
             
      

Association France Palestine Solidarité 

للتضامن الفلسطينية الفرنسية الجمعية       
21ter rue voltaire 75015 PARIS 
    http://www.france-palestine.org/ 

 

 

2102 يونيو 01 باريس،  

 

السرسك محمود إلى  

 

  محمود، العزيز الصديق

 

 تصلك أن أأمل التي الرسالة هذه لك أرسل أن أريد للتضامن، الفلسطينية الفرنسية الجمعية أعضاء جميع عن نيابة

 منذ بدأتها قد كنت التي الطعام عن االضراب لحركة المشروط غير وتأييدنا الكامل تضامننا عن لوالدتك و لك ألعرب

. وحريتك وكرامتك اإلنسانية بحقوقك للمطالبة يوما 01  

 ال وبطريقة بها وتنتهك معك اإلسرائيلية السلطات بها تتعامل التي اإلنسانية والغير المشينة األعمال بهذه علم على نحن

. تماما قانوني غير هو اإلداري االعتقال ألن. الدولي والقانون حقوقك فيها جدال  

 على خطر من تمثله وبما لك، بالنسبة المطاف نهاية في الوحيدة الطريقة وهي الطعام، عن اإلضراب إلى لجوؤك إن و

 أن يمكن ال و بديمقراطية، ليست إسرائيل أن على يدل العادل الغير الوضع وهذا االعتقال هذا ضد بقوة لالحتجاج حياتك

. " األوسط الشرق في الوحيدة الديمقراطية" بأنها وتدعي تتفوه  

 معركة توجد لصالحك، فلسطين في وأخواتك إخوانك يخوضها التي المعركة مع أن تعرف أن يجب محمود، العزيز

أوروبا في سيما وال واسع، نطاق وعلى لصالحك وتضامن ودعم موازية  

 الخارجية وزارة أو الجمهورية لرئاسة سواء بالدنا في السياسية السلطات تجاه المبادرات من بالعديد قمنا فرنسا، في

 ورئيسها الفيفا مع أيضا و الخصوص، وجه على بالتيني، ميشال القدم لكرة االوروبي االتحاد من مسؤولين مع وأيضا

 والسلطات  ،القدم لكرة الفلسطيني الوطني الفريق في عضوا كنت أنك ننسى أال يجب ألننا. بالتر جوزيف السيد

.حقك في الرهيب الظلم هذا وتترك وضعك تتجاهل أن يمكن ال الرياضية    

. العواقب حصد الجميع على يجب. نحوك بعنف ينتهكان الرياضية الحركة وميثاق األساسي النظام  

 قبل من اإلنسانية ضد جرائم و حرب جرائم من غزة قطاع في أرتكب ما هو الجريمة. جريمة ليس غزة في العيش

. اسرائيل  



 األمرين، تعاني فراشك على وأنت تتلقاها التي الرسالة هذه شديد، وضعا فيه تعيش الذي الوقت هذا في محمود، العزيز

 العدالة تسود حتى جانبك، الى والوقوف معك تضامننا في نستمر سوف. هناك التوقف ننوي ال بأننا تعلمك سوف

. إسرائيل ووحشية تعسف على والحرية الحق وينتصر  

. وتقديرنا تضامننا لك ونؤكد  

والعدل الحق لدينا ألن ننتصر وسوف تنتصر، سوف  

شديدة معركة من اليوم تخوضه لما العميق تقديرنا عن والتعبير التحيات أحر لك  

 

لوفور كلود جان  

للتضامن الفلسطينية الفرنسية الجمعية رئيس  


