حول  اإلسرائيلي 
التعامل مع القضية على أنها ظاهرة تهدد مستقبل دولة إسرائيل.9 

وفي كانون الثاني 2009 اتخذت حكومة إيهود أوملرت قرارا )رقم 
4434( بإقامة جلنة وزارية بهدف رصد األكادمييي وإرجاعهم إلى 
إسرائيل، كما اتفق على أن تقوم احلكومة أيضا بالتوجه إلى حوالي 
15 ألف أكادميي إسرائيلي يعيشون في اخلارج وتقترح عليهم العودة 
البرنامج القومي الذي أقرته احلكومة  إلى إسرائيل، وذلك ضمن 
والذي يتم تنفيذه من خالل جلنة وزارية برئاسة وزارة االستيعاب 
والهجرة، حيث أقامت هذه اللجنة موقعا على االنترنت للتواصل 
مع األكادمييي اإلسرائيليي وقام حوالي 4500 أكادميي إسرائيلي 
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بالتسجيل في هذا املوقع حتى آب 2010، وغالبيتهم حاصلة على 
درجة الدكتوراه أو تعمل في مجال الهايتك.10

آذار  ك��ان في  الشأن  ه��ذا  األس��اس في  العملي  امل��ش��روع  أن  غير 
خطة  نتنياهو  برئاسة  اإلسرائيلية  احلكومة  أق��رت  حيث   ،2010
قومية )خطة النجوم( بقيمة 3ر1 مليار شيكل )حوالي 350 مليون 
دوالر(، على مدار خمس سنوات إلرجاع احملاضرين والباحثي 
اإلسرائيليي من اخلارج )ذي ماركر، 2010/3/14، 2(. ومت 
ثلث هذا  بدفع  احلكومة  تقوم  أن  اجللسة على  االتفاق خالل هذه 
املبلغ، بحيث تقوم اجلامعات بدفع الثلث الثاني، أما الثلث األخير 

فيتم جتنيده من صناديق دعم متعددة. 
خطة  ضمن  اإلسرائيلية  العقول  إلرج��اع  أق��رت  التي  اآللية  أم��ا 
النجوم فهي من خالل إقامة 30 مركزا بحثيا متفوقا في اجلامعات 
في مختلف التخصصات، بحيث يشغل كل مركز ما بي 30-15 

باحثا عائدا إلى األكادمييا اإلسرائيلية. 
ال تهدف خطة النجوم إلى توزيع إجرائي للمراكز على اجلامعات، 
دعوة  من  اخلطة  تنطلق  بل   ، ع��ادل  بشكل  توزيعها  إلى  حتى  وال 
حرمها  في  املراكز  هذه  إلقامة  مناقصات  في  للمشاركة  اجلامعات 
األكادميي، من خالل قيام كل جامعة بتقدمي خطة بحثية لكل مركز 
تخصصي تنوي إقامته. واعتبر نتنياهو في جلسة احلكومة أن هناك 

امتياز،  مراكز  وإقامة  إسرائيل  إلى  العقول  إلرجاع  كبيرة  "أهمية 
العلماء  الطريقة إلعالم  أن جتدوا  منكم  كبيرة وأطلب  بشرى  هذه 
إلى  نعيدهم  املستقبل حتى  في  نعمل  املشروع.... وسوف  بهذا 

إسرائيل" )ذي ماركر، 2010/6/28، 4(.
تعود فكرة إقامة مراكز البحث للتفوق الى العام 2009، وكانت 
هذه الفقرة ضمن توصيات جلنة أقيمت لهذا الغرض كانت تهدف 
إلى إعادة الباحثي اإلسرائيليي إلى األكادمييا اإلسرائيلية، وقد أقرت 
احلكومة هذه الفكرة ودعمها مجلس التعليم العالي وخصوصا جلنة 
التخطيط واملوازنة في املجلس. وعلى الرغم من أن املراكز سوف 
تامة،  بحثية  باستقاللية  حتظى  س��وف  أنها  إال  اجلامعات  في  تقام 
وسوف يتم إعفاء الباحثي فيها من تدريس ساعات تعليمية اال القليل 
واملوازنة  التخطيط  جلنة  قررت  للخطة  احلكومة  إقرار  وبعد  منها. 
في مجلس التعليم العالي إقامة أربعة مراكز بحث كعينة للفحص، 
وهي:  األولية،  العينة  لهذه  بحثية  مجاالت  أربعة  اختيار  مت  وقد 
لعلوم  مركز  امل��خ،  لدراسة  مركز  لألمراض،  أدوي��ة  لتطوير  مركز 
احلاسوب، ومركز للطاقة املتجددة )ذي ماركر، 2010/6/28، 
4-5(. وقد حددت جلنة التخطيط واملوازنة أن كل باحث سوف 
مليوني  بقيمة  بحثية  منحة  على  يحصل  سوف  إسرائيل  إلى  يعود 
شيكل )أكثر من نصف مليون دوالر( تتوزع على خمس سنوات، 
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ال تهدف خطة النجوم إلى توزيع إجرائي للمراكز على اجلامعات، 
وال حتى إلى توزيعها بشكل عادل ، بل تنطلق اخلطة من دعوة اجلامعات 
للمشاركة في مناقصات إلقامة هذه املراكز في حرمها األكادميي، من 
خالل قيام كل جامعة بتقدمي خطة بحثية لكل مركز تخصصي تنوي 
كبيرة  "أهمية  أن هناك  نتنياهو في جلسة احلكومة  واعتبر  إقامته. 
كبيرة  امتياز، هذه بشرى  وإقامة مراكز  إسرائيل  إلى  العقول  إلرجاع 

وأطلب منكم أن جتدوا الطريقة إلعالم العلماء بهذا املشروع...

في  للباحثي  تقدم  التي  املنحة  من  بضعفي  أكبر  يعتبر  املبلغ  وهذا 
املؤسسات اإلسرائيلية )ذي ماركر، 2010/8/16، 16(. وفي 
بداية العام 2011 أبدى 2000 باحث إسرائيلي يعيشون في اخلارج 
رغبتهم في العودة واالندماج في مشروع النجوم املقترح )ذي ماركر، 

.)12 ،2011/1/2
"حدث  مبثابة  العقول  إرج��اع  مشروع  اجلامعات  اعتبرت  وق��د 
مؤسس" لألكادمييا اإلسرائيلية بعد عقد من التراجع )ذي ماركر، 
2010/3/15، ص:2-3(.  ورئيسة جامعة بن غوريون في بئر 
خطوة  هو  بحثيا  مركزا   30 إقامة  أن  اعتبرت  كارمي  ريفكا  السبع 
إيجابية سوف تشكل ثورة في اجلامعات اإلسرائيلية، وسوف تساهم 
هذه اخلطة في دعم اقتصاد الدولة وحاجاتها، ورئيس اجلامعة العبرية 
في القدس مناحيم بن ساسون، قال: ان اخلطة هي خطوة صحيحة 
وسوف تضع البحث اجلامعي في سلم أولويات العمل األكادميي 
واجلماهيري وسوف تساهم في احلفاظ على مستوى اإلنتاج البحثي 
األكادميي اإلسرائيلي، ونائب رئيس جامعة تل ابيب لشؤون البحث 
والتطوير إيهود غازيت، قال: إن اخلطة سوف حتدث تغييرا اقتصاديا 
في الدولة، وسوف حتول إسرائيل إلى أكثر الدول إنفاقا على البحث 
من مجمل إنتاجها القومي )ذي ماركر، 2010/3/15، 3-2(.

التخطيط  جلنة  رئيس  ترختينبرغ،  مناويل  البروفسور  واعتبر 
لها  ستكون  املراكز  إقامة  أن  العالي،  التعليم  مجلس  في  واملوازنة 
اإلسرائيلي،  واالقتصاد  األكادمييا  على  املدى  بعيدة  "انعكاسات 
كما  العاملية،  اخلارطة  على  ممتاز  موقع  في  إسرائيل  تضع  وس��وف 
للطالب  إيجابية  إش��ارات  تعطي  وس��وف  األكادمييا،  ستعزز  أنها 
اجلامعيي وطالب الدكتوراه" )ذي ماركر، 2010/6/28، 5(. 
وفي مؤمتر عقد للتواصل مع باحثي إسرائيليي هاجروا إلى اخلارج، 
قال ترختينبرغ انه يتوقع زيادة 9000 طالب جامعي في جهاز التعليم 

العالي اإلسرائيلي، إال أنه أشار إلى أن الهدف في املاضي كان توسيع 
جماهيرية التعليم العالي، أما اليوم فإن التشديد سيكون على االمتياز 

في البحث والتعليم )ذي ماركر، 2011/1/2، 13(. 
إلى جانب خطة النجوم املقترحة، قدم املجلس القومي للبحث 
والتنمية اإلسرائيلية خطة إلى احلكومة إلرجاع 2000 عالم إسرائيلي 
من اخلارج، وقد قدمت هذه اخلطة بعد إقرار خطة النجوم بشهرين، 
وتضمنت استثمار 5ر3 مليار شيكل )حوالي مليار دوالر( إلعادة 
أن  غير  األع��وام 2014-2010.  إسرائيلي، خالل  عالم   2000
مشروع املجلس ال يقتصر على إرجاع العلماء إلى األكادمييا فقط، 
بل أيضا إلى فروع اقتصادية وجماهيرية أخرى، ويقترح املجلس 
إعادة 460 عاملًا إلى مجال الصناعة، 770 عاملًا يتم إرجاعهم إلى 
السلك احلكومي من أجل العمل في مراكز البحث احلكومية وحتسي 
اخلدمات فيه، و700 عالم يتم إرجاعهم إلى األكادمييا )ذي ماركر، 

.)5 ،2010/5/31
خاصة  مشاريع  تفعيل  مت  احلكومية  املشاريع  ه��ذه  جانب  إل��ى 
بأقسام ذات أهمية لالقتصاد اإلسرائيلي، وللتطور التكنولوجي في 
إسرائيل، مثل املبادرة الوطنية لقسم بيو تكنولوجيا، والتي شجعها 
رئيس الدولة شمعون بيريس، واستطاعت هذه املبادرة إرجاع 52 
 ،2010/10/31 م��ارك��ر،  )ذي  املجال  ه��ذا  في  إسرائيليا  عاملا 

.)21-20
ازدادت هجرة العقول اإلسرائيلية في العقد األخير، وهو العقد 
الذي يسمى في إسرائيل "العقد الضائع" مبعنى العقد الذي تراجعت 
فيه األكادمييا اإلسرائيلية بسبب التقليصات املالية الكبيرة التي حلقت 
ظاهرة  فيه  تنتشر  ب��دأت  ال��ذي  السياق  هو  العقد  هذا  ويعتبر  بها، 
األكادمييي  استيعاب  على  اجلامعات  ق��درة  فعدم  العقول،  هجرة 
إلى  وخصوصا  اخل��ارج  إلى  هجرتها  إلى  أدى  اجل��دد  اإلسرائيليي 
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إلى جانب خطة النجوم املقترحة، قدم املجلس القومي للبحث 
والتنمية اإلسرائيلية خطة إلى احلكومة إلرجاع 2000 عالم إسرائيلي 
من اخلارج، وقد قدمت هذه اخلطة بعد إقرار خطة النجوم بشهرين، 
وتضمنت استثمار 5ر3 مليار شيكل )حوالي مليار دوالر( إلعادة 2000 
عالم إسرائيلي، خالل األعوام 2010-2014. غير أن مشروع املجلس ال 
يقتصر على إرجاع العلماء إلى األكادمييا فقط، بل أيضا إلى فروع 

اقتصادية وجماهيرية أخرى.

الواليات املتحدة كما تشير املعطيات أعاله، وفي بحث بن- دافيد 
الذي أشرنا إليه سابقا، يتبي أنه في العقود األولى التي أعقبت قيام 
التي واجهت  الكبيرة  التحديات  من  الرغم  إسرائيل، وعلى  دولة 
والتحديات  اآلالف  مبئات  اليهود  املهاجرين  استيعاب  من  الدولة 
في  األكادميي  الكادر  زادت عدد  إسرائيل  أن  إال  األمنية وغيرها، 
اجلامعات بشكل كبير جدا، من 11 محاضرا لكل مئة ألف نسمة في 
العام 1950 إلى 134 محاضرا لكل مئة ألف نسمة في العام 1973. 
وعلى كل مليار شيكل ناجت محلي كان هناك سبعة محاضرين في 
العام 1950، وازداد هذا العدد إلى 26 محاضرا لكل مليار شيكل 
ناجت محلي. والنتيجة أن إسرائيل خالل عقدين استطاعت ان جتند 
عدد محاضرين في اجلامعات مقارنة مع عدد السكان شبيه للعدد 

املوجود في الواليات املتحدة.
بدأت هذه  العام 1973  أنه ومنذ  إلى  دافيد  وتشير دراس��ة بن- 
الصيرورة بالتراجع، فحتى العام 2006 ازداد عدد احملاضرين في 
اجلامعات اإلسرائيلية من 4389 محاضرا الى 4937 محاضرا - 
زيادة بنسبة 12%- في الوقت الذي ازداد فيه السكان في الدولة بنسبة 
109%. وإذا ما مت إضافة احملاضرين في الكليات التي انتشرت في 
بداية عقد التسعينيات فإن الزيادة تصل إلى 31%. وقد تراجع عدد 
خالل   %35 الى  للسكان  بالنسبة  اجلامعات  في  األكادميي  الطاقم 
هذه الفترة، وازداد عدد الكادر في الواليات املتحدة بنسبة %29. 
بالنسبة  للسكان وحتى  بالنسبة  التراجع في عدد احملاضرين  إن 
للطالب اجلامعيي أدى إلى هجرة األكادمييي اإلسرائيليي للبحث 
عن عمل في اخلارج، ففي منتصف التسعينيات كان عدد الطالب 
اجلامعيي لكل محاضر يصل الى 16 طالبا، أما اليوم فان عددهم 
عدد  تراجع  نسبة  ووصلت  محاضر،  لكل  طالبا   25 ال��ى  وص��ل 
املالكات اجلامعية في العقد األخير إلى 8%، إلى جانب التقليصات 

حجم  ووص��ل  اإلسرائيلية،  اجلامعات  ف��ي  احملاضرين  ع��دد  ف��ي 
التقليصات في ميزانيات التعليم العالي اإلسرائيلي في العقد األخير 

إلى حوالي 20%. )ماركر ويك، 2010/1/21، 13-12(.11

النقاش حول خطة النجوم
غير أن العوائق أمام حتقيق خطة النجوم لم تكن هينة، فقد اعترتها 
اإلسرائيلية  األكادمييا  داخ��ل  وص��راع  ومالية  بيروقراطية  مشاكل 
نفسها. حتى أولئك التي مدحوا اخلطة عبروا عن بعض حتفظاتهم 
فإن  اخلطة  أق��رت  وكما  فيها،  املالي  اجلانب  في  وخصوصا  عليها 
واجلامعات  ال��ع��ق��ول،  إلرج���اع  املبلغ  ثلث  مت��ول  س��وف  احلكومة 
الثلث الثاني وصناديق الدعم الثلث األخير، وهو عمليا ما يجعل 
اجلامعات متول الثلثي ألن الصناديق تدعم اجلامعات بطبيعة احلال. 
بعدم  ان اخلطة مهددة  إلى  بن غوريون  رئيسة جامعة  وقد أشارت 
أن االعتماد  املناسبة،  وأكدت  املبالغ  لها  لم تخصص  إذا  النجاح 
على صناديق دعم ليس جديا ألن الصناديق لن تكون ملزمة بتمويل 
هذه املراكز إلى األبد، كما أن اجلامعات إذا أرادت أن تشارك في 
وفي  أخ��رى.  نشاطات  حساب  على  سيكون  ذل��ك  ف��إن  التمويل 
النقطة نفسها يضيف رئيس اجلامعة العبرية ان اجلامعات حتتاج في 
ظل الوضع القائم إلى 5ر2 مليار شيكل )حوالي 800 مليون دوالر( 
للنهوض، واجلامعات ما زالت حتاول جتاوز األزمة التي مرت بها في 
العقد األخير بسبب التقليصات في ميزانيات التعليم العالي، وإن 
إضافة عبء مادي جديد عليها سوف يزيد من أعبائها ويهدد اخلطة 

بالفشل )ذي ماركر، 2010/3/15، 3(.
املالية،  في جوانبه  املشروع  اجلامعات على  إلى حتفظ  باإلضافة 
عبرت الكليات األكادميية عن معارضتها للمشروع، ألنه ال يشمل 
اجلامعات  في  تقام  سوف  األكادميية  فاملراكز  اخلطة،  في  الكليات 
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تــكــن هينة،  لــم  الــنــجــوم  أمـــام حتقيق خــطــة  الــعــوائــق  غــيــر أن 
األكادمييا  داخــل  وصــراع  ومالية  بيروقراطية  مشاكل  اعترتها  فقد 
اإلسرائيلية نفسها. حتى أولئك التي مدحوا اخلطة عبروا عن بعض 
حتفظاتهم عليها وخصوصا في اجلانب املالي فيها، وكما أقرت اخلطة 
فإن احلكومة سوف متول ثلث املبلغ إلرجاع العقول، واجلامعات الثلث 
الثاني وصناديق الدعم الثلث األخير، وهو عمليا ما يجعل اجلامعات 

متول الثلثني ألن الصناديق تدعم اجلامعات بطبيعة احلال.

فقط، وهذا أثار حفيظة كليات تعتبر نفسها أفضل أو على األقل في 
نفس املستوى البحثي واألكادميي للجامعات. وفي مقال كتبه رئيس 
الكلية األكادميية للهندسة يهودا مداد أشار إلى أن الكليات قادرة على 
وقف هجرة العقول، وأشار إلى أن صعود الكليات األكادميية في 
العقدين األخيرين فتح املجال آلالف الوظائف الصحاب الدرجات 
العليا لالندماج في هذه الكليات، ولكنه يوجه نقدا للحكومة كونها 
ال تقوم بتمويل الكليات من الناحية البحثية، وهي بذلك متنع الكثير 
متويل  إن  ويقول:  فيها،  االندماج  من  والباحثي  احملاضرين  من 
هجرة  ملنع  األس��اس  يشكل  قد  أيضا  البحثي  اجلانب  في  الكليات 
الكثير من احملاضرين  العقول ألن اجلامعات ال تستطيع استيعاب 

كما فعلت الكليات األكادميية في هذا الصدد.12 
وفي مقال آخر، ادعى مداد أن الكليات بدأت تأخذ حيزا كبيرا 
في األكادمييا اإلسرائيلية أكثر من اجلامعات، "من يتفحص واقع 
األكادمييا في دولة إسرائيل في السنوات األخيرة سيصطدم بظاهرة 
جديدة، وألول مرة فإن هيمنة اجلامعات في مجال التعليم العالي 
أب��واب  يطرقون  ال��ذي��ن  ال��ط��الب  ع��دد  ان  حيث  بالتراجع،  آخ��ذة 
الكليات يزداد عاما بعد عام، واليوم يزداد عدد الطالب في الكليات 
عن نظيره في اجلامعات"،13 لهذا فإنه يعتقد أن الكليات هي العنوان 
في  أيضا  املقال  ه��ذا  يأتي  املهاجرة.  العقول  الستيعاب  احلقيقي 
إسرائيل  في  واجلامعات  الكليات  بي  الدائر  الكبير  الصراع  سياق 

في العقدين األخيرين.14
اجلامعات  احتكار  ض��د  املواجهة  هرتسليا15  كلية  ق���ادت   وق��د 
للتنافس على إقامة املراكز، فقد بعث رئيس كلية هرتسليا البروفسور 
أوريئيل رايخمان برسالة إلى رئيس احلكومة بنيامي نتنياهو ووزير 
التربية والتعليم ووزير املالية جاء فيها أن "إغالق املنافسة على إقامة 
مراكز االمتياز ملجموعة قليلة تتكون من سبع جامعات تتناقض مع 

كل األسس اجلماهيرية ومرفوضة من األساس، يجب فتح التنافس 
على اقامة هذه املراكز فقط ملن ميكن أن تكون مساهمته  العلمية كبيرة 
في املجاالت البحثية" )ذي ماركر، 2010/6/30، 18(. ووجه 
اجلامعات  تنافس  "الكلية  إن  بقوله  اجلامعات  إلى  نقده  رايخمان 
على منح بحثية عاملية، وفي أغلب األحيان حتصل الكلية على هذه 
ماركر،  )ذي  اإلسرائيلية"  اجلامعات  مع  تنافسها  سياق  في  املنح 
2010/11/3، 8(، ولم تكتف الكلية بتوجيه النقد إلى احلكومة 
واجلامعات، بل قدمت التماسا إلى احملكمة العليا اإلسرائيلية حتتج 
فيها على التمييز الواقع على الكليات في التنافس على إقامة مراكز 

البحث، اال ان احملكمة ردت التماسها في هذا الشأن.
باإلضافة إلى حتفظ الكليات الستبعادها من التنافس على اقامة 
تضم  التي  املنظمة  أي  املعيدين،  منظمة  أب��دت  البحثية،  امل��راك��ز 
وظائفهم  في  بتثبيت  يحظون  ال  الذين  اجلامعات  في  احملاضرين 
واالجتماعية  والتعليمية  البحثية  االمتيازات  على  يحصلون  وال 
التعبير، حتفظها  الباحثون إن صح  التي يحصل عليها احملاضرون 
على اخلطة، ألنها بدل أن تقوم باحلفاظ على احملاضرين والباحثي 
الناشئي تقوم بإرجاع الباحثي في اخلارج، ما سيؤدي الى هجرة 
منظمة  رئيس  كتبه  مقال  وف��ي  اخل��ارج.  ال��ى  الناشئي  احملاضرين 

املعيدين في جامعة تل أبيب، عيران حكيم، قال:
"إن قوة البحث في إسرائيل ال تعتمد على مستوى التنافسية في 
الدخل الشهري للمحاضر مع اجلامعات األميركية، قوته كانت وما 
زالت في إنتاج وليس استيراد باحثي متميزين ومنهم حاصلون على 
جوائز نوبل الذين حظوا بها وهم يعملون في إسرائيل، ومن أجل 
البحث وفي مختبرات  استثمار في ظروف  إلى  هناك حاجة  ذلك 
في  كهدف  البحث  يختارون  ال��ذي��ن  ألول��ئ��ك  أف��ق  وخلق  ج��دي��دة 
مسيرتهم األكادميية. فبدل أن يتم تهجير أفضل العلماء الصغار من 
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إسرائيل، على احلكومة ان تضيف حاال آالف املالكات األكادميية 
ف��ج��وات املاضي  ال��ى جت��اوز  ي��ؤدي  للجامعات، ك��ل ذل��ك س��وف 

واستيعاب كادر جديد".16
الدولة من  أن  الصدد هو  الشباب في هذا  ادع��اء احملاضرين  إن 
خالل صرفها ماليي الدوالرات على استرجاع بضع مئات باحثي 
من اخلارج تخسر في املقابل آالف الباحثي الشباب في الداخل، 
ألنه بدل ان تعزز الشباب الصاعد تقوم بصرف األموال على استدعاء 
باحثي متميزين في اخلارج، وبهذا فان دائرة الهجرة واالسترجاع 

ستبقى قائمة الى ما ال نهاية اذا استمرت السياسة القائمة. 
العقول  التحدي األساس ليس في إعادة  إلى أن  وأشار آخرون 
املهاجرة بل في منع هجرة غيرها الى اخلارج، ففي مقال كتبه محاضر 
في كلية البيوكيمياء في جامعة تل أبيب قال: إن النجوم احلقيقيي 

موجودون في إسرائيل وليس في اخلارج، وأضاف:
"هذا تشويه مثير، ففي إسرائيل هناك مراكز بحثية متفوقة وهي 
فيها هناك مؤشرات ميكن فحصها،  الباحثي  اجلامعات، ولتفوق 
ومنها مؤشر )ISI( الذي يعتمد على جودة املقاالت العلمية وحسبه 
فإن إسرائيل تتموضع في الكثير من العلوم في قمة التفوق العاملي، 
والعلماء اإلسرائيليون الذي ضلوا في اخلارج ليسوا أكثر تفوقا من 
هو  العكس  األحيان  من  الكثير  وفي  إسرائيل،  الى  رجعوا  الذين 
الصحيح، والشهادة االكثر بروزا لذلك هي جوائز نوبل في العلوم 
لم  املقابل  في  إسرائيل،  في  العاملون  العلماء  عليها  والتي حصل 

يحصل أي عالم إسرائيلي في اخلارج على جائزة نوبل".17
أكثر  أم��واال  تنفق  أن  الدولة  أن على  هو  يدعيه هذا احملاضر  ما 
لدعم اجلامعات اإلسرائيلية بعد التقليصات التي أصابتها في العقد 
األخير، ومع ذلك فقد حافظت على مكانتها البحثية املرموقة على 

منظمة  قدمته  ال��ذي  النقد  مع  النقد  ه��ذا  ينسجم  العالم،  مستوى 
استرجاع  ب��دل  اجلامعات  بدعم  طالبت  التي  الشباب  احملاضرين 

باحثي من اخلارج.
علماء  من  ج��اءت  للمشروع  وجهت  التي  األخ��رى  االنتقادات 
اإلنسانيات والعلوم االجتماعية الذين ادعوا أن هذه اخلطة تركز على 
العلوم الطبيعية والتكنولوجية وال تعير أية أهمية للعلوم اإلنسانية 
واالجتماعية، وعلى الرغم من أن جلنة التخطيط واملوازنة أكدت أنه 
سيكون لهذه العلوم نصيب )من خالل إقامة أربعة مراكز بحث لها( 
إال أن علماء اإلنسانيات واالجتماع يعتقدون أن اخلطة ال تستجيب 
للتدهور الكبير احلاصل في العلوم اإلنسانية، حتى إقامة مراكز العينة 
لم تشمل أي مركز لهذه العلوم، وذلك بادعاء أنها غير ناضجة في 
هذه املرحلة إلقامة مراكز لها، على حد تعبير رئيس جلنة التخطيط 

واملوازنة )ذي ماركر، 2010/6/28، 5(.

خامتة
هجرة أو هروب العقول اإلسرائيلية إلى اخلارج باتت مسألة تثير 
صانعي القرار السياسي في إسرائيل، غير أن اخلطط إلرجاعهم ال 
تنفصل في جزء منها عن خطابات سياسية قومية دعائية للسياسيي 
اإلسرائيليي حول املوارد البشرية املفقودة في اخلارج، وجزء منها 
طبعا يندرج ضمن التوجه لتطوير األكادمييا اإلسرائيلية بعد عقدين 
من التراجع وتقليص امليزانيات البحثية واألكادميية، والتي ناضلت 
املؤسسات األكادميية من أجل إرجاع ما فقد في العقد األخير من 

ميزانيات وكوادر علمية. 
ينطلق خطاب استيعاب أو إرجاع العقول اإلسرائيلية من ديناميكية 
التوجه الليبرالي والتوجه القومي اجلمهوراني، فالتوجه األول يريد 

على  التنافس  من  الستبعادها  الكليات  حتفظ  إلــى  باإلضافة 
اقامة املراكز البحثية، أبدت منظمة املعيدين، أي املنظمة التي تضم 
احملاضرين في اجلامعات الذين ال يحظون بتثبيت في وظائفهم وال 
التي  واالجتماعية  والتعليمية  البحثية  االمتيازات  على  يحصلون 
التعبير، حتفظها على  الباحثون إن صح  يحصل عليها احملاضرون 
والباحثني  احملاضرين  على  باحلفاظ  تقوم  أن  بــدل  ألنها  اخلطة، 
الى هجرة  ما سيؤدي  اخلــارج،  الباحثني في  بإرجاع  تقوم  الناشئني 

احملاضرين الناشئني الى اخلارج.
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أن يشدد على التميز في البحث واستيعاب باحثي وعلماء يستطيعون 
تطوير مجاالت بحثية ترفع من شأن األكادمييا اإلسرائيلية في مساحة 
التنافس العاملي على اإلنتاج البحثي والتطوير والتنمية، وبذلك يتم 
حتسي تدريج اجلامعات اإلسرائيلية عامليا، بينما يركز التوجه الثاني 
في خطابه على قومية ووطنية استرجاع هذه العقول، ألنها جزء من 
قوة الدولة التي تعتمد في تطورها باألساس على املوارد البشرية، 
وإن مهمة إرجاع هذه العقول هي جزء من املشروع الوطني إلرجاع 

اليهود إلى وطنهم. 
في  ينحصر  ال  اجلمهوراني  التوجه  في  العقول  إرج��اع  مفهوم 
اللقب  أنهوا  من  كل  في  أيضا  بل  البارزين  اإلسرائيليي  العلماء 
في  مختلفة  علمية  مستويات  في  كمحاضرين  يعملون  أو  الثالث 
اخلارج، وهذا ال يندرج مع التوجه النيوليبرالي والعوملي الذي يؤكد 
على قيم التنافس والتفوق بل يندرج في املفهوم اإلسرائيلي القومي 
للعودة بدون تصنيفات، أما التوجه الليبرالي والعوملي في األكادمييا 
اإلسرائيلية فانه يؤكد على قيم التنافس للحصول على وظائف في 
طابع  ذات  كليات  ألنها  الكليات  ويستثني  املقترحة  البحث  مراكز 
محلي وليست كليات بحثية باألساس وال ميكن أن تساهم في إعالء 

شأن األكادمييا اإلسرائيلية عامليا.
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