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مقدمة
يناقش كتاب املؤسسة األكادميية اإلرسائيلية :املعرفة ،السياسة
واالقتصاد ،للدكتور مهند مصطفى ،تطور الجامعات واملؤسسة
األكادميية اإلرسائيلية ،منذ بداية النقاش املتعلق بإقامة مؤسسة
يهودية للتعليم العايل يف فلسطني يف الفرتة األوىل من القرن
العرشين ،وحتى االعرتاف بجامعة ثامنة يف مستوطنة "أرئيل"
عام  .2013ويستحرض هذا الكتاب ثالثة أُط ٍر مفاهيمية ونظرية
لتحليل تطور الجامعات واألكادمييا ،وسياسات التعليم العايل يف
السلطة ،أو املعرفة ،أو االقتصاد ،أو
إرسائيل (يطلق عليها أيضً ا ُ
السياسات االقتصادية).
ويحاول مؤلف هذا الكتاب ،وهو محارض يف جامعة حيفا وباحث
يف املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية ،أن يجيب عن هذه
املفاهيم النظرية الثالثة يف فصول كتابه ،محاولً بذلك ر ْدم الفجوة
بني ما يجري يف عامل األكادمييا اإلرسائيلية وحقيقة الصورة التي
ت ُنقل إىل العامل العريب والعامل كلِّه؛ أي بني ما يعرفه العريب عن واقع
سياسات التعليم العايل واألكادميي ،وتطورها ،ومكانة الجامعات
اإلرسائيلية ومستقبلها ،ودورهــا ،وعالقاتها بالسياسة واملعرفة
واالقتصاد .ويسلط الضوء عىل جوانب معينة من سياسات التعليم
العايل ت ُفيض إىل هذه الثالثية.
وإذا مل يكن املؤلف يقصد من كتابه هذا جلْد الذات العربية مبقارنتها
بالرصيد اإلرسائييل ،فإ ّن ما يُفهم من مقصده هو االقتناع بأ ّن مصادر
القوة ومنابعها املتجددة متعددة ،وأ ّن أهمها عىل اإلطالق يتمثل
بعامل املعرفة ،واإلمساك مبفاتيح العلم ،وتوظيف التكنولوجيا ،وبناء
رصح املعلومات ،وما يتطلبه هذا البناء من مناخ اجتامعي ،ورؤية
ْ
ترسم طريق التقدم من دون تردد.
فأهم القضايا املرتبطة بالتعاليم العايل واألكادمييا اإلرسائيلية نظام
تعليمي اعتُمد بالرتكيز عىل العلم وتطبيقاته يف صوغه وأهدافه؛
وهو ما ه َّيأ بناء قاعدة علمية نظرية وتطبيقية ،من خالل الجامعات،
واملعاهد العليا ،ومراكز البحوث املتخصصة التي أتاحت هجرة
العلامء من الرشق والغرب ،وقدمت ثرو ًة إضافي ًة لنم ِّو الطاقات
العلمية والتكنولوجية.
يحاج الكتاب الصادر عام  2014عن املركز الفلسطيني
بوج ٍه عا ٍّمُّ ،
للدراسات اإلرسائيلية (مدار) والواقع يف  321صفح ًة يف أ ّن املؤسسة
األكادميية اإلرسائيلية تطورت منذ نشأتها ،من خالل عالقات التوتر
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واالنسجام بني مكونات املعرفة ،والسياسة ،واالقتصاد ،من جهة ،وم ٍّد
وجز ٍر يف توازن عالقات القوى بينها من جه ٍة أخرى.
نتبي يف هذا الكتاب العالقات بني مثلث املؤسسة
إضاف ًة إىل ذلكَّ ،
األكادميية اإلرسائيلية التي كان من املفرتض أن ت ُبلور السياسات
األكادميية التي ال تكون واضح ًة يف جميع الحاالت واألوقــات
فضل عن أ ّن العالقة بني مكونات هذه الثالثية قد تحمل
التاريخيةً ،
يف طياتها تناقضات يف لحظة تاريخية ما ،أو يف عالقتها تجاه حالة
معينة ،وقد تعمل بانسجام كبري يف لحظة تاريخية مختلفة ،واتجاه
وحدث معينني .وإ ّن حالة االنسجام والتوتر – بحسب ما يرى
املؤلف -ال تكون دامئًا بصفة قصدية من واضعي السياسات ،بل إنها،
يف كثري من األحيان ،تحدث من غري قصد؛ بسبب ثقل العوملة التي
تضغط عىل املؤسسة األكادميية اإلرسائيلية وتجعلها يف بعض األحيان
متخبط ًة تجاه سياساتها نحو "مثلث املؤسسة األكادميية اإلرسائيلية".

فصول الكتاب
مدخل وعرشة فصول.
ً
يتكون الكتاب من ثالثة أقسام؛ وهي تشمل
ويناقش املدخل اإلطار النظري لفكرة الجامعة ودورها والتحوالت
التي طــرأت عىل مؤسسات التعليم العايل يف العقود األخــرة،
ويستعرض النقاش النظري املتعلق بالبحث والتطوير ،وعالقة
بالسلطة واالقتصاد.
الجامعة ُ
ويعرض الفصل األول ،اإلطار التاريخي لتبلور مؤسسات التعليم العايل
والبحث العلمي يف إرسائيل؛ وذلك من خالل قراءة تاريخية تحليلية
للصريورة التاريخية التي أ َّدت إىل قيام الجامعة العربية ،والنقاش
السيايس واألكادميي الذي دار بشأن دورها يف املرشوع السيايس
الصهيوين .ويف ما نرى ،يساعد اإلطار التاريخي عىل ف ْهم التحوالت
الالحقة يف مؤسسات التعليم العايل وجذور هذه التحوالت وعمقها،
وف ْهم تراكمية هذه التحوالت ،وانقطاعها عن املايض ،أو استمراريتها.
وهذا الفصل ال يطمح إىل أن يكون رس ًدا لتاريخ الجامعة العربية ،فهو
قراءة تاريخية تحليلية ال ب َّد منها لفهم تحوالت املؤسسة األكادميية
اإلرسائيلية.
ويتطرق الفصل الثاين ،إىل تطور التعليم العايل بعد قيام إرسائيل،
وقد أطلق املؤلف عىل هذا الفصل اسم "مأْسسة التعليم العايل"
التي استمرت حتى بداية السبعينيات .ومن مالمحهاَ :س ُّن قانون
مجلس التعليم العايل ،وانتهاء عهد بناء الجامعات يف أوائل
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السبعينيات؛ إذ استقر التعليم العايل عىل مثاين جامعات (العربية،
والتخنيون ،ومعهد وايزمان ،وتل أبيب ،وبار إيالن ،وبن غوريون،
وحيفا ،والجامعة املفتوحة) ،وبات مثة إجامع صلب غري قابل
للتصدع عىل أ ّن مرحلة االعرتاف بجامعات جديدة يف "قاموس"
التعليم العايل اإلرسائييل انتهت.
ومل يرتاجع هذه اإلجامع مع مرور الوقت وازدياد الطلب عىل التعليم
العايل ،بل إنه أخذ يف التكتل أكرث فأكرثَ حول ذاته ،إىل أن أعلنت
الحكومة اإلرسائيلية ،عام  ،2012عن االعرتاف بجامعة يف مستوطنة
أرئيل ،وقد شكّل ذلك تصد ًعا خط ًرا  -من وجهة نظر املؤسسات
الجامعية  -يف اإلجامع الذي تبلور واستقر منذ أوائل السبعينيات.
نضال قاس ًيا ضد هذا االعــراف من
ً
لذلك مل تخُض الجامعات
منطلقات سياسية رافضة إلقامة جامعة يف أرض محتلة فحسب ،بل
من منطلق الحؤول دون حوادث تص ُّدع يف هذا اإلجامع؛ خشية أن
يؤدي ذلك إىل انهياره.
َ
ويناقش الفصل الثالث "ال َعقد الضائع" املؤسسة األكادميية اإلرسائيلية،
وهو العقد الذي تراجع فيه اإلنفاق الحكومي عىل مؤسسات التعليم
خصوصا .وميتد هذا العقد من
العايل عمو ًما ،وعىل الجامعات البحثية
ً
نهاية التسعينيات إىل نهاية العقد األول من القرن الحادي والعرشين،
وقد انحرست خالله املؤسسات الجامعية؛ إذ تراجع عدد املحارضين
مقارن ًة بازدياد عدد الطالب ،وتراجع اإلنفاق عىل البحث العلمي
والتطوير ،ما أ َّدى إىل بروز قضية "هجرة العقول".
وعىل الرغم من أ ّن إنفاق الحكومة اإلرسائيلية قد ازداد عىل التعليم
العايل مع نهاية العقد األول من القرن الواحد والعرشين ،فإنه يُعتقد
أ ّن الجامعات مل تخرج بع ُد من هذا العقد ،أو عىل األقل ميكن االدعاء
أ ّن اآلثار املرتتبة عىل العقد الضائع ال تزال حارضةً ،وأ ّن الجامعات تحتاج
إىل سنوات حتى تتجاوزها .ومع غياب تخطيط إسرتاتيجي بعيد املدى
سهل،
لإلنفاق الحكومي عىل املؤسسات األكادميية ،لن يكون ذلك التجاوز ً
وخصوصا أ ّن الحكومة تُعلن مرا ًرا عن قيمة امليزانية املخصصة ،ث ّم ترتاجع.
ً
ويهت ّم الفصل الرابع بقضية انهيار العلوم اإلنسانية يف الجامعات
اإلرسائيلية خالل العقود األخرية ،ويُعنى بالنقاش الداخيل يف املجتمع
األكادميي والجامهريي املتعلق باألسباب التي أ َّدت إىل تراجع العلوم
اإلنسانية .وقد متثل ذلك برتاجع كبري يف عدد الطالب املسجلني للدراسة
يف كليات العلوم اإلنسانية ،والنظرة االعتبارية والجامهريية لهذه
العلوم ،واإلنفاق الحكومي عليها ،إىل ح ِّد استثنائها من مقاييس جودة
الجامعات .ويعرض هذا الفصل محاوالت النهوض بالعلوم اإلنسانية
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عىل املستوى السيايس واألكادميي ،وال سيام أ ّن العلوم اإلنسانية كانت
األساس الذي قامت عليه الجامعة العربية ،وأ ّن لها مكان ًة خاص ًة يف
الذاكرة التاريخية اليهودية .ويخلص الفصل إىل نتيجة مفادها أ ّن انهيار
العلوم اإلنسانية كان نتيج ًة للتحوالت االقتصادية واندماج مؤسسات
التعليم العايل اإلرسائيلية اندما ًجا كب ًريا يف العوملة األكادميية ،إضاف ًة إىل
تراجع الثقافة السياسية الدميقراطية يف املجتمع اإلرسائييل.
ويركز الفصل الخامس عىل مسألة هجرة العقول التي تُس َّمى يف
األدبيات اإلرسائيلية "هروب العقول" .ويناقش املفارقة األكادميية يف
هذا املضامر؛ فمن جهة تنغمس الجامعات اإلرسائيلية أكرث فأكرث يف
العوملة األكادميية ،ومن جهة أخرى تعتمد خط ًة خامسي ًة طرحتها
الحكومة إلرجاع العقول اإلرسائيلية.
وتنبع املفارقة من أ ّن هجرة العقول هي الحالة الطبيعية لعوملة التعليم
العايل والبحث العلمي ،وأ ّن الحالة غري الطبيعية يف ظل العوملة هي
استقرار الباحث يف دولته .يف حني تحاول املؤسسة األكادميية اإلرسائيلية
الالهثة وراء االندماج يف العوملة إرجاع الباحثني واملحارضين اإلرسائيليني
يف الخارج إىل مؤسسات التعليم العايل يف إرسائيل ،عىل الرغم من أنّه
كان عىل التفكري العوملي أن يدفعها إىل تشجيع هذه الهجرة ،واستقبال
محارضين أجانب يف صفوفها .ولكن تبقى هذه املسألة محو ًرا من
محاور الرصاع الداخيل والتوتر املستمر بني القومية والعوامل األكادميية
واالقتصادية للتعليم العايل اإلرسائييل.
ويتناول الفصل السادس موضوع البحث العلمي والتطوير يف
إرسائيل ،ويناقش مكانة إرسائيل البحثية ،وتأثريات عوملة املؤسسة
األكادميية اإلرسائيلية يف البحث العلمي والتطوير بالجامعات
اإلرسائيلية .وينطلق الفصل من ادعا ٍء مفاده أ ّن تطور البحث العلمي
والتطوير يف إرسائيل كان متعلقًا باإلنفاق الحكومي عليهام ،وأ ّن هذا
اإلنفاق قد تراجع تراج ًعا كب ًريا يف العقود األخرية ،وأ ّن املؤسسات
الجامعية البحثية باتت تابع ًة يف هذا املجال للرشكات االقتصادية
وصناديق دعم عاملية ،يف صدارتها االتحاد األورويب .وظهر يف هذا
املحور التوتر بني القومي والعاملي ،أو بني العوامل الوطنية للبحث
والعوامل التي تفرضها التوجهات النيوليربالية.
فعىل سبيل املثال ،صار البحث العلمي اإلرسائييل التابع للرشكات
االقتصادية الكبرية ينتج أبحاث ًا تخدم هذه الرشكات وال تساهم
بالرضورة يف املعرفة العامة .ويف هذه النقطة ظهر تناقض بني تراجع
تصنيف اإلنتاج البحثي اإلرسائييل يف املقاييس الدولية من جهة،
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وحضور كبري للعلامء والباحثني اإلرسائيليني يف عدد من االكتشافات
البحثية بخاصة يف املجاالت التقنية من جهة أخرى.
وميكن تفسري ذلك التناقض بعدة عوامل؛ أولها نابع من انحسار
البحث ومتحوره يف مواضيع عينية تهم الرشكات الكبرية ،والثاين ناتج
من العامل األول .فقد تحول البحث العلمي إىل بحث "تنفيذي"؛
أساسا .ويف املجمل يصل
مبعنى إنتاج أبحاث ذات طابع تطبيقي ً
الفصل إىل نتيجة عامة  -ليست متعلق ًة بالحالة اإلرسائيلية
فحسب  -وهي أ ّن تراجع اإلنفاق الحكومي عىل البحث العلمي
والتطوير سوف يؤدي إىل انحسار البحث املعريف النظري العا ّم ،وإىل
زيادة تبعية البحث العلمي للرشكات األجنبية والصناديق الدولية،
وسيعزز اندماج مؤسسات التعليم العايل يف العوملة األكادميية.
ويتطرق الفصل السابع إىل دور مراكز األبحاث والتفكري يف إرسائيل،
ويستعرض عيِّن ًة من مراكز أبحاث جامعية وغري جامعية ،ويقرتح
إطا ًرا جدي ًدا لتصنيفها يعتمد عىل مكان املركز أو املعهد (داخل
الجامعة أو خارجها) من ناحية ،وعىل جوهر عمل املركز (أبحاث
أكادميية ،أو أبحاث سياسية ،أو أبحاث ممزوجة من السيايس
واألكادميي) من ناحية أخرى.
وجرى الرتكيز يف هذا الفصل عىل عيِّنة من مراكز البحث الجامعية،
وخصوصا
ومراكز البحث والتفكري يف العلوم االجتامعية واإلنسانية،
ً
املراكز التي تهتم ببحث قضايا الــرق األوســط وال ـراع العريب
كل جامعة ،وهي:
اإلرسائييل .كام جرى اختيار عيِّنة تشمل مرك ًزا من ّ
مركز دراسات األمن القومي يف جامعة حيفا ،ومركز بيغن  -السادات
للدراسات اإلسرتاتيجية يف جامعة بار إيالن ،ومركز موشيه ديان
لدراسات الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف جامعة تل أبيب ،ومركز
هاري ترومان لدراسة السالم يف الجامعة العربية بالقدس ،ومركز حاييم
هرتسوغ لدراسة الرشق األوسط والدبلوماسية يف جامعة بن غوريون.
عالو ًة عىل ذلك يدعي الفصل أ ّن تأثري مراكز األبحاث يف إرسائيل
صار محدو ًدا؛ بسبب اعتامد الوزارات الحكومية عىل مراكز أبحاث
داخلية ت ُق ِّدم لها األوراق البحثية والسياسية ،كام يتطرق الفصل إىل
صعود ظاهرة مراكز البحث اليمينية يف إرسائيل ،ويخلص إىل أ ّن
مراكز البحث يف إرسائيل قد أصبحت تعمل عىل نرش أيديولوجياتها
يف املجتمع ،أكرث من كونها مراكز بحث معرفية.
ويطرح الفصل الثامن مسألة رشطية املعرفة يف املؤسسة األكادميية
اإلرسائيليةُ ،مركّ ًزا عىل مؤسسات ومراكز ميينية تقوم مبراقبة النشاط
البحثي والدرايس للمحارضين يف الجامعات ،ويذكر أ ّن هذه املؤسسات
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قد ازدادت قو ًة مع ازدياد قوة أحزاب اليمني .وال يدعي هذا الفصل
أ ّن رشطية املعرفة يف الجامعات حركة جديدة ظهرت مع ظهور هذه
املؤسسات ،بل هي قدمية متأسست داخل بنية الجامعات اإلرسائيلية.
وال يعالج الفصل هذا النوع من الرشطية البنيوية  -وهي رشطية
ال تزال حارض ًة بقوة بخاصة يف العلوم اإلنسانية (مثل التاريخ) ،وبصورة
أقل منها يف العلوم االجتامعية (علم االجتامع والسياسة) - بل يعالج
منطًا جدي ًدا من رشطية املعرفة التي تعتمد عىل نشاطات مؤسسات
املجتمع املدين خارج الجامعة ،والتي تعمل عىل مراقبة املحارضين
بطريقة بوليسية للضغط عليهم والضغط عىل الجامعات.
والشطية الجديدة متمثّلة
وإ ّن الفرق بني َشطية املعرفة البنيوية َّ
الشطية جزء من قوانني اللعبة األكادميية اإلرسائيلية التي
بأ ّن تلك َّ
ت ُعرف حدودها وأضحت أوسع يف العقدين األخريين ،إال أ ّن َشطية
املعرفة الخارجية تحاول تقليص مساحة الحرية األكادميية بطريقة
الشطية
ال تهضمها حتى َشطية املعرفة البنيوية ،بل تع ُّدها هذه َّ
تهدي ًدا لسمعتها .غري أ ّن أهميتها تنبع من االنسجام الذي حدث بني
الشطية الجديدة وصعود اليمني إىل ال ُحكم وهيمنته عليه يف
هذه َّ
ملموسا
العقد األخري؛ ما جعل تأثريها يف مؤسسات التعليم العايل
ً
وصوتها مسمو ًعا.
ويُسلِّط الفصالن التاسع والعارش الضوء عىل حاالت دراسية مثرية لجدلية
السياسة واالقتصاد يف املؤسسة األكادميية اإلرسائيلية من جهة ،ولجدلية
املعرفة والسياسة من جهة أخرى .ففي املحور األول يعالج الفصل
التاسع قضية االعرتاف بجامعة يف مستوطنة أرئيل ،والرصاع الذي خاضته
املؤسسة األكادميية اإلرسائيلية داخل الخط األخرض ض َّد هذا االعرتاف؛
رصا .فقد ع َّدت االعرتاف بجامعة إضافية
ألسباب اقتصادية وأكادميية ح ً
وخصوصا
تهدي ًدا ملؤسسات التعليم العايل الجامعية اقتصاديًّا وأكادمييًّا،
ً
أ ّن الجامعات ال تزال تعالج جراحها التي أثخنتها يف العقد الضائع،
حفاظًا عىل اإلجامع العا ّم الذي تبلور يف السبعينيات املتمثل بادعاء
غياب الحاجة إىل جامعة جديدة يف إرسائيل .يف حني ثابرت الحكومة
اإلرسائيلية اليمينية االستيطانية عىل هذا االعرتاف؛ إذ كانت السياسة
وحاسم ،ووحي ًدا فيه.
واأليديولوجيا عاملً أساسيًّا،
ً
أ َّما الحالة الثانية لجدلية املعرفة والسياسة ،فتتمثل مبحاولة مجلس
التعليم العايل اإلرسائييل الذي يرأسه وزير التعليم إغالق كلية نظام
ال ُحكم والسياسة يف جامعة بن غوريون ،وهي كلية ت ُص َّنف ضمن
كلِّيات العلوم السياسية والعالقات الدولية يف الجامعات اإلرسائيلية،
وقد خاضت هذه الكلية رصا ًعا ض َّد إغالقها؛ بسبب اعتامدها أنساقًا
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معرفي ًة غري تقليدية يف العلوم السياسية ،وبسبب التوجهات النقدية
الحادة ملحارضيها ض َّد السياسات اإلرسائيلية.

الجامعات اإلسرائيلية والعولمة
األكاديمية
شهد العقدان األخريان  -بحسب ما يرى املؤلف  -نقاشً ا حا ًّدا متعلقًا
مبكانة الجامعات واملؤسسات األكادميية ،ومستقبلها ،ودورها .وقد
احتدم هذا النقاش يف السنوات األخرية بسبب ما أُطلق عليه "العقد
الضائع"؛ وهو العقد الذي ت َ ُع ُّده مؤسسات التعليم العايل عق َد انحسار
أساسا من تقليص
املؤسسة األكادميية اإلرسائيلية يف نواح عديدة ،وناب ًعا ً
اإلنفاق الحكومي عىل مؤسسات التعليم العايل ،والبحث العلمي
والتطوير .ويرى الكتاب أ ّن ما زاد هذا النقاش حد ًة ظهور عاملني
جديدين م َّهدا لتحوالت يف بنية املؤسسة اإلرسائيلية وجوهرها ،هام:

•هيمنة اقتصاد السوق والتفكري النيوليربايل عىل بلورة سياسات
االقتصاد اإلرسائييل؛ وهو ما انعكس عىل مؤسسات التعليم بنيويًّا
وأكادمي ًّيا ،وعىل توجهات البحث العلمي ونوعيته.
•انغامس املؤسسة األكادميية اإلرسائيلية يف محيط التنافس األكادميي
هاجسا ال يبارح املؤسسات
العوملي؛ إذ بات الحضور العاملي
ً
الجامعية اإلرسائيلية.
وتُع ُّد الجامعات اإلرسائيلية ضمن املائتي جامعة املتميزة عامل ًّيا ،اثنتان
منها عىل األقل جرى تصنيفهام أكرث من مرة ضمن أفضل مئة جامعة يف
العامل .كام جرى تصنيف معهد "فايتسامن" للعلوم كأفضل معهد ميكن
الدراسة فيه خارج الواليات املتحدة األمريكية .ويُ َع ُّد معهد "التخنيون"
من أفضل املعاهد التكنولوجية الذي يتخرج فيه طالب يف مجاالت
الصناعات التقنية ،وال سيام يف ما يتعلَّق بإدارة رشكات للصناعات
يظل استقطاب الطالب األجانب بالنسبة إىل
التقنية (الهايتك) .لكن ّ
أقل منها شأنًا؛ وذلك أل ّن
هذه املؤسسات محدو ًدا ،كام تفعل جامعات ّ
لغة التدريس الرسمية فيها هي اللغة العربية ،وهي لغة ال ينطق بها
سوى بضعة ماليني أغلبيتهم من سكان إرسائيل.

وقد أشار الكتاب إىل نقطة مهمة متمثِّلة بأ ّن الجامعات اإلرسائيلية
البحثية مازالت تعتمد عىل اإلنفاق الحكومي بنسبة تتجاوز نصف
ميزانياتها .ويشري هذا األمر إىل أ ّن اإلنفاق الحكومي ،حتى يف ظل
التوجهات االقتصادية النيوليربالية وعوملة املؤسسة األكادميية خارجيًّا،
عامل يف متيز الجامعات اإلرسائيلية ،وكذلك املتغري األساس
ال يزال ً
يف نجاحها أو انحسارها .وهذه املقولة تدحض فرضي ًة مفادها أ ّن
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الجامعات الحكومية الرسيمة غري قادرة عىل خوض عوملة املؤسسة
األكادميية التي تستحرض منط الجامعات األمريكية الخاصة.
إ ّن هذا الكتاب ال يُدرج – بحسب املؤلف  -يف حقل الرتبية والتعليم،
بل يف حقل العلوم السياسية .وعىل الرغم من تداخل محاوره،
فإنه يفتح مساح ًة واسع ًة للسجال اإلرسائييل الداخيل للتعبري عن
نفسه ،من خالل اقتباسات كثرية يعرضها للمحارضين واألكادمييني
والسياسيني؛ إلظهار عرض دينامية هذا السجال ،وإبراز أ ّن الساحة
األكادميية ليست زاخر ًة بالنقاش والسجال يف القضايا املعرفية البحثية
فحسب ،بل يف سياسات التعليم ودور املؤسسة األكادميية ومكانتها
وعالقتها باملجتمع والدولة أيضً ا.
يخلص املؤلف إىل القول إ ّن "املنظومات الثالث ظلَّت تضطلع بدور
مركزي يف تطور التعليم العايل واألكادمييا يف إرسائيل وسياساتهام.
السلطة يف
السلطة ،عىل أ ّن ُ
فالسياسة قد تكون أيضً ا ق ًوى خارج ُ
الحالة اإلرسائيلية ليست مؤسسات فحسب ،أو خطابًا أيديولوج ًيا،
و"سلطة معنوية" فرضت
"سلطة ذاتية"ُ ،
بل هي إضاف ًة إىل ذلك ُ
نفسها عىل األكادمييا اإلرسائيلية ،وأصبحت جز ًءا من مكونات البنية
األكادميية اإلرسائيلية .أ َّما االقتصاد ،فقد اقتحم األكادمييا اإلرسائيلية
عامل مركزيًّا يف نهاية السبعينيات ،وهو جزء من التحوالت
بوصفه ً
السياسية واالجتامعية التي م َّر بها املجتمع اإلرسائييل ،وال ميكن
السلطة يف ذلك الوقت.
فصله عن ُ
إ ّن أطروحة الكتاب الرئيسة ،تتمحور إذن ،حول منظومة ثالثية تؤدى
دو ًرا مركزيًّا يف تطور التعليم العايل .وهي ترتكز عىل منظومة العلم
والتكنولوجيا يف إطار أهداف وسياسات واضحة ومحددة ،استطاعت
أن تجعل الجامعات اإلرسائيلية تحظى مبوقع مه ٍّم يف مراتب الدول
املتقدمة ،وتدخل يف الوقت نفسه إىل أســواق العوملة بثوراتها
املعرفية ،والتكنولوجية ،واملعلوماتية ،واالتصالية .وقد تراكمت فيها
عدة عوامل تُ ثِّل املعرفة واملعلوماتية إنتا ًجا وتطبيقًا.
هذه املراجعة للكتاب ال تنقص قيمته املتدفقة والسلسة التي
يقدمها املؤلف لجميع الباحثني واملهتمني والطالب ،ولصانعي القرار
أيضً ا ،وهو كتاب يُ َع ُّد من املحاوالت الجيدة والجهد املتميز يف تع ُّرف
مشهد األكادمييا يف إرسائيل ،وال سيام أ ّن الباحث ابن هذه البيئة،
ويتقن اللغة العربية بطالقة؛ وهو ما زاد هذا الكتاب ومضمون
درسا يف منهجية البحث
الدراسة ونتائجها قيمةً ،عالو ًة عىل تقدميه ً
العلمي زاد الدراسة قيم ًة وموضوعيةً .وال شك يف أ ّن مثل هذا
الكتاب يقتيض مت ُّع ًنا كث ًريا ،وقراء ًة ومناقشةً ،ال يتسع لها هذا املقام.
لذا ،يظل يف حاجة إىل مزيد من التناول والدرس بقدر ما يثريه يف
صفحاته من أفكار.

