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قبل أسبوعني زار فريق الرقابة التجارية سوق 
السمك وانخفضت سلة الربيان من 70 إلى 

50 دينارًا يومها.

تقرير: املشكلة احلقيقية وراء أزمات الشرق 
األوسط.. اقتصادية.

٭ بارك اهلل فيكم.. عاد كل يوم روحوا هناك 
مو بالسنة مرة!

٭ أزمات املنطقة ليست بحاجة إلى سبب.. تظهر 
وتختفي وتعود.. بكيفها!
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السايرزم

تراقص قلب اإلنسانية فرحا 
مبناسبة اإلشادة التي أطلقتها 

»منظمة الهجرة العاملية« بالدور 
النبيل الذي يقوم به صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الصباح، حفظه اهلل، 

وهو دور وصفته املنظمة بانه 
دور فعال أسهم في حتسني أداء 
برامجها في التعامل مع األزمات 
اإلنسانية احلرجة التي يتعرض 

لها املشردون في العالم.
>>>

في »تويتر« قرأت تغريدة 
لإلعالمي بدر املساعيد يقترح 

فيها حتويل هذه اإلشادة األممية 
الثمينة إلى سعي كويتي رسمي 

يهدف إلى ترشيح »القائد 
اإلنساني« صاحب السمو 

األمير جلائزة نوبل للسالم. 
وبدوري أثني على هذا االقتراح 

الذكي، فهذه اجلائزة الدولية 
املرموقة تليق باملنزلة الرفيعة 

لصاحب السمو وبسيرته العطرة 
وجهوده الدؤوبة في مضامير 

السالم والتنمية وبناء الصروح.
>>>

من شأن هذه اجلائزة أن تعزز 
فكرة »كويت اخلير« كعاصمة 
للجهود اخليرية. وهي فكرة 

طيبة نافعة تتحول معها 
الكويت إلى مجال حيوي في 

املنطقة خلدمة اجلهود اإلغاثية 
واألنشطة الطبية واإلسعافية 

في مواجهة احلروب والكوارث 
الطبيعية، وليس ذلك باألمر 

الغريب على الكويت التي كان 
ساحلها في كاظمة يستضيف 

املستشفى العائم التابع للجيش 
البريطاني إلنقاذ جرحى احلرب 

العاملية األولى.
>>>

الكويت منبع اخلير وموطن 
الفزعة ومهد األيادي البيضاء. 

إنها ذلك التاريخ املجيد الذي 
اختصره الشاعر بن لعبون 

في مدحه جلابر العيش، حاكم 
الكويت الثالث، الشيخ جابر بن 

عبداهلل بن صباح األول حني 
قال:

»جابر لنا سدره واحنا 
عصافير.. ما ضيم عصفور جلا 

في جواره«.

نوبل والعطاء النبيل

محطات
سامي عبداللطيف النصف

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

لنبدأ بتعريف صحيح لظاهرة »الصهاينة العرب« كي 
نعلم متى بدأت وتأثيرها على مسار الصراع العربي 

ـ االسرائيلي طوال عقود، واعتقد ان التعريف العلمي 
والبديهي لذلك املسمى هو صحة اطالقه على عرب، 

ومنهم الفلسطينيون بالطبع، يشاركون الصهاينة غير 
العرب رغبتهم في سفك الدم الفلسطيني وهدم مبانيه 

والتوسع على حساب اراضيه، لذا فمن يعمل على حتقيق 
ذلك الهدف حتت اي شعار اسالمي او قومي.. الخ فهو 
»صهيوني عربي« اشبه متاما بالصهيوني االسرائيلي.

>>>
عبر تاريخ القضية الفلسطينية الذي ميتد ملا يقارب 

القرن من الزمن، تلبّس »الصهاينة العرب« بلباس التشدد 
واملزايدة في الوطنية خلدمة الهدف السالف ذكره، لذا 
فحقائق التاريخ التي ال تكذب تظهر بشكل جلي ان ما 

دمر القضية الفلسطينية وخّسرها كل حروبها، وأسال 
دماء ابنائها، ورقص طربا على احتالل اراضيها وتهجير 

مواطنيها وهدم مبانيها، هم املتشددون واملزايدون 
واملطبلون واصحاب االصوات العالية التي تسارع بعد كل 

هزمية لتخوين احلكماء والعقالء ملنعهم من إبداء آرائهم 
املمانعة للحروب وسفك الدماء وخسارة االراضي عبر 
ادعاء االنتصارات الكاذبة والتقدم السريع لـ .. اخللف!

>>>
في العام 1937 رفض املتشددون واملزايدون من »الصهاينة 

العرب« قرار »جلنة بيل« امللكية البريطانية الذي دعا 
النشاء دولتني فلسطينية على 90% من االرض ويهودية 

على 10%، وقبل اليهود برئاسة وايزمن ذلك القرار وراهنوا 
على رفض اجلانب الفلسطيني املتشدد له، وهو ما مت، 

وطار زعيم التشدد امني احلسيني إلى هتلر وموسيليني 
ولم يستمع احد للحكماء الذين دعوا لقبول قرار اللجنة، 

ولم يحاسب املتشدد احلسيني قط على اجتهاداته 
اخلاطئة، لذا عاد لتكرارها برفضه قرار التقسيم عام 

1948 ودعوته للحرب وسالت الدماء ومتت خسارة املعارك 
واالراضي حتت رايات التشدد املعتادة التي يحمل راياتها.. 

الصهاينة العرب!
>>>

واستمر املتشددون في تدمير القضية الفلسطينية عبر 
انشاء املنظمات املتطرفة وخطف الطائرات والهجوم 

على املطارات والسفارات والدخول في حروب االردن 
ولبنان واالنحياز لصدام في قضية حترير الكويت، 

ولم يحاسبهم احد قط على جرائمهم تلك، وآخر افعالهم 
خطفهم لـ 3 شبان اسرائيليني وعدم حتى محاولة تبادلهم 
مع االسرى الفلسطينيني، بل تعمد قتلهم العطاء اسرائيل 

الذريعة الالزمة لشن احلرب على غزة وقاموا بإعالن 
االنتصار املسبق فيها، ثم وعد املتشددون من يناصرهم 

من الصهاينة العرب بأنها لن تكون االخيرة بل البداية 
لسلسلة حروب قادمة سيسفك فيها الدم الفلسطيني 

انهارا وسيتم هدم ما مت بناؤه حتت رايات النصر الكاذبة 
واملخادعة، وبالطبع لن يسمح احد بالنقد او حتى التساؤل 
عن كيفية تعويض الـ 20 الف صاروخ التي اطلقت.. ولم 

جترح أحدا!
>>>

آخر محطة:  1 ـ في كل حرب تدخلها اسرائيل وتنتصر فيها 
يتم خلق جلان حتقيق محايدة للمحاسبة وحتسني املسار 

في املرات املقبلة، لذا يتم تكرار االنتصار، في كل حرب 
يدخلها العرب ويخرجون منها وهم املقتولون واملأسورون 

ومدمرو البناء ومهدورو الدماء يتم اعالن النصر بشكل 
سريع كي ال تتم محاسبة القصور، لذا تتكرر الهزائم، 

وفي هذا السياق هل حوسب من امر بخطف وقتل الشبان 
الثالثة؟

2 ـ ذكرت صحيفة »الفايننشيال تاميز« في عددها 
امس ان اكبر الرابحني من حرب غزة هم املتشددون في 
الطرفني الفلسطيني واالسرائيلي، واكبر اخلاسرين هم 

املعتدلون مما ميهد الستمرار احلروب..!
3 ـ العقالء واحلكماء والليبراليون العرب هم آخر من 

ينطبق عليهم مسمى »الصهاينة العرب« كونهم املطالب 
االول مبنع احلروب غير املتكافئة ووقف سفك الدم 

الفلسطيني وهدم مبانيه.

الصهاينة العرب 
ظاهرة قدمية!
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