
 بيان تضامني مع الشعب السوري 
 

 :تداعى عدد من الناشطين في الشأن العام وأصدروا البيان اآلتي

انطالقًا من التزامنا السياسي واألخالقي الدفاع عن حق االنسان العربي في الحرية 
 والعدالة والكرامة،

انتهاآات وتأآيدًا على مسؤولياتنا آلبنانيين تجاه شعب شقيق يتعرض لما تعرضنا له من 
فاضحة ألبسط حقوق االنسان، وهو شعب أثبت وعيًا عاليًا في تجنب الوقوع بافخاخ 

 الطائفية والمذهبية والعرقية،

وايمانًا منا بأن االصالح الذي يطالب به الشعب السوري يشكل دعمًا جوهريًا لبناء عالقات 
ستتباع الذي حكم هذه أخوية طبيعية بين لبنان وسوريا، بعيدًا عن منطق اإللغاء أو اال

 العالقات على مدى عقود،

ندين، نحن الموقعين أدناه، القمع الذي يتعرض له الشعب السوري ونعلن تضامننا معه في 
 . معرآته من أجل استعادة حريته وآرامته

ونطالب السلطات السورية بوقف استخدام القوة ضد شعبها ومحاسبة المسؤولين عن 
آذلك نطالبها بوقف محاوالتها المتكررة . فراج عن جميع المعتقلينالمجازر التي ارتكبت واال

 .لتصدير أزمتها الى لبنان وزجه مجددًا  في صراع ال عالقة له به

ونطالب جامعة الدول العربية بتحمل مسؤلياتها تجاه سوريا وشعبها، تمامًا آما فعلت تجاه 
 .ليبيا وشعبها، والتدخُّل الفوري لوقف المجازر
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 ،)مدرس(احمد يوسف  ،)ناشط(احمد حيدر  ،)استشاري(ابراهيم الجميل 
 ،)استاذ جمعي(الياس ابو عاصي  ،)ناشط(اسامة وهبي  ،)استشاري(ادمون رّباط 

 ،)محام(الياس مخيبر  ،)نائب سابق(الياس عطاهللا  ،)ناشط (الياس الزغبي 
ايلي  ،)صحافي(لي الحاج اي ،)ناشط(اميل بشخنجي  ،)اعالمية(الين آريم 

ايهاب العقدة  ،)مهندس(ايمن حيدر  ،)اعالمي(ايمن ابو شقرا  ،)صحافي(قصيفي 
ناشط، (أيمن شروف  ،)صحافية(أمنة منصور  ،)صحافي(أسعد بشارة  ،)اعالمي(

باسل طبارة  ،)ناشط(باسل الفقيه  ،)استاذ جامعي(آدي ابي اللمع  ،)صحافي
 ،)باحث، آاتب(بهجت رزق  ،)صحافي(بشير هالل  ،)طبيب(بري األسعد  ،)ناشط(

 ،)مهندس معماري(جاد غريب  ،)صحافية(بيليندا ابراهيم  ،)ناشط(بهجت سالمة 
جبور  ،)رجل اعمال(جان آلود حمصي  ،)باحث(جان دبغي  ،)محام(جان حرب 

جواد ابو منصور  ،)خبير مالي(جهاد مرّقدة  ،)آاتب ، استاذ جامعي(الدويهي 
حسين عبد الحسين  ،)مهندس(جورج منصور  ،)ناشط(جورج المسيح  ،)ناشط(
 ،)باحثة(داليا عبيد  ،)اعالمية(حنين غدار  ،)مخرج(حسين غريب  ،)صحافي(

ربى آبارة  ،)ناشطة(رانيا خطاب  ،)ناشطة(رانا خوري  ،)ناشطة(دياال حيدر 
مهندس (روجيه عزام  ،)ناشط(رجا نجيم  ،)اعالمي(ربيع شنطف  ،)صحافية(

 ،)ناشطة(ريان ماجد  ،)اعالمي(رياض طوق  ،)صحافية(رلى موفق  ،)زراعي
زياد عابد  ،)آاتب(زهير عبداهللا  ،)مهندس(ريمون معلوف  ،)ناشطة(ريم عيتاني 



سامية بارودي  ،)ناشطة(سارة عساف  ،)صحافية(زينة الرز  ،)ناشط حقوقي(
سناء الجاك  ،)نائب سابق(ر فرنجية سمي ،)صحافي(سعد آيوان  ،)تصميم فني(
آرم . سيمون ج ،)ناشط(سهيل القضماني  ،)ناشطة(سهى عامر  ،)صحافية(
شيرين عبداهللا  ،)صحافي(شارل جبور  ،)ناشط(شادي هنوش  ،)محام(
صالح فارس  ،)مخرج(صالح شعيب  ،)استاذ جامعي(صالح المشنوق  ،)ناشطة(
استاذ (طالل خوجة  ،)باحث(ان طانيوس شهو ،)ناشط(طارق هاشم  ،)مدرس(

عباس ابو  ،)مهندس(طوني حبيب  ،)آاتب سياسي(طوني ابو روحانا  ،)جامعي
 ،)ادارة اعمال(عبداهللا خليفة  ،)صحافي(عبد السالم موسى  ،)ناشط حقوقي(زيد 

 ،)ناشط(علي ابو دهن  ،)صحافي(عفيف دياب  ،) ادارة اعمال(عبداهللا قيصر الخوري 
 ،)ناشط حقوقي(عمار عبود  ،)ناشط(عماد بزي  ،) جامعياستاذ(علي شعيب 
فادي  ،)ناشط(غانم ذبيان  ،)اعالمية(غادة صاغية  ،)صحافي(عمر حرقوص 

فاروق  ،)نائب سابق(فارس سعيد  ،)طبيب(فادي عنتر  ،)آاتب، شاعر(الطفيلي 
فرنسوا الدحداح  ،)ناشط(فراس مقصد  ،)صحافية(فاطمة حوحو  ،)ناشط(يعقوب 

استاذ (آمال اليازجي  ،)طبيب(فيليب سعيد  ،)استاذ ثانوي(فؤاد فرح  ،)طناش(
محمد حرفوش  ،)ناشط(محمد الشامي  ،)ناشطة(آوليت توما  ،)جامعي

محمد حمدان  ،)باحث وآاتب سياسي(محمد حسين شمس الدين  ،)اعالمي(
محمد مشموشي  ،)اعالمي(محمد شريتح  ،)صحافي(محمد حمود  ،)اعالمي(
آاتب (مسعود محمد  ،)ناشطة(مريم عبدو  ،)ناشط(، مروان األمين )صحافي(

 ،)صحافي(ميشال توما  ،)محام(مياد حيدر  ،)استاذة جامعية(منى فياض  ،)سياسي
( ميشال ليان  ،)استاذ جامعي(ميشال دويهي  ،)صحافي(ميشال حجي جورجيو 
ستاذة ا(ناديا الشيخ  ،)محام(ميشال يوسف خوري  ،)نقيب سابق للمحامين

 ،)طبيب(نبيل خراط  ،)ناشط في مجال حقوق االنسان(نبيل الحلبي  ،)جامعية
نديم  ،)سياسي(نديم عبد الصمد  ،)ناشطة(ندى معتوق  ،)ناشطة(ندى رافع 

 ،)صحافية(نوال نصر  ،)ناشط(نصر فرح  ،)باحث(نزيه درويش  ،)اعالمي(قطيش 
 ،)مخرج(هيثم شمص  ،)صحافي(، هيثم الطبش )استاذ جامعي(هرار هوفيفيان 
استاذ (وليد فخر الدين  ،)آاتب، صحافي(وسام سعادة  ،)ناشط(وجيه العاجوز 

 ،)صحافي(يوسف بزي  ،)رجل اعمال(يوسف الزين  ،)ناشط(يحيى محمود  ،)جامعي
 ).طبيب(يونس شبلي  ،)محام(يوسف بهاء الدويهي 

 


