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 وبحث في حياة المدينة وسط حداثة زائفة

 ' الصغرى'اسرائيل وبريطانيا 
 عبد الباري عطوان

18/01/2010 
  

تعكف الحكومة البريطانية حاليا على ادخال تشريع قانوني جديد يسلب السلك القضائي 
البريطاني صالحياته باصدار مذكرة اعتقال في حق شخصيات اجنبية تزور بريطانيا 

ومن المتوقع ان تتقدم حكومة غوردون براون العمالية . متهمة بارتكاب جرائم حرب
التي تواطأت في الحرب على العراق، استنادا الى اكاذيب ملفقة، بالتعديالت القانونية الى 
البرلمان في االسبوع الحالي، القرارها على وجه السرعة، وقبل حلول االنتخابات العامة 

 .القادم) مايو(قبل نهاية ايار 
وزارة العدل البريطانية التي يرأسها جاك سترو وزير الخارجية االسبق، تريد ان تنقل 

صالحية اصدار اوامر االعتقال من المحاكم البريطانية وقضاتها الى المدعي العام 
البريطاني، تحت ذريعة حماية الشخصيات االجنبية الكبرى الزائرة لبريطانيا من 

 .االعتقال، وتقديمهم الى المحاكمة بالتالي كمجرمي حرب
ال توجد شخصيات اجنبية كبرى تزور بريطانيا ومتهمة بارتكاب جرائم حرب غير 

االسرائيلية، ولذلك فان هذه التعديالت القانونية تتم وفق المقاسات االسرائيلية ورضوخا 
لحمالت االبتزاز التي تعرضت لها الحكومة البريطانية من قبل حكومة بنيامين نتنياهو 

واللوبي اليهودي البريطاني المناصر لها، على اثر قيام مجموعة من المحامين الشرفاء 
البريطانيين بالتقدم الى المحاكم البريطانية بطلب اعتقال تسيبي ليفني وزيرة االسرائيلية 

السابقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب اثناء عدوان قواتها االخير على قطاع غزة مطلع 
 .العام الماضي

االبتزاز االسرائيلي نجح في تحقيق النتائج المرجوة في تغيير تشريعات بريطانية جرى 
وضعها من اجل معاقبة النازيين، استنادا الى معاهدة جنيف وقوانين حقوق االنسان، 

وبضغط من اليهود ايضا، الذين كانوا، وال يزالون، يريدون االنتقام لضحايا المحرقة على 
 .ايدي مجرمي الحرب االلمان في عهد النازية

' ' ' 
ينتقدون ) البرلمان(اكثر من سبعين نائبا تقدموا بعريضة الى مجلس العموم البريطاني 

بشدة هذه التعديالت، وانضم اليهم عشرات اللوردات والممثلين والكتاب والمحامين 
الكبار، للتصدي لها ومنع تمريرها، لما يشكله ذلك من اهانة للعدالة والقيم الديمقراطية 

 .الغربية
العريضة التي وقعها هؤالء النواب والمحامون والنشطون الداعمون لحقوق االنسان 

لقد تعرضنا لصدمة كبرى باالقتراحات التي تقدم بها ايفان لويس وزير الدولة في 'قالت 
وزارة الخارجية، بل وديفيد مليباند وزير الخارجية نفسه، بتعديل القوانين البريطانية 

لتجنب اي محاوالت في المستقبل لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، اسرائيليين 
كانوا او غير اسرائيليين، امام المحاكم البريطانية، نحن نرفض اي محاولة لتقويض 

استقاللية القضاء البريطاني، واي قاض يملك األدلة الكافية لمحاكمة احد المتهمين في 
 .'جرائم الحرب يجب ان يملك القوة لكي يطلب اعتقاله

المحامي البريطاني المعروف جون هاردي اكد ان سلب هذا الحق، اي حق مقاضاة 
قرار سياسي يشكل . مجرمي الحرب من قبل القضاء، يلغي الحقوق القانونية للمواطنين

 .تدخال سافرا وخطيرا في حقوق المواطن االساسية
ما لم يقله هذا المحامي المعروف هو ان اسرائيل ومجرمي حربها هم فوق كل القوانين، 

وحمايتهم اهم من حقوق المواطن البريطاني واستقالل سلطته القضائية الذي يعتبر 
 .مفخرة، ونموذجا يحتذى في العالم بأسره

فالسيدة سكوتالند المدعية العامة في بريطانيا عبرت عن هذه الحقيقة بجالء اثناء خطاب 
حكومتنا تنظر بشكل عاجل في 'القته في جامعة القدس، االسبوع الماضي، وقالت فيه 

طرق ووسائل تمكنها من تغيير النظام القضائي لتجنب اعتقال مسؤولين اسرائيليين، 
المسؤولون االسرائيليون يجب ان يتمكنوا على الدوام من زيارة بريطانيا دون اي 

 .'عوائق
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رواية موسوعية عن اسطنبول : باموك
 وبحث في حياة المدينة وسط حداثة زائفة

 

: الفنان محمد الجالوس سميرة عوض  
نتبنى المعارض الجماعية ولكننا نحتفي 

 بتجارب الرواد الفردية

 

ال تكن .. 'ال تقتل' بدر السالم الطرابلسي  
بشاعة القتل : 'مزرعة الحيوان'حبيس 

 العبثي ال تبرر اعدام الدولة لمواطنيها

تسويق : وكواكب ماغي فرح' البنتريت' فادي عزام  
 الرعب والدجل على الفضائيات

 

إسرائيليات عابثة وراء  مطاع صفدي  
من التطبيع األيديولوجي إلى : حدودها

 التوأمة السياسية

 !من لمصر اآلن؟ احمد عبد الرازق  

 

اسد وسلطان محمد صادق الحسيني   
! ونهاية كيان

المغرب يرحب باالتفاق على تدابير  محمود معروف  
المرحلة االنتقالية في غينيا واجراء انتخابات رئاسية بعد 

ستة اشهر 

 

ليبيا تؤجل محاكمة رجل اعمال    
سويسري الى نهاية الشهر بسبب غياب 

 ممثل االدعاء

قلقة على مصير طالبي اللجوء ' هيومن رايتس ووتش'   
 االريتريين في ليبيا

 

   ppال اريد رؤية : فراتيني من تونس
شبكة ارهابية متينة تربط بين موريتانيا 

 pppباليمن والصومال

بين ' ازمة الثقة'عبوة العدسية كشفت  :بسام البدارين  
عمان وتل أبيب وتقارير خطيرة عن انقالب إسرائيلي على 

 واستعداد أردني ألسوأ السيناريوهات' اللعبة'قواعد 

اإلسالميون في األردن يطالبون باستلهام  :طارق الفايد  
الدروس من الدبلوماسية التركية والحكومة تنتقد 

 التي وردت في بيان السبعين' المزايدات المشبوهة'

ال لقاء بين : 'القدس العربي'األحمد لـ  :أشرف الهور  
أبو مازن ومشعل قبل توقيع المصالحة ومصر لم تجمد 

 وساطتها وال تزال راعية للحوار

الحية يؤكد تلقي حماس دعماً مادياً  :أشرف الهور  
 وسياسياً من إيران دون ثمن سياسي

 

 قال ان بديل صدام قد يكون اسوأ منه  
رسالة لجاك سترو حذر فيها بلير من عدم 

شرعية الغزو وكشفت عن خطط مبكرة 
للمشاركة فيها 

 

' االستئثار'الهاشمي يتهم الحكومة بـ    
بالسلطة والمالكي يدعو الى تنفيذ قانون 

 المساءلة

مفوضية االنتخابات العراقية تشطب  :هاني عاشور  
ونواب .. عددا من المشمولين باالبعاد وتعيدهم للترشيح

 يصرون على اجتثاثهم

 .'عوائق
فلو كان مجرمو الحرب من العرب، او من اي دولة اخرى من دول العالم الثالث، خاصة 
غير الصديقة المريكا وبريطانيا، فان هذه القوانين لن تعدل، بل ستطبق دون اي تأخير، 

ولكن يبدو ان مجرمي الحرب االسرائيليين على وشك الحصول على تفويض من 
بريطانيا، وكل الدول الغربية، لكي يقتلوا ما شاءوا، ومن شاءوا، من االطفال في قطاع 

غزة او لبنان، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، مثلما جاء في تقرير غولدستون، وهم 
 .مطمئنون الى عدم مثولهم امام العدالة ومحاكمها

' ' ' 
االبتزاز االسرائيلي البشع، والخنوع البريطاني المهين امامه، واالستجابة لشروطه، ربما 

يؤدي الى تحويل بريطانيا الى دولة من دول العالم الثالث، ويفقدها اهم مميزاتها 
الحضارية، فتعديل القوانين، نتيجة ضغوط خارجية، دون دراسة او تمحيص كافيين، 
وانطالقاً من مصلحة المواطن، والبلد نفسه، امر ال يتم اال في دول ال تعرف القضاء 

 .المستقل، ومبدأ الفصل بين السلطات، والتجارب الديمقراطية العريقة
قوانين محاكمة مجرمي الحرب ليست قوانين بريطانية في االساس، وانما هي قوانين 

بعد الحرب العالمية الثانية، والزم جميع الدول بها، ولذلك ' العالم الحر'عالمية تبناها 
فإنه ال يحق لبريطانيا ان تعدلها من طرف واحد، الن هذا التعديل يتعارض مع اتفاقيات 

 .جنيف ومعاهدات حقوق االنسان الدولية
العالم بأسره انتصر لضحايا النازية واتخذ االجراءات الكفيلة باالنتقام من مجرمي الحرب 
بتقديمهم الى العدالة والقصاص منهم، للتأكد بعدم تكرار جرائمهم ومحارقهم الجماعية، 

فلماذا يتواطأ هذا العالم اآلن مع مجرمي الحرب االسرائيليين فقط الن ضحاياهم من 
 .العرب والمسلمين؟ انها انتقائية بشعة تكشف عن انهيار في االخالق والقيم

بريطانيا التي تخطط لتعديل قوانينها هذا االسبوع لحماية المجرمين االسرائيليين، تتحمل 
مسؤولية اخالقية وقانونية تجاه الشعب الفلسطيني الذي تبيح اهدار دمه لمجرمي الحرب 

فبريطانيا تكرر بهذه الخطوة، . االسرائيليين، وتعطيهم ضوءاً اخضر لمواصلة مجازرهم
بل تؤكد، على عدائها للشعب الفلسطيني، واصرارها على مطاردته حتى في منافيه 

 .بانحيازها المخجل لجالديه الذين اقامت بريطانيا دولتهم على حسابه
الحكومة البريطانية بدالً من ان تكفّر عن جريمتها الكبرى في حق الشعب الفلسطيني، 

وهي المسؤولة عن مأساته وكل ما تفرع عنها من نكبات، تقدم على مواصلة هذه 
الجريمة حتى بعد اكثر من ستين عاماً من ارتكابها، بتوفير الحماية القانونية والسياسية 

 .لمن نهبوا ارضه، وشردوه في مختلف اصقاع االرض، بتواطؤ منها
نضم صوتنا الى اصوات النواب والسياسيين والفنانين والحقوقيين، وكل الشرفاء 

البريطانيين الذين عارضوا تغيير هذه القوانين، وافالت مجرمي الحرب االسرائيليين من 
المثول امام العدالة، واذا هناك حاجة ملحة للتعديل، فمن اجل تشديدها، والحفاظ على 

 .الحد األدنى من استقاللية القضاء
 
 

 يحاكمون انفسهم -انمار سالم 
وال يجوز . وبقيت تدافع عنهم الى ان استقروا . بريطانية هي من اتت باليهود الى هذه االرض المباركة

 النها ستدين نفسها. ان تتخلى عنهم او تدينهم

عـــلــى الـــشـــرفـاء أ ال  -أبـــــــو صـــــا لــــــــــــــح 
 يــنــهــز مــوا

ولكنهاـ مع كل األسف ـ ارتكبت عبر تاريخها حماقات .بريطانيادولة وشعباعريقةفي الديموقراطية
ومن أفظع هذه األخطاءالقاتلةالتي الزالت ماليين من المؤمنين .وأخطاءا ،اليمكن محوها أو حتى نسيانها

باهللا الواحداألحد،من مسيحيين ومسلمين،يتجرعون ويالتها،،ويصبون أفدح اللعنات على أولئك الذين لم 
جمع :أالوهو.بعد أن لحقت به لعنةالرب. لتحقيق حلم إبليس اللعين 1948و1947:يترددوا لحظة في

ويوم علمناأن مجرمي الحرب ) الصــهاينة(قتلة األنبياء،عصابات الشر والفساد :حفدته
إن الشعب البريطاني قد خطا أول خطوة على الطريق :وقلنا.الصهاينةسيعتقلون بلندن استبشرنا خيرا

الصحيح للتكفير عن أخطائه الفادحة، في حق المؤمنين ،من مسيحيي ومسلمي فلسطين 
ولكن أن يتم التراجع عن هذاالمسار الصحيح ال . ومقهوري ومجوعي ومحاصري غــزة.المغتصبة

 .وليصمدوا.وعلى الشرفاء في بريطانيا أال ينهزموا. نريده

kingdom of heaven - freedom 
i am sick of arabs where are 200 million against five million jews or just they 

good at football  
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 يصرون على اجتثاثهم

حل قضية دارفور ضرورة : ندوة في لندن :هيام حسان  
ودور أكبر مطلوب من المجتمع الدولي .. لضمان السالم

 بعد مرحلة االستفتاء

الحزب الشيوعي السوداني يقرر خوض  كمال بخيت  
 االنتخابات ويرشح نقد للرئاسة

 

حركة مصرية تعلن قائمة  أحمد القاعود  
سوداء للمتورطين في تبديد الغاز المصري 
يتصدرها نظيف وفهمي والكومي وحسين 

سالم 

محكمة مصرية تحدد جلسة لبدء محاكمة المتهمين    
 بمجزرة القداس في نجع حمادي

 

صحيفة حكومية تتهم الفقي بالفشل في    
مسؤول .. دفع عمرو موسى لمهاجمة مبارك

في المخابرات يؤكد قتل اسرائيل ألشرف 
 مروان

 

 !هل إسالمنا متناقض؟   

 

امام ' سي اي ايه'عملية خوست تضع    
 استحقاقات تتعلق بسياسة التكتم على قتالها

قتيال في ضربة صاروخية امريكية في منطقة القبائل    
 الباكستانية

' أمرا طبيعيا'اجتماع الدول الغربية ' فشل'ايران تعتبر    

 أنت تعمدت فلسطينيا.. جورج غاالوي رشاد أبوشاور  

 هل يفعلها أردوغان؟ محمد جالل سعدالدين  

 وتيه المفاوضات.. سالم الشرق األوسط محمد المحسن  

 المواضيع األكثر قراءة
 'الصغرى'اسرائيل وبريطانيا  عبد الباري عطوان   

نائبا بالحزب الحاكم يخيرون حماس بين 150: مصر   
ما : مبارك تسليم قاتل الجندي او مواجهة عمل عسكري

تردد عن تعديل مصر لورقة المصالحة كذب في كذب 

 سيادة مصر وسيادة الرئيس عبد الحليم قنديل   

 ...باألمس كانوا هنا صبحي حديدي   

good at football  

 سرائيل وبريطانيا الصغرى -عربي 
ومسألة استقاللية القضاء والعالم الحر لن )اسرائيل(ال ألوم بريطانياالتي أنجبت :الرائع عبد الباري عطوان

تشكل عائقا اذا ما تعلق األمر باألبنة المدللة ،لكنني ألوم أبناء جلدتنا الذين يفرشون السجاد األحمر للقتلة 
وستجدهم يطالبونهاقبل الكيان بتغيير هذا القانون ألن .والمجرمين ودم اهل غزة ما زال نهرا شالال 

 .مالحقته للمجرمين ستحرجهم وتعريهم من آخر ورقة توت 

 يا للعار يا للعار -بريطانيا / دحدوح 
عبدالبارى اكاد ال اصدق فبصراحه شديده كنت دائما اميل الى ان بريطانيا تختلف عن االخرين من .د

االنجلوسكسون ولكن اذا ما نجحت الحكومه العماليه فى تغيير القانون فلنقل على العداله السالم وستصبح 
 "الموز"اسوة بجمهوريات " البطاطا"حقا ومملكة" الصغرى"بريطانيا

 التشريعات من سيادة الدول -بن هويدي 
لماذا نعارض تشريعات اآلخرين ؟؟ أليس من حق الدولة أن تشرع وتستحدث قوانينها وفقا لما ترتأيه 

مناسبا لها ؟؟ نحن قد يكون لنا مالحظاتنا على تلك التشريعات من منظورنا العربي لكن ليست بالضروره 
 ..إلزام هذه الدولة أو تلك بوجهات نظرنا 

 عدالة بدون عدل -عربي شريف 
حتى وان تغير هذا القانون فسوف يذكر التاريخ انهم ارهابيون والدولة التي انجبت هذا الكيان بوالدة 

 قيصرية هي في طريقها الى الزوال

 عنوان بديل -يوسف السالمين 
 "الصغرى"و بريطانيا " العظمى"اسرائيل 

 ...الطير األبابيل" معجزة "األمل في  -تونس -عبد الستار العياري إعالمي ومدون 
إن هو " المهدي المنتظر"وإال " الطير األبابيل"لم يبق لنا سوى ان نستنجد بكواكب أخرى أو ننتظر معجزة 

حقيقة في صراعنا الوجودي مع الكيان الصهيوني الذي كون وأسس لوبيات صهيونية داخل الدول 
الحاضنةله وفي منطقتنا العربية التي أحتلت معظم دولها إحتالال باردا عبر التعاون اإلقتصادي الخفي 

والمتسارع عالوة على العالقات الدبلوماسية الواضحة مع بعض هذه الدول فأصبح قادته يجوبون وطننا 
العربي ذهابا وإيابا ويحضون بكل اإلحترام والتبجيل في ظل إرهابه ونازيته ضد جزء مهم من أمتنا فكيف 

لكن السؤال الجوهري -إسرائيل-نلوم بريطانيا األم األولى التي ولدت وربت وحضنت هذه اإلبنة المدللة 
هو أين التحركات العربية واإلسالمية في مثل هذه الحاالت ال سيما ونحن نمتلك عناصر القوة التي تمكننا 

من إيقاف ضغط الحكومة البريطانية على القضاء وترك التحركات القضائية سارية المفعول وبل 
 ..تطويرها

Tony Chidiac - Your Article 
As always, well done, Mr. Atwan. May you never tire of telling the truth as it is. 

If only we had more of you. 

 إسرائيل وبريطانيا الصغرى -محمد يعقوب 
لو كان للعرب والمسلمون ذرة إحترام لدى بريطانيا وغيرها من الدول الغربية لما رضخت بريطانيا ألوامر 

العرب كل العرب الذين عاصروا نكبة فلسطين وحديثى العهد يعرفون أن !!! إسرائيل وعدلت قوانينها
بريطانيا هى التى أصدرت وعد بلفور وبريطانيا ... بريطانيا كانت هى المجرمة األولى فى تكبة فلسطين

هى من هيأت الظروف إلقامة دولة اإلحتالل وبريطانيا هى من إحتقرت العرب وال تزال وهى من خدعت 
العرب بإتفاقية سايكس بيكو وبريطانيا هى من قدمت الجزر اإلماراتية إليران وهى من خلقت المشاكل 

بريطانيا وراء كل ... للعرب بعد إنسحابها من الخليج وبريطانيا هى من شجعت على غزو العراق وتدميره
مصيبة حلت بالعرب وفى المقابل العرب يستثمرون فى بريطانيا ويستوردون كل شىء ويصرفون الماليين 

أريد أن أعرف ما السر الذى يجعل العرب يركعون لبريطانيا ! فى شراء العقار والمالبس وكل شىء
 وغيرها من الدول الغربي

nabil alashtal - الجلد هو الحل لهذه الشعوب 
بريطانيا مع القوي والقوة موجودة لدينا ولكن سلبوها منا حكام االعتالل العرب وسلمها السرائيل والخلل 

بهذه الشعوب التي تبربر كثيرآ وتنوم كثيرآ والعالم تطور سياسيا واخذ حقوقه كاملة وحكم اال هذه 
الشعوب التي تستحق الجلد لكل فرد منهم مائة جلدة يوميا وعندما تتالم من الضرب تقول لماذا تضربوني 

مائة جلدك يوميا الن شعوب العالم اخذت حقوقها سياسيا اال انت ولهذا الزم تجلد حتى يكون عندك 
 .احساس وشعور مثل بقية البشر
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 .احساس وشعور مثل بقية البشر

 والخضوع.. زمن التراحع والخنوع  -الجزائر  -عبد المالك 
إن بريطانيا اآلن تحصد ثمرة ما زرعت وتؤكد عداءها للشعب الفلسطيني خصوصا ولألمة العربية 

فهل بإمكان الرئيس السوداني البشير مثال زيارة بريطانيا دون اعتقال ؟ أشك في .. واإلسالمية عموما 
ذلك ،إن العرب والمسلمين ال زالوا في غيبوبة من جراء صدمة حادث المنعرج الخطير في طريق النمو 
ولذلك فهم يفكرون تفكير سطحي ويحسبون كل مبتسم صديق وكل ما جاء من الغرب تقدم وكل ما جاء 

من العرب عداء يحب الحذر منه وال يعلمون أن الطرطة الجميلة قد تكون مسقية بالسم تقتل بمجرد 
التذوق ،و بأن بريطانيا العظمى تدحرجت وأمريكا أحرجت وإسرائيل عرجت واألمة العربية واإلسالمية 

دخل العدو بلدنا ونحن راجعون ودخل مدينتنا ونحن : فبأي ذنب ؟يقول قباني في إحدى روائعه ..أخرجت 
 .راجعون دخل بيتنا ونحن راجعون فواهللا ال نملك إال أن نقول إنا هللا وإنا إليه راجعون

 بريطانيا الصغرى -محمود محمد غرايبه . د
هناك دوله واحده عظمى األن في العالم هي فقط إسرائيل التي تتسابق كل دول العالم بما فيها الواليات 

أما ّأن . المتحده الصغرى أيضا إلرضائهاو تتكسر كل قوانين الشرعيه الدوليه المزعومه على ضفافها
للعالم أن يفهم مدى النفوذ والتغلغل الصهيوني في حكومات العالم الغربي وأعجب كيف تنادي حكوماتنا 

 إحمل محراثك وإتبعني!!! ولألسف بعض مثقفينا بالمراهنه على مواقفها تجاهنا

 السيد رئيس التحرير -الدكتورجما جمال 
فمن السهل ...ليس من باب المجاملة اإلشادة بشخص بسبب موقفه من الدفاع عن امته في هذه الظروف

لذا أرجو ان ...التعليق على مقال منشورلكن اإلشادة بصاحب المقال معضلة تحتاج إلى إستدالل منطقي
نحن يومياً .التعليق دون تناول مقاله 1يقبل السيد رئيس التحريرعبدالباري عطوان أن أشيد به في هذ

نتابع القدس العربي ؛ فهي نافذتنا على حركة العالم مرسومة بالكلمات ؛ وشخص رئيس 
التحريريختارموضوعات ال يلتقطها كل واحد لينشرها مقاالً ؛ هو أشبه بغواص اللؤلؤالذي يبحث عن 

ورغم .الغالي بما يساوي رحلته المتعبة في مهنة المتاعب التي ال ترضي أحداً وال يرضى عنها أحد أبداً
النيل من جريدة القدس العربي بقي السيد عبد الباري عطوان مثل أهل غزة صامداً أمام العدوان رغم كّل 

فالشجرة المثمرة ترمى بالحجر؛ فكيف بشجرة أصلها ثابت بفلسطين وفرعهافي قلوب الماليين ...الخدوش
 .وتحية ألسرة القدس

abusamii - جذورهم يهود 
اقاموا الدوله الصهيونيه على تراب فلسطين , والف اسفاه على ما يتغنون به من الديمقراطيه الكاذبه

يا سيدي المشكله تكمن في ضعف االمه العربيه . وشردوا اهلها وما زالوا يالحقوا الشعب الفلسطيني
 .واالسالميه و ينطبق عليناما درسناه في الصفوف االبتدائيه وهو أكلت يوم أكل الثور االبيض

 عداله بريطانيا و امريكا -عال من االردن 
جون ديميانيوك هو رجل قد ناهز السادسه و الثمانين عاما يعاني من سرطان الدم كانت السلطات 
االمريكيه قد جردته من جنسيته االمريكيه و طردته الى ميونخ في المانيا على سرير نقال تمهيدا 

هل هذه هي العداله التي تنادي بها . الف يهودي اثناء المحرقه  29لمحاكمته بتهمه المساعده في قتل 
الدول المتقدمه واذا كانت كذلك وال اعتراض على العداله لماذا لم يالحق شارون قضائياو هو في غيبوبته 

لماذا لم يحاسب عل مجازره التي ال تعد بدءا بمجزره قبيه و كفر قاسم ومذبحه خان يونس و صبرا و 
شاتيال و جنين و غيرها لماذا تحاول بريطانيا تجريدنا من حقوقنا كبشر و تجاهل الوقائع المثبته للجرائم 
االسرائيليه ضد الشعب الفلسطيني ألم تكن دماء اطفال غزه و اشالئهم الصغيره خير شاهد على ذلك نحن 

ال ننتظر العداله من بريطانيا و ال من امريكا فعدالتنا الي نريدها لن تتحقق بيد حلفاء اسرائيل 
 .ومناصريها 

 موسم االنتخابات والقضاء البريطاني -ابو عالء 
كنت اسمع دائما ان تشرشل سأل مستشاريه أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية إن كان الفساد قد تسرب 

ان بريطانيا بخير رغم كل الدمار الذي حدث، لكن يبدو ان : الى الجهاز القضائي ؛ ولما اجابوه بالنفي قال 
القضاء البريطاني صار خرقة لتنظيف اوساخ جنراالت اسرائيل المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد 

 االنسانية؛

 ال تحزن ان اهللا معنا -ابو حسام 
أعلم ما من اثنين اال وكان اهللا ثالثهما وال ثالث اال كان اهللا .األستاد الحبيب عطوان حفظك اهللا تعالى

فاغ قتراب نهاية اسرائيل وارده فى .رابعهما وال ادنى من دالك وال اكثر اال كان اهللا معهم اين ما كانوا
حتى ادا جاء وعد .كتاب اهللا عز وجل حيث قال اهللا تعالى لتفسدن فى األرض مرتيين ولتعلن علوآ كبيرا 

صدق المولى عز .اوالهما بعثنا عليكم عبادآ لنا اولى بأس شديد فجاسو خالل الديار وكان وعد اهللا مفعوال
فل نعقد املنا .وجل أدآ الأمل ال فى امريكا وال بريطانيا وال غيرها فكلهم أعداء اهللا ورسوله والمؤمنون
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فل نعقد املنا .وجل أدآ الأمل ال فى امريكا وال بريطانيا وال غيرها فكلهم أعداء اهللا ورسوله والمؤمنون
باهللا وعلى قادة العرب جمعا ان ينهضوا ويقفوا يدآ واحدآ ضد أعداء اهللا واعداء األسالم من قبل ان يأتى 

تحياتى لك أستاد عطوان ولكل الشرفاء من امثالك من بقى فى دمائهم غيره وحب . يوم ال مرد له من اهللا
 .اهللا اكبر وهللا الحمد.لهدا الدين العظيم

 ال آمن وال نظام بوجود اليهود -محمد جبرؤوتي 
حياكم اهللا أستاذ عبد الباري، ياسيدي دولة فيها يهود يستحيل أن يكون فيها / بسم اهللا الرحمن الرحيم

 .نظام أو أن تكون آمنة ولهذا السبب أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بإخراجهم من الجزيرة العربية

 ال تكيل بمكيالين يا أخ عبد البارى -أحمد المصرى 
قبل أن تلوم بريطانيا على ذلك لماذا ال تلوم تركيا التى يسبح البعض بحمدها صباح مساء وقد استقبلت 

بحفاوة وزير الحرب االسرائيلى ايهود باراك وأكدت له اليوم أنها واسرائيل جيران وأصدقاء وبينهما 
 .أولى بك لوم تركيا النها لم تعتقل مجرم حرب مثل باراك بدال من لوم االنجليز . تعاون استراتيجى

 ماذا نتظر اكثر من هذا -نادر من غزة 
واالن نعرف كل حكومات العالم المسمى الحر بل هو بقبضة اللوبي الصهيوني والمصيبه االكبر الحكومات 
العربيه تجري ورائهم وتتمنى رضاهم والمصيب االكبير ترأس بلير المؤيد مع بوش بالحرب على العراق 

والمسببين بموت الماليين بالعراق هو االن رائيس الرباعية ايوجد اكتر استهزاء بنا وبقضيانا اكثر من 
 هذا ؟

Moslom - هِينم ذَابع رِينِللْكَافو 
 نم هزِححزبِم وا همو نَةَألْفَ س رمعي لَو مهدَأح دوكُواْ يَأشْر ينالَّذ نمو اةيلَى حالنَّاسِ ع صرَأح منَّهلَتَجِدو

لُونما تَعملٍ عبِغَاف ا اللّهمذَابِ والْع ِإلَى َأشَد وندري ةاميالْق مويو لُونمعا يبِم يرصب اللّهو رمعذَابِ َأن يالْع 

 لهم الحق في ذالك -عبد المجيد البرهومي باريس 
في  80في المأة من ثروات العالم الغربي وبالتالي حوالي 90أخي عبدالباري ان اللوبي الصهيوني يملك 

المأة من اليد العاملة فيه وماذا نملك نحن سوى ثروات طبيعية ستنفذ يوما ما وكل عقولنا المبدعة في 
خدمة العالم الغربي اي تحت رحمة اللوبي الصهيوني فكل ما علينا هو الفكير في تكوين جيل جديد يفرض 

 نفسه فرضاحتى تراجع من اجله القوانين اما االن فلم نعطي لشبابنا اال الهزيمة او روتانا بانواعها

 اسرائيل هي الوجه الحقيقي لبريطانيا -نجاة هاشم 
وهكذا فإنه ال غرابة البتة ... هناك مثل يهودي يقول إذا أردت أن تعرف ما يخفيه اآلباء فانظر إلى األبناء

فيما تعكف عليه حكومة بريطانيا الحالية من سن قوانين في صالح السفاحين االسرائليين، كيف ال وهي 
التي أوجدت ذلك الكيان الشيطاني وترعرع في كنفها أيام االنتداب البريطاني، لن أخوض في التاريخ 

السحيق ولكن إلى زمن غير بعيد، ما تعكف عليه حكومة براون هو استمرار للحرب غير المعلنة على 
هي نفس الحكومة التي قطعت . المسلمين والعرب في بريطانيا والعالم منذ تفجيرات لندن وما تالها

عالقاتها مع المجلس اإلسالمي البريطاني واتهمته باإلرهاب ومعاداة السامية في بدايات العام الماضي 
وهي نفس الحكومة التي عرضت إرسال قوات بريطانية إلى الحدود مع غزة لمنع تهريب السالح وهي 

اسرائيل وبريطانيا .. نفس الحكومة التي ستتمكن من إدخال التشريع الذي تريده هي نفسها قبل اسرائيل
 وجهان لعملة واحدة

abufahd -  فى العالم............... أقدم ديموقراطية و أصغر دولة 
وزارة ) خياطين(ترزية .. ام الديموقراطيات و أقدمها ترضخ ألصغر دولة فى الشرق األوسط .. نعم 
البريطانية يقومون بتفصيل القوانين المناسبة لليهود فقظ و أما لبس الحجاب و بناء المساجد و !! العدل

لماذا يحصل مجرمي الحرب . المآذن و التحسيس على أجساد المسافرين بالمطارات فلها قوانين أخري 
اليهود على كارت بالنش وتفويض كامل باإلجرام ويحصل العرب والمسلمين على الخنوع البريطاني؟ لماذا 

نبكي كالنساء علي ملك لم نحافظ عليه مثل الرجال؟ قديما كان الزعيم الخالد يطرد السفير البريطاني من 
اليوم المندوب السامي اإلسرائيلي فى القاهرة له الحق فى قبول أو رفض مرشح رئاسة .. مكتبه 

مليون قتيل ولكن العالم ال يعرف وال يسمع سوي عن  52ضحايا النازية فى الحرب كانوا . الجمهورية
 .فلها اهللا .. أما محرقة و كارثة و هولوكست فلسطين .ستة ماليين المحارق من أبناء شعب اهللا المختار

 العدالة الغربية الناقصة -مستر توتي السعودي 
 هذا يكشف نفاق الغرب وازدواجية عدالة المنقوصة

 كان يجب محاكمة بريطانيا على وعد بلفور -قطر  -عبداهللا 
االستاذ الفاضل عبدالبارى اليهود عرفوا كيف يستفيدوا ويستغلوا الفرصة ويضربوا ضربة العمر تحت 

حروب فشلوا فيها 4مسمى وعد بلفور البريطانى وبدال من معاقبة بريطانيا تهربت فورا خاض المسلمين 
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حروب فشلوا فيها مسمى وعد بلفور البريطانى وبدال من معاقبة بريطانيا تهربت فورا خاض المسلمين 
لذكاء اسرائيل حيث استعانت بامريكا الدولة العظمى وبدال من معاقبة امريكا هى االخرى على الفيتو تعامل 

معها المسلمين كصديق حبيب مخلص ماهذا يامسلمين اعدائكم امامكم وانتم تتعامون اذن يستحق 
المسلمين سيطرة المحتلين عليهم اما اسرائيل تعرف كيف تتقن فن اللعب استطاعت تطويل مدة السرقة 

فأصبحت واقع استطاعت التغلغل فى العالم بشتى السبل ومدت جذورها فالتربة مهيئة واجبرت المسلمين 
وهنا الكارثة على الرضى بالتقسيم وهو حرام فاالسالم اليجيز مباركة السارق على سرقتة واذا ما قامت 

اسرائيل بتغير حكم القضاء البريطانى نتعجب ونحن السبب فلم نقلب الدنيا اساسا على بريطانيا 
 0وامريكاوسامحناهم 

 العلوالكبيروالسقوط السريع والمريع -حسن 0ا0خ0ع
)وقضيناالى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في االرض مرتين ولتعلن علواكبيرا(بسم اهللا الرحمن الرحيم

ان من اهم مظاهرهذاالعلوان اسرائيل تعربدوتتغطرس وتقتل وتخالف كل االعراف 0صدق اهللا العظيم
التغوالت واالمالءات  0والقوانين الدوليةثم تجدالحمايةمن الدول الكبرى ومن مجلس االمن

وهي في مأمن من العقوبات والمساءالت عن 0االسرائيليةتجدلهاطريقاللتنفيذعبرالبوابةاالمريكية
ومع كل ماتقدمه امريكاالسرائيل من دعم مالي ومعنوي ومن 0جرائمهاالبشعةبواسطةالفيتواالمريكي الظالم

مظلة حمايةدوليةلجرائمهاضدالشعب الفلسطيني فانهاتتعالى على امريكاوتعتبران واجب 
اسرائيل غافلةعن ان هذا 0امريكاهوخدمتهاوالسيرحسب رغباتهاولوكان ذلك ضدالمصلحةاالمريكيةالعليا

 العلوالكبيرسيعقبه سقوط مريع 

 .لن يتضرر العرب أكثر من بريطانيا العجوز بهذا التعديل -سـعيد جســار 
لقد أشرت في تعليق سابق إلى سعي حزب العمال إلى تعديل القوانين المتعلقة بمحاكمة مجرمي الحرب 

وليس هذا بمستغرب ... فرحى هذه القوانين قد تطحن بعض أقطاب هذا الحزب.مادام ذلك يتعلق بالصهاينة
ولطالما أشرت إلى أن . على دولة كانت جريمتها بحق الشعب الفلسطيني اعظم من المحرقة النازية 

قوانين العدالة الدولية لدى الدول االستعمارية تعطل بلمح البصر إذا طال سيفها رقاب الصهاينة وحلفاءهم، 
ال نستغرب .. بسرعة تفعيل هذه القوانين إذا كانت مفاعيلهاسيوفا مسلطة على رقاب العرب والمسلمين 

عداء بريطانيا للعرب ، ولكننا نستغرب استباحة حمى أركان صروح البنان القانوني البريطاني العريق 
ببساطير الجنراالت الصهاينة ، هذا القانون العرفي المتميزالذي يعد معلما من معالم الحرية والديقراطية 

 .لن يتضرر العرب والمسلمون أكثر من بريطانياالعجوز بهذا التعديل المنشود إذا تم فعال. وحقوق اإلنسان 

 اسرائيل وبريطانيا الصغرى -محمد العلي 
يا اخ عبد الباري اسرائيل كبرى ليس على بريطانيا فقط ولكنها كبرى على امريكا وعلى العالم ماعدا 

المقاومه الممثله في حزب اهللا وحماس فلو كان هناك دعم للمقاومه من اصحاب المليارات العربيه لتغيرت 
 المعادله

 اسرائيل وبريطانيا الصغرى -صالح السناني 
أستاذي عبدالباري اما زلت تؤمن بديموقراطية العالم الحر ودفاعهم عن حقوق األنسان؟؟؟؟ انها لكذبة 

الحقوق لألقوى وهم األقوى . كبرى يروجها الغرب ألبتزاز اموالنا والضغط على حكوماتنا الخانعه لهم 
مثل هذه القرارات وليكن شعارنا بيدي ) مصر او األردن(فبدل ان نلوم بريطانيا فلتصدر اي محكمة عربية 
 ال بيد عمر ولكن هيهات هيهات فأنى لميت حراك

 يجب ان نكون مؤثرين في بريطانيا - abdelrezak toutaouiعبد الرزاق طوطاوي الجزائر.ا
االمر ليس مستغرب فاللوبي الصهيوني مؤثر في الحياة السياسية البريطانية مند زمن الروتشلديين والى 

اوليست بريطانيا هي الحليف .اليست بريطانيا من سلم فلسطين الحبيبة الى الكيان الصهيوني.اليوم
لكن مع هدا كله يوجد شرفاء في بريطانيا والرهان يجب ان .االستراتيجي االول للواليات المتحدة االمريكية

يكون عليهم وهده مسؤوليتنا كعرب ومسلمين ان نناضل سلميا وديمقراطيا لكسب الراءي العام الى صفنا 
يلزمنا عمل كبير وشاق ومدروس لكن اكيد ادا وضعناهدا االمر نصب اعيننا وجعلناه احد اولوياتنا سنرى 

 .ومن اجل ان تسود العدالة في العالم فاننا نضم صوتنا الى اصوات احراربريطانيا.ثماره في المستقبل

 اين الخيانة واين الكرامة -نشأت عليان 
انظروا بين هوالء وبين ابناء جلدتنا الذين يقولوا انهم عرب ويطالبون بمساعدة اسرائيل في حرب اناس 
عزل اال من رحمت اهللا والحجة هي انتقام الخينا الشهيد المصري والذي اكاد اجزم واقسم انه قتل بفعلهم 
حتي تمر مصالح حزبهم ويبقي هذا الحزب يرعي في حمي شعب مصر الحبيب ويمنع عنه قبل يمنع عن 

غيره الضوء فالثمن الذي طلب منهم ليبقوا علي كرسي السلطةاغلي من دم شعبهم وشعوب المنطقة 
شريف يجاهد لحماية حقوق اخيه االنسان فبرغم !!! باسرها اضم صوتي لصوتك سيدي ومع كل انسان 

 )فاين الخيانة واين الكرامة في كفتي هذا الميزان(انهم اجانب اال انهم اقرب لنا ممن يحكم مصر 

 لعيون اسرائيل -على 
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 لعيون اسرائيل -على 
لعيون اسرائيل ولحماية مجرمى الحرب الصهاينه يتم تغيير القوانين وينتهك القضاء و تصبح ال قيمة 

القضاء البريطانى العريق و المعروف بمصداقيته . لالخالق والمواثيق و المعاهدات و حقوق االنسان 
 .يعبث فيه كرمان عيون الصهاينه 

 o Longer Great* -محمد السوداني 
 لم تعد بريطانيا دولة عظمي منذ زمن طويل ولكن حقدها تجاه كل ما هو عربي أو إسالمي لم يتغير

 بريطانيا هي كما هي -أبوالخل 
أستاذنا الكبير ليس مستغربا على أي حكومة غربية أن تحمي من يقتل المسلمين ماذا يفعل جنودهم في 

العراق وأفغانستان واليمن والسودان والصومال بطريقة مباشرة وغير مباشرة من قتل وسلب للثروات إن 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان لهم هم فقط فهم العالم األول وأعتقد وبنظرة سوداوية رغم التقدير الكبير 

لجهود جورج جالوي ومن هم على شاكلته مجموعة ورود في حديقة قذرة ماذا نشتم منها فقد اخترعوا 
األمم المتحدة لتحقيق مصالحهم فإن تعارضت معها قفزوا فوقها وذهبوا بدونها وإسرائيل ترفض أكثر من 

قرار وال أحد يلزمها فهم من وضع القانون لما كان يخدم الصهاينة وهم من يغير القانون لما يجلبهم 80
للمحاكمة شغله بسيطة وتخرج علينا جمعيات حقوق اإلنسان تشجب وتستنكر التغير في القانون على 

 الطريقة العربية والمجرمون يسرحون ويمرحون وننسى ذلك بعد حين

 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 . ا6ساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقين ادخال ا6سم ا6ول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب ا6سماء المستعارة

 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث 6 تزيد عن 
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