بيروت في  11أيّار 2018
حضرات السيّدات والسادة القيّمين على مهرجانات اررز الدوليّة،
تحيّة طيّبة وبعد،
فقد علمنا أنّكم في صدد دعوة الفنّانة شاكيرام إلى افتتاح مهرجاناتكمم هذا الصيف .نتمنّى لكم ،مخلصين ،ك ّل نجاح؛
فشعبُنا ووطنُنا في حاجة إلى الكثير من النشاطات الفنيّة والثقافيّة ،التي ّ
تعزز اقتصادَه وسياحت َه وسمعت َه في
الخارج ،كما ترسّخ وحدت َه الوطنيّة في الداخل.
أن شاكيرا ستُحْ يي ،قبل أيّام من عرضها في لبنان ،ل
غير ّ
حفل في تل أبيب؛ تل أبيب المشيّدةِ على أنقاض يافا
ْ
حصلت في مثل هذه اريّام من العام  .1948ونحن ،في حملة المقاطعة
ي التي
ِ
وجوارهام بعد جرائم التطهيرم العرق ّ
في لبنان  ،وفي لجنة "قاطع " 1،كما في حملة المقاطعة العالميّة ( ،)BDSنَعتبر ّ
أن إحيا َء العروض في
"إسرائيل" إغفا ٌل للجرائم اسسرائيليّة في فلسطين ولبنان  .وهذا هو ما وعاه مئاتُ الفنّانين والمثقفين العالميين الذين
منهم :رودجرم ووترز ،ولورد،م وسنوب دوغ ،وألفيس
ي ،و
امتنعوا عن المشاركة في أ ّ
ي نشاط داخل الكيان الصهيون ّ
كوستيلو ،وجان لوك غودار... ،
ٌ
كما أنّنا نعتبر ّ
استفزاز لقسم كبير جدّا من الشعب
اسإرائيلي،
أن استقبالَها في لبنان ،قبل أ علن إلغاءها لعرضها
ّ
ي وسياساته التهجيريّة والتدميريّة.
ي ،المكتويم منذ العام  1948بنيران الجي اسسرائيل ّم
اللبنان ّ
ْ
ق اسنسان في
أكثر من نداءٍ و ّجهه إليها ،قبل أعوام،
لقد
ُ
ضربت شاكيرا بعرض الحائط َ
أنصار المقاطعة وحقو ِ
ي إسرائيليم" سنة  2011في دولة اربارتهايدم والعدوان
العالم ،للمتناع عن المشاركة في "مؤتمرم رئاس ّ
اسسرائيليّة .وقد بعثنا إليها مؤ ّخ لرام رسالةل (باسنكليزيّة) نحثّها فيها على إلغاء عرضها في تل أبيب قبيْل التو ّجه
نص الرسالة.
إلى لبنان .ونحن نرفق ههنا ّ
كما نرفقم أدناه راب ل
طا لعريض ٍة وطنيّ ٍة كنّا قد أصدرناها قبل أعوام ،وتتض ّمن تواقي َمع مئات المثقّفين والفنّانين
بمطالب متعدّدةّ ،أولُها" :عد ُم استضافة فنّانين أو مثقّفين أو
والقانونيين والسياسيين اللبنانيين ،يطالبون فيها
َ
متورطين في دعم "إسرائيل" أو تلميع صورتها ،إ ّما بالتصريحات العلنيّة ،أو بالمشاركة في
أكاديميين عالميين
ّ
2
نشاطات داخل الكيان المذكورم".
السيّدات والسادة،
نتمنى عليكم ّ
ّ
ي ،على إلغاء عرضها في تل أبيب قبل المجيء إلى لبنان؛
حث الفنانة شاكيرا ،وهي من أ ٍ
ب لبنان ّ
مجرد " ّ
ّ
يقف "على مساف ٍة واحدة" من المعتدي
محط ٍة" أخرى للكسب والتكسّب،
فلبنان ليس
ّ
والفن يمكن أن َ
نضمام إلى العريضة اللبنانيّة للمقاطعة
والمعتدى عليه ،ومن الظالم والمظلوم ،ومن القات ِل والقتيل .كما نناشدكمم ا
َ
ّض لجرائمه.
ي فنّان داعم
للعدو أو مبي ٍ
ّ
وا متناع في المستقبل عن استضافة أ ّ
وتقبّلوا آيات ا حترام
حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" ،ولجنة "قاطع"
،...تأسست اللجنة ربيع العام  ،2016وتض ّم فنانين ومثقفين وحقوقيين وأساتذة جامعيين ،من بينهمم :نضال ارشقر ونصري الصايغ
http://www.boycottcampaign.com/index.php/ar/activities/actions/908-2016-05-22-17-59-01
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