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 بنية المؤسسات األكاديمية 

اإلسرائيلية وآلية عملها

]قراءة في كتاب »المؤسسة األكاديمية اإلسرائيلية« 

لمهند مصطفى الصادر عن مركز »مدار«، 2014[

مقدمة

شهدت إسرائيل في السنوات األخيرة نقاشا حادا حول مكانة 

اجلامعات واملؤسسة األكادميية ومستقبلها ودورها، بسبب انحسار 

املؤسسة األكادميية في نواح كثيرة، وهذا االنحسار نابع أساسا 

من تراجع الدعم احلكومي للمؤسسات التعليمية والبحثية. 

وكان لظه���ور متغيرات مه���دت لتحوالت في بنية املؤسس���ة 

األكادميي���ة وجوهره���ا، أن زادت حدة النق���اش، ومن املتغيرات 

اجلديدة هيمنة اقتصاد الس���وق والتفكير النيوليبرالي على بلورة 

سياسات االقتصاد اإلس���رائيلي، وانعكس ذلك على املؤسسات 

األكادميية بنيويا وأكادمييا، وعلى توجهات البحث العلمي ونوعيته، 

وعلى طبيعة العالقة بني مؤسس���ات التعلي���م العالي وبني احلكم 

املرك���زي. ومن املتغيرات املؤثرة، انغماس املؤسس���ة األكادميية 

ف���ي محيط التنافس األكادميي العوملي، فأصبح احلضور العاملي 

هاجس���ا ال يبارح مخيلة املؤسسات اجلامعية في إسرائيل. أما 

املتغي���ر الثالث وامله���م، فهو ظهور تيارات معرفي���ة نقدية داخل 

املؤسسة األكادميية، وضعتها في نقاش داخلي حاد، ويقول أوري 

رام في كتابه »عهد ما بعد: قومية وسياس���ة العلم في إسرائيل«، 

إن هناك صراعا محتدما وحادا بني املؤسسات األكادميية وقوى 

اجتماعية وسياسية داخل احلرم اجلامعي وخارجه، وأدى الصراع 

إل���ى ظهور نقاش عميق حول مصطلح���ات كاحلرية األكادميية، 

والسلطة واملعرفة، والسياسة والعلم.

)*( كاتب فلسطيني- رام الله
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بجامعة في مستوطنة أريئيل، مما شكل تصدعا خطيرا من وجهة 

نظ���ر املؤسس���ات اجلامعية في اإلجماع الذي تش���كل في أوائل 

السبعينيات. لذلك خاضت اجلامعات معركة قاسية ضد االعتراف 

بأريئيل، وليس بسبب »منطلقات سياسية رافضة إلقامة جامعة في 

أرض محتلة، بل من منطلق احليلولة دون إحداث تصدع في هذا 

اإلجماع، خشية أن يؤدي إلى انهياره« )ص25(.

مظاهر الصراع واالنسجام

في القس���م الثان���ي من الكتاب، يتن���اول الكاتب مجموعة من 

املوضوعات، ولعل أهمها العقد الضائع في املؤسس���ة األكادميية 

اإلسرائيلية. 

يناقش الكاتب ما عرف باس���م »العقد الضائع«، وهو العقد 

الذي تقلص فيه اإلنفاق احلكومي على مؤسسات التعليم العالي 

عامة.

ويق���ع هذا العقد ما بني عام���ي 2000- 2010، حيث تراجع 

عدد احملاضرين وازداد عدد الطالب، ومت فيه خفض اإلنفاق على 

البح���ث والتطوير، وه���ذا أدى إلى هجرة العقول، وعلى الرغم من 

أن احلكومات شرعت في زيادة اإلنفاق على التعليم العالي إال أن 

اجلامع���ات ما زالت تعاني من آثار العقد الضائع. ويقول الباحث 

مصطفى: إن اجلامعات اإلس���رائيلية بحاجة إلى سنوات لتجاوز 

هذه اآلث���ار مع صعوبة ذلك في ظل غياب تخطيط اس���تراتيجي 

لإلنف���اق احلكومي على املؤسس���ات األكادميي���ة، فاحلكومة على 

األغلب ما تتراجع عن دعم املؤسسات وتعود لتقليل حجم امليزانية 

املخصصة لها.

وركزت األدبيات اإلسرائيلية التي بحثت سنوات العقد الضائع، 

على تراجع الدعم احلكومي ملؤسس���ات التعلي���م العالي، غير أن 

الباح���ث ينطلق في بحثه من وجود محورين للعقد الضائع األول: 

تراج���ع اإلنفاق احلكومي، وهذا يدل على أنه ال بديل عن اإلنفاق 

احلكومي لتحقيق النهضة والتطور املعرفي في جهاز التعليم العالي، 

أما احملور الثاني، فهو: »تغلغل فكر السوق في املؤسسة األكادميّية 

اإلس���رائيلية، في جوانب مختلفة: البنيوي���ة، والتراتبية التنظيمية 

اإلدارية ف���ي اجلامعات، وفي حتديد مقاييس اجلودة األكادميّية« 

)ص91(، وانحس���ار العلوم اإلنسانية بدرجة كبيرة، ودعم وتعزيز 

ظاهرة الكليات احلكومة واخلاصة.

وكان لهذه التحوالت- تراجع اإلنفاق احلكومي وتغلغل قوانني 

وب���رزت معال���م واضحة لش���رطّية معرفّية داخ���ل اجلامعات 

وخارجها، وكان أهمها في الس���نوات األخيرة »ش���رطية املعرفة 

اخلارجية التي قادتها مؤسس���ات مجتم���ع مدني يهودية مدعومة 

سياسيا من النظام السياسي املركزّي« )الكتاب، ص20(.

وقس����م الكاتب مهند مصطف����ى كتابه إلى ثالثة أقس����ام، 

وتتضمن مدخال وعش����رة فصول، وخامتة، وتتمحور كلها حول 

ثالثي����ة املعرفة والسياس����ة واالقتصاد في مؤسس����ات التعليم 

العالي اإلسرائيلية.

مأسســة التعليم العالي والبحث العلمّي في 

إسرائيل: النقاش حول إقامة الجامعة العبرّية 

ووجهتها

يتناول الكاتب في القس���م األول م���ن كتابه، اإلطار التاريخي 

لتبلور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في إسرائيل، وذلك 

من خالل قراءة تاريخية حتليلية للصيرورة التاريخية التي أدت إلى 

قيام اجلامعة العبرية، والنقاش الذي دار حول مكانة هذه اجلامعة 

ودورها في النصف األول من القرن العشرين.

فالفصل األول يعتبر إطارا تاريخيا لفهم التحوالت التي جرت 

في التعليم العالي اإلس���رائيلي بعد قيام الدولة ولغاية اآلن، ويبني 

الكاتب اجلذور التاريخية والسياس���ية للسجال القائم حاليا حول 

املؤسسات األكادميية.

وتطرق الباحث لقضية مأسس���ة التعليم والبحث العلمي. فبعد 

قيام إسرائيل دخل التعليم العالي اليهودي مرحلة جديدة، وطفقت 

الدولة ومؤسس���اتها، تهتم اهتماما كبيرا بالتعليم العالي والبحث 

العلمي، نظرا ألهميته في عملية البناء والنهوض احلضاري. والدولة 

اجلديدة واجهت »حتدي���ات داخلية وخارجية، في مجاالت كثيرة، 

اقتصادّية، واجتماعّية، وعسكرّية، وثقافّية. وكان عليها مواجهتها 

لكي تستطيع ضمان استمراريتها« )ص51(.

استمرت مأسسة التعليم العالي حتى بداية السبعينيات، ومن 

مالمحها: سن قانون مجلس التعليم العالي، والذي يتضمن تبعية 

التعليم والبحث العلمي لضرورات بناء الدولة وأمنها، وانتهاء عهد 

بناء اجلامعات في أوائل السبعينيات، حيث استقر التعليم العالي 

على ثماني جامعات، وأصبح هناك إجماع على أن مرحلة االعتراف 

بجامعات جديدة انتهى من معجم التعليم العالي اإلس���رائيلي إلى 

األبد. إال أنه في العام 2012 أعلنت احلكومة اإلسرائيلية االعتراف 
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السوق- تأثيرها على السياسات اجلامعية واحلكومية اجتاه التعليم 

العالي، وخاض الكثير من أعضاء املؤسسة األكادميّية في موضوع 

مستقبل التعليم العالي واألكادميي. وانقسموا في طروحاتهم حول 

الطرق األجن���ع للخروج من املأزق، فالباح���ث إيالن غور، طالب 

بتحرير اجلامعات من أغالل قوانني الس���وق، بينما اعتقد آخرون 

كنيسان ليمور أن على اجلامعات التأقلم ومالءمة نفسها مع الواقع 

اجلديد، وركز نقده على منهجية التأقلم وفوضويتها.

وأرجع الباحثون اإلسرائيليون جذور العقد الضائع إلى بداية 

التس���عينيات، والت���ي امتازت بثورة في التعلي���م العالي من حيث 

اإلقبال عليه الذي ساهمت فيه الكليات األكادميية، وأيضا التحوالت 

الدميغرافية الواسعة التي شهدها املجتمع، وأهمها الهجرة الروسية 

التي ترافقت مع فتح كليات ومؤسسات أكادميية جديدة.

ويصل الكاتب إلى أن توجه التأقلم مع قوانني السوق اجلديدة 

ف���ي املش���هد األكادميي، بات ه���و املهيمن على املش���هد، ويزج 

باجلامعات في احمليط العوملي.

ويستش���هد بلقاء أجري مع رئيس اجلامعة العبرية، الذي أكد 

على توجهات اجلامعة اجلديدة في االنس���جام مع قوانني السوق، 

وقال: »إن اجلامعة األهم في إسرائيل سوف تخطو خطوات قوية 

ف���ي التنافس على جذب الطالب وليس فقط التنافس على اإلنتاج 

البحثي« )ص109(.

وبالتالي، فإن اخلروج من العقد الضائع كان يعمق التوجهات 

النيوليبرالية في املؤسسات األكادميية.

الجامعــات  اإلنســانّية فــي  العلــوم  انحســار 

اإلســرائيلّية: بيــن قوانيــن الســوق والحاجــة 

القومّية

ف���ي الفص���ل الرابع يناق���ش املؤلف قضية انحس���ار العلوم 

اإلنس���انّية، ويقول إن انحس���ار العلوم اإلنس���انية ميزة مشتركة 

لغالبية مؤسسات التعليم العالي في العالم نتيجة عوملة املؤسسات 

األكادميية، إال أنه في إسرائيل ناجت عن صيرورة مركبة ال تتعلق 

بالعوملة وحس���ب، بل ناجتة أيضا من أزمة أخالقية سياس���ية في 

املجتمع اإلس���رائيلي تتعلق بالثقافة الدميقراطية، مما يجعل هذا 

االنحسار شديد الوطأة، واملؤرخ يورام باك يؤكد هذا القول، ويقول 

»إن أزمة العلوم اإلنس���انية في الكليات واجلامعات هي نتاج أزمة 

الفكر في املجتمع اإلسرائيلي«. )ص126(

ويورد الكاتب أربعة مركبات، يظهر من خاللها االنحس���ار، 

املركب األول: هو تراجع عدد الطالب الذين يلتحقون بالدراس���ة 

في أقس���امها، والثاني هو: سياسات بعض اجلامعات املتمثلة 

في إقفال أقسام أو دمج أقسام مع بعضها البعض. أما املركب 

الثالث، فظهر في تراجع قيمتها االعتبارّية واملعرفّية في املجتمع، 

الذي سار في مسارين، األول تغلغل منطق السوق داخل املجتمع 

الناجت عن سياس���ات نيوليبرالية، فإس���رائيل في العقود الثالثة 

األخيرة اندمجت بقوة في العوملة االقتصادية، واملس���ار الثاني 

هو »النزعة القومّية اإلثنّية املتفاقمة في الس���نوات األخيرة التي 

يتم التعبير عنها بثقافة سياس���ّية غير دميقراطّية على مستوى 

اخلطاب واملمارس���ة، والتي ترى في العل���م واملعرفة أداة تخدم 

الرواية القومية فق���ط«، )ص132( فالنزعة القومية في املاضي 

كان���ت ترى في العلوم اإلنس���انية عمودا مهما ف���ي بناء الهوية 

القومي���ة، أما الي���وم فالتيارات الصهيوني���ة ال تؤمن بأن العلوم 

اإلنس���انية تخدم املش���روع القومي، الذي يركز باألساس على 

التسلح العسكري والتكنولوجي.

واملركب الرابع في أزمة العلوم اإلنسانّية، هو اجلانب البحثي، 

ويعتب���ر أكثر اجلوانب معاناة، فحس���ب معطيات دائرة اإلحصاء 

املركزّية، فإن طالب الدكتوراه في العلوم اإلنس���انية هم أقل عددا 

م���ن زمالئهم في التخصصات األخرى، وهذا ناجت عن ندرة املنح 

وأرجع الباحثون اإلسرائيليون جذور العقد الضائع إلى بداية التسعينيات، والتي امتازت 

األكاديمية،  الكليات  فيه  ساهمت  الذي  عليه  اإلقبال  حيث  من  العالي  التعليم  في  بثورة 

الروسية  الهجرة  وأهمها  المجتمع،  شهدها  التي  الواسعة  الديمغرافية  التحوالت  وأيضا 

التي ترافقت مع فتح كليات ومؤسسات أكاديمية جديدة.

ويصل الكاتب إلى أن توجه التأقلم مع قوانين السوق الجديدة في المشهد األكاديمي، 

بات هو المهيمن على المشهد، ويزج بالجامعات في المحيط العولمي.
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في داخل البالد وخارجها، كما أن احلافز لدراسة العلوم اإلنسانية 

بات ضعيفا لقلة الفرص في اجلامعات اإلسرائيلية.

أم���ا احملاوالت التي جرت إلنقاذ العلوم اإلنس���انية من قبيل 

زيادة امليزانية املخصصة لدعم هذه التخصص، فإنها ما زالت 

ال تف���ي بالغرض، وهذا س���مح لصناديق دع���م خارجية بضخ 

املس���اعدات، والتي حاولت فرض أجندتها على أقس���ام كليات 

العلوم اإلنسانية.

ويص���ل الكاتب إل���ى أن انهيار العلوم اإلنس���انية كان نتيجة 

التح���والت االقتصادي���ة، واندماج مؤسس���ات التعليم العالي في 

العوملة األكادميية، هذا باإلضافة إلى التراجع في الثقافة السياّسية 

الدميقراطية في املجتمع.

هــروب العقــول اإلســرائيلّية وإعادتهــا: بيــن 

عولمة  المؤسسة األكاديمّية و »قومّيتها«

يناقش املؤلف في هذا الفصل قضية هروب العقول اإلسرائيلية 

وخاصة في العشر سنوات األخيرة، وهي السنوات التي تسمى في 

إس���رائيل ب� »العقد الضائع«، فهذه السنوات انتشرت فيها ظاهرة 

هروب العقول لعدم قدرة اجلامعات على استيعاب األكادمييني اجلدد.

يحاج���ج الكاتب أن هن���اك توجهني قادا النق���اش حول هذه 

الظاه���رة واملب���ادرات احلكومية إلرجاع العق���ول املفقودة، هما 

القومي والعوملي، حيث يتعامل األول على أن »املهاجرين هم كوادر 

أكادميية جديدة ومتميزة، لهذا انطلقت هذه املبادرة إلرجاع العقول 

إلقام���ة بحث لالمتياز أو للمتميزي���ن، أما التوجه الثاني فيتعامل 

معها على أنها مهمة قومية تندرج ضمن سياسات إسرائيل إلعادة 

الكوادر اليهودية في العالم إلى املؤسس���ات احمللّية« )ص158(، 

وم���ن أجل ذلك تقوم وزارة الهجرة واالس���تيعاب بجزء من حملة 

استعادة العقول املهاجرة.

ويتن���اول الكت���اب املفارق���ة األكادميية املتمثلة ف���ي انغماس 

اجلامع���ات اإلس���رائيلية بقوة ف���ي العومل���ة األكادميية، واخلطط 

احلكومية املوضوعة إلرجاع العقول في اخلارج. فاملفارقة تنبع من 

أن هجرة العقول هي احلالة الطبيعية لعوملة التعليم العالي والبحث 

العلمي، بينما نرى املؤسس���ة األكادميية تلهث وراء االندماج في 

العومل���ة وفي نفس الوقت تعم���ل على إرجاع الباحثني من اخلارج 

إلى املؤسسات األكادميية في إسرائيل.

فاملفروض أن التفكير العوملي عليه أن يدفعها إلى تش����جيع 

الهجرة واس����تقبال باحثني ومحاضري����ن أجانب إلى صفوفها 

ومختبراتها. ولكن موضوع هجرة العقول س����يبقى محورا من 

محاور الصراع الداخلي، والتوتر الدائم بني االعتبارات القومية 

واألكادميية واالقتصادية للتعليم العالي اإلسرائيلي.

البحث العلمي والتطوير: مراكز األبحاث 

يتط���رق الكتاب إل���ى األبحاث العلمي���ة واألكادميية الصادرة 

عن اجلامعات اإلس���رائيلية، ويؤكد على العالقة املتينة بني البحث 

العلمي واألمن في إسرائيل في العديد من اجلوانب، حيث ترصد 

الباحثة عنات مطر من جامعة تل أبيب هذه العالقة، وتبني أن وزارة 

الدف���اع تقدم التمويل ل� »55 بحثا م���ن األبحاث التي جتري في 

جامعة تل أبيب، وهناك تس���عة أبحاث أخرى متّولها وكالة البحث 

األمن���ي املتطور في وزارة الدفاع األميركية. من بينها بحث املواد 

املتفجرة اجلديدة في كلية الكيمياء العضوية« )ص178(، وغيرها 

يحاجج الكاتب أن هناك توجهين قادا النقاش حول هذه الظاهرة والمبادرات الحكومية 

إلرجاع العقول المفقودة، هما القومي والعولمي، حيث يتعامل األول على أن »المهاجرين 

هم كوادر أكاديمية جديدة ومتميزة، لهذا انطلقت هذه المبادرة إلرجاع العقول إلقامة بحث 

لالمتياز أو للمتميزين، أما التوجه الثاني فيتعامل معها على أنها مهمة قومية تندرج ضمن 

سياسات إسرائيل إلعادة الكوادر اليهودية في العالم إلى المؤسسات المحلّية« )ص158(، 

ومن أجل ذلك تقوم وزارة الهجرة واالستيعاب بجزء من حملة استعادة العقول المهاجرة.
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من املشاريع املمولة من أجهزة األمن.

وينتق���ل الباح���ث إلى احلديث عن مكانة إس���رائيل البحثية، 

وتأثي���رات عوملة املؤسس���ة األكادميية اإلس���رائيلية على البحث 

العلمي والتطوير في اجلامعات، حيث يرى أن تطور البحث العلمي 

في إس���رائيل كان متعلقا بالدعم املال���ي احلكومي، ومع تراجع 

اإلنف���اق احلكومي على البحث والتطوير في العقود األخيرة، فإن 

املؤسسات اجلامعية البحثية باتت تابعة في هذا املجال للشركات 

االقتصادية وصناديق دعم عاملية، وأهمها االحتاد األوروبي. وبرز 

ف���ي هذا احملور »التوتر بني القومي والعاملي، أو بني االعتبارات 

الوطنية وب���ني االعتبارات التي تفرضها التوجهات النيوليبرالية« 

)ص27-26(.

ويص���ل الباحث إلى نتيجة تقول إن تراجع اإلنفاق احلكومي 

على البحث العلمي والتطوير س���يؤدي بال ش���ك إلى زيادة تبعية 

البحث العلمي للش���ركات األجنبية والصناديق الدولّية، وسيعزز 

اندماج املؤسسات األكادميية في العوملة األكادميية.

ويتح���دث الكاتب في دراس���ته عن الدور ال���ذي تلعبه مراكز 

األبحاث في بلورة السياسات االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

في إسرائيل، ودورها في توعية الرأي العام حول القضايا املختلفة، 

ومس���اهمتها في وضعها على سلم أوليات النقاش اجلماهيري، 

ومتخذي القرارات في مؤسسات الدولة املختلفة.

وناق���ش الباح���ث ظاهرة صعود مراكز البح���ث اليمينية في 

إسرائيل، وتوصل إلى نتيجة تقول: إن مراكز البحث باتت مراكز 

بحث أيديولوجية تعمل على نشر فكرها األيديولوجي في املجتمع 

أكثر من كونها مراكز بحث تعتني بالشأن املعرفي.

ثالث حاالت دراسية

في القس���م الثالث، يتناول الكاتب شرطية املعرفة في إسرائيل 

من خالل دراسة ثالث حاالت دراسية.

فالفصل الثامن يتحدث عن شرطية املعرفة كما برزت في حركة 

)إم ترتس���و( )إذا أردمت(، وهي حركة ميينية تأسست رسميا في 

الع���ام 2007، وبقيت مجهولة إعالمي���ا وجماهيريا، حتى صعود 

الليكود إلى احلكم في العام 2009.

فمراك���ز البحث اليمينية تزداد تأثي���را بازدياد قوة أحزاب 

اليمني.

ويقوم عملها على رصد نش���اط احملاضرين البحثي والدراسي 

ف���ي اجلامعات ومراقبتهم للضغط عليهم وعلى اجلامعات. وركزت 

حركة )إم ترتس���و( عملها على مالحقة التوجهات التي أس���متها 

»توجهات ما بعد صهيونية« في اجلامعات اإلسرائيلية.

وبل���غ تطرفها مداه باعتبارها أدبيات عاملية مثل أدبيات العدل 

جلون رولز، وأدبيات نشوء القوميات لبانديكت آندرسون، توجهات 

ال- صهيونية، ألن هذه األدبيات تصطدم مع جوهر الصهيونية كما 

تتبناه حركة )إم ترتسو( والذي يقدم مصلحة الدولة واجلماعة على 

مصلحة الفرد باملفهوم الشمولي.

ويعالج الفصل التاسع من الكتاب جدلية املعرفة والسياسة في 

املؤسسة األكادميية اإلسرائيلية، وتتمثل في محاولة مجلس التعليم 

العالي اإلسرائيلي، إغالق كلية نظام احلكم والسياسة في جامعة 

ب���ن غوري���ون، وهي كلية تصنف ضمن كليات العلوم السياس���ية 

والعالق���ات الدولية، وخاضت الكلية معركة شرس���ة ضد إغالقها 

بس���بب تبنيها أنس���اقا معرفية غير تقليدية في العلوم السياسية، 

وبسبب التوجهات النقدية حملاضريها ضد السياسات اإلسرائيلية.

ويناقش الكاتب في الفصل العاشر جدلية السياسة واالقتصاد 

من خالل تناول���ه لقضية مثيرة وهي قضية االعتراف بجامعة في 

مس���توطنة أريئيل في األراضي الفلسطينية احملتلة العام 1967، 

ويناقش الصراع الذي خاضته املؤسس���ة األكادميية داخل اخلط 

األخضر ضد هذا االعتراف.

فمن جهة ثابرت احلكومة اإلس���رائيلية اليمينية على دعم إقامة 

اجلامع���ة، م���ن منطلقات سياس���ة قومية ال غي���ر، وهي احلكومة 

الت���ي تنادي بإصالح مؤسس���ات التعليم العال���ي بصورة تتالءم 

م���ع التوجهات النيوليبرالي���ة. ومن جهة ثاني���ة ثابرت اجلامعات 

اإلسرائيلية، على معارضتها االعتراف بجامعة جديدة من منطلقات 

اقتصادية بحتة، حيث كانت أسبابها باملعارضة أنه »ليست هناك 

حاجة جلامعة جديدة وال تس���مح امل���وارد املتوافرة بإقامة جامعة 

أخرى في إسرائيل« )ص271(.

ول���م يظهر في حيثيات معارضتها أي ذكر ملكان اجلامعة، بل 

كانت معارضة اقتصادية وعلمية بحتة، هذا رغم معرفة اجلامعات 

اإلسرائيلية أن مكان جامعة أريئيل على أراض فلسطينية محتلة، 

وهذا قد يعزز توجهات املقاطعة األكادميية إلسرائيل.  


