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 املبادئ هي األســـس والركائز 
الفكرية التي تصاغ منها القناعات 
الفكرية املؤسسة للمواقف العملية 
لألفـــراد واجلماعـــات، واملبادئ 
واألهداف التي نرتضيها ألنفسنا 
التي تشـــكل  وملجتمعنـــا هـــي 
املعايير املوضوعية لتقييم ذواتنا 
ومساراتنا من حيث نسبة اإلخفاق 

أو النجاح، فإذا أردنا كمجتمع نام أن 
نقيم وضعنا ســـلبا أو إيجابا يتعني علينا أن نعرضه على 
ســـلة املبادئ واألهداف التي قررناها وارتضيناها وتساملنا 

عليها مبسمى الدستور.  
  وما يهمني تقييمه بعد هذه املقدمة وضع املواطنة الكويتية 
من حيث متتعها بالرعاية السكنية في وطنها الكويت من خالل 
مبادئنا الدستورية، وينص الدستور في مادته السابعة على أن 
«العدل واحلرية واملساواة دعامات املجتمع، والتعاون والتراحم 
صلة وثقى بني املواطنني»، وفي املادة الثامنة من الدســـتور 
«تصون الدولة دعامات املجتمـــع وتكفل األمن والطمأنينة 
وتكافؤ الفرص للمواطنني» أي تصون العدل واحلرية واملساواة 
تلك الدعامات املذكورة في املادة السابعة. وفي املادة ٢٩ من 

الدستور «الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية». 
  إذن الرعاية السكنية لكل من املواطن واملواطنة في الكويت 
حق يرتكز على مبادئ دســـتورية تعززهـــا بعمق املبدئية 
الشرعية والعقائدية اإلســـالمية باعتبارنا مجتمعا إسالميا 
ينص دســـتوره املدني في مادته الثانيـــة على «دين الدولة 
اإلسالم، والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع»، وملا 
كان قانون الرعاية السكنية ٤٧/ ٩٣ ينطوي على ثغرات تغفل 
جتسيد حق الرعاية السكنية لفئات من املواطنات على أرض 
الواقع جاءت املطالبات من هذه الفئات تســـاندها مؤسسات 
من املجتمع املدني منذ ســـنوات بإجراء تعديالت في قانون 
الرعاية السكنية املذكور ليتطابق مع مبادئ الدستور ومبادئ 
الشريعة في إنصاف املواطنة أسوة باملواطن، وحتركت اجلهود 
التشريعية في البرملان إلحداث التغييرات لسد مواطن اخللل 
في القانون، ولكن في هذه املرة وخالفا للجهود التشريعية 
بالنسبة ملسودة قانون احلقوق االجتماعية واملدنية األخرى 
للمواطنة حيث خضعت لنظر ودراســـة مؤسسات املجتمع 
املدني لتضع بصمتها الفاعلة وتعبر عن شراكتها احلقيقية 
في صناعة التشريعات املدنية عبر سنوات من اجلهود املثمرة، 
فإن التعديالت األخيرة في قانون الرعاية السكنية رقم ٩٣/٤٧ 
التي أقرها مجلس األمة بأغلبية ٤٦ نائبا ووزيرا في جلسة ٢٩ 
ديسمبر املاضي، ولم تقدم مسودتها قبل إقرارها في املجلس 
ليستطلع رأي مؤسسات املجتمع املدني القريبة من معاناة 

املواطنني وهمومهم، وال أدري ملاذا 
أبعدت مسودة هذه التعديالت عن 
تفعيل مبدأ شراكة املجتمع املدني 
بالرغم من أن حق املسكن اآلمن 
يفوق بقية احلقوق املدنية األخرى 
ويتقدم عليها برغم أهميتها؟ لذا 
جـــاءت التعديالت غيـــر معبرة 
وال محققة لطموحات شـــرائح 
عديدة وعدد كبير من املواطنات 
في حتقيق األمن الســـكني واالجتماعي. بعد ذلك دعا نائب 
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير اإلسكان ووزير 
التنمية الشيخ أحمد الفهد إلشراك مؤسسات املجتمع املدني 
في وضع بصمتها على الالئحـــة التنفيذية للتعديالت التي 
متت على قانون الرعاية السكنية، وهي خطوة جيدة تؤسس 
عمليا حتقيق مبدأ شـــراكة املجتمع املدني مع أجهزة الدولة 
التنفيذية، وقد مت فعال لقاء مع ممثالت هذه املؤسسات بتاريخ 
٢٥ يناير ٢٠١١م، وجرى االســـتماع ملقترحاتهن على قانون 
الرعاية الســـكنية وتعديالته. أما ما نتيجة اللقاء وأثره في 

ترسيم مسودة التعديالت؟ 
  فاجلواب: ال شيء يذكر. وهو ما توقعناه مسبقا وإن ظل 
في اخلاطر بصيص أمل على قاعدة خذ وطالب، فمؤسسات 
املجتمع املدني املهتمة باألمر إن اســـتطاعت أن تكيف بعض 
البنود بدرجة طفيفة فهي ال تســـتطيع فعال أن تغير الواقع 
املفروض لهذه التعديالت التي لم تشـــارك في رسمها. وهذا 
ما وجدناه في مسودة الالئحة التنفيذية التي قدمتها اللجنة 
املعنية برسم الالئحة في اجتماعها الثاني مع مؤسسات املجتمع 
املدني صباح األربعاء ٩ اجلاري، لم تغير مالحظات ممثالت 
هذه املؤسسات في واقع تنفيذ هذه التعديالت أي شيء، ولم 
تضف لها أي شيء يستحق الذكر. لذا ارتأينا في تقريرنا الذي 
رفعناه عن الرابطة الوطنية لألمن األسري (رواسي) وجلنة 
إنصاف املواطنة الكويتية (إنصاف) للجنة املعنية بتاريخ 
٢٥ ينايـــر املاضي أن يكون متضمنـــا في معظمه املقترحات 
لتشريعات منصفة جلميع فئات املواطنات في حق الرعاية 
السكنية، ونعتقد أنه يستحق الدراسة ملشروع قانون تعديالت 
تشـــريعية أكثر إنصافا من احلالية ما ميكن أن تسعى إليه 
احلكومة ممثلة في وزارة اإلسكان ووزيرها الطموح ذي الهمة 
العالية الشيخ أحمد الفهد، ومتى ما متت هذه اخلطوة وغذيت 
بشراكة املجتمع املدني في مرحلة التشريع فحينئذ نكون قد 
حققنا القانون الناضج في حتقيق الرعاية السكنية جلميع 
املواطنات مبختلف ظروفهن وفئاتهن، وأجنزنا املصداقية في 

انسجامنا مع مبادئنا الدستورية والشرعية اإلسالمية.
  amam_١٤@yahoo.com 

 د.خديجة المحميد

 مبدئية الرعاية السكنية

 مبدئيات

 رحم اهللا أبا بكر الصديق ے 
الذي كانت أول كلمة ألقاها للشعب 
بعد انتخابه: «أال إني وليت عليكم 
ولســـت بخيركم، فإن أحســـنت 
فأعينوني وإن أسأت فقوموني» 
فكانت هذه الكلمات مفتاح العالقة 
الرائعة بينه وبني املسلمني جميعا، 
وأيضا بينه وبني غير املسلمني من 

مواطني الدولة. 
  هذه الشفافية الرائعة هي التي جعلت قبطيا يتجشم عناء 
الســـفر من مصر الى املدينة ليشتكي ابن أمير مصر «عمرو 
بن العاص» ولوال ثقته بعدالة احلاكم ملا فعل ما فعل، وكان 

له ما أراد، وأخذ حقه حتى رضي عن قناعة تامة.
  كم كنت أمتنى ان يقتدي كثير من حكام العرب بأسالفهم 
العظام، ولو انهم فعلوا ذلك ألراحوا واستراحوا، ولكنهم لم 
يفعلوا فكانت االضطرابات والقالقل والقتل والتدمير والفساد، 

كل ذلك أدى الى تخلف البالد والعباد.
  إن الشواهد احلية التي نراها هذه األيام تؤكد عمق الهوة 
بني بعض احلكام وشعوبهم، كما تؤكد ان كل التدمير واملآالت 
املؤملة لبعضهم كانت بسبب استغفال هؤالء لشعوبهم وكأن 
هذه الشـــعوب مصابة بإعاقات دائمة في الفهم والسلوك فال 

تعرف حقيقة ما يفعله حكامها وال حجم الفساد في البالد.
  كيف ميكن ان يصدق شـــعب أن حاكمه لم يستطع فهمه 
إال بعـــد أكثر من عقدين من الزمن؟! ثم ألم يفكر هذا احلاكم 
في انه إن كان صادقا فيما يقول فهو ال يصلح للبقاء مطلقا 
وإن كان غير ذلك فهو ايضا ال يصلح حلكم شعب لم يفهمه 
وال يعرف مطالبه إال بعد عقود، هل كان هذا احلاكم يظن ان 
الشعب سيصدقه؟ الرئيس املصري السابق قال ـ في احدى 
خطبه لشعبه وفي عمق األزمة انه يترحم على أرواح الشهداء، 
ويعد مبحاكمة قاتيلهم! ولو كان هذا احلاكم عاقال ألدرك ان 
كل فرد من شعبه يعرف ان قتل هؤالء مت مبعرفته ورضاه! 
ثم يتحدث عن تدخالت خارجية في تلك املظاهرات، ومؤامرات 
داخلية وغير ذلك، يقـــول ذلك وهو يدرك انه يقول كالما ال 
صحة له، وأرجح انه كان يدرك ان شعبه لن يصدقه! الشيء 
احملير لهذا النوع من احلكام انهم يرددون دائما ان شعوبهم 
متعلقة بهم، بل انهم هم الشعب والشعب هم وال شيء آخر! 
ويقولون هذا الكالم عندما تفوز أحزابهم في االنتخابات، مع 
انهـــم يعرفون ان هذه االنتخابات مزيفة، ومع انهم يعرفون 
ان الغالبية العظمى من شـــعوبهم ال تريدهم، ومع هذا كله 
يكابرون ويؤكدون عشـــق الشعوب لهم! هل هذه مكابرة أم 
جهل أم ســـوء ظن بعقول الشـــعوب؟! ويقول هؤالء انهم ال 

يقبلون بأي إمـــالءات خارجية! 
القول،  املواطن من هذا  ويعجب 
كما استغربه من كان ميلي عليهم 
إرادته عشرات السنني وتساءل: 
ملاذا إذن كنا ندفع لهم املليارات؟ 
أقول: هل هذا القول يعد استخفافا 
بعقول الشعب أم ان هذا النوع من 
احلكام غبي الى درجة انه يصدق 

ما يقول؟!
  كلمات غريبة سمعناها في تلك الفترة وكلها تعطي مؤشرات 
سلبية عن هذا النوع من احلكام، بل وكلها كانت تثير الشعب 
أكثر مما كانوا عليه.. وكان مما قيل: إن الشعب املصري غير 
مهيأ للدميوقراطية! وهذا يعني ببســـاطة ان الديكتاتورية 
هي األفضل لهذا الشعب! هذا القول ذكرني بقول بعض قادة 
إسرائيل: إن الديكتاتورية في مصر أفضل من الدميوقراطية 
ألن الدميوقراطية قد تأتي مبتطرفني! ولكن ان يقول قائد كبير 
هذا القول لشعب مثل شعب مصر ففيه حط كبير من شأنهم، 
واســـتهانة بهم، فكيف يستسيغ هذا القول؟ بل وكيف يريد 
من الشعب ان يصدقه؟! ومن غرائب كلمات بعض احلكام انه 
هدد بقطع األعضاء التناسلية جلميع قيادات املعارضة إذا لم 
يتوقفوا عن معارضته ويتركوه يعمل ما يشاء! أرأيتم أغبياء 
مثل هؤالء احلكام؟! قائد آخر وعد شـــعبه ان يشاركهم في 
املظاهرات التي تطالب بإزاحته عن احلكم والذي استمر اكثر 
من ٤ عقود! لكنه من جانب آخر هدد مبعاقبة شيوخ القبائل 
التي ينتمي اليها املعارضون! ولســـت أدري كيف يستسيغ 

هذه األقوال، وكيف يرى تأثيرها على شعبه؟!
  على كل األحوال فالتاريخ البشري يؤكد ان الشعوب هي 
التي تصنع تاريخها، وانه ما من قوة تســـتطيع إيقافها إذا 
رغبت في أي تغيير تريده، كما أثبت هذا التاريخ ان الذي يطيل 
عمر الدولة هو حسن العالقة بني احلاكم واحملكوم، كما أثبت 
كذلك ان العدل في املعاملة هو أهم طرق االلتقاء بني الطرفني. 
مجموعة من حكامنا ـ لألسف ـ يعتبرون شعوبهم جزءا من 
ممتلكاتهم الشـــخصية يفعلون بهم ما يشاؤون، وألن صبر 
الشعوب له حدود ـ هكذا أثبت التاريخ ـ فإن جميع الثورات 
كانت نتيجة غباء احلكام واستهتارهم وسوء تقديرهم لألمور. 
أمتنى من كل حكامنا أن يعيدوا النظر في مصالح الشعوب 
وان يحققـــوا لها متطلباتهـــا وان يعرفوا انهم امنا أصبحوا 
حكاما بفضل تلك الشعوب التي أذاقوها البالء، إن فعلوا فإنهم 
يخدمون أنفسهم وشعوبهم وإال فأغلب ظني أن ذكاء الشعوب 

سيجعلهم من «املخلوعني» في نهاية املطاف.
  malharó@hotmail.com 

 د.محمد علي الهرفي

 أيهما الغبي..
   الشعوب أم حكامهم؟

 وجهة نظر

 
  

العربية    تأسست اجلامعة 
بتاريخ ٢٢ مارس ١٩٤٥ من سبع 
دول عربية «مصر ـ العراق ـ 
لبنان ـ الســـعودية ـ االردن ـ 
ســـورية ـ اليمن» وقد وصل 
عدد الدول املنضوية حتت لواء 
اجلامعة ٢٢ دولة، وهذا العدد 
قد يكون مرشحا للزيادة ليس 
بســـبب انضمام دول جديدة 
وإمنا بانفصال بعض الدول كما 
هو متوقع من نتائج االستفتاء 

بجنوب السودان.
  ويبلغ عدد الشعوب العربية 
٣٥٤ مليون نسمة (تقديرات 
٢٠١٠) وتغطي مســـاحة دول 
اجلامعة العربية نحو ١٤ مليون 
كم مربع، وقد تعاقب على رأس 
االمانة العامة للجامعة العربية 
منذ تأسيســـها ٦ أمناء كلهم 
من مصر باستثناء واحد هو 
القليبي من تونس،  الشاذلي 
وهم على التوالي: عبدالرحمن 
عزام ١٩٤٥، ومحمد حســـونة 
١٩٥٢، ومحمود رياض ١٩٧٢، 
الشـــاذلي القليبي عام ١٩٧٩، 
واحمد عصمت عبداملجيد ١٩٩٠ 
ثم عمرو موسى ٢٠٠١ الى يومنا 

هذا.
  وقد سبق لألمني العام احلالي 
عمرو موسى الذي تنتهي فترة 
واليتـــه في عام ٢٠١١ ان اعلن 
لصحيفة الغارديان البريطانية 
في ٢٣ ديســـمبر املاضي بأنه 
سيترك منصبه بعد انتهاء فترة 
مهمته وال ينوي البقاء لفترة 
جديدة كأمني عـــام للجامعة 

العربية.
  ولم تنعدم في يوم من األيام 
الكفاءات العربية على امتداد 
العالم العربي، والتزال الدول 
العربية قادرة على ان تنجب 
نخبا سياســـية وقيادية في 
املشرق كما في املغرب مهيأة 
لتحمل اعباء مســـيرة العمل 

العربي املشترك.
  وحتضرني في هذه األثناء 
مجموعة من األسماء البارزة 
التي تركت بصماتها في املواقع 
التي شغلتها وراكمت جتربة 
نحن في حاجة الى االستفادة 
منها اليوم قبل الغد، ولعلني 
اخص بالذكر هنا االستاذ محمد 
بن عيسى السياسي الذي خبر 
السياســـة من اوسع ابوابها، 
والمس الثقافة وامتهن االعالم 
وداوم علـــى العمل املجتمعي 
محليـــا وإقليميـــا فتعددت 
بذلك روافد مداركه واتسعت 
خبراتـــه فقد شـــغل منصب 
وزير اخلارجيـــة والتعاون 
في اململكة املغربية من ابريل 
١٩٩٩ الى اكتوبر ٢٠٠٧ وشغل 
في وقت سابق منصب وزير 
الثقافة وكذلك سفيرا للمغرب 
الواليات املتحدة، ويبدو  في 
ان تعيينه امينا عاما جلامعة 
الدول العربية سيفتح املجال 
إلكساب اجلامعة خبرات جديدة 
غير تقليدية، منها على سبيل 
املثال التعاون األمثل مع الدول 

الفرانكفونية.
  هذا وكلنا امل في االمني العام 
اجلديد ان يقوم بالسعي الى 
نزع فتيل اخلالفات التي حدثت 
وال تزال بني القادة العرب واحلد 
من تأثير القوى اخلارجية التي 

تعارض التكامل العربي.
  nayefshrar@hotmail.com 

 شكرًا عمرو موسى.. 
  أهًال محمد بن عيسى

 نايف شرار

 ومضة

 أصبح من الصعب على أي زعيم مصري مقبل ان يحكم بالده من 
دون قراءة متأنية وعميقة في دفاتر الشـــعب املصري، أي في ثقافته 
سواء اجلادة أو حتى الساخرة، فالشعب املصري ينطبق عليه التشبيه 
الذي كان يطلق على البطل العاملي محمد علي كالي «يرقص كالفراشة 

ويلسع كالنحلة».
  الثورة املصرية ستغير الكثير من مفاهيم احلكم التي كانت سائدة 
فـــي بعض أنظمة العالم الثالث، فمثـــال كانت هذه الدول تعتمد على 
فكرة ال إنســـانية في احلكم تتمثل في جتويع الشعوب كي تنشغل 
مبطـــاردة رغيف اخلبز عن أمور السياســـة، ولكن ثبت بعد ثورتي 
تونس ومصر، أن أمان النظام من األمن الغذائي للشعب، وأن عملية 
التجويع جتعل احلياة ليســـت هي اخليـــار األفضل، وأن املوت دون 

لقمة العيش هو اخليار األسوأ.
  العالمـــة الفارقة في الثورة املصرية، هـــي أنها أطلق عليها ثورة 
«املثقفني واجلياع»، إلى جانب اســـم الدلع «ثـــورة اللوتس». أما إذا 
جئنا للتســـمية األولى فهي قريبة جدا إلى احلقيقة، فقد فاض الكيل 
باملؤشـــر االقتصادي املصري حني تآكلت الطبقة الوســـطى وانقسم 
املجتمـــع اقتصاديا الى إما ثريا ثراء فاحشـــا، وإما فقيرا فقرا مدقعا 
يعيش في بيوت الصفيح. واملتتبع لواقع املجتمع املصري قبل قيام 
الثورة، يالحظ أن حاالت معيشية مزرية جدا بدأت تظهر بشكل كبير 
في وسائل اإلعالم لعوائل حتت خط الفقر، بعضها يعيش في ظروف 
ال ميكن تصديقها حتى لو ظهرت في األفالم، بعض هذه العوائل كانت 
تعيش حتت اجلسور، وبعضها اآلخر في جبل مثل «املقطم»، حيث ال 
ماء وال كهرباء وال دفء سوى دفء أجساد اآلباء الباردة التي يلتصق 
بها األبناء. وفي الوقت نفسه، كانت أرصدة آخرين تتضخم وثروات 
تتضاعـــف بوتيرة ال ميكن تصديق أنها منت منوا اقتصاديا طبيعيا 
دون ان يشوبها الفساد، وكانت املأساة األكبر تتمثل في اختالط السلطة 
باملال فهذا يعني ان هناك مصالح جديدة جتمعت بيد املستفيدين من 
السلطة، وبالتالي عليهم ان يدافعوا عن مصاحلهم بالتمسك بالسلطة 

بشتى الوسائل، مبا فيها ارتكاب إثم التزوير في االنتخابات.
  أما مسمى ثورة املثقفني، فهذا أيضا يصدق إلى حد كبير، فالشعب 
املصـــري بطبيعته مثقف، وقارئ، وهي تقريبا أكثر بلد عربي مازال 
يحضر عروض األفالم واملسرحيات بشغف، وتعد مصر موئال مثاليا 
للفن، فكثير من الفنانني واألدباء يختارون الظهور من مصر، وينجحون 
فـــي ذلك، لذلك وجدنا عددا جيدا مع الفنانني واألدباء بني املتظاهرين 
في ميدان التحرير، بل إن بعضهم كان يذود عن املتحف املصري مثل 
املخرج خالد يوسف، إلى جانب ذلك فهناك شخصيات لديها هويات دولة  

ـ ان صح التعبير ـ كالعلماء واألدباء الذين وصلوا إلى العاملية.
  أما اللقب اآلخر الذي ميكـــن أن يطلق على هذه الثورة، فهو لقب 
«النكتة» الثائرة، فقد كان للنكتة املصرية احملببة وللسخرية الالذعة 
واملرة التي متيز بها الشعب املصري الدور األكبر في تشجيع الناس 
على املضي اكثر في الثورة، وبث روح التهكم بينهم، مما زعزع شخصية 

النظام، وسهل كسر حاجز اخلوف لدى الكثير من الناس.
  كل هذا يســـتدعي من أي زعيم مصـــري مقبل أن يفهم كل مواطن 
على حدة، أي ان يفهم ٨٠ مليون نســـمة فـــردا فردا، وأن يأخذ حتى 

«نكاتهم» على محمل اجلد.
  األمر اآلخـــر الذي يجب أن تعيه بعض األنظمة في العالم الثالث، 
وليـــس في مصر وحدها، هو أن التكنولوجيـــا أصبحت أداة الثورة 
احملتملة اليوم، وأن هناك وســـائل ثورية جديدة تتمثل في املدونات 
والفيـــس بوك والتويتر وغيرها.. وان األجواء العســـكرية ال جتدي 

معها، حتى إن واجهها أمهر طيار حربي.
  nasser@behbehani.info
 

 مبروك ملصر شروق شمس احلرية، مبروك لشعبها العظيم رياح 
التغيير، املجد لشباب ثورة ٢٥ يناير الذين كتبوا بجهودهم ودمائهم 
تاريخا جديدا ملصـــر، الذي هو في رأيي أعظم مـــن تاريخ الفراعنة 
بأهرامه ومســـالته والعم خوفو واألخ خفرع وصاحب الهرم األصغر 
منقرع وفوقهم أبو الهول. لقد علمنا شـــباب ٢٥ يناير معاني كثيرة 
للعزة وأعطونا دروسا مجانية في الكرامة وأعادوا لنا الثقة في قدرتنا 

على التغيير، فطوبى لهم.
  كل الشكر والتقدير للرئيس مبارك على استجابته لصوت العقل 
وتغليبه ملصلحة مصر وغايتها على كل غاية، يا سيدي لم يكن خالفنا 
معك خالفا شخصيا، ولكنه كان محوره وذروة سنامه احلرية واملصلحة 
العامة واستشراف املستقبل، وبتنحيك عصمت نفسك من ألسنتنا فال 
نذكرك مبا يسوؤك وال نسمح بالتجاوز في حقك كرئيس سابق ملصر 
التي نعرف قدرها وقدرتها، فتلك صفحة طويناها وسيحكم التاريخ 
فيها، إال أن هذا لن يسقط حقنا في مساءلتك قانونيا ومحاكمتك وفق 
ما تقتضيه الشرعية والقانون، كمسؤول حكم مصر على مدار ثالثة 
عقود، له ما له وعليه ما عليه، وتلك ضريبة العمل العام علها تكون 
رسالة لكل رئيس يأتي بعدك، فقد عرف الشعب طريق احلرية ورسم 

خارطة طريق ملصر املستقبل.
  حتية من القلب لرجال القوات املسلحة الذين انحازوا للحق وأيدوا 
املطالب املشـــروعة للثورة، وأثبتوا بالدليل القاطع أن ملصر جيشـــا 

كبيرا وعظيما وأنها ليست دولة اجليش.
  جناح ثورتنـــا وخروجها بيضاء ودون طلقة رصاص من القوات 
املسلحة على الشعب وســـام على صدر اجليش، كما أن إعالنكم في 
البيان الثالث للمجلس األعلى للقوات املسلحة أن اجليش ليس بديال 
للشـــرعية يعكس وعيا مبتطلبات املرحلة وحرصا على املكتسبات 
الشعبية ونقلة نوعية على طريق الدولة املدنية، فشكرا كبيرة لرجال 

مصر ودرعها الواقية.
  آن لدماء الشهداء أن تهدأ ولدموع األرامل واأليامى والثكالى واليتامى 
أن جتـــف، وآن ملصر أن تفرح وأن تفخر بالورد اللي فتح في جناين 
مصـــر، حمدا هللا على ســـالمتك يا مصر، حمد اهللا على ســـالمة كل 

املصريني ومرحبا بعودتهم معززين مكرمني ألرض الوطن.
  اخلالصة: قال بنيامني فرانكلني «من يتخلى عن حريته خوفا على 

أمنه، ال يستحق حرية وال يستحق أمنا».
  osamadeyab@hotmail.com 
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 حمدًا هللا على سالمتك يا مصر
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