
 
 

 تح ر ي ر  جورج عبد  هللا، نضالنا، معركتنا! 

 ! عبدهللا  جورج  عن باإلفراج طالبةللم 2021 يونيو/حزيران 91-21 من  الدولي العمل بأسبوع لنشارك

 
 

  !عزمنا هو سراحه إطالق و  معركتنا! و نضالنا هو هللا عبد جورج

 

 عادل   حقك  ثورةال  والتمرد!  العصيان    التحرر والحرية!  الى جانب  المظلومين وليس الظالم!  جانب  إلى  معركتنا  و  نضالنا  هو  هللا  عبد  جورج

 والكرامة! الغضب وشرعي!

 

 وبربريتها.  - واالستعمارية واإلمبريالية الرأسمالية - الهيمنة االستغالل، أنظمة لكشف معركتنا و نضالنا هو هللا عبد جورج

 

 دعما    !همصير  تقريرب  الفلسطيني  للشعب  لحق    دعما    أشكالها.  بجميع  والمقاومة  الفلسطينية  لقضية ل  دعما    الثابتة  ومعركتنا  نضالنا  هو  هللا  عبد  جورج

  جميعل  عودةال  حق  ل  دعما    الصهيونية!  السجون  في  األسرى  المقاومين  األبطال  سراح  طالقإل  دعما    !القادمة  و  والحالية  السابقة  لالنتفاضات

رات   أك دت  والتفاوض!  والتسوية      والمماطلة  التصفية  أشكال  وجميع  طبيعالت  ضد    "الالجئين"!   يمكن   التي  هي  وحدها  لمقاومةا  أن  األخيرة  التطو 

 الوطني. التحرر  أجل من للنضال التاريخي مشروعه في الفلسطيني الشعب وتوحد وخططه للمحتل تتصدى أن

 

 .همحقوقهم وإنجازاتدفاعاً عن  الطبقة العاملة  وأحياءالشعبية  إلى جانب الجماهير ومعركتنا نضالنا هو هللا عبد جورج

 االستثنائية! واألنظمة القمع ضد    الشرطة!  عنف و الظلم ضد ومعركتنا نضالنا هو هللا عبد جورج

   !  antifascisti tutti siamo  ! جذري بشكل للفاشية معاديةال و بحزم مميةاأل ومعركتنا نضالنا هو هللا عبد جورج

   خطنا الثابت لما هو تقدمي وثوري وما هو ليس كذلك! هو هللا عبد جورج

  ذي ال  عتقال،هذه السنة السابعة والثالثين من اال  أن تكونبنلتزم  و  عزمنا !هو    سراحكإطالق  إن      !معرتك هي معركتنا  رفيقنا!  ،هللا  عبد  جورج

 مدى الحياة". السجنا  "هذالسنة األخيرة من ، ودون أي مساومةتواجهه بقوة ومقاومة 

ضرورة توجيه  لدولة الفرنسية بفي اتذكير أعلى قمة  لو  جورج عبدهللا  باإلفراج عن  في كل مكان للمطالبة  يةمبادرات التضامن ال  االف  تزدهرل

كاتنا  إلى تضخيم وتنسيق وتقارب  -نحن الموقعين على هذا النص    -ندعو    ، في هذا الصددوزير الداخلية.  الى    "يجب أن توقع"   طلب ،  تحر 

 : في المواعيد التالية على وجه الخصوص

 إلفراج عن جورج عبد هللاجل اامن   التضامن األممي بوعأسضمن ، في فرنسا وحول العالم، 2021 حزيران/يونيو 19إلى   12من  -



ة  سمعلن    في باريسللمرة الخامسة على التوالي  نظم  تلمظاهرة الوطنية والدولية التي  ا، في  2021يونيو    19السبت    -   صوتنا المطالب   بقو 

 عن رفيقنا جورج عبد هللا.  الملح   باإلفراج

رهنؤك د  مرة أخرى    ناالتحرر والحرية طويلة، مليئة بالمزالق والتناقضات، ولكن  رحلة  إن   الماسة حاجة  الهو  دائماً و  رفيقنا جورج عبد هللا  ما يكر 

التعبير عنهاللنضال والمقاومة   النهايةحتى نتمكن    ،مع اختالف أساليب  المن    في  التزاماتناترجمالمطلوب لقوى  تحقيق ميزان    إلى أفعال   ة 

 !" أو النصر "النصر !"معا ومعا فقط سننتصر"  فإننارفيقنا جورج عبدهللا!  ريوتحر

   !معك عبد هللا، عبد هللا، رفاقك

 انه من نضالنا، ونحن من معركته!، جورج عبد هللا

 الحرية لجورج عبدهللا! 

 2021, 31باريس, مايو 
 

دحملة  ال  لإلفراج عن جورج عبد هللاة الموح 
Campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com 
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