حملة المقاطعة في لبنان :رسالة إلى شاكيرا
بعثت حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان الرسالة اتتية إلى شاكيرا ،هذه ترجمتها من
.انإكليزيّة
بيروت في  11أيّار 2018
،العزيزة شاكيرا
ضا في  13ت ّموز القادم ...إلى أن
لقد ملك
الحماس قلوبَنا حين علمنا أإّ ِك قادمة إلى لبنان لتُحْ يي عر ً
ُ
.ع ِلمنا أإّ ِك تزمعين إقامةَ
عرض في تل أبيب قبل ذلك بأيّام ( 9ت ّموز)
ٍ
!نحث ّ ِك يا شاكيرا على أن تلغي عر َ
ض ِك في تل أبيب
ي ".فلعلّك تدركين ،إذنّ ،
ي
"فخرك الشدي ِد
ت عن
لطالما تحدّث ِ
ِ
ِ
أن الكيان الصهيوإ ّ
بميراثك اللبناإ ّ
يعادي لبنانَ دو ًما؛ فلقد ّ
الحرب عليه ،ويواصل حتى اللحظة تهديدَ الشعب
وتكرارا
مرارا
شن
ً
ً
َ
إواياكّ ،
غناءك في تل أبيب (التي
فإن
ي بالويل والثبور وعظائ اممور .ولذلك ،فإإّه أيّا كاإت
ِ
ِ
اللبناإ ّ
ب ْ
ٌنيت على أإقاض يافا وبلدا ٍ
ي سنة  )1948سيُسه
ي الصهيوإ ّّ
ت فلسطينيّ ٍة مجاورةٍ بعد التطهير العرق ّ
رأسك
مسقط
المتكررة على
.في"تبييض" جرائ "إسرائيل" وفي طمس اعتداءاتها
ِ
ِ
ّ
َ
ثثا فتيا ٍ
ت فلسطينيّات يرقصن على أإغام إحدى أغنياتك الجميلة
في شريط اليوتيوب هنا ستجدين
ّ
ي؛ كما ُحك على أ ّمها
إحداهن ،واس ُمها عهد التميمي ،قابعةٌ في
("" " "") .اليوم،
ٍ
سجن إسرائيل ّ
س ْ
ض ْ
ضت لمضايقا ٍ
لبت حقوقَها انإساإيّة ،و ُحك
وتعر ّْ
ربت عهد،
ضا بالسجن .ولقد ُ
أي ً
ت جنسيّة ،و ُ
ّ
ْ
ي
عليها بالسجن ثماإيةَ شهور؛ وك ّل ذلك مإّها
دافعت عن إفسها وعن عائلتها في وجه جند ّ
ي ٍ إسرائيل ّ
محت ّل " .بل ّ
الجهر بضرورة ا"عتداء
إن صحافيّا إسرائيليّا ،واس ُمه بن كاسبيت ،ذهب إلى ما يُشبه
َ
ي ً
قائث" :في حالة بنات [التميمينّ ،
فإن علينا أن إنتزع حقّنا في فرص ٍة أخرى ،في الظثم ،بث
الجنس ّ
"!شهودٍ ،و" عدسات تصوير
،شاكيرا
ت "إسرائيل" على الرغ من ّ
إاشدوك
كثيرا من الفلسطينيين وانسرائيليين
في العام  2011زر ِ
ِ
أن ً
ت عن "السثمْ ".
لكن ،في غضون امعوام السبعة امخيرة ،تصاعد
عدم تلبية الدعوة .وهناك ،تحدّث ِ
ي وا"إتهاكاتُ انسرائيليّة لحقوق
ي لرراضي الفلسطينيّة ،وتفاق
ُ
العنف انسرائيل ّ
ا"حتث ُا انسرائيل ّ
.انإسان ،وتزايدت التهديداتُ انسرائيليّةُ للبناإيين
ت في إحدى
ت عن "السثم" يا شاكيرا.
واليوم إسألك ،تما ًما كما سبق أن سألتِنا أإ ِ
سنة  2011تحدث ِ
َ
ف على أنكَ تقصد ذلك ل
سره يرا ِقب
"!أغنيا ِت ِك" :أصحي ٌح أنكَ تريده؟ إذن
فعل .العال ُم بأ ْ
تصر ْ
ّ
ت يا شاكيرا تريدين السثم ،فقفي إلى جاإب العدالة
!إذا كن ِ

السثم ً
فعث ،فأصيخي السم َع إلى الفلسطينيين واللبناإيين يدعوإك إلى مقاطعة
ت تريدين
إذا كن ِ
َ
اسمك من أجل
ي والقمع باستخدام
ِ
"إسرائيل "،وإلى عدم السماح لنظامها القائ على الفصل العنصر ّ
.غسل جرائمه
قرروا ّأ" يقدّموا أيّا من
ت تريدين
إذا كن ِ
السثم ،فقفي إلى جاإب مئات الفنّاإين في العال الذين ّ
َ
آخره المغنّية النيوزيلنديّة "لورد
".عروضه الفنيّة هناك ،وكان َ
ُ
المثيين في كافّة أرجاء العال يقفون ضدّ السياسات انسرائيليّة القائمة على القمع،
اليوم ،هناك
ي .وكجزءٍ من هذا النضاا
ي،
ِ
واإتهاك حقوق انإسان ،وا"حتثا ،والفصل العنصر ّ
والتطهير العرق ّ
ُو ْ
لدت حركةُ مقاطع ٍة اقتصاديّ ٍة وثقافيّ ٍة وفنيّ ٍة نسرائيل ،وباتت وسيلةً فعّالةً لحشد الجهود وتنظيمها
.في وجه هذه الجرائ
ْ
أفلحت حركةُ المقاطعة في مواجهة إظام امبارتهايد في جنوب أفريقيا .وإعتقد أإها يمكن أن
لقد
ضا
ي والعدالة الحقيقيّة في منطقتنا أي ً
.تنج في بناء السثم الحقيق ّ
إناشدك يا شاكيرا ألّا تشذّي عن موجة المقاطعة العالميّة المتصاعدة .لقد إبّهنا رودجر ووترز جميعَنا
ِ
حين قاا ّ
ْ
أدركت
"إإن الوقوف جاإبًا ،صامتين و"مبالين ،ل ُه َو أعظ ُ الجرائ قاطبةً ".والفنّاإة لورد
أن "الغناء في تل أبيب سيَ ْ
ظهر وكأإّه دع ٌ لسياسات الحكومة انسرائيليّة ،حتى ْ
ّ
إن ل إعلّ ْق على
سه [أو ردّهن ،ولو بأحسن النوايا وأفض ِل الموسيقى".
ي؛ فهذا الشعور " يمكن عك ُ
الوضع السياس ّ
ْ
ضها هناك
.وحين
أدركت ذلك ألغت عر َ
حذو لورد ،ووترز ،وماسيف أتّاك ،وتيندرستيكس ،وليفتفيلد،
ِ
إدعوك يا شاكيرا إلى أن تحذي َ
وفايثليس ،وغوريثز ساوإد سيستي  ،وألفيس كوستيللو ،وكارلوس ساإتاإا ،وبوإو/يوتو ،وسنوب
ً
دوغ ،ومئا ٍ
أصث أن "يُعيروا" سمعت َه الجيّدة
ضه في "إسرائيل"ّ أو رفضوا
ألغوا عرو َ
ت آخرين ْ
.من أجل تبييض جرائ "إسرائيل" وتلميع اإتهاكاتها لحقوق انإسان
ض ِك في تل ابيب .والرجاء
إنتظر رد ِّك يا شاكيرا ،وإتطلّع إلى
ِ
لقائك في لبنان ...بعد أن تلغي عر َ
.إعث ُمنا ْ
إن كنت ترغبين في مواصلة الحديث معنا في هذه المسألة المه ّمة
سره يراقب"
"!العالم بأ ْ
بك ّل إخثصا
حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل"ّ في لبنان

