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*محاضرة في تاريخ وفلسفة العلوم واألفكار في جامعة تل أبيب؛ ومديرة 

مشاركة ملركز منيرفا لآلداب في جامعة تل أبيب

** أكادميي متخصص في النظرية النقدية؛ وباحث في مركز منيرفا لآلداب 

في جامعة تل أبيب

ُقدِّمت هذه الورقة أمام مؤمتر »التحول في حوكمة اجلامعات 

في مطلع القرن الواحد والعشرين«، اجلامعة األوروبية املركزية، 

بودابست، 7-8 أيلول 2016 

http://elkanacenter.ceu.edu/node/65

ز هذه الورقة على ما تعنيه »احلوكمة األكادميية«، وتتناول  تركِّ

هذا املوضوع من وجهة نظر إسرائيلية. ويستند التحليل الذي 

إسرائيلية  أعضاء جلنة  تقرير، وضعه  قراءة  إلى  الورقة  تسوقه 

عينتهم احلكومة في العام 2015، حيث ُطِلب إليهم أن يراجعوا 

قانون مجلس التعليم األعلى في إسرائيل واقتراح تعديالت ُتفضي 

المعرفة في عصر الحوكمة: وْعد أم ُمشكلة؟ 

ريفكا فيلدحاي* ونافيه فرومر** 

إلى حتديثه. وكانت الوالية املنوطة باللجنة تشير إلى »احلوكمة 

التوّقعات  على  مواربة  بال  وتدّل  نحو صريح،  على  األكادميية« 

التي كانت احلكومة تعلّقها على ذلك التقرير. وكان أعضاء اللجنة 

أكادميّيني بارزين في معظمهم، كما كان من جملتهم ممثلون عن 

اجلمهور، وعّدة موظفني في سلك اخلدمة املدنية وقاٍض سابق من 

قضاة احملكمة العليا اإلسرائيلية. 

وتتألّف هذه الورقة من الفصول التالية. في البداية، نتطرّق 

في نقاش مقتضب إلى القانون اإلسرائيلي بشأن التعليم العالي 

لسنة 1958، حيث نقارن األفكار الرئيسية الواردة فيه ولغته مع 

وثيقة أميركية تتناول تصميم نظام التعليم العالي، وهي تقرير 

جلنة ترومان الذي صدر في العام 1947. وعلى الرغم من أن 

السياقني يتباينان تبايًنا كبيرًا عن بعضهما، إال اننا نفترض 

أنهما ميّثالن رؤية أكادميية متشابهة ُتَعّد مثااًل على ما ميكن 
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الهدف  1958. وكان  العام  العالي« في إسرائيل في  التعليم  »قانون مجلس  صدر 

ومؤسسات  الدولة  بين  الوساطة  في  يكمن  القانون  هذا  من  ى 
ّ

المتوخ الرئيسي 

التعليم العالي، وإرساء دعائم هذه العالقات في تشريع.

الرفاه.  دولة  في  األكادمييا  بعصر  تسميته  على  نصطلح  أن 

في  الصادر  التقرير  الورقة حتليل  من  الثاني  الفصل  ويتناول 

العام 2015 حول حوكمة املنظومة األكادميية اإلسرائيلية. ونسعى 

في هذا الفصل إلى إماطة اللثام عّما نراه من نوايا وافتراضات 

مسبقة خفّية ترد في ثنايا هذا التقرير، واألسباب التي جتعل 

منها نوايا وافتراضات تكتنفها اإلشكاليات. ونقترح، في الفصل 

الثالث من الورقة، أننا في حاجة إلى قراءة األجندة الكامنة وراء 

التقرير املذكور في ضوء اإلجراءات اجلارية على مستوى العالم 

مؤخرًا  ُنشرت  ِكتابات  في  اإلجراءات  هذه  حتليل  وَيِرد  بأسره. 

عصر  في  األكادميي  احلقل  على  طرأت  التي  التغييرات  حول 

النيوليبرالي وما يشار إليه في أحيان كثيرة بثقافة  االقتصاد 

مراجعة احلسابات. ونفترض أن احلالة اإلسرائيلية واالجتاهات 

العاملية تعزّز بعضها بعًضا. 

أ( القانون اإلسرائيلي 

صدر »قانون مجلس التعليم العالي« في إسرائيل في العام 

القانون يكمن  الرئيسي املتوّخى من هذا  الهدف  1958. وكان 

في الوساطة بني الدولة ومؤسسات التعليم العالي، وإرساء دعائم 

هذه العالقات في تشريع. ينّص هذا القانون على أن »املؤسسة 

التي حتظى باالعتراف حرة في إدارة شؤونها األكادميية واإلدارية 

على الوجه الذي تراه مناسًبا، وضمن إطار موازنتها.« وقد سبق 

صدور هذا القانون أعوام من اجلدل احملتدم الذي دارت رحاه في 

أروقة الكنيست ورفضت مسّوداته املرة تلو املرة. وتتمحور نقطة 

اخلالف الرئيسية حول األهمية النسبية التي حتملها مصلحتان 

مركزيتان ومتناقضتان يراهما أبناء اجليل املعاصر: »عهد احلرية 

األكادميية«، حسبما ورد على لسان وزير التربية والتعليم في 

حينه، بن-تسيون دينبورغ )واملعروف الحًقا باسم دينور(، والرغبة 

في جتنيد األكادمييا وبرامجها البحثية لسّد احتياجات الدولة 

الفتّية التي ُأقيمت حديًثا في ذلك احلني. وفي هذا املقام، يقول 

دينبورغ إن »احلرية األكادميية ]...[ علّمت أبناء جيلنا مواجهة 

احلقيقة، وبذل اجلهود التي تّتسم باالستقاللية والشجاعة في 

الغموض  عن  الّنقاب  وكشف  فيها  والبحث  مالحظتها،  سبيل 

والتعصب  السائدة  اآلراء  عن  النظر  بصرف   - يلّفها  الذي 

بأوُجهه املختلفة« )Vollansky 2005: 39(. ومن جانب آخر، أشار 

في  والعمل«  العلم  بني  القائمة  »الوحدة  إلى  الكنيست  أعضاء 

الوجود الكولونيالي الرّائد الذي خّطته الدولة في غضون العقود 

األولى التي تلت إقامتها )Vollansky 41(. وفي سبيل ضمان 

احتياجات الدولة، اقترح دينبورغ أن يتولى رئيس الوزراء رئاسة 

مجلس التعليم العالي وأن يضّم املجلس وزيرْي التعليم والثقافة، 

 ،)Vollansky 39-40( ومشرِّعني ومختّصني في الشؤون األمنية

بْيد أن هذه األفكار لم حتَظ باملتابعة على اإلطالق.  

وقد متّخض القانون الذي ُسنَّ في أعقاب هذه املناقشات عن 

مصطلحات مبهمة - ويلّفها الغموض في بعض األحيان - وردت 

فيه. فمن جانب، يبدو أن العبارة الواردة أعاله )»املؤسسة التي 

حتظى باالعتراف حرة في إدارة شؤونها األكادميية واإلدارية على 

الوجه الذي تراه مناسًبا«( تضمن استقالل مؤسسات التعليم 

العالي. ومن جانب آخر، ُيَعّد رئيس املجلس شخصية سياسية 

تنسيب  عن  املسؤولية  ويتولى   - والتعليم  التربية  وزير  وهو   –

املرشحني لالنضمام إلى عضوية املجلس للحكومة ولرئيس الدولة. 

األكادميية  »النوعية  لضمان  أنه  على  القانون  ينّص  ذلك،  ومع 

واإلدارية رفيعة املستوى ألعضاء املجلس«، فضاًل عن »السلطة 

واملوازنة،  التخطيط  بشؤون  املعنية  وجلنته  للمجلس  املمنوحة 

وهي األهم من بني جلانه«، يلتزم الوزير بترشيح أعضاء يتمتعون 

»مبكانة مرموقة ومبوقع يحظى باعتراف واٍف في ميدان التعليم 

العالي« دون غيرهم، والتشاور مع رؤساء املؤسسات األكادميية 

في سياق اإلجراءات املتصلة باختيار مرشحيه. 

وعلى الرغم من َمواطن التوتر وأوُجه الغموض التي اكتنفت 

الترتيبات القانونية املذكورة آنًفا، فقد متّكن نظام التعليم العالي 

املطالب  بني  التوازن  من  قسط  على  احملافظة  من  اإلسرائيلي 

السياسية واالحتياجات األكادميية طوال فترة قاربت أربعني عاًما. 

وكان هذا التوازن يرتكز في أساسه على مجموعة من القواعد التي 

وّجهت مؤسسات التعليم العالي في العالم الغربي في أعقاب 
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احلرب، وكانت تلقى القبول في إسرائيل في الوقت ذاته. وسوف 

نعود إلى هذه النقطة على الفور، بعد أن نبسط التفسير الذي 

إسرائيل  في  األكادميية  احلياة  َوَسمت  التي  للممارسة  نسوقه 

على مدى العقود األولى التي تلت سّن هذا القانون. ففي بادئ 

األمر، اختار وزراء التربية والتعليم شخصية عامة وموثوقة، من 

قبيل قاٍض سابق من قضاة احملكمة العليا، لرئاسة االجتماعات 

التي يعقدها املجلس وتركت له اتخاذ القرارات وحده. وبدأت قاعدة 

»احلرية األكادميية« تشّق طريقها بالتدريج وبدا أنها غدت ُترسي 

حًدّا بني السياسي واألكادميي وترّسخ أواصر االحترام املتبادل 

بني اجلانبني، ضمن حدود معينة على األقل. وعلى وجه اإلجمال، 

فقد سّطرت املنظومة األكادميية اإلسرائيلية جناًحا باهرًا حمل 

اإلجنازات في طّياته. 

***

ونوّد اآلن أن نستعرض مقارنة وجيزة بني اخلطاب اإلسرائيلي 

الذي ساد عقب صدور قانون العام 1958 واخلطاب األميركي 

بشأن التعليم العالي، والذي برز في أعقاب ما ُعرف بلجنة ترومان 

لت في العام 1947. فمع أن املنظومتني األكادمييتني  التي ُشكِّ

تعكسان نطاقني مختلفني متام االختالف، وبينما متلك كل دولة 

من الدولتني طابًعا سياسًيا على درجة كبيرة من التباين عن 

األخرى، نعتقد أن هذه املقارنة مفيدة ألنها تشير إلى فكرة قابلة 

للمقارنة. وال ُتعنى هذه املقارنة بالسؤال الذي يتناول كيفية إدارة 

املنظومة األكادميية بقدر ما ُتعنى بالسؤال الذي يدرس ماهية 

الهدف املنشود من املعرفة األكادميية، وكيف ينبغي أن يؤثر هذا 

الهدف على العالقات القائمة بني احلكومة واجلمهور واألوساط 

األكادميية. 

كانت النقطة التي ينطلق منها اخلطاب األميركي تتمحور حول 

حقوق األفراد في االرتقاء بقدراتهم الشخصية والواجب امللقى 

على عاتق املجتمع في تيسير اإلجنازات التي يحققها كل فرد 

بعيًدا عن أوُجه التعصب العرقي والديني واجلنساني، وبعيًدا عن 

القيود املالية. وبناًء على ذلك، قالت اللجنة في تقريرها: »تقع على 

كاهل املجتمع املسؤولية... عن التأكد من أن القيود املالية ال حُتول 

بني أي شاب قادر ومؤّهل وبني احلصول على فرصة تيّسر له 

احلصول على التعليم العالي.« وفي اخلطاب الليبرالي والتقدمي 

الذي أبدته اللجنة، ارتبط التشديد على احلقوق الفردية بالرؤية 

القومية التي ترى مجتمًعا قوامه الدميوقراطية وأجبر الدولة على 

تقدمي الفرص املتساوية ألفراده كافة: »ينبغي أن يسود هذه البالد 

التعليم  على  التي ُتصرف  األموال  بأن  النطاق  الواسع  اإلدراك 

إمنا هي االستثمارات األكثر حكمة وصواًبا من أجل املصلحة 

 .)Vol. II. P. 23( »القومية

أمريكا.  في  جديًدا  أمرًا  التعليم  شؤون  في  التدّخل  وكان 

فقد كان هذا األمر يقتضي إسناد التعليم ورفده بأيديولوجيا 

قوية وتقّدمية من أجل اخلروج بتبريرات تسوّغ رصد قدر هائل 

األكادميية  املؤسسات  مخاوف  وتبديد  له  العامة  املوارد  من 

من فقدان احلريات التي تنعم بها. وقد وُِجد طوق النجاة في 

الفكرة التي تقول إن الهدف املنشود من التعليم العالي أعّم من 

مجرد اجتراح معارف جديدة ونقلها إلى األجيال املقبلة، بل إن 

على  بالتدريب  يرتبط  كان  وتطويرها  األفراد  بقدرات  النهوض 

املواَطنة والقيادة الرشيدة، واملشاركة في حياة املجتمع واملسؤولية 

االجتماعية: »... املصلحة الفيدرالية في التعليم العالي مرتبطة 

وأقوياء«  دميوقراطيني  مواطنني  إنتاج  إلى  يرمي  الذي  بالهدف 

)Vol. I, p. 8, G&H 12(. وكان يتعني على احلكومة الفيدرالية، 

من جانبها، أن تضمن ضّخ استثمارات مالية ثابتة، وما يقترن 

املناهج واإلدارة واملوظفني  التدخل في  ب  بتجنُّ االلتزام  بها من 

بني  التوازن  عن  اللجنة  عّبرت  فقد  وبالتالي،  املكتبات.  وموارد 

التي  القومية واملجتمعية من جانب، واالحتياجات  االحتياجات 

تقتضيها األوساط األكادميية التي تنعم باحلرية واالستقاللية من 

جانب آخر: »تكمن الوظيفة األساسية التي تؤّديها احلكومة في 

ميدان التعليم العالي في تيسير قيام القادة في مجال التعليم 

واملؤسسات التعليمية بأخذ زمام املبادرة وإدارة نفسها بنفسها 

بحرّية حسبما متتلكه من تدابير تخّصها. والسبيل األمثل املتاح 

أمام احلكومة، بشّقيها احلكومة الفيدرالية وحكومات الواليات، 

لضمان مصلحتها العظيمة في تطوير أقوى منظومة التعليم 

العالي قدر اإلمكان واحملافظة عليها يكمن في ممارسة القيادة، 

األفراد  حقوق  حول  تتمحور  األميركي  الخطاب  منها  ينطلق  التي  النقطة  كانت 

في  المجتمع  عاتق  على  الملقى  والواجب  الشخصية  بقدراتهم  االرتقاء  في 

التعصب العرقي والديني  التي يحققها كل فرد بعيًدا عن أوُجه  تيسير اإلنجازات 

والجنساني، وبعيًدا عن القيود المالية.
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 .)Vol. III, p. 3; G & H 120( »دون السلطة

ولم ُيفِض تقرير ترومان إلى إطالق إجراءات لسن التشريعات. 

وفي هذا املضمار وعلى نحو يشبه حالة إسرائيل، فقد أفرز هذا 

التعليم  يتناول  التي  على اخلطاب  به  ُيستهان  أثرًا ال  التقرير 

العالي واملبادئ التي شّدد عليها. فاالستثمارات الضخمة التي 

في  ل  تدخُّ أي  دون  العالي  التعليم  نظام  في  الدولة  تضّخها 

إدارة مؤسساته، واأليديولوجيا القومية التي تكمن وراءه - وهي 

أيديولوجيا تّتسم بنزعة فردانية وليبرالية ودميوقراطية في الواليات 

املتحدة األميركية تّتصف بطابع أكبر بقليل من الدوالنية السائدة 

في إسرائيل - واحلوافز التي توفرها للتماهي مع املشروع القومي 

واملشاركة فيه مشاركة فاعلة. فهذه هي املالمح التي كانت َتِسم 

كلتا املنظومتني على مدى أربعني عاًما تقريًبا، وذلك في الفترة 

الواقعة بني العقدين اخلامس والتاسع من القرن املاضي. وقد باتت 

أوجه التوازن - التي لم تبصر النور من الناحية القانونية وإمنا 

نشأت عن الفهم األساسي لقواعد اللعبة - تخبو وتتالشى منذ 

ذلك احلني. ويشير التحليل الذي أجريناه على احلالة اإلسرائيلية 

القواعد ال تقتصر على  للعبة. ومع أن هذه  إلى قواعد جديدة 

عاملي  نطاق  على  ويسري  أعّم  توّجه  على  تدّل  فهي  إسرائيل، 

فيما يتصل بطبيعة املعرفة األكادميية، واجلامعة العامة بصفتها 

الذي  الدور  حول  يتمحور  الذي  السؤال  عن  فضاًل  مؤسسة، 

تضطلع به في مجتمع دميوقراطي. 

الــحــوكــمــة  تــنــظــيــم  بـــشـــأن  ــر  ــري ــق ــت »ال ب( 

األكاديمية« في إسرائيل، 2015 

ب-1( الصورة النيوليبرالية للمعرفة األكاديمية 

األول،  املقام  في  ينبغي،  أنه  إلى  اإلسرائيلي  التقرير  يشير 

إلى  العالي  التعليم  يسعى  التي  األهداف  حول  نقاش  إجراء 

إليه  املوَكلة  املهمة  ينّفذ  أن  له  ُيتاح  لكي  عامة  بصفة  إجنازها 

ويشّدد  إسرائيل.  في  العالي  التعليم  منظومة  تقييم  إعادة   -

هذا التقرير على أنه ال غنى عن اعتماد نظام من الطراز األول 

إلجراء األبحاث من أجل »وضع األساس لثقافة قومية« و»اقتصاد 

التقرير  وميضي  الرفاه«.  من  وافية  مستويات  يضمن  مزدهر 

م البشرية في أوِْجه، حيث يعمد  فيصف املعرفة باعتبارها تقدُّ

إلى توظيف شعارات فضفاضة على شاكلة »الدافع الذي يقف 

وراء السيطرة على الطبيعة«، و»السعي إلى بلوغ أقاليم وآفاق 

جديدة«، و»الصراع القائم بني االندفاع والعقالنية«. ويشير التقرير 

إلى أن املعرفة العلمية والتقنية تبّوأت موقع الصدارة في القرن 

»أحد  املعرفة  هذه  تشّكل  التقرير،  في  ِرد  َي وحسبما  العشرين. 

النمو االقتصادي، ومحورًا مهًما  الرئيسية التي حتّفز  الدوافع 

من محاور تعزيز امليادين االجتماعية احليوية، وال سيما الدواء 

واألمن«. ويصرّح التقرير بأن النشاط األكادميي يحتل أهمية في 

املجتمع بعمومه، حيث يستدعي تأمني قدر كبير من املوازنات 

العامة وتنظيًما مدروًسا دراسة وافية. 

ما  حّد  إلى  عام  بطابع  يتسم  الذي  الوصف  هذا  ويحظى 

بقدر أكبر من التركيز في الفصل الثاني، الذي يحمل العنوان 

احلاسم »املعرفة باعتبارها ’منتًجا عاًما‘«. وتوحي حاشية مرفقة 

األمر  واقع  في  ُيَعّد  ال  التعبير  هذا  بأن  العنوان  هذا  طّي  في 

مجرد عبارة شكلية نرددها، بل إنه يقوم مقام صورة أساسية 

للغاية. ففي هذا اإلطار، يِرد في هذا الفصل أن »اخلير العام ميثل 

املصطلح املقبول الذي نسبغه على سياقنا الراهن في األدبيات 

االقتصادية« )وقد أبرزنا ما نؤّكد عليه باخلط املائل(. ونعتقد أن 

ترجمة مصطلح »اخلير العام«، الذي يوجد له مرادف في اللغة 

العبرية، إلى عبارة »املنتج العام« ليس من قبيل املصادفة. فهذا 

يقترح نوًعا بالغ التحديد من النظرة العاملية القائمة على املغاالة 

في خفض النفقات والتوفير، والتي تتغلغل بوضوح فيما تعنيه 

ما  أن  ونفترض  والدميوقراطية.  واجلامعة  املعرفة  مصطلحات 

يقع على احملّك يكمن في وجهة النظر التي ترى أن جميع أوُجه 

النشاط اإلنساني - مبا فيها األبحاث األكادميية والتدريس لهذه 

م باعتبارها منَتًجا ينطوي على قيمة  الغاية - ينبغي أن ُتفهم وتقيَّ

اقتصادية. وُتَعّد أي قيمة أو غاية قد يقرّرها الناس ألنفسهم أو 

املجتمعات ألنفسها – ناهيك عن تلك التي حتتاج إلى االستثمارات 

املالية، وناهيك عن الوقت الذي يجب فيه تأمني تلك االستثمارات 

من الدولة - مسألة ترتبط باإلنتاجية. وهذا يعني أن كل منتج 

المضمار  هذا  وفي  التشريعات.  لسن  إجراءات  إطالق  إلى  ترومان  تقرير  ُيفِض  لم 

وعلى نحو يشبه حالة إسرائيل، فقد أفرز هذا التقرير أثًرا ال ُيستهان به على الخطاب 

التي يتناول التعليم العالي والمبادئ التي شّدد عليها.
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أكادميي ينبغي أن يّتسم بقابليته للتبادل والقياس وبخضوعه 

العتبارات حتقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة. 

ب-2( من االستقالل إلى الحوكمة 

تكمن املشكلة الثانية التي تعتري تقرير احلوكمة اإلسرائيلية - 

واملناخ األكادميي النيوليبرالي األعّم - في صورة العالقات القائمة 

بني األوساط األكادميية واجلمهور واحلكومة. وحسب الطريقة التي 

يستعرض التقرير األمور فيها، فإن املشكلة الرئيسية التي يعاني 

النظام األكادميي اإلسرائيلي منها تكمن في عجز حكومي. 

العمومي  التمويل  ه  يوجَّ أال  ينبغي  أنه  إلى  التقرير  ويشير 

الشروط:  من  مستفيضة  مجموعة  طبقت  إذا  إال  لألكادمييا 

النقدية،  والرقابة  بالكفاءة،  يتسم  نحو  على  املوازنة  استخدام 

والشفافية وأكثر من ذلك. وبالطبع، فال أحد يثير التساؤالت عن 

أنه يجب على املؤسسات األكادميية، شأنها  الذي يرى  الواقع 

شأن أي مؤسسة عامة أخرى، أن تستجيب للشروط اإلجرائية 

التي تفرضها املساءلة والشفافية في املجاالت اإلدارية واملالية. 

ف، في هذا  وتكمن املشكلة في أن هذه االشتراطات اإلدارية توظَّ

املقام، كما لو كانت عذرًا لإليحاء بأن األكادمييا ال تتطلب مجرد 

إصالحات إدارية، وإمنا إصالًحا يطال جوهر العالقات القائمة 

بينها وبني احلكومة واملجتمع املدني. وبعبارة أخرى، ال تقتصر 

كلمة »احلوكمة« التي تتردد على األسماع على إصالح مواطن 

اخللل اإلداري، أو االرتقاء مبستوى التنظيم، أو اخلروج بتعريف 

أفضل للصالحيات القانونية واألدوار، بل يكمن مربط الفرس في 

أن هذا الشرط نفسه موجه إلى املعرفة وإلى اجلامعة بوصفها 

مؤسسة: الشرط الذي يقضي عليها أن تكون في خدمة شيء 

آخر على الدوام، وأن ُتخِضع نفسها ألخالقيات بالغة التحديد 

وتقوم على اإلنتاجية التي تهدف إلى حتقيق الربح، وأن تذعن 

لالحتياجات التي متليها احلكومة. 

على  طرأ  الذي  اإلشكالي  التغير  في  األمر  هذا  ويتجلى 

بأن  التقرير  يصرّح  جهة،  فمن  »االستقالل«.  كلمة  استخدام 

استقالل اجلامعات ُيعّد مبدًأ أساسًيا، وأنه ينبغي ضمان احلرية 

األكادميية للباحثني والطلبة واملؤسسات. ومع ذلك، وفي سياق 

هذه الفكرة ذاتها، يعّبر هذا االستخدام عن وجهة النظر التي 

ترى أن تلك املؤسسات تستوجب تنظيًما صارًما وثابًتا، وتقييد 

السلطات املعهودة إليها. وتكمن وجهة النظر األساسية في وجوب 

اإلحجام عن تقرير االستقالل من الداخل، وإمنا تقريره من مستوى 

أعلى. وهو ال ُيفهم على أنه يشير إلى احلدود واملعايير الداخلية 

إليها باعتبارها خارجية. ويجب أال  واملفروضة ذاتًيا، بل ينظر 

يقتصر طموح األكادمييا وتطلُّعها على إيالء انتباهها لالحتياجات 

العامة أو الثقافية أو االقتصادية أو الثقافية وأال تعمل بالتوازي 

معها فحسب، بل ينبغي إجناز هذا األمر وضبطه وفًقا ملا تقرّر 

احلكومة أنه ميّثل احتياجاتها. وبناًء على ذلك، يكمن بيت القصيد 

تنطوي  مؤسسات  أنها  على  اجلامعات  إلى  ُينظر  يلي:  فيما 

على تهديد دائم بإساءة استخدام استقاللها، إن هي لم تخضع 

إلشراف دائم. وال يفتأ التقرير يشير إلى ضرورة حتجيم احلرية 

األكادميية من خالل القانون، ومن خالل املقترح الذي ُطرح مؤخرًا 

بشأن حوكمة مجلس التعليم العالي، ومن خالل »االشتراطات 

املالية واالحتياجات القومية واالجتماعية احليوية التي ميكن أن 

تبديها احلكومة«. وترى القراءة املزدوجة لهذا التقرير أنه في الوقت 

الذي ال ينفّك يشدد فيه على ضرورة احلرية األكادميية، فهو يكرّر 

ضرورة حتجيم هذه احلرية وتقييدها أيًضا وفي الوقت نفسه. 

واألهّم مما تقدم، ينبغي لنا أن نالحظ أن التقرير ال يأتي على 

ذكر االحتمالية التي ترى أن احلكومة نفسها قد تكون في حاجة 

إلى كبحها عن املغاالة في السلطات املخولة إليها: وهذه فكرة 

ُتعّد مبدًأ أساسًيا في أي نظرة عاملية للدميوقراطية. فالتقرير ال 

يزيد عن أنه يضع افتراًضا مسبًقا بأن احلكومة تعرف على الدوام 

كيف متّيز بني االحتياجات »احلقيقية« واالحتياجات السياسية 

الضيقة. ومن ثم تكمن النقطة اجلوهرية هنا في أن هذا التوجه 

يعزو إلى احلكومة والدولة، على وجه التحديد، املثل األعلى للحقيقة 

واملعرفة التي ترفض منحها للجامعة. وفي الوقت الذي ال تنظر 

فيه أخالقيات اجلامعة نفسها إلى اجلامعات باعتبارها مخّولة 

باإلعالن عما هو صواب، وإمنا بوصفها مواقع تكرّس نفسها 

تكمن المشكلة الثانية التي تعتري تقرير الحوكمة اإلسرائيلية - والمناخ األكاديمي 

النيوليبرالي األعّم - في صورة العالقات القائمة بين األوساط األكاديمية والجمهور 

المشكلة  فإن  فيها،  األمور  التقرير  يستعرض  التي  الطريقة  وحسب  والحكومة. 

الرئيسية التي يعاني النظام األكاديمي اإلسرائيلي منها تكمن في عجز حكومي. 
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للبحث الدائم عن املعرفة احلقيقية من خالل التعلّم والنقد، تنظر 

القدرة  هذه  متلك  أنها  على  احلكومة  إلى  احلوكمة  أخالقيات 

االحتكارية بالتحديد. 

هذه  املعرفة  فصورة  أعمق.  مشكلة  إلى  بدوره  يشير  وهذا 

ًما االحتمالية التي تنطوي على أن املعرفة املجدية -  تقصي مقدَّ

في أي اختصاص - قد تدفعنا إلى تغيير الطريقة التي نفهم من 

خاللها احتياجات املجتمع وغاياته، أو حتى السوق. واالحتمالية 

التي ترى أن املعرفة - في العلوم اإلنسانية والعلوم البحتة - قد 

تفرض علينا أن نعيد التفكير في الطريقة التي نفهم بها ما 

يحمل قيمة في نفسه، وما يعود بالربح، واملعايير العقالنية التي 

نحتكم إليها، واحلرية، واملساواة والدميوقراطية ونوع املجتمع الذي 

ينبغي أن نتطلع إليه. وتنطوي كلمة »احلوكمة« على صورة أحادية 

االجتاه ترسم العالقات القائمة بني احلكومة واألوساط األكادميية. 

وفي جميع األحوال، متلي احلكومة احتياجات السلك األكادميي 

وغاياته، غير أنها تغّض الطرف عن اإلمكانية التي تتيح له أن 

يفيد احلكومة أو اقتراح املعلومات أو األفكار عليها لدراستها. 

وعلى وجه اإلجمال، تشيح هذه النظرة األحادية االجتاه ببصرها 

إلى  تفضي  أن  تستطيع  املعرفة  إن  تقول  التي  اإلمكانية  عن 

التحول الذاتي احلاسم. 

الحسابات«  مراجعة  و«ثقافة  اإلسرائيلي  التقرير  ج( 

النيوليبرالية العالمية 

ال تفسح قراءتنا للتقرير مجااًل للطريقة الساذجة التي يقّدمه 

بها مؤلفوه، حيث أنهم ال يزيدون عن السعي إلى »توضيح املواضع 

التي يلّفها الغموض في القانون اإلسرائيلي القدمي الصادر في 

العام 1958«، أو طرح شكل من أشكال النظام من أجل »ضمان 

استقالل هذه املنظومة«. وما نوّد أن نطرحه اآلن على سبيل اإليجاز 

يتمثل في ربط صورة »املعرفة بوصفها منتًجا«، وهي الصورة 

التي نشأت عن ذلك التقرير، ببعض الكتابات املهمة التي حلّلت 

األعوام  مدى  على  األكادميية  الساحة  شهدتها  التي  التحوالت 

العشرين املاضية أو نحوها. وعادًة ما جُتمع التحليالت املذكورة 

على موضوعني مترابطني، ميكن اعتبارهما كما لو كانا شطرين 

يؤلّفان اإلجراء العام نفسه: أيديولوجيا السوق النيوليبرالية و«ثقافة 

مراجعة احلسابات«. 

انظر نص املقدمة التي وضعها اليف وميروسكي وراندال لعدد 

خاص صدر من مجلة )Social Studies of Science( )»الدراسات 

االجتماعية للعلوم«( في العام 2010. وتتناول هذه املقدمة العلوم 

في عصر النيوليبرالية، الذي اسُتهّل في العقد التاسع من القرن 

املاضي أو نحوه. ويفترض هؤالء املؤلفون أن النيوليبرالية توجد 

في بيئة تشّكل األسواق اجلهات الفاعلة الرئيسية فيها. ويقوم 

عها على إيالء انتباهها لالحتياجات العامة 
ُّ

يجب أال يقتصر طموح األكاديميا وتطل

أو الثقافية أو االقتصادية أو الثقافية وأال تعمل بالتوازي معها فحسب، بل ينبغي 

ل احتياجاتها.
ّ
ا لما تقّرر الحكومة أنه يمث

ً
إنجاز هذا األمر وضبطه وفق

األكادمييا اإلسرائيلية: وجه جديد في زمن النيوليبرالية.
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هذا االفتراض في أساسه على االعتقاد بأن األسواق التي تّتسم 

بتنظيم ُمحَكم في وسعها أن تعزز الرفاه االجتماعي، وأنها تتطلع 

إلى توسيع عالقات السوق إلى املزيد من الفضاءات العامة، من 

أيديولوجيا  النيوليبرالية  ومتثل  والبيئة.  والتعليم  الصحة  قبيل 

تفضي إلى ترويج األسواق احلرة وتوسيع دائرة انتشارها، في 

ذات الوقت الذي تنظر فيه إلى األسواق على أنها تستوجب وجود 

دولة قوية ومؤسسات دولية. كما ينطوي االقتصاد النيوليبرالي 

على معتقدات محددة حول طبيعة املعرفة وتنظيمها. وُينظر إلى 

االقتصاد املثالي باعتباره »سوًقا لألفكار«. وبناًء على ذلك، ُيعّد 

االقتصاد الناجح اقتصاد معرفة. وال يكمن الدور الذي يضطلع 

به السوق في تبادل السلع، بل في تعميم املعرفة واملعلومات. 

ففي عالم تهيمن األيديولوجيا النيوليبرالية عليه، تعمل السياسة 

أيًضا كما لو كانت سوًقا يعتمد على »حكمة اجلماهير«، وبالتالي 

اإلصالحات  وُتفرض  شعبوي.  خطاب  هيمنة  حتت  يقع  فهو 

م  وُتصمَّ املنتظمة.  السياسية  العملية  إطار  خارج  النيوليبرالية 

آليات السيطرة على غرار منوذج السيطرة الذاتية التي ميلكها 

األفراد املستقلون الذين يحكمون أنفسهم بأنفسهم، والذين ال 

تدور صفتهم العقالنية إال على مدار مصلحتهم الذاتية. وُتدار 

قطاعات التعليم والصحة والعلوم، وحتى اجليوش، على أساس 

من هذه االفتراضات، من خالل أجهزة وسيطة ترشحها الدولة. 

وتتكفل األجهزة الدولية، بدورها، بانضباط الدولة القومية. 

وفي ضوء هذه اخللفية األيديولوجية، ال تثير صورة املعرفة 

تقرير  عنه  يعّبر  الذي  الوجه  على  و«خدمة«  »منَتًجا«  بوصفها 

احلوكمة اإلسرائيلي دهشة املرء وال استغرابه. فال يصرّح التقرير، 

في ظاهره، بأن املعرفة األكادميية ال ُتعّد قابلة للتطبيق على املدى 

القصير. فعلى سبيل املثال، يقول التقرير إن ترجمة الفتوحات 

العلمية إلى التكنولوجيا، والتكنولوجيا إلى منتجات تدّر األرباح، 

ُيعّد إجراًء طويل األمد في غالب األحوال. ثم يطرح التقرير الفرضية 

املعروفة التي ترى ضرورة تأمني االستثمارات من القطاع العام 

بالنظر إلى أنه من غير احملتمل أن يقِدم القطاع اخلاص على 

ويستشرفها  يتوقعها  نتائج  دون  بحتة  أبحاث  في  االستثمار 

منها. ولكن الِحظ أن العامل احلاسم يتمثل في أن هذه املعرفة 

قد ُتطوَّع في نهاية املطاف »خلدمة السوق واملجتمع« على املدى 

البعيد. ولذلك، فحتى املعرفة التي ليست لها قيمة سوقية فورية 

ال ُتعّد ذات قيمة إال باعتبارها وسيلة مؤقتة لتحقيق األرباح في 

املستقبل. والنقطة املهمة التي تضيع هنا، مرة أخرى، هي التالية: 

ما عاد ُينظر إلى املعرفة على أنها ذات قيمة في حد ذاتها، وإمنا 

ُينظر إليها في جميع األحوال على أنها من وجهة نظر نفعية. 

***

وما من شك في أن ما نالحظه هنا يتمثل في آثار أفرزها حتول 

عميق. وفي هذا السياق، يصف عالم األنثروبولوجيا االجتماعية، 

الليبرالية  »الفكرة  حتول  باعتباره  التحول  هذا  شور،  كريس 

والتنويرية التي ترى اجلامعة كما لو كانت مكاًنا للتعلم العالي إلى 

فكرة حديثة للجامعة بوصفها مشروًعا تديره شركة ينصّب هّمها 

األساسي على حصتها في السوق، والوفاء باالحتياجات التجارية 

وتعظيم العوائد واالستثمارات االقتصادية، واالستحواذ على امليزة 

التنافسية في ’اقتصاد املعرفة العاملي‘« )Shore 282(. ويعكس 

هذا التحول إميان النيوليبراليني في ’العقالنية االقتصادية‘، التي 

تؤدي إلى تقليص األموال التي تستثمرها احلكومة في اجلامعات، 

وفي غيرها من األنظمة العامة، كالصحة والرفاه. كما يعكس 

التحول املذكور االنتقال إلى »اجلامعات اجلماهيرية« دون أن يتوازى 

هذا االنتقال مع زيادة في أعداد املوظفني الدائمني فيها، واالعتقاد 

األعم بأنه يتعني على اجلامعات أن تزاول عملها كما لو كانت 

مشاريع جتارية وأن تستعيض عن أخالقياتها التقليدية بقواعد 

السوق. ويفترض شور أن مثل هذه األجندة أفرزت مستجدات من 

قبيل »مراجعة احلسابات، ومؤشرات األداء، وعمليات قياس القدرة 

األهداف،  طريق  عن  واإلدارة  التصنيفية،  واجلداول  التنافسية، 

وعمليات تقييم األبحاث لغايات تأديبية واملراجعة الدورية لنوعية 

التعليم.« ويضيف شور أن »هذه اإلجراءات عبارة عن تقنيات لم 

تزل ُتستخدم لنشر منهجيات جديدة على صعيد اإلدارة العامة 

ودمجها في حوكمة اجلامعات - ويأتي هذا كله في وقت يتراجع 

فيه التمويل احلكومي العام للجامعات والتمويل املخصص لكل 

 Rose( وميلر  روز  لسان  على  ِرد  َي وحسبما   .)Shore( طالب« 

باعتبارها  الجامعات  إلى  نفسها  الجامعة  أخالقيات  فيه  تنظر  ال  الذي  الوقت  في 

مخّولة باإلعالن عما هو صواب، وإنما بوصفها مواقع تكّرس نفسها للبحث الدائم 

إلى  الحوكمة  أخالقيات  تنظر  والنقد،  م 
ّ

التعل خالل  من  الحقيقية  المعرفة  عن 

الحكومة على أنها تملك هذه القدرة االحتكارية بالتحديد. 



82

عدد 74

ه أساليب احلوكمة... نحو إنتاج ’ذوات  and Miller 1992(، »توجَّ

مرنة‘ - عمال ليسوا في حاجة لإلشراف عليهم، وإمنا ’يحكمون 

أنفسهم بأنفسهم‘ من خالل ممارسة التقييم الذاتي ومحاسبة 

الذات واحلكم عليها« )Rose and Miller in Shore 284(. وهذا 

يرجع بنا إلى السؤال الذي طرحناه في عنوان هذه الورقة: املعرفة 

في عصر احلوكمة: وعد أم مشكلة؟ 

د( استنتاجات  

تتناول  التي  األدبيات  من  هدي  وعلى  هنا،  افترضنا  لقد 

امليدان األكادميي في العصر النيوليبرالي وظهور ثقافة مراجعة 

مستوى  وعلى  إسرائيل  في  األكادميي،  العالم  أن  احلسابات، 

العالم كذلك، غدا يشهد حتواًل عميًقا. وينبغي لنا أن نالحظ أنه، 

وعلى الرغم من أنه لم يكن في وسعنا أن جُنري مسًحا كاماًل 

األبحاث  من  متزايد  عدد  فهناك  برمتها،  األدبيات  هذه  يشمل 

التحوالت  هذه  لوضع  بأهميته  ُيستهان  ال  عماًل  تؤدي  التي 

الوخيمة  اآلثار  تثبت  دامغة  أدلة  واستعراض  التحليل،  موضع 

املعرفة  السوق على  يفرزها اجتاهان، هما: إضفاء طابع  التي 

وتسليعها، والطريقة التي ُتلِحق مراجعة احلسابات الضرر من 

خاللها باإلنتاجية واإلبداع، بداًل من إمنائهما. ومع أننا حصرنا 

أنفسنا في املضمار األكادميي، يتعني علينا أن نالحظ كذلك أن 

هذه التحوالت النيوليبرالية ال تقتصر على هذا امليدان دون غيره. 

فحسبما ذكرنا آنًفا، تفعل هذه العمليات فعلها في ميادين أخرى 

أيًضا: الصحة، واملدارس، والقانون، واإلعالم وغيره. وقد يتطلب 

اخلروج بتفسير أوفى مما كان في مقدورنا أن نسوقه في هذه 

الورقة استخالص هذه العالقات وحتليل الصورة بكاملها. 

بكلمة  التحول  هذا  وْسم  اخلطأ  من  يكون  فقد  ذلك،  ومع 

»احلوكمة« إن كّنا نعني بهذه الكلمة شيًئا يتقاطع في عمومه 

مع املمارسات اإلدارية اجلديدة، مبعنى تغييراً يطرأ على النموذج 

االقتصادي و/أو اإلداري الذي َيِسم العالقات القائمة بني األجهزة 

واألموال  العامة  األموال  وبني  األكادميية،  واملؤسسات  احلكومية 

اخلاصة. وقد افترضنا أن حتواًل عميًقا يجري على قدم وساق 

حتت هذا السطح »الفني«، وهو حتول يخلّف أثره على فهمنا 

األساسي للمعرفة. ويعمل هذا التحول على تغيير ما ُيفهم على 

الدميوقراطية  املجتمعات  في  اجلامعات  تؤديه  الذي  الدور  أنه 

أساسها.  في  املعرفة  على  تقوم  التي  والتكنولوجية  العلمية 

ويتمثل القاسم املشترك بني هذه التحوالت في ضياع استقالل 

األكادميية  املعرفة  استقالل  أخرى:  مرة  جهتني  من  اجلامعة، 

للمعرفة  النفعي  الفهم  ويرتبط  األكادميية.  املؤسسة  واستقالل 

ف على  باملعرفة بوصفها منتًجا يدّر األرباح: املعرفة التي توظَّ

الدوام خلدمة غاية محددة سلًفا. ويكمن التناقض اجلوهري هنا 

في االفتراض املسبق الذي منلك مبوجبه املعايير التي تتيح لنا 

أن نقّيم املعارف اجلديدة قبل إنتاجها، في الوقت الذي ُتعّد فيه 

املعرفة ذات اجلدوى احلقيقية معرفة في وسعها أن تؤثر على 

م. وبهذا املعنى، تفتقر  معاييرنا بشأن ما هو ُمجٍد وما هو قيِّ

املعرفة اليوم إلى استقاللها احلقيقي وتفتقر، نتيجًة لذلك، إلى 

القدرة التي تتحلى بها والوعد الذي قطعته على نفسها. 

وثانًيا، علينا أن نلتزم جانب احليطة إزاء ما قد نصطلح على 

تسميته بأيديولوجيا احلوكمة. وعلى نحو أكثر واقعية، ينبغي لنا 

أن نضع أيدينا على اختالف واضح ال لبس فيه بني االشتراطات 

فمن  املصطلح.  هذا  عليها  ينطوي  التي  والفاسدة  الصاحلة 

املشروع أن نطالب بأنه يجب على اجلامعات أن تتولى املسؤولية 

األكادميي  السلك  أعضاء  يهدر  أال  ينبغي  وأنه  موازناتها،  عن 

األموال العامة وأن يستخدموها على الوجه األمثل، وأن ال تنظر 

األوساط األكادميية إلى نفسها كما لو كانت برًجا عاجًيا ال شأن 

له باجلمهور، وإمنا باعتبارها تقيم عالقة رمزية ترّد اجلميل إلى 

هذا اجلمهور - من ناحية التعليم ومن ناحية الثمار التي تؤتيها 

ف هذه االشتراطات  األبحاث التي جُتريها كذلك. ومع ذلك، توظَّ

التي  »الكيفية«  تغير  ال  أيديولوجيا  باعتبارها  اليوم  الصاحلة 

ذ النشاط األكادميي من خاللها فحسب، بل تغير »ماهيته«  ينفَّ

أيًضا. وحسبما تبّينه الدراسات التي استشهدنا بها أعاله، ال 

القياس والتقييم  ُتعّد أساليب احلوكمة ومراجعة احلسابات - 

الجماهير«،  »حكمة  على  يعتمد  ا 
ً

سوق كانت  لو  كما  ا 
ً

أيض السياسة  تعمل  عليه، 

النيوليبرالية  فرض اإلصالحات 
ُ

وبالتالي فهو يقع تحت هيمنة خطاب شعبوي. وت

السيطرة على غرار نموذج  آليات  م  صمَّ
ُ

المنتظمة. وت السياسية  العملية  خارج إطار 

أنفسهم  يحكمون  الذين  المستقلون  األفراد  يملكها  التي  الذاتية  السيطرة 

بأنفسهم، والذين ال تدور صفتهم العقالنية إال على مدار مصلحتهم الذاتية.
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والرقابة والشفافية - مجرد أدوات غايتها إضفاء التحسينات على 

اإلطالق، بل يجري إضفاء هالة عليها: فهي تعّبر عن وسيلة تتحول 

إلى الغاية في نفسها. وتتحول املعرفة بجميع فروعها وبالتدريج 

كافة  التعليم مبيادينه  ويتحول  معلوماتية ضئيلة،  وحدات  إلى 

إلى تدريب تقني. ومن املؤكد أن أول ما يتأثر تأثرًا سلبًيا بهذه 

العمليات مجاالت من قبيل العلوم اإلنسانية، والعلوم االجتماعية 

النوعية  املنهجيات  توظف  التي  تلك  أقل - وال سيما  إلى حّد 

منها. ومع ذلك، فلنا أن نخمن أن امليادين األخرى - وإلى حد 

يبلغ العلوم الطبيعية ويشملها - سوف تتأثر سلًبا كذلك بهذا 

التسليع و«التذرير« الذي ميس املعرفة. 

***

ما الذي نطرحه في ضوء ما تقّدم؟ تكمن وجهة نظرنا - 

وبصرف النظر عن النزعة املثالية التي تبدو عليها للوهلة األولى 

- في أنه ينبغي لنا أن نصّر على رؤية مستنيرة لألكادمييا 

ِرد  باعتبارها مكاًنا إلبداع معارف جديدة بحرّية. واحلرية هنا َت

مبعناها املزدوج، الذي يشمل حرية اختيار املعرفة التي تستحق 

أن ُتنقل، واحلرية من الدولة ومن السوق. ونحن نعتقد أن الطريقة 

السلبية  وآثارها  اجلذرية  التحوالت  هذه  النتقاد  الصحيحة 

اخلطيرة ومقاومتها على نحو قد تكون له صلة باخلطاب احلالي 

تتمثل في اإلصرار على فرقني رئيسيني. فأواًل، ينبغي لنا أن 

نصر على اعتماد متييز ضمن مفهوم احلوكمة: بني احلوكمة 

مبعنى اإلدارة املثلى، وهو معنى حميد يحظى بالترحيب، مقابل 

ما نشير إليه باحلوكمة مبعناها األيديولوجي، الذي يعني في 

التناقض الجوهري هنا في االفتراض المسبق الذي نملك بموجبه المعايير  يكمن 

فيه  عّد 
ُ

ت الذي  الوقت  في  إنتاجها،  قبل  الجديدة  المعارف  نقّيم  أن  لنا  تتيح  التي 

المعرفة ذات الجدوى الحقيقية معرفة في وسعها أن تؤثر على معاييرنا بشأن ما 

م. هو ُمجٍد وما هو قيِّ

للمعرفة.  استعبادية  نظرة  إلى  األقل  على  يؤدي  أو  جوهره، 

ويكمن الفرق اآلخر الذي نعتقد أنه ينبغي لنا أن نصر عليه 

لألبحاث  املقررة  والثانوية  الرئيسية  الغايات  بني  التمييز  في 

النفعية  الغايات  أن  على  نصر  أن  علينا  فيجب  األكادميية. 

واإلنتاجية قصيرة األمد للمعرفة يجب أن تبقى ثانوية داخل 

حرم اجلامعة. ويجب أن تبقى اجلامعة، كما هو حال رسالتها 

األساسية، مكاًنا فريًدا ميكن فيه السعي إلى احلصول على 

املعرفة بصورة مستقلة ومن أجل املعرفة بحد ذاتها. وهذا ما 

ينبغي أن مييز اجلامعة عن غيرها من مواقع املعرفة، التجارية 

واحلكومية منها بصفة خاصة. 

في  عليها  التشديد  في  نرغب  التي  الثالثة  النقطة  وتتمثل 

ضرورة التذكير بأن ما يقع على احملك ال يكمن على اإلطالق في 

مسألة اجلامعة فحسب، بل في الدميوقراطية في الوقت ذاته. 

فحسبما توّضحه حالة إسرائيل، غالًبا ما تستند أيديولوجيا 

احلوكمة إلى االفتراض املسبق الذي يرى أن اجلامعة تشّكل تهديًدا 

محتماًل، ومشكلة محتملة وبؤرة هدر محتملة. وقد افترضنا أن 

وال  أساسه.  في  وتسلُّطّي  للدميوقراطية  مناهض  التوجه  هذا 

يسعى هذا التوجه، بصرف النظر عن بالغته، إلى متكني اجلمهور 

من خالل ترسيخ العالقة التي تقيمها األوساط األكادميية معه. 

فعوًضا عن ذلك، يسعى التوجه املذكور إلى توطيد أركان الدولة 

والسوق على حساب املواطنني. 

عن اإلنكليزية

ترجمة: ياسني السيد


