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بيان نويهض الحوت :مؤرخة وباحثة في الشؤون الفلسطينية والعربية .أستاذة
في كلية الحقوق والعلوم السياسية – الفرع األول في الجامعة اللبنانية سابق ًا.
صدرت لها عدة مؤلفات ودراسات ،منها« :صبرا وشاتيال :أيلول .»1982
أنيس فوزي قاسم :عضو نقابة المحامين األردنيين ،وعضو مجلس أمناء الجامعة
األردنية وجامعة بيرزيت .مستشار الكتاب السنوي الفلسطيني للقانون الدولي.
المستشار القانوني للوفد الفلسطيني في مفاوضات مدريد وواشنطن ،وعضو
هيئة الدفاع أمام محكمة العدل الدولية في قضية جدار الفصل العنصري.
سحر الهنيدي :حائزة إجازة في العلوم السياسية من الجامعة األميركية في
بيروت ،ودكتوراه من جامعة مانشيستر .كتبت العديد من المقاالت في المجالت
األكاديمية ،وقامت بتحرير دراسات عن فلسطين وإسرائيل .مقيمة بلندن حيث
تدير دار  East and Westللنشر.
يوجين روغان :أستاذ مادة التاريخ الحديث للشرق األوسط في جامعة أكسفورد،
ومدير مركز الشرق األوسط فيها .في سنة  2017ان ُتخب زميالً في األكاديمية
البريطانيةُ .ترجمت مؤلفاته إلى أكثر من  18لغة.
شفيق المصري :خبير بالقانون الدولي .شغل منصب أستاذ محاضر في كل من:
الجامعة اللبنانية ،والجامعة األميركية في بيروت ،والجامعة اللبنانية – األميركية،
والجامعة اإلسالمية .له عدة مؤلفات في مجال القانون الدولي.
كميل منصور :باحث فلسطيني .يرئس حالي ًا هيئة تحرير مشروع «المسرد الزمني
التفاعلي للقضية الفلسطينية» الذي تنفذه مؤسسة الدراسات الفلسطينية بالشراكة
مع المتحف الفلسطيني .أمين سر مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية
وعضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت .ألف وحرر عدد ًا من الكتب.
آالن غريش :صحافي ،ولد في القاهرة ،وهو متخصص بشؤون الشرق األوسط.
رئيس تحرير صحيفة  Le Monde diplomatiqueسابق ًا ،ويدير حالي ًا صحيفة

* أُدرجت أسماء المساهمين بحسب التسلسل الذي ورد في مؤتمر « 100عام على تصريح بلفور
و 70عام ًا على قرار تقسيم فلسطين».
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 OrientXXI.infoاإللكترونية .له مؤلفات عن القضية الفلسطينية.
دومينيك فيدال :صحافي ومؤرخ فرنسي متخصص بقضايا الشرق األدنى .مساهم
في صحيفة  Le Monde diplomatiqueمنذ أكثر من ثالثين عام ًا ،متخصص
بقضية الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي ،وله عدة مؤلفات في هذا المجال.
جلبير األشقر :أكاديمي وباحث لبناني ،شغل منصب أستاذ جامعي في كل من
بيروت وباريس وبرلين قبل تعيينه في كرسي دراسات التنمية والعالقات الدولية
في معهد الدراسات الشرقية واألفريقية ( )SOASفي جامعة لندن.
مضر قسيس :عضو الهيئة األكاديمية في جامعة بيرزيت منذ سنة  .1992يعمل
مدير ًا لمعهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان ،ومدير ًا لبرنامج الماجستير
في الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،ومدير ًا مشارك ًا لمبادرة وندسور بيرزيت
للكرامة.
رشيد الخالدي :مؤرخ فلسطيني ،يشغل كرسي إدوارد سعيد في الدراسات
العربية الحديثة في جامعة كولومبيا ،وهو رئيس تحرير مجلة Journal of
 ،Palestine Studiesشغل منصب رئيس جمعية دراسات الشرق األوسط ،وله
عدة مؤلفات بين كتاب ومقالة.
ماهر الشريف :باحث رئيسي في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت،
وباحث مشارك في المعهد الفرنسي للشرق األدنى في بيروت ،ألف وحرر
عدد ًا من المؤلفات في التاريخ الفلسطيني ،وفي تاريخ الفكر العربي الحديث
والمعاصر.
خالد الحروب :أستاذ الدراسات الشرق األوسطية واإلعالم العربي في جامعة
 ،North Westernفي الدوحة .وزميل باحث في كلية الدراسات اآلسيوية والشرق
األوسطية في جامعة كمبردج .نشر عدة مؤلفات ودراسات في الشؤون الفلسطينية
والعربية والدولية باللغتين العربية واإلنكليزية.
كريم :نائب الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في اليمن.
حسن ّ
عمـل ثالثة أعوام أستاذ ًا محاضر ًا في العلوم السياسية في الجامعة األميركية
في بيروت .حائز ماجستير ودكتوراه في العلوم السياسية واالقتصاد من جامعة
جنوب كاليفورنيا .باحث في السياسة اللبنانية والعربية ،وله ثالثة كتب والعديد
من المقاالت.
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