
-أ-وثيقة

لبنانفيالعائمالثقافيالشأنفيوعاملاتعاملينمنبيان

وادانةاللبناتية،الوطنيةللمقاومةتأييذا!28/7/6002فيالصادرالبيانعلىوالموفعاتللموفعينالنهائيةاللائحةيليمافي

الأسنرعمليةيبنة،لمالذياللبنانيةالحكومةلموقفوشجئا12/6/60،02فيلبنانعلىالإسرائيلي-اكأميركيللعدوان

العلميةوالمؤسساتلإسرائيلالداعمةوالشركاتالإسرائيليةالبضائعمقاطعةإلىودعوة/التهحزبئبهاقامالتيالبطولية

الإسرائيلية.والاكاديمية

عاملينلي!تنملاتشعلكنةأ(،ألائحةالعانمالثقافيالشأنفيلبنانداخلمنأولبنانيينعاملينمنبتواقيعالبيانبدأوقدهذا

فيالعاملينأواللبنانيينمن213:الحرييةالعملياتوقضصباححتىالمجموغويلغب(.الائحةلبنانخارجالشأنهذافي

.لبنانخارجوغيرالعربىالعربمنو253/لبنان

شايدوكيرستنإدرشىسماح

:البياننصنيليماوفي

نعلن،أدناهالموفعيننحن،

حرقيتخوخنوهياللبنانيةالوطنيةللمقاومةالواعيتأييدتا-1

أسرانا،استردايىوحرقي،واستقلالناسيادتناعنالدفاع

والعربياللبنانيالشعبكرامةوصوني

للغزو"الذريعة"بتقديمالمقاومةلائهايمالواضخرفضننا-2

وتفتل،التحتيةبناهوتدفز،لبنانتغزلمفإسرائيل.الإسرائيلي

الفه.حزفيتفذهاالتيالبطوليةالعمليةبمشبوتهخزهم،آفقه

إلىقديمءيعودمسلسلصمنجزغتلكالعدوانيةأعمائهاوإئما

أطماعإلىترتكز4أعماوهي-الصهيونيالكيانإنشاءبداية

عقيدةءمجزقئةءتفوقئةءإلىوتستندومياهيما،لبنانبأراضيتاريخيةص

نأكما.نفشهووجوذهموثقافتهمالأصليينالسكانتحتقر

معلنةءفيلرغبةتنفيذهوتحديذا،الأخير،الإسرائيليالغزؤ

منالإسرائيليالجيشنطزدتالتياللبنانيةالمقاومةمنالانتقام

وانتهاغ82!ا)سبتمبر(أيلولمنبدغااللبنانيةالأراضيمعظم

تنفيذبنتتهاإسرائيلنجفزوما.25/5/0002فيبالئصر

للبنانالأخيرغزؤهاأنعلىدليلإلأبنفسها9155القرار

سياسةءأميركيةصفيويصدث،المذكورةالعمليةعلىالرذيتعذى

السيطرةوإلىالعالمممانعةءحقيقيةءفيكلإلغاءإلىتفدف

غخبصومنبشكلءخاصنوثرواتهالعربيالوطنعلىالمباشرة

في9155للقرارالمنفذاللثثرطيئتكونأنتريدالتيإسرائيلأن

إلآالففئم-بحفهاسابقءصتذزقرايىءدوليئأفيتنفذلملبنان
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بشكلءاللبنانيةالمقاومةضرباتوبسبب425القرارمنجزءا

ساسيئأ

الإسرائيليللعدوانالأميركيالرسميئللذعمالشديدةإدانتنا-3

ورتما،والسابق،الحاليالإسرائيليالإجراتمإن.فيهوالمشاركة

العسكريالسياسيالدعئملولايتئم،ولاليتتم،يكنلم،اللاحق

عنلحظةتكصلمالمتحدةالولاياتأنرغم،لإسرائيلالأميركي

واستقلايى.وسيادتيمالبنانحرئةتأييذزعمها

تتنن""لمالتياللبنانيةالحكومةلموقفالبالغاستنكازنا-4

سياسئآمكشوفةالمقاومةهذهتاركة،اللبنانيةالمقاومةعملية

نأبالحكومةيخدركانحينفي؟المعاديةالعالميةالقوىأمام

المؤئبالوزاريالبيانمعمنسجمةالمذكورةالعمليةتعتبز

اللبنانيتثن.وكفرشوياشبعاوتحرييى،الأسرىلتحرير

أيضتا:فإئهمذلك،ئغلنونإذ،أدناهالموفعينإن

دولةشرأسعلىيريدونهاالتي-اللبنانيةالحكومةيطالبون-1

مسؤولياتهاتتحضلبأن-اللبنانيينلكلسئدةءديموقراطيةص

الوسائل،بمختلفاللبنانيةالمقاومةدعمفيولاسئما،كاملة

كياتا-لبنانتدميرفيإسرائيلمخططائضاحوبخاصثةءبعد

تختخهاذريعةءلمأفيعنبعيذا-ومؤسساتتحتئةوبتى

وفلسطينلبنانسيادةانتهالثأجلمنحياتهافييوقاإسرائيل

.أخرىوأقطايىوالعراق

المقاومةجانبإلىالوقوفالعرلتالمثقفينيناشدون-2

وتوثيقالعتصرئة،الصهيونيةالتفوقنزعةوقضثخ،اللبنانية



كماالصهيونيالكيانإنشاءمنذالعربضذإسراثيلجرائم

الاستسلاملدعاةالمستمزالتصذيالعربزملائهمعلىيتمئون

الأميركيالانحيازوقضئخ"(،"الواقعيةبرداء)المتجلبدب

المقاومةضذ""العاقلةالعربيةالأنظمةغالبييماوتواطؤ،لإسرائيل

التطبيعأشكاليكافةضذبالوقوفأيضتاويطالبونهم.اللبنانية

التمثيليةومكاتبهاسفاراتهاإغلاقإلىوبالدعوة،إسرائيلمع

ومختلصالإسرائيليةالمنتجاتومقاطعة،العربيةالبلادفي

جنسيئها.كانتأئآ-لإسرائيلالداعمةالشركات

ألأبشكلءخاصن،،اللبنانيينالمثقفينالزملاءيناشدون-3

وإلى،اللبنانيالاقتصادبتدميرالمقاومةائهامإلىينجرفوا

ففنا،كما،والجرائمفالتدميز.الإسرائيليةالجرائموززتحمييها

إسرائيلردغهوالمقاومةإليهتسعىماوكلأ"إسرائيليةسياسة

عواقب.دونالسياسةتلكمواصلةعن

العدليوأنصاز،العالمفيالأحرازالمثقفينيناشدون-4

علىوالضغمل،التاريخيةالإسرائيليةالعدوانئةقضئخوالشلام،

وقفأجلمنالمتحدةالولاياتوحكومةالأوروبيةالحكومات

كما.الصهيونيةالقتليلا-لةالمسثمزوالعسكريالماديالدعم

الإسرائيلية،البضائعمقاطعةإلىالعالمفيالمثقفينيذعون

بالاعتداءتنذدلاالتيالإسرائيليةوالعلميةالاع!اديميةوالمؤسسات

للوقوفلبنانزيارةإلىأيضتاويدعونهملبنانعلىالإسرائيلي

الجرائمعلىالمباشروالاطلاع،اللبنانيينزملائهمجانبإلى

والمؤشساتالتحتيةوالبنىوالمدارسالمدنيينبحقالإسرائيلية

ووسائل!(اللبنانيالأحمزالصئليدثرأشها)وعلىالإنسانية

"سليمانالإعلاميالزميلقئلالجرائمتلك)وآخزالإعلايم

موايمبعلىوالاعتداء،"نجيب"ليالالزميلةوالإعلامية"شدياق

تلفزيونوقصصالجديد،"و"الجزيرةو""العربيةمحطات

"للإرسالاللبنانيةالمؤسسة))تقويةوجهاز"النور"وإذاعة"المنار"

الشعبمعالعالمفيالمثقفينتضافنإن(.أخرىومحطاتلم

إعلاتاسيكونمباشزاتضافتاومثقفيهإعلأمييهومعاللبناني

"هدفشمجزذلبنانتغتبزبأنلإسرائيلالشماحبرفضىعالمئآ

."الذكثة"وقنابلهاودئاباتهاوبوارجهالطائراتها"عسكرفي

كما،الثقافةغايةأنذلكبامتياز.ثقافنعملالمقاومةإن

ومنالناسبينوالمساواةالعدالةقييمعنالدفاغهي،المقاومة

اختلافيعلى-أئهمالبيانهذاعلىالموفعونيعتبرهنا

اللبنانية،الوطنيةالمقاومةمنيتجزألاجزء-الفكريةق!ثتاريهم

العالم.فيالظلممقاومةءضذككوميئبل

الشط!فيالعاملونأواللبنانيونالموقعون-ألائحة

(:)ألفبائتةلبنانفيالثقافي

(المتحدةالولايات،ديربورن"،المنتدى)"بزيآيب

الأخبار(جريدة)صحافي،الأمينإبراهيم

الجديد(تلفزيونفيومسؤول)إعلاميالحلبيإبراهيم

ثقافي(وناشطالرياضةمجالفي)صحافيدسوقيإبراهيم

السفير(جريدةفي)صحافيبزونأحمد

جامعةفيالإسلاميةالدراسات)أستاذدفلأحمدد.

واشنطن(،تا!نجورج

وكاتب()صحافيالدينزينأحمد

)صحافي(الموسويأحمد

الفلسفة(مادةفيجامعي)أستاذالعكرةأدونيسد.

وباحث()كاتبقعوارأديب

(معماري)مهندبرصعبأسامة

فيالحضاريةالدراساتبرنامج)أستاذشيحاإسطفاند.

(بيروتفي/الأميركيةالجامعة

جامعةفيالسياسيةالعلوم)أستاذخليلأبوأسعدد.

ستانسلوس(،كاليفورنيا

وناشط(يم)محافرحاتألبير

وناشطة(أفلام)مخرجةراهبإليان

سيدني(فيمقيمةوناشطةتشكيلية)فئانةغزالإليسار

فذنثة()مصفمةالصلحأميرة

صناعي()مهندسعمادأبيأمين

النهار(جريدةفي)صحافيقفورئةأمين

الجامعة،النسائيوالطدثالولادة)أستاذنصتارأنورد.

(بيروتفيالأميركية

جامعية(وطالبةالدوليةالتنميةفي)مستشارةبزلغاتإيلين

هولندا(،ثقافية)ناشطةمعلوفجائن-إيما

جامعية()أستاذةلخودياسكالد.

وباحثة(نفس)عالمةحريقةيولاد.

الأخبار(جريدةفي)صحافيصعبأبيييار

الأخبار(جريدةفي)صحافيةطيئبيسان

تشكيلية()فتانةالدينصفيئتانيا

الأميركيةالجامعةفيالنفسعلم)أستاذةجميلتيماد.

(بيروتفي

معجمي(وباحثفئي)ناقدالأسودجاك

فيوالغذائيةالزراعيةالعلوم)أستاذةمخزوميجمالاد.

(بيروتفيالأميركيةالجامعة

سينمائي()مخرجشمعونجان

كندا(فانكوفر،،)فثانسئومجايس

الأنثروبولوجيا،فيمتقاعد)أستاذفارسجايمس

أميركا(،كونتيكيت

أستراليا(،وكاتبمعماري)مهندسحمدانجمال

ومحاضير()باحثملكجميل
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بزيجهاد

تومادجها.د

حذادجورج

خالديةجهينة

صليباجورجد.

سماحةجوزيف

بعلبكيجومانة

حسنحسام

يتيمحسن

مكداشيحسناء

أيخوبحسين

اللهفضلحنان

حمنةحسين

الفهنصرحسين

موسىحلمي

الحاجحئاد.

صاغيةخالد

عواركةخضر

ناصرخلود

حربخليل

الدينزهرخليل

زبداويرأفت

خوريغدرا

نريقراميد.

بزوأحمدرانيا

شعبانرانيا

غصنرانية

المصريرانيةد.

سلطانربيعد.

سلمانربيعة

ستيتئةرشا

هاشمرضا

سروررفيفد.

حايكرنا

السفير(جريدةفي)صحافي

(بيروتفيالأميركيةالجامعةفي)أستاذ

بلغاريا(،مستقل)باحث

السفير(جريدةفي)صحافية

جامعةفيالإسلاميةالعلوم)أستاذ

(نيويورككولومبيا،

الأخبار(جريدةتحريرورئيس)صحافي

)صحافية(

ثقافي()ناشط

تشكيلي()فثان

نور(مجلةفي)محررة

السفير(جريدةفي)صحافي

)صحافية(

)صحافي(

العربي(الكفاحجريدةفي)صحافي

السفير(جريدةفيوصحافي)باحث

اجتماعي()باحث

بيروتفيالأميركيةالجامعةفي)أستاذ

الأخبار(جريدةفيوصحافي

كندا()كاتب،

)ممئثة(

السفير(جريدةفي)صحافي

ثقافي(وناشط)جيولوجي

وإغاثي(اجتماعي)ناشط

)محفل(

فيالأميركيةالجامعةفيالزراعة)أستاذ

(بيروت

وناشطة(معمارية)مهندسة

فرنسا(،جامعية)باحثة

وناشطة(معمارية)مهندسة

البلمند(جامعةفيالبيئة)أستاذة

فيالأميركيةالجامعةفيالكيمياء)أستاذ

(بيروت

مدرسة(وأستاذة)صحافية

)جامعية(

تشكيلي()فنان

والبيئية،المدنيةالهندسةفي)باحثة

(بيروتفيالأميركيةالجامعة

الأخبار(جريدةفي)صحافية
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للنشر(الآدابدارفيالمسؤولة)المديرةنوفلرنا

شبابي(برنامج)منشقةيحيىرنوة

مستقفة(أنثروبولوجية)باحثةصايغماريروزد.

أنثروبولوجية()باحثةساباريما

التحدة(الولايات،جامعي)أستاذحافظزيادد.

)صحافي(لحفودزين

)كاتبة(جمعةزينب

)صحافية(احفودزينب

.)صحافية(الدينشرفزينب

الجذيد(المنطلقمجلةتحرير)رئيسةلثنؤزبازينبد.

السفير(جريدةفي)صحافيةياغيزينب

(المتحدةالولاياتفيمستقفةاجتماعية)باحثةالزعتريزينةد.

الجامعةائمذني،التصميمفي)باحثةقديحزينة

(بيروتفيالأميركية

الجامعةالغرافيكي،التصميم)أستاذةمعاصريزينةد.

(بيروتفيالأميركية

إيرلندا(،اجتماعية)عاملةمنشىسابين

الأميركيةالجامعةفيالاجتماععلم)أستاذحنفيساريد.

(بيروتفي

وناقد()شاعركغؤشسامح

اللبنانية(الجامعةفيالأدبيالنقد)أستاذسويدانساميد.

برينستون،فيأنثروبولوجي)باحثهرمزسامي

(المتحدةالو!يات

السفير(جريدةفي)صحافيةمندورسحر

جامعةفيالأنثروبولوجيا)أستاذةجوزيفسعادد.

(المتحدةالولايات،دايفيس-كاليفورنيا

وسياسي(وإعلامي)صحافيمزرعانيالفهسعد

)صحافي(محيوسعد

السفير(جريدةفي)صحافيةعئوهسعدى

)صحافية(بعلبكيسلوى

(الآدابمجلةتحريرورئيسوناشط)كاتبإدريسسماحد.

الأميركيةالجامعةفيالنفسعلم)أستاذةذبيانسمرد.

(بيروتفي

معجمي(ومؤلفومترجم)روائيإدريسسهيلد.

الأميركيةالجامعة،وناشطةجامعية)طالبةباركليسوزان

(بيروتفي

الجامعةفيالصخيةالعلوم)أستاذةالرحيمعبدسوسند.

(بيروتفيالأميركية

وناشط(مبيعات)مديرالدينتقيشادي



قطر(،الجزيرةقناةغرافيكي،)مصفمالفهنصرشادي

الأميركيةالجامعةفيالنفسعلم)أستاذحربشارل.لي

(بيروتفي

(معماري)مهندسالرفاعيشريف

الفلسطينية(الدراساتمجلةتحرير)سكرتيرفخرأبوصقر

)محام!الدئاغصلاحد.

)صحافية(حيدرضياء

(بيروتفيالأميركيةالجامعةفي)أستاذغذارطارقد.

السفير(جريدةوناشر)صحافيسلمانطلال

)ناشر(عفوسعادل

)باحث(الحسينيعئاس

+م!)محابوقليسعنا

ومورع()ناشرجودةأبوعبؤدي

)كاتب(نعماناللهعبد

)صحافية(جابرعبير

مكتبة()مسؤولةقبيسيعبير

جريدةفياقتصاديوباحث)صحافيالساحليعدنان

السفير(

جامعةفيالكومبيوترعلوم)أستاذكفوريعشافد.

(المتحدةالولايات،بوسطن

ثقافي()ناشطسليماللهعطا

وإذاعي()صحافيديابعفيف

تلفزيوني()مخرجحقودعلي

السفير(جريدةفي)صحافيسلمانعلي

العربي-الاتحادرئيسنائب،)كاتبملأحعلي

(الكندي

سياسي(وناشطمدرسة)أستاذمنعمعلي

)كاتب(وهبيأنيسعلي

السفير(جريدةفي)صحافيحيدرعماد

فيوإعلاميالسفيرجريدةفي)صحافيمرملعماد

المنار"("تلفزيون

ومترجم()كاتبالأيوبيعمر

(العربالمحاميناتحادرئيس)نائبزينعمر

جريدةفيوصحافيجامعي)أستاذنشئابةعمرد.

(الأخبار

السفير(جريدةفي)صحافينعمةعفار

)صحافي(عتمةأبوغابي

العربي(الكفاحجريدةفيوصحافية)كاتبةكلشعليغادة

نفسئة()معالجةكلأبغرازيلا

(بيروتاللقاء،ناديفيوناشط)طبيبعيسىغساند.

سياسي(وناشطمعماري)مهندسناصرغسان

)صحافية(قبيسيفاتن

ومحزر()باحثصعبأبيفارس

(للأطفال)كاتبةالدينشرففاطمة

)كاتب(الأمينفراس

جامعي()باحثقبيسيفراس

ثقافي(وناشطمائي)خبيراالأعورفرج

ثيالسياسيةالعلوموأستاذ)كاتبطرابلسيفؤازد.

الأميركية(اللبنانيةلاالجامعة

فيالأميركيةالجامعةفيوأشتا/ذ)طبيبالقاقىفيصلد.

(بيروت

الجامعةفيالحضاريةالدراسات)أستاذةيئتوكاربئ

(بيروتفيالأميركية

)محامءوكاتب(ديردريانكاسيار

الجامعة،الاجتماععلمفي)محاضرةبيبيكرمى

(بيروتفيالأميركية

ومحامءوناشط()باحثداغركميل

الجامعةفيالأنثروبولوجيا)أستاذةشايدكيرسق

حملةفيوناشطة،بيروتفيالأميركية

"(إسرائيل"داعميمقاطعة

فيالأميركيةالجامعةفيالكيمياء)أستاذةحلاويلاراد.

(بيروت

جامعةفيالأنثروبولوجيا)أستاذةديبلاراد.

إيرفاين(،كاليفورنيا

(المتحدةالولاياتفيثقافية)ناشطةسعادةلارا

(الشراعمجلةفيوصحافي)شاعرالحزلامع

أستراليا(،جامعية)أستاذةالحاجلمياد.

ومترجمة(جامعية)أستاذةالخطيبليلىد.

بيئيةوناشطةبدائلمجلة)محزرةغانمليلى

وسياسية(

اجتماعية()ناشطةنمئاركلوتليلى

السفير(جريدةفي)صحافيةسمعانمادونا

)كاتبة(بطيشمارتين

اللبنانيةالجامعةفيوأستاذة)كاتبةالدبسماريد.

سياسية(وناشطة

الحضاريةوالدراساتالأدبيالنقد)أستاذجزارماهرد.

(بيروتفيالأميركيةالجامعةفي
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وناشطة،الثقافيالساحةناديأرئيسةدرويشمجدولين

سياسية(

التربية(كلية،اللبنانيةالجامعةفي)أستاذسكرئةمحمدد.

وباحث()سفيرضاهرمحمد

وناقد()شاعرالدينشمسلح،محمدد.

الثقافي(بالشأنومهتئمكهربائي)مهندسمئيعليمحمد

للأفلامالدوليبيروتمهرجان)مديرهاشممحمد

الوثائقية(

سينمائي()مخرجحجيجمحمودد.

وناشط(معماري)مهندسدتشليمحمود

فيوالصنحةالسكانأبحاثمركز)مديرخواجةمرواند.

(بيروتفيالأميركيةالجامعة

"("الجنىمركزومديرثقافي)ناشطدجانيمعتز

ثقافية(وناشطةمدرسة)أستاذةخالدملاك

الجامعةفىالعامةالصخة)أستاذةالخالديمنىد.

(بيروتفيالأميركية

فيسياسيومحفلجامعي)أستاذسليمانمنذرد.

(المتحدةالولايات

(المتحدةوالولاياتلبنانفيثقافي)ناشطالهنديموسى

وناشطةالعامةالصحةفيوأستاذة)طبيبةحذادميئد.

ثقافية(

سينمائية()مخرجةمصريميئ

السفير(جريدةفي)صحافيةعؤادميساء

ثقافية()ناشطةسكريةميسون

وسياسى(ثقافي)ناشطرياشيميشال

الجامعةفيائذنيالتصميم)أستاذةحربمنىد.

(بيروتفيالأميركية

السفير(جريدةفي)صحافيةجودةأبوميليا

الأخبار(جريدةفي)صحافيصئاغنادر

تاون،جورججامعةفيالتاريخفي)باحثةسبيتيناديا

واشنطن(

وناشط(صناعي)مديرلاماناصر

اللبنانية(الجامعةفيالفلسفة)أستاذقزيناصيفد.

ثقافي(وناشط)مهندسعليالحاجنبيل

الأميركيةالجامعةفيالاجتماععلم)أستاذدخانينبيلد.

(بيروتفي

السفير(جريدةفي)صحافيهيثمنبيل

سياسي(وناشط)كاتبواكيمنجاح

اللبنانية(الجامعةفيالاقتصاد)أستاذعيسىنجيبد.
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الأخبار(جريدةفى)صحافىاللهنصرنجيب

)محفلة(خوريندى

(جريدةفيكتابدتنفيذية)مديرةدوغاند!ئلندى

ثقافية(وناشطةصخية)عاملةالقراتى

الموسيقى(علوم)أستاذمرادأبواءتد.

وصحافي()كاتبالصايغنصري

البلمند(جامعةفياللاهوت)أستاذمرادأبونقولاد.

وصحافي()كاتبلأنمرنمر

وصحافي()بماتبقاسمهاشم

الأخبار(جريدةعام)مديربخانيهالا

)إذاعية(حذادهالا

الجامعةفيالمقتنياتقسم)رئيسةصايغهالا

(بيروتفيالأميركية

)صحافية(إبراهيمهدى

)محامية(صمديهنى

معمارية()مهندسةالدينعلمهنى

السفير(جريدةفي)صحافيةسلمانهنادي

كندا(،ماكغيلجامعةفىالكيمياء)أستاذةسليمانهناديد.

الجامعةفيالمعماريةالهندسة)أستاذةالحارثيهوئداد.

(بيروتفيالأميركية

قطر()صحافي،الحجاروائل

السفير(جريدةفي)صحافيعواضةواصف

جامعي(وأستاذ)محايمعقلوديعد.

الأخبار(جريدةفي)صحافيقانصووفيق

الأخبار(جريدةفي)صحافيشرارةوليد

منلبنانخارجالعربوغيرالعربالموقعون-بلائحة

(:)ألفبائئةالعامالثقافيالشط!فيالعاملين

(لندن،معماري)مهندسحاييمآبي

فلسطين(أجلمنوناشطةبلجيكية)طبيبةميولرتآند.

)مصر(يونسابتهالد.

سوريا(منوناشطومترجمإستنبولي)طبيبإبراهيمد.

بيرزيت(جامعةأمناءمجلس)رئيسالدقاقإبراهيم

بريطانيا(في)صحافينؤارإبراهيم

ومحامءدولي(سياسيومحفل)سفيريسيرإبراهيم

سوريا(منوصحافي)كاتبحسنأئيئ

مغربي()شاعربنميمونأحمد

بيرزيت(جامعةفيوأستاذ)كاتبحربأحمدد.



(مصريوصحافي)كاتبالخميسيأحمدد.

كندا(،عراقيمعماري)مهندسفنونيأحمد

(سوري)صحافيالخليلمحمودأحمد

كندا(،"الكونيةالعدالة"حركة)مديرفطيارأحمد

عراقي()صحافيالناصريأحمد

(سعوديعربيوكاتب)شاعرالواصلأحمد

مغربي()شاعرالمليانيإدريس

واشنطن(،جورجتاونجامعةفي)أستاذمرشدأبيأسامةد.

(المتحدةالولايات،فلسطينيأفلام)مخرجالزينأسامة

الكويت(،سوري)مديرالعظمأسامة

أردني(تلفزيوني)مراسلقطينةأسامة

يايس،جامعةفيالأنثروبولوجيا)أستاذةصوالحةأسيلد.

(نيويورك

فيوالخئدرالسياسيةالعلوم)أستاذةجادإصلاحد.

بير!يت(جامعة

فلسطينية()كاتبةكورانإكرام

جامعةفيالأوروبيةالدراسات)أستاذكالينكوسألكسد.

(لندن،كينغ

دايتون،جامعةفيالتاريخ)أستاذةفلايشمانالبئ

(المتحدةالولايات

باكستانية(تنمية)باحثةمحموديليلىأم

الخزفأمل

مصرية(جامعية)أستاذةرشيدأمينةد.

(باكستان،تربوية)باحثةسعيدأميمة

والصخةالإسكانشؤونفي)مستشارةخماشأميةد.

فلسطين(فيالعامة

دبي/-سينمائيةومحزرة)مستشارةكارفيرأنطونيا

(المتحدةالمملكة

بيرزيت(جامعةفي)باحثةعبيدإنعام

بريطانيا(،مصرية)روائيةسويفأهداف

بريطانية(-مصريةسياسيةومحللة)كاتبةذدريانإيخقا

الله(رام،فلسطينيةثقافية)ناشطةحفوريإيمان

(المتحدةالولاياتفيفلسطينيومترجم)كاتبحدادحئاأيمن

فلسطينية(تشكيلية)فنانةحمدإيناس

الحيوي،الطمثفيفلسطيني)باحثقيشاويإياد

(المتحدةالولايات

الأفريقيةالتقاليدفيوباحثة)أستاذةموسىباتريشيا

فرنسا(،الشفوية

(مصريمسرحيومخرج)كاتبشرفباسم

،كولدجإمبريالالفيزياء،فيمتقاعد)باحثدانغورباكرد.

(لندن

بارش!(،سوريجامعي)باحثغليونبرهاند.

(الأردنفيفلسطينيوناش!طوكاتب)صيدليغزالةأبوبشام

يال،جامعةفيالعربيالأدب)أستاذفرنجيةبشامد.

(المتحدةالولايات

(الأردنفيجامعي)أستاذخضرابشيرد.

(مصريغرافيكي)مصقمالجلآسبكر

(مصري)روائيطاهربهاء

بلجيكي()كاتبهوستيول

(النروج،تروندلاغولاية/جامعةفي)أستاذليسستولمارتبنبيدز

(القاهرة،فلسطيني)شاعرالبرغوثيتميم

فلسطيني(تشكيلي)فنانبركاتتيسير

للاقتصاد(لندنجامعةفيالتاريخ)أستاذتشالكرفتجان

أستراليا(،وصحافي)كاتبنيوئنجان

فيالنفسيالطبفيفلسطيني)أستاذغئامجسد.

فرانسيسكو(سان،كاليفورنياجامعة

(مصري)سيناريستصدقيجعال

دبي(،ثقافيوناشطشركة)مديرنمئارجمال

عراقي()روائياللاميجمعة

كندا(،بصرئة)فنانةحسنجميلة

السويد(،عراقيوروائي)كاتبحلاويجاسمجنان

البحرين(،الثقافيالتجديدجمعية)عضوالعصفورجواد

لوس،اجتماعيةوناشطةمدرسة)معفمةستيفنسونجوديث

كاليفورنيا(آنجلس،

(سوري)كاتبجئورجورجد.

(الأردنفيالتنظيميةالتنمية)مستشارةحسينيجومانا

جامعةفيالأنثروبولوجيا)أستاذةوينيغيرجيسيكاد.

(نيويورك،فوردهام

بريطانيا(،لندنإيستجامعةفي)أستاذبرشيثحاييمد.

فرنسا(فيسودانيوكاتب)فثانموسىحسن

بريطانيا(فيعراقي)باحثحسينحخاج

(سوريوصحافي)كاتبالعوداتحسين

متقاعد(وضابطمصري)روائيالبطرانحمدي

كولومبيا،جامعةفيالحديثالأدب)أستاذدئاشيحميدد.

(نيويورك

فرنسا(،يمنيسينمائي)مخرجغقبيحميد

هولندا(،سوريونخات)شاعريوسفحنيف
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فلسطين(،)موسيقيجبرانخالد

)طبيب(لخيرياخالد.د

هولندا(،ليدن،سوري)كاتبصالحالحاجخالد

(سوريمعماري)مهندسملصخالد

الله(رام،فلسطيني)فئانقطامشخالد

الإسلامي(العربيالتراثشؤونفي)باحثسعيداللهخيرد.

والاشدارلين

مصرية()صحافيةشمسداليا

فلسطيني(وموسيقي)عازفالكرددرويش

إيطاليا(أوربينو،جامعةفيالفلسفةلوسوردو)أستاذدومينيكود.

دبي(،فلسطينية)سينمائيةالأنصاريديما

الفرنسية(الأهرامفيمصرية)صحافيةحشمتدينا

المركزفيوالأعلامالعامةالعلاقات)مديرةالشؤاديما

القضاء(لاستقلالالفلسطيني

مصرية(جامعيةوأستاذةوناقدة)روائيةعاشوررضوىد.

جامعة!يالخدماتمكتبرئيس)نائبريحانرمزيد.

بيرزيت(

فلسطين(من)باحثةعودةأبورنا

فلسطينية(تشكيلية)فنانةبشارةرنا

(لندن،جامعية)أستاذةحاييمروزامين

1(كند،وكاتبة)باحثةشاييرورودا

(المتحدةالمملكة،قعارض)منسثقسوميلديفانرونالد

بيرزيت(جامعةفيالعامةالصخة)أسمتاذةجياكمانريتا

لوس،كاليفورنياجامعةفيبرنامج)مديرةلارذريجيناد.

آنجلس(

فلسطينية(ومغئية)فنانةبئاريم

فلسطينية(فنئةقعارض)منشقةفضتةريم

(سوري)صحافيحيدرزياد

وفلسطين(سوريافيوناشر)باحثمنىزياد

جامعةفيالتسائيةالعلوم)أستاذةبراثكسارهد.

كاليفورنيا-وجامعةهولندافييوترخت

(المتحدةالولاياتفيكروزسانتا

عراقي()شاعرمهديسامي

مصر(،ثقافية)ناشطةجاهينسامية

(نيويوركفيفلسطينيةتشكيلية)فنانةحلبيسامية

يال،جامعةفيالأوسطالشرققسم)مديرصموئيلسايمون

(المتحدةالولايات

(الأردن)محامءفيعبئداتسفيان

السويد(،عراقيوباحث)روائيعئودسلام
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بكرسلوى

فاليسليمد.

الفهدسليمان

منصورسليمان

دودينسمر

يزبكسمر

أنطونسناند.

البرغوثيسهى

حسينسوسن

هائلسوندراد.

البحراويسيذ.د

محمودسيد

بكرشادي

عابدشادي

مصطفىشاكرد.

جييشاملد.

خانشرباز

غلاكبيرغرشيرناد.

جاينشيليا

الشاهرعليصباعد.

هاشمصبري

إبراهيماللهصنع

الدليميطارق

عليطالقد.

كاملطالق

فالاطوني

العوفيرالجوادعبد

لبيضالحقعبد

السيذالعزيزعبدد.

حميدةالقادرعبد

صوفاناللهعبد

لطفيعرب

مصرية()روائية

ويستراند،جامعةفيالتربية)أستاذ

أفزيقيا(جنوبي

عراقي(وسياسي)كاتب

-(فلسطينيتشكيلي)فنان

(الأردن،مسرحيةومخرجةثقافية)ناشطة

سورية(وإعلامية)روائية

(نيويوركجامعةفيعراقيوأستاذ)كاتب

الفه(رام،فلسطينية)إعلامية

بريطانيا(فيعربية)باحثة

والدراساتالأنثروبولوجيا)أستاذة

لوسكاليفورنيا،جامعةفيالنسائية

آنجلس(

(مصريجامعيوأستاذوناشط)كاتب

البحرين(،مصري)صحافي

القه(رام،فلسطيني)جامعي

الفه(رام،فلسطينيثقافي)ناشط

بوسطنجامعةفيالحديثةاللغات)أستاذ

الجنسية(عراقي-

تاون،كايبجامعةفيالتاريخ)أستاذ

أفريقيا(جنوبي

الباكستاني(العقالحزبفيثقافي)ناشط

فيالنسائيةللدراساتمتقاعدة)أستاذة

بيتش،لونغ،كاليفورنياولايةجامعة

(المتحدةالولايات

الهند(،التلقائيالتعفممجالفي)ناشطة

عراقي(!روائي)كاتب

برلين(،عراقيوشاعر)روائي

(مصري)روائي

سوريا(فيمقيمعراقي)باحث

بريطانيا(،مستقلياكستاني)كاتب

(مصريومترجمتشكيلي)فنان

نيوزيلندا(،وناشطجامعي)طالب

مغربي()شاعر

مغربي()كاتب

(الأردنمنوناشط)كاتب

(جزائري!روائي)شاعر

هولندا(،ليدنجامعةفيدكتوراه)طالب

مصرية(-لبنانيةسينمائية)مخرجة



قنونالدينعز

زيدانعزيزة

عليعصام

المعطيعبدعفافد.

اللاميعلاء

سفرعلي

انمذلوحعلي

نمئارعلي

قيشاويعماد

البرغوثيعمر

.مصريعمر

برامكةغابيد.

زاتزمانغاري

باشيغولبارغ

فرحاتفاتن

خودهفاديد.

صبريفاروق

كاركاريانيفاسيا

زيدانفاطمةد.

صالحفخري

إسبرفرات

غيرتليفلاديمير

خانأفظلفوزيةد.

تماريفيرا

تيليفيرجينياد.

خضراءبنفيصل

بريتينفيكتوريا

مصطفىقيصرد.

كوبهامكاثريند.

تونس(،مسرحي)مخرج

جنيف(،مغربية)صحافية

أفلأمومخرجالأطفاللحقوق)مستشار

مصر(،وثائقية

(القاهرةفيالأميركيةالجامعةفي)مدزش

جنيف(،عراقيوشاعر)كاتب

(سوريومخرج)شاعر

السعودية()صحافي،

فلسطيني(سينمائي)مخرج

-دبي(،فلسطينيوناشط)مهندس

مستقل(فلسطيني)باحث

الاحتلاللإنهاءالأميركية)الحملة

واشنطن(،لإسرائيليا

تربوي(ومستشارفلسطينيجامعي)أستاذ

يالستاين(أوفدوسييهفيكندي)محرر

(المتحدةالمملكةبرشمتول،جامعةفي)باحثة

رامفيالثقافيالسكاكينيمركز)مديرة

القه(

الولايات،فلسطينيومترجموشاعر)طبيب

(المتحدة

نيوزيلندا(،كرديعراقي)مسرحي

فرنسا-ومؤزخة،الفنتاريخفي)ناقدة

(اليونان

فيينا،جامعةفيأميركية-مغربية)باحثة

(المتحدةالأممفيتنميةومستشارة

(الأردنمنأدبي)ناقد

1(نيوزيلند،سورية)شاعرة

سلوفاكيا(،وناشطميكانيكي)مهندس

مونكلير-ولايةجامعةفي)أستاذة

(المتحدةالولايات،نيوجرزي

بيرزيت(جامعةفيومحاضرةتشكيلية)فئانة

جامعةفيالسياسيةالعلوم)أستاذة

أفريقيا(جنوبي

العربي،القوميالمؤتمرعضو)مصرفي،

(الأردن

بريطانيا(،)صحافية

الجزائر(،جامعي)أستاذ

الشرقودراساتالعربيةفي)محاضرة

الستلندا(آندروز،سانتجامعةفيالأوسط

فارياكارلوسد.

محمدكاظم

الموسويكاظم

النابلسيكرمىد.

بامبريكريس

ئلأطةكمال

أمينكندي

إفببركولين

خليليلاله

نمئارلما

ديكجماللميس

غالسيا-غوميزلوزد،

لخاملولا

نوليشاد.

سنسفرليفنت

وذليفيا

شرفليلى

طوبالليلى

جيؤسيلينا

شرغيماجد

ويلسون.كماريد.

لايؤنماري

قطينةمالكد.

مخلوفماهر

البرغوثيمجيد

حسينمحمد

الحخارخضرمحمد

عددمحمدد.

العجاتيمحمد

خفابعطامحمد

مدريدجامعةفيالأنثروبولوجيا)أستاذ

إسبانيا(،أوتونوما

أالعراقمن)كاتب

(المتحدةالمملكة،عراقيوصحفي)كأتب

أكسفورد(جامعةفي)أستاذة

ووركر،سوشاليستمجلةتحرير)رئيس

بريطانيا(

فلسطيني(تشكيلي)فنان

(المعلوماتتقنيةفيفلسطيني)باحث

بريطانيا(مانشس!تر،جامعةفيؤباحث)كاتب

الدراساتكليةفيالأنثروبولوجيا)أستاذة

(لندن،والأفريقيةالنتمرقية

(المتحدةالولايات،أبحاث)مديرة

(نيويورك،فلسطينيةوناشطة)محامية

إسباني(جامعي)أستاذ

مصرية(ومصورة)صحفية

جامعة،السكانيةالأبحاث)أستاذة

(المتحدةالولاياتيرينستون،

تركي()ناشط

تي،آيأمجامعةفيأنثروبولوجية)باحثة

(المتحدةالولايات

الأردني(الأعياتمجلس)عضو

تونس(،مسرحية)ممثلة

الإمارات،فلسطينيةجامعية)أستاذة

(المتحدةالعربية

(لوزان،اليوليتكنيكمدرسةفيالكيمياء)أستاذ

امهرست،جامعةفيالتاريخ)أستاذة

(المتحدةالولايات

جامعةفيالمقارنالأدبقسم)رئيسة

(المتحدةالولايات،ويسكونسن

العامة(الصحةفيفلسطيني)اختصاصي

وناشط(مصري)مهندس

فلم!سطني(وكاتب)شاعر

(مصريوناشطمبيعات)مدير

تربوي()مدزب

ويسكونسن،جامعةفيالفلسفة)أستاذ

(المتحدةالولايات

مصر(منوكاتب)باحث

الفه(رام،فلسطيني)فنان
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عراقي()شاعرمظلوممحمد

هولندا(،الجنائيالقانونفيعراقي)أستاذالخصيبيمحمدد.

السويد(،عراقي)روائيالبياتيمحمود

عراقي()روائيسعيدمحمود

(سوريوشاعر)كاتبالكريمعبدمحمود

)اليمن(الإنسانلحقوقهيلوالقالمعلوماتمركز

(القاهرة،فلسطيني)شاعرالبرغوثيمريد

الدولية،الدراساتفيجامعية)باحثةنشهابيمزنة

بيرزيت(جامعة

(المتحدةالولاياتفيعربيوكاتب)طبيبعربيدمسعدد.

بروكلينجامعةفيالإنكليزيالأدب)أستاذبيؤميمصطفىد.

(نيويوركلمدينة

فلسطيني(وموسيقي)عازفالكردمصطفى

الجزائر(،جامعي)أستاذنويصرمصطفىد.

بلجيكا(،سوري)فنانالحاصبانيمعن

الأميركيةالجامعة،الاجتماععلم)أستاذةأباظةمنىد.

(القاهرةفي

مانشستر،جامعةفيالا!لسنية)أستاذةبائكرمنىد.

بريطانيا(

فلسطينية(جامعية)محاضرةجياكمانمنى

،سوريتشكيليوفنانجرافيكي)مصفمالنشعرانيمنير

(القاهرة

جامعةفيالإنسانياتوأستاذ)محررالعكشمنيرد.

بوسطت(،سافولك

باكستاني(وسياسيثقافي)ناشطيانهاورمير

لمركزالتنفيذيةالمديرة،فلسطينية)باحثةجئوسيميئ

الديموقراطية(لدراسات""مواطن

بلجيكا-،"الثقافيالمورد"برنامج)منشقةشكريمي

مصر(

البحرين(،إعلاميوخبير)كاتبأمانمحمدميرزا

(أمستردامجامعةفي)أنثروبولوجيةأوراخميريام

أميركي(-عربيوناشط)كاتبشحادةميشال

(جزائريوقصثاص)شاعرحميدةميلود

(لاووسفيمقيمةأسترالية)صحافيةكفبميلودي

سورية(وناشطة)طبيبةالرحبيمئةد.

القاهرةفيللأبحاثالمشكاةمركز)مديرفرجانينادرد.

البشريةالتنميةلتقريرالرئيسيوالمؤلف

العربية(
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(الإنسانحقوقفيوناشطة)كاتبةحجابناديا

الكاثوليكيةالجامعةفياجتماعية)باحثةفاضلناديا

بلجيكا(،لوفانفي

جامعةفيباكستانية)أنثروبولوجيةلطيفناديا

(نيويورك،كولومبيا

.أمجامعةقيالإسلاميةالعمارة)أستاذالرئاطناصرد.

(المتحدةالولاياتتي،.آي

(المتحدةالولايات،كرايتونجامعة)جامعي،االشريفناصر

فلسطيني(تشكيلي)فنانعنانينبيل

فلسطينية(أفلام)منتجةنخارنجوى

فلسطيني(سينمائي)مخرجحستنزار

مصري()مفكززيدأبوحامدنصرد.

عراقي(تركماني)كاتبإيلخانلينهاد

أميركية(-فلسطينيةأطفال)أستاذةتميمينوال

يول،ديجامعةفيالتاريخوأستاذ)كاتبفنكلستيننورماند.

شيكاغو(

أوكلاند(جامعة،جامعيوناشط)طالبوودواردنيكو

عراقي(وباحث)اقتصاديحسنهاديد.

فيوالإسلاميةالعربيةالدراسات)أستاذباريداهافييرد.

إسبانيا(،أليكانتيجامعة

فلسطيني(سينمائي)مخرجأسعدأبوهاني

جامعةالمعاصر،العربيالعالم)أستاذةالصذةهدىد.

بريطانيا(مانشستر،

(الأردنمنثقافيوناشطأسنان)طبيبالبستانيهشامد.

(الأردنجامعةفيالفيزياء)أستاذغصيبهمامد.

الولاياتهيوسق،فيفلسطينية)طبيبةالسهليهنىد.

(المتحدة

(القاهرة،فرنسيةلغة)معلمةفريدهنى

إسباني()شاعرجيمنوهورهي

والعلومالفلسفةفيمتقاعد)أستاذييديهيرماند.

بلجيكا(غنت،جامعةفيالأخلأقية

بيرزيت(جامعةفىالصحافة)أستاذةالبرغوثيودادد.

بيرزيت(جامعةفيومحاضير)باحثرفيديوسامد.

(الأردن،العربيالفكرمنتدى)رئيسالزهاويوسام

(العراقفيكومبيوتر)مهندسالعنبكيهاديوسن

(جزائريوصحافي)كاتبزكرياأبويحيى

بيروت


