
 

 

 في فلسطين" مواقف "حركة الجهاد اإلسالمي

 2017 / يوليوخالل شهر تموز

 
7 /7 /2017 

الناطق باسم "سرايا القدس" الذراع العسكري لـ"حركة الجهاد اإلسالمي في  ،حذر أبو حمزة -
فلسطين"، العدو الصهيوني من نفاذ صبرها، مؤكدًا أن السرايا على أتم الجهوزيـة للـدلو  
ألي معركــة تحمــي مصــالا وــعبنا وتوءــ  اعتــداىاأ العــدو علــى أر ــنا  وءــا  النــاطق 

لثالثــة لمعركــة "البنيــان المرصــوس"ا ان "ســرايا باســم الســرايا فــي لطــاا لــى فــي الــذكر  ا
القــدس مــا بعــد البنيــان المرصــوس زادأ مــن عــدتها وعديــدها وجهــزأ للعــدو الصــهيوني 

 ماال يتوءعى ويسيى وجهى ويجلا السرور لد  جمهور المقاومة في ك  العالم" 
زام، دعـا ع ــو المكتــا السياسـي لـــ"حركة الجهــاد اإلسـالمي فــي فلســطين"، الوـي  نافــذ عــ -

عــادة اللحمــة بــين أبنــاى الــوطن الواحــد،  الــى  ــرورة اصــالت البيــأ الفلســطيني الــداللي وا 
وتغليا األلالق ونبذ اللالفاأ من أج  مواجهة العدو الصـهيوني الـذي يتـربس بنـا ليـ  
ـــن نســـتطي  اســـتعادة  نهـــار  وأو ـــا الوـــي  عـــزام أن "حـــا  األمـــة ال يمكـــن أن يتغيـــر ول

 ن دنس المحتلين اال باالستقامة والوحدة" المسجد األءصى وتطهيره م

8 /7 /2017 

، واجــا العــزاى بالوــهيد عمــر عيســى "حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســطين"ءــدم وفــد مــن  -
مــــن بلــــدة الل ــــر تــــرا مدينــــة بيــــأ لحــــم، والــــذي ارتقــــى فــــي موــــفى وــــعاري تصــــيدق 

 60ي وــارع "اإلسـراييلي"، متــاثرًا بجــرات أصــيا بهـا فجــرا بعــد دهســى مـن ءبــ  مســتوطن فــ
أن المســتوطن الــذي ءتــ  الوــهيد عمــر عيســى "االســتيطاني  وأكــد الوــي  ل ــر عــدنان، 

دهســا، ال يلتلــ  عــن الجنــدي الــذي يقتــ  أبنــاى وــعبنا برصــاس بندءيتــى، موــيرا الــى أن 
 تكرار حوادث الدهس بالل ر، يدل  على اجرام المحت  منزوع اإلنسانية" 

11 /7 /2017 

دي، ع ـــو المكتـــا السياســـي لــــ "حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي" فـــي ءـــا  الـــدكتور محمـــد الهنـــ -
فلسطين، ان "ءرنًا م ى منذ وعـد بلفـور كـان عنوانـى هـو الصـراع العربـي اإلسـراييلي، لـم 
تمتلــخ لاللــى القــو  السياســية فــي األمــة الرؤيــة وال الفهــم الصــحيا لطبيعــة هــذا الصــراع"  



 

 

% مـن 80سـرايي  انتهـى بـالتللي عـن وأو ا الدكتور الهندي أن "ءرنًا من الصراع مـ  ا
 فلسطين واعتبارها دولة لليهود، كما جاى في اتفاءياأ كاما ديفيد وأوسلو ووداي عربة" 

12 /7 /2017 

هنــاأ "حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســطين"، الطلبــة المتفــوءين والنــاجحين فــي الثانويــة  -
حققى الطلبـة الفلسـطينيون فـي العامة في أرجاى فلسطين المحتلة، مؤكدة أن "النجات الذي 

صراره على مواجهة المحتـ  بـالعلم والتفـوق  هذا اليوم هو دلي  عافية الوعا الفلسطيني وا 
وتبــوى المنــاز  العليغــة رتــم مــا يمــر بــى مــن صــعاا ومــا يعانيــى مــن وــجا  و الم"  وأبرءــأ 

 األسر  الحركة بالتهنية القلبية لك  الناجحين، ولاصة من أبناى الوهداى والجرحى و 
ءــا  القيـــادي فــي الحركـــة، الوـــي  ل ــر عـــدنان، ان "االحـــتال  اإلســراييلي اســـتبق فرحـــة  -

نجات طلبة فلسطين، بمحاولة التنغيس عليهم فجر اليوم، عندما ءت  بدم بارد وابين فـي 
ملـيم جنـين"  وأ ــا  عـدنانا "االحـتال  المجــرم حـاو  افسـاد فرحــة وـعبنا بنجـات أبنايــى 

ة بقت  اثنين من الوباا في جنين، لكن فاتورة الدم التي يدفعها الوعا في امتحان الثانوي
 الفلسطيني لن تثنيى عن اوهار فرحى بنجات وبابى وزهراتى" 

أكد ع و المكتا السياسي لـ"حركة الجهاد اإلسالمي في فلسـطين" الوـي  نافـذ عـزام، أن  -
ي مواجهــة األعــداى "مرابطــي المقاومــة علــى الثغــور، هــم حصــن األمــة، وســدها المنيــ  فــ

المحتلـــين"  جـــاى ذلـــخ لـــال  تفقـــد وفـــد ءيـــادي مـــن الحركـــة للمـــرابطين مـــن "ســـرايا القـــدس" 
فــي الــذكر  الثالثــة لمعركــة "البنيــان  علــى الحــدود الوــرءية لمدينــة رفــا،و"كتايــا القســام" 

 المرصوس" 

13 /7 /2017 

في فلسطين مسؤوليتها  أعلنأ "سرايا القدس" الجنات العسكري لـ "حركة الجهاد اإلسالمي" -
صـارو   3249عن "ءص  أهدا  صهيونية ملتلفة لال  معركـة البنيـان المرصـوس بــ

راد وءــدس وءــذاي  هــاون تــو  5وفجــر  70وبــراق  100اري  بــراق وءذيفــة، مــن بينهــا صــو 
ـــان لهـــا، حصـــادها  الســـرايا ســـردأوكورنيـــأ ومالوتكـــا"  و  C8kو 107وصـــواري   فـــي بي

"تمكنأ مـن ءصـ  مـدن  وءالأ انهاة البنيان المرصوس، الجهادي المور  لال  معرك
صــارو  مــن طــراز بــراق  62نتانيــا وتــ  أبيــا والقــدس وديمونــا ومفاعــ  ناحــا  تســوراخ بـــ

 " 5و فجر  70وبراق  100
ءــا  القيــادي فــي "حركــة الجهــاد اإلســالمي"، األســير المحــرر، الوــي  ل ــر عــدنان، ان  -

ليــ ، هـو اســتمرار لسياسـتها فــي تكمـيم األفــواه"  الصــحفية نايلـة ل ،"اسـتدعاى أمــن السـلطة
وأكد الوي  عدنان، أن "الصحفية للي  تدف  ثمن انحيازهـا لمللوميـة األ  جهـاد بركـاأ، 



 

 

عتقــا  السياســي، كمــا أنهــا تــدف  ثمــن طيــا، والصــحفيين الــذين يتعر ــون لالوأحمــد الل
 دفاعها عن الحرياأ" 

14 /7 /2017 

"اإلسراييلي" منز  القيـادي فـي "حركـة الجهـاد اإلسـالمي" بـال  ذيـاا، داهمأ ءواأ العدو  -
في بلدة كفراعي جنوا ترا جنـين  وأفـاد وـهود عيـان، أن ءـواأ العـدو اعتقلـأ القيـادي 

 ذياا، بعد أن ءامأ بتفتيش منزلى ومنز  وقيقى بسام، والعبث بمحتوياتهما 
االحــتال  الصــهيوني "المســؤولية الكاملــة  ،حملــأ "حركــة الجهــاد اإلســالمي" فــي فلســطين -

عــن اســتمرار االءتحامــاأ واالعتــداىاأ علــى المســجد األءصــى والمصــلين والمــرابطين فــي 
ســــاحاتى"  واعتبــــرأ "حركــــة الجهــــاد اإلســــالمي" ان "اءــــدام ءــــواأ االحــــتال  علــــى اءتحــــام 

وبســالة، األءصــى الوــري  فــي يــوم الجمعــة بمثابــة تعــد  لطيــر كــان يجــا أن ي جابــى بقــوة 
 حتى يفهم االحتال  أن األءصى لط أحمر" 

دعأ "حركة الجهاد اإلسالمي" فـي فلسـطين، الجمـاهير الفلسـطينية للموـاركة الفاعلـة فـي  -
تلاهرة الغ ا التي ستنلمها عقا صالة الجمعة مباورة فـي سـاحة الوـهيد أنـور عزيـز 

تالءـى في معسـكر جباليـا وـما  ءطـاع تـزة، رف ـًا الءتحـام االحـتال  للمسـ جد األءصـى وا 
 ومن  الصالة فيى 

أبرق القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي"، الوـي  لالـد الـبطش، بالتحيـة للوـهداى الثالثـة  -
من عايلة جبارين في أم الفحم، مؤكدًا أن "عمليتهم البطولية جبرأ كسرنا، بعد أن تركأ 

علـى التـوالي،  70الــ  األمة مسـر  النبـي محمـد صـلى اي عليـى وسـلم فـي االحـتال  للعـام
 فيما توتع  الحرا الطايفية في األمة" 

ءـــــا  القيـــــادي فـــــي "حركـــــة الجهـــــاد اإلســـــالمي"، جعفـــــر عزالـــــدين، ان "اعتقـــــا  االحـــــتال   -
اإلسراييلي لأل  بال  ذياا بعد اءتحام منزلـى فجـرا هـو بمثابـة عربـدة وعـدوان سـافر هدفـى 

"هــــذه السياســـة اإلســــراييلية العدوانيــــة  ترويـــ  المــــواطنين واامنـــين وارهــــابهم"  وأ ـــا  أن
 ستؤدي الى تفجير األو اع في ال فة" 

أعلــن متحــدث رســمي باســم "حركــة الجهــاد اإلســالمي"، أن وفــدًا رفيعــًا مــن حركــة "الجهــاد"  -
برياســة االمــين العــام للحركــة، الــدكتور رم ــان وــلا، وبموــاركة نايبــى زيــاد النلالــة، ءــد 

وأو ـا المتحـدث، أن الوفـد سـيبحث الو ـ  اإلنسـاني  وص  الى القاهرة بدعوة مصـرية 
 في ءطاع تزة، وألر المستجداأ في الساحة الفلسطينية، والعالءة م  الوقيقة مصر 



 

 

15 /7 /2017 

حركـــة الجهـــاد "ذكـــرأ وســـاي  اإلعـــالم العبريـــة بـــان ءـــواأ االحـــتال  اعتقلـــأ مســـؤواًل فـــي  -
يوــتبى ب ــلوعى فــي الهجــوم الــذي ءــرا القــدس المحتلــة  وأفــادأ أن المعتقــ   "اإلســالمي

 حدث بالقدس المحتلة 
16 /7 /2017 

أكد ع و المكتا السياسي لحركة الجهاد اإلسـالمي الـدكتور محمـد الهنـدي، أن التمسـخ  -
لم هـــو الســـالت األم ـــى لتحقيـــق االنتصـــار علـــى المحتـــ  "اإلســـراييلي"، مهنيـــًا طلبـــة  بـــالع 

أ )اإلنجاز(  وأو ا الدكتور الهنـدي لـال  الثانوية العامة بنجاحهم وتفوءهم في امتحانا
كلمة لى في مهرجان "نجاحكم تفـوق وبنـاى"، مسـاى اليـوم األحـد، أن الطلبـة المتفوءـون فـي 
الثانوية العامة أمام التبار كبير اما أن يبحثـوا عـن مصـدر رزءهـم ويتناسـوا همـوم وـعبهم 

ما أن يتفاعلوا م  حياة  بايهم وء   ايا وعبهم ويتحولوا الى منغلقين، وا 
، التزامهـــا بالـــدفاع عـــن المســـجد األءصـــى "حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي فـــي فلســـطين"جـــددأ  -

المبــارخ، وأكــدأ علــى "أن العــدو الصــهيوني ســيدف  ثمــن هــذا العــدوان"، موــددة علــى "أن 
أبنـــاى الوـــعا الفلســـطيني لـــن يتللـــوا عـــن واجـــبهم المقـــدس لحمايـــة األءصـــى والـــذود عـــن 

 لمقدسيين والمرابطين في القدس واألءصى" كرامتهم وكرامة أهلنا ا
17 /7 /2017 

، الحـــا  "حركـــة الجهـــاد اإلســالمي فـــي فلســـطين"الجنــات العســـكري   "ســـرايا القـــدس"نعــأ  -
، وع ــو المجلــس حركــةلمحمــود الحيلــة، "أبــو هنــادي"، أحــد مؤسســي الجهــاز العســكري ل
 العسكري للسرايا، الذي وافتى المنية اثر مرض ع ا  ألم بى 

، القايــد "ســرايا القــدس"، وجناحهــا العســكرية "حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســطين"نعــأ  -
يلـــة "أبـــو هنـــادي"،  ع ـــو المجلـــس المجاهـــد الكبيـــر الحـــا  محمـــود عبـــد ربـــى يوســـ  الح 

، الـذي وافتـى المنيـة فجـر اليـوم اإلثنـين فـي محافلـة لـانيونس اثـر العسكري لسرايا القـدس
 عامًا( ء اها مجاهدًا صابرًا محتسبًا  69) مرض ع ا ، عن عمر يناهز الـ 

ءــا  القيــادي فــي "حركــة الجهــاد اإلســالمي" فــي فلســطين، لالــد الــبطش، انــى "علــى العــدو  -
لـن تتوءـ  عنـد  الصهيوني أن يفهم أن الجهاد االسالمي ومقاتليـى ومعـى فصـاي  المقاومـة

مين األولـى ومسـر  أي أثمـان مطلـوا دفعهـا للـدفاع عـن ءبلـة المسـل ،الحساباأ السياسية
الرســو  صــلى اي عليــى وســلم"  ووــدد الــبطش علــى أن "الحركــة ومقاتليهــا والمقاومــة لــن 
تتوءــ  عنــد أي أثمــان مطلــوا دفعهــا للــدفاع عــن ءبلــة المســلمين األولــى ومســر  الرســو  



 

 

ـــى اســـتباحة األءصـــى  صـــلى اي عليـــى وســـلم، بصـــر  النلـــر عـــن موءـــ  المتفـــرجين عل
 مي والمسيحي" وتهويد المقدس اإلسال

أنهــى وفــد "حركــة الجهــاد اإلســالمي" برياســة األمــين العــام الــدكتور رم ــان وــًلا زيارتــى  -
للقــــاهرة التــــي جــــاىأ بــــدعوة مصــــرية  وءــــا  مســــؤو  المكتــــا االعالمــــي للحركــــة، داوود 
وهاا، ان "الوفد تادر القاهرة بعد ان انهى زيارتى التـي اسـتمرأ عـدة ايـام، حيـث و ـ  

 ين  الحركة في صورة التفاهماأ التي تمأ م  حركة حماس" اإللوة المصري
ءللــأ "حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســطين"، مــن أهميــة االجتمــاع الــذي عقدتــى ءيــاداأ  -

سياسية وأمنية في السلطة الفلسطينية أمـس األحـد لبحـث تـداعياأ األو ـاع المتـوترة فـي 
وءعـــأ يـــوم الجمعـــة  ار التـــيالمســـجد األءصـــى والمدينـــة المقدســـة منـــذ عمليـــة اطـــالق النـــ

األســباط وءتــ  فيهــا جنــديان صــهيونيان  وءــا  القيــادي فــي الجهــاد،  الما ــي ءــرا بــاا
الوي  بسام أبو عكر، ان "البيان الذي صدر عن ءياداأ السلطة عقا اجتماعهـا فـي رام 

ولية حقيقيـة تجـاه مـا يحصـ  ؤ جديد، ولم يلهر بين سطوره أي مس اي أمس لم يحم  أي
 مسجد األءصى" في ال

ويَ  ااال  من جمـاهير وـعبنا الفلسـطيني فـي محافلـة لـان  ،هيافي موكا جنايزي م -
ـــة، "أبـــو هنـــادي"، أحـــد مؤسســـي  يـــونس جنـــوا ءطـــاع تـــزة، جثمـــان الحـــا  محمـــود الحيل
الجهاز العسكري لـ"حركة الجهاد اإلسالمي"، وع و المجلس العسـكري لــ"السرايا القـدس"، 

 ر مرض ع ا  ألم بى الذي وافتى المنية اث
أكـــدأ حركتـــا "حمـــاس" و"الجهـــاد اإلســـالمي"، اليـــوم اإلثنـــين، أن المســـجد األءصـــى لـــط  -

أحمر، والمساس بى أمر ال ي مكن السكوأ عنى باي حـا  مـن األحـوا   ودعـأ الحركتـان 
ورفـــ  يـــد الحكومـــة المتطرفـــة عـــن  "اإلســـراييلية"فـــي بيـــان موـــترخ، الـــى وءـــ  اإلجـــراىاأ 

المبـــارخ، وعـــودة الســـيادة عليـــى لـــدايرة األوءـــا  اإلســـالمية كمـــا كانـــأ، المســـجد األءصـــى 
ووء  اءتحامـاأ المسـتوطنين لسـاحاتى الوـريفة والكـ  عـن مالحقـة المصـلين والمـرابطين 

 هناخ، محذرتان من عواءا ذلخ على العدو ذاتى 
أكـــد ع ـــو المكتـــا السياســـي لــــ"حركة الجهـــاد اإلســـالمي فـــي فلســـطين"، الـــدكتور محمـــد  -

هندي، أن "الوهم اإلسراييلي باسـتغال  الو ـ  القـايم فـي الـوطن العربـي لتمريـر المـؤامرة ال
 ــد األءصــى، ســيقابلى رد مــن حيــث ال يحتســا مــن أبنــاى وــعبنا وأمتنــا مــن كــ  مكــان"  
وأوــــار الهنــــدي الــــى أن "اســــرايي  تســــتبيا المســــجد األءصــــى المبــــارخ بحجــــة اإلجــــراىاأ 

ـــــة األمنيـــــة، متوهمـــــة أنهـــــا يمكـــــن أن  تمـــــرر هـــــذه المـــــؤامرة فـــــي تيـــــاا ردة الفعـــــ  العربي
واإلســـالمية"، مؤكـــدًا أن "االحـــتال  اإلســـراييلي يســـتهين باألصـــواأ اللجولـــة التـــي تلـــر  

 لتناود المجمت  الدولي والتي ال تعبر اال عن ذ  وانكسار" 



 

 

18 /7 /2017 

العقابيـة فـي ، رف ها لإلجـراىاأ الصـهيونية "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"جددأ  -
المســـجد األءصـــى المبـــارخ وعلـــى رأســـها اذال  المصـــلين المقدســـيين ومـــنعهم مـــن دلـــو  

 المسجد اال من لال  المرور عبر البواباأ اإللكترونية 
بال ـفة المحتلـة، لـال   "حركـة الجهـاد اإلسـالمي"أكد الوي  ل ر عدنان، القيادي في   -

مسيرة دعأ اليها الحركة بمدينة رام اي أن اإلجراىاأ "اإلسراييلية" العنصرية في المسجد 
األءصــى ومحيطــى لــن تنــا  مــن عزيمــة الوــعا الفلســطيني الــذي مــا فتــ  عبــر العصــور 
يــرفض اللنــوع والتــذل  لغيــر لالقــى، موــددا علــى رفــض سياســة التفتــيش اإللكترونــي عبــر 

 اباأ الحديدية لقاصدي الصالة في المسجد األءصى البو 
19 /7 /2017 

أعلن مسؤو  المكتا اإلعالمي لــ "حركـة الجهـاد اإلسـالمي" فـي فلسـطين، داوود وـهاا،  -
في تصريا لاس لمراس  "وكالة فلسطين اليوم االلبارية" أن وفد الحركة "برياسة األمين 

اســتمرأ عــدة أيــام للقــاهرة، والتــي جــاىأ العــام الــدكتور رم ــان وــًلا أنهــى زيارتــى التــي 
بدعوة مصرية، بعد أن و   اإللوة المصريين في صورة التفاهماأ التي تمأ م  حركة 

 حماس، والو   الفلسطيني بوك  عام" 
دعــا القيــادي فــي حركــة الجهــاد اإلســالمي، الوــي  بســام الســعدي، الــى تصــعيد االنتفا ــة  -

ــــة المســــجد األءصــــى والمقد ر الفلســــطينيين فــــي اســــاأ اإلســــالمية، واســــتنفالوــــعبية لحماي
ـــ  واللـــرو   ـــة والوـــتاأ إلعـــالن الغ ـــا يـــوم الجمعـــة المقب األرا ـــي الفلســـطينية المحتل

 بمسيراأ حاودة ت امنا م  المسجد األءصى المبارخ 

20 /7 /2017 

دعـــا أســـر  "حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي" فـــي ســـجون االحـــتال  الـــى "هبـــة جماهيريـــة إلنقـــاذ  -
ءصى المبارخ"  وحـذر األسـر  فـي بيـان لـاس وصـ  لمكتـا "الهييـة القياديـة المسجد األ

ألســـر  الجهـــاد" مـــن "لطـــورة التـــداعياأ المترتبـــة علـــى التصـــعيد األمنـــي الصـــهيوني فـــي 
 المسجد األءصى، وما ترتا عنى من اصاباأ لطيرة بين صفو  الفلسطينيين" 

نــين، نصــرة للمســجد األءصــى نلمــأ "حركــة الجهــاد اإلســالمي" مســيرة  فــي بلــدة عرابــة ج -
ووـارخ  ورف ا لما يتعـرض لـى المقدسـيون مـن اجـراىاأ "اسـراييلية" عنصـرية منـذ أسـبوع 

حركــة ببلــدة عرابــة، رفعــوا الفتــاأ ت ــامنية مــ  المســجد الفــي المســيرة جمــ  مــن أنصــار 
 األءصى ورددوا وعاراأ تا بة تندد بالقم  "اإلسراييلي" للسكان المقدسيين 



 

 

21 /7 /2017 

نعـــأ "ســـرايا القـــدس" الجنـــات العســـكري لــــ "حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي"، وـــهيدها المجاهـــد  -
صبحي جال  الثالثيني، مـن منطقـة الزيتـون الـذي تـوفي اثـر اصـابتى بعيـار نـاري طـايش 

 وهو جالس بين أفراد أسرتى على سطا منزلهم 
الفلســطيني فــي حركــة الجهــاد اإلســالمي"، الوــي  لالــد الــبطش، الوــعا "دعــا القيــادي فــي  -

القـــدس المحتلـــة الـــى "تحطـــيم كـــاميراأ االحـــتال  وبواباتـــى اإللكترونيـــة مـــن أمـــام المســـجد 
األءصـــى المبـــارخ"  وءـــا  القيـــادي الـــبطش لـــال  كلمـــة لـــى نيابـــة عـــن الفصـــاي  الوطنيـــة 
واإلســالمية فـــي وءفـــة لعلمــاى وموـــاي  ءطـــاع تـــزة، ان "الق ــية الفلســـطينية توـــهد ألطـــر 

جلـــى فـــي محاولـــة اســـراييلية لفـــرض األمـــر الواءـــ  بتهويـــد القـــدس وجعـــ  مراحلهـــا، وهـــذا يت
 المسجد األءصى مكانًا مقدسًا لليهود متجاوزًا مواعر المسلمين والمسيحيين" 

وجــى الوــي  بســام الســعدي القيــادي فــي "حركــة الجهــاد اإلســالمي" التحيــة للمــرابطين فــي  -
العـــدو الصـــهيوني فـــي مدينـــة المســـجد األءصـــى الـــذين يواجهـــون بصـــدورهم العاريـــة جـــيش 

القــدس، دفاعــًا عــن األءصــى الــذي يتعـــرض لحملــة صــهيونية تســتهد  فــرض أمــر واءـــ  
ـــاأ االلكترونيـــة وهـــو مـــا يرف ـــى الكـــ  الفلســـطيني  وأو ـــا، أن  جديـــد مـــن لـــال  البواب
"ت ا المقدسيين والوـعا الفلسـطيني فـي ال ـفة وتـزة هـو رسـالة لالحـتال  بـان القـدس 

 هم في الميدان، وأن هذه معركة الوعا الفلسطيني" وأهلها ليسوا وحد
انطلقأ بعد صـالة الجمعـة مباوـرة مسـيراأ حاوـدة مـن جميـ  مسـاجد ءطـاع تـزة، بـدعوة  -

مـــن حركتــــي "الجهــــاد اإلســــالمي" و"حمــــاس" لنصــــرة المســــجد األءصــــى المبــــارخ، ورف ــــًا 
ة  وانطلقــأ لسياســة االحــتال  الصــهيوني االجراميــة بحــق األءصــى ومدينــة القــدس المحتلــ

المسيراأ في مدينة رفا ولانيونس والوسطى وتزة ووما  ءطاع تـزة، يتقـدم المتلـاهرين 
 ءادة الفصاي  الفلسطينية 

22 /7 /2017 

، زياد النلالة، الى  رورة "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"دعا نايا األمين العام   -
مواجهـة "اسـرايي "، وأن يكـون أن تكون القدس هي كلمة السر النطالق مرحلة جديدة فـي 

المسجد األءصى عنوان ملتقـى األمـة، معربـًا عـن أملـى فـي أن تكـون القـدس عنوانـًا لوحـدة 
 الفلسطينيين  

ورحـــا النلالـــة، فـــي حـــديث إلذاعـــة القـــدس، بـــسعالن ريـــيس الســـلطة الفلســـطينية محمـــود 
اإلعـالن اسـتعدادًا  عباس، ءط  جمي  العالءاأ م  العدو "اإلسراييلي"، داعيـًا للبنـاى علـى

لتصــعيد المواجهــة مــ  االحــتال   ورأ  أن عمليــة حلمــيش، "والوــهداى الــذين ارتقــوا أمــس 



 

 

وك  يوم، هم  ورارة وءود االنتصار على االحتال "، موـيدًا بجهـود أهـ  القـدس والمسـجد 
 األءصى وحراسى "الذين يقفون دفاعًا عن األءصى" 

الجهـــاد اإلســـالمي"، داوود وـــهاا، بعمليـــة  أوـــاد مســـؤو  المكتـــا اإلعالمـــي فـــي "حركـــة -
القــــدس البطوليــــة، معتبــــرًا انهــــا "تعبيــــرًا طبيعيــــًا عــــن الغ ــــا الفلســــطيني ازاى مــــا يرتكبــــى 

رهــاا بحـق وـعبنا ومقدسـاتنا"  وحمــ  وـهاا االحـتال  المســ ؤولية االحـتال  مـن عـدوان وا 
وتبعــاأ مــا أءــدم  مــا يجــري فــي القــدس، ءــاياًل "علــى االحــتال  ان يتحمــ  نتــاي الكاملــة ع

 عليى من عدوان" 
وارخ ااال  من المواطنين في مدينة تزة، في مسـيرة حاوـدة دعـأ اليهـا "حركـة الجهـاد  -

اإلســالمي" نصـــرة للمســـجد األءصــى والمقدســـيين  وجابـــأ المســيرة الحاوـــدة وـــوارع مدينـــة 
فـي القــدس  تـزة، يتقــدمها ءيـادة الحركــة، وءيـادة الفصــاي  الفلسـطينية، لترســ  رسـالة ألهلنــا

المحتلة بان الوعا الفلسطيني كلى معهم بعد هذا اليوم الطوي  من المواجهاأ والتصـدي 
 الجراىاأ االحتال  واعتداىاتى في المدينة المقدسة 

23 /7 /2017 

أن المعركــة مــ   "ركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســطينفــي "حأكــدأ دايــرة العمــ  النســايي  -
اأ االلكترونية، ولكنها ستستمر حتـى تحريرهـا ودحـر العدو الصهيوني بدأأ برفض البواب

فـــي كلمــة باســم دايـــرة العمــ  النســايي، أن تراجـــ   ،االحــتال  عنهــا  واعتبـــرأ  منــة حميــد
األمــة العربيــة وتفتتهــا وانوــغالها بصــراعاأ دالليــة، لــيس اال وســيلة واحــدة إللمــاد الثــورة 

 الفلسطينية 

24 /7 /2017 

، جمـــاهير األمـــة مـــن ملططـــاأ أعـــدايها، "فـــي فلســـطين نبهـــأ "حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي -
ومـــؤامراتهم التـــي تســـتهد  عقــــو  الوـــباا، الفتـــًة الـــى دور المســــاجد فـــي بنـــاى األجيــــا  

 الواعدة  
جاى ذلخ لال  افتتات مسجد هاوم العقاد، وسط مدينة لانيونس، جنوا ءطاع تزة، بعد 

دعويـة ومجتمعيـة  وءـا  صالة المغرا، بح ور لفي  من ءيـاداأ الحركـة، وولصـياأ 
ـــتا هـــذا المســـجد  ـــدكتور محمـــد الهنـــديا "ونحـــن نفت ع ـــو المكتـــا السياســـي للحركـــة، ال
المبـــارخ، نســـا  اي أن يكرمنـــا، ويكـــون لـــى دور  وبصـــمة فـــي بنـــاى عقـــو  أبناينـــا وبناتنـــا، 

 ننويهم داللى نواًة ايمانية كي يواصلوا طريق الجهاد والدفاع عن األءصى" 
عــدام مــواطنين أردنيــين "فــي فلســطين هــاد اإلســالميأكــدأ "حركــة الج - ، أن "جريمــة ءتــ  وا 

على يد اسراييلي، ت دل  على وجى اإلرهاا الـذي يهـدد أمـن أمتنـا واسـتقرارها بعدوانـى علـى 



 

 

اإلنسان المقدس والمكرم واألرض المقدسة"  وتقدمأ "حركة الجهـاد اإلسـالمي"، فـي بيـان 
ـــة للوـــعا األردنـــي الوـــقيق صـــحفي علـــى لســـان المتحـــدث باســـمها داوو  د وـــهاا "بالتعزي

والعزيـــز باستوـــهاد اثنـــين مـــن أبنايـــى فـــي جريمـــة طـــاءم الســـفارة الصـــهيونية بحـــق األردن"، 
 مؤكدًة على أن "دمنا واحد وعدونا واحد" 

27 /7 /2017 

فـــي  لسياســـي لــــ "حركـــة الجهـــاد اإلســـالميأكـــد الـــدكتور محمـــد الهنـــدي، ع ـــو المكتـــا ا -
لمــيس، أن "انتصــار المقدســيين علــى االحــتال  اإلســراييلي يعــد درســًا ، اليــوم ال"فلســطين

يريـد"  وأ ـا  الهنـدي،  للسياسيين بان الوعا اذا توحـد علـى هـد  واحـد فيتحقـق لـى مـا
ـــ"اذاعة القــدس"، أن "هنــاخ رســالة لحركــة فــتا، بانهــا عنــدما تبــدأ فــي ال ــفة  فــي حــديث ل

اهير الوعا الفلسطيني، يمكن أن تحقق المحتلة بالتحرخ في لم صفوفها، وتداف  عن جم
م  ءو  الفصاي  وءوة الوعا الفلسطيني انجازاأ"، داعيًا حركة فتا ألن "تعيد حسـاباتها 
 وأن يتمسكوا بان حركة فتا حركة تحرر وطني فلسطيني، وأن وهم السلطة ال ءيمة لى" 

لعصــر فــي ، جمــاهير وــعبنا ألداى صــالة ا"دعــأ "حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســطين -
المسجد العمري بغزة  وأو حأ الحركة فـي دعوتهـا، أن "الصـالة سـيتلللها التكبيـر وـكًرا 

فيمـــا ســـيعقا ذلـــخ تجمـــ  فـــي ســـاحة المســـجد  ،ي علـــى نصـــره ومعيتـــى ألهلنـــا المقدســـيين
 وكلمة للحركة" 

باركأ "حركـة الجهـاد اإلسـالمي فـي فلسـطين" انتصـار المسـجد األءصـى المبـارخ، مؤكـدة  -
مـن تـراا  ركة الدفاع عن مسر  رسو  اي مستمرة حتى دحر العـدو عـن  لـر ذرةأن "مع

حركة فـي بيـان لهـا، اليـوم اللمـيس، علـى أن انتصـار األءصـى الأر نا المبارخ"  وأكدأ 
هــو نتــا  صــمود وت ــحية وثبــاأ وصــبر ووحــدة وــعبنا وتالحمــى، وهــو نهــ  ينبغــي أن 

 ي عتمد ويستمر 
يلي"، حملــة اعتقــاالأ واســعة فــي صــفو  كــوادر وأنصــار وــنأ ءــواأ االحــتال  "اإلســراي -

وأفـاد مصـدر مسـؤو  فـي   ة"حركة الجهاد اإلسالمي" في محافلاأ جنوا ال فة المحتل
"حركـة الجهــاد اإلســالمي" أن "ءــواأ كبيـرة مــن الجــيش اإلســراييلي داهمـأ عــدة أحيــاى فــي 

 محافلتي الللي  وبيأ لحم واعتقلأ عددا من كوادر الحركة" 
 55أ زوجة األسير القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي" بسام عبدالرحمن أبو عكـر )ءال -

انهــا "تلوــى علــى زوجهــا الــذي  ،عاًمــا( مــن ملــيم عايــدة مــن بيــأ لحــم بال ــفة المحتلــة
يعاني من ارتفاع في  ـغط الـدم والكوليسـترو ، مطالبـًة بالتـدل  مـن المؤسسـاأ المعنيـة 

أن "ءواأ  "صوأ األسر "بو عكر لال  حديثها إلذاعة لإلفرا  العاج  عنى"  وأ افأ أ



 

 

االحتال  اءتحمأ فجر اليوم تمام الساعة الواحدة منزلها وهاجمأ زوجها بالقوة واعتقلتـى، 
 ءب  أن يتم نقلى الى جهة مجهولة" 

28 /7 /2017 

أكـــد القيـــادي فـــي "حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي" الوـــي  ل ـــر عـــدنان، أن دلـــو  المـــرابطين  -
والمقدسيين للمسجد األءصى المبارخ، يبعث في النفس الهمـة العاليـة والثقـة بوعـد اي عـز 

 وج  لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين  
وبراوي في ملـيم وءا  الوي  عدنان، لال  مواركتى في استقبا  األسير المحرر عالى ال

نور ومس ء اى طولكرم، ان "الحوود الغفيرة من المرابطين التـي دللـأ األءصـى مهللـة 
مكبرة حامدة واكرة ي أتالأ العدو، الذي دف  بقواتى في محاولة لتنغـيس فرحتنـا بعـودة 

 األذان لمآذن األءصى" 
، فـي بلـدة القـرارة، نلمأ "حركة الجهاد اإلسالمي فـي فلسـطين" مهرجانـًا جماهيريـًا حاوـداً  -

ورق محافلة لان يونس، لمناسبة الذكر  السـنوية الثالثـة لمعركـة "البنيـان المرصـوس"، 
 وذكر  ارتقاى وهيد اإلعداد والتجهيز صالا األسط   

واعتبــر القيــادي فــي "حركــة الجهــاد اإلســالمي" أحمــد المــدل ، أن "االنتصــار الكبيــر الــذي 
مــة العــدو علـى ازالــة البوابــاأ االلكترونيـة، كــان بف ــ  حققـى المقدســيون وأرتمــوا فيـى حكو 

وحدتهم، وثباتهم، والتفـافهم حـو  رايـة المقاومـة"، مثمنـًا "اسـناد ودعـم أبنـاى وـعبنا لهـم فـي 
باى"   المعركة التي لا وها بعزة  وا 

أكـــد مســـؤو  العالءـــاأ فـــي "حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي" فـــي بيـــروأ، أبـــو وســـام منـــور، أن  -
يفــرض ســيطرتى الكاملــة علــى المســجد األءصــى مــن لــال  و ــ  البوابــاأ  "العــدو أراد أن

اإللكترونية أو الكـاميراأ الذكيـة، اال أن المقدسـيين انتصـروا مـن لـال  رفـض اإلجـراىاأ 
 الصهيونية على أبواا المسجد األءصى المبارخ" 

31 /7 /2017 

حركــة الجهــاد اإلســالمي الجنــات العســكري  "أتلقــأ ادارة "اليوتيــوا"، ءنــاة "ســرايا القــدس"  -
يــــاتي ذلــــخ بعــــد أن أعلنــــأ الســــرايا أنهــــا ســــتعرض الكليــــا و عبر موءعهــــا  فــــي فلســــطين"

اإلعـالم الحربـي لــ"سرايا القـدس" تـدًا فـي تمـام  حصريا عبر موءـ  "رهن اإلوارة"الجهادي 
 الساعة العاورة صباحًا 

 
 


