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  لرئاسه االميرآيه لمجلس الشؤون الفلسطينيه يجتمع مع  مرشح 

  
  تنفيذهـا،   Bill  White السـيد اسة بلدية هيوستنبعد تقديمه لوثيقه تحدد  المشاريع التي تتمنى من المرشح لرئ

يارتها   ز  بعد زيارتها السرائيل و قبل Sheila Jackson Leeواجتماعه بعضوة الكونغرس االمريكي السيده
      Dennis Kucinich.  السيناتور  مجلس الشؤون الفلسطينيه يجتمع مع مرشح  للرئاسه االمريكيه، للعراق

 
 Dennisبالسيناتور ن فى مدينـــة هيوست 2003  آانون االول 3شؤون الفلسطينيه مساء االربعاء اجتمع مجلس ال

Kucinich  دينيس آوسينتش المرشح الديمقراطي لرئاسة الواليات المتحده االمريكيه .  
  
 واالسالميه لها الجاليات العربيهتتعرض   طلع المجلس المرشح الرئاسي  على االوضاع المترديه و الضغوط التيأ

 و ضرورة وضع حد نهائي لها ونشر مناخ من الموده وااللفه والتعاون 2001في الواليات المتحده بعد احداث ايلول 
ع المين العربي واالسالمي عوضا عن صـرا الواليات المتحده والعنو الحوار الحضاري والثقافي واالقتصادي ما بي
  .فيد منها اي طرفالحضارات التي يقودها البعض والتي ال يست

  
   . آما شرح المجلس للمرشح الرئاسي القضيه الفلسطينيه و تطوراتها من آافة جوانبها

  ألحالية  قاطعا للسياسه االمريكيهـا فقد اآد المرشح رفض، يهلقي المجلس تفهما عاليا عند المرشح لمجمل نواحي القض
   .ه تماما عن االداره الحاليهف زوايا مختل من في الشرق االوسط ووعد بتناولها

  
اآد لنا المرشح الديمقراطي السيناتور دينيس آوسيتنش انه يتفهم و يتعاطف  تماما مع مطالب الشعب الفلسطيني 

  .بالحريه واالستقالل والسياده و عودة الالجئين
  

 مقبوال نهائيا و مشرفا تحمل حالال لشؤون الفلسطينيه ان  خارطه الطريق و اتفاقية  جنيف لمجلس آلقد عبرنا 
ا المتعلقه بها و للفلسطينيين وال بديل عن حل متكامل لمنطقة الشرق االوسط يعتمد على الشرعيه الدوليه وقراراته

  . 194، 224،338خاصه 
  

 آما .لقد وافق المرشح  ان على الواليات المتحده آونها الدوله الكبرى و الوحيده في العالم دور اخالقي لحل القضيه
قام المرشح بشكر مجلس الشؤون الفلسطينيه على طرح ضرورة ارسال قوات دوليه فورا لحماية الفلسطينيين مما 

 بشكل خاص ووعد ان يضيف هذه النقطه 2000 ايلول 28 سنه الفائته عموما و منذ 36يتعرضون له على مدار ال 
  .على برنامجه االنتخابي

  
 .مالهم يضمن حقوقهم و يحقق آللعمل على حل مشرف لهمفلسطينيين و ابدا استعداده جئين ال لما يعانيه الالها اسفدآم اب

  
اآد المرشح الديمقراطي لمجلس الشؤون انه يعتقد ان على رئيس الواليات المتحده ان يعمل آل ما يمكنه بالضغط على 

   .اسرائيل لوقف بناء المستوطنات وهدم الجدار العازل
  

و   و على أن يستمر أالتصاالترشح الرئاسي ان مكتبه مفتوح للمجلس في اي وقتقبل  وداع المجلس اآد الم
  .أللقآءات فى المستقبل


