
 

 

 الرصد الشهري لمواقف "حركة الجهاد اإلسالمي"

 2017خالل شهر نيسان 

1 /4  /2017 

وقفدة ضادامنية مد   "مهجة القدد مؤسسة "و  في فلسطين" حركة الجهاد االسالمي"نظمت  -
األسرى في سجون االحضالل، وذلك أمام منزل األسير نادال الرريدي فدي رلددل "الفالوجدا"، 

حركة أحمد المدلل الذي اكد أن منطقدة الشمال قطاع غزل. وضحدث خالل الوقفة القيادي ر
 الفالوجددا، فددي جراليددا اددي الشدداادل والشددهيدل، والضددي كانددت دومددا ضؤكددد لل دددو ان ارادضهددا لددن
ضنكسر اردا، وما زالت حضى اللحظة ضقدم الشدهدا  والجرحدى واالسدرى. وأشدار الدى أن ادذ  
الرق ددة مددن أراددنا ال زالددت ضقدددم ةددورل حقيقيددة يددن فلسددطين الضددي لددن ضنكسددر ولددن ضقرددل 

 القسمة يلى ش رين، مؤكدًا رأنها سضرقى السيف الذي لن يغمد اردا ولن ينكسر.

 
4 /4 /2017 

القدددار ين داخدددل سدددجن أن  "القياديدددة ألسدددرى حركدددة الجهددداد ا سدددالميأكدددد "مكضدددئ الهي دددة  -
ا اددرائ المفضددو  يددن الط ددام مدد   وخددو "اددداريم" قددرروا المشدداركة فددي م ركددة الكرامددة 

أسددرى حركضددي فددضس وحمددا  والجرهددة الديمقراطيددة". وأواددس المكضددئ، أن "اناددمام أسددرى 
ي رمثاردة صةدرار يلدى الحقدو  أرريدل  نيسدان الجدار  17إلارائ الذي سديردأ فدي لالحركة 

 المسلورة داخل سجون االحضالل".
يزام أن "أةار  االضهام ضشير صلى صسرا يل في جريمة اغضيال  في الحركة نافذ أكد القيادي -

األسددددير المحدددددرر مدددددازن فقهددددا فدددددي غدددددزل، فددددي محاولدددددة منهدددددا لخلددددط األورا  فدددددي السددددداحة 
رراك حسارات المقاومة الفلسطينية". وأااف: "الحركة ضقف رقول دفايا ين  الفلسطينية، وا 

طددار ا  خددالل اددذا الشدد ئ وحقوقددن، ونحددن ال ننظددر صلددى الددرد يلددى جددرا م االحددضالل مددن
 حزري، ولكن نضةور أن الفلسطينيين جمي ا في خند  واحد في مواجهة صسرا يل".ال

 
5 /4 /2017 

افددد  يلدددى أكددددت "حركدددة الجهددداد ا سدددالمي" أن "الخةدددومات الضدددي فرادددضها حكومدددة الضو  -
المددوظفين فددي قطدداع غددزل، قددرارس سياسدديس اسددضمرارًا فددي نهددل صغددرا  النددا  والرلددد راألزمددات، 
والاغط يلى المواطنين". وشدد مسؤول المكضدئ ا يالمدي لدد "حركدة الجهداد ا سدالمي"، 



 

 

داوود شددهائ، فددي ضةددريس لددن يلددى ةددفحضن يلددى الفيسددروك، أن "اددذ  سياسددة مرفواددة 
 روحدل الش ئ الفلسطيني وسالمة نسيجن االجضمايي".وُمدانة ي رث أةحارها 

 
6 /4 /2017 

راركت "حركة الجهداد ا سدالمي" فدي فلسدطين يمليدة الددا  الرطوليدة الضدي ُنفدذت ةدرا   -
ود شددددهائ، صن و دا "حركددددةالاليددددوم شددددر  رام ا . وقددددال  مسددددؤول المكضددددئ ا يالمددددي لددددد "

يلى جرا م االحضالل ا راارية اد ش رنا "اسضمرار االنضفااة والمقاومة او الرد الطري ي 
 وأرانا ومقدساضنا".

 
7 /4 /2017 

نظمت "حركة الجهاد ا سدالمي"، مسديرل جماايريدة حاشددل فدي محافظدة خدانيون  جندوئ  -
قطاع غزل، رفاًا لسياسات حةار غزل، وضنديدًا رمحداوالت كسدر ةدمود شد رنا. وضحددث 

ئ قددا اًل: "صن قطدداع غددزل كغيددر  مددن المدددن داوود شددها "،حركددةلمدددير المكضددئ ا يالمددي "ل
الفلسددطينية ةددمد فددي وجددن الشدددا د، وُسددجل ةددمود  فددي كضددئ وأحاديددث الةددمود رمدد ثر 
خالدل ين ش ئ يظيم رف  الخندوع والضفدريط والضراجد ، رغدم الحةدار وال ددوان مدن قردل 

فددي ال دددو، رغددم شددظايا المددوت الضددي ضضددوزع يلددى األطفددال فددي أسددرضهم، ويلددى المددزاريين 
حقولهم، والةيادين يلى مراكرهم، ورغم األزمات الضي جدرى افض الهدا مدن قردل المسداومين 
فدددي مواقدددف ال دددار والمنسددددقون األمنيدددون والساسدددة الخدددددايون والمرضشدددون، الدددذين ال زالددددوا 

 يضمسكون راضفا  اوسلو المشؤوم".
ي، أن أكددددد ياددددو المكضددددئ السياسددددي لددددد"حركة الجهدددداد ا سددددالمي" الدددددكضور محمددددد الهنددددد -

غيدر مقرولدة". وضسدا ل الددكضور  في غزل السلطة موظفي "الحجل والمرررات لخةم رواضئ
الهنددي فدي لقددا  مضلفدز، صذا كاندت اندداك أزمدة ماليدة فددي الرواضدئ.. لمداذا ضكددون فقدط يلددى 

واددي سددلطة   اال ضملددك مددن أمراددا شددي"حسددائ غددزل دون الاددفةر وأشددار صلددى أن السددلطة 
 منهارل"، مايفًا: "أن الرديل الوحيد للسلطة في نظراا او المفاواات ال رثية".

د شدددهائ، و دان مسددؤول المكضددئ ا يالمددي لددد"حركة الجهددداد ا سددالمي فددي فلسددطين"، داو  -
القرار األمريكي رإدراج القيادي في "كضا ئ القسام"، أحمد الغندور، يلى ما ضسمى رال حة 

أن اذا القرار لن ينال من ةمود ويزيمة المقاومة الفلسطينية.  وأكدكية"، "ا راائ األمري
وقال شهائ في ضةريس ةحفي مكضوئ، "صن صدراج أسما  القادل الفلسطينيين يلدى قا مدة 

 الشخةيات المطلورة أمريكيًا، او قرار يدواني يسضهدف المقاومة الفلسطينية.



 

 

 
8 /4 /2017 

ود شددددهائ، صن الغددددارل و "حركة الجهدددداد ا سددددالمي"، داقددددال مسددددؤول المكضددددئ ا يالمددددي لددددد -
ضهدددددف صلددددى ضقسدددديم سددددوريا،  هدددداأنو األميركيددددة يلددددى سددددوريا جددددا ت رضحددددري  "صسددددرا يلي". 

ا اف دول المنطقة لةالس الهيمنة "ا سرا يلية".  وا 
 

9 /4 /2017 

، الشدي  خادر يددنان، الضفجيدرين فدي كنيسدضي "حركة الجهاد ا سالمي"أدان القيادي في  -
مار جرج  في طنطا وكنيسة المرقسية في االسكندرية، والضي أسفرضا ين مقضل ال شدرات 

"صن اسدضهداف  ض قيردًا يلدى الضفجيدرين: لدن من المةريين. وقال الشدي  يددنان فدي ضةدريس
نسدانيا . ماديفًا أن اسدضهداف المةدريين "الكنيسضين فدي مةدر أمدر مددان دينيدا وأخالقيدا وا 

ين مرفدددو  وديوضندددا لمزيدددد مدددن اللحمدددة وض اادددد الشددد ئ األقرددداط فدددي مةدددر راسدددم الدددد
 المةري الحريئ ركافة مكوناضن.

، رشددل الضفجيدرات "ا رااريدة" الضدي اسدضهدفت "حركة الجهداد ا سدالمي فدي فلسدطين"أدانت  -
الكنا   في طنطا وا سكندرية رمةر. وأكدت أن الضفجيرات ضهدف لزرع الفضنة رين أرنا  

حركددددة، األمضددددين ال رريددددة وا سددددالمية للوحدددددل والضماسددددك فددددي الشدددد ئ المةددددري. وديددددت ال
 مواجهة ضلك المخططات ا جرامية.

 
10 /4 /2017 

، ر دددي  السدددلطة محمدددود يردددا ، ور دددي  "حركدددة الجهددداد ا سدددالمي فدددي فلسدددطين"حّملدددت  -
ولية الكاملة يما سدمضن ردد"انضكاسة السياسدة الرسدمية ؤ المسحكومة الضواف ، رامي الحمدا ، 

الفلسددطينية" رسددرئ سياسددة ا قةددا  الددوظيفي وال رددث رددأرزا  المددوظفين فددي غددزل، رهدددف 
ضشديد الحةار وضايي  الخندا  يلدى سدكان القطداع، مؤكددل أن ادذ  السياسدة مدن شدأنها 
أن ض مدد  ال زلددة رددين أرنددا  الشدد ئ الفلسددطيني. وقددال الشددي  خاددر يدددنان، القيددادي فددي 

ضلددة، صن مددا ضدف ددن السددلطة مددن رواضددئ ومسددضحقات حركددة الجهدداد ا سددالمي رالاددفة المح
ن المسا  رأقوات النا  او مسا  رأيناقهم  .للموظفين في غزل "لي  مّنة من أحد، وا 



 

 

12 /4 /2017 

أكد مدير المكضئ ا يالمي لد "حركة الجهاد ا سالمي"، داوود شدهائ، أن "أي خطدول أو  -
األرطدددددال فدددددي سدددددجون االحدددددضالل وسددددديلة ضضخدددددذاا المقاومدددددة الفلسدددددطينية  نقددددداذ األسدددددرى 

، اددي مشددروية ومشددّرية وفقددًا لكافددة األيددراف والقددوانين ا نسددانية والحقوقيددة". "ا سددرا يلي"
وقددال شددهائ فددي كلمددة لددن خددالل وقفددة ضاددامنية نظمضهددا مؤسسددة "مهجددة القددد " فددي غددزل 

"ال لسياسدددددة ا امدددددال الطردددددي فدددددي سدددددجون االحدددددضالل": "ال أحدددددد يلدددددوم الشددددد ئ  :ر ندددددوان
ا مددن سددجون االحددضالل"، مشدديرًا صلدددى أن اأسددراسددطيني، فيمددا سددضضخذ  المقاومددة  نقدداذ الفل

"الفةددا ل قدددمت يشددرات الرسددا ل المهمددة، لجميدد  المؤسسددات والهي ددات الدوليددة، رمددا فيهددا 
 المفو  السامي لحقو  ا نسان".

 
13 /4 /2017 

هيوني، يلددددى أكددددد أسددددرى "حركددددة الجهدددداد ا سددددالمي" القددددار ين داخددددل سددددجن "نفحددددة" الةدددد -
اسددددضمرارام فددددي ناددددالهم وديمهددددم ومشدددداركضهم م ركددددة الكرامددددة الضددددي سيخواددددها األسددددرى 

مددددن نيسددددان. وشدددددد األسددددرى فددددي ريددددان ةددددحافي أنهددددم "أول  17رأم ددددا هم الخاويددددة فددددي 
المضقدمين في م ارك ال ز والرجولة وا يمان الضي من شأنها أن ضحق  مطالرهم المشروية 

 في الحيال".
في "حركة الجهاد ا سالمي"، الشدي  أحمدد المددلل، أن المقاومدة الفلسدطينية قدادرل أكد القيادي  -

يلى ةن  المسضحيل ومسضمرل في ارداع أدواضها، ومواجهدة ال ددو الةدهيوني لضحريدر فلسدطين 
مدددن رحرادددا حضدددى نهرادددا. وشددددد، المددددلل يلدددى أن ال ددددو الةدددهيوني ال يمكدددن أن يكسدددر صرادل 

االحدضالل مدن أن يكسدروا صرادل أسدرانا أو يحطمدوا رو  المقاومدة،  ش رنا كما لم يسضط  سدجانو
  .يحملون ام ش رنا رالرغم من ا جرام الةهيوني الذي يمار  رحقهم نوام الذي

 

14 /4 /2017 

قدال نا ددئ األمددين ال ددام لددد"حركة الجهدداد ا سددالمي"، زيدداد النخالددة، صن م ركددة جنددين مثلددت  -
القددددرل يلدددى مواجهدددة ةدددلف االحدددضالل. وقدددال النخالدددة فدددي ال نفدددوان وا رادل الفلسدددطينية و 

الم ركة  اذ  لملحمة جنين، صن 15مقارلة م  قنال "فلسطين اليوم" الفاا ية في الذكرى الد
شكلت ظاارل ونموذجًا يحضذى، مؤكدًا رأن راية المقاومة في مخديم جندين سدضرقى مرفويدة. 

ال سددكرية الةددهيونية يلددى مدددى  وأادداف: "صن يشددرات مددن المقدداضلين واجهددوا كددل ا ليددة
 أيام وأوق وا فيها خسا ر فادحة". 10أكثر من 



 

 

 
16 /4 /2017 

، الشدددي  خادددر يددددنان، اليدددوم "حركدددة الجهددداد ا سدددالمي فدددي فلسدددطين"أكدددد القيدددادي فدددي  -
فلسدطين  وأاداف أناألحد، أن المحررل لينا الجرروني أيقوندة للمدرأل الفلسدطينية المقاومدة. 

ضزادددو اليدددوم رسدددنديانضها المجااددددل الحدددرل ليندددا الجرردددوني حيدددث أمادددت أطدددول فضدددرل ايضقدددال 
مضواةلة في سجون االحضالل رين األسيرات، مضمنيًا ا فراج لكافة األسديرات واألسدرى فدي 

 السجون.
رالضهن دددة للمجااددددل ليندددا الجرردددوني، ر دددد  "حركدددة الجهددداد ا سدددالمي فدددي فلسدددطين"ضقددددمت  -

حركدة اليامدًا مدن األسدر. وأكددت  15ج ينهدا مدن سدجون االحدضالل الةدهيوني ر دد ا فرا
ةحفي، أن المجاادل الجرروني شكلت نموذجًا يحضذى في الةرر والضاحية، ال هافي ريان

 وكانت ينوانًا للمقاومة وأيقونة للثرات والةمود.
ليددة صسدددناد فددي محافظدددة الوسددطى، سلسددلة رشدددرية، كف ا "حركددة الجهددداد ا سددالمي"نظمددت  -

لألسرى، رمناسرة يوم األسير الفلسطيني. وأكد الشي  حسن حمدان، أن اذ  الف الية ضأضي 
نةرل واسنادا لألسرى األرطال الذين يثرضون يومًا ر د ا خر أنهم رأ  حررة المواجهة م  

 المحضل الغاةئ.
 

17 /4 /2017 

ة الةددهيوني"، اسددضمرارام القددار ين داخددل سددجن "نفحدد "حركددة الجهدداد ا سددالمي"أكدد أسددرى  -
 ئفي ناالهم وديمهم ومشاركضهم 

نيسدان. وشددد  17م ركة الكرامة الضي سيخواها األسرى رأم ا هم الخاوية اليدوم ا ثندين  -
األسرى في ريان  ذاية األسرى، أنهم أول المضقدمين فدي م دارك ال دز والرجولدة وا يمدان 

 لحيال.الضي من شأنها أن ضحق  مطالرهم المشروية في ا
أكدددد يادددو المكضدددئ السياسدددي لدددد "حركدددة الجهددداد ا سدددالمي"، الددددكضور محمدددد الهنددددي، أن  -

"م ركدددة ا ادددرائ يدددن الط دددام فدددي سدددجون االحدددضالل ا سدددرا يلي مسدددضمرل ادددد ا رادددائ 
وال نجهيدددة ا سدددرا يلية وادددد القدددوانين ال نةدددرية الضدددي ضمدددار  رحقهدددم". وأوادددس الددددكضور 

ضخذاا االحضالل ا سرا يلي اد أسرانا الرواسل ضهدف  ذاللهم الهندي، أن "القوانين الضي ي
 وضركي هم، لكن ا يمان في قلورهم أقوى من كل اذ  الممارسات".

أكدت "حركة الجهاد ا سالمي في فلسطين"، أن "ما يضخدذ  األسدرى فدي سدجون االحدضالل  -
لشد رنا وأمضندا، ا سرا يلي من خطدوات نادالية يدأضي فدي صطدار الم ركدة ادد ال ددو األول 



 

 

واددددي م ركددددة ضضكامددددل فيهددددا األدوار وةددددواًل لضحقيدددد  النةددددر". وشددددددت الحركددددة يلددددى أن 
فضقدموا طلي دة الف دل المقداوم، وةدن وا  ،"األسرى الرواسل مثلوا رموزًا ل زل وكرامة فلسطين

 رطوالت سجلضها الذاكرل الوطنية رحروف من نور".
مي" فدددي فلسدددطين، الددددكضور رمادددان يرددددا  ر دددث األمدددين ال دددام لدددد "حركدددة الجهددداد ا سدددال -

شّلس، رسالة ضهن ة لألخت المجاادل لينا الجرروني، رمناسرة ضحرراا مدن سدجون االحدضالل 
الةدددهيوني. ووجدددن األمدددين ال دددام الضحيدددة لألسدددرى األرطدددال الدددذين يخوادددون مواجهدددة مددد  

 االحضالل الةهيوني.
يماد الرفايي، أن "ا جدرا ات األخيدرل  أكَّد ممثل "حركة الجهاد ا سالمي" في لرنان، أرو -

ا اف للمشروع  الضي اضخذضها السلطة في رام ا  ضجا  قطاع غزل فيها ضرسي  لالنقسام، وا 
الوطني الفلسطيني، كما أنها ضخدم سياسة الحةار الضدي يمارسدها ال ددو الةدهيوني رحد  

ورأى الرفدايي فدي  ياما، رل وررمدا ضشدكل غطدا  سياسديًا لهدذا الحةدار". 11القطاع منذ 
أن ضلدك االجدرا ات مدن شدأنها أن ضفداقم األواداع سدو ًا  "االسدضقالل"حوار شامل وخاص لد

في قطاع غدزل، نظدرًا لمدا يضرضدئ يليهدا مدن نضدا ل خطيدرل، فدي ظدل مدا يشدهد  القطداع مدن 
 حةار خان  ومشاكل اجضمايية واقضةادية.

فدددي اليدددوم الدددوطني  "ا سدددالميحركدددة الجهددداد "الجندددا  ال سدددكري ل "سدددرايا القدددد "أكددددت  -
لألسددرى يلددى "أنهدددا لددن ضدددخر جهددددًا فددي سدددريل ضحريددرام، وأن قاددية األسدددرى يلددى سدددلم 
أولوياضهدددا، مدددن خدددالل ال مدددل الددددؤوئ الدددذي يقدددوم يليدددن مجااددددونا األرطدددال، يلدددى مددددار 

فددي ريددان "يهددداا يلددى  "سددرايا القددد "السداية، ألجددل حريددة األسددير الفلسددطيني". وجددددت 
ر في طري  الجهاد والمقاومة، مهما رلغت الضاحيات، ومهما كلفنا ذلك من ثمن االسضمرا

 حضى حرية األر  وا نسان وكن  االحضالل ين كامل ضرائ فلسطين".
نظمت "حركة الجهاد ا سالمي" رمحافظة  الوسطى في قطاع غزل، وقفة صسدناد لألسدرى،  -

ياد أرو ناةر في  رمناسرة يوم األسير الفلسطيني، أمام  منزل األسيرين يسري المةرى وا 
مدينة دير الرلس في غدزل. وأكدد القيدادي رالحركدة يرددالجواد ال طدار، أن "ادذ  الوقفدة ضدأضي 
سنادًا لألسرى األرطال الذين يثرضون يومًا ر د ا خر أنهم رأ  حررة المواجهة م   نةرل وا 

 المحضل الغاةئ".
18 /4 /2017 

، صن م ركة الكرامة الضدي يخوادها "ة الجهاد االسالميحرك"قال طار  ق دان القيادي في  -
ن األسدددرى سدددينالون مطدددالرهم ال ادلدددة ألنهدددم  األسدددرى فدددي سدددجون االحدددضالل سضنضةدددر، وا 
أيلنددوا م ددركضهم موحددددين. وأكددد ق ددددان، يلددى اددامم الوقفدددة الضددى نظمضهدددا حركددة الجهددداد 



 

 

يماطدددل فدددي ضطريددد  والقدددوى الوطنيدددة فدددي جندددين ديمدددا واسدددنادا لألسدددرى، أن االحدددضالل قدددد 
 طالئ األسرى صال أنن سيرا  ألن الم ركة كريرل وضضس  م  دخول أسرى جدد لها.م
 

19 /4 /2017 

أكدددت "حركددة الجهدداد ا سددالمي فددي فلسددطين"، أن "أي مسددا  رحيددال األسددرى الماددررين  -
يددن الط ددام فددي سددجون ال دددو الةددهيوني، ال يمكددن المددرور يليددن مددرور الكددرام"، مشددددل 

كافة أطياف الش ئ الفلسطيني ضساند األسرى في م ركضهم اد السّجان". وقدال يلى أن "
رسددام أردو يكددر، صن "صاددرائ ال دزل والكرامددة الدذي يخواددن األسددرى،  ،حركدةال القيدادي فددي

ادفن االنضقال من ظروف م يشية ال يمكن القرول رهدا أو الض دايم م هدا، صلدى حالدة ضكفدل 
المسددا  رجوانددئ أساسددية مدددن  يلددىة الةددهيونية لهددم كددرامضهم، فددي ظددل صم ددان المؤسسدد

 حياضهم، رضحري  دا م ومسضمر من رأ  الهرم السياسي واألمني في دولة االحضالل".
 

20 /4 /2017 

نظمت "حركدة الجهداد ا سدالمي" فدي محافظدة رفدس فدي غدزل، نددول سياسدية خاةدة ادمن  -
السدددلطان غررددددي ف اليدددات يدددوم األسددددير الفلسدددطيني، فدددي مسددددجد الندددور وسدددط منطقددددة ضدددل 

المحافظة، رحاور يدد من األسرى الذين ضم االفراج ينهم الفضرل المااية، ويلى رأسدهم 
حسدددن الفدددي، را ادددافة صلدددى كدددوادر وأيادددا  الحركدددة فدددي المنطقدددة. واسدددض ر  األسدددير 
المحرر الفي، سلسلة من األساليئ وا جرا ات الضي يض امل رها السجان الةدهيوني ادد 

واجهضهدددا، مشددديرًا صلدددى أن "ال ددددو الةدددهيوني يسددد ى لضفريددد  الهويدددة األسدددرى وكيدددف يدددضم م
 ويادل يضم مواجهضها ركل ةمود وةالرة". ،الناالية من خالل صجرا اضن الض سفية

ديددت "حركددة الجهدداد ا سددالمي" صلددى "اضخدداذ موقددف فلسددطيني جمددايي للوقددوف فددي وجددن  -
 مدينة رام ا ". وقال القيادي فديالحملة ا سرا يلية المس ورل اد رلدل سلواد الواق ة شر  

الشدددي  خادددر يددددنان، صن "الحملدددة ا سدددرا يلية المسددد ورل المضواةدددلة يلدددى رلددددل  ،حركدددةال
المقاومة والثوار سلواد، والضي كان آخراا مةادرل يددل مركردات وسدرقة الريدوت وضخريرهدا، 

رار االسددضفراد ضسددضوجئ موقفددًا فلسددطينيًا جماييددًا فددي وجددن االحددضالل، ويدددم السددما  راسددضم
 رالرلدل".

نظمت "حركة الجهاد ا سدالمي" فدي فلسدطين، وقفدة صسدناد لألسدرى، رمديندة رفدس، جندوري  -
شدد ارات ضندددد رسياسددات الغطرسددة الضددي ضنضهجهددا مددا  هدداقطدداع غددزل. ورفدد  المشدداركون خالل

 ض رف رد "مةلحة السجون" الةهيونية.



 

 

ا سددالمي فددي فلسددطين"، د. محمددد الهندددي، أّكدد ياددو المكضددئ السياسددي لددد"حركة الجهدداد  -
أن "حركدددة الجهددداد ضواةدددل مسددداييها مدددن أجدددل ضقريدددئ وجهدددات النظدددر وجسدددر الهدددول ردددين 
حركضي )حما ( و)فضس(". وأواس في ضةريس ةحفي، أن "حركة الجهاد يقدت لقا ات 
يدددل فددي ا ونددة األخيددرل مدد  قيددادل الحددركضين، وأظهددرت وجددود ضقددارئ فددي وجهددات النظددر 

ما. وأّكد أن "حما  أرلغت حركة الجهاد خالل اللقا ات أنها سض مل يلى حل اللجنة رينه
 ا دارية فورًا، حال ضولت حكومة الوفا  مسؤولياضها كاملة في القطاع".

 

21 /4 /2017 

أكدددد القيدددادي فدددي "حركدددة الجهددداد ا سدددالمي"، أحمدددد المددددلل، أن "م ركدددة ا ادددرائ يدددن  -
اخددل سددجون االحددضالل "ا سددرا يلي" سضنضةددر، وسدديحق  الط ددام الضددي يخواددها األسددرى د

أسددرانا األرطددال مطددالرهم ال ادلددة رغددم انددف السددجان ا سددرا يلي". وأواددس المدددلل، خددالل 
خطرة الجم ة، أمام مقر اللجنة الدولية للةليئ األحمر ديت لها مؤسسة "مهجة القدد  

سددطيني فددي الاددفة المحضلددة ، أن "مسدداندل األسددرى مددن أرنددا  شدد رنا الفل"للشددهدا  واألسددرى
، واجرددة لمسددايدضهم فددي ضحقيدد  النةددر يلددى السددجان، ألنهددا 48الوقطدداع غددزل وأرااددي 

 ضررك صدارل مةلحة السجون وضرف  م نوياضهم".
 

22 /4 /2017 

المحددرر خاددر يدددنان، صن اادددرائ األسددير قددال القيددادي فددي "حركددة الجهدداد ا سددالمي"  -
لةدددهيوني لليدددوم السددداد  يلدددى الضدددوالي، أحددددث األسدددرى الفلسدددطينيين فدددي سدددجون ال ددددو ا

ارراكًا لدى ال دو. وأشار يدنان في حديثن لد"شم  نيوز"، صلى أن "ضةريحات قادل ال ددو 
وديددواضهم  يدددام األسددرى أو ضددركهم ماددررين حضددى المددوت، را اددافة لقيددام المسددضوطنين 

، دليددل وااددس راسددضفزاز االسددرى مددن خددالل حفددالت الشددوا  الضددي اقيمددت رجانددئ السددجون
 يلى أن االارائ وسيلة مقاومة فلسطينية رامضياز وموقف لرف  االحضالل.

 

23 /4 /2017 

شددداركت حركدددة الجهددداد ا سدددالمي، فدددي خيمدددة الضادددامن مددد  األسدددرى المقامدددة فدددي "سددداحة  -
حركدددة خدددالل الوقفدددة يلدددى ادددرورل ضكثيدددف ال مدددل الالسدددرايا" غدددرئ مديندددة غدددزل. وشدددددت 



 

 

رمخضلف أشكالن، صسدنادًا لألسدرى المادررين يدن الط دام فدي  الش ري والاغط الجماايري
 ."ا سرا يلية"الم ضقالت 

 
24 /4 /2017 

زيدداد النخالددة أن م ركددة  "حركددة الجهدداد ا سددالمي فددي فلسددطين"أّكددد نا ددئ األمددين ال ددام ل -
اي م ركة الكل  "ا سرا يلي"الكرامة الضي يخواها األسرى موّحدين في سجون االحضالل 

مشيرًا صلدى أن اةدطفاف  .الوحدلالفلسطيني، واي رسالة للش ئ الفلسطيني يلى ارورل 
الشددد ئ خلدددف األسدددرى يجدددئ أن ال يقدددف يندددد حددددود الدددديم الم ندددوي ردددل رإشددد ال نقددداط 

"االسدضقالل" ةحيفة د مد  الضمدا  مد  ال ددو. وأوادس النخالدة خدالل حدوار شدامل وخداص
"رنيامين نضنيااو" روقدف مخةةدات األسدرى ادفدن  ال دومة أن مطالئ ر ي  وزرا  حكو 

محاةرل المقاومة، محذرًا السلطة من أن ضجاورها م  ضلك المطالئ سيفقداا آخر ما ضرقى 
 لها من شريية.

 

25 /4 /2017 

شارك القيادي في "حركة الجهاد ا سالمي"، الشي  خادر يددنان، فدي خيمدات الضادامن  -
فدي سدجون االحدضالل "ا سدرا يلي" الدذين يخوادون صادرارًا يدن والف اليات نةرًل لألسدرى 

 الط ام لليوم الضاس  يلى الضوالي.
كرمت "حركة الجهاد ا سالمي" في فلسطين، كوكرة من األسرى المحررين، في محافظدة  -

خددانيون  جنددوئ قطدداع غددزل. ونظمددت الحركددة فددي منطقددة الرلددد احضفددااًل ضكريميددًا لألسددرى 
مدينة، في ذكرى ا سدرا  والم دراج، شدارك فيدن الم دات، الالمحررين رالمسجد الكرير وسط 

حدررًا مدن سدا ر القدوى والفةدا ل ممدن أفدرج يدنهم ردين يدام أسديرًا م 24حيث جرى ضكدريم 
 .2017حضى  2000

 
26 /4 /2017 

ديا مسؤول المكضئ ا يالمي لحركة الجهاد االسالمي "داوود شهائ" صلى االنامام صلى  -
 ٥٠٠( مددن الةددرا  وحضددى المسددا  رمشدداركة نحددو 4 27)د غدداألاددرائ يددن الط ددام يددوم 

هائ صن ا اددرائ يدددأضي صسددنادًا وديمدددًا لألسددرى فدددي كددادر وقيدددادي مددن الحركدددة. وقددال شددد
 اارارهم المفضو  ين الط ام وذلك يلى أر  ساحة السرايا وسط مدينة غزل.



 

 

أكد مسدؤول المكضدئ ا يالمدي لدد"حركة الجهداد ا سدالمي فدي فلسدطين"، داود شدهائ، أن  -
اادددينا جديددددل فدددو  أر  ية"صيدددالن الكيدددان الةدددهيوني يدددن رندددا  يشدددرل آالف وحددددل اسدددضيطان

 المغضةرة في القدد  المحضلدة، ادو يددوان خطيدر يسدضهدف ضهويدد القدد ". وأشدار شدهائ
أن "اذا ال دوان يأضي في سيا  الحرئ الشاملة الضي ضسضهدف كل ما او مقد  وكل  صلى

مدددا ادددو فلسدددطيني، ومدددا قمددد  األسدددرى األرطدددال ومحاولدددة كسدددر ةدددمودام رر يدددد يدددن ادددذ  
 الحرئ وال دوان الةهيوني".

الشدددي  خادددر يددددنان أطرافدددًا مديومدددة مدددن  "حركدددة الجهددداد ا سدددالمي"اضهدددم القيدددادي فدددي  -
السلطة الفلسطينية واألجهزل األمنيدة رمحاولدة اغضيالدن م نويدًا راسدضهدافن شخةديًا ومحاولدة 

صن “: “قدد  ا خراريدة”صر اد  ين حان ش رن وآالمن وم سين. وقال يددنان فدي حدديث لدد
مدينة ريت لحم ما او صال حلقة من سلسدلة حلقدات رم الدايشة ما جرى م ن اليوم في مخي

لدن “، وأاداف، ”ضحرياية يشنها يلين قادل واراط كرار فدي األجهدزل األمنيدة الفلسدطينية
أسدضم  أليددة أةددوات ضهديددد ضةدلني مددن أشددخاص ال يجددرؤون حضدى يلددى الظهددور يالنيددة 

 ي ينفذونها.لإليالن ين أنفسهم والجهات الضي يمثلونها، واألجندل الض
نظمت "حركة الجهاد ا سالمي" في محافظة شدمال غدزل، وقفدة صسدناد لألسدرى المادررين  -

يددن الط ددام فددي سددجون االحددضالل، رسدداحة مسددجد الخنسددا  فددي رلدددل ريددت الايددا. وجددا ت 
الوقفددة اددمن ف اليددات األسددروع الضثقيفددي الددذي ضنظمددن الحركددة، وحاددر  مسددؤول محافظددة 

 مد أرو جاللة، ولفيف من قادل وكوادر"الجهاد ا سالمي".الشمال األسير المحرر مح
 

27 /4 /2017 

قددال القيددادي فددي "حركددة الجهدداد ا سددالمي" فددي فلسددطين، أحمددد المدددلل، صن "الم ددات مددن  -
صارارهم ين الط ام اليوم للوقدوف يندد آالم ويدذارات األسدرى  اأيلنو حركة القادل وكوادر 

المدلل خالل حديثن  ذاية "ةدوت األسدرى" رسدالة في السجون وديمًا لم ركضهم". ووجن 
محالدددددة، وأن صادددددرارهم سددددديضكلل  أن "الحريدددددة قادمدددددة ال أكدددددد خاللهدددددا لألسدددددرى المادددددررين

 رالنةر". 
مدن الادغوط الضدي يض در  لهدا  "حركدة الجهداد ا سدالمي"حذر خالد الدرطم القيدادي فدي  -

سكان غزل من قرل  السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن زيادل الاغط سيولد االنفجار في وجن 
ال ددددو "ا سدددرا يلي" رايضردددار   المسدددؤول األول واألخيدددر يدددن م اندددال قطددداع غدددزل. وأوادددس 

، أن الخطددوات الضةدد يدية مددن قرددل "فلسددطين اليددوم"الددرطم فددي حددوار ةددحفي مدد  وكالددة 
لسددلطة ضجددا  قطدداع غددزل والضددي ردددأت رخةددم رواضددئ المددوظفين ال مددوميين، وضجديددد أزمددة ا



 

 

الطاقة والوقود، اي خطوات من شأنها زيادل االنقسام والكرااية والشدقا  والضرايدد الدوطني 
رددين أرنددا  الشدد ئ، مؤكدددًا أن مددن قدددم اددذ  الوةددفة  للددر ي  أرددو مددازن أو اددغط يليددن 

 لسطينيين.لينفذاا ال يريد الخير للف
ديددت "حركددة الجهدداد ا سددالمي فددي فلسددطين"، وسددا ل ا يددالم الفلسددطينية، صلددى الضركيددز  -

يلى ف اليدات مسداندل األسدرى المادررين يدن الط دام فدي كافدة محافظدات الادفة الغرريدة 
وقطاع غزل، ل ل المشهد يحرك المجضمد  ال رردي والددولي الدذي ال يدزال يقدف ةدامضا أمدام 

وقددددال القيددددادي فددددي الحركددددة، الشددددي  خاددددر يدددددنان، "أديددددو ا يددددالم م انددددال الماددددررين. 
الفلسطيني ومن ي مل لةالس ا يالم الخدارجي، صلدى نقدل مشدهد المددن والقدرى والمددار  
والجام ات والطرقات في كل المنداط  الضدي الضزمدت ا ادرائ ال دام خدارج السدجون، ل دل 

 ين".ملمسالمشهد يحرك من حولنا من يرئ 
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ن صد. محمدددددددد الهنددددددددي " "حركدددددددة الجهددددددداد ا سددددددالمي"قددددددال يادددددددو المكضدددددددئ السياسددددددي ل -
الفلسدددطينيين ال ينضظدددرون شدددي ا مدددن زيدددارل الدددر ي  األمريكدددي دونالدددد ضرامدددئ صلدددى المنطقدددة 
الشدددهر المقردددل"، مؤكددددًا أن "حدددل الددددولضين انضهدددى". وأاددداف الهنددددي خدددالل كلمدددة لدددن فدددي 

  األمريكددي يقدددم للمنطقددة الحددرئ اددد االسددالم الددر ي ، صنمهرجددان "صلددى القددد  يا دددون"
، "صسددرا يل"، يليددن أن يضحددالف مدد  منددنولددي  السددالم، وكددل مددن يددأضي صليددن او أراد الضقددرئ 

"اددذ  الدددول رددال اددمير وال ض ددرف صال مةددالحها، وضرسددم مةددالحها فددي المنطقددة  صن قددا الً 
 رحد السيف".

مددددن الضاددددامن مدددد  األسددددرى ، صلددددى مزيددددد "حركددددة الجهدددداد ا سددددالمي فددددي فلسددددطين"ديددددت  -
الماددررين يددن الط ددام فددي سددجون االحددضالل لليددوم الراردد  يشددر يلددى الضددوالي، ومسدداندضهم 

حركددة، رسددام الركددل السددرل المشددروية حضددى ضحقيدد  مطددالرهم ال ادلددة. وطالددئ القيددادي فددي 
أردددو يكدددر، رحدددل األزمدددات الداخليدددة ردددالحوار الرّندددا  والجددداد، مرايدددال لألسدددرى الدددذين دخلدددوا 

 مرحلة حرجة في صارارهم المضواةل.
 

 
 


