
 

 

  هللا عبد إبراهيم جورج سراح إلطالق دعوة

 .في فرنسا دونكيرك في "متضامنين  "لنقابة  4102أثناء اللقاء السادس  اعليه صوت

 .قههذا اإلجحاف بح يتوقففل

 الحكومة قبل من هحقوقتعدي على  بمرحلة هللا عبد إبراهيم جورجيمر اآلن الرفيق 
 .بسرعةذلك و إيقاففورا يستوجب عليها  الفرنسية،

 منذ مسجون في فرنسا هللا عبد إبراهيمصر للقضية الفلسطينية، جورج مناضل لبناني منا 
 .عاما 01

 نيلسون سابق وقت في اعتقل فيه الذي القياسي الرقم حطم لقد ،0892 عام منذ معتقل
 يحق للمناضل عبدهللا. أفريقيا جنوب في الوطني النضال رئيس وهو ،(عاما 42) مانديال
 لقبجمال  أبو موميالرفيق يحق لكما  ،"أوروبا في السياسيين السجناء عميد" لقب اآلن

 .األمريكية المتحدة الواليات في عميد األسرى

 التقليدية والدينية العرقية االنقساماتلى ع تفوقت مسيرتهف ،نمطي غيرصحيح، وهذا رجل،ال
 هللا عبد إبراهيم جورج على حكم لبنان، يشمال من عائلة من شيوعي ناشط هو .وتتخطاها

 اإلسرائيلي الموساد مسؤول قتل في التواطؤ تهمةسبب ب القانون، عليها ينص عقوبة أقصىب
 . 0894 عام في باريس في األميركي العسكري والملحق

 

 بكثير من مدة أكثر الرجل قضى قدل بها، موثوق غير أدلة أسسمحاكمته على بالرغم من 
  .عقوبته

 على. المتحدة من الواليات مباشر دخلإثر ت على اعتقل عاما، 01يحق له باإلفراج منذ 
 يمثلون أشخاص ضد" يةعنف جرائم" ارتكب هأن تحججت الواليات المتحدة المثال، سبيل

 .العامة السلطات

 وفقا عنه اإلفراج ينبغي كان الجريمة، لهذه النسبية األهمية ولبغض النظر عن النقاش ح
عبر  مرتينالعدالة  قضت ، 4104 عامفي ال، ذلك على وعالوة. 0888 عام منذ للقوانين

 الترحيلورقة  وهو ،للحرية "مفتاح" مع سراحه، إطالقب الستئناف،ا عبروالمحكمة األولى 
 .الداخلية وزير قبل من اتوقيعه المزمع

 

 هذه. إلى محكمة التمييز القرارل لنق قانونيا ن عذراأم   الترحيلإذن  على التوقيع رفض
 ."مشروط إفراج عامأن يقوم ب الطويل لمدىحكوم باالم سجينال" على أنه ة ترىاألخير

ألنه حسب  جنبياأل سجينالغير صحيح في حالة  ولكنه فرنسي لسجين قانونا هذا صحيح
 هذا. اإلداري االعتقال رهن اآلن هو هللا عبد إبراهيم جورج. فورا بعادهتيجب اس القانون



 المتحدة الوالياتبأمر من  بحقه تحصل السابقة ستثنائيةاال التدابيركل  كما ،االستثناء
 .هذا التدبير مسؤولية تتحمل التي وفرنسا

  .شرط أو قيد دون عنه باإلفراج نطالب

 

  :الموقعة المنظمات

- Union syndicale Solidaires (France) 

- TIE Syndicat Allemand (Allemagne) 

- Syndicat CSP-Conlutas (Brésil) 

- CGT Confederación general de los trabajadores 
( Espagne) 

Citoyens et membres d’associations :  

 

 

 


