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 نشرت الصحف اإلسرائيلية في شهر آذار هذا العام تقريرا 

في  الكبير  واألكادميي  اإلداري  للطاقم  الشهرية  الرواتب  حول 

الكليات اخلاصة، والذي كشف عن الرواتب اخليالية التي يتلقاها 

هذا  أثار  احلكومية.  األكادميية  املؤسسات  مع  مقارنة   1 هؤالء، 

املوضوع مسألة خصخصة التعليم العالي من جديد، خاصة وأن 

الدخل الذي حتصل عليه هذه الكليات عال جدا بسبب القسط 

التعليمي املرتفع الذي تطلبه من الطالب، والذي قد يصل إلى 

التعليمي في اجلامعات، إال  القسط  أربعة أو خمسة أضعاف 

أنها في املقابل لم تساهم )دون تعميم على الكليات اخلاصة 

كلّها( في رفعة املستوى األكادميي اإلسرائيلي، رغم أنها ساهمت 

وبقيت  وجماهيريته،  العالي  التعليم  منالية  زيادة  في  كثيرا 

المؤسسة األكاديمية اإلسرائيلية بين 

الخصخصة والتوجهات النيو ليبرالية الحكومية

اجلامعات احلكومية رائدة في البحث العلمي واجلودة األكادميية 

والتعليمية. يهدف هذا املقال إلى طرح جوانب محددة من صيرورة 

خصخصة التعليم العالي اإلسرائيلي والنابع مع حضور اخلطاب 

النيوليبرالي داخل املؤسسة األكادميية اإلسرائيلية وداخل احلكم 

املركزي اإلسرائيلي. ونعتقد أن صيرورة اخلصخصة في املؤسسة 

األكادميية اإلسرائيلية لم تنته بعد وأنها ستشهد إجراءات جديدة، 

ويشكل اخلطاب النيوليبرالي املسيطر على املشهد األكادميي 

األرضية لهذه الصيرورة.

االجتماعيــة  السياســية-  الخلفيــة  مقدمــة: 

لصيرورة الخصخصة األكاديمية

يرجع بعض الباحثني اإلسرائيليني جذور اخلصخصة املثابرة 

في التعليم العالي إلى بداية سنوات التسعينيات، والتي شهدت 
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يرجع بعض الباحثين اإلسرائيليين جذور الخصخصة المثابرة في التعليم 

التعليم  في  ثورة  شهدت  والتي  التسعينيات،  سنوات  بداية  إلى  العالي 

التي  العالي  التعليم  مؤسسات  على  اإلقبال  حيث  من  اإلسرائيلي  العالي 

ساهمت فيها الكليات األكاديمية، إضافة إلى تحوالت ديمغرافية شهدها 

المجتمع في تلك الفترة، وأهمها الهجرة الروسية التي اقترنت بفتح الكليات 

والمؤسسات األكاديمية وزيادة الطلب على التعليم العالي. حيث ازداد عدد 

ألف  الطالب في إسرائيل خالل أقل من عقدين بصورة كبيرة جدا، من 118 
طالب في العام 1993، إلى 290 ألف طالب في العام 2009 .2

التعليم  بداية خصخصة  كان  العالي  التعليم  مبنالية  االهتمام 

العالي، ونضيف عليه حضور قناعات أيديولوجية وسياسية لدى 

اليمني بضرورة مراقبة هذه املؤسسة سياسيا، وتطبيق قناعاته 

االقتصادية عليها كإحدى املؤسسات احلكومية التقليدية، ولكن 

سياسية  جذورا  هنالك  أن  االدعاء  التفسير،  هذا  على  نضيف 

واجتماعية ملنالية التعليم العالي، فقد جاء االهتمام مبنالية التعليم 

العالي كجزء من التحوالت السياسية واالجتماعية التي مرّت على 

املجتمع اإلسرائيلي في نهاية السبعينيات، والتي شهدت صعودا 

لقوى اجتماعية وسياسية جديدة، عانت من التهميش واإلقصاء في 

العقود الثالثة األولى التي أعقبت قيام الدولة، فقد ظهرت قوة اليهود 

الشرقيني بواسطة إيصالهم حزب الليكود إلى احلكم الذي ظهر 

مُمثال للطبقات الضعيفة في املجتمع اإلسرائيلي، وعلى الرغم من 

أن الليكود هو ليبرالي محافظ في سياساته االقتصادية، فاليهود 

اقتصادية مستقلة دمجت بني  اجتماعية-  الشرقيون كشريحة 

التهميش اجلغرافي والتهميش االقتصادي والسياسي، فغالبية 

الشرقيني سكنوا في مدن التطوير الفقيرة في اجلنوب بعيدا عن 

املركز، كما أنهم كانوا يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية 

متردية، وكشفت األبحاث أن هنالك عالقة بني الوضع االقتصادي 

واالجتماعي للبلدات وبني منالية التعليم العالي. 

أظهر حزب الليكود التزاما سياسيا واجتماعيا اجتاه اليهود 

في  التعليم  مبنالية  فاهتم  للحكم،  أوصلوه  الذين  الشرقيني 

صفوفهم، فكان إدخال أكبر عدد من الطالب إلى اجلامعات أهم 

من جودة البحث أو اللقب األكادميي. وجاء عقد التسعينيات، 

الذي  العمل  حزب  ورأى  الكبيرة،  الروسية  الهجرة  معه  وجاءت 

صعد للحكم بعد غياب أكثر من خمسة عشر عاما التزاما اجتاه 

الشرائح الضعيفة أوال، واجتاه الهجرة الروسية التي أوصلته إلى 

احلكم ثانيا، فدعم منالية التعليم العالي وجماهيريته، إال أنه ذهب 

بسياساته أبعد من الليكود، فصنع ثورة الكليات في التسعينيات 

على  اإلقبال  حيث  من  اإلسرائيلي  العالي  التعليم  في  ثورة 

مؤسسات التعليم العالي التي ساهمت فيها الكليات األكادميية، 

إضافة إلى حتوالت دميغرافية شهدها املجتمع في تلك الفترة، 

وأهمها الهجرة الروسية التي اقترنت بفتح الكليات واملؤسسات 

العالي. حيث ازداد عدد  التعليم  األكادميية وزيادة الطلب على 

الطالب في إسرائيل خالل أقل من عقدين بصورة كبيرة جدا، 

من 118 ألف طالب في العام 1993، إلى 290 ألف طالب في 

العام 2009 .2 وهكذا كانت منالية التعليم العالي ملختلف الشرائح 

املتتابعة،  اإلسرائيلية  للحكومات  األساسي  الهّم  االجتماعية، 

وخاصة في التسعينيات.

ويؤكد على هذا التوجه، منوال ترختنبرغ، رئيس جلنة التخطيط 

واملوازنة، حيث يعتقد أن اهتمام احلكومة بقضية منالية التعليم 

العالي وجماهيريته في املجتمع اإلسرائيلي، أدى إلى تركيزها 

على دعم الكليات األكادميية القادرة على استيعاب الطالب، ورفع 

معدالت احلاصلني على اللقب األكادميي، ما انعكس سلبا على 

جامعات البحث، واالهتمام بها:

» ركزت احلكومة في العقد السابق على زيادة منالية التعليم 

العالي. كانت اجلامعات في عهد ما قبل الكليات، نخبوية جدا، 

ومتكن 25% فقط من السكان من دخول أبوابها، اعتقدت الدولة 

وبحق أن عليها أن حتقق منالية التعليم العالي للجميع، لذلك 

ركزت على تطوير الكليات، ومت افتتاح أكثر من 30 كلية، زاد عدد 

الطالب في مؤسسات التعليم العالي مبعدل الثلث، وازدادت نسبة 

احلاصلني على التعليم العالي من 25% من كل شريحة جيلية إلى 

47% من كل شريحة جيلية، ومت تعبيد الطريق حلراك اجتماعي 

واقتصادي لقطاعات سكانية كاملة، ولكن املنالية العالية كانت 

على حساب اجلودة، فنفس امليزانيات وزعت على عدد أكبر من 

مؤسسات التعليم العالي، ما أحلق الضرر باجلامعات البحثية«3.

في املجمل، منيل إلى التفسير الذي يقدمه باحثون حول أن 
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لزيادة منالية التعليم في املجتمع اإلسرائيلي، كل ذلك كان على 

حساب جامعات البحث، التي لم تهتم مبنالية التعليم، بل باإلنتاج 

البحثي، وفي الوقت نفسه، املعتمدة كليا على اإلنفاق احلكومي. 

أدى تقليص اإلنفاق احلكومي على جامعات البحث واهتمامها 

في  سمي  ما  اجلامعات  دخول  إلى  التعليم  منالية  مبوضوع 

األدبيات اإلسرائيلية »العقد الضائع«، حاولت اجلامعات اخلروج من 

العقد الضائع من خالل تبنيها لتوجهات نيوليبرالية قادها احلكم 

املركزي، باإلضافة إلى هرولتها لالندماج في العوملة األكادميية. 

ظهرت مالمح اخلصخصة في املؤسسة األكادميية اإلسرائيلية 

عموما،  األكادميية  الكليات  ظهور  منها:  عديدة،  مظاهر  في 

للجامعات.  البنيوي  املستوى  على  تغييرات  خاصة.  واخلاصة 

الذي  العلمي  للبحث  أهمية  وإعطاء  االنسانية  العلوم  انحسار 

يتساوق مع سياسات السوق.

صعود الكليات األكاديمية الحكومية والخاصة 

للمشهد األكاديمي

هيمنت املؤسسات اجلامعية، في العقود األربعة األولى من 

قيام إسرائيل، على املشهد األكادميي. ومع ازدياد الطلب على 

ومع  النائية،  الهامشية/  املناطق  في  وخاصة  العالي،  التعليم 

محدودية قدرة االستيعاب داخل اجلامعات، بدأت صيرورة أكادميية 

بإقامة  غيرت وجه املشهد األكادميي اإلسرائيلي كامال، متثلت 

غير  خاصة  أكادميية  وكليات  حكوميا،  مُمولة  أكادميية  كليات 

مُمولة حكوميا، مت االعتراف بها من قبل مجلس التعليم العالي، 

وكليات تكنولوجية، تهدف إلى تأهيل عاملني وموظفني وخبراء في 

الهندسة والتكنولوجيا، وبروز ظاهرة الفروع التعليمية للجامعات 

اخلارجية. أدى صعود الكليات األكادميية، إلى اندالع صراع بني 

الكليات واجلامعات، دفع هذا الصراع بني املؤسستني إلى أكدمة 

أكثر للكليات، وإلى تغلغل قوانني السوق إلى اجلامعات. 

وصل عدد الكليات األكادميية في العام 2012، إلى 36 كلية 

أكادميية، منها 21 كلية مُمولة من جلنة التخطيط واملوازنة )كليات 

حكومية(، والباقي، 15 كلية أكادميية خاصة، غير مُمولة. وهنالك 

23 كلية أخرى لتأهيل املعلمني.4 منت الكليات األكادميية بشكل 

كبير خالل عقد التسعينيات والعقد األول من األلفية اجلديدة، 

وأصبح اإلقبال عليها للحصول على اللقب األكادميي األول يفوق 

اإلقبال على جامعات البحث السبع. ففي العام 2012، درس %48 

من طالب اللقب األول في إسرائيل في الكليات األكادميية، مقابل 

41% درسوا للقب األول في اجلامعات، و-11% في كليات تأهيل 

املعلمني. وإذا حّيدنا جانبا طالب كليات تأهيل املعلمني، فنصل 

إلى أن أكثر من 50% من طالب اللقب األول، يدرسون في كليات 

أكادميية حكومية وخاصة.5

منذ  إسرائيل  في  األكادميي  املشهد  صورة  الكليات  غًيرت 

عقد التسعينيات، ففي بداية هذا العقد، درس للقب األول حوالي 

55 ألف طالب، 85% منهم درسوا في اجلامعات، وفقط %6.4 

درسوا في الكليات األكادميية، أما اليوم، فإن أكثر من 50% من 

الكليات األكادميية، كما سبق  اللقب األول يدرسون في  طالب 

ذكره. بدأت ثورة الكليات األكادميية مع ازدياد الطلب على التعليم 

العالي، وخاصة من طرف شرائح اجتماعية تعيش في املناطق 

الثمانينيات وبداية  الهامشية، وازداد هذا الطلب خالل سنوات 

التسعينيات، ولم تكن اجلامعات قادرة على استيعاب هذا الكم 

الهائل من الراغبني في الدراسة، كما لم تكن ترغب أن تستقبل 

كل الطالب إلى مقاعدها. 

في العام 1993، بدأت ثورة الكليات في أعقاب اخلطة التي 

 ،)1995-1992( الثانية  رابني  حكومة  في  املعارف  وزير  أعدها 

تطوير  اخلطة  بالكليات، وشملت  للنهوض  روبنشطاين،  أمنون 

ثالثة أمناط من الكليات: الكليات املناطقية، وهي كليات تركزت 

تعمل  وكانت  الهامشية،  باملناطق  وخاصة  محددة  مناطق  في 

عقد  منذ  إسرائيل  في  األكاديمي  المشهد  صورة  الكليات  غًيرت 

التسعينيات، ففي بداية هذا العقد، درس للقب األول حوالي 55 ألف طالب، 

85% منهم درسوا في الجامعات، وفقط 6.4% درسوا في الكليات األكاديمية، 

الكليات  في  يدرسون  األول  اللقب  طالب  من   %50 من  أكثر  فإن  اليوم،  أما 

األكاديمية، كما سبق ذكره. بدأت ثورة الكليات األكاديمية مع ازدياد الطلب 

على التعليم العالي، وخاصة من طرف شرائح اجتماعية تعيش في المناطق 

الهامشية، 
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حتت وصاية اجلامعات، ولكنها كانت حتصل على ميزانياتها من 

وزارة املعارف وليس من جلنة التخطيط واملوازنة، وقد قرر الوزير، 

وهو يشغل بطبيعة احلال منصب رئيس مجلس التعليم العالي، 

ضم الكليات املناطقية، بشكل تدريجي، في إطار ميزانية جلنة 

الكليات  التخطيط واملوازنة ومنحها االستقاللية، وبذلك تشترك 

األكادميية اجلديدة واملستقلة مبيزانية التعليم العالي األكادميي، 

الذي سينعكس بدوره سلبا على ميزانية اجلامعات.6 أما بالنسبة 

لكليات تأهيل املعلمني، فقد تقرر توسيع عددها من جهة، ومنح 

قسم منها إمكانية إعطاء لقب أكادميي )بكالوريوس( في بعض 

مواضيع العلوم اإلنسانية واالجتماعية من جهة أخرى. وبالنسبة 

للكليات التكنولوجية، التي ُتؤهل طالبها ملواضيع عينية من أجل 

االنخراط في سوق العمل، فقد متت زيادتها، ومت االعتراف بساعات 

التعليم فيها كنقاط أكادميية يستطيع الطالب بواسطتها إكمال 

دراسته األكادميية في اجلامعة.

بالنسبة للنوع الثالث من الكليات، وهي الكليات التكنولوجية، 

فهي غير أكادميية، وتختص بتأهيل طالبها للعمل كمهندسني، 

أو مهندسني تنفيذيني. ويصل عددها إلى 60 كلية، يدرس فيها 

حسب معطيات عام 2012 حوالي 22 ألف طالب. وتصل ميزانية 

وتطالب  مليون شيكل،   130 إلى  حكوميا  املُمولة  الكليات  هذه 

احلكومة دائما بزيادة حجم اإلنفاق عليها، وهي منظمة في إطار 

»منتدى الكليات التكنولوجية«.7 

أدى صعود الكليات إلى إعالء صوت اخلصخصة في التعليم 

العالي، وإدخال التفكير النيوليبرالي في معايير اإلنفاق وتوزيع 

املوارد األكادميية. ويطالب الكثير من الداعمني للكليات حتديدا 

الكليات  أن  ويدعون  أكبر،  بشكل  العالي  التعليم  بخصخصة 

باتت أفضل من اجلامعات في الكثير من التخصصات وخاصة 

الهندسة والتكنولوجيا وغيرها، كما أن مستوى رضا الطالب من 

الكليات ومن احملاضرين فيها هو أعلى من اجلامعات في جميع 

املقاييس املوجودة. وينطلقون من مقولة نيوليبرالية أنه في كل 

مجال فإن التنافس ينتج النجاعة. بغض النظر عن صدق هذه 

االدعاءات حول مستوى خريجي الكليات مقارنة مع اجلامعات، 

فإن ما يهمنا في هذا السياق أن الكليات ساهمت في إعالء من 

شأن اخلطاب النيوليبرالي في األكادمييا اإلسرائيلية، وليس فقط 

أنها جعلت نقاشها مع اجلامعات من موقع النجاعة والتنافس 

النقاش،  هذا  إلى  باجلامعات  زجت  إنها  بل  والطلب،  والعرض 

الكثير من األحيان، على هذا األساس،  وجعلتها تتصرف في 

وخاصة عند منافستها للكليات. ووصف موطي سكولوف، رئيس 

كلية »افكا« للهندسة، اجلامعات بأنها محافظة وال تتغير، واقترح 

بنية جديدة للتعليم العالي تنسجم مع التطور الذي حدث في 

الواليات املتحدة األميركية.8

وظهرت خصخصة التعليم العالي في إسرائيل خالل العقد 

األخير بظهور الكليات اخلاصة غير املمولة حكوميا، والتي يصل 

عددها في إسرائيل إلى 22 كلية. وكما يبني الشكل )1(، فإن عدد 

الطالب للقب األول في الكليات اخلاصة ارتفع بشكل كبير مقارنة 

مع اجلامعات ومع الكليات احلكومية خالل الفترة 2011-2008، 

وذلك على الرغم من أن مجمل عدد طالب اللقب األول ارتفع خالل 

هذه الفترة في كل مؤسسات التعليم العالي بنسبة 10% فقط، 

وهذا يدل أن الكليات اخلاصة باتت جتذب الكثير من الطالب، 

إلى حتديها  باإلضافة  للجامعات،  جديدا  تشكل حتديا  وباتت 

للكليات احلكومية. وتوجه طالب من الكليات اخلاصة في العام 

العليا لتفرض على احلكومة دعم  بالتماس إلى احملكمة   2004

الطالب في هذه الكليات من خالل تخفيض القسط التعليمي، 

ما يعني أن تقوم احلكومة باإلنفاق أيضا على الكليات اخلاصة، 

التمييز  ادعاء  ودحضت  االلتماس  ردت  العليا  احملكمة  أن  إال 

ضد الكليات اخلاصة، بإدعاء أن احلكومة ال تستطيع متويل كل 

مؤسسة تعليم عال، وأن جوانب االختالف بني مؤسسات مُمولة 

وغير مُمولة يجب أن يبقى على حاله«.9 

شكل )1( يبين نسبة التغيير في عدد الطالب في إسرائيل 

)2008-2011( حسب نوع المؤسسة األكاديمية

شكل صعود الكليات اخلاصة تهديدا للكليات احلكومية املمولة، 

وليس فقط للجامعات، حيث أن الكليات اخلاصة باتت جتذب طالبا 

القسط  الرغم أن  الكليات احلكومية، وذلك على  أكثر من  إليها 

التعليمي السنوي فيها يصل إلى أربعة أضعاف القسط التعليمي 

في اجلامعات، وضعفي القسط في الكليات احلكومية. وينطلق 

ادعاء الكليات احلكومية اخلاصة من أن مجلس التعليم العالي ال 
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يراقب وال يتدخل كثيرا في البرامج األكادميية للكليات اخلاصة، 

خوفا أن يتهم بأنه يعيق »حرية السوق«، »هنالك غياب للتخطيط، 

تنافس وحشي  القومية.... هنالك  اعتبار لالحتياجات  وال يوجد 

سيمّس باملستوى األكادميي للمؤسسات وبقدرة خريجها على 

االندماج بسوق العمل، هنالك تخوف أن الكليات اخلاصة وألسباب 

ربحية تقبل كل متسجل لها، وبعد أن يتخرج هؤالء ال يستطيعون 

إيجاد عمل ألنهم لم يحصلوا على تأهيل مبستوى عال«.10

اندالع صراع بني  إلى  الكليات األكادميية،  كما أدى صعود 

الكليات واجلامعات، ما عزز الصراع، دخول الكليات إلى األماكن 

وهي  اإلسرائيلية،  األكادمييا  في  سابقا  محرمة  كانت  التي 

التخصصات االعتبارية واملطلوبة والتي قامت اجلامعات بالتشديد 

على شروط القبول لها. ويعتبر موضوع احلقوق أحد أهم هذه 

إلى  املوضوع  هذا  دخول  وحتى  القريب  املاضي  في  املواضيع، 

والدراسة  اجلامعية  احلقوق  كليات  إلى  الوصول  كان  الكليات، 

فيها حلم غالبية الطالب، وكان يصل إلى هذه املقاعد الطالب 

الذي حصلوا على عالمات دخول عالية للجامعات، إال أن افتتاح 

احلقوق  لتخصصات  واخلاصة  احلكومية  األكادميية  الكليات 

للدخول  الطالب  بالكثير من  أدى  لها،  القبول  وتخفيض سقف 

إلى هذه الكليات والدراسة فيها، وذلك على الرغم من أن القسط 

التعليمي فيها كان أعلى من اجلامعة بأكثر من الضعف، غّيرت 

فقد  والتعليمية ملوضوع احلقوق.  الدميغرافية  املميزات  الكليات 

معطيات  الـ11  السنوي  مؤمترها  في  احملامني  نقابة  عرضت 

تشير إلى أن 32% من احملامني املسجلني في النقابة تخرجوا 

من اجلامعات، بينما وصلت نسبة احملامني الذين تخرجوا من 

الكليات إلى 60%، والباقي من مؤسسات أخرى خارج البالد، وبنّي 

تقرير النقابة أن عدد احملامني الذين انضموا إليها في العقد 

األخير )2001-2011(، أكبر بقليل من عدد احملامني الذين انضموا 

لها في السنوات اخلمسني منذ قيام الدولة«.11 

الكليات  بني  الصراع  حدة  تعميق  في  األمر  هذا  ساهم 

واجلامعات، فمن جهة رأت اجلامعة أن الكليات باتت تستقطب 

اعتبارية  من  هّدد  ما  املستوى  متوسطي  الطالب  من  الكثير 

السوق  إغراق  فإن  ثانية  جهة  ومن  اجلامعات،  في  املوضوع 

بطالب احلقوق سوف يساهم بدوره بتراجع املكانة االجتماعية 

واالقتصادية ملوضوع احلقوق، وهذا ما حدث فعال.12 عالوة على 

ذلك، توجهت الكليات إلى خيرة احملاضرين والباحثني احلقوقيني 

في إسرائيل، وجذبتهم للتدريس فيها مقابل أجور عالية، وخاصة 

في الكليات اخلاصة غير املمولة حكوميا. وأوجد هذا األمر مزيجا 

لم حتبه اجلامعات، ولم تستطع منافسته، ما بني مستوى قبول 

منخفض للكليات من جهة، وبني طاقم تدريسي وأكادميي اعتباري 

من جهة أخرى.13

لسان،  على  اجلامعات،  عمداء  ادعاءات  على  الكليات  وردت 

هود  مدينة  في  القضاء(  )أبواب  مشباط«  »شعري  كلية  عميد 

هشارون، ابيعاد هكوهن، الذي هاجم اجلامعات بقسوة، وادعى 

أن الكثير من احملاضرين في اجلامعات يطرقون أبواب الكليات 

من أجل التدريس فيها، ونفي أن تكون اجلامعات خالية من أي 

مثال  واستحضر  األكادميي،  التعليم  في  اقتصادية  اعتبارات 

برامج املاجستير السريعة املنتشرة في اجلامعات والتي تهدف إلى 

الربح فقط، فهي برامج لسنة واحدة ويصل القسط التعليمي فيها 

في بعض األحيان إلى خمسة أو ثالثة أضعاف القسط العادي، 

وال يتم التشديد على شروط القبول للطالب في هذه البرامج، كما 

أن اجلامعة ال تبذل جهودا أكادميية خاصة في هذه البرامج من 

حيث مستوى التعليم والواجبات األكادميية. واعترف ابيعاد أن 

الكليات ال تشترط امتحان التصنيف للجامعات )السيكومتري( 

من أجل قبول الطالب، وهذا بالضبط ما تدعيه اجلامعات ضد 

الكليات، أن كل شخص أصبح قادرا عن دراسة احلقوق، ما أساء 

للموضوع من جهة، وأساء إلى سوق العمل من جهة أخرى.14

 أدى صعود الكليات األكاديمية، إلى اندالع صراع بين الكليات والجامعات، 

في  سابقا  محرمة  كانت  التي  األماكن  إلى  الكليات  دخول  الصراع،  عزز  ما 

األكاديميا اإلسرائيلية، وهي التخصصات االعتبارية والمطلوبة والتي قامت 

الجامعات بالتشديد على شروط القبول لها. ويعتبر موضوع الحقوق أحد أهم 

هذه المواضيع، في الماضي القريب وحتى دخول هذا الموضوع إلى الكليات، 

كان الوصول إلى كليات الحقوق الجامعية والدراسة فيها حلم غالبية الطالب، 

وكان يصل إلى هذه المقاعد الطالب الذي حصلوا على عالمات دخول عالية 

للجامعات
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وهاجم رئيس املسار األكادميي في كلية اإلدارة، زئيف نوميان، 

اجلامعات التي قامت بفتح مسارات ربحية للماجستير، بهدف 

»العدل  اسماه  ما  بتحقيق  احلكومة  وطالب  الكليات،  منافسة 

االجتماعي« بني الكليات واجلامعات، خاصة وأن 60% من طالب 

االدعاء  من  نوميان  وانطلق  الكليات،  في  يدرسون  األول  اللقب 

أن اجلامعات هي مؤسسات حكومية مُمولة، ولها أفضلية في 

التمويل احلكومي على الكليات احلكومية، ومع ذلك تقوم بفتح 

مسارات تعليمية للقب املاجستير مببالغ كبيرة، وال تخضع هذه 

املسارات ملراقبة مجلس التعليم العالي، وهدفها األساسي هو 

الربح املادي، خاصة وأن مدة هذه املسارات يكون عاما واحدا فقط 

)وليس عامني كما هو متبع في املسارات العادية(.15

كما بدأت الكليات تنافس اجلامعات في املاجستير، وخصوصا 

موضوع  ويشكل  العمل،  سوق  في  املطلوبة  املواضيع  في 

املجتمع  في  املطلوبة  االقتصادية  املواضيع  أحد  األعمال  إدارة 

اإلسرائيلي، إال أن الكليات استطاعت أن تتجاوز اجلامعات في 

هذه املواضيع أيضا. ُتدرّس جامعتان فقط موضوع إدارة األعمال، 

وهما اجلامعة العبرية وجامعة بار ايالن، وتواجهان مشكلة في 

تراجع عدد الطالب الذي يدرسون فيهما إدارة األعمال، مقابل 

عدد  تراجع  فقد  األكادميية.  الكليات  في  الطالب  عدد  ارتفاع 

بينما  األخير،  العقد  بنسبة 30% خالل  اجلامعتني  في  الطالب 

ارتفع عدد الطالب في الكليات بنسبة 50%، وذلك على الرغم من 

أن اجلامعات قامت بتسهيل شروط القبول إلدارة اإلعمال كمحاولة 

جلذب الطالب إليها.16

فرضت الكليات وجودها في مقياس رضا الطالب من التعليم، 

فقد تفوقت بكل درجات الرضا الذي أبداها الطالب من الدراسة: 

عالقة احملاضرين مع الطالب، مستوى املساقات، طريقة التعليم 

وغيرها من املعايير، حيث حصلت الكليات اخلاصة على درجة 

احلكومية  األكادميية  الكليات  وحصلت   .3.9 إلى  وصلت  رضا 

على درجة 3.6، بينما حصلت اجلامعات على درجة رضا وصلت 

إلى 3.6. 17

في استطالع أجرته دائرة اإلحصاء املركزية حول مدى رضا 

اخلريجني من مؤسسات التعليم العالي خالل السنة الدراسية 

2004/2003، اتضح أن خريجي الكليات عبروا عن رضا أكبر من 

خريجي اجلامعات، فكانت كل املراتب العشرة األولى من نصيب 

الكليات، بينما توزعت اجلامعات في العشريتني الثانية والثالثة، 

وجاء املركز متعدد املجاالت في هرتسليا )وهو كلية خاصة( في 

املكان األول من حيث مستوى رضا خريجيه عنه.18 ويتضح من 

االستطالع أن املناخ التدريسي في الكليات هو أفضل من املناخ 

التدريسي في اجلامعات، حيث أشار 90% من خريجي الكليات 

عن رضاهم من هذا املناخ مقابل 78% من خريجي اجلامعات. 

على  حدث  تغيير  ال  أن  املركزية  اإلحصاء  دائرة  تقرير  ويشير 

النتائج مقارنة مع السنة الدراسية 2002/2001.

نتائج العقد الضائع: توجه 

نيوليبرالي في األكاديميا

بدأت اجلامعات تتفهم أن السياق االقتصادي واالجتماعي في 

إسرائيل قد تغير، وأنها في ظل التحوالت اجلديدة في السياسات 

االقتصادية واألكادميية النيوليبرالية اجلديدة ال بد لها من تقدمي 

منويل  يعتقد  النيوليبرالية.  املالية  وزارة  طلبات  أمام  تنازالت 

التعليم  التخطيط واملوازنة في مجلس  تريختنبرغ، رئيس جلنة 

العالي، أن تغييرا حدث في األكادمييا اإلسرائيلية عموما وفي 

اجلامعات خصوصا، ويؤيد التوجه الذي ينادي بتنازل اجلامعات 

لكي تستطيع احلفاظ على وجودها، وأشار أن هنالك جيال جديدا 

األكادمييا  ملكانة  جديدة  تصورات  لديه  اجلامعات  رؤساء  من 

واملؤسسة األكادميية ودورها وعالقتها مع احمليط بها.19  ويعتقد 

الكليات اجلامعية تتسيد املشهد األكادميي في إسرائيل.
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تريختنبرغ أن على كل األطراف تقدمي تنازالت في سبيل تنجيع 

اجلامعات وإنقاذها، وعلى رأسها اجلامعات، حيث يعتقد أن على 

اجلامعات أن تقوم بتنجيع أدائها اإلداري واملالي، كما على الكادر 

العالوات  جتميد  مثل  مالية،  تنازالت  يقدم  أن  فيها  األكادميي 

الشفافية  إلى  إضافة  التقاعد،  مخصصات  وتقليص  املالية، 

املالية، وال بّد في هذا السياق من اإلشارة إلى أن وزارة املالية 

طالبت اجلامعات في العام 2008، وألول مرة في تاريخها، بأن 

احملاضرين  برواتب  املتعلقة  املالية  الكشوفات  بتسليمها  تبدأ 

مترير  بعدم  اجلامعات  املالية  وزارة  هددت  وقد  اجلامعات،  في 

بتسليمها  تقم  لم  إذا  والسنوية  الشهرية  املالية  مخصصاتها 

هذه الكشوفات بشكل منتظم. 

في لقاء أجري مع رئيس اجلامعة العبرية، مناحيم بن ساسون، 

كان قد أكد على توجهات جديدة في اجلامعة تنسجم مع قوانني 

السوق، وقال إن اجلامعة األهم في إسرائيل سوف تخطو خطوات 

عميقة في التنافس على جذب الطالب وليس فقط التنافس على 

حتسني  اإلسرائيلية  اجلامعات  على  إن  وقال  البحثي،  اإلنتاج 

أرادت  إذا  املجتمع  في  مكانتها  وتعزيز  اجلمهور  مع  عالقتها 

ينتقد  املاضي كان  أنه في  ويدعي ساسون  البقاء واالستمرار، 

احملاضرين الذي كانوا يظهرون في اإلعالم العتقاده أن ذلك يقلل 

من شأن البحث العلمي، إال أنه يعترف بأنه كان مخطئا، وأن 

على اجلامعات أن تسوق نفسها للجمهور، ويضيف »نحن نتمتع 

بضرائب اجلمهور وعلينا أن ُنرجع معرفتنا للجمهور، الكثير منا 

ميتنعون عن الذهاب إلى اجلمهور العتقادهم أن ساحة إعالمنا 

هي األبحاث العلمية، وهذا غير صحيح، علينا أن نبلور أفكارنا 

بحيث تكون واضحة ومتوفرة للجمهور«.20

العبرية،  للجامعة  اجلديد  توجهه  موضحا  ويضيف ساسون 

»يوجد بيننا علماء يأتون كل يوم على مدار 40 عاما إلى مختبراتهم، 

إال أن طالبهم ال يعرفون ماذا يفعلون في املختبرات، حتى عائالتهم 

دافع  الوضع،  بهذا  االستمرار  ميكن  ال  يفعلون،  ماذا  تعرف  ال 

الضرائب يريد أن يعرف على ماذا يقوم بدفع ضرائبه، على كل 

عالم أن يكون جاهزا ليشرح ملاذا يقوم ببحث هذا املجال؟ وماذا 

سيخسر املجتمع اإلسرائيلي إذا لم نقم بهذه األبحاث«. ويؤيد هذا 

التوجه رئيس جلنة التخطيط واملوازنة، تريختنبرغ، الذي أعد حاليا 

خطة إصالحية للجامعات اإلسرائيلية تتضمن إحدى بنودها قيام 

الثانوية من خالل تقدمي  الكادر األكادميي بالتطوع في املدارس 

محاضرات للطالب، وذلك بهدف »إنزال اجلامعة إلى الشعب«، على 

حّد تعبيره، وأيضا بهدف جذب الطالب إلى اجلامعات.21

وقد أيد باحث آخر من اجلامعة العبرية، املوقف الذي ينطلق 

من أن املشكلة ليست في وزارة املالية بل في اجلامعات، ووصف 

حال اجلامعات بأنها باتت أسيرة للمتوسطية، مبعنى أنها لم 

تعد متميزة بل وسطية في مستواها، وأن مشاكلها ليست مالية 

بل في إدارتها الفاشلة لألموال، ومشكلتها ليس في قلة اإلنفاق 

احلكومي بل باملبنى اإلداري والتنظيمي احملافظ للجامعات، الذي 

ال يسمح لها بإدارة مواردها بشكل صحيح.22 كما يتماهى كارلو 

شطرنغر، أستاذ علم النفس في جامعة تل أبيب، مع التوجهات 

بالتوجهات  املتأثرة  العاملية،  األكادميية  في  العوملية  التنافسية 

في  تتمثل  اجلامعات،  إلنقاذ  خطة  يقترح  حيث  النيوليبرالية، 

من خالل:  مختارة  إلى جامعات  اإلسرائيلية  اجلامعات  حتويل 

إدخالها إلى ساحة التنافس البحثي العاملي، استقطاب أفضل 

احملاضرين والباحثني في العالم، حتويل التعليم في الكليات من 

اللغة العبرية إلى اللغة االنكليزية الستقطاب الطالب املميزين من 

مختلف أنحاء العالم، والهدف حسب شطرنبرغ يجب أن يكون 

األولى في  العشرين  املراتب  إلى  األكادمييا اإلسرائيلية  وصول 

تدريج اجلامعات العاملية.23

كما يعتقد بيرتس ليبيه، رئيس معهد التخنيون، أن مقاييس 

التدريج العاملية تدفع اجلامعات اإلسرائيلية إلى التنافس واالندماج 

كما بدأت الكليات تنافس الجامعات في الماجستير، وخصوصا في المواضيع 

المواضيع  أحد  األعمال  إدارة  موضوع  ويشكل  العمل،  سوق  في  المطلوبة 

أن  استطاعت  الكليات  أن  إال  اإلسرائيلي،  المجتمع  في  المطلوبة  االقتصادية 

دّرس جامعتان فقط موضوع إدارة 
ُ

تتجاوز الجامعات في هذه المواضيع أيضا. ت

األعمال، وهما الجامعة العبرية وجامعة بار ايالن، وتواجهان مشكلة في تراجع 

عدد الطالب الذي يدرسون فيهما إدارة األعمال، مقابل ارتفاع عدد الطالب في 

الكليات األكاديمية. فقد تراجع عدد الطالب في الجامعتين بنسبة 30% خالل 

العقد األخير،
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في عوملة األكادمييا، وطالب دولة إسرائيل باالندماج في الثورة 

األكادميية العاملية وخاصة في الصني، والهند وسنغافورة، حيث 

افتتح التخنيون بتمويل حكومة سنغافورة فرعا له هناك )والحقا 

فرعني في كورنيل والصني(.24 ويعتبر التخنيون من املؤسسات 

في  اإلسرائيلية  األكادمييا  عوملة  عملية  تقود  التي  األكادميية 

احمليط النيوليبرالي.

 المستوى البنيوي- اإلداري داخل الجامعات

بـــدأت صيـــرورة اخلصخصـــة فـــي املؤسســـة األكادميية 

اإلســـرائيلية، بشكل مثابر في تســـعينيات القرن املاضي، وقد 

أخذت أشـــكاال عديدة، ولكن يبقى أهمها محاوالت تغيير مبنى 

اجلامعة اإلداري مبا يتناســـب مع الشركة االقتصادية، ومن أجل 

ذلك شكلت احلكومة جلنة خاصة بهذا الشأن سميت "جلنة فحص 

املبنى التنظيمي ملؤسسات التعليم العالي"، والتي عرفت إعالميا 

وجماهيريا بـ"جلنة ميلتس".

تشـــكلت جلنة ميلتـــس، في أعقاب إضـــراب اجلامعات في 

منتصـــف التســـعينيات، مـــن أجل حتســـني الظـــروف املالية 

للمحاضرين، وقد اســـتطاعت اجلامعات أن حتقق إجنازا كبيرا 

في أعقاب اإلضراب. إال أن وزارة املالية واحلكومة، قررت تشكيل 

جلنـــة لفحص املبنى التنظيمي واإلداري فـــي اجلامعات، والذي 

بقي ثابتا تقريبا منذ متأســـس التعليم العالي ومؤسساته في 

خمسينيات القرن املاضي. اعتقدت احلكومة أن مطالب اجلامعات 

بزيادة اإلنفاق احلكومي عليها غير مبررة، وأن املشكلة ليس في 

قلة اإلنفاق احلكومي، بل في املبنى اإلداري والتنظيمي التقليدي 

واحملافظ للجامعات الذي ال مُيكنها من اســـتغالل جيد للموارد 

املالية. أقيمت اللجنة بقرار حكومي رقم 1311، في كانون الثاني 

عـــام 1997، وقدمت اللجنة توصياتها عام 2000، وأقرها مجلس 

التعليـــم العالي في العام نفســـه. وتعتبر توصيات اللجنة حول 

تغيير املبنى اإلداري انســـجاما مع التفكيـــر النيوليبرالي الذي 

ساد سياســـات حكومة بنيامني نتنياهو األولى )1999-1996(. 

أوصـــت اللجنة بإجراء تغييرات على املبنـــى اإلداري للجامعات 

وعلى عالقات وتركيبة الهيئات اإلدارية املختلفة في اجلامعة مبا 

ينسجم مع مبنى الشـــركات االقتصادية. حيث اعتبرت اللجنة 

أن املبنى اإلداري والتنظيمي للجامعات ال مُيكنها من اســـتغالل 

جيد ملواردها املالية والبشرية. 

أوصت اللجنة بإلغاء وظيفة "العميد" )Rector(، حيث اعتبرت 

أن الفصـــل بني وظيفة العميد ووظيفـــة الرئيس غير مبررة، ألنها 

ال حُتـــدث تكامال بني اجلانب اإلداري الذي ميثله الرئيس، واجلانب 

األكادميي الذي ميثله العميد. واقترحت اللجنة إلغاء وظيفة العميد، 

وتعيـــني مكانه نائب للرئيس للشـــؤون األكادميية يتم انتخابه عن 

طريق مجلس الشيوخ )يتكون من جميع أساتذة اجلامعة(. واعتبرت 

اللجنة أن الوضع القائم في اجلامعات، وفيه الرئيس غير مسؤول عن 

العميد، الذي يتم انتخابه من قبل مجلس الشيوخ دون عالقة للرئيس 

واللجنة التنفيذية بهذا االنتخاب، يعد حالة إسرائيلية خاصة، ويخلق 

رأسني داخل املؤسسة األكادميية، يعيق من تنجيع عمل املؤسسة 

وتقدمها. ولذلـــك أوصت اللجنة أن يكون الرئيس هو اجلهة العليا 

في اجلامعة، وهو املسؤول عن كل املؤسسة التعليمية في جوانبها 

اإلدارية واألكادميية. كما أوصت اللجنة تقليص املهام اإلدارية ملجلس 

أمناء اجلامعة، فغالبيتهم ليست لديهم دراية بالشؤون األكادميية، 

ـــى جتنيد األموال للجامعة وتعزيز  واقترحـــت أن يقتصر دورهم عل

عالقاتهـــا اخلارجية عموما ومع يهـــود العالم خصوصا، واقترحت 

حتديـــد عدد مجلس األمناء مبوجب املهـــام واألعباء امللقاة عليهم. 

واعتبـــرت اللجنة أن العدد الكبير ملجلـــس األمناء، الذي قد يصل 

للمئات ال مُيّكنه من مراقبة وإدارة الشؤون اإلدارية للجامعة، كما أن 

نصـــف األعضاء هم من الداعمني للجامعة، وتقترح اللجنة الفصل 

بني الداعمني وبني تدخلهم في الشـــؤون اإلدارية للجامعة، واعتبرت 

اللجنـــة أن احلكومة هـــي أكثر اجلهات دعما للجامعات إال أنها ال 

تتدخل في شؤونها اإلدارية الداخلية.

التدريج  أن مقاييس  التخنيون،  ليبيه، رئيس معهد  كما يعتقد بيرتس 

عولمة  في  واالندماج  التنافس  إلى  اإلسرائيلية  الجامعات  تدفع  العالمية 

العالمية  األكاديمية  الثورة  في  باالندماج  إسرائيل  دولة  وطالب  األكاديميا، 

بتمويل  التخنيون  افتتح  حيث  وسنغافورة،  والهند  الصين،  في  وخاصة 

حكومة سنغافورة فرعا له هناك )والحقا فرعين في كورنيل والصين(.   ويعتبر 

األكاديميا  عولمة  عملية  تقود  التي  األكاديمية  المؤسسات  من  التخنيون 

اإلسرائيلية في المحيط النيوليبرالي.
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كمـــا أوصت اللجنـــة بتغيير تركيبة اللجنـــة التنفيذية/اإلدارية 

للجامعات. تعتبر اللجنة التنفيذية الذراع التنفيذية ملجلس األمناء في 

اجلامعة، يتم انتخابها من بني أعضاء مجلس األمناء، وليس هنالك 

معايير محددة لتمثيل اجلامعة في اللجنة، وتضمن االقتراح حتويلها 

إلى اجلسم األعلى املسؤول عن إدارة اجلامعة، ويكون الرئيس مسؤوال 

أمامها، واقترحت اللجنة أن يكون 85% من أعضائه إسرائيليون من 

ـــي اجلمهور، في حني حتصـــل اجلامعة على متثيل محدد في  ممثل

اللجنة اإلدارية، فباإلضافـــة إلى الرئيس ونائبه، فإن خمس أعضاء 

اللجنة هم من أســـاتذة اجلامعات ومحاضريها. كما أوصت اللجنة 

بتقليص عدد أعضاء مجلس الشـــيوخ وصالحياته )يتكون املجلس 

من كل أســـاتذة اجلامعة(، وحتديده مبا ينســـجم مع املبنى اإلداري 

اجلديد. كما اقترحت اللجنة تقليص عدد أعضاء مجلس الشـــيوخ 

إلى 76 عضوا، وحتديد مهامه في متابعة الشـــؤون األكادميية في 

إطـــار املبنى اجلديد، في حني تكون اللجنة التنفيذية مســـؤولة عن 

مراقبة عمل مجلس الشـــيوخ، وبهذا فـــإن اللجنة تقترح إنهاء حالة 

االستقاللية األكادميية التي كان يتمتع بهذا هذا اجلسم، حيث ادعت 

اللجنة إن عمل املجلس فيه الكثير من تناقض املصالح، والصراعات 

الداخلية بني األســـاتذة، فال ميكن إدارة الشـــؤون األكادميية جلامعة 

وكل أساتذتها أعضاء في مجلس شيوخها.

اعتبر الكثير من الباحثني اإلسرائيليني أن توصيات اللجنة كانت 

إعـــالن حرب على اجلامعات، وأن توصياتها تهدد احلرية األكادميية 

ـــى احملاضر أن يبحـــث ويهتم في  للمحاضريـــن، مـــن حيث أن عل

الشـــؤون التي ميكن أن تنسجم مع التوجهات النيوليبرالية للمبنى 

اإلداري اجلديد للجامعات، مبعنى أن الباحث بات مقيدا في توجهات 

اجلامعة النيوليبرالية وحرصها على النجاعة، ودعمها لألبحاث التي 

لها ضرورة وذات صلة بنجاعة املؤسسة واستحقاقاتها النيوليبرالية، 

وهـــذا يقلص مســـاحة احلريـــة األكادميية للمحاضريـــن، الذي قد 

يرغبون ببحث وإنتاج معرفة ال تنســـجم مـــع التفكير النيوليبرالي 

للمؤسســـات التعليمية. فحســـب توصيات اللجنة ســـتكون األطر 

اإلداريـــة- االقتصادية غير األكادميية مهّيمنـــة على القرار اإلداري 

في اجلامعة، وليس الطاقم األكادميي كما كان في الســـابق. بينما 

اعتبـــر أكادمييون كثر، وخاصة من العلوم االقتصادية، أن توصيات 

اللجنة هي وصفة لتحقيق التميز األكادميي إلســـرائيل. وقد أيدتها 

بطبيعة احلال وزارة املالية، كما أقرها مجلس التعليم العالي وجلنة 

التخطيـــط واملوازنة التي قدمت خطة خماســـية عام 2002، لتحقيق 

توصيات اللجنة، أما جلنة رؤساء اجلامعات فقد طالبت بأن ال يكون 

تنفيذ توصيات اللجنة موحدا ومشـــتركا لكل املؤسســـات، بل تقوم 

كل جامعـــة بفحص توصيات اللجنة بناء على خصوصيتها، فمثال، 

قامت جامعة حيفا بتقييد عدد أعضاء مجلس الشـــيوخ األكادميي 

حتى قبل توصيات اللجنة.

ميكـــن اعتبـــار تقرير جلنة ميلتس، وهـــو التقرير األهم من بني 

تقاريـــر اللجـــان التي أقيمت لفحص التعليـــم العالي في العقدين 

األخيريـــن وعددها ثالث، البداية الرســـمية لتغلغل قوانني الســـوق 

وإدارة الشـــركات االقتصادية في اجلامعات اإلســـرائيلية. ما فعلته 

اللجنـــة أنها أضعفت املركب األكادميي في إدارة اجلامعة حلســـاب 

املركـــب االقتصادي- اإلداري. وحددت معايير التميز األكادميي مبا 

يخـــدم املبنى اإلداري اجلديـــد للجامعة. كمـــا أن توصيات اللجنة 

أعطت املشـــروعية لوزارة املالية واحلكومة بتقليص اإلنفاق احلكومي 

على اجلامعات، ألنها اعتبرت أن املبنى اجلديد ســـوف يضمن إدارة 

ناجعة للموارد املالية احلالية مقارنة مع اإلدارة السابقة، فقد انطلقت 

احلكومـــة ووزارة املالية من ادعاء أن تقليص اإلنفاق على اجلامعات 

ـــى اجلامعات في ظل مبنى  والبحث العلمي لن ينعكس ســـلبا عل

إداري وتنظيمـــي ناجع. ولكن ما حدث منذ إعالن توصيات اللجنة، 

وتبني مجلس التعليم العالي لها، وقيام جلنة التخطيط املوازنة ببناء 

خطة خماسية أولى )ستأتي الثانية الحقا( لتنفيذ توصيات اللجنة، 

وبلورة أهداف التعليم العالي بناء على التوصيات اجلديدة، وكان في 

مركزها البحث عن التميز، أن اجلامعات لم تنفذ كافة توصيات اللجنة، 

وفي الوقت نفسه قلصت احلكومة من إنفاقها على التعليم العالي. 

يمكن اعتبار تقرير لجنة ميلتس، وهو التقرير األهم من بين تقارير اللجان 

ثالث،  وعددها  األخيرين  العقدين  في  العالي  التعليم  لفحص  أقيمت  التي 

في  االقتصادية  الشركات  وإدارة  السوق  قوانين  لتغلغل  الرسمية  البداية 

الجامعات اإلسرائيلية. ما فعلته اللجنة أنها أضعفت المركب األكاديمي في 

إدارة الجامعة لحساب المركب االقتصادي- اإلداري
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فمثال، قامت اجلامعة العبرية بتغيير مبناها اإلداري في العام 2011، 

ولكـــن دون أن تتبنى كافة التوصيات، التي طالبتها جلنة التخطيط 

واملوازنة بإجرائها، بل قامت بتسوية بني الوضع القائم في اجلامعة 

وبني مطالب جلنة التخطيط واملوازنة.

خطــة إلنقــاذ الجامعــات مــن خــالل تعميــق 

التوجهات النيوليبرالية

وصلت احلكومة ومجلس التعليم العالي، وجلنة التخطيط واملوازنة 

األكادمييا  إلنقاذ  خماسية  خطة  لبلورة  التفاق   ،2010 العام  في 

اخلطة  بنود  بني  من  وكان  انحسارها.  من  عقد  بعد  اإلسرائيلية، 

استيعاب أكثر من 1600 محاضر في اجلامعات، وذلك جلسر الفجوة 

بني عدد الطالب وبني عدد احملاضرين والذي ارتفع خالل العقدين 

شيكل  مليار   )7.5( مبلغ  إضافة  على  االتفاق  مت  وقد  املاضيني. 

جلهاز التعليم العالي خالل ست سنوات، منها 1.35 مليار ستنفق 

الدراسي 2012-2011.  العام  العالي خالل  التعليم  على مؤسسات 

كما شملت اخلطة منوذج إنفاق جديدا على املؤسسات التعليمية، 

في  والتدريس  التعليم  األول:  مركبني،  على  النموذج  هذا  ويعتمد 

إلى  العلمي وجودته. كما تطمح اخلطة  البحث  والثاني:  اجلامعة، 

زيادة منالية التعليم العالي للشرائح االجتماعية في املناطق الهامشية 

والضعيفة. أكد وزير املالية على األبعاد التنافسية في النموذج اجلديد 

لإلنفاق على التعليم العالي، "الفكرة هي إدخال اجلامعات إلى ساحة 

التنافس، ستساهم اخلطة في تعزيز التميز في البحث والتدريس، 

التنافس، في  ألن اإلنفاق واإلضافات املالية ستعطى على أساس 

اجلامعات سننتقل إلى منوذج إنفاق يعتمد على اجلودة ال الكم- وهذه 

في نظري املسألة األهم". إال أن اخلطة نصت على زيادة الرقابة اإلدارية 

واملالية على اجلامعات، وهو جزء من تصور السلطة املركزية وخاصة 

وزارة املالية أن جزءا كبيرا من تدهور اجلامعات نابع من سوء إدارة 

مالية وتنظيمية، وليس جراء التقليصات املالية باألساس. لم تلتزم 

احلكومة باخلطة اخلماسية، وعادت إلى السياسات التي حذرت منها 

اجلامعات، وهي التقليصات املفاجئة وغياب التخطيط االقتصادي 

بعيد املدى، وهذا ما حدث فعال في ميزانية التعليم العالي للعام 

2013، فقد قلصت احلكومة مبلغ مائة مليون شيكل، من امليزانية 

التي كانت مقررة  للتعليم العالي اإلسرائيلي، والتي اعتبرت جزءا 

من إجراءات اخلروج من العقد الضائع. 

وال بد في هذا السياق من التوقف على منوذج املوازنة اجلديد 

أزمة  من  اخلروج  إلى  يهدف  والذي  العالي،  التعليم  ملؤسسات 

للنموذج اجلديد  قراءة  تدل  الضائع،  العقد  بعد  العالي  التعليم 

النيوليبرالية في السياسات  أنها تساهم في تعزيز التوجهات 

األكادميية، فمن جهة، يعتمد منوذج املوازنة على التميز البحثي 

كما حتدده املقاييس العاملية، وحصول املؤسسات التعليمية على 

منح بحثية من صناديق تنافسية، ومن جهة أخرى، فإنه يقلل 

الرقابة  من  ويعزز  والتنظيمية،  اإلدارية  اجلامعة  استقاللية  من 

املالية عليها، استمرارا لتوصيات جلنة "ميلتس"، وتعزيز الرقابة 

املالية على اجلامعات سيكون له انعكاس على الرقابة األكادميية 

والبحثية أيضا، ولكن ليس كشرطية معرفة مباشرة وتقليدية، بل 

إن النموذج نفسه يزج اجلامعات في أمناط معينة من البحوث 

ويقلل من شأن أمناط أخرى.

جدول )1(: وزن كل متغير من متغيرات البحث  في نموذج الموازنة
 

النموذج الجديدالنموذج السابق

34%34.6%صناديق تنافسية

15%19.7%صناديق أخرى

15%29.6%طالب الدكتوراه

34%14.8%املقاالت العلمية

2%1.3%ماجستير مع بحث

100%100%املجمل

املصدر: جلنة التخطيط واملوازنة، 2012، ص: 69.

يتبني من اجلدول )1(، أن حوالي 68% من ميزانية البحث 

التي حتصل عليها اجلامعة البحثية يتعلق مبتغيري حصولها 

على صناديق تنافسية ونشرها في مجالت علمية، حصل تغيران 

في النموذج اجلديد مقارنة مع النموذج القدمي، األول متت زيادة 

إلى  تصل  دراماتيكية  زيادة  علمية  مجالت  في  النشر  متغير 

100%، وتقليل قيمة متغير طالب الدكتوراه مبعدل 100% أيضا، 

ومت اإلبقاء على متغير الصناديق التنافسية كما هو تقريبا، إن 

هذه املعادلة اجلديدة تعني في النهاية ضرب العلوم اإلنسانية 

في الدرجة األولى وضرب العلوم االجتماعية في الدرجة الثانية، 

ألن العلوم اإلنسانية ليس لديها في املجمل ال من حيث الكم 

وال النوع صناديق تنافسية، فهذه الصناديق في غالبها تكون 

للعلوم الطبيعية والتكنولوجية، كما أن العلوم اإلنسانية ال تعتبر 

النشر في املجالت العلمية الساحة الوحيدة للنشر مثل باقي 

العلوم، بل تعتبر أن الكتب هي الساحة املركزية للعلوم اإلنسانية.

كما ينطلق منوذج اإلنفاق اجلديد من زيادة اإلنفاق احلكومي على 

اجلامعة إذا استطاعت األخيرة جتنيد أموال من مصادر وصناديق 

دعم خارجية، فكلما استطاعت اجلامعة أن جتند أكثر كلما زاد 

فإن ذلك سوف  يبني اجلدول )2(،  عليها، وكما  اإلنفاق احلكومي 
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مييز بني اجلامعات، فمثال ال تصل قدرة جامعة حيفا على جتنيد 

األموال كقدرة اجلامعة العبرية أو التخنيون أو تل أبيب، ويعود ذلك 

إلى أن جامعة حيفا تعتمد باألساس على كليات العلوم االجتماعية 

أو  الطبيعية  العلوم  تدعم  البحث  صناديق  وغالبية  واإلنسانية، 

أبيب  وتل  العبرية  اجلامعة  في  مزدهرة  علوم  وهي  التكنولوجية، 

والتخنيون ووايزمان، فمثال يستطيع باحث في معهد وايزمان أن 

يجند منحة بحثية أعلى بثمانية أضعاف من منحة قد يجندها باحث 

في جامعة حيفا، وهذا يدل أن اخلطة اخلماسية هي أيضا تنسجم 

مع قوانني السوق وعوملة التعليم العالي واألكادمييا في إسرائيل.

جدول )2( دخل الجامعات من صناديق دعم تنافسية وغير 
تنافسية 2010 )ماليين الدوالرات(

وايزمانالتخنيونتل أبيبالعبرية
بن 

غوريون
حيفابار إيالن

صناديق 

غيـــر 

تنافسية

17.515.817.49.414.73.63

صناديق 

تنافسية
42.232.626.932.315.58.95.7

59.748.444.341.730.212.68.7املجمل

كما حتدد اخلطة اخلماسية منوذج إنفاق جديدا على الكليات، 

حيث ستحصل  على إضافات مالية من جلنة التخطيط واملوازنة، 

حسب املكانة االجتماعية واالقتصادية للطالب الذين يتعلمون فيها، 

فإذا كان الطالب من شرائح اجتماعية ضعيفة حصلت الكلية على 

في  زيادة  على  الكليات  كما ستحصل  مليزانيتها،  مالية  إضافات 

في  البحث  جودة  )مقابل  فيها  التدريس  جودة  حسب  امليزانيات 

هذا  الكليات  واعتبرت  املركز،  عن  الكلية  ُبعد  وحسب  اجلامعات(، 

النموذج ايجابيا، وطالبت أن تكون اخلطوة التالية هي املساواة مع 

اجلامعات.

خالصة

في  اخلصخصة  عملية  بداية  التسعينيات  سنوات  شكلت 

عن  األبرز  التعبير  الكليات  وكانت  اإلسرائيلي،  العالي  التعليم 

هذا التوجه، وقد ساهمت الكليات األكادميية التي ازدادت خالل 

الكمي، وسهلت من قضية  التحول  التسعينيات في هذا  عقد 

متناولية التعليم العالي، وأدت إلى ازدياد أعداد الطالب اجلامعيني 

في إسرائيل، وتؤهل هذه الكليات طالبها للحصول على اللقب 

األول في شتى املواضيع، وتقوم بتسهيل شروط القبول ملواضيع 

مطلوبة في اجلامعات، التي تكون شروط القبول فيها صعبة جدا، 

كاحملاماة وإدارة اإلعمال. 

في  اجلامعيني  الطالب  عدد  رفع  في  الكليات  مساهمة  وحول 

اجلامعة  في  درسوا  الذين  اجلامعيني  الطالب  عدد  كان  إسرائيل، 

العبرية والتخنيون، مع قيام إسرائيل، حوالي 1.635 طالبا، وشكلوا 

أقل من 3% من الفئة العمرية 18. ووصل عددهم بعد خمسني عاما، 

إلى حوالي 164 ألفا )من ضمنهم طالب اجلامعة املفتوحة(، وشكلوا 

أكثر من 30% من الفئة العمرية 18 عاما. إال أن زيادة منالية التعليم 

ساهمت في تسريع خصخصة املؤسسة األكادميية من جهة، وتغلغل 

الفكر النيوليبرالي في سياساتها من جهة أخرى.

بلورة  في  مهمة  كاعتبارات  االقتصادية  االعتبارات  دخلت 

السياسات األكادميية، وارتبطت هذه السياسات مع التحوالت 

االجتماعية والسياسية في املجتمع اإلسرائيلي التي دفعت إلى 

زيادة جماهيرية التعليم العالي ومناليته، وما كان ذلك ليحدث 

ملؤسسات  األكادميي  املجال  وفتح  اخلصخصة  سياسات  لوال 

العالي كانت  التعليم  وقوى جديدة. ويالحظ هنا أن جماهيرية 

شأنا وطنيا إسرائيليا في السبعينيات والثمانينيات وتعمقت في 

التسعينيات، وهي مؤشر لتحوالت في ميزان القوى السياسي 

واالجتماعي، ولكنها ما كانت لتتم من خالل سياسات أكادميية 

"وطنية"، بل أجُنزت من خالل سياسات خصخصة التعليم العالي. 

السياسية  املنظومة  ألهداف  العالي  التعليم  جماهيرية  تتبع 

سياسية،  اجتماعية  عن حتوالت  عبرت  أنها  وخاصة  الوطنية، 

وسياسة  االقتصاد  منظومة  أدوات  خالل  من  متت  ولكنها 

اخلصخصة، والتي كان أحد تعبيراتها إقامة الكليات األكادميية.

مرت منظومة االقتصاد على األكادمييا اإلسرائيلية فأحدثت فيها 

وثانيا  اإلسرائيلية،  اجلامعات  تصنيع  في  ساهمت  أوال  تغييرين، 

ساهمت في عوملة األكادمييا اإلسرائيلية أو سعي األخيرة نحو تعزيز 

اندماجها في العوملة األكادميية. بالنسبة لتصنيع اجلامعات، فقد 

بدأت اجلامعات تدير شؤونها املالية وتبلور سياساتها األكادميية 

مثلما تفعل شركة اقتصادية، كما أن اإلنفاق على التعليم العالي 

بات يتم من خالل معايير تصلح لشركات اقتصادية. أما بالنسبة 

لعوملة األكادمييا اإلسرائيلية، فإنها جزء من سياسات دمج اجلامعات 

في العوملة األكادميية، حتى بروز هذا التوجه، كان اندماج إسرائيل 

في العوملة األكادميية يتم بصورة فردية من خالل حضور األكادمييني 

العاملية،  البحث  ومؤسسات  اجلامعات  في  اإلسرائيليني  والباحثني 

اجلامعات  دمج  يحاول  اجلديد  التوجه  ولكن  األميركية.  وخاصة 

كمؤسسات وليس كأفراد فقط في العوملة األكادميية. 
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