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وثيقة رقم 192:

يف  األمنية  األجهزة  لضباط  إفطار  مأدبة  خالل  عباس  محمود  كلمة 
الغربية192 الضفة 

21 آب/ أغسطس 2010

قال الرئيس محمود عباس، أن األمن مستتب يف األرض الفلسطينية بنسبة 100%، بفضل الجهود 
العظيمة التي تبذلها األجهزة األمنية للحفاظ عىل أمن املواطن الفلسطيني.

العسكري  والقضاء  األمنية  األجهزة  لضباط  سيادته،  أقامها  التي  اإلفطار  مأدبة  ذلك، خالل  جاء 
واملتقاعدين العسكريني، مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، بحضور رئيس الوزراء د. سالم فياض، وأمني 
الفلسطينية،  التحرير  التنفيذية ملنظمة  اللجنتني  الرحيم، وعدد من أعضاء  الطيب عبد  الرئاسة  عام 

واملركزية لحركة فتح، ووزير الداخلية د. سعيد أبو عيل، وقادة األجهزة األمنية.

وأضاف السيد الرئيس، أن الجهود التي تبذلوها لتوفري األمن 100%، لذلك كان األمن 100%، لهذا 
نحييكم يف هذا الشهر املبارك، ونؤكد أن منتسبي األجهزة األمنية هم من يضعون اللبنة األوىل لبناء 

الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف.

وتابع سيادته قائاًل، باألمس كان حلاًم أن نرى املواطنني يأمنون عىل أموالهم وعائالتهم ودينهم، 
ولكن اليوم أصبح هذا حقيقة، والفضل يعود إلنجازات أبناء األجهزة األمنية.

وشدد سيادته، عىل أن توفري األمن يجب أن يقرتن باحرتام لكرامة اإلنسان، مشرياً إىل أن املعنى 
الحقيقي لألمن هو الحفاظ عىل كرامة اإلنسان وعيشه بحرية.

وقال الرئيس، إن توفري األمن ال يعني أن نعتدي عىل كرامة اإلنسان، مهام كانت جريته، بل يجب 
أن يعامل بإنسانية، وأن يتم الحكم عليه من خالل العدالة واملحافظة عىل كرامته.

وثيقة رقم 193:

دعوة  حول  الوزراء،  مجلس  جلسة  خالل  نتنياهو  بنيامني  كلمة 
املتحدة األمريكية إىل إطالق املحادثات املبارشة بني “إرسائيل”  الواليات 

والسلطة الفلسطينية دون رشوط مسبقة193

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل، أي وزارة الخارجية اإلرسائيلية(

22 آب/ أغسطس 2010

فيام ييل البيان الذي أدىل به رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو يف مستهل جلسة مجلس الوزراء التي 
انعقدت صباح اليوم:

والسلطة  إرسائيل  بني  املبارشة  املحادثات  إطالق  إىل  املتحدة  الواليات  بدعوة  أرحب  إنني   ..“
تقريباً  عام  ونصف  عام  قبل  الحكومة  تشكيل  منذ  دعوت  لقد  مسبقة.  رشوط  دون  الفلسطينية 


