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  المكتب اإلعالمي لحركة حماس

   هـ١٤٢٨شوال 
   م٢٠٠٧نوفمبر /الثانيتشرين 

  

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩ 

 
  
  
 ًاالنتخابات التشريعية: أوال 

 تشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة: ثانياً

  حصار الشعب الفلسطيني: ثالثاً

  سةياإلضرابات المس: رابعاً
 عتـداء علـى رئـيس الـوزراء        اال  محاولـة  :خامساً

  الفلسطيني

  االستعداد لمواجهة داخلية: سادساً

لوزراء والنواب المحـسوبين     االحتالل ل  اعتقال: سابعاً
  "التغيير واإلصالح"على قائمة 

  ة األمنيالفوضىظاهرة : ثامناً

   اتفاق دمشقإفشال: تاسعاً

  اتفاق مكة: عاشراً

  رة األمريكية تعترض على اتفاق مكةاإلدا: حادي عشر

 إضعاف الدور الصهيوني في محاوالت: ثاني عشر
  حركة حماس

  خطة الفتنة األمريكية: ثالث عشر
  "دايتون"خطة : رابع عشر
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 االنتخابات التشريعية :أوالً
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٨ 

          
 

 


        
    

   
 


          

          
          

            
        

 

    
        




           
  

    الفلسطينيعتداء على رئيس الوزراءمحاولة اال :خامساً
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  االستعداد لمواجهة داخلية :سادساً
 




 


 

     
   




 

                                                
  .هـ٣٠/٨/١٤٢٧الموقع االلكتروني للمركز الفلسطيني لإلعالم، وموقع نافذة مصر بتاريخ : انظر) 1(
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التغيير "النواب المحسوبين على قائمة لوزراء و االحتالل لاعتقال: سابعاً
  "واإلصالح
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   اتفاق دمشقإفشال :تاسعاً
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  اإلدارة األمريكية تعترض على اتفاق مكة :حادي عشر
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   حركة حماسإضعاف الدور الصهيوني في محاوالت :ثاني عشر
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  خطة الفتنة األمريكية :ثالث عشر

           
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٨ 




         
       

        


          


        


        
 


          

        
 

          


       


          
––

  

   "دايتون"خطة  :رابع عشر
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 .انظر إلى نص الوثيقة الكامل في محور خطط التآمر إلفشال الحكومة )1(
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 ًاالغتياالت السياسية وحوادث إطالق النَّار: أوال  
  الدور السلبي لألجهزة األمنية: ثانياً
  تسمين األجهزة األمنية وتشكيل فرق الموت: ثالثاً
  مراحل التسليح لألجهزة األمنية: رابعاً

  تشجيع الفوضى ورعاية الفلتان: خامساً
حــاالت التعــذيب وسياســة الخطــف : سادســاً
  للمواطنين

فوضى اختطاف الدبلوماسيين والصحفيين: سابعاً  
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   االغتياالت السياسية وحوادث إطالق النار:أوالً
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والمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق    موقعه اإللكتروني،   : منها المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، انظر      )1(

 .اإلنسان، وانظر موقعها اإللكتروني
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  %.١٠٠ومن الجدير ذكره، أن حركة حماس فازت في االنتخابات البلدية في قلقيلية بنسبة  )1(
 قائد لجان المقاومة الشعبية،اغتالته قوات االحتالل الصهيوني بقصف جوي، واتهمت اللجان في حينه مـسؤولي         )2(

 .األمن الوقائي بالمسؤولية في اغتياله، وال سيما محمد دحالن، رشيد أبو شباك، سمير مشهراوي
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فرقة شكَّلها رسمياً جهاز األمن الوقائي من مجموعة من عناصره الذين احترفوا اإلجرام ونفَّذوا عدداً من            )1(

ي من قبل مـسؤولي الجهـاز،     الجرائم بحق مواطني قطاع غزة و يتمتعون بحماية وغطاء أمني وتمويل سخ           
سميح المدهون، منصور شاليل، نبيـل      :  وسمير مشهراوي، ومن أبرز قادتها     كمحمد دحالن، ورشيد أبو شبا    

  .طموس، صفوت رحمي، أحمد منصور دغمش، وغيرهم
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للعلم، فإن مقر جهاز المخابرات هو األكثر تحصيناً في قطاع غـزة، ومحـاط بالكـاميرات، ويخـضع             )1(

  .ت أمنية مشددةإلجراءا
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١

                                                
ـ  يـدفع   من الثغورثغر في مقيم كل فيأصل الرباط ارتباط الخيل لألعداء، ثم استعمل ذلك      )1( وراءه نعم 

 كل مكروه واعتداء، وقد أمر اهللا سبحانه المـسلمين بـذلك فـي            عنهم ويحمي ،غـارات األعداء وهجومهم  
  .]٢٠٠:آل عمران[ تُفِْلحون لَعلَّكُم اللَّه واتَّقُوا وراِبطُوا صاِبرواو اصِبروا َآمنُوا الَِّذين َأيها  يا:قوله
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في العام ذاته، شنَّت السلطة الفلسطينية حملة اعتقاالت واسعة ضد قادة وأبناء حركة حماس؛ حيث القوا                 )1(

يته، كمـا كـان الـسجانون       في زنازين السلطة أشد أنواع التعذيب، ويذكر أن الدكتور خالد الزهار نتفت لح            
  ).قناني(يجبرون مجاهدي القسام الجلوس على زجاجات مكسورة 
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)1(      ض إلطالق النار عليه من قبـل            هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها صيام لمحاولة اغتيال؛حيث تعر

ت االحـتالل منـذ   ذات العناصر قبل ثالثة أشهر وسط مدينة غزة لدى مروره في سيارته، وهو مطلوب لقوا       
  .سنوات
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  .في محور المالحق ملحق تفصيلي خاص بأحداث الجريمة المروعة، كما رواها أحد الناجين )1(
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 .صحيفة الوطن القطريةموقع  المركز الفلسطيني لإلعالم، و موقع:لمزيد من التفاصيل، انظر )1(
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 وائل الذي استشهد برصاص االحتالل في هو والد الشهيد" أبو عالء"الجدير بالذكر أن القيادي المستهدف   )1(

 .٢٣/١١/٢٠٠١مواجهات خالل انتفاضة األقصى بتاريخ 
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 .تم تهريب المتورطين في عملية االغتيال إلى الضفة الغربية ليكونوا في مأمن من يد العدالة )1(
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التي يسكن فيهـا  قامت عناصر فرقة الموت التابعة لألمن الوقائي بتهديد شباب حركة حماس في المنطقة     ) 1(

أحد عناصرها في مدينة غزة، كما قامت الفرقة بتوزيع أسلحة رشاشة على عناصر من حركة فـتح بـدعوى    
  .حماية فرقة الموت

يشار إلى أن منزل سكيك كان قد تعرض قبل حوالي شهر ونصف الشهر إلى إطالق نـار دون وقـوع                   ) 2(
عمله في النيابة العامة، بما في ذلك التحقيق في قضايا فساد إصابات، ويعتقد أن هذه الحوادث تمت على خلفية 

  .متورط فيها عدد من مسؤولي األجهزة األمنية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٩ 
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)1(     ة              "دولة"الجدير ذكره أنذاته اعتقل لدى سجون السلطة الفلسطينية لمدة أسبوعين متواصلين فـي المـد 

ه بصورة متـسارعة بعـد إعالنـه     ؛ حيث أضرب عن الطعام مما أدى إلى نقص وزن         ٢٩/٦/٢٠٠٧-١٥بين
 .اإلضراب المتواصل عن الطعام، إلى أن تم اإلفراج عنه، ثم اعتقل مرة أخرى و لم يفرج عنه حتى تاريخه
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جاءت محاولة االغتيال هذه في ظل قيام مسلحين تابعين لحركة فتح باالتصال بموظفي المجلس التشريعي    )1(

عمل، وشلِّ عمل المجلس التشريعي، وهدد مسلحون من كتائب شهداء إلجبارهم على االلتزام باإلضراب عن ال 
األقصى موظفي المجلس التشريعي الذين يرفضون اإلضراب عن العمل بالتعرض لهـم وألبنـائهم بالقتـل                

 .والحرق
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تأتي عملية االستهداف هذه في الوقت الذي قام فيه بعض منتسبي األجهزة األمنية، بأعمال شـغب فـي                   )1(

 الفلسطينية بدعوى االحتجاج على تأخر صرف رواتبهم ؛ حيث أعلن هؤالء في اجتماع لهم قرارهم         األراضي
  .٩/١٢/٢٠٠٦التصعيد الميداني بدءاً من يوم السبت 
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يعمل الشهيد الفرا قاضيا شرعياً، وهو في العشرينيات من عمره، ويعد من القيادات الشَّابة فـي حركـة                )1(

باحترام وشعبية واسعين في صفوف المواطنين بمدينة خانيونس لما عرف عنه من  حماس، وكان يتمتع الشهيد     
 .أخالق ومعاملة حسنة

 على إحراق ٢٨/٥/٢٠٠٦يعد هذا الحادث الثاني الذي يتعرض له الوزير قبها؛ فقد أقدم مسلحون بتاريخ     )2(
 . لإلعالمالموقع اإللكتروني للمركز الفلسطيني: ولمزيد من التفاصيل، انظر. سيارته
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: يشار إلى أن حركة حماس وجهت أصابع االتهام بشكل مباشر لمحمد دحالن، الذي علَّق على اتهامه قائالً )1(

 !هذا شرف ال أدعيه؟
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الشهيد أبو الخير هو أحد القادة الميدانيين في كتائب القسام وأحد أعضاء القـوة التنفيذيـة، ويعـد مـن               )1(
حتالل التي عجزت من النيل منه طوال مرحلة االنتفاضة، لكنه ارتقى إلى ربه شهيداً على المطلوبين لقوات اال

  .أيد عناصر تابعة لجهاز مخابرات السلطة
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ليست هذه المرة األولى التي يقوم فيها عناصر من فتح باالعتداء على أعضاء بلدية رام اهللا، واستهدافهم                  )1(

دية ذاته إلطالق نار أكثر من مرَة، كما أطلقت النار على سيارة رئيـسة              بإطالق النار، فقد تعرض مبنى البل     
البلدية جينيت خوري، بينما حاول مسلحون اختطاف المهندس خلدون خضر قبل عدة أسابيع من وقوع هـذا                 

 .الحادث
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)٢( 

        

                                                
 .في محور المالحق رواية ألحد الناجين من المجزرة )1(

  .هدت طفلته في قصف صهيوني لمنزله خالل انتفاضة األقصىالجدير ذكر أن إبراهيم صالح استش )2(
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  .الشهيد المذكور هو أحد قادة الوحدة الخاصة بحي الزيتون وشقيق الشهيدين محمد وأحمد مشتهى )1(
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)١( 


         

)٢( 

           



 

        
      



                                                
الغريب في األمر أن رئيس البلدية المستهدف حصل على أعلى نسبة من أصوات سـكان قلقيليـة فـي                    )1(

الرغم من أنه كان خلف القضبان الصهيونية، وقد أفنى نصيباً كبيراً من عمره بـين               االنتخابات البلدية، على    
  .السجن واإلبعاد

 اعتداء على المـساجد فـي       ١٣، تم إحصاء أكثر من      ٢٠٠٧شباط  / خالل أسبوع واحد من شهر فبراير      )2(
 .قطاع غزة، على يد مسلحين من حركة فتح
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 .من االغتيال تتضمن تفاصيل الحادثة األليمةفي محور المالحق رواية ألحد الناجين  )1(
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من قبل االحـتالل    " ١٦أف: "يشار هنا إلى أن منزل الدكتور الزهار تعرض لقصف صاروخي بطائرات           )1(

  . أدى في حينه إلى استشهاد نجله البكر وحارسه الشَّخصي، كما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل٢٠٠٣سنة 
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بيان صادر عن صحيفة فلسطين حول إعدام اثنين من صحفييها من قبل حرس في محور المالحق  )1(

  .الرئاسة
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عالء الرفـاتي المحاضـر فـي       . لمراجعة تفاصيل اغتيال الشيخ الرفاتي رحمه اهللا، على لسان شقيقه د           )1(
يـة  الموقـع اإللكترونـي للمركـز الفلـسطيني لإلعـالم، األخبـار الميدان            : انظر. الجامعة اإلسالمية بغزة  

  .١٠/٦/٢٠٠٧بتاريخ
اعتدى مسلحو حرس الرئاسة واألمن الوقائي ومجموعات التيار االنقالبي في تنفيذ جرائمهم على الرموز            )2(

 .الدينية للفلسطينيين، وال سيما بحق كل ذي لحية لالشتباه به أنه منتم لحركة حماس
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)١( 

                                                
يفارق الحياة، وعلى الرغم من أنه متزوج روى شهود العيان أن أسعد نطق بالشهادة ثالث مرات قبل أن        )1(

ولديه ثالثة أبناء وزوجته حامل، فإنه أصر على االلتحاق بكتائب القسام، فلم تكن المدة التـي قـضاها فـي                    
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صفوف القسام سوى شهرين، وفي يوم استشهاده لم يكن مقرراً له الخروج لعدم وجود سالح كاف، إال أنـه                   

  .كأنه كان يشعر بأن اليوم هو يوم استشهادهأصر على الخروج، و
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   لألجهزة األمنية والتآمريالدور السلبي :ثانياً
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موقع المركز الفلسطيني لإلعالم، أخبار   : ، و لمزيد من التفاصيل انظر     ٣٠/١/٢٠٠٦اإلثنينكان ذلك يوم     )1(

  . من اليوم ذاتهاإلثنين
الجدير ذكره أن مصطفى قضى في سجون االحتالل ما يربو على ثالث سنوات، وهـو شـقيق القائـد                    )2(

امي سليم حجة المحكوم بالسجن ستة عشر مؤبداًالقس. 
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  تسمين األجهزة األمنية وتشكيل فرق الموت :ثالثاً







 

 


 





 


 

   
)١(

     
                                                

الموقع اإللكتروني للمركز الفلسطيني لإلعالم، وفلـسطين اليـوم، ومركـز           : انظر. لمزيد من التفاصيل   )1(
 .١/٢/٢٠٠٧الزيتونة بتاريخ
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)٣(. 
  


           

 

        


        


       

                                                
  .١/٢/٢٠٠٧موقع المركز الفلسطيني لإلعالم وفلسطين اآلن بتاريخ: انظر )1(
  .٧/١٠/٢٠٠٦بتاريخ" فلسطين اآلن"الموقع اإللكتروني : انظر. لمزيد من التفاصيل )2(
موقع فلسطين  : وانظر. في محور المالحق من هذا الكتاب صور فوتوغرافية لمعسكر التدريب في أريحا            )3(

 .٧/١٠/٢٠٠٦اآلن بتاريخ
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)٢(

 

                                                
 . لإلعالمالموقع اإللكتروني لصحيفة الوطن القطرية، والمركز الفلسطيني: انظر. لمزيد من التفاصيل )1(

، التي شكَّلها سعيد صيام وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية          "القوة التنفيذية "يعنون بالمليشيات السوداء     )2(
 .العاشرة
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صهيونية عديدة عن وكاالت عالميـة؛ مثـل رويتـرز، وفـرانس بـرس،              نشرت ذلك صحف عربية و     )1(

  .٣/٢/٢٠٠٧بتاريخ
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)١( 

        


   
 

  مراحل التسليح لألجهزة األمنية :رابعاً



      

   
  




 

 
                                                

 .٢٦/٤/٢٠٠٧بتاريخ " مصر الحرة"ع اإللكتروني لجريدة الموق: انظر. لمزيد من التفاصيل )1(
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)١( 

 
          


 

                                                
الموقـع اإللكترونـي لجريـدة الـوطن القطريـة والـسبيل األردنيـة              : انظـر . لمزيد من التفاصـيل    )1(

  .١/١١/٢٠٠٦بتاريخ
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)١( 

          


        


 


          


             


 





       

 

                                                
الموقع اإللكتروني لجريدة السبيل األردنية نقال عن لسان دبلوماسيين غربيين، : انظر. لمزيد من التفاصيل   )1(
 .١٠/١٠/٢٠٠٦اريخبت
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M16 

    األمنيةتشجيع الفوضى  :خامساً
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 )١(االختطاف للمواطنين حاالت التعذيب وسياسة :سادساً


     

 
 

 







         
 

         
 

 


    
       


 

         


                                                
في محور المالحق تحقيق بأساليب التعذيب التي تعرض لها عناصر حماس بعد خطفهم من قبل حرس  )1(

 .الرئاسة واألمن الوقائي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٦ 

 


          
     








   


 


 

        
         


          

 

        
         

 

        




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٧ 


      

        
  


 

         
    

     
         

         
 


            

           
 


         

١ 


    

           

                                                
  .في محور المالحق رواية حول تفاصيل عملية االختطاف على لسان الربعي )1(
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ل قبل مدة قصيرة،كان أول عضو مجلس بلدي الجدير بالذكر أن مشعل الذي أفرج عنه من سجون االحتال )1(

  .يترشح لالنتخابات من داخل السجن ويفوز بثقة الناخبين
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 فـي  ١٩٩٠ المصاب هو نجل االستشهادي القسامي سليمان غيظان، الذي نفَّذ أول عملية استشهادية سنة             )1(
  .محطة لجنود االحتالل، وكان أحد أهم رجاالت كتائب عز الدين القسام
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لمفارقة أن سلسلة االعتداءات التي تعرض لها القائمون على مكتب وزير الداخلية جاءت بعد قيام قوات                ا )1(

  .٢٠٠٦تشرين الثاني/ االحتالل باعتقال مدير مكتب وزير الداخلية األول رامي البرغوثي في نوفمبر
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  والصحفييندبلوماسيين  فوضى اختطاف ال:سابعاً
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 التـضليل   حمـالت عبر   حرب على الشرعية  : أوالً

   اإلعالمي
  م الرئاسيةيالمراس: ثانياً
   "فلسطين"تلفزيون حزبية  :ثالثاً
 حـريض األخبار المفبركة في مطـابخ التَّ  :رابعاً

  اإلعالمي
حريض اإلعالمينماذج من التَّ :خامساً 
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   التضليل اإلعالميحمالت عبر حرب على الشرعية: أوالً
 

 
 

  

  الرئاسية المراسيم: ثانياً
   

         
          

 
           

 
 

  )١("فلسطين"تلفزيون حزبية  :اًثالث



 

  


           

 

           

                                                
 . م١٥/٩/٢٠٠٦تقرير نشر على الموقع اإللكتروني للمركز الفلسطيني لإلعالم بتاريخ  )1(
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  :"فتح" أم تلفزيون "فلسطين"تلفزيون 
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  :برامج إعالمية موجهة وكاذبة


          

   


             
    
            

 

  :الميةوسيلة دعائية وليست إع
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  :بط وإذكاء للفتنة ها إعالميمستوى
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  :مسؤولدور غير 
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 اإلعالمي  في مطابخ التحريض"المفبركة"األخبار  :رابعاً
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حريض اإلعالمينماذج من التَّ : خامساً 







 


 

  



           

         
           

 


           
)١(
                                                

 أي بعد االنتخابات األخيرة، على الرغم من االدعاء بأنهـا جلـسة             ١٢/٢/٢٠٠٦ عقدت الجلسة بتاريخ   )1(
الفاقدون للشرعية لصفتهم قرارات مصيرية في النظام السياسي، علماً وأنه في جميع ) النواب(وداعية، فقد اتخذ
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في الجلسة التالية، وهو ما لم يتم بالمطلق، بل العكس األحوال ال تعد القرارات رسمية إال بعد التصديق عليها     

  .تماما ألغيت جميع تلك القرارات
في التقرير الذي قدم إلى لجنة تقصي الحقائق في جامعة الدول العربية تسجيالت تحريضية قامـت بهـا              )1(

 .ةبعض اإلذاعات المحلية ضد حركة حماس والحكومتين العاشرة والحادية عشر
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 أبرز الشَّخصيات السياسية المقربة للرئيس الراحل ياسر عرفات،  وهو أحد المستشارين غيـر               كان من  )1(

 .المعلنين لمحمود عباس
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)١( 

  
  
  
  

                                                
يتضمن التقرير الذي قدمته حركة حماس إلى لجنة تقصي الحقائق في جامعة الدول العربية تسجيل صوتي  )1(

 .شكلتها حركة حماس بسنوات ملؤها المعاناة والفوضىلمحمد دحالن؛ وهو يتوعد الحكومة العاشرة التي 
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المجلس التـشريعي    استهداف النواب ومقار    :أوالً

  :والحكومة

  البلديات والمحافظات استهداف مقار :ثانياً
   استهداف مؤسسات المجتمع المدني:ثالثاً
   استهداف دور العبادة:رابعاً

 تقرير من الجامعة اإلسالمية فـي غـزة         :خامساً
  حول االعتداء عليها من قبل حرس الرئاسة 
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  المجلس التشريعي والحكومة  النواب ومقاراستهداف   :أوالً


           





   
)١( 

   
         

         
         

 

         
 

                                                
 .في محور المالحق صور توضيحية لآلثار الناجمة عن اقتحام المقار الحكومية و مكاتب التشريعي )1(
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في المدينة المقدسة يأتي بعد نحو أسـبوعين علـى       " التغيير واإلصالح "يذكر أن هذا االعتداء على مكتب      )1(

 .ية الصهيوني قراراً بسحب الهوايات المقدسية من نواب الكتلةإصدار وزير الداخل
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كانت سلطات االحتالل قد أفرجت عن الوزير الشاعر بعد أن اختطفته خالل حملة مسعورة شنَّتها علـى                  )1(

 .٢٨/٩/٢٠٠٦ الوزراء والنّواب بتاريخ
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ًالبلديات والمحافظات استهداف مقار :ثانيا:   
           




 

     


)١( 

 

  


 

         
 )٢(


        

 

                                                
مقاعد في انتخابات بلدية البيرة التي      يذكر أن قائمة اإلصالح والتغيير التابعة لحركة حماس فازت بتسعة            )1(

 في حين حصلت القائمة ذاتها على ثالثة مقاعـد مـن اصـل سـبعة          ٢٠٠٦كانون األول   /جرت في ديسمبر  
  .مخصصة للمسلمين في بلدية رام اهللا، واستطاعت أن تشكِّل المجلس بالتحالف مع قائمة اليسار والمستقلين

التابعة لحركة حماس قد فازت بكافة مقاعد مجلس بلدية قلقيلية كافة في " التغيير واإلصالح"للعلم، فإن كتلة) 2(
  .٢٠٠٦كانون األول/ االنتخابات التي جرت منتصف شهر ديسمبر
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المحسوبة على حركة حماس، فازت بغالبية مقاعد مجلـس بلديـة           " اإلصالح والتغيير "يشار إلى أن كتلة    )1(

مقعداً مقابل   ١٣كانون األول الماضي؛ حيث حصدت      / ديسمبر نابلس في االنتخابات التي جرت منتصف شهر      
 .مقعدين فقط لحركة فتح
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  مؤسسات المجتمع المدني استهداف :ثالثاً
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في محور المالحق صور توضح مدى الخسائر الفادحة التي لحقت بمباني الجامعة اإلسالمية بغزة إثر هذا  )1(

  .االعتداء الخطير
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  استهداف دور العبادة: رابعاً

١ 
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من قبل   االعتداء عليهاحول غزة  قطاع الجامعة اإلسالمية فيمنتقرير : خامساً
  حرس الرئاسة واألمن الوقائي
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 :)مبنى القدس ومبنى طيبة(مباني القاعات الدراسية 
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  :مبنى القدس

        


      
   




 

 : مبنى طيبة


            


 

       رياضية ومصلى ومطعم خاص 
   .بالطالب

 :مبنى المؤتمرات وخدمة المجتمع في التعليم المستمر
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 :الطابق األرضي 
         

   


     
 

 :الطابق األول
 





 

 :مبنى المختبرات العلمية
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 :هيئة التدريسومبنى اإلدارة 

      
         





         




 

  :ة المركزيةمبنى المكتب

          
         

        


 

  :مبنى األنشطة الطالبية


    

 

  :خسائر متفرقة
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 :اآلثار المترتبة على االعتداء
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  المظاهرات المسلَّحة: أوالً
  اإلضرابات المسيسة: ثانياً
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  حةالمظاهرات المسلَّ :أوالً

١        


          
 





      

      


 


           

        
         

                                                
 .في محور المالحق صور توضح مشاهد من حاالت المظاهرات المسلَّحة )1(
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)١( 

  سةاإلضرابات المسي :ثانياً
        

         
          

         
                                                

بتـاريخ  " فـتح "في محور المالحق نص البيان الصادر عـن حركـة التحريـر الـوطني الفلـسطيني                  )1(
١٤/٦/٢٠٠٧. 
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  "دايتون" نص خطة :أوالً

  التَّسبب بعرقلة عمل الحكومة: ثانياً
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  )١("دايتون"خطة نص : أوالً


   
            

 


        
      

 


    


 

           
          

           


 

         
 

                                                
)1(            اإلثنـين راً أن يصدر يـوم      نشرت جريدة المجد األردنية تفاصيل الخطة كاملة في عددها الذي كان مقر 

لنسخة اإللكترونية والتي احتوت ، ولكن الحكومة األردنية منعت صدور العدد المذكور، غير أن ا٣٠/٤/٢٠٠٧
نت العديد من االطالع عليها، وقد نشرت العديد من وسائل اإلعالم فيما بعد الـنص الكامـل                 على الخطة مكَّ  

  .للخطة
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                                               :المرتباتـ أ
   




          
 

                                            
   : المشاريع التنمويةـ ب 
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حركة البضائع والعمالـ ج 

     
         

 

                                              :تطبيق الخطةـ د
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  ب بعرقلة عمل الحكومة التسب:ثانياً
        

       



 

 

  :المراسيم الرئاسية
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  :العراقيل المالية




 

 

       
          

 

          
    

        
 




          
 

  :ميدانيةالجراءات اإل
١

           
 

                                                
في محور المالحق دراسة قانونية صادرة عن مركز دراسات الشرق األوسط حول المرسـوم الرئاسـي          )1(

  .بإنشاء مجلس األمن القومي
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١ 

  

  
  

                                                
  .ور المالحق نص استقالة وزير الداخلية هاني القواسميفي مح )1(
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  روايات وشهادات حية : أوالً
ذج من أساليب التعذيب فـي سـجون        نما: ثانياً

  التيار االنقالبي
  جداول إحصائية: ثالثاً
  وثائق وبيانات رسمية: رابعاً

  صور توثيقية: خامساً
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   حيةروايات وشهادات: أوال
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 ".الجبيرة: "أي )1(
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٣ 


 

)١(

                                                
تمت هذه الحادثة  أثناء وجود وفدي حماس وفتح بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في                  )1(

في ، وقد كان وقتها األخ خالد مشعل مع وفد حركة حماس في الجناح الخاص بمحمود عباس                 "مكة"حوارات  
 !!قصر الضيافة للسالم عليه، و كان محمد دحالن حاضراً معهما

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٦٩ 

 

        
           


         

 

          
           


 

 

          





 
           


 

  تفاصيل االعتداء   
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  نماذج من أساليب التعذيب في سجون التيار االنقالبي :ثانيا

 :نتش للجلد وحرق بأعقاب السجائر، وضرب بخراطيم المياه
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ب بعاهات دائمةالتسب: 
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 :نتش وحرق الجلد
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 :"رغم أنني فتحاوي"
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 :شون للدماءمتعطِّ


          

        
 

  جداول إحصائية: لثاثا
  ضت لها حركة حماس بعد توقيع اتفاق مكةجدول إحصائي باالعتداءات التي تعرـ ١

م٦/٢٠٠٧ /١٤ـ  ٧/٢ة ما بين في المد  
  

  إطالق نار  اعتداء على مؤسسات  خطف  جرحى  قتلى  الفترة

  ٦  ٥  ١  ٣  ٢   فبراير/ شباطشهر

  ٧  ٧  ١٩  ١٢  ٣   مارس/آذارشهر

  ١  ٥  ٠  ٢  ٠   إبريل/ نيسانشهر

  ٥٦  ٣٦  ٦٤  ٨  ٢٥   مايو/ آيارشهر

  ٢٧  ٤٩  ٣٦  ٤٩  ٣٩   يونيه/ حزيرانشهر
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  ٩٧  ١٠٢  ١٢٠  ٧٤  ٦٩  اإلجمالي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٨١ 

  الذين استشهدوا بنيران األجهزة      والمحسوبين عليها   حركة حماس  بضحاياإحصائية  ـ 
  م١٤/٦/٢٠٠٧ ـ ٨/٤/٢٠٠٦: في المدة ما بين األمنية
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  :وثائق رسمية وبيانات: رابعاً
 

 
  

  
  

  بيان صحفي
  

   ، رام اهللابخصوص إطالق النار على عناصر من الحركة في
  واعتقال مجموعة من الكتلة اإلسالمية
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  )حماس(حركة المقاومة اإلسالمية 

  هـ١٤٢٧ذي القعدة  ٢٣األربعاء 
  م٢٠٠٦ ديسمبر/ كانون أول١٣
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  تصريح صحفي

  
  شهيد مجزرة مسجد البيرة الكبير
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 )  الذين ظلموا أي منقلب ينقلبونوسيعلم(

  
  )حماس(حركة المقاومة اإلسالمية 

  هـ ١٤٢٧ ذو الحجة ٩) الجمعة(
  م٢٩/١٢/٢٠٠٦
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 السلطة الوطنية الفلسطينية
 الداخلية ةوزار      

  مكتب الوزير       

 م١٧/٠٤/٢٠٠٧: التاريخ

 .بسم اهللا الرحمن الرحيم
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 ).األونروا(وكالة غوث الالجئين )1(
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 ما قبل اتفاق مكة

   :حالة التآمر على نتائج االنتخابات من اليوم األول: أوالً

١
 

 

–
 

         


 

 
 

   :االضطراريحالة الحسم : ثانيا
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   بعد اتفاق مكة
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قبيل دعوة مصر للفصائل للحوار األخير 
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   أبرموها، وسرعان ما نقضوهااتفاقات 
١
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  االنفجار األخير
١  
           

         
          
 

    
 

كانت المفاجأة والمفارقةثم    
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وقعت أخطاء عمدنا إلى تصحيحها في الحال 
            

 


 



 
    


      


         

 

  األجهزة األمنية وقياداتها لم تكن أجهزة وطنية
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  : بيان حركة حماس حول حقيقة من يخرق االتفاقات المبرمة -٨

  الرحمن الرحيمبسم اهللا 

ال ِحبي اللَّه رهوِء الْجِبالس ِل ِمنِإال الْقَو نم ظُِلم كَانو ا اللَّهِميعا سِليمع 
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