
 

 رسالة من المجتمع الفلسطيني في كندا األطلسية إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس
 

في الوقت الذي نتابع باستهجان وقلق شديدين األحداث المتسارعة في أراضينا الفلسطينية المحتلة وما يتعرض له إخواننا في القدس من  
. ومخططات التطهير العرقي و التهويد لمدينة القدس المحتلةتهجير وتدمير لمنازلهم   

 
إلى األحداث المؤسفة والمستمرة في الضفة الغربية وسياسة القمع وحمالت االعتقال السياسي والغير قانونية التي   قلقكل ننظر ب  

بب غير أنهم يمارسون حقهم الشرعي  يمارسها عناصر في أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ليس لس
  والقانوني في التعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم المدنية

 

إن ممارسة االعتقال السياسي و جرائم التنكيل والقتل المصاحبة لها كما حدث للناشط الفلسطيني نزار بنات، يشكل خرق واضح للقانون  
واالتفاقيات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان التي انضمت لها السلطة الوطنية الفلسطينية  الفلسطيني الوطني  

 

إن المجتمع الفلسطيني في كندا األطلسية يرى أن األحداث المؤسفة في الضفة الغربية ال تخدم إال مخططات حكومة اإلحتالل اإلسرائيلي 
على  ا تشتت الطاقات واألصوات الفلسطينية في الداخل والخارج والتي تعمل وجماعات الضغط الصهيونية في كندا والخارج، حيث أنه

نقل الرواية الفلسطينية وفضح ممارسات اإلحتالل اإلسرائيلي وجرائم الحرب وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي واتفاقيات حقوق اإلنسان  
 الدولية 

 
قف كل وإعطاء المساحة الكاملة والحرية لكل من يريد أن يعبر عن رأيه ، والفلسطيني في كندا األطلسية يدعو إلى   لذلك فإن المجتمع

 االحتالل اإلسرائيلي. -أشكال القمع والتنكيل بالمعارضين السياسيين وإعادة توجيه البوصلة نحو العدو الوحيد للشعب الفلسطيني 
 

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيدوندعو زار بنات، كما ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في عملية إغتيال الناشط ن   
واإلعالن عن اعتقال العناصر المسؤولة عن هذه الجريمة ومحاسبتهم  واستقالليتها  لجنة التحقيق مهمةتسهيل  العمل على محمود عباس  

عباس والنائب العام الفلسطيني بالعمل الجاد  ومحاسبة كل من حرض على هذا العمل الغير قانوني والال أخالقي ونطالب الرئيس محمود 
    الغربية أجهزة األمن الفلسطينية في الضفةعند  من أجل ضمان اإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين

   
 

 إخوانكم في المجتمع الفلسطيني في كندا األطلسية 
Atlantic Canada Palestinian Society – Halifax, NS, Canada 

 

٢٠٢١ يوليو/تموز ٧  
 

في كندا الفلسطينية الوطنية السلطة  ممثليةنسخة إلى   

 نسخة إلى الصحف والمجالت العاملة في األراضي الفلسطينية 


