
 

 

 لرصد مواقف "حركة الجهاد اإلسالمي"

 2017 /أغسطسخالل شهر آب

 
1 /8 /2017 

، الـدكورر رماـان داـدال ،ـل ، "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسـيينـ"لفت األمين العام ل -
ه امسادد رئيس مجلس ال،ررى اإلسـالمي اإليرايـي، حسـين رميـر داـد اللهيـان، ئخالل لقا

ـــررت، نلـــت "رن ا يوهاكـــات  ـــد فـــي اي رالجـــرائم األخيـــر  الوـــي اروكاهـــا الكيـــان ال ـــهيريي  
ر،ـعلت ايوفااــة جديـد  فــي رجــه العـدر ال ــهيريي"  رر،ــار نلـت "رن المقارمــة الفلســيييية 

 سوسومر حوت درد  الالجئين ر يام درلة فلسيييية مرحد  من الاحر نلت اليهر" 
 

2 /8 /2017 

يافـ  دـمام، رن "ورجـه سـليات ا حـوالل ركد القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي"، ال،ـي   -
اإلسرائيلي لفرض  ايرن نددام ميفـ ي العمليـات مـن الفلسـييييين، ي كـد  رح،ـيه ر مجيـه 

ر ــال دــمام، فــي و ــري  خــال لـــ"الرسالة  ا حــوالل، رف،ــله فــي نيقــاة ايوفااــة القــدس" 
، رلكــن لــم يــت"، " ــ ا ا  وــراي الخييــر كــان فــي الســااا  ــد ياــري للميا ،ــة فــي الكييســت

يح ـــل دلـــت المرافقـــة لخ،ـــيه ا حـــوالل مـــن ردات الفعـــل الفلســـيييية دليـــه، راليـــرم يعـــاد 
 يرحه مجددًا، راسواعد الم اد ة دليه" 

 
4 /8 /2017 

درائــل ،ــهدار معركــة  اقيــاغ ةــم ، كرمــت "حركــة الجهــاد ا ســالمي" امدييــة ديــر الــال ، -
مسجد األارار  رركد القيادي في الحركة، "الاييان المر رل" ا كرا ا السيرية الثالثة، في 

ــــان المر ــــرل" رثاوــــت للعــــالم رجمــــ  رن ال،ــــهدار  ــــدالجراد العيــــار، رن معركــــة "الايي دا
 ردمار م  ي ارياة ا يو ار 

 
7 /8 /2017 

خاـــر حايـــم، نن ماـــادر  الـــرئيس الم ـــري  "حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي" ـــال القيـــادي فـــي  -
دادالفواي السيسي للم الحة الفلسيييية، نيجااية، رويسجم ومامًا مـ  الورافـا الفلسـيييي، 



 

 

رووامن حاًل للخررج من ا ممة الفلسيييية  ررااة حايم فـي حـديل لركالـة "،ـهام"  
مر فه وغير  حقـًا "رن رئيس السلية محمرد دااس خالل مياروه للقا ر  رافا دليها، لكن 

ررفاها"، كا،فًا دن اغريات مررست دليه من  ال مـن رسـما م "ايايوـه" فـي رام ال، 
  رراما اغري رجياية

 ال القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي" رحمد المدلل، نن ايعقـاد المجلـس الـرييي يجـم  -
اــرر رالم،ــاركة رن يــوم اورافــا، را  يكــرن فــي رام ال حوــت وســويي  األيــراة كافــة الح

فيــه  رركــدم المــدلل فــي حــديل لـــ"الرسالة يــت" رن دقــد المجلــس اــدرن ورافــا   يلــمم القــرى 
الرييية، رسيفرم  يئات   ومثل ا جماغ الرييي، م،دًدا دلت رن الظررة م اوية وماًما 
فــي  ــ ا الور يــت للــم ال،ــمل الفلســيييي رالايــار دلــت اللجيــة الوحاــيرية الوــي ،ــكلت فــي 

 ت ايرر 
ــــاالس - ــــة ي ــــد امديي )االاــــفة  يظمــــت "حركــــة الجهــــاد اإلســــالمي" فــــي مخــــيم دســــكر الجدي

ـــة  " )الجيـــاي ســـرايا القـــدس"، مســـار رمـــس األحـــد، ر فـــة ودايييـــة لل،ـــهيد القائـــد فـــي المحول
، مراد مر،رد، في ال كرى الخامسة د،ـر العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسيين 

ي يظمـت رمـام ميـمل دائلـة دراي،ـي )مر،ـرد رددـدس ،  سو،هاده  ر،ارك في الر فة الو
ح،ـــد ةفيـــر مـــن ري ـــار "حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي"، يوقـــدمهم لفيـــة مـــن كـــرادر الحركـــة 

 االافة المحولة 
ركــد مكوــم الهيئــة القياديــة لسســرى رن ســليات العــدر ر ــدرت احــا األســير القيــادي فــي  -

داًمــا  مــن مخــيم دايــد  مــن  55، اســام داــدالرحمن راــر دكــر )"حركــة الجهــاد اإلســالمي"
ايت لحـم االاـفة المحولـة حكًمـا االسـجن اإلداري لمـد  رراعـة ر،ـهر درن رن يرجـه لـه ري 

مــــن يرليرزومــــرم  27وهمــــة وــــ كر  ررراــــ  المكوــــم رن القيــــادي راــــر دكــــر ادوقــــل فــــي 
 ه حييها نلت جهة مجهرلة را ويادالمااي اعد ا وحام  رات ا حوالل ميمله رمهاجموه 

 

8 /8 /2017 

 ال القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي" في فلسيين، خالد الـاي،، نن "كيـان ا حـوالل  -
اإلســرائيلي يعــي، حالــة مــن الخــرة رالردــم مــن  ــدرات المقارمــة الموعاظمــة فــي فلســيين 

 رلايان" 
،ـــردت جرافـــات وااعـــة لســـليات ا حـــوالل "اإلســـرائيلي"، اهـــدم مي،ـــ ت للمـــراييين ،ـــمال  -

 ة، ررمدت  رات ا حوالل اخيارات  دم مي، ت في سلراد ،را رام ال القدس المحول
 



 

 

9 /8 /2017 

لجيـة "ركد ال،ي  خار حايم القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي" في فلسيين، ررئيس  -
، رن لجيوـــه ورا ـــل دملهـــا اعـــد ا وفـــاا دلـــت وفعيلهـــا رةـــم رجـــرد "الم ـــالحة المجومعيـــة

اعض األيراة الوي وحارل را  العرا يل رمامها  رررا  ال،ي  حايم  ريه وـم ا وفـاا 
، ف ـيال 13، رالمكريـة مـن 2011لجية ايـار دلـت اوفـاا القـا ر  دـام الدلت وفعيل دمل 

ن الاـــفة رةـــم  ردـــدم ومريـــل  ـــ ه روـــم وعيليهـــا اســـام اســـومرار ا يقســـام رالمياكفـــات اـــي
 اللجية 

يالم دار لجية الحريات، القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي"، ال،ي  خار دديان،  -
رمن السلية "ااإلفراج دن ال حفيين الخمسة الـ ين وـم اخويـافهم فـي ميـايا موفر ـة مـن 

رثيــت ال،ــي  الاــفة الغرايــة المحولــة، رر ــة سياســة مالحقــة ال ــحفيين روكمــيم األفــراه"  ر 
دـــديان، دلـــت المر ـــة الحـــر ليقااـــة ال ـــحفيين راألجســـام ال ـــحفية الرافاـــة  خويـــاة 

 ممالئهم رمالحقوهم 
 

10 /8 /2017 

ركد دار المكوم السياسـي لــ "حركـة الجهـاد اإلسـالمي فـي فلسـيين"، ال،ـي  يافـ  دـمام،  -
مــن درن م،ــاركة رن  ــرار اللجيــة الويفي يــة لميظمــة الوحريــر اعقــد جلســة للمجلــس الــرييي 

حركوــي "حمــاس" ر"الجهــاد اإلســالمي" اديــه "خيــر    يمكــن رن وســا م فــي حــل م،ــاكل 
ال،عم الفلسيييي، ر  يمكـن رياـًا رن وقرايـا مـن الورافـا الـ ي يسـعت نليـه ميـ  سـيرات"  
ررااة دمام، "  ه خيـر    يمكـن دلـت اإليـالا رن وفيـديا فـي  ـ ه الظـررة ال ـعاة، 

 ،ها المييقة ا،كل دام" الوي يعي،ها روعي
 

15 /8 /2017  

 ــال القيــادي فــي "حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســيين"، رحمــد المــدلل  "وميييــا رن يكــرن  -
دقــد المجلــس الــرييي اــمن ورافــا فلســيييي"، مراــحا رن نحــدى يوــائ  اجومــاغ ايــررت 

ــداخل الفلســيييي المحوــل، ررن يــوم دقــد الجل ســة فــي "رن   يعقــد المجلــس الــرييي فــي ال
"  "في ظل   ا الرا ـ ، 21ايررت رر القا ر ، ر  ا لم يحدل"  ررااة في حديثه لـ"دراي

مــن ال ــعم الحــديل دــن رن المجلــس الــرييي ممــثال للكــل الفلســيييي، ر لــك مــ  ةيــام 
 ر م ف يلين ر ما حماس رالجهاد" 



 

 

يي ركــدت "حركـــة الجهــاد اإلســـالمي فــي فلســـيين" رفاــها "ري ددـــر  لعقــد المجلـــس الـــري -
وحت حرام ا حوالل في رام ال"، معوار   لك "مقدمة  سواعاد  ـرى المقارمـة را سـومرار 
ـــم يجلـــم ل،ـــعايا ن  المـــرت  فـــي اروهـــان الميظمـــة رم سســـاوها لم،ـــررغ سياســـي فا،ـــل، ل
اـــادة مـــا واقـــت مـــن حقـــرا"  رادواـــرت الحركـــة رن "مـــا  ـــدر مـــن و ـــريحات حـــرل  را 

  وخدم الم لحة الرييية، روميـد مـن حالـة الوـرور  وروياات دقد اجوماغ المجلس الرييي
 روكريس ا يقسام 

 

16 /8 /2017 

ر امت "حركة الجهاد اإلسالمي" حفل اسوقاال لسسير المحرر مجا ـد الم،ـيي الـ ي رفـرج  -
ديه، من سجرن ا حوالل، ر لك رمام ميمله في مخيم الد ي،ة اايت لحـم  ر ـال المحـرر 

ا سـوقاال  "رحمـد ال دلـت فرحـة الحريـة فـال ،ـير يعادلهـا، الم،يي في كلمة خالل حفل 
 ررسدل ال رن ييالها كل رسير ر ي  رياة اإ ن ال" 

، رن "رســـــرى حركـــــة الجهـــــاد اإلســـــالمي، اـــــدررا خيـــــرات "مهجـــــة القـــــدس" م سســـــة ركـــــدت -
احوجاجيــــة اعــــد يقــــض ندار  الســــجرن الوفا مــــات ا،ــــدن األســــرى المعــــمرلين"  ررراــــحت 

دار  م لحة السجرن اإلسرائيلية يقات الوفا مـات الوـي ومـت اييهـا ن، رن ""مهجة القدس"
راــين الهيئــة القياديــة العليــا لحركــة الجهــاد ا ســالمي فــي المعــوقالت، دلــت اثــر الخيــرات 

 الوي  ددت اها الهيئة  ال ،هرين  خراج ا سرى المعمرلين" 
 

17 /8 /2017 

الجهاد اإلسالمي في فلسيين"، ال،ي  ياف  دمام، ادوار دار المكوم السياسي لـ "حركة  -
ـــر ا يوحـــاري الـــ ي ر ـــ  دلـــت الحـــدرد الفلســـيييية  الم ـــرية فـــي رفـــ ،  ـــر  –رن الوفجي

"حــادل ةريــم دلــت ســاحويا رثقافــة ،ــعايا الفلســيييي"  ر ــال دــمام، فــي لقــار ن ادــي مــ  
ماــيفًا رن " ـرت القــدس" نن مــا "ح ـل رمــر خييــر، رياـعيا جميعــًا رمــام وحـد جديــد"، 

" ـــ ا الـــ ي ح ـــل،   يمكـــن دلـــت اإليـــالا رن يكـــرن مقاـــرً ، ر  يمكـــن رن ييســـجم مـــ  
 دادات ،عايا ررخال ه ردييه" 

ر درت "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسيين" ايايـًا، اليـرم الخمـيس، ردايـت فيـه "الحـادل  -
ا في حركة الجهاد نيي"الخيير ال ي ر   في مديية رف  الليلة المااية"  رجار في الايان  

ــيه  الخــارج دــن ديييــا روقاليــد رثقافــة  ياا ســالمي، ن  يــدين ريســويكر  ــ ا العمــل ر ــ ا ال



 

 

،عايا الفلسيييي، فإييا يددر رايار ،عايا نلت الوعااد رالوكاوة رالرحد  فـي مراجهـة كـل 
 محار ت خلخلة جاهويا الداخلية روعريض م ال  ،عايا للخير رحرة ار لوه" 

 
18 /8 /2017 

ك،ة القيادي في "حركة الجهاد اإلسالمي"، خالد الاي،، دن الملفات الوي يـوم دراسـوها  -
خــــالل لقــــارات القــــا ر  الوــــي وــــوم حالًيــــا اــــين رفــــد مــــن الف ــــائل الفلســــيييية رالمخــــاارات 
الم رية  رررا  الاي، فـي حديثـه لــ"ارااة األ ـرام" الم ـرية، رن "الملفـات الوـي واحـل 

حل الوسـهيالت الوـي يمكـن رن وقـدمها م ـر مـن رجـل نيجـام مجمردـة في القا ر   ي  ا
من الم،ـرردات اإلماراويـة الوـي وعهـدت اهـا درلـة اإلمـارات لالروقـار اعمليـة الويميـة داخـل 

 القياغ، راررر  درد  م ر لوفعيل درر ا من رجل وحقيا الم الحة الفلسيييية" 
 

21 /8 /2017 

لســـيين، اليـــرم ا ثيـــين، ددمهـــا ل ـــمرد را  ـــرار ركـــدت "حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي" فـــي ف -
المقدســيين فــي مراجهــة ا حــوالل "اإلســرائيلي" فــي ظــل اســومرار  ــمت العــرم الموخــا ل 
ــة اعــض  دــن ي ــر  األ  ــت رالو ــدي لوــ مر المحولــين رمخييــاوهم، محــ ر  مــن " ررل
ـــــت "حركـــــة الجهـــــاد  ـــــ  مـــــ  ا حـــــوالل ال ـــــهيريي"  رردرا ـــــة يحـــــر الوياي األيظمـــــة العراي

إلحــراا المســجد األ  ــت الماــارك،  48اإلســالمي" فــي ايــان  ــحفي امياســاة الــ كرى الـــ 
را  رار م دلت ال مرد في مراجهة سياسات القم  رالويكيـل الوـي  قدسدن "ثقوها اد ل ال

 ويوهجها سليات ا حوالل إلاعاد م دن القدس" 
 

23 /8 /2017 

ا دوقــا ت را سـوددارات السياســية دايـت "حركــة الجهـاد اإلســالمي" فـي فلســيين، حملـة  -
الوــي يالــت دــددا مــن كرادر ــا فــي ميــايا موفر ــة مــن محافظــات الاــفة المحولــة، الليلــة 

 المااية، ريالات السلية "ار ة   ه الممارسات راإلفراج دن المعوقلين فررا" 
 ركـــد مســـ رل العال ـــات الريييـــة رالخارجيـــة فـــي "حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي"، القيـــادي خالـــد -

الاي،، رفاه "لددر  ايعقاد المجلـس الـرييي وحـت حـرام ا حـوالل فـي رام ال االاـفة 
الغرايــة المحولــة"  رادواــر الــاي، ان " ــ ه الخيــر  ســومكن ا حــوالل مــن الــوحكم اعــدد، 
ررســمار ريرديــة رايومــار مــن سيحاــر لالجومــاغ، ا مــر الــ ي ســيعيا ر ــرل الكثيــر مــن 



 

 

ددًا دلــت ان "مــن يحــرل ريريــد ايقــا  الميظمــة يويلــم دليــه  ــاد  المقارمــة لــرام ال"، م،ــ
يجاد ادائل لمكان دقده"   وسهيل حارر الجمي  للم،اركة درن اسوثيار را 

اســويكرت "حركــة الجهــاد اإلســـالمي فــي فلســيين" و ـــريحات رميــر ا ســوثمار الســـردايي  -
لل،ــــعم  ماــــارك الفااــــل، ا،ــــدن الويايــــ  مــــ  الكيــــان ال ــــهيريي، معواــــر  نيا ــــا "مســــيئة

ـــال مســـ   ــــ"حركة الجهـــاد" دارد ،ـــهام، ر الفلســـيييي الميااـــل"  ر  ل المكوـــم اإلدالمـــي ل
"يــدين و،ــجي  الــرمير الســردايي للويايــ  مــ  العــدر ال ــهيريي، رييالــم القــرى الســردايية 
رال،عم السردايي العميم ارفض   ه الو ـريحات رالو ـدي ألي محـار ت وحـرة رجهـة 

ل،ــعاي الــدادم للحــا الفلســيييي، رالمســايد لمقارمــة ال،ــعم المر ــة الســردايي الرســمي را
 الفلسيييي اد ا حوالل" 

 
24 /8 /2017 

حركة الجهاد اإلسـالمي" فـي فلسـيين، حملـة ا دوقـا ت را سـوددارات السياسـية "ردايت  -
الوي يف وها رجهم  ا من الوااعة للسلية، ريالت دددا من كرادر ا في ميايا موفر ة من 

ة الغرايــــة  ريالاــــت الحركــــة الســــلية ار ــــة  ــــ ه الممارســــات راإلفــــراج دــــن مــــدن الاــــف
المعوقلــين فــررا، م،ــير  نلــت رن "دــرد  ا دوقــا ت السياســية وعيــي م ،ــرات خييــر  وــدلل 
دلت ن رار السلية دلت نةالا األارام رمام المسادي الوي وا ل لوجارم الحالـة الرا يـة 

 اسومرار ا يقسام" الوي وع ة ِاعال اويا الرييية يويجة 
ركد مسـ رل المكوـم اإلدالمـي لــ"حركة الجهـاد اإلسـالمي فـي فلسـيين"، دارد ،ـهام، رن  -

"حركـــة الجهـــاد وواـــ  لفلســـيين ر،ـــعاها ر اـــيوها رمقارموهـــا"، را ـــفًا و ـــريحات داـــر 
 اللجية المركمية لحركة فو  جمال محيسن، اـ"ةير المس رلة"  

رن   وكــــرن " يــــاًل لحركــــة  "الجهــــاد اإلســــالميحركــــة "ن دلــــت نركــــان محيســــن  ــــد  ــــال 
حمـــاس"، رر  واقــــت وــــراي مر فهـــا امر ــــة حركــــة حمــــاس ررن   وكـــرن ويظــــيم فــــي  يــــل 

 حماس"، رفا  رله 
رفاد مكوم "الهيئة القيادية لسسرى" رن ندار  م لحة السجرن ال هيريية وعوـمم يقـل رميـر  -

ي سـجريها األسـير المجا ـد ميـد ناـرا يم الهيئة القيادية ألسرى "حركة الجهـاد اإلسـالمي" فـ
داًمـا  نلـت مــا وسـمت ديـاد  سـجن ني،ــل  ررراـ  المكوـم فـي رســالة  40رحمـد اسيسـي )

رن "األســير اسيســي يعــايي مــن ة م ،ــديد  فــي الركاــة، راحاجــة إلجــرار فحر ــات يايــة 
دــام  زكايرن األرلخا ــة، م،ــيرًا نلــت ريــه ر ــيم رثيــار ادوقالــه فــي الواســ  مــن ديســمار



 

 

ركايـت ن ـااوه خييـر  يجـم   اخمسة ديارات ياريـة فـي  دمـه اليسـرى فـرا الركاـة 2001
 ديها وهوك في دظام  دمه" 

 
28 /8 /2017 

ادواــرت "حركــة الجهــاد اإلســالمي" فــي فلســيين  ــرارات المحكمــة ال ــهيريية اــد دائلــة  -
ي،"، "جــارت   دمليــة اليعـن الايرليـة فـي مغو ـاة "حالمـفـالمقـارم الايـل دمـر العاـد مي

ردًا دلــــت اإلر ــــام ال ــــهيريي فــــي القــــدس رالمســــجد األ  ــــت الماــــارك"  ر ــــال مســــ رل 
ـــ "حركــة الجهــاد اإلســالمي" فــي فلســيين، دارد ،ــهام، " لقــد جــارت  المكوــم اإلدالمــي ل
  ه القرارات اعد الف،ل ال ري  ال ي مييت اه رجهم  ا حوالل، رالوي حارلت ا،وت السااال 

سيييي من ممارسة حقه اليايعي في مقارمة ا حوالل رالرد دلـت نر ااـه مي  ال،اام الفل
 رددرايه" 

 
31 /8 /2017 

مار رفـــد مـــن  يـــاد  "حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي"، رئـــيس المكوـــم السياســـي لحركـــة المقارمـــة  -
اإلســـالمية "حمـــاس"، نســـماديل  ييـــة، فـــي مكواـــه، ر لـــك احاـــرر دـــدد مـــن  ـــاد  "حركـــة 

اين الجاياين فـي العديـد مـن القاـايا المهمـة رخا ـة رحـدال حماس"  ردار يقا، معما 
القدس األخير  رودادياوها رالقاية الرييية ارموهـا رسـال الوقـدم فـي الم،ـررغ الـرييي فـي 

 ظل خيرر  الوحركات األمريكية لفرض مسار الوسرية مجددًا 
دار دلـــت حملــت "حركـــة الجهـــاد اإلســالمي" الســـلية الفلســـيييية ررجهموهــا مســـ رلية ا دوـــ -

األسير المحرر ررحد  يادات الحركة امحافظة الخليل رحيد راـر ماريـا  ر الـت الحركـة فـي 
ايان لها، نن " ر  من األمن الر ائي الوااعة للسلية ادودت د ر اليرم دلت القيادي راـر 
ماريــا، حيــل جــرى ادورااــه مــن  اــل ديا ــر رمــن يســوقلرن ســياروين روــم نيــالا اليــار 

  " ر، مما ردى نلت ن ااوه في الكوةدليه ا،كل ماا،

 


