
 

 

 "في فلسطين مواقف "حركة الجهاد اإلسالمي

 2017 /سبتمبرخالل شهر أيلول 

5 /9 /2017 

استنكرت "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"، اعتقال قوات العدو  -

الصهيوني للمجاهد ياسين أبو لفح، من مخيم عسكر بنابلس، بعد أيام من 

وأكد مصدر مسؤول إفراج مخابرات السلطة الفلسطينية عنه من سجن جنيد. 

حركة" بالضفة المحتلة، أن اعتقال قوات العدو للمجاهد أبو لفح يوضح الفي "

بشكل ال لبس فيه أن التعاون األمني بين السلطة وجيش العدو في أعلى 

 مستوياته ولم يتوقف لحظة واحدة.

6 /9 /2017 

ُتنظم "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"، يوم الجمعة المقبل، مسيرًة  -

جماهيرية حاشدة في مدينة غزة "رفًضا للحصار، وتأكيداً على الوحدة 

م بعد 2017سبتمبر  8الوطنية". ومن المقرر أن تنطلق المسيرة يوم الجمعة 

ء صالة الجمعة من كافة مساجد غزة، وسيكون التجمع في ساحة الزهرا

 مدينة.البشارع الوحدة شرق 

7 /9 /2017 

حذررت "حركذة الجهذاد اإلسذالمي فذي فلسذطين"، مذن مابذة إقذدام أجهذزة أمذن  -

علذذذى مالحقذذذة ومحاكمذذذة نشذذذطاء مواقذذذع التواصذذذل  المحتلذذذة السذذذلطة بالضذذذفة

االجتماعي، بسبب منشورات تنتقد إجراءات السلطة القمعيذة بحذق المجاهذدين 

در فذي الحركذة، محاكمذة الناشذط عيسذى عمذرو وداعمي المقاومة. وانتقد مص

بسبب كلمات له نشذرها علذى "فيسذبو "، عقذب اعتقذال جهذاز األمذن الوقذا ي 

للصذذحفي أيمذذن القواسذذمي، مبينذذاً أن هذذرا يجعذذل امالف مذذن مسذذتخدمي مواقذذع 

 .حالة مالحقة من قبل أجهزة السلطة األمنية التواصل االجتماعي

8 /9 /2017 

بعد أداء صالة الجمعة  "حركة الجهاد اإلسالمي" خرج امالف من أنصار -

في مدينة غزة حيث ألقى القيادي في الحركة خالد البطش كلمة أكد فيها أنه 

"ُرغَم ما تشهدهُ المنطقة من صراعاٍت عرقيٍة ومرهبيٍة وتراجعاٍت سياسيٍة 

 لكثيٍر من قادِة المنطقة ،فإن رل  لم يلغِّ القضية الفلسطينية كقضية مركزية



 

 

لألمة العربية واإلسالمية"، ولفت البطش إلى أن الشعب الفلسطيني يخوُض 

، ونجَح في طرِد الازاِة  1948مقاومًة مشروعة منُر احتالِل أرِضِه في العام 

بفعِل التضحياِت الجسام التي قدمها  2005عن أرِض غزَة الصامدة في العام 

طش إلى أن االنقسام مجاهدو ومناضلو شعبنا في الضفة وغزة". وأشار الب

الداخلي الري فاجأ شعبنا قبل سنوات أعاق بشكل كبير من سرعة تحقيق 

وشدد البطش على أن هرا االنقساُم البايُض والحصاُر  التحرير الكامل.

 الظالم، يجُب أن ينتهي.

11 /9 /2017 

نافر ، "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"أكد عضو المكتب السياسي ل -

لقاء مع قياديين من حركة فتح، أمس في غزة، "تناول الملفات عزام، أن ال

العالقة في الساحة الفلسطينية، وخصوصاً المعاناة الكبيرة التي يعيشها شعبنا، 

وسبل تخفيفها". وقال إن اللقاء مع "فتح" كان قد سبقه لقاء مماثل مع قياديين 

 في حركة حماس، ناقش القضايا راتها.

جهاد اإلسالمي" واجب العزاء لروي الشهيد را د قدم وفد من "حركة ال -

الصالحي بمخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم. وأشاد الشيخ خضر عدنان 

 بمناقبه، منددا بجريمة اغتياله بدم بارد وتركه مضرجا بدما ه بعد إصابته.

طالب الشيخ خضر عدنان، القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي"، وزارة  -

، بعمل "كل ما في وسعها لتسريع إصدار تحويلة طبية الصحة التابعة للسلطة

للشيخ المحرر زياد شعيبات، إمام مسجد بيت ساحور الكبير ببيت لحم، 

والري يعاني من سرطان المريء منر فترة طويلة، وال تهتم الجهات 

المختصة بوضعه الصحي، رغم أن المرض ألّم به نتيجة اإلهمال الطبي 

 ل".المتعمد في سجون االحتال

12 /9 /2017 

اعتبر القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي"، الشيخ خضر عدنان أن  -

"محاكمة االحتالل للمرابطة المقدسية األخت خديجة خويص، والنشطاء 

المقدسيين هي إفالس احتاللي أمام صمود أهلنا المقدسيين، وكسرهم 

 لالحتالل على عتبات األقصى".

ة لـ "السلطة" في الضفة المحتلة، ثالثة كوادر اعتقلت األجهزة األمنية التابع -

من "حركة الجهاد اإلسالمي" غرب رام هللا، وهم األخوين أحمد ومجاهد 



 

 

علقم من بلدة بيت عور، وعبد الواوي من بيت سيرا غرب رام هللا، وهو 

 طالٌب في جامعة القدس أبو ديس.

13 /9 /2017 

الوقا ي  األمن، استمرار جهاز "دانت "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين -

في اعتقال كوادر الحركة في مدن الضفة المحتلة، محملًة السلطة الفلسطينية 

كامل المسؤولية عن رل . كما دعت الحركة القوى والفصا ل والمؤسسات 

والشخصيات كافة "بتحمل مسؤولياتها في التصدي للتعدي على الحريات 

 وكرامتهم".والمساس بحقوق المواطنين وحريتهم 

دعا القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين" طارق قعدان، إلى  -

إلااء اتفاق "أوسلو"، منتقداً "إصرار السلطة على الحفاظ على االلتزامات 

التي ترتبت على أوسلو، في ظل تنكر العدو الواضح للحقوق الفلسطينية 

 وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني".

14 /9 /2017 

داهمت قوات من األمن الوقا ي التابع لألجهزة األمنية في السلطة الفلسطينية  -

منازل كوادر من "حركة الجهاد اإلسالمي" في بلدة كفر نعمة القريبة من رام 

 غسان مفيد أبو عادي، وحسن أبو عادي، ويوسف حسام الحنيني. :هللا، وهم

" خالد البطش، أن أكد القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين -

"حركة الجهاد جربت حركتي فتح وحماس، طوال العشر سنوات الماضية 

بخصوص إنهاء االنقسام والبدء بالمصالحة الوطنية، السيما وأن األمين العام 

للحركة الدكتور رمضان شلح، قدم مبادرة مهمة من أجل رأب الصدع 

هنا  فا دة وما زلنا نعود وإنهاء االنقسام، وهي مبادرة العشر نقاط، ولم يكْن 

 من نقطة الصفر".

ها ردكوااستنكرت "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"، عرض عدد من  -

على إحدى المحاكم التابعة للسلطة في رام هللا، بعد تلفيق النيابة لهم تهمة 

المشاركة في "القوة التنفيرية والمليشيات المسلحة التابعة لجماعة محظورة". 

الحركة على رفضها لإلجراءات الباطلة، التي تتخر من المحاكم وشددت 

والقانون ديكوراً للتضليل وإرضاء العدو، معتبرة محاولة تلفيق التهم 

 "مسرحية مكشوفة".



 

 

15 /9 /2017 

دعا القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي"، أحمد المدلل، قيادة السلطة  -

لوقف سياسة االعتقال السياسي الفلسطينية إلى "إصدار أوامرها بشكل عاجل 

واإلفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين من سجونها، بمن فيهم عناصر 

 حركة الجهاد اإلسالمي الرين قدموا للمحاكمة أمس تحت تهم واهية".

نفرت طا رات العدو الصهيوني عدة غارات وهمية في عرض البحر شمال  -

 قطاع غزة

16 /9 /2017 

د اإلسالمي في فلسطين"، أن "ما ورد على لسان الوزير أكدت "حركة الجها -

السابق في حكومة السلطة أشرف العجرمي خالل لقاء تطبيعي في القدس 

والمحاكمة بدالً من مالحقة ومحاكمة   المحتلة، يستدعي المساءلة والمحاسبة

األحرار والشرفاء من نشطاء العمل السياسي واالجتماعي وتلفيق التهم 

 .."!!لهم

االطار النقابي لـ "حركة الجهاد -كد "االتحاد اإلسالمي في النقابات"أ -

ال تخدم اال العدو،  التياإلسالمي" على "الرفض التام لالعتقاالت السياسية، 

وفي نفس الوقت تعيق المشروع الوطني وتدمره، كما انها ال تخدم حالة 

 الى االمام". الوفاق الوطني والوحدة المجتمعية وال تدفع بعجلة المصالحة

17 /9 /2017 

، الشيخ "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"أكد عضو المكتب السياسي ل -

نافر عزام، أن الخطوة التي قامت بها حركة حماس بحل اللجنة اإلدارية هي 

خطوة إيجابية وفي االتجاه الصحيح، مطالباً الر يس محمود عباس بأن يقابلها 

عزام إلى أن حركة الجهاد اإلسالمي التقت بخطوٍة أخرى. وأشار الشيخ 

حركة حماس قبل عيد األضحى بيومين وتحدثت معهم بنبض الشارع، 

والتقت األسبوع الماضي اإلخوة في حركة فتح، وكان موضوع انهاء 

االنقسام هو محور اللقاءات، وأن وفد الجهاد اقترح على حماس حل اللجنة 

ر يس عباس بإلااء اإلجراءات التي اإلدارية، وعلى حركة فتح أن يقوم ال

اتخرت في األشهر األخيرة ضد قطاع غزة على أن يشكل هران الموقفان 

 بداية االنفراج في الشأن الداخلي.



 

 

19 /9 /2017 

أكدت "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين" أن "إقامة أول قاعدة حربية  -

سات اإلرهاب أمريكية في فلسطين المحتلة، دليل على الدعم المطلق لسيا

ي يرعاه ويمارسه الكيان الصهيوني بهدف فرض هيمنته رالوالعدوان 

ونفوره". وأشارت الحركة أن "إقامة هره القاعدة التي تشكل تهديداً للمنطقة 

بأكملها، دليل واضح على الشراكة األمريكية الكاملة مع االحتالل في حربه 

 وعدوانه على شعبنا وأمتنا".

20 /9 /2017 

لقيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"، أحمد المذدلل، السذلطة دعا ا -

الفلسذذطينية وأجهزتهذذا األمنيذذة "للتوقذذف عذذن حملذذة االعتقذذاالت بحذذق رجذذاالت 

المقاومذذة فذذي الضذذفة المحتلذذة"، مطالبذذاً ر ذذيس السذذلطة محمذذود عبذذاس بوضذذع 

 قضية األسرى على سلم أولوياته في األمم المتحدة".

22 /9 /2017 

م وفد من "حركة الجهاد اإلسالمي" التهن ة لممثل الحركة في لجنة قد -

الحريات، المحرر فادي منرر رداد، من صيدا شمال طولكرم، بعد اإلفراج 

 عنه من سجون العدو الصهيوني بعد فترة اعتقاله اإلداري.

23 /9 /2017 

نعت "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"، المرشد السابق لـ"جماعة  -

وان المسلمين"، محمد مهدي عاكف، الري كان له الدور الكبير في اإلخ

الدعوة اإلسالمية وفي الدفاع عن القضايا القومية واإلسالمية وفي المقدمة 

 منها قضية فلسطين ومقاومتها المباركة.

استنفرت الهي ة القيادية العليا ألسرى "حركة الجهاد اإلسالمي" كافة أبناء  -

لعدو لدعم أسراها في سجن النقب الصحراوي، الرين الحركة في كل سجون ا

 سيخوضون خطوات تصعيدية بعد غد األحد.

24 /9 /2017 

في سجون  "حركة الجهاد اإلسالمي"قالت الهي ة القيادية العليا ألسرى  -

االحتالل، إن إدارة مصلحة السجون الصهيونية رضخت لمطالب أسراها 

رت تجميعهم في قسم واحد خالل القابعين داخل سجن النقب الصحراوي وقر



 

 

األيام القليلة المقبلة. وأضافت الهي ة في رسالة خاصة وصلت إلى مكتبها 

بازة، أن جلسة الحوار التي دارت بين إدارة سجن النقب وقيادة الحركة 

كانت إيجابية ونتج عنها عدة تفاهمات أبرزها تحقيق مطالبهم اإلنسانية 

 العادلة.

25 /9 /2017 

، كافة أشكال التطبيع، وحررت ""حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطينأدانت  -

حركة في بيانها، إننا "تابعنا المن دعوات إنهاء مقاطعة االحتالل". وقالت 

مؤخراً تصريحات عدد من المسؤولين العرب التي حاولوا من خاللها 

"التودد" للكيان الصهيوني وإظهار "حسن نواياهم" تجاهه، من تصريحات 

ير خارجية السعودية التي قال فيها: أنه "ال يرى مبرراً الستمرار وز

الصراع العربي اإلسرا يلي"، إلى دعوة مل  البحرين لعدم مقاطعة دولة 

الكيان، التي يسعى قادتها لتفجير المنطقة برمتها وتارية االنقسامات وفصل 

 أجزاء عزيزة من عالمنا العربي".

26 /9 /2017 

، عملية قطنة البطولية، وأكد "اد اإلسالمي في فلسطينحركة الجه"باركت  -

د شهاب، أن عملية القدس تجسد داومسؤول المكتب اإلعالمي للحركة 

الضمير الحي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، كما تعيد ترتيب 

األولويات الوطنية التي اختلطت وتبعثرت على وقع خالفات السلطة وأوجاع 

 السياسة.

خضر حبيب، "أن  "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"يادي في أكد الق -

عملية القدس اضافت وقوداً جديداً النتفاضة القدس، التي يجب أن تستمر في 

في وقفة بعنوان  -مواجهة االحتالل اإلسرا يلي". وأوضح القيادي حبيب 

"عٍز وافتخار" نظمتها حركة الجهاد وسط مدينة غزة احتفاًء بالعملية 

"أن عملية القدس حملت رسا ل عدة إلى االحتالل اإلسرا يلي،  -طوليةالب

أولها أنه سيدفع ثمناً باهظاً نتيجة سياساته االحتاللية، وان مسيرة المقاومة لن 

 تتوقف".

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى أن سلطات العدو أفرجت عن  -

عاماً( من مدينة الخليل، وليث  24األسرى يوسف سليمان علي أبو عياش )

عاماً( من طولكرم، وشفيق علي سلمان ردايدة  24واصف عزت األشقر )



 

 

ن تهم. وأشارت إلى أاعاماً( من بيت لحم، ورل  بعد انتهاء مدة محكومي 50)

 جميع األسرى المركورين ينتمون لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين.

استشهد الفلسطيني نمر محمود أحمد جمل، ولقي ثالثة جنود صهاينة  -

مصرعهم، وأصيب رابع بجراح خطيرة جداً، في عملية إطالق نار وطعن 

نفرها الشهيد على مدخل مستوطنة "هار أدار" شمال غرب مدينة القدس 

 المحتلة.

28 /9 /2017 

نعت "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"، وجناحها العسكري "سرايا  -

القدس"، المجاهد الشيخ زياد أحمد محمد شعيبات، إمام وخطيب مسجد عمر 

بن الخطاب في بيت ساحور، الري توفي بعد معاناة طويلة مع مرض 

 السرطان الري أصيب به خالل األسر في سجون العدو الصهيوني.

29 /9 /2017 

أكد القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"، أحمد المدلل، أن  -

المصالحة ضرورة ملحة باعتبارها رافعة للمشروع التحرري. وقال المدلل: 

"نريد للمشروع الوطني التحرري أن يقوى من جديد من خالل وحدتنا 

 وإنهاء حالة االنقسام التي نخرت وصال مجتمعنا وقضيتنا".

 

 

 


