
 .قام بزٌارة إلى الشرق الوسط و هاربر، ستٌفن الكندي، الوزراء رئٌس الثانً كانون 02 فً
 لزٌارة كانالرئٌسً  التركٌز فإن هللا، ورام األردن فً إجراؤها مقرر توقف نقاط  من الرغم وعلى

 .إسرائٌل
 

 الشرق إلى يالكند الوزراء رئٌس زٌارة بمناسبة كندا من الفلسطٌنً الشعب إلى مفتوحة رسالة
 األوسط

 
 ،العزٌز فلسطٌن شعب 

 
 .أرضكم وعلى ، والسالم علٌكم كندا، من تحٌات

 
 انه. السلطة إلى وصوله منذ إسرائٌل دعم حاول رئٌس وزرائنا قدر المستطاع لقد تعلمون، كما

 إلسرائٌل صدٌق أفضل " بأنة الخارج فً الٌهودٌة والجالٌة إسرائٌل فً واسع نطاق على ٌوصف
 .الوعد هذا كبٌر حد إلى أوفى قدو إلسرائٌل" مشروط غٌر" دعم  حكومته وعدت."  العالم فً
 

 سبٌل على. الفلسطٌنً للشعب الصداقة الظهار جدا القلٌل سوى ٌفعل هاربر لم السٌد العكس، وعلى
دولة غٌر  صفة على للحصول المتحدة األمم فً مساعٌها الفلسطٌنٌة السلطة ابدت عندما المثال،
 اوانم المشروع، اإلجراء هذاكندا عند المعارضة على حكومة لم تتوقف  ،0200 عام فً عضو

 توحذر الفلسطٌنٌة السلطة ضد تهدٌدات أٌضا أصدرت. لمعارضتها األخرى الدول سعت بتشجٌع
 من أنه ندرك ونحن. المتحدة األمم مساعٌها فً الفلسطٌنٌة السلطة اذا استمرت وخٌمة عواقب من

 .للفلسطٌنٌٌن معادٌة كونها غٌر وسٌلة أي فً اإلجراءات هذه صفو الصعب
 

 فً والسالم العدالة أجل من المتحدة الشبكة شكلوا الذٌن كندا فً المتحدة الكنٌسة وأتباع أعضاء نحن
فٌها الفلسطٌنٌٌن  عٌشٌ ةرؤٌ ،ةنعتقد ان الكثٌرٌن منكم ٌشاركوننا فً هذه الرؤٌ ،وإسرائٌل فلسطٌن

 األدنى الحد هو وهذا الواقع، فً. اإلنسان حقوق كاملٌمنح  والجمٌع وأمان، بحرٌةلٌن و االسرائٌ
 ".أجمع للعالم والبركة للضوء منارة تكون أمة "ان  االنبٌاء حلم نشاطر ونحن. المطلق

 
 نقرر أن نفترض وال نعرف ال نحن لشعبٌن دولتٌن أو للشعبٌن واحدة دولة خالل من هذا كان سواء

 خوفمن غٌر  عٌشٌمكنهم ال واإلسرائٌلٌٌن، الفلسطٌنٌٌن الجمٌع، أن هو ضروريال.  كمنٌابة عن
 العسكري الحكم ٌتوقف و االحتالل ٌنتهً أن ٌجب ،لتحقٌق الهدف. األرض ثراء فً االزدهار وإنما

 .الفلسطٌنٌٌن على والهٌمنة اإلسرائٌلً
 

معادٌة و واحدة مساندة إلسرائٌل لٌست الكندٌٌن، من كبٌر عدد ٌتقاسمها التً الرؤٌة، هذه
 على وفلسطٌن، إسرائٌل بٌن الصراع فً إنصافا أكثر تارٌخٌا دورا كندا لعبت وقد. للفلسطٌنٌٌن

 لقرارات دعما هاذات حد فً سابقا تتجل قد الرؤٌة هذه. الدولً والقانون اإلنسان حقوق دعم أساس
 عام منذ احتلتها التً الفلسطٌنٌة األراضً من االنسحاب إلى إسرائٌل تدعو التً المتحدة األمم

 .0691 حدود داخل اسرائٌلٌة دولة بدعم نفسه الوقت فًو ،0691
 

 توسٌع فً ٌتجلى الذي االحتالل لتعمٌق الحالٌة الكندٌة الحكومة استجابة قبل من باألسى نحن نشعر
 االستٌطانً التوسع عن النظر غض هاربر السٌد. الغربٌة والضفة الشرقٌة القدس فً المستوطنات

 .الغربٌة الضفة فً
 

 ٌتكلم ال أنه تعرفوا أن منكم نرٌد األوسط، الشرق فً هاربر الوزراء رئٌس وصول مع وهكذا،
 ٌشٌر اموان السالم، عززٌ ال بذلك، لقٌاما. آخر ضد شعب مع ٌتحاذى عندما الكندٌٌن جمٌع عننٌابًة 

 .لسطٌنًالف الشعب على المستمرة السٌطرة وجود إلى



 
 التً سٌبرزها تلك عن كثٌرا تختلف أخرى كندٌة نظر وجهة هناك أن نكرر أن نرٌد الختام، فً

 العقبة أن نعتقد اآلخرٌن الكندٌٌن من والكثٌر نحن. زٌارته أثناء الكبٌرة وحاشٌته هاربر السٌد
 ةٌسكن طائفة لدٌنا هأنب رنفتخ ونحن. الفلسطٌنً للشعب اإلسرائٌلً االحتالل هو السالم أمام الرئٌسٌة

 واستخدامه المقاطعة على المشاركة فً بدورنا ونقوم اإلسرائٌلٌة المستوطنات منتجات مقاطعة تؤٌد
 .المستوطنات ظلم على الضوء لتسلٌط فرصةك
 
 نواصل اإلسرائٌلً، االحتالل من موقفها ستغٌر هاربر السٌد حكومة أن وهم تحت لسنا أننا حٌن فً

 اإلنسان حقوق تعزٌز على قائمة حكومٌةوسٌاسات  إجراءات نتجٌ كندا فً ناخم خلق على العمل
 لكل ٌمكن حٌث مناسبة ستكون كندي وزراء رئٌس بها ٌقوم مقبلة زٌارة أن ونأمل. الدولً والقانون

 تكون أن على االعتماد ٌمكن بلد هً كندا أن فً أملهم وضع واإلسرائٌلً الفلسطٌنً الشعبٌن من
 .وفلسطٌن إسرائٌل مع تعاملها فً ةومنصف عادلة

 
 الشعب لمصلحة حقا بالقلق ٌشعرون كندا فً أنصار لدٌكم هنرٌدكم ان تعرفوا ان ذلك، غضون فً

 .الفلسطٌنً
 

 تضامنا،
  

  ،بًبٌرو ستٌف الكاهن
 وإسرائٌل فلسطٌن فً والسالم العدالة أجل من المتحدة الشبكة المشارك، الرئٌس

 كندا ،0202 ٌناٌر 01
  


