الجامعة في خدمة الحكومة والجيش

شرح عن «الهسبراه»
المؤسّ سات األكاديميّة تتجنّد لتسويق إسرائيل
أيّار 2013
إصدار :جمع ّية ال ّثقافة العرب ّية.
عام :د .روضة عطا اهلل.
إشراف ّ
إعداد :يارا سعدي.
تحرير :إياد برغوثي.
تصميم :إيمان عودة.
الشبابي»،
يصدر التقرير ضمن مشروع «الراصد» وبرنامج «التمكين
ّ
بدعم من صندوق المجتمع المفتوح

تفاصيل التواصل مع الجمع ّية:
جمع ّية الثقافة العرب ّية -شارع توفيق ز ّياد  ،17الناصرة
هاتف04-6082352 :
إلكترونيaca1998@gmail.com :
بريد
ّ
موقع الجمع ّيةwww.arabca.org :

اإلس��رائيلية ،مؤخ��رًا ،إل��ى مس��اقات التعلي��م
والكلي��ات
أضاف��ت اجلامع��ات
ّ
ّ
اخملتلف��ة املقترح��ة عل��ى الط�لاب ،برام��ج ومس��اقات «الهس��براه» (كلم��ة
إس��رائيلي متعلّ��ق
احلرف��ي :تفس��ير أو ش��رح) ،وه��و مصطل��ح
عبريّ��ة معناه��ا
ّ
ّ
اإلس��رائيلية.
والدبلوماس��ي للمواق��ف
والسياس��ي
اإلعالم��ي
ف��ي التمثي��ل
ّ
ّ
ّ
ّ
تهدف مس��اقات «الهس��براه» بش��كل معلن وواضح إل��ى توفي��ر األدوات واملهارات
لتسويق إسرائيل وسياساتها في
اإللكترونية
العالم عب��ر املواق��ع
ّ
االجتماعي،
وش��بكات التواص��ل
ّ
وتعتبره��ا اجلامعات إجنازًا ومدعاة
للفخ��ر .تخل��ق هذه املس��اقات
األكادميية
جليا بني املبادئ
ً
ّ
تناقضا ّ
االس��تقاللية
املؤسس��ة عل��ى
ّ
ّ
السياس��ية والنقديّ��ة واحلريّ��ة
ّ
الفكريّ��ة ،كم��ا تؤكّ��د م��دى
والكلي��ات
ت��ورّط اجلامع��ات
ّ
ودبلوماس��يا.
أمني��ا وعس��كريّا
احلكومي��ة،
اإلس��رائيلية بالسياس��ات
ّ
ّ
ّ
ّ
يكش��ف التقري��ر التال��ي مضام�ين برام��ج ومس��اقات «الهس��براه»
اإلس��رائيلية ،مص��ادر متويله��ا وارتباطه��ا
األكادميي��ة
املؤسس��ات
ف��ي
ّ
ّ
ّ
عاملي��ة.
صهيوني��ة
مييني��ة
اخلارجي��ة واإلع�لام وأجس��ام
ب��وزارات
ّ
ّ
ّ
ّ
الرسمي (بالعبريّة)
1خبر جامعة حيفا حول ابتداء الدورة في موقعها
ّ
wordpress.haifa.ac.il/?p=3912
خبر عن الدورة (بالعبريّة)www.inn.co.il/News/News.aspx/245625
2خبر جامعة حيفا حول مساق سفراء في صفحتها على موقع الفيسبوك (بالعبريّة)
facebook.com/univ.haifa.ac.il/posts/224914787654824
إعالن عن املساق للفوج الثاني
http://goo.gl/QraDl
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سفراء العدوان في الشبكة

3

ب��دأت جامع��ة حيف��ا بتدريس مس��اق «س��فراء في
الشبكة» عام  ،1 2012وقد اعتبرت الدورة األولى املساق
نص اإلع�لان  2عن الدورة
جنا ًحا كبي��رًا كما يظهر في ّ
الثاني��ة لهذه الس��نة ( ،)2013حي��ث تفتخر اجلامعة
بإجنازات املساق ،ومنها تنسيق خرّيجيها «مركز حرب»
االجتماعي.
اإلسرائيلي وعدوانه األخير على غزة في شبكات التواصل
لدعم اجليش
ّ
ّ
مؤسسي مساق
يقول إيلي أفراهام ،محاضر في قسم اإلعالم في جامعة حيفا ومن ّ
«سفراء في الشبكة» ، 3في مقابلة معه حول املساق« : 4عندما يكون هناك ادّعاءات
كاذبة حول إس��رائيل ،كوصفها بدولة فصل عنص��ر ّي ،يجب تزويد الناس باملعرفة
كيفية
واألدوات ليتح ّدثوا ض ّد تلك االدّعاءات» ،ويضيف أفراهام« :الفكرة الرئيسة هي
ّ
اإلسرائيلية وتعزيز وجهة نظرها».
اس��تخدام وسائل اإلعالم اجلديدة لنشر الرواية
ّ
ويقول ديفد خوربيتش ،أحد املبادرين لهذا املساق ،في مادة إخباريّة أخرى عن املساق
احلقيقية اليوم هي على الرأي
الرسمي جلامعة حيفا« :املعركة
نشرت على املوقع
ّ
ّ
التركي» حيث ظهر أن ّنا نواجه في العالم شبكة
العا ّم ،وقد برز ذلك في «األسطول
ّ
جمعيات تعمل ض ّد إس��رائيل وتنش��ر معلومات كاذبة .إس��رائيل تظهر كقامعة
ّ
اإلسرائيلي موصوفون كقتلة بدم بارد.
رئيسة حلقوق اإلنسان في العام ،وجنود اجليش
ّ
بآلياتها .املتح ّدث باسم الوزارة يستطيع
الوزارات
احلكومية حتاول التعامل مع الوضع ّ
ّ
شخصية والتح ّدث
رس��مي ،أما نحن الطالب فنس��تطيع بناء عالقات
إصدار بيان
ّ
ّ
5
حقيقية للتأثير».
إمكانية
لي ،كشباب نعيش في واقع الدولة ،عندنا
ّ
ّ
كمصدر أو ّ ّ
أكادميي��ة مس��اق «س��فراء
يعك��س خط��اب املتح ّدث�ين أع�لاه ع��دم
ّ
احلقيق��ي والصري��ح بتجني��د
ف��ي الش��بكة» ،ويظه��ر هدف��ه
ّ
اجلامعي�ين لتس��ويق سياس��ات إس��رائيل بش��كل مباش��ر.
الط�لاب
ّ

3صفحة ميساف «سفراء بالشبكة» في موقع جامعة حيفا
www.shagririm.haifa.ac.il/index.php/about-us
صفحة الفيسبووك للمساق في موقع الفيسبوك
www.facebook.com/shagririmhaifa
4مقابلة مع إيلي أفراهام عن مساق الهاسبارا في جامعة حيفا:
www.cjnews.com/campus/haifa-u-course-teaches-web-hasbara-strategies http://wordpress.haifa.ac.il/?p=3906
http://wordpress.haifa.ac.il/?p=3906 5

كتيبة سفراء في الجامعات
مس��اق «س��فراء ف��ي الش��بكة» لي��س الوحي��د م��ن نوع��ه ف��ي املؤسس��ات
اإلس��رائيلية حي��ث تق��دم جامع��ة ت��ل أبي��ب ف��ي الس��نني األخي��رة
األكادميي��ة
ّ
ّ
مؤسس��ة
مس��اقا بعن��وان ن��ادي الس��فراء « ،»Ambassador Clubكم��ا توفّ��ر
ّ
إمكاني��ات التدري��ب والتأهي��ل.
مش��ابها يوفّ��ر
برنامج��ا
األكادميي��ة
أريئي��ل
ً
ً
ّ
ّ
الطالبي��ة
ات��اد النقاب��ات
كم��ا يوفّ��ر حّ
ّ
برنامج��ا ف��ي نط��اق
اإلس��رائيلي
ً
ّ
«الهاس��باراه» ،وال��ذي يه��دف حملارب��ة
الش��رعية ع��ن
«الالس��امية ون��زع
ّ
ّ
دول��ة إس��رائيل» ،حي��ث يحص��ل كل
مش��ارك عل��ى ألف��ي دوالر مقابل نش��ر
تعليق��ات ورس��ائل في مواق��ع التواصل
أس��بوعيا.
االجتماع��ي خلمس س��اعات
ّ
ّ
تعم��م النقابات اخملتلف��ة تعليمات
كما ّ
أهمية تس��ويق إس��رائيل
ودعاي��ات حول
ّ
ف��ي العال��م ،مث��ال عل��ى ذل��ك إع�لان
نش��رته نقاب��ة ط�لاب جامع��ة حيف��ا تدع��و في��ه الط�لاب لتس��ويق إس��رائيل
6
س��ياحية إل��ى خ��ارج الب�لاد .
«باألس��لوب الصحي��ح» حت��ى م��ن خ�لال رحل��ة
ّ
هرتس��ليا التي
كلية
املؤسس��ات
ولع��لّ أبرز
ّ
ّ
األكادميية في مج��ال «الهاس��باراه» هي ّ
ّ
يض��م البرنامج العديد
توفّ��ر برنامجا س��نويّا ألكثر م��ن مئتي طالب من ثالث�ين دولة.
ّ
م��ن احملاضرات مبواضي��ع اإلعالم واالقتص��اد والتاريخ بهدف «تس��ليح الط�لاب بأحدث
قضي��ة إس��رائيل» . 7مع نهاي��ة البرنامج
كيفي��ة تقدمي
البح��وث والبيان��ات ودارس��ة
ّ
ّ
6دعاية نقابة الطالب في جامعة حيفا  -تدعي الطالب لتسويق إسرائيل في العالم
www.agudahaifa.co.il/content/%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%A9%
D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
7شرح عن برنامج كلية هرتسليا
www.standwithus.co.il/programs.asp
8موقع واينت (العبريّة( www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4306545,00.html 16-11-2012
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اإلس��رائيلية.
اخلارجية
الس��نو ّي يحصل الطالب على «وثيقة اعتماد» مص ّدقة من وزارة
ّ
ّ
الطالب العا ّم
اتاد ّ
وقد برزت برامج «الهسباراه» خالل العدوان األخير على غزة ،إذ شكّل حّ
حربيا» يهدف إلى نشر الرّسائل في شبكات التواصل
أيضا «مركزًا
في كل ّّية
هرتسليا ً 8
ّ
ّ
اإلس��رائيلي وعدوانه بتنس��يق مع وزارة اإلعالم و»الهاسباراه»،
االجتماعي لدعم اجليش
ّ
ّ
اإلس��رائيلي وم��ن مكتب رئي��س الوزراء مباش��رة.
كم��ا تلقّ ��ى معلومات��ه من اجلي��ش
ّ

ميينية وتتلّقى الدعم منها،
باإلضافة لذلك ،تتعاون البرامج واملساقات مع ع ّدة جهات ّ
على سبيل املثال :يتعاون مساق جامعة حيفا« ،سفراء في الشبكة» ،مع :وزارة اإلعالم
صهيوني يهدف الستقطاب
واخلارجية ،و» ،»Stand With USو»جتليت» (برنامج
ّ
ّ
اتاد «إسرائيل في
الشباب اليهود من العالم لزيارة إسرائيل والهجرة إليها) ،و» -»ICCحّ
الفلسطينية
للقضية
(مؤسسة تعمل ض ّد اجملموعات الداعمة واملؤيّدة
اجلامعي
احلرم
ّ
ّ
ّ
ّ
جمعيات لتسويق (هسبراه) إلسرائيل. 10
اتاد
في اجلامعات
األمريكية) -»CoHaV« ،حّ
ّ
ّ

وتشابها أقرب للتطابق
نظرة أعمق على مساقات وبرامج «الهسباراه» تكشف عالقة وطيدة
ً
عموما ،من حيث األجندة واخلطاب ومصادر التمويل.
اإلسرائيلي
بينها وبني احلكومة واليمني
ً
ّ

ينعكس هذا التعاون في مضامني مساق «سفراء في الشبكة» واحملاضرين
عاملية ،كذلك في عضويّة ممثّلني عن
صهيونية
فيها ولقاءات الطلبة مع وفود
ّ
ّ
املؤسسات املذكورة في هيئة توجيه املساق ومشاركتهم في وضع منهاج
ّ
اخلارجية ،ممثّل عن
تتكون عضويّة الهيئة من :ممثّل عن وزارة
التعليم ،حيث
ّ
ّ
وزارة اإلعالم ،ممثل عن « »CoHaVوسفراء ومتكلّمني عن احلكومة سابقني .11
ومؤسسة «»Stand With US
اإلسرائيلية
واخلارجية
إ ّن متويل وزارتي اإلعالم
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية
حتول اجلامعات ألذرع خاضعة للحكومة
ملساقات «الهسبراه» تثبت ّ
ّ
جتنّد طالبها لتسويق احلروب واالحتالل والفصل العنصر ّي ،بدال من أن تكون
موضوعية،
أكادميية
وإنساني وتنتج أبحاثا
علمي ونقد ّي
حيـّزًا لبلورة خطاب
ّ
ّ
ّ
ّ
هذا األمر ي ّتضح أكثر وأكثر من خالل مضامني هذه البرامج واملساقات.

تمويل الحكومة وأجسام يمينيّة

5

توفّ��ر وزارة اإلع�لام «والدعاي��ة» (الهس��باراه) التموي��ل له��ذه املس��اقات ف��ي جامعة
اليميني��ة
واملؤسس��ة
ومؤسس��ة أريئي��ل ،بينم��ا تدع��م وزارة اخلارجي��ة
حيف��ا
ّ
ّ
ّ
كلية هرتس��ليا.
األميركي��ة « »Stand With USمس��اق جامع��ة ت��ل أبي��ب وبرنامج ّ
ّ
صهيونية ،تس��عى لتسويق
أمريكية ذات أجندة
جمعية
جمعية  Stand With USهي
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلس��رائيلية في العالم .وقد تأكّ��د ضلوعها مرّات عديدة بنش��ر الكراهية ض ّد
الرواي��ة
ّ
الفلس��طينيني واملس��لمني ،ووقوفه��ا وراء حم�لات عنصريّ��ة مختلفة ،منه��ا محاولة
ّ
الدميقراطي واآلم��ن الوحي��د للكويريّني ف��ي املنطقة» . 9
ك»امل��كان
إس��رائيل
تس��ويق
ّ

 9ضمن حمالت  Stand with usحملة لتسويق إسرائيل كداعمة للكويرين ،وقد مت ّ الكشف والعمل
ض ّدها في حملة www.pinkwatchingisrael.com Pinkwatching Israel

10اجلهات املشاركة مبساق سفراء بالشبكة www.shagririm.haifa.ac.il/index.php/about-us

11الهيئة االستشارية ملساق سفراء في الشبكة

www.facebook.com/photo.php?fbid=368544849918599&set=a.169593229813763.29451.16958908
9814177&type=1
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المضمون ظاهر من العنوان

اإلس��رائيلية عل��ى متح ّدث�ين
والكلي��ات
تعتم��د برام��ج «الهاس��براه» ف��ي اجلامع��ات
ّ
ّ
والعاملي��ة ،يق ّدمون مضامينها
احمللية
الصهيونية
واملؤسس��ات
ومحاضري��ن من الوزارات
ّ
ّ
ّ
ّ
األكادميية أوضح األمثلة لذلك.
كلية «أريئيل»
ّ
األساسية ،ولعلّ مساق «الهس��براه» في ّ
ّ
«هس��براتية»
يح�� ّدد منه��اج 12ال��دورة هدف�ين للمس��اق وهم��ا )1( :نش��ر معلوم��ات
ّ
إعالم��ي
وإعالمي��ة م��ن خ�لال الط�لاب املتدرّب�ين ( )2تش��كيل الط�لاب لص��دى
ّ
ّ
مضاع��ف لتعمي��م املعلوم��ات القائم��ة ف��ي وزارة «الهس��براه» والش��تات.
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الهسبراه كهسبراه

باإلضاف��ة إل��ى جتني��د الط�لاب لتس��ويق إس��رائيل ،يش��كّل البرنام��ج بح�� ّد
اإلس��رائيلية وللدول��ة ،حي��ث نش��رت مواق��ع
ذات��ه تس��ويقً ا كاذبً��ا للجامع��ات
ّ
إخباريّ��ة مختلف��ة تقاري��ر عن برنام��ج املس��اق كرواي��ة للتعايش في إس��رائيل.
مث��ال عل��ى ذلك ،تقرير انتش��ر بش��هر م��ارس  2013بعن��وان« :طالب مس��لمون،
17
يتجمع��ون لتحس�ين ص��ورة إس��رائيل ف��ي العال��م» .
دروز ويه��ود،
ّ

أما برنامج مس��اق جامعة تل أبيب ،فيتخلّله لقاء مع مستش��ار سابق لرئيس احلكومة،
ّ
مؤسس��ة Palestinian
حاليني وس��ابقني جليش االحتالل
متح ّدثني
اإلس��رائيلي ،ورئيس ّ
ّ
ّ
13
متول حركة
 Media Watchونائ��ب مدي��ر
جمعي��ة  Central Fund for Israelالت��ي ّ
ّ
الطالبي��ة ، 14الت��ي تعمل عل��ى قمع الط�لاب العرب واحملاضرين اليس��اريّني
«إم ترتس��و»
ّ
16
15
إس��رائيليني .
إرهابيني
جمعي��ة «حننو» للدف��اع ع��ن
ومت��ول
والالصهيوني�ين  ،كم��ا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

12

األكادميية www.buz.arieluc.org/node/208
منهاج مساق الهاسبرا في كلية أريئيل
ّ

13عالقة  Central Fund for Israelبحركة إم ترتسو www.hahem.co.il/friendsofgeorge/?p=1346
للطلبة العرب
طالبية
14حركة “إم ترتسو” هي حركة
ميينية عنصريّة تشكّل في السنوات األخيرة تهدي ًدا ّ
ّ
ّ
الال-صهيونيني واليساريّني ،حيث
قمعية للمحاضرين
السياسي في اجلامعات ،وتعمل أداة
وحرّيّة نشاطهم
ّ
ّ
ّ
عموما ،والناشطني منهم
الطلبة العرب
نشطت هذه احلركة في كلّ اجلامعات في إطار التحريض ض ّد ّ
ً
خصوصا في قضية إحياء ذكرى النكبة وقضية األسرى
عربي،
طالبي
خصوصا ،عند أ ّي مبادرة أو حترّك
ً
ً
ّ
ّ
شخصيات قياديّة .كما وعملت احلركة على إغالق قسم العلوم السياسية في جامعة بن
واستضافة
ّ
للصهيونية”.
غوريون– بئر السبع بسبب أجندتها ،والتي وجدتها احلركة “مسيئة
ّ

8

 15مقالة عن متويل ومضامني دورات الهاسبارا في جامعة حيفا وتل أبيب (عبري)
www.hahem.co.il/friendsofgeorge/?p=2847
16معلومات عن جمعية حننو www.hahem.co.il/friendsofgeorge/?p=2240
www.blogs.timesofisrael.com/muslim-druze-and-jewish-students-band-together-to-improve-israels/global-image
www.jpost.com/InJerusalem/ArtsAndCulture/Article.aspx?id=309464&prmusr=ospPNLnMsogH 17
Mz%2
FBt3oysnXdghKrZqzS6HDusMl0mW1f5sqMdXwWzbCZQ%2BoocCKh

كلمة أخيرة

اإلعالمية وعجزها عن
ما تكش��فه هذه البرامج هو :أوّال ،تدهور صورة إس��رائيل
ّ
مواجهة حمالت املقاطعة إلس��رائيل (وهو موضوع بارز في برامج الهس��براه) ،إذ
وثانيا،
أضح��ت هناك حاجة ألن جتنّ��د الدولة طالب اجلامعات لتحس�ين وضعها؛ ً
اإلس��رائيلية هي ذراع
األكادميي��ة
املؤسس��ات
تؤكّ��د هذه املس��اقات حقيقة أ ّن
ّ
ّ
ّ
حلكوم��ة وسياس��ات الدول��ة ،من حي��ث التمويل واملضام�ين ،وأنها بعي��دة ج ّدا
حتول هذه املس��اقات اجلامعات
ع��ن اخلطاب والقي��م
األكادميية .وبطبيع��ة احلالّ ،
ّ
السياسية اخملتلفة ،وللطالب
مكان أقلّ احتواء لآلراء
اإلس��رائيلية إلى
والكليات
ّ
ّ
ّ
ٍ
ص.
العرب بشكل خا ّ
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عن المشروع
الش��بابي» ف��ي
األكادمي��ي» ع��ن برنام��ج «التمك�ين
انبث��ق مش��روع «الراص��د
ّ
ّ
الش��بابية
العربي��ة ،ال��ذي يه��دف إل��ى تعزي��ز ق��درة القي��ادات
جمعي��ة الثّقاف��ة
ّ
ّ
ّ
والسياس��ي.
اجملتمعي
الفلس��طينية ف��ي الداخ��ل على التأثي��ر والتغيي��ر
العربي��ة
ّ
ّ
ّ
ّ
األكادمي��ي» إل��ى كش��ف السياس��ات واإلج��راءات والتصريح��ات
يس��عى»الراصد
ّ
املؤسس��ات
العنصريّ��ة والتمييزيّ��ة
وامل��س بحق��وق وحريّ��ات ّ
الط�لاب الع��رب ف��ي ّ
ّ
اإلس��رائيلية
الضوء على العالق��ة بني األكادمييا
األكادميي��ة
اإلس��رائيلية ،وفي إلق��اء ّ
ّ
ّ
ّ
وب�ين أجه��زة األمن واالحت�لال ،من خالل رصد وتوثي��ق كلّ مظاهر التميي��ز العنصر ّي
ودولي��ا ،والضغ��ط م��ن أجل وض��ع ح ّد له��ا .يعمل
محلي��ا
والعس��كرة وكش��فها
ً
ً
االجتماعي
تفاعلية للطالب والناش��طني على مواقع التواصل
املش��روع كمس��احة
ّ
ّ
بالعربية
خاص��ة،
حقوقي��ة
االفتراض��ي ،ويض��م تدريب��ات
واعالمية وإص��دار تقاري��ر ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلس��رائيلية.
أه��م قضاي��ا العنصريّة والعس��كرة ف��ي األكادمييا
واإلجنليزيّ��ة ،ح��ول
ّ
ّ

ما العمل ؟

اإلس��رائيلية لنفس��ها عل��ى أنه��ا
من��ذ إقامته��ا ،ت��روّج اجلامع��ات والكلي��ات
ّ
قائم��ة عل��ى احلري��ات والقي��م األكادميي��ة ،كم��ا تفتخ��ر بع��ض اجلامع��ات،
اجلامع��ي ،بينما
كجامع��ة حيف��ا ،على أن ّه��ا توفّر أج��واء التعاي��ش داخل احل��رم
ّ
األكادميي��ة بقم��ع حري��ة التعبي��ر للطالب
املؤسس��ات
ف��ي الواق��ع تق��وم ه��ذه
ّ
ّ
اإلس��رائيلي.
اجلي��ش
ملش��اريع
أبح��اث
كمراك��ز
وتعم��ل
العربي��ة،
والكت��ل
ّ
ّ
املؤسس��ات لم ولن تعترف بسياس��اتها القامع��ة ،وبالتالي
م��ن البديهي أ ّن هذه
ّ
علين��ا كطالب عرب ،نعي��ش هذا الواقع ف��ي حياتنا اليومية ،أ ّن نوث��ق االنتهاكات
األكادميية في إسرائيل.
بهدف تكوين صورة شاملة تفضح حقيقة هذه املؤسسات
ّ

األكاديمي» متعلّق
أساس نجاح مشروع «الراصد
ّ
َّ
بمشاركتكم/ن:
• ارصدوا تصاريح عنصريّة حملاضري اجلامعات والكليات.
األكادميي ،ضد األفراد
الطالبية في احلرم
• ارصدوا أي انتهاك للحقوق واحلريات
ّ
ّ
طالبية.
واجملموعات ،من قبل اجلامعةأو حركات ونقابات
ّ
التعليمية املشروطة باخلدمة املدنية والعسكريّة.
• ارصدوا املشاريع واملنح
ّ
• ارصدوا ظواهر ومشاريع العسكرة.
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