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  م13/3/2016 األحد: التاريخ
  
  

{‰…{Ö]<íÖ^{{{Ï{{{Œ‚< <
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 وسط حراسات مشددة قصىاقتحامات متتالية للمسجد األ 

  مواطنًا من الضفة 15االحتالل يعتقل. 

 "داري سالح سياسي ضد الفلسطينييناالعتقال اإل": العفو الدولية. 

 الهجمة على اإلعالم الفلسطيني تهدف للتغطية على جرائم االحتالل: الخارجية. 

 مستوطنون يخطون شعارات عنصرية في القدس. 

  إبداع فلسطيني يذكر بالقدس" قصىمصحف األ"رسم 

 "يطالب باستمرار تكليف المجموعة العربية باألمم المتحدة " س الجامعةمجل

 .قرار يدين االستيطان اإلسرائيليبمتابعة استصدار 

 ئية صوب المواطنين بالقدس القديماالحتالل يطلق النار والغاز السام بعشوا.  

  
  
  
  وسط حراسات مشددة قصىاقتحامات متتالية للمسجد األ
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تتواصل االقتحامات المتتالية لعصابات المستوطنين اليهودية للمسجد  -وفا 2016-3-13القدس 
المبارك منذ ساعات صباح اليوم األحد، على شكل مجموعات صغيرة، من باب المغاربة  قصىاأل

  .يسرائيلبحراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل اإل
المبارك، وتحاول  قصىينفذون جوالت استفزازية ومشبوهة برحاب األإن المستوطنين " وفا"وقال مراسل 

انتهاز الُفرص في المنطقة الواقعة بين باب األسباط والمصلى المرواني إلقامة طقوس تلمودية، إال 
  .قصىأنها تخشى ذلك بسبب المراقبة الحثيثة من حراس وسدنة المسجد األ

االقتحامات والجوالت بهتافات التكبير، في حين انتظمت وتصدى المصلون وطلبة مجالس العلم لهذه 
في اعتصام أمام باب حطة من أبواب  قصىعدد من النساء المرابطات والمبعدات عن المسجد األ

  .، احتجاجا على منعهن من دخول المسجد والصالة فيهقصىالمسجد األ
  

  مواطنًا من الضفة 15االحتالل يعتقل 
ي اعتقلت الليلة الماضية سرائيلبأن قوات االحتالل اإل سيرفاد نادي األأ -وفا 2016-3-13رام اهللا 

  . مواطنًا من عدة محافظات بالضفة الغربية 15وصباح اليوم األحد، 
في بيان اليوم األحد، أن قوات االحتالل اعتقلت ستة مواطنين من محافظة  سيروبين نادي األ
، والشقيقان سيف )عاماً  53(وغازي حسن قيسية ، )عاماً  35(عماد سليمان قيسية : الخليل، وهم

 سيرونبيل هاشم قيسية، وجميعهم من بلدة الظاهرية، وسليمان فقوسة، وخالد الفسفوس وهو شقيق األ
  .شباط المنصرم، وهما من بلدة دورا 20محمود الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 

محمود عمر زايد : مخيم قلنديا، وهموأضاف النادي أن قوات االحتالل اعتقلت ثالثة مواطنين من 
كما اعتقلت ). عاماً  34(، ورامي عبد الحميد حمودة )عاماً  17(، ومحمد خالد شحادة )عاماً  33(

من بلدة يعبد، وٕابراهيم جرادات ) عاماً  23(محمد عيسى الغزاوي : مواطنين من محافظة جنين وهما
منزله في بلدة  إلىى اعتقاله أثناء عودته وجر " فلسطين اليوم"وهو يعمل موظف إداري في فضائية 

  .بير نباال
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محمد حميدة : أن قوات االحتالل اعتقلت ثالثة مواطنين من محافظة بيت لحم وهم إلىوأشار النادي 
وهو رئيس جمعية األسرى المحررين في محافظة بيت لحم، ومحمد عاطف كامل، ) زغلول(

  .من نابلس) عاماً  21(وب ومصطفى عادل عساكرة، والمواطن ضياء جمال عك
  

 االعتقال اإلداري سالح سياسي ضد الفلسطينيين": العفو الدولية"

أدانت منظمة العفو الدولية سياسة االعتقاالت اإلدارية التي تنتهجها  - وفا 2016-3- 13القدس 
  .عادلة بحق الفلسطينيين، مطالبة بتحرير كافة المعتقلين اإلداريين، أو محاكمتهم محاكمة" إسرائيل"

سجينا إداريا، من بينهم  584يذكر أنه وفقا لمعطيات إدارة السجون، حتى نهاية العام الماضي اعتقل 
  .يسرائيلستة قاصرين في سجون االحتالل اإل

نسخة منه اليوم األحد، عن قلقها إزاء ارتفاع عدد المعتقلين " وفا"وأعربت المنظمة، في بيان تلقت 
سياسة االعتقال اإلداري " إسرائيل"كما هو معروف، تستخدم : "يرة، وقالتاإلداريين في الفترة االخ

وترفض . بشكل عام ضد الفلسطينيين، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد
  ".السلطات الكشف عن التهم الموجهة إليهم، والتي تدعي بأنها سرية، ما يعيق عمل محاميهم

، )عاماً  25(مة العفو الدولية بإطالق سراح المعتقل اإلداري محمد الفسفوس وفي السياق، طالبت منظ
شباط المنصرم، وتم تجديد اعتقاله إداريا مؤخرا، ويعاني من فقر في  20المضرب عن الطعام منذ 

الدم ومشاكل صحية اخرى، ويرفض تناول االدوية والمتابعة الطبية حتى اللحظة، ما يجعل حياته 
  .شكل كبيرمعرضة للخطر ب

من جانبه، قال هالل علوش، مدير حملة حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة والحملة ضد العنصرية 
سلسلة االضرابات االخيرة كشفت عن خدعة االعتقاالت االدارية التي "في منظمة العفو الدولية، إن 

" يةسرائيلاإل"ارغم السلطات  ضد الفلسطينيين، وأثبتت انعدام تهم حقيقية تجاههم، ما" إسرائيل"تمارسها 
  ".على االفراج عنهم
سياسة االعتقال االداري هي احتجاز تعسفي، وتستخدم كسالح سياسي ووسيلة : "وأضاف علوش

  ".لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين واألكاديميين الفلسطينيين
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  اإلحتالل ائمالهجمة على اإلعالم الفلسطيني تهدف للتغطية على جر : الخارجية
ية الرسمية التي سرائيلأدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات الحملة اإل -وفا 2016- 3-13رام اهللا 

تستهدف وسائل اإلعالم الفلسطينية واألجنبية العاملة في فلسطين، عبر عديد اإلجراءات القمعية التي 
  .يسرائيلتمارسها سلطات االحتالل اإل

حفي، اليوم األحد، أنه في مقدمة هذه اإلجراءات استباحة المناطق وأوضحت الوزارة في بيان ص
المقار اإلعالمية ومصادرة محتوياتها، وعمليات االعتقال بما فيها االعتقال  ٕاغالقالفلسطينية، و 

اإلداري، واحتجاز الطواقم الصحفية وتدمير معداتهما، ومنعهما من تغطية جرائم االحتالل وانتهاكاته 
ية إسرائيلق شعبنا، والتحريض المتواصل على اإلعالم الرسمي الفلسطيني، وهي حملة المتواصلة بح

  .أوقعت العديد من الضحايا في صفوف اإلعالميين الفلسطينيين واألجانب
، هدفها )محاربة التحريض(وتابعت الوزارة، إن هذه الحملة التي تبررها سلطات االحتالل بذريعة 

جرائم وانتهاكات جسيمة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وما الحقيقي إخفاء ما ترتكبه من 
إسكات الرأي اآلخر الذي هو  إلىتقوم به من خروقات فظة للقانون الدولي، سعيا من االحتالل 

  .صوت الضحية لتسهيل نشر أكاذيبه لتضليل الرأي العام المحلي واإلقليمي والدولي
باهتمام كبير وعبر القنوات الدبلوماسية المختلفة، حمالت التحريض وقالت الوزارة، إنها إذ تتابع 

ية ضد الشعب الفلسطيني عامة، واإلعالم الفلسطيني خاصة، فإنها تؤكد أن هذه اإلجراءات سرائيلاإل
هي جزء ال يتجزأ من سياسة االحتالل القائمة على تكميم األفواه، وضرب حرية الرأي والتعبير وحرية 

كل اعتداء صارخا على القانون الدولي، والقانون اإلنساني الدولي، والمبادئ السامية الصحافة، وتش
  .لحقوق اإلنسان، واتفاقيات جنيف، والعهود الخاصة بحرية الصحافة واإلعالم

وطالبت المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية واإلنسانية المختصة بالشأن اإلعالمي والصحفي، 
ية بحق اإلعالم واإلعالميين، وتوثيق هذه االنتهاكات، من سرائيلداءات اإلبفضح اإلجراءات واالعت

أجل مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، كما طالبت الرباعية الدولية بتفعيل اللجنة الثالثية المعنية بمتابعة 
  .ي ووضع حد لهسرائيلملف التحريض للوقوف على التحريض اإل
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  القدسمستوطنون يخطون شعارات عنصرية في 
الموت "السبت، شعارات عنصرية منها أمس يوم خط مستوطنون، مساء  -وفا 2016-3-12القدس 
  .في القدس" تيدي"على جدار استاد " للعرب

 16- 15شبان يهود تتراوح أعمارهم ما بين  6وذكرت شرطة االحتالل، في بيان لها، أنها اعتقلت 
  .مشتبه بهم في خط الشعارات عاماً 

  
  إبداع فلسطيني يذكر بالقدس" قصىمصحف األ"رسم 

  يزن طه - وفا 2016-3- 12رام اهللا 
قد تستغرق كتابة صفحة واحدة أربع عشرة ساعة، وربما يحتاج تشكيل كلمة لخمس دقائق أو أكثر، "

، يقول الخطاط ساهر الكعبي، الذي أوكلت له مهمة تخطيط "فالعمل ليس عاديا، وال النص كذلك
  .بارك، ليكون أول مصحف ُيَخُط وينّظم في فلسطينالم قصىمصحف المسجد األ

بدأ الكعبي، في األربعينيات من عمره، ابن مخيم بالطة، والمقيم في رام اهللا، قبل نحو سنة مهمة غير 
  .قصىمسبوقة على الصعيد الفلسطيني، تتمثل في تخطيط مصحف المسجد األ

ن اسمه سيقترن به، إنما لما يمثله من يدرك الكعبي تماما أهمية هذا العمل العظيم، ليس فقط أل
إنجاز فلسطيني كبير، ورمز سيادي فلسطيني، أسوة بكل الدول العربية واإلسالمية التي تنفق ماليين 

  .الدوالرات إلنجاز مثل هذا العمل
، وضبط أبعاد الصفحة تبعا لحجم ومقاس القلم، "المسطرة"احتجت لعدة أشهر لتجهيز : وقال

القصب وأحبار تقليدية مصنعة يدويا، وأخرى صناعية، إلنجاز هذه المهمة في وتحضير األقالم و 
  .موعدها المحدد، نهاية العام الجاري

، معقدة "النسخ التوقيفي"أو " النسخ المصحفي"وأوضح أن عملية كتابة المصحف التي تعرف بـ
ة تبدأ بآية وتنتهي حسابات دقيقة، ومعرفة عدد اآليات في كل صفحة، حيث إن كل واحد إلىوتحتاج 

  .بآية، ما يتطلب أن يحافظ الخطاط على المسافات نفسها دون ضغط، ومراعاة كثافة النص
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شراء ورق المصحف من  إلىاحتاج الكعبي، وبالتنسيق مع اللجنة الفلسطينية المشرفة على العمل، 
ف الشريف، تركيا، فالورق خاص ومصنع من مواد طبيعية، كما أن الحبر الذي سيخط به المصح

  .حبر خاص مصنوع من مواد طبيعية
عشق الكعبي، مهنة الخط منذ كان طفال صغيرا، بعد أن استهواه خط أحد أشهر الخطاطين في مدينة 

أن تمكن من شراء كراسة للخطاط هاشم البغدادي،  إلىنابلس، فكان يتابع اعماله بشغف، وبقي كذلك 
بغداد لاللتحاق في جامعة بابل،  إلىلثانوية العامة، وانتقل أن أنهى مرحلة ا إلىومنها بدأ تعلم الخط، 

إال انه لم يتمكن من ذلك، ما دفعه للتوجه لجمعية الخطاطين العراقية، وهناك كانت رحلته األكاديمية 
  .مع تعلم الخط بدرس أسبوعي

العمل في كلف الكعبي رسميا من قبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالتفرغ التام إلنجاز هذا 
أشهر تقريبا من التحضيرات، انطلق العمل بأول مصحف يخط في فلسطين،  8، وبعد 26/2/2014

  .وبيد خطاط وٕاشراف فريق فلسطيني
وبّين الكعبي أن عملية إنجاز المصحف تسير في مراحل عدة، تبدأ بشراء الورق الخاص وأخذ 

يف، في جمهورية مصر العربية، ثم مرحلة الموافقات الرسمية من قبل لجنة المراجعة في األزهر الشر 
  .الكتابة التي يجري خاللها تدقيق ومراجعة ما أنجز

األزهر الشريف ألخذ  إلىنعمل بطريقة مزدوجة، حيث سنرسل كل خمسة أجزاء يتم كتابتها : "وقال
 إلىأن نصل  إلىالموافقة عليها، وفي الوقت نفسه نواصل العمل إلنجاز خمسة أجزاء أخرى، وهكذا، 

  ".نهاية مرحلة الكتابة
 إلىعملية تدقيقه بشكل نهائي، قبل االنتقال  إلىبعد االنتهاء من مرحلة الكتابة، سيصار : "وأضاف

  ".زخرفة المصحف وتذهيبه، ثم طباعته بأحجام مختلفة وتوزيعه
 وقال مستشار الرئيس للشؤون الدينية، رئيس اللجنة المشرفة على مشروع إنجاز المصحف محمود

  ".، سنقرر أين سنطبعهقصىبعد االنتهاء من كتابة مصحف المسجد األ: "الهباش
نخطط لطباعة مليون نسخة في المرحلة األولى، بأحجام مختلفة، ليتم توزيعها الحقا في : "وأضاف

المبارك، وواجبه تجاه  قصىالدول العربية واإلسالمية، ليتذكر كل من يمسك المصحف، المسجد األ
  ".قدسةالمدينة الم
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يطالب باستمرار تكليف المجموعة العربية باألمم المتحدة بمتابعة استصدار قرار " مجلس الجامعة"

  يسرائيليدين االستيطان اإل
طالب وزراء الخارجية العرب، باستمرار تكليف المجموعة العربية في  -وفا 2016-3- 11القاهرة 

االستعمارية  إسرائيلاألمم المتحدة، بمتابعة استصدار قرار من مجلس األمن يدين مخططات 
التوسعية، وٕارهاب المستوطنين، ويقضي بوقف جميع أشكال النشاط االستيطاني، وحشد الدعم والتأييد 
للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة التحركات األخرى التي تسعى إلنهاء 

  . ضي العربية المحتلةي لألراضي الفلسطينية المحتلة وكافة األراسرائيلاالحتالل اإل
يوم الجمعة، برئاسة مملكة البحرين،  145ره في ختام أعمال دورته الـودعا المجلس، في قرار أصد

، بشأن تكليف جمهورية مصر العربية، والمملكة 615رقم ) 26(مواصلة تنفيذ قرار القمة العربية  إلى
اللجنة (مين العام لجامعة الدول العربية األردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية، واأل

إلجراء ما يلزم من اتصاالت ومشاورات لحشد الدعم الدولي إلعادة طرح ) 1+4الوزارية المصغرة 
وتبني مشروع قرار جديد في مجلس األمن، يؤكد االلتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السالم 

ي لدولة فلسطين، وٕانجاز التسوية النهائية، مع سرائيلإلالعربية، ويضع جدوًال زمنيًا إلنهاء االحتالل ا
آلية رقابة دولية تضمن التنفيذ الدقيق، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول األعضاء في مجلس 

  .األمن والمجموعات اإلقليمية والدولية
روع قرار بالعمل على طرح وتبني مش) 1+4(وأكد المجلس، على تكليف اللجنة الوزارية المصغرة 
  .ي في أرض دولة فلسطين المحتلةسرائيلجديد في مجلس األمن ُيدين االستيطان االستعماري اإل

  
  االحتالل يطلق النار والغاز السام بعشوائية صوب المواطنين بالقدس

يوم الجمعة، إن قوات االحتالل فتحت ذكرت مصادر محلية بعد ظهر  -وفا 2016-3-11القدس 
  .بل الغاز السام بعشوائية تجاه المواطنين في البلدة القديمة من القدس المحتلةنيران أسلحتها وقنا

بذريعة تنفيذ عملية طعن في منطقة باب " جنونية"وأوضحت أن جنود االحتالل يتصرفون بطريقة 
  .العمود، وأن هناك إصابات وحاالت اختناق بين صفوف األهالي


