
الهيئة الشرفية

أدونيس
أنسي الحاج
محمود درويش (فلسطين)
جاك ديريدا (فرنسا )
باسكال جيليفسكي
(مقدونيا )
جواشيم سارتوريوس
(ألمانيا )
أنطونيو كامونيدا
(إسبانيا )
إنغر كريستنسن
(الدانمارك )
روبيرت كيلي
(الواليات المتحدة )
برنار نويل (فرنسا )
بانتي هوالبا (فنلندة )

أوقفوا هذه المجازر

(سوريا )

(لبنان )

هيئة األصدقاء
( تركيا )

أوزدمير إنس
نيكول دو بونشرة
(فرنسا )
نينو جوديس (البرتغال )
كالرا خانيس (إسبانيا )
أ ندري فلت ير (فرنسا )
شولدت (ألمانيا )
عبد الوهاب المودب
( تونس )
سعدي يوسف (العراق )

على مرأى ومسمع من مجتمع دولي صامت ،أو شبه صامت ،متواطىء
أو شبه متواطىء ،يواصل الكيان الصهيوني – منذ أزيد من أسبوعين –
عربدته المتوحشة ضد ّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ،ممارسا ً أبشع أنواع
صد َ مئات األرواح وآالف الجرحى ،منهم كثير من األطفال
القتل والتدمير َح َ
والنساء والمسنّين ،ود َّمر اآلالف من العمارات و البيوت والمؤسسات والبنيات
التحتية ،في ما يشبه تصميما ً همجيا ً على إبادة جماعية لشعب يعاني من أقسى
تحول معه القطاع إلى سجن كبير ال مثيل له في العالم.
أنواع الحصار الذي ّ
إجرام ِه في
إن ح َّمام الدم اإلسرائيلي هذا ،والذي تمثّلت إحدى ذروات
ِ
جوا ً
حي الشجاعيةُ ،مرشَّح لمزيد االندالع بنار التي ال تُبقي وال تَذ َرّ ،
مجزرة ّ
وب ّرا ً وبحراً ،ما لم تنف ّك عقدة ُ لسان المجتمع الدولي ،ومنه األمريكي
الوحشي الجبَان والدعوة إلى إيقافه الفؤري،
واألوربي ،بإدانة هذ ا العدوان
ّ
ورفع كل أشكال الحصار عن شعب غزة ،وإسعاف جرحا ومعطوبيه ،وإعادة
بناء ما د ّمرته اآللة العسكرية اإلسرائيلية الجهنمية.
ونحن ،في بيت الشعر في المغرب ،إذ نحيّي روح التضامن الرائعة التي
عبّر عنها المغاربة ،شعبا ً وقيادةً ،مع إخوانهم الفلسطينية في محنتهم الجديدة،
المتجددة ،ندعو  -بقوة – كل شعراء العالم ومبدعيه ومثقفيه وصنّاع الجَمال
فيه إلى إدانة هذا العمل اإلجرامي الشنيع الذي تصنع به إسرائيل عارا ً سيظل


يصم جبين البشرية مدى التاريخ.

بيت الشعر يف اغمرر

