قائمة  167ااموأقعين الوأائل:
لنن غريش ،صحافي ،،فرنسا
덂حمد ااقلعي ،عضوأ ااهيئة ااعلمية المعهد ااعربي احقوأق اننسان ،توأنس
덂حمد عبّاس ،باحث في اارياضيات ،مدير بحوأث بباريس ،توأنس وأفرنسا،
덂حمد ناجي ،كاتب ،مصر
덂سامة قاسم ،نااشط ،الردن
덂ميمة ااخليل ،مطربة ،ابنان
덂نيس بففريج ،نااشط حقوأقي ،اامغرب
،برااهيم نصر ا ،كاتب ،انردن
س ِلّم) اهاكوأبيان덂 ،ستااة فخرية في علم انجتماا ،جامعة سيموأنز ،ااوأنيات اامتحدة المريكية
،يلين ( ُم َ
ابرااهيم فريحات ،استاا جامعي ،فلسطين
ادريس ااشوأيكة ،مخرج وأمنتج سينمائي وأمسرحي ،اامغرب
اسيا ااعتروأس ،صحفية ،توأنس
ااحبيب بااهادي ،منتج مسرح وأسينما ،توأنس
ااحبيب كمال ،مدافع عن حقوأق اننسان ،اامغرب
ااحفناوأي بن عامر غوأل ااحسني ،صحفي ،نااشط سياسي وأحقوأقي ،ااجزائر
ااخنساء مكادة-اازغيدي덂 ،ستااة وأباحثة جامعية ،توأنس
ااعربي اشوأيخة ،استاا جامعي ،توأنس
اامعطي منجب ،استاا جامعي ،رئيس جمعية 'ااحرية انن' ،اامغرب
امال قرامي ،استااة جامعية ،توأنس
انوأر ابرااهم ،ملحن وأعازف عوأد ،توأنس
باسم خليل ااوأزير ،نااشط ،فلسطين
بسام ااطريفي ،محامي وأحقوأقي ،توأنس
بسمة ااحسيني ،مديرة ثقافية ،مصر

باشر بناني ،نااشر ،اامغرب
باشير بن بركة덂 ،ستاا جامعي متقاعد ،فرنسا
بهيجة ايوأبي ،منتجة سينمائية ،اامغرب
بيار ابي صعب ،صحافي ،ابنان
تامر نفار ،فنان راب ،االد
تركية اااشائبي ،عضوأة ااهيئة اامديرة الرابطة ااتوأنسية الدفاا عن حقوأق اننسان وأرئيسة جمعية اامليوأن ريفية،
توأنس
توأفيق ،تهاني ،استاا رياضيات ،فرنسا
توأفيق ،اشماري ،،نااشط ،مجتمع مدني ،توأنس
توأفيق ،عفل ،نااشط جمعياتي وأنقابي ،ااجزائر وأفرنسا،
جمال مسلم ،رئيس اارابطة ااتوأنسية الدفاا عن حقوأق اننسان ،توأنس
جميلة اسماعيل ،سياسية وأاعفمية ،مصر
جنيدي عبد ااجوأاد덂 ،ستاا محاضر في اارياضيات ،متقاعد ،نقابي وأسياسي ،توأنس
حاتم اازعق ،مدير 덂بحاث في اارياضيات ،توأنس وأفرنسا
حبيب رجب ،طبيب ،توأنس
حسام ااعاصمي ،مناضل ااسترات ااسوأداء ،فرنسا
حسام ااوأحيدي ،مستاشار ،فلسطين
حسناء مرسيط ،نائبة باامجلس ااوأطني ااتأسيسي ،،مؤسسة وأرئيسة جمعية صوأت نفزاوأة ،توأنس
حسين بن عزوأنة덂 ،ستاا جامعي ،توأنس
حسين اشبلي덂 ،ستاا جامعي في اارياضيات متقاعد ،توأنس
حفيية اشقير ،نائبة رئيس اافدرااية اادوأاية احقوأق اننسان ( ،)FIDHتوأنس
حمزة حموأاشان ،باحث وأمناضل  -اامعهد اادوأاي ،ااجزائر  -بريطانيا
حنان عاشراوأي ،عضوأة ااجنة ااتنفياية ،منيمة ااتحرير ،اافلسطينية ،فلسطين
خااد اابلاشي ،صحفي ،مصر
خااد عبياشوأ، ،طار تربوأي متقاعد ،فرنسا
خديجة رياضي ،مدافعة عن حقوأق اننسان ،اامغرب

خديجة فنان덂 ،ستااة جامعية ،فرنسا،
خميّس اا ّ
اش ّماري ،سفير سابق ،توأنس
دنل ياسين ،كاتبة حقوأقية متخصصة في اادفاا عن حقوأق اننسان وأاافجئين ،ااوأنيات اامتحدة
رجاء ااكساب ،مناضلة سياسية وأنقابية وأجمعوأية وأبرامانية عضوأة مجلس اامستاشارين ،اامغرب
راشدي رااشد ،مدير 덂بحاث فخري  /جامعة باريس  ،7فرنسا،
راشيد معفوأي ،رئيس اانقابة ااوأطنية اامستقلة امستخدمي اندارة ااعموأمية ( )SNAPAPوأ ااكنفدرااية ااعام،،ة
اامستقلة العمال في ااجزائر ( ،)CGATAااجزائر
روأضة ااغربي ،نااشطة حقوأقية ،توأنس
زاهرة بن اخضر عكروأت덂 ،ستااة فيزياء بكلية ااعلوأم بتوأنس ،توأنس
زياد بكري ،ممثل ،فلسطين
زينب فرحات ،نااشطة ثقافية ،توأنس
سامي ااعوأادي ،استاا جامعي وأنقابي ،توأنس
سحر فرنسيس ،محامية ،فلسطين
سعاد اعبيز ،كاتبة وأمترجمة ،فرنسا
سعد اااشرايبي ،،مخرج سينمائي ،اامغرب
سعيد صااحي ،نائب رئيس اارابطة ااجزائرية الدفاا ،عن حقوأق اننسان ( ،)LADDHااجزائر
سلوأى ماني ااعوأادي덂 ،ستااة جامعية ،توأنس
سماح ،دريس ،رئيس تحرير ،مجلة انداب ،ابنان
سهاد ااخطيب ،فنانة ،فلسطين
سهام بن سدرين ،رئيسة اهيئة ااحقيقة وأااكرامة ،توأنس
سيوأن اسيدوأن ،موأاطن ،عضوأ مؤسس ا BDS ،اامغرب ،اامغرب
اشريفة خضّار ،رئيسة جمعية "جزائرنا" ادعم ضحايا انراهاب ،ااجزائر،
اشكري اطيف ،كاتب  -رئيس انئتفف ااتوأنسي ناغاء عقوأبة انعدام ،توأنس
صااح بكري ،ممثل ،فلسطين
صدري ااخياري ،فنان ،توأنس
صدوأق عبد ااصمد ،مهندس ،اامغرب

صوأفيا ،اهادي ،ممثلة ،اامغرب
ضرار عليان ،مساعد رئيس جامعة فلسطين ااتقنية خضوأري ،فلسطين
طارق بن اهيبة ،نااشط حقوأقي ،توأنس
طارق اوأباني ،طبيب ،كندا
عامر محمد ،نجئ سوأداني ،فرنسا،
عبد انمير ااركابي ،كاتب ،ااعراق
عبد اارحمان ااهايلي ،رئيس اامنتدى ااتوأنسي ،الحقوأق انقتصادية وأانجتماعية ،توأنس
عبد اارحيم ااجامعي ،محامي باارباط ،.نقيب اامحامين سابقا .وأرئيس جمعية اهيئ،،ات اامح،،امين ب،،اامغرب س،،ابقا،
اامغرب
عبد اارحيم ربيعة ،عضوأ اامكتب ااوأطني ،النقابة ااوأطنية اامستقلة امس،،تخدمي ،اندارة ااعموأمي،،ة ()SNAPAP
وأااكنفدرااية ااعامة اامستقلة العمال في ااجزائر ،)CGATA( ،ااجزائر
عبد ااعزيز اانوأيضي ،محام ،اامغرب
عبد االطيف اايوأسفي ،عضوأ اامكتب ااسياسي الحزب اناشتراكي ااموأحد اامغرب ،اامغرب
عبد ا حموأدي덂 ،ستاا فخري ،،جامعة برينستوأن ،اامغرب
عبد اامؤمن خليل ،امين عام اارابطة ااجزائرية الدفاا عن حقوأق اننسان ( ،)LADDHااجزائر،
عبد اامغيث بن مسعوأد تريدانوأ덂 ،ستاا جامعي ،اامغرب
عبداناه بلقزيز덂 ،ستاا جامعي ،اامغرب
عبدوأ برادة ،صحفي ،اامغرب
عز اادين 덂قصبي ،مختص في انقتصاد ،اامغرب
عزيز ااعصا ،كاتب وأباحث ،فلسطين
عفيفة كركي ،تعليم ثانوأي ،ابنان
عفء ااطاابي ،باحث في ااتاريخ ،توأنس
علي ااقزق ،سفير سابق وأ مدير عام مطبوأعات فلسطين덂 ،ستراايا
علي االوأاتي ،كاتب ،توأنس
علي ااميلي덂 ،ستاا ،توأنس
علي انوأزن ،صحفي ،اامغرب

علي محمد معروأف ،،عضوأ اامجلس ااصحي اافلس،،طيني ،العلى وأعض،،وأ اامجلس اامرك،،زي ،اافلس،،طيني وأرئيس
ااجمعية ااطبية الامانية ااعربية덂 ،امانيا
علياء اشريف ،اااش ّماري ،محامية في محكمة اانقض ،توأنس
عمر اابرغوأثي덂 ،حد مؤسسي ،حركة مقاطعة ،سرائيل ( ،)BDSفلسطين
عمر ااراضي ،صحافي ،اامغرب
عمر بروأكسي덂 ،ستاا جامعي وأصحافي ،اامغرب
عيّاض ابن عااشوأر덂 ،ستاا جامعي ،توأنس
غسان بن خليفة ،صحافي ،،توأنس
فؤاد بفمين ،فنان ،اامغرب
فؤاد مغربي덂 ،ستاا فخري في ااعلوأم ااسياسية ،ااوأنيات اامتحدة المريكية
فاطمة اااشريف ،مخرجة ،توأنس
فااح حموأدي ،نقابي وأحقوأقي ،ااجزائر
فتحي بن ااحاج يحيى، ،طار تعليم ،توأنس
فريدة بن اايزيد ،مخرجة اففم ،اامغرب
فيصل ااغوأل덂 ،ستاا جامعي متقاعد ،توأنس
قيس اابليش ،محامي دارس ،توأنس
كارم يحيى ،صحافي ،وأكاتب ،مصر
كلوأديت فرجاني ،متقاعدة ،جمعية اادراسات اافكرية وأانجتماعية ،توأنس وأفرنسا
كمال ااجندوأبي ،اارئيس اااشرفي ،الاشبكة الوأروأ-متوأسطية احقوأق اننسان ،توأنس
كمال ااعبيدي ،صحافي ،توأنس
كمال بركاوأي덂 ،،ستاا جامعي ،فرنسا
كنزة بنجلوأن ،فنانة تاشكيلية ،اامغرب
اميس اندوأني ،كاتبة صحفية ،الردن
ايلى اشهيد ،سفيرة سابقة ،فلسطين
ايلى اهفل ،باحثة ببرنامج المن اادوأاي ،وأاامديرة ااسابقة افريق ااعمل حوأل اااشرق الوأسط في 덂مريكا ااجدي،،دة،
ااوأنيات اامتحدة المريكية
ايندا منصوأر ،محامية ،ااوأنيات اامتحدة المريكية

مااهر حنين ،باحث في علم انجتماا وأنااشط سياسي ،اامنتدى ااتوأنسي ،الحقوأق انقتصادية وأانجتماعية ،توأنس
مجدوأاين دروأيش ،موأيفة ،ابنان
محمد ااداهاشان، ،قتصادي ،اامملكة اامتحدة
محمد ااعربي ،بوأقرة덂 ،ستاا فخري بكلية ااعلوأم بتوأنس ،توأنس وأفرنسا،
محمد ااناجي ،كاتب ،اامغرب
محمد برادة ،كاتب ،اامغرب
محمد بنيس ،اشاعر ،اامغرب
محمد خنيسي ،سجين سياسي ،سابق وأرئيس جمعية ناشاز ،توأنس
محمد دابح ،كاتب وأصحفي ،ااوأنيات اامتحدة الميركية
محمد زيدان ،اامدير ااسابق المؤسسة ااعربية احقوأق اننسان ،ااناصرة
محمد سموأني ،،صحفي وأباحث في علم انجتماا ااسياسي ،اامغرب
محمد اشريف ،فرجاني덂 ،ستاا فخ،،ري ،جامع،،ة اي،،وأن  ، 2رئيس اامجلس ااعلمي العلى امعه،،د تمبكت،،وأ ،اامرك،،ز
الفريقي ادراسات ااسفم ،توأنس وأفرنسا
محمد علي جندوأبي덂 ،،ستاا جامعي في اارياضيات ،توأنس
محمد اخضر ،عفاة ،رئيس جمعية ااتوأنسيين بفرنسا ،فرنسا
محمد معااي ،صحافي ،كاتب وأمترجم  -مركز توأنس احرية ااصحافة -انئتفف ااتوأنسي ،ناغاء عقوأبة انع،،،دام،
توأنس
محمدعلي بوأغديري ،انمين ااعام اامساعد افتحاد ااعام ااتوأنسي الاشغل ،توأنس
محموأد ااجمني ،مخرج سينمائي ،توأنس
محي اادين اشربيب ،نااشط حقوأقي ،توأنس
مختار ااطريفي ،اارئيس اااشرفي ،الرابطة ااتوأنسية ال،،دفاا عن حق،،وأق اننس،،ان وأن،،ائب رئيس اامنيم،،ة ااعاامي،،ة
امنااهضة ااتعايب ،توأنس
مختار بليش ،محامي ،توأنس
مسعوأد اارمضاني ،،نااشط ،حقوأقي ،توأنس
مصطفى برااهمة ،كاتب عام حزب اانهج ااديمقراطي ،اامغرب
مصطفى بن اطيف ،جامعي ،توأنس
مليم ااعروأسي ،كاتب ،اامغرب

منتصر اندريسي ،مصمم ،غرافيكي ،وأباحث ،اامغرب
نادر بوأحموأش ،مخرج ،ااعاام انمازيغي
نبيل علي اشعث ،مستاشار رئيس فلسطين ،فلسطين
نبيل احلوأ ،كاتب وأمخرج مسرحي وأسينمائي ،،اامغرب
نجمة عوأادي ،رئيسة جمعية اانساء ااتوأنسيات البحث حوأل ااتنمية ،توأنس
نجيب 덂قصبي ،اقتصادي덂 -ستاد جامعي ،اامغرب
نجيب بن ساام덂 ،ستاا فخري ،توأنس
نسرين ااحاج 덂حمد ،نااشطة ،الردن
نعوأس نادين ،مخرجة ،ابنان
نهلة اااشهال ،رئيسة تحرير ،ااسفير ااعربي ،ابنان
نوأرا عريقات ،استااة جامعية ،ااوأنيات اامتحدة المريكية
اهاني فارس덂 ،ستاا علوأم سياسية ،كندا
اهبه بيضوأن ،مستاشارة ،فلسطين
اهدى بن غاشام덂 ،ستااة جامعية ،توأنس
اهاشام عبد ااصمد ،مترجم عضوأ مؤسس جمعية ناشاز ،توأنس
اهيثم ااحسن ،مدير عام مستاشفى اامقاصد وأاستاشارى ،ااجراحة ،فلسطين
وأحيد اافراشياشي덂 ،ستاا جامعي ،توأنس
وأايد ساام ،معهد جامعة ااقدس الدراسات وأانبحاث ،فلسطين
يميلة حسين ،مستاشارة في ااتعليم ،ااوأنيات اامتحدة المريكية
يوأسف حبش ،صحفي وأنااشط حقوأقي وأاجتماعي ،فلسطين وأفرنسا
يوأسف صديق ،كاتب وأفيلسوأف ،توأنس

