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حملة الدولة الدميقراطية
الواحدة في فلسطني
منذ بداية  ، ٢٠١٨نعكف ،نحن ،مجموعة من الفلسطينيني واليهود
اإلسرائيليني ،على بناء حملة شعبية حول خيار الدولة الدميقراطية
الواحدة في فلسطني التاريخية ،وذلك انطالقاً من امياننا الراسخ بأن
هذا اخليار هو احلل األكثر عدالة وإنصافا ،لقضية فلسطني ،وللمسألة
اليهودية في بالدنا .وهذا احلراك اجلديد ،الذي انطلق من مدينة حيفا،
وتطوير حلراكات ومبادرات قدمية ،تعود الى ما قبل جناح
هو امتدا ٌد
ٌ
احلركة الصهيونية في إقامة نظام فصل عنصري كولونيالي على
أنقاض الشعب الفلسطيني .إننا نطمح إلى التواصل والتشبيك مع كل
الذين يرفعون هذه الراية ،أف��رادا ً ومجموعات ،ويؤمنون بقيم التحرر
واحلر ّية والعدالة في دولة مدنية ودميقراطية.
كانت احلاجة ملحة دائما لهذا احلراك املنظم ،وأضحت أكثر إحلاحاً،
في ضوء تساقط االوهام بخصوص ّ
״حل الدولتني״ الظالم أص ًال ،بفعل
إصرار نظام االبرتهايد الكولونيالي على بسط سيطرته الكاملة بني البحر
والنهر ،وترسيخ مشاريعه االستيطانية ،واإلنكار املطلق حلق تقرير املصير
للشعب الفلسطيني ،مما يهدد مبزيد من احلروب والقتل والدمار .أما
السلطة الفلسطينية ،التي أنتجها اتفاق أوسلو عام  ،١٩٩٣والتي زُعم أنها
ستكون أداة إلقامة الدولة الفلسطينية املستقلة في الضفة والقطاع ،فقد
ّ
مت حتويلها إلى جزء من نظام السيطرة واالستعمار .وقد أدت هذه األوهام
الى تعميق التجزئة والتشتت ،وتبديد طاقات الشعب الفلسطيني .وقد
حان الوقت الستعادة وحدة الشعب الفلسطيني الوطنية واجلغرافية،
والنضال من أجل التحرر واالستقالل.
وبناء عليه ،نتوجه إليكم لدعم هذه الرؤية ،رؤية الدولة الدميقراطية
الواحدة ،ولتبني هذا البرنامج ،الذي نعتقد أنه يشكل القاسم املشترك
لكل الذين يؤمنوا بهذا اخليار .وفي نفس الوقت ،نؤكد حرصنا على
أن يبقى هذا البرنامج مفتوحاً للتطوير في املستقبل من خالل تفاعلكم
واجتهاداتكم ومساهماتكم .إننا نطمح ألن يكون هذا البرنامج ،وخطوطه
وجهاً ،فكريا وسياسياً وأخالقيا ،حلراكنا املشترك ،في هذه
العريضةُ ،م ِ ّ
املرحلة األولية.
أشهر طويلة من االجتماعات واللقاءات واحلوارات ،التي
لقد جنحنا  ،بعد ٍ
شارك فيها ما يزيد عن  90شخصاً ،رجا ًال ونسا ًء ،أكادمييني ومثقفني

وناشطني شباب وعمال متنورين؛ من الداخل واخل��ارج ،في صياغة
هذا البرنامج الذي يخاطب حقوق الشعب الفلسطيني ،ومخاوف اليهود
اإلسرائيليني ،ومتطلبات احلياة املشتركة القائمة على املساواة والعدالة
دولة دميقراطية واحدة ،على أنقاض االستعمار الكولونيالي والفصل
في ٍ
العنصري.
وبهذا التوجه ،التحرري واألخالقي ،نستطيع طرح هذا البرنامج على
كطرح أخالقي
الساحة السياسية ،احمللية واإلقليمية والعاملية ،والعربية ،
ٍ
وإنساني ،مما يساعدنا على التحول إلى العبني سياسيني ومؤثرين ،بدل
االكتفاء بدور املعلقني واحملتجني .إننا بذلك ،نعبر عن قناعاتنا بأننا
ال نستطيع أن ننخرط في نشاط سياسي دون أن يكون له هدف سياسي
نهائي .ولذلك ،فإننا نتوجه إلى جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة
اماكن تواجده ،والى القوى العربية الشعبية والتحررية في العالم العربي
 ،وإلى اليهود االسرائيليني واليهود في اخلارج ،وإلى املجتمع املدني  ،والقوى
الدميقراطية والثورية  ،في مختلف أنحاء العالم ،لدعم ندائنا من اجل
هزمية نظام الفصل العنصري ،واقامة الدولة الدميقراطية الواحدة في
فلسطني التاريخية .لقد آن األوان أن نعمل من أجل هذا املشروع النبيل.
إننا بصدد التحضير إلطالق حملة الدولة الدميقراطية الواحدة ،من
وقت قريب  ،في فلسطني وخارجها
خالل القيام بنشاطات مركزية في ٍ
 .ولذلك فإننا نحتاج إلى دعمكم الشخصي .فهذا املشروع مشروعنا جميعا،
وهو مشروع حياة وأم��ل .نستطيع معاً ،من خالل الدعم والتفاعل
صوت حقيقي وهادرُ ،يع ّبر عن الشوق إلى حياة
والتعاون ،التح ّول إلى
ٍ
حرة وكرمية وآمنة.
ندعوكم ال��ى ق��راءة برنامجنا ،وإل��ى االنضمام إل��ى حملة الدولة
الدميقراطية ال��واح��دة .ون��ح��ن ن���درك أن��ه م��ع ت��ط��ور ه��ذه احلملة،
وانخراطكم فيها ،نستطيع معاً مواصلة النقاش واحلوار ،من اجل تطوير
وإغناء البرنامج السياسي ،و بناء االستراتيجيات املناسبة ،واألدوات الالزمة
لذلك .إنه برنامج للنضال املشترك ،الذي يستقطب اجلماهير ،بفئاتها
االجتماعية املختلفة ،املعنية مباشرة بهذا املشروع التحرري الوطني
والدميقراطي  .انه طريق طويل الى احلرية والتحرر واحلياة  ،ولكنه
األقل كلف ًة  ،واالكثر ضماناً .

البريد األلكتروني  -حيفاcontact@onestatecompaign.org :

توطئة
عادت في السنوات األخيرة فكرة الدولة الدميقراطيّ ة الواحدة في ّ
كل فلسطني التاريخيّ ة للظهور
ً
متزايدا على املستوى الشعبي .هذه الفكرة ليست جديدة،
مجدّ دً ا ،كأفضل حل للصراع ،وبدأت تكتسب تأييدا
الوطني الفلسطينيّ ة ،قبل النكبة وبعدها ،كانت قد ّ
تبنتها ،مبا في ذلك منظمة التحرير
التحرر
إذ إنّ حركة
ّ
ّ
توجت بتوقيع اتفاق أوسلو
الفلسطينية حتى انخراطها في املفاوضات السلميّ ة في نهاية الثمانينيّ ات ،والتي ّ
عام  .1993فقد توخت القيادة الفلسطينيّ ة من هذا االتفاق االنتقال إلى مرحلة تأسيس الدولة الفلسطينيّ ة
ّ
ّ
الكولونيالي
التعنت اإلسرائيلي ،إلى تكريس املشروع
ولكنه انتهى بفعل
املستق ّلة على األراضي احملت ّلة عام ،1967
ّ
ّ
ّ
الضفة الغربيّ ة والقدس وغز ة إلى كانتونات معزولة.
االستيطاني ،وإلى متزيق
واضحا موت ّ
حل الدولتني ،وهو في
لقد بات
ً
األساس ّ
منصف .فقد دفنته إسرائيل بسياساتها
حل غير
ٍ
الكولونيال ّية االستيطان ّية في األراضي الفلسطين ّية ،التي
ك��ان من املفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطين ّية
الفلسطيني الذي يعيش في فلسطني
املستق ّلة .وغدا الشعب
ّ
التاريخ ّية ،مبا فيه اجل��زء ال��ذي يعيش حتت املواطنة
رازحا حتت نظام قهر واحد.
اإلسرائيليةً ،
في ظ� ّ�ل ه��ذه التطورات اخلطيرة ،واأله��م،
ّ
انطال ًقا من قيم العدالة والتحرر والدميقراط ّية،
يتأكد أنّ
الطريق الوحيد لتحقيق العدالة والسالم الدائم هو تفكيك
الكولونيالي في فلسطني التاريخ ّية ،وإقامة
نظام األبارتهايد
ّ
سياسي مبني على املساواة الكاملة في احلقوق ،وعلى
نظام
ّ

التطبيق الكامل ّ
حلق العودة ،من خالل وضع آل ّية تصحح
املظالم التاريخ ّية للشعب الفلسطيني التي نتجت عن
املشروع الصهيوني الكولونيالي.
السياسي ال��ذي تطرحه ״حملة
إنّ البرنامج
ّ
ّ
الدولة الدميقراطية الواحدة״ يوفر قاعدة لتوطيد هذا
احل� ّ�ل في الوعي ال��ع��ام ،وال��ذي نسعى من خالله حلشد
التأييد له بني الفلسطين ّيني واإلسرائيل ّيني ،وبدعم من
مناصري احلر ّية والعدالة في العالم ،وعبر كفاح مشترك
ضدّ نظام األبارتهيد .فقط عبر دولة دميقراط ّية جامعة،
متحررة من االستعمار وترتكز على العدالة واملساواة ،نضمن
ً
مستقبال أفضل ألبنائنا ،وسال ًما حقيقيا في ّ
كل فلسطني
التاريخ ّية.

البرنامج السياسي
ُ
دميقراطية -دستورية واح��دة :تقام
 .1دولة
الدولة الدميقراطية الواحدة بني البحر األبيض
املتوسط ونهر األردن ،كدوله لكل مواطنيها ،مبا
فيهم الالجئني الفلسطينيني ،بحيث يتمتع جميع
املواطنني بحقوق متساوية ،إضافة إل��ى احلرية
واألم��ن .هذه الدولة تكون دميقراطية دستورية،
وس��نّ القوانني فيها من إرادة
تنبع سلطة احلكم َ
الشعب ،ويتمتع جميع مواطنيها بحقوق متساوية
في االنتخاب والترشح ألي منصب واملساهمة في
حكم البالد.

 .2حق العودة والتأهيل واالندماج في املجتمع:
تتبنى الدولة حق الالجئني الفلسطينيني ،الذين
يعيشون في الشتات وال��ذي��ن يعيشون حالياً في
فلسطني التاريخية ،مبا في ذل��ك الفلسطينيني
َح َملة املواطنة اإلسرائيلية ،وال��ذي��ن ُط���ردوا من
ديارهم عام  1948وكذلك نسلهم ،في العودة إلى
البالد ،والى األماكن التي ُطردوا منها ،وإعادة بناء
حياتهم الشخصية ودمجهم في املجتمع واالقتصاد
ومؤسسات احلكم في الدولة .وستطبق الدولة هذا
احلق كامال ،وسيتم بأقصى ما ميكن إعادة امللكية
اخلاصة واجلماعية لالجئني الفلسطينيني و /أو

احلصول على تعويضات مناسبة.
 .3احلقوق الفردية :لن ُيسمح بقوانني أو مؤسسات
أو ممارسات جتيز التمييز بني مواطني الدولة على
خلفيه االنتماء اإلثني أو القومي أو الثقافي أو على أساس
اللون أو النوع االجتماعي (اجلندر) أو اللغة أوالدين أو
الرأي السياسي أو امللكية أو التوجه اجلنسيَ .متنح الدولة
كل مواطنيها احلق في حرية احلركة واإلقامة في
أي مكان في الدولة ،وكذلك حرية املُعتقَد والفكر.
وباإلضاقة إلى ال��زواج الديني ،توفر الدولة إمكانيات
للزواج املدني ملن يرغب في ذلك .كما متنح الدولة
كل املواطنني حقوقا متساوية في جميع املجاالت وفي
جميع مؤسسات الدولة.
 .4احلقوق اجلماعية :في إطار الدولة الدميقراطية
الواحدة ،سيحمي الدستور احلقوق اجلماعية وحرية
التنظيم– قوميا ،اثنيا ،دينيا ،طبقيا وجندريا (على
أساس النوع االجتماعي /اجلنس) ،وسيوفر الضمانات
الدستورية الزده��ار جميع اللغات والفنون والثقافات
بحرية .لن حتظى أي جماعة في هذه الدولة ،بأي
امتيازات خاصة ،ولن يكون ألي منها نفوذ أو سيطرة
بسنّ قوانني
على اآلخرين .ودستوريا ،لن ُ َ
يسمح للبرملان َ
متيز ضد أي جماعة إثنية أو قومية أو دينية أو ثقافية
أو طبقية في البالد.
 .5الهجرة :سيتم احلصول على مواطنة الدولة ألناس
آخرين ،يريدون الهجرة إليها ،من خالل إجراءات الهجرة
العادية.
 .6بناء مجتمع مدني مشترك :تسعى الدولة إلى
تنمية ُمجتمع مدني حيوي ،حيث سيتم تشجيع
إقامة مؤسسات مدنية ،وبخاصة تربوية وتعليمية
واقتصادية ،مشتركة.
 .7االقتصاد والعدالة االقتصادية :تسعى رؤيتنا إلى
حتقيق العدالة ،االجتماعية واالقتصادية ،وإلى وضع
سياسة اقتصادية تتصدى لعقود من االستغالل والتمييز
التي أوجدت فجوات اجتماعية واقتصادية عميقة بني

الناس الذين يعيشون في هذه البالد .فتوزيع الدخل في
إسرائيل /فلسطني هو األكثر تفاوتا من أي بلد في
العالم .يجب على الدولة ،التي تسعى إلى حتقيق العدالة،
أن تضع سياسة اقتصادية إبداعية إلعادة التوزيع على
املدى الطويل ،وذلك لضمان حصول جميع املواطنني
على فرص متكافئة في التعليم والعمالة املنتجة واألمن
االقتصادي ومستوى معيشي كرمي.

 .8االل��ت��زام بحقوق اإلن��س��ان وال��ع��دل والسالم:
ستحافظ الدولة على القانون الدولي ،وستسعى إلى
حل النزاعات بالطرق السلمية من خالل التفاوض
واألمن اجلماعي وفقاً مليثاق األمم املتحدة .وستقوم
الدولة بالتوقيع واملصادقة على جميع املعاهدات الدولية
املتعلقة بحقوق اإلنسان ،وسيرفض شعبها العنصرية
وسيعزز احلقوق االجتماعية والثقافية والسياسية على
النحو املنصوص عليه في مواثيق األمم املتحدة ذات
الصلة.

 .9دورنا في املنطقة :تتعاون ״حملة الدولة الدميقراطية
الواحدة״ مع القوى التقدمية والدميقراطية في العالم
العربي التي تناضل من اجل الدميقراطية والعدالة
االجتماعية ،ومن اجل مجتمعات ناهضه ومتحررة من
االستبداد والسيطرة اخلارجية .وحتديدا ً تسعى الدولة
الواحدة إلى تعزيز الدميقراطية واحلرية في منطقه
الشرق األوسط ،بحيث يتم احترام ُشعوبها ومواطنيها
وأديانها وتقاليدها وأيديولوجياتها ،و ُيحترم حقها في
النضال من اجل املساواة وحرية التفكير .إن حتقيق
العدالة في فلسطني سيسهم في حتقيق هذه األهداف
والطموحات الشعبية.
.10مسؤوليتنا العاملية :على املستوى العاملي ،تُعتبر
״حملة الدولة الدميقراطية الواحدة״ جز ًء من القوى
الدميقراطية والتقدمية التي تناضل من أجل نظام
عاملي بديل ،يكون تعدديا ودائما ،وأكثر عد ًال ومساواة
وإنسانية ،وخاليا من االستغالل والعنصرية والتعصب
والقمع واحلروب واالستعمار واإلمبريالية ،بحيث تُصان
فيه كرامة اإلن��س��انُ ،
وحت��ت��رم حقوقه في احلرية
والتوزيع العادل للثروة ،وتُو َّفر له بيئة صحية مستدامة.

اسماء املؤسسني واملشاركني يف تأسيس الحملة
اإلسم
عوض عبد الفتاح
إيالن بابي
سوار عاصله
محمود ميعاري
ديانا بوطو
جيف هالبر
نضال رافع
عمر إغباريه
إيتان برونشتاين
يوآب حيفاوي
دارين طاطور
مازن قمصية
حيدر عيد
محمد كبها
رفاه عنبتاوي
محمد يونس
رامز عيد
افنير دينور
نبفا غوردون
تغريد يونس
حامت كناعنه
جورج بشارات
ربيع عيد
زاهر صالح
دفنة برعام
يعقوب كاترييل
عمار ابو قنديل
حماده جابر
سامي ميعاري
سوزان أبو الهوى
بالل يوسف
كارل صباغ
علي حيدر
ديبي فاربر
سهيل كيوان
روني بركات
راحيل غيورا
منصور نصاصره
جوني منصور
بانه شغري – بدارنه
بلهه جوالن
شيفر هييفر
هداس كيدار
ألبير اندريه
هداس لينوف
رمزي بارود
أوفر نيمان
دان اوين
ناجي اخلطيب
يونتان بوالك
رفتال سيال
رجا ذيب
عدنان صباح
تال شبيرا
سماح خطيب (أيوب)
محمد قعدان
سهاد كبها
دميا صرصور
عرين هواري
محاسن رابوص
رشيد حاج عبد
عبد الله غريفات
رلى هردل
يوسي شفارتس
عالء عودة
عادل مناع
شادي عمر
ضرغام جنمي
مراد حداد
ديفيد شني

املوقع /الوظيفة
األمني العام السابق حلزب للتجمع  ،كاتب سياسي  ،كوكب
برفسور في العلوم السياسية  ،وناشط سياسي  ،ومؤلف كتب  ،حيفا
طالبة دكتوراه وناشطة  ،عرابة البطوف
بروفيسور في علم اإلجتماع  ،وناشط  ،سخنني
محامية واعالمية ،كندا  ،حيفا
محاضر في علم االنسان  ،ورئيس جلنة مقاومة هدم البيوت في الضفة ،القدس
صحافية وناشطة حيفا
ناشط من اجل عودة الالجئني  ،ومن مؤسسي جمعية زوخروت  ،يافا
مؤسس حركة زوخروت – تعنى بعودة الالجئني الفلسطينيني  ،يافا
مبرمج كومبيوتر و ناشط سياسي  ،حيفا
شاعرة وناشطة سياسيا  ،الرينة
كاتب وناشط  ،ومدير متحف التاريخ الطبيعي  ،جامعة بيت حلم
أستاذ األدب االجنليزي وناشط في حركة املقاطعة  ، BDSغزة
عامل في مجال التسويق  ،وناشط سياسي  ،عرعرة
مديرة جمعية كيان النسوية  ،شفاعمرو
مهندس هاتيك وناشط سياسي  ،عرعرة
محاضر في القانون وعلم االنسان ،عيلبون
محاضر في الدراسات اليهودية  -النقب
بروفسور في العلوم السياسية جامعة بئر السبع
باحثة ومحاضرة جامعية  ،عرعرة
طبيب في الصحه اجلماهيرية وناشط في العمل األهلي  ،عرابة البطوف
بروفيسور في القانون؛ فرانسيسكو
صحافي  ،وناشط شبابي  ،عيلبون
 .رئيس مجلس محلي  ،كوكب ابو الهيجاء
 .مسرحية  ،ومديرة مكتب جلنة مقاومة هدم البيوت  ،بريطانيا
بروفسور في علم الكيميا  ،وناشط
باحث أكادميي في العلوم الصحية  ،وناشط سياسي
باحث في معهد احصاء  ،وناشط سياسي  ،رام الله
أستاذ جامعي في لندن  ،في مجال االقتصاد  ،سخنني
اديبه وناشطة سياسية ،الواليات املتحدة االمريكية
مخرج سينمائي  ،دبورية
صحفي ومنتج تلفزيوني  -بريطانيا
محام وناشط  ،عبلني
امينة مكتب جمعية زوخروت  ،تل أبيب
أديب  ،وصحفي  ،وناشط سياسي  .مجد الكروم
ناشط سياسي
بروفسور في علم اللغويات  ،تل أبيب
باحث محاضر جامعي  ،النقب – رهط
مؤرخ وباحث أكادميي  ،وناشط اجتماعي وسياسي – حيفا
طالبة دكتوراة ومحامية في املجال احلقوقي  -كفرياسيف
رسامة
 .باحث في مجال االفتصاد السياسي  ،وصحفي
ممثلة
مهندس مدني  ،وناشط سياسي  ،الناصرة
مختصة في علم الكمبيوتر
كاتب وناشط سياسي  ،الواليات املتحدة االمريكية
ناشط سياسي  ،القدس
طالب وناشط سياسي
باحث أكادميي  ،ومحاضر في جامعة باريس
مصمم جرافيكا  ،وناشط ضد اجلدار العنصري  ،تل أبيب
ناشطة  ،تل أبيب
كاتب ومنسق مجموعة “عائدون”  ،مخيم اليرموك ( االن مقيم في هولندا
محام  -لندن
معلقة سياسية  ،وناشطة
طالبة دكتوراه  ،حيفا
طالب جامعي  ،باقة الغربية
.ناشطة في املجال ألثقافي  ،ام القط
.ناشطة سياسية و عضو بلدية إبساال  ،السوي
أكادميية  ،وناشطة سياسية  ،الناصرة
ناشطة سياسيا ،ومختصة في التوثيق الشفهي  ،قلنسوة
شاعر وكاتب  ،ومهندس هايتك  ،حيفا
طالب جامعي وناشط في جنوب افريقيا  -الزرازير
( محاضرة في جامعة القدس – البقيعة ( اجلليل
محامي وناشط سياسي  ،حيفا
طالب جامعي وناشط  ،كوكب
مؤرخ  ،ومحاضر جامعي  -القدس
طالب جامعي وناشط سياسي  -زمير
ناشط سياسي  -عكا
ناشط في العمل السياسي والبلدي  -شفاعمرو
صحفي  ،بئر السبع

اإلسم
جوناثان كوك
نداف فرانكوفتش
بدر ابو مخ
قاسم احمد
آدي شوشيرغن
قاسم مغا مسة
يونتان شبيرا
روضه غنامي
جمال زهير اغباريه
حسن عاصله
زكريا البرغوثي
منيب طربيه
مجد نصرالله
علي مواسي
أسامه اغبارية
محمد سامي محاميد
أياد خاليله
رونني بن آري
علي حبيب الله
محمود هواري
دانيال رافيتسكي
فتحي دقة
بكر عواوده
سلطان ابو عبيد
يوسف دالشة
محمد غريفات
سهيل حجوج
آية مناع
راضي اجلراعي
جمانه أشقر
اسماعيل نعامنة
زياد خليلية
عمرو اغبارية
باسل زهير أبو سعده
أمير مرشي
وهبة بدا رنة
داهش عكري
مُؤيد ميعاري
طارق خطيب
فراس خاليله
اشرف عبد الفتاح
اثير صفا
رلى مزاوي
زهدي زيدان
ايريس بار
امير محاميد
صابر نصار
ندمي ناشف
سناء حمود
خالد عنبتاوي
فوزي محاميد
نزار هواري
احسان أبو غوش
صفوت عودة
نسرين مصاروة
سامر ذياب
سهير خوري
حامت احملتسب
ابراهيم غطاس
وئام بلعوم
خالد ابو علي
حال مرشود
بليك الكوت
ابراهيم ابو عمار
خالد تيتي
علي حسوني
سهير اسعد
سماح بصول
مايا متارن
مرمي فرح

املوقع /الوظيفة
صحفي  ،الناصرة
مترجم ومدرس  ،وناشط  ،تل أبيب
طالب جامعي وناشط شبابي  ،باقة الغربية
أخصائي نفسي  ،وناشط سياسي واجتماعي  ،كوكب
مختص في علم البيولوجيا  ،وناشط
 .مستشار اجلالية الفلسطينية في فنلندا
ناشط سياسي  ،تل أبيب
باحثة وكاتبة في املجال التوثيقي  ،حيفا
محام وناشط اجتماعي  ،مصمص
ٍ
ناشط سياسي و سجني سياسي سابق  ،عرابة
من قادة حركة الشباب الفلسطيني العاملية  -نيويورك
نائب رئيس بلدية سخنني  ،وناشط سياسي
ناشط في املجال الشبابي والثقافي
كاتب وشاعر وناشط شبابي ،باقة الغربية
 .مهندس كومبيوتر  ،وناشط سياسي  ،زلفة  ،املثلث
ناشط سياسي ومدرس
محام وناشط سياسي
محاضر في العلوم السياسية
ناشط وباحث في املجال الثقافي والتعليمي  ،في القدس  ،عني ماهل
 .أكادميي  ،وناشط سياسي  ،ترشيحا
ممثلة وموسيقية  -تل ابيب
 .طبيب  ،ورئيس مجلس محلي زمير سابقاً  ،وناشط سياسي
ناشط سياسي واجتماعي  ،كفركنا
 .ناشط في العمل األهلي  ،اللقية  ،النقب
ناشط شبابي  ،البعينة
 .ناشط اجتماعي  ،الزرازير
ممرض وناشط اجتماعي
ناشطة في العمل اجلماهيري
محاضر جامعي  ،رامالله
ناشطة شبابية  ،ام الفحم
 .سجني سياسي سابق  ،وناشط  ،عرابة
طبيب وناشط سياسي
 .مدرس ،وناشط اجتماعي  ،مصمص
ناشط شبابي ،باقة الغربية
طالب جامعي  ،حيفا
 .محام  ،وناشط في مجال حقوق العمال  ،الناصرة
 .سجني سياسي سابق وناشط  ،عرابة
محام  ،وناشط سياسي  -القدس
محام وناشط سياسي  -نحف
طبيب اسنان وناشط  -سخنني
محاسب وناشط – كوكب أبو الهيجا
أديبة ومترجمة  ،املثلث
مربية  ،وناشطة سياسية  ،الناصرة
محاضر في جامعة طولكرم
ناشطة اجتماعية  -حيفا
مدرس دين ولغة عربية – ام الفحم
محام  ،وناشط سياسي
ناشط في العمل األهلي  ،الطيبة
إعالمية ،وناشطة  ،الناصرة
 .طالب دكتوراة  ،وناشط سياسي  ،شفاعمرو
 .مربي  ،وناشط سياسي واجتماعي  ،معاوية
ناشطة سياسية  ،حيفا
شاعر  ،وناشط اجتماعي  ،قرية ابو غوش
طبيب وناشط  -ترشيحا
محامية وناشطة  -الطيبة
 .طبيب وناشط اجتماعي  ،طمرة
 .محاضرة جامعية في األدب االجنليزي  ،وناشطة  .الناصرة
مهندس مدني  ،ناشط في حركة الشباب الفلسطيني العاملية  ،كاليفورنيا
صيدلي وناشط سياسي  ،حيفا
محام وناشط سياسي  ،الطيبة
ٍ
ناشط سياسي  ،يافا
اكادميية وناشطة  -حيفا
خبير في اقتصاد البيئة  ،وناشط من اجل الدولة الواحدة  .امريكا
شاعر وكاتب وناشط  -باقة الغربية
محام وناشط  -البعنة
ناشط في العمل األهلى ابو غوش
محامية وناشطة  -اكسال
منسقة اعالمية  -الرينة
طالبة دكتوراة رافضة للتجنيد
صحفية

