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على النت

إسرائيل باللبنانية ال كالم وال سالم ،فين خيبر واحد؟
زينب حاوي
ك �س��رط��ان زرع ف��ي ق�ل��ب األم� ��ة ،إس��رائ�ي��ل
ال� �ك� �ي ��ان امل �غ �ت �ص��ب ت �ت �س �ل��ل اف �ت��راض �ي��ًا
وت�ت�غ�ل�غ��ل ب�ي�ن ص �ف��وف ال�ف��اي�س�ب��وك�ي�ين
ه � � ��ذه امل� � � � ��رة .ب� �ع ��د ص� �ف� �ح ��ة «إس� ��رائ � �ي� ��ل
ب��ال�ع��رب�ي��ة» امل � ّ
�روج ��ة» ل�ـ«ال�ك�ي��ان املسالم
وامل �ح� ّ�ب ل�ل�ع��رب» وال�ح��ام�ل��ة «ل ��واء القيم
اإلن�س��ان�ي��ة ون �ب��ذ ال�ع�ن�ص��ري��ة» (األخ �ب��ار
ّ
 ،)2012/9/14أطلت علينا أخيرًا صفحة
«إس ��رائ� �ي ��ل ب��ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة» ال �ت ��ي أن�ش�ئ��ت
ف��ي  18تشرين األول (أك�ت��وب��ر) امل��اض��ي،
م ��زدان ��ة» ب �ص��ورة ال �ق��دس امل�ح�ت�ل��ة على
غالفها .وعلى الرغم من حداثتها ،القت
ً
تفاعال وسخطًا واضحني ،خصوصًا في
الجسم اللبناني .ع��دد املتابعني لها لم
ّ
يتخط  171شخصًا حتى يوم أمس ،ومع
ّ
ذل��ك أط��ل علينا القائمون على الصفحة
أم��س وع� ّ�ب��روا ع��ن امتعاضهم مل��ا ينهال
عليهم من شتائم وصفوها «بالتعليقات
السلبية» ،ورأوا أن م��ا ي� ّ�روج��ون ل��ه يقع
ضمن إط��ار «ت�ع��اون نطمح إل��ى تعزيزه
م ��ع ل �ب �ن��ان ّك �ت �ق��ارب ث �ق��اف��ي ح� �ض ��اري»،
م�ع�ت�ب��ري��ن أن ��ه ال�س�ب�ي��ل ال��وح �ي��د للسالم
ع ��وض ��ًا ع ��ن اس� �ت� �خ ��دام «ال � �س �ل�اح وال� ��دم
وال �ع �ن��ف ال �ج �س��دي وال �ل �ف �ظ��ي» .وت� ّ
�وج��ه
هؤالء إلى الناشطني اللبنانيني ،فكتبوا:
ّ
ً
«ال�ح�ق��د ال ي��ول��د م�س�ت�ق�ب�لا» ،داع�ي�ن إل��ى
ف� �ت ��ح امل � �ج� ��ال أم � � ��ام ال �ج �م �ي ��ع ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر
ك �م��ا ي � �ش ��اؤون ع � ّ�م��ا ي �خ �ت �ل��ج ص ��دوره ��م
م ��ن م ��واق ��ف وآراء ف ��ي ه � ��ذه ال �ص �ف �ح��ة،
ش ��رط امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى «اآلداب ال �ع��ام��ة»،
واعدين الجماهير الفايسبوكية بإعالن
هويتهم الغائبة في األصل في التعريف
بالصفحة.
«إس ��رائ �ي ��ل ب��ال �ل�ب �ن��ان �ي��ة» ال �ت��ي ت�م�ط��رن��ا
م��واع��ظ ف��ي «اح �ت��رام �ه��ا ل�لآخ��ر ول�ح��ري��ة
التعبير وألهمية تعزيز الجانب الثقافي
ال � �ح � �ض� ��اري ب �ي��ن ل� �ب� �ن ��ان وإس � ��رائ � �ي � ��ل»،
و«ع ��راق ��ة ح�ض��ارت�ه��ا ب�ين ال �ش �ع��وب» ،لم
ت �ت��وان ع��ن ن�ش��ر ص ��ور ل�ل�م�ب��ان��ي وامل ��دن

لطوف  -البرازيل
ّ
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة امل �ح �ت �ل��ة ول �ك �ي �ف �ي��ة ت�ع��ل��م
اللغة العبرية التي هي السبيل الوحيد
لـ«تعزيز الروابط وتوطيدها» و«املفتاح
ل �ل��دخ��ول ال ��ى م�خ�ت�ل��ف ال �ح �ض ��ارات» .لم
االستفزاز،
يستكن الفايسبوكيون لهذا
ّ
ّ
ب��ل ع��ل �ق��وا ع�ل��ى ه ��ذه ال �ص��ور ب�ت�م��ن��ي أن
ّ
تكون مسواة في األرض في املرة القادمة،
ّ
ّ
م ��ذك ��ري ��ن إس ��رائ� �ي ��ل ب �ج��رائ �م �ه��ا ،وب � ��أن
ً
فلسطني ستعود حرة مهما طال الزمن.
قليلة كانت املواقف والتعليقات والصور
وال �ت �ف��اع��ل م ��ع ال �ص �ف �ح��ة ال �ح��دي �ث��ة .إذًا،

دعا سماح ادريس
إلى عدم التجاوب إطالقًا
مع الصفحة

ل��م يقع اللبنانيون ف��ي ال�ف��خ ال��ذي أراده
م� ّ
�ؤس�س��و الصفحة نصبه ل�ه��م ،أال وهو
حوار معهم حتى لو كان بالشتائم،
فتح ّ
يصعب تبيان هوية أصحاب
ه
بأن
علمًا
ّ
الصفحة أو تعقب البلد ال��ذي��ن انطلقوا
م�ن��ه .م��ع ذل��ك ،ك��ان ال�لاف��ت إص��رار بعض
ال �ن��اش �ط�ي�ن ع �ل��ى ن �ش��ر ال �ت �ع �ل �ي��ق ع�ي�ن��ه
امل �ع � ّ�ب ��ر ع ��ن غ �ض��ب وس� �خ ��ط ت� �ج ��اه ه��ذا
ال � �ت� ��روي� ��ج ل �ل �ص �ه��اي �ن��ة م� ��ع ك� ��ل ت�ع�ل�ي��ق
تنشره الصفحة .وقد تناقل كثيرون هذا
التعليق ال ��ذي ي�خ�ت��م« :م �ع��ارك التحرير

كالصيام ،ون�ح��ن ب��اق��ون على ص��دورك��م
كالنقش في الرخام ...موعدنا حني يجيء
املغيب موعدنا القادم في تل أبيب نصر
من الله وفتح قريب».
رئيس تحرير مجلة «اآلداب» والناشط
في حملة «مقاطعة داعمي إسرائيل في
ل �ب �ن��ان» ال �ك��ات��ب س �م��اح إدري� ��س ك ��ان قد
دع ��ا أم ��س ع�ل��ى ص�ف�ح�ت��ه ال �خ��اص��ة على
فايسبوك إلى ضرورة عدم االنجرار الى
ه ��ذه ال�ص�ف�ح��ة وامل �ش��ارك��ة ف��ي ال �ت��روي��ج
لها ،وال حتى التفاعل معها عبر كتابة
ّ
ت �ع �ل �ي �ق��ات ت �ش �ت �م �ه��ا .وإذ ي ��ت� �ك ��ئ ع�ل��ى
ال�ق��ان��ون اللبناني ال ��ذي ي �ج� ّ�رم التعامل
ّ
م��ع ال�ع��دو الصهيوني ف��ي ح��ال ت�ب�ّي�نّ أن
منشئيها ل�ب�ن��ان�ي��ون ،ش ��دد ف��ي حديثه
ّ
م� ��ع «األخ � � �ب � � ��ار» ع� �ل ��ى أن ال � �ح ��ل ي�ك�م��ن
ح�ص�رًا ف��ي ع��دم ال�ت�ج��اوب وال�ت�ف��اع��ل مع
ه��ذه ال�ص�ف�ح��ة ب�غ�ي��ة ق�ط��ع ال�ط��ري��ق أم��ام
ت �ح �ق �ي��ق ه ��دف� �ه ��ا األس� � � � ��اس ،وه � ��و ف�ت��ح
ح ��وار م��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين .وي�ظ�ه��ر ذل ��ك كما
ي �ق��ول م��ن خ�ل�ال «س�ع�ي�ه��ا إل ��ى تخفيف
ص �ف��ة «ال� �ع ��دو» ع �ن��د ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ل�ت�ن��زل
الى رتبة خصم» .الصراع برأيه مع عدو
مماثل على مختلف الصعد االقتصادية
والسياسية والثقافية ،ال يلزم اللبنانيني
بالتحاور معه ،فالحرب تتم عبر املزيد
م��ن التعمق وال��دراس��ات واألب �ح��اث عنه.
ّ
يصب
وي��رى إدري��س أن ما يحدث اليوم
ف ��ي ق� �ي ��ام إس ��رائ� �ي ��ل ب �ت �ج �ن �ي��د وت �م��وي��ل
ش��رك��ات أم�ي��رك�ي��ة ب�ه��دف إط�ل�اق حمالت
املقاطعة نفسها .وأعرب
مضادة لحمالت ّ
هنا عن أسفه ملا تبثه بعض الصفحات
اللبنانية التي ّ
تدعي الحرص على حرية
ّ
التعبير وتهاجم مقص الرقابة ،إذ روجت
لصفحة «إس��رائ�ي��ل باللبنانية» قبل أن
تنتبه إلى خطيئتها وتلغي «البوست»
ّ
امل � � � ّ
�روج ل �ل �ص �ه��اي �ن��ة! امل ��ؤس ��ف أن ه�ن��اك
أص��وات��ًا ف��ردي��ة أي �ض��ًا دع �م��ت ال�ص�ف�ح��ة،
وم��ا ت� � ّ
�رو ّج ل��ه إم��ا م��ن ب��اب ال �س��ذاج��ة أو
من باب أنه حتى «العمالة صارت وجهة
نظر»!

