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يواجه النواب العرب في الكنيست االسرائيلي حمالت ارهاب شرسة من قبل نواب اليمين 
محمد ) الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة(فالنائب عن . الفاشي ال تستثني احدا منهم

بركة يواجه محكمة قد تؤدي الى سجنه، بتهمة االعتداء على جندي اسرائيلي في قرية 
تعرضت ) التجمع(نعلين في الضفة اثناء تضامنه مع اهلها، والنائبة حنين زعبي 

العتداءات من نواب هاجموها لمشاركتها في سفن اسطول الحرية، وجرى تجريدها من 
فتلقى ) رئيس الكتلة العربية للتغيير(اما الدكتور احمد الطيبي . بعض امتيازاتها كنائبة

منظمة بولسا دي 'رسالة تهديد من منظمة صهيونية في نيويورك تطلق على نفسها اسم 
 .وهي لعنة موت يهودية تشمل طقوسا ودعوات وصلوات لقتل الشخص المذكور فيها' نورا

هذه التهديدات بالقتل خطيرة جدا، وتكشف عن حالة من االرتباك في اوساط اليهود 
المتعصبين نتيجة العزلة والكراهية التي تعيشها اسرائيل حاليا بعد مجزرتيها، االولى في 

غزة اثناء العدوان االخير، والثانية التي ارتكبتها قوات الكوماندوز االسرائيلية اثناء 
 .اقتحامها لسفن اسطول الحرية لكسر الحصار على القطاع

فرسالة التهديد بالقتل التي تلقاها النائب الطيبي كانت واضحة تماما في مراميها، فقد 
يوما، وقالت انه سيموت بطريقة بشعة، وعليه ان يكتب وصيته، عقابا  180اعطته مهلة 

 .له على معاداته السرائيل وآرائه ضد الصهيونية
وال يمكن ان ننسى ما تعرض له الشيخ رائد صالح زعيم الحركة االسالمية في فلسطين 

فالشيخ . المحتلة، والمدافع الشرس عن المسجد االقصى في مواجهة عمليات تهويده
الجليل الذي امضى في السجن اكثر مما امضى خارجه، تعرض للتعذيب واالهانات بعد 
اعتقاله وزمالئه الذين كانوا على ظهر سفن اسطول الحرية، وهو يستعد لمواجهة تهم 

 .جديدة امام محكمة اسرائيلية، قد تنتهي بعودته الى السجن مرة اخرى
ليست جديدة، كما  1948الحمالت ضد النواب والنشطاء العرب في االراضي المحتلة عام 

انها لم تتوقف مطلقا طوال الستين عاما الماضية من عمر االحتالل، لكن الجديد انها 
تتصاعد بشكل مخيف، وتكشف عن عقلية متعطشة للقتل وسفك الدماء لدى بعض النواب 

 .اليمينيين داخل الكنيست نفسه، ناهيك عن التهديدات والمضايقات واالعتداءات خارجه
فاذا كان النواب المنتخبون الذين يتمتعون بحصانة برلمانية يتعرضون لمثل هذه التهديدات 

النائب الطيبي ُأنزل (وحمالت الشتائم واالعتداءات اللفظية والجسدية في كثير من االحيان 
فكيف هو حال المواطنين العرب العاديين امام هذه العقلية ) عن منبر الكنيست بالقوة

 االسرائيلية العنصرية المتغولة؟
هذه التهديدات بالقتل يجب اخذها على محمل الجد، فالجماعات اليهودية المتطرفة ال 

تتوانى عن تنفيذ تهديداتها هذه، فلم تتورع عن اغتيال اسحق رابين رئيس الوزراء والقائد 
 .1967السابق للجيش االسرائيلي، وهو جنرال خدم اسرائيل وحقق لها نصر عام 

النواب العرب في الكنيست االسرائيلي يعبرون عن مشاعر ناخبيهم الوطنية، ويتصدون 
للعنصرية والغطرسة االسرائيليتين، ويساهمون بدور كبير في فضح الوجه الزائف 

للديمقراطية االسرائيلية، ولذلك يستحقون كل الدعم والمساندة من جميع اشقائهم داخل 
 .الوطن المحتل وخارجه

اننا في هذه الصحيفة لن نتوانى لحظة عن الوقوف الى جانب هؤالء النواب الشجعان 
جميعا، من حيث ابراز حجم معاناتهم، وتسليط االضواء على نضاالتهم في جميع المحافل 

هؤالء جميعا . العربية والدولية، وحث االشقاء العرب على مساندتهم بكل الطرق والوسائل
 .مشاريع شهادة، يقفون بصالبة في مواجهة احتالل ظالم فاجر

 
 

 .. !زعيما  22امرأة بـ  -ابن رفاده 

 

 

  

 

 

  
 

  

المناخ في جنوب أفريقيا يساعد : مدرب الجزائر
 على تقديم كرة جميلة

 

  

 ھل تعلم
 

 المواضيع األكثر قراءة
ـــــد البـــــاري عطـــــوان    ـــــي  عب ـــــول عرب .. اف

  وصعود تركي ايراني

ُتشهر اسالمها العجابها الشديد بالشــيخ    
بعـــــد ان ُزجـــــت فـــــي الســـــجن   رائـــــد صـــــالح

 ناشطة يسارية يهودية : االسرائيلي

لديهــن ' الجزيــرة'جميــالت  صــحف عبريــة   
قصص مثيرة عندما يقــررن الحـديث لالعــالم 

  العربي

عامًا  17أردني لم ينم منذ     

 2010كأس العالم 

2010inThu Jun 10 17:14:02 االتصال بنامواقع اخرىأرشيفمدخل

1/4 ページalquds alarabi القدس العربي

2010/06/10mhtml:file://C:\Users\abiir\Desktop\alquds alarabi القدس العربي.mht



 سيبقى رئيسا لجمهورية الشعر 

 

أسامة أنور  شهد الدراما ودموع الفراق  

 عكاشة، صفحة من تاريخ الوطن الغاضب

 

بدء محاكمة مذيعة تلفزيونية بتهمة    

 تدبير جريمة قتل قطب اعالمي في قبرص

 

سقوط استراتيجية  سعيد الشهابي. د  

 العدوان بمعاول ارهاب الدولة

 

هل يترك مجلس التعاون  خضير بوقايلة  

 الغرب وحده يقرر مصير المنطقة؟

 

مستقبل الصحافة العربية  محمد كريشان  

 المستقلة

 

لديهن ' الجزيرة'جميالت  صحف عبرية  
قصص مثيرة عندما يقررن الحديث لالعالم 

 العربي

 

. نجاد يهدد بوقف التفاوض مع الغرب  
فرصة لن 'ويؤكد ان اتفاق التبادل النووي 

إيران تحذر ويهاجم مجلس األمن ' تتكرر
تم : وبوتين... روسيا في قمة اسطنبول

التفاق لفرض عقوبات على ' التوصل عمليا'
 طهران

 

الرئيس الموريتاني  عبد اهللا بن مولود  
يعلن استعداده للحوار مع خصومه حول 

 القضايا األساسية

 

حزب غيرت فيلدرز الهولندي المعادي    

 لالسالم يأمل في مضاعفة عدد نوابه

 

من المتعلمين والمثقفين ) '68(   

 السعوديين تعرضوا للتحرش الجنسي

 

عاما ألردني قتل والدته  15السجن    

 'سوء سلوكها'بسبب 

 

عامًا  17أردني لم ينم منذ    

 

 من ازدراء االديان' ألف ليلة وليلة'براءة    

 

أوغندا تتراجع وتدعو البشير لحضور    

 قمة االتحاد االفريقي

 

عسكريا بينهم ضابطان  11مقتل وجرح   
متظاهرون  في تفجيرات ببغداد ونينوى وديالى

منازل عائدة  3غاضبون يضرمون النار في 
 لمتهمين بتفجيرات

 

الوسيط القبلي بين الحكومة اليمنية   
' القدس العربي'والمتمردين الحوثيين لـ

المعارك انتهت في صعده وال مؤشرات لحرب 
سابعة ألن هذه المنطقة وصلت لدرجة يرثى 
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 'اللي بتقصر تنورة'و' الجزيرة'   

 .. !زعيما  22امرأة بـ  -ابن رفاده 
أن يتم التنازل ) بعد إذن عمرو موسى ( ليت لدينا زعيما واحدا بنصف شجاعة وصدق حنين الزعبي وأتمنى 

 !عن منصب أمين عام الجامعة العربية لهذه المرأة لعل وعسى أن تفعل ماعجز عنه الرجال 

 قهر بأجهزة قمعية محروسة بقضاء -فلسطين ..أم الفحم)..أبوسامح(محمد يوسف جبارين 
القتل ، سحب الجنسية والنفي الى أرض للجوء ، السجن والتغريم المالي ، المالحقة بسبب ملفق أو شبة 

حقيقي في المحاكم، التحريض بكل وسيلة وخاصة االعالمية منها لخلق رأي عام مناهض ، فيصبح المالحق 
تحت ضغط شعبي يهودي يترصده بكل ما يضيق به ،فكل هذه تعني استعمال أجهزة القمع بشتى الوسائل 
لممارسة القهر ، بوهم تحقيق ترويض وردع ، فمن يتروض يتروض ومن ال يتروض فال أقل من ردعه ، 

فان لم يفلح الردع ، فتكرار القمع ،وكل هذا النهج السلطوي هو نتاج تفسيرات صهيونية ألسباب قيام الدولة 
، فالقوة هي السبب الرئيس الذي لم يزل هو وال غيره ضمان استمرار هذا الكيان القصهيوني ، فمن هذا 

الفهم يأتي اشتقاق كل استعماالت القوة التي تتوالها أجهزة القمع ، وفاعلية القمع بهدف القهر ليست 
ممارسات شرطة وفقط وانما شرطة مدعومة بقضاء دولة ، فالقانون يصاغ مع مايتفق مع امكانية القمع 

 فالقضاء قمع

 تهديدات بالقتل لنواب عرب -محمد يعقوب 
رغم أن إسرائيل دولة بالعرف الدولى األعمى اال أنها فى كل مناسبة تتصرف تصرف قطاع الطرق والقراصنة 

الذى دعى إسرائيل الى هذا التصرف !!! والمافيا ألن ساستها الزالت عقلية البلطجة تتحكم فى تصرفاتهم
تتحمل المسؤولية فيه الدول الغربية التى أقامت إسرائيل ورعتها وساندتها فى كل أفعالها ولم تسمح بإدانتها 

هل نلوم إسرائيل ! وٕاستعملت الواليات المتحدة حق الفيتو لعدم إدانة إسرائيل فى جرائم كانت واضحة للعميان
أم الدول الغربية على ما وصلت اليه إسرائيل من عربدة وعدم إحترام القانون؟ ال واهللا فاللوم كله يجب أن 
! يوجه لزعماء العرب الجبناء الذين تنازلوا عن كرامتهم وشرفهم ونخوتهم فى سبيل البقاء على كراسى الحكم

النواب العرب فى إسرائيل يعتبرون مواطنين إسرائيليين غير مرغوب بوجودهم، لذلك فإن حكومة المستوطنين 
 !!!الحالية تعمل بشتى الطرق على إهانتهم وحتى اإلعتداء الجسدى عليهم

 جريدة القدس هي منظمة األمن القومي ألمتنا -محمد جبرؤوتي 
حياكم اهللا جريدة القدس أنتم لستم فقط صحيفة أنتم مركز توعية وأمن ألمتنا / بسم اهللا الرحمن الرحيم

العربية واإلسالمية حياكم اهللا، الصوت المسموع اليوم هو صوت تركيا أتمنى على صحيفتكم أن تتعاون مع 
الصحافة والمؤسسات التركية وأن تطالب بوضع هؤالء على الئحة اإلرهاب وأتمنى على النواب العرب في 

األراضي المحتلة أن يتوجهوا إلى القضاء المعني باألمر وأن يطالبوا مصادر التهديد بتعهد خطي بعدم 
التعرض لهم وأن يحملوهم المسؤولية كاملة عن طريق القضاء أو وزارة الخارجية األمريكية ألي جريمة 

إرهابية قد تقع الحقا وأن يدونوا هذه التهديدات في المحاكم القضائية لتتمكن المنظمات واألهالي من 
المالحقة القضائية استنادا لهذه المعلومات في حال قام الصهاينة اإلرهابيين المتطرفيين بتنفيذ اغتياالت 

 .كالتي قاموا بها في لبنان بحق الشهيد رفيق الحريري وٕايلي حبيقة وكثير من الصحافيين والنواب

 أال يكفينا شتم ؟ -أخو المقاومون 
دائمًا نشتم ونشجب ونندد والعودو األسرآئيلي يعمل بكل الجهات وٕاذا قال فهو بعني مايقول وٕاذا رفض أي 

إقتراح فهو يعرف متى وأين ومتى ومع مين أما نحن ال نجيد غير الضياع وما ذكر آنفا حتى أننا أصبحنا ال 
نفرق بين العدو والصديق وقد اضعنا كل شيء حت اإلحترام رغم اتنازالت الكبيرة في كل شيء حت اذاعاتنا 

جميعها وبدون استثناء نردد كالببغاء ال نفرق بين الغث والسمين وما يضر وما ينفع حتى على متوى ما 
فكثير من الفعل والقليل ! اللهم ال شماته. يبث لإلطفال اهم حاجة أن نتعب حالنا والنزعج من نعتبرهمسادتنا 

 !! من السباب فقد أكلنا من الكالم حتى التخمة التي جعلتنا ننسى كل شيء حتى أنفسنا

 القهر بمعنى الحرب على الهوية العربية -فلسطين ..أم الفحم)..أبوسامح(محمد يوسف جبارين 
اذا أردنا أن نفلسف القهر ونجد أسبابه ، فال بد أوال من استخراجه من مكامن أطل منها على الجماهير 

العربية في الداخل ،وذلك من ساعة قيام دولة اسرائيل ، فهذا القهر ليس اعتباطيا ، وال هو بالعشوائي ، وال 
هو الذي بال أهداف واضحة للصهيونة، بل هو المقنن الذي يتم تقيمه وتطوير أدواته بصورة دائمة ، 

بمالءمتها للظروف وحاجات هوية دولة وأمنها ، ورؤيتها الى العرب في الداخل وعلى أي حال يجب أن 
يكونوا ويتصرفوا ، فهو القهر نتاج القمع الذي تمارسه دولة اسرائيل بهدف صريح وواضح ، وليس هناك 
من نزل به هذا القمع اال ونزلت على أذنيه أهداف هذا القهر من أفواه من يمارسون عليه القهر ، وتلك 

األهداف في جملتها يمكن التعبير عنها، بجملة ترددت عبر عشرات السنيين على لسان كل الوطنيين، بدون 
 استثاء وهي أسرلة العرب ،أي أن يتصرفو كاسرائيليين وبعيدا عن امالءات من أي انتماء عربي واسالمي

 تهافت الديمقراطية -مفيد الشوفي 
لقد بات من المعروف والواضح للعالم جميعه ان الديمقراطية التي يتبجح بها الصهاينة مزيفة ومزورة 

ودعائية ال رصيد لها في الواقع وهي اكذوبة دعائية ال اكثر وال اقل هدفها تلميع صورة كيان غاصب قام زورا 
وبهتانا على ارض مسروقة ولكن التساؤل الذي يتبادر للذهن هل البرلمانات العربية ترقى الى مستوى قبول 

الراي االخر ولو على صعيد االنتقادات البسيطة الموجهة الى تصرفات رجال الحكومات ام انها باالصل ال 
تسمح بالصوت المعارض نهائيا في حين ان اسرائيل تسبحب ميزات برلمانية من نائبة عربية تجد انه لو 
حدث اقل من ذلك في البرلمانات العربية الختفى النائب عن الوجود ونحن ال نبرر للصهاينة افعالهم وال 
نمتدحهم ولكن نبين حالة الوهن والرداءة التي نحن فيها النه حتى هؤالء الصهاينة افضل منا حاال في 

 )فاين نحن من العالم ( احترام حقوق االنسان رغم تهافتها 

Mohammad DXB - الحتيه واالجالل لكم 
.. واهللا انتي يا حنين وجميع النواب العرب ابطال وشجعان وان شاء اهللا ينصركم علي االعداء ويقف معكم 

 .مع الحتيه واالجالل لكم 

 انتي مفخرة يا حنين زغبي -االردن -المفرق -ابراهيم حراحشة.د
 .االنسان موقف فنعم الموقف انتي مفخرة لكل الغرب ان اخوكي ياحنين

 ليعيش االبطال -سعاد العربية 

  

المقاعد الشاغرة شبح يثير القلق في جنوب 
 أفريقيا قبل المونديال

 مزيد
 

 

  

 أبو تريكة صانع المعجزات وا6فراح
 

  

خارج الم<عب ابني : والدة ليونيل ميسي
 ا6كثر إزعاجا خلف ا6بواب المغلقة

 

  

يفتقد كوكبة من النجوم نتيجة  2010مونديال 
 اKخفاق في التصفيات

 مزيد
 

 

  

اMف اMردنيين اصيبوا بخيبة اMمل بعد ابتعاد 
 لقب ستار اكاديمي عن نجمھم محمد رمضان

 

  

معبودة الجماھير ودلوعة الزمن ... شادية 
 الجميل

 

 مزيد
 

 

  

السياحه المحافظه اسلوب جديد في تركيا 
 ھمزة الوصل بين آسيا وأوروبا

 

  

اMردن من المسيح ومؤتة واليرموك الى 
 حاضرة الھاشميين بين الحلم والحقيقة

 

 مزيد
 

 

  

 قيود اسرائيلية على الص<ة
 

 رياضة

 منوعات

 سياحة

 صور اليوم
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.. تداعيات حصار غزة إبراهيم يسري  
وٕاغالق معبر رفح وجريمة الحرب والقرصنة 

 اإلسرائيلية

.. حالة المواطنة في العالم العربي عبداهللا تركماني. د  

 سيادة االستبداد وغياب القانون

 الهواء إن أمكن لنا عبد الرحمن  

جريمة .. أطفال الفسفور االبيضفاضل البدراني . د  
مسكوت عنها 

 هل القاده العرب يقرأون؟ جهاد البرغوثي. د  

 ليعيش االبطال -سعاد العربية 
ليس بالجديد ما تفعله دولة االستبداد والقرصنة لطمس صوت الحق والحرية فتاريخها وتاريخ اجدادها يقطر 
بدم االبرياء في كل مدن العالم الخوف على امتنا مادام فيها ابطاال ال يعرفون الجبن وال التخاذل مهما كلفهم 

ذلك من اجل انتصار القضية العادلة فعودة المغتصبين الرحل من حيث قدموا امر ال شك في وااهللا مع 
 . الصابرين العاملين المجاهدين 

 المانيا -شامي 
 سيرو يرعاكم اهللا اانتم اصحاب حق وانتم رمزآ لمن يريد حقآ منصورين بازن اهللا

 التهديد ومضايقة النواب العرب ليست باالمر الجديد -لعربي ناصر ناصر جنين فلسطين 
منذ النكبة وقيام اسرائيل على انقاض شعبنا والمشهد االكثر درامية في الكنيست هو تكرار الهجوم على 
النواب العرب ومضايقتهم والمطالبة بطردهم من البالد بحجة انهم يتعاطفون مع ابناء شعبهم وقضيته 

فمن ايام توفيق طوبي وزياد وصوال الى ايام عزمي بشاره وحنين . ويفضحون سياسات االحتالل والتمييز 
زعبي مرورا بكل االعضاء العرب اآلخرين وغالة الصهاينة يحاولون اسكات هذا الصوت وبالتالي اسكات 

ان ما يحدث اليوم لحنين زعبي ما هو سوى .. الجماهير العربية عن المطالبة بحقوقها المدنية والسياسية
انعكاس لعقلية الصهاينة الذين ال يريدون سماع صوت ضد ممارساتهم وسياساتهم االستعالئية والعنصرية 

واخيرا كلنا فخر بحنين وحزبها وامثالها من االعضاء العرب ... ليقفوا بعد ذلك ويتبجحوا بانهم ديمقراطيون
 في الكنيست

salem elkotamy -  لقد سبق وفعلها الصهاينة مع دوكتور عزمي بشارة،إنهم نظام فصل
 عنصري،وسيالقون نفس المصي

لقد سبق وفعلها الصهاينة مع دوكتور عزمي بشارة،إنهم نظام فصل عنصري،وسيالقون نفس المصيرسالم 
 القطامي

 تالميذ زياد -نبيل ابويونس 
اسماء عظيمه شقت ,كانت هنا قيادات شجاعه قبل ميالد الفضائيات..هذه القياده الشجاعه لم تات من الفراغ

وسنبقى على هذه !!!اميل حبيبي وغيرهم من المناضلين االبطال,توفيق زياد,توفيق طوبي..لنا طريق الكرامه
 ..الدرب شامخين

 اسرائيل التريد ان تفهم والتريد سماع النصيحة ما الحل اذن -قطر  -عبداهللا 
نرسل السفن ونفرغ ما تبقى من فلسطين من (الهذا والذاك قولوا بصراحة ماذا تريدون ايها االسرائيليون 

قبل بوجود يهود )شعب فلسطين (يااسرائيل لو اراد الفلسطينين المغادرة غادروا منذ اول قتيل ذبح لكن )اهلها
اليس الجل التقسيم بدأت اوسلو اوسلوا يااسرائيل اعادت )تقسم فلسطين (العالم فى فلسطين على ان 

واالن ماهى )ففرط فية المسلمين وقتل مسموما (وقتلتة النة عرف ان اسرائيل لن تفرط فى فلسطين )عرفات (
التى )لماذا المفاوضات (خطط اسرائيل ليفهمها المسلمين التقسيم ام التالعب وان كانت نية اسرائيل التالعب 

اتت بالسفن وقريبا جدا الصواريخ يااسرائيل ان كان صعب تقبل قيام الدولة الفلسطينية قولوها علنا لكى 
انتم ترون نتيجة التالعب انتكاسات حتى الداخل فى اسرائيل انقلب )فها(النضيع الوقت معكم اكثر من ذلك 

 0عليكم اما المراوغة لن تجلب لكم االالصواريخ على تل ابيب ايذاناالستردادها 

 شهادة المقاومة لحنين والطيبي و -العلقم للصهاينة 
اختي حنين، اخي احمد الطيبي، هذه شهادة واعتراف واباء واعتزاز لكم، اسألكم باهللا على من ولمن ترضى 
اسرائيل ؟؟؟ الجواب طبعا لمن يرضى بها ولعمالئها واصدقاؤها، لماذا لم نسمع ان هددت اسرائيل هذا وذاك 

ووو والف و وال اريد ان اسمي باالسماء هم معروفون اسأل الطفل الفلسطيني وستجد عنده االجابة 
الصحيحة، وهل ستغتال اسرائيل هذا الرئيس العربي او ذاك؟؟؟ بالطبع ال النهم يخدمون المشروع الصهيوني 
اكثر من الصهاينة انفسهم، لما تطلب اسرائيل برأس السيد حسن فهل لسواد شعره عفوا او لشيبه لقد شاب 

شعر رأسه االن، رغم انه ال يزال في شباب عمره، لمدى المسؤولية التي تحملها، االمر واضح وضوح 
الشمس ، اصمدوا واثبتوا فاهللا ناصركم والقدر بيد اهللا والشهادة وسام اهللا هو لوحده يختار من يشاء للشهادة 

 .، والشهداء عند ربهم يرزقون احياء غير اموات

 48فلسطينيي  -مجدي 
. نرجوا من االعالم العربي التركيز على استخدام التعابير و المصطلحات التي تؤكد على حقوقنا و هويتنا

 48و فلسطينيي  48فلسطين . ونرجوا كذلك االبتعاد عن المصطلحات و التعابير المخترعه اسرائيليا و غربيا
 .والمقاوم و مقاوم ليس مسلح او متمر او متطرف........ و القدس قدس ال شرقيه و ال غربيه

  
 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

 نسخة للطباعة

 ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟ 
 

ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب " القدس العربي"
كما ترجو الصحيفة من . اMساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقين ادخال اMسم اMول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب اMسماء المستعارة
 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث M تزيد عن 

 

:األسم
:بريدك األلكتروني

:الموضوع
 : التعليق

You may enter up to 750 characters      Characters left 750

55

  

 اعصار فيت يضرب ساحل عمان
 

 مزيد
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