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Waha2waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

السجن
215 سنة

 لـ »مفتي السياسة«!
سألني أحدهم: »ما رأيك 

فيما يحدث في سورية وما 
توقعاتك؟«، فأجبته: »ال 

أعلم فهذا ليس مجالي وان 
كنت سأجيب فعلّي ان أعود 

الى قراءة كامل املشهد«، 
هنا عدل من جلسته ونظر 
إلّي قائال: »زين على شنو 

صحافي اذا ما تعرف؟!«.
هذا السؤال منتشر بكثرة 

هذه األيام في املجالس 
العامة والدواوين، سواء 

أكان النقاش حول عاصفة 
احلزم او ما يحدث في 

سورية او ايران او حتى 
كواالملبور جتد ان البعض 

يطرح تساؤال حول األوضاع 
ثم جتد شخصا ما نّصب 

نفسه مفتيا سياسيا 
يتصدى لإلجابة املفصلة 

عن ذلك التساؤل ورغم ان 
99.99% مما يقوله خطأ 
اال انه يستمر ويجد من 

يسمع ويناقش اخلطأ 
بخطأ، مفتي الديوانية وهو 
شخصية انتشرت مؤخرا 

بفضل وسائل التواصل 
جتده يطرح رؤيته ويقدم 
حلوله السياسية في هذه 

القضية او تلك بل انه يصدر 
أحكامه على الساسة في ذلك 
البلد الذي يتناوله باحلديث 

املطول، رغم ان كل معلوماته 
عن هذا او ذاك البلد 

استقاها من اخبار عاجلة من 
»اجلزيرة« و»العربية« وخبر 
مجتزأ من صحيفة واحيانا 
كثيرة من الواتساب، ومع 

هذا اصبح محلال ويفتي مبا 
يجوز او ال يجوز.

ذلك الشخص الذي أنكر 
علي ان أكون صحافيا فقط 

ألنني ال اعرف ما يحدث 
في سورية ناهيك عن ان 

اعرف ما سيحدث بها، 
سألته، »عندما يؤملك ضرسك 

هل تذهب إلى طبيب 
امراض نساء ووالدة؟!، 

فأجاب ال طبعا اذهب الى 
طبيب أسنان، فقلت له: 

بالضبط انا هنا صحافي 
متخصص بالشأن السياسي 

احمللي واخلليجي اسألني 
عن املتغيرات السياسية 

والتوازنات هنا في املنطقة 
وسأجيبك، ولكن ان أردت 

رأيي فيما يحدث في تونس 
او سورية اليوم فهناك من 
هو متخصص في أي من 
هذين الشأنني اكثر واعلم 

مني، واذا ما أردت ان 
أتناولهما بالكتابة فال بد ان 

أبحث وأسأل وأراجع قبل ان 
اصدر حكما أو رأيا مجردا 

من أي عواطف«.
هذه النوعية من املفتني في 
كل شؤون الدنيا واملطلعني 

على اسرار صراعات 
االرض، صدمني احدهم وهو 

يتحدث عن املاسونية وقام 
يعدد عددا من الشخصيات 
الكويتية »املنتمية إلى هذا 
التنظيم املظلم«، طبعا قام 

يهرف مبا ال يعرف عن 
املاسونية التي تتأرجح 

املعلومات عنها بني الواقع 
الصريح واخليال البعيد، فال 

احد يعرف على وجه الدقة 
حقيقة امتدادات هذا التنظيم 

او حتى حقيقة رسالته 
املزعومة، واملهم ان صاحبنا 

لو نشر تلك األسماء من 
املنتمني للماسونية في تويتر 

لواجه وفق قانون اجلرائم 
االلكترونية اجلديد تهما 

تفوق عقوباتها اكثر من 215 
سنة، بل ان أمنيتي اآلن هو 
ان يشرع مجلس األمة مبا 
انه »كل يومني ونص يطلع 

قانون« ان يشرع قانونا 
يجرم اإلفتاء السياسي 

املجاني.
ألننا مللنا من تداخل 

االختصاصات.

hassankuw@hotmail.com

 Hanan.AlRoumi@gmail.com
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حسن الهداد 

حنان بدر الرومي 

الوضع اإلقليمي املعقد واملتكهرب 
ما زال يدار بحسابات مصالح القوى 

األميركية ـ الروسية في منطقة الشرق 
األوسط وحتديدا في سورية، وما يزيد 

الوضع تعقيدا وإرباكا هو تصريح وزير 
اخلارجية األميركي جون كيري الذي 

قال: »نخشى نشوب حرب عاملية ثالثة 
مشعل فتيلها التمدد الروسي الذي لن 

نهيئ له التدخل بشؤون حلفائنا بالشرق 
األوسط«، وهكذا كان تصريح بوتني 

قائال: »نستمد القوة من حلفائنا الصني 
وكوريا وأملانيا ونعتقد أننا كشفنا لعبة 

الشرق األوسط نصف قرن أميركي- 
إسرائيلي«.

تلك املصالح ال شك انها ستدخل املنطقة 
بأكملها في دوامة حروب واسعة ومدمرة 

وستكون حتت رعاية احللفاء، وحتت 
شعارات طائفية، وهذا أمر متوقع، ما لم 
تتبدل اللعبة في اللحظات األخيرة، من 

بدأ السيناريو وذلك وفق املفاوضات 

والترضيات وبعض التنازالت التي 
يفترض ان تكون حاضرة من كل 

االطراف املتصارعة لتفادي املزيد من 
الكوارث سواء على ارض سورية حتديدا 
أو املنطقة بشكل عام على اعتبار أن كل 
قضايا وخالفات املنطقة حقيقتها تدخل 
في حلقة التحالفات الدولية واإلقليمية 

والتي تدار من قبل القوى العظمى.
في ظل صراعات القوى في منطقتنا ال 
نعترف بأننا ال منلك قوى خارقة لتغير 

املخططات التي جاءت نتيجة تراكمات 
وصراعات طويلة، ولكن علينا ان ندرك 
أن اخلطر ليس بعيدا عنا، وكل ما علينا 

ان نتوحد في تلك الظروف اخلطيرة من 
اجل التماسك لتقوية جبهتنا الداخلية 

والتي تكمن في نبذ كل التوجهات 
الطائفية التي هي اساس املخطط املرسوم 
ملنطقتنا من اجل تقسيمها لدويالت على 

أساس طائفي وعرقي.
على الكل اليوم مسؤولية وطنية للحفاظ 

على وطننا وذلك من خالل فتح العقول 
ألعلى افق وعلينا ان نفهم أن مخطط 

الربيع العربي )الدموي( الذي فشل في 
مصر وتونس، مت استبداله مبخطط آخر 
رسم بريشة خبيثة إلشعال الطائفية بني 

السنّة والشيعة في كل املنطقة، وهذا 
بداية جناح مخططهم الذي سنراه قريبا 

والذي يسعى لتدمير شامل ملنطقة الشرق 
األوسط ما لم نفق من استسالمنا.

كل الظروف التي نراها غير مطمئنة، 
ورغم ذلك أرى بعض غير املدركني 

يتغنون فرحا باحلرب العاملية ان وقعت 
وكأن احلرب »لعبة مبارزة« تنتهي في 
وقتها، احلرب تعني دمارا شامال وقتال 

وفقرا ومجاعة وتشريدا وانهيارا في 
جميع االصعدة، فاملجامالت احيانا لن 

جتني إال الكوارث، فاتقوا اهلل في وطنكم 
في ظل لعبة اكبر منا جميعا، وما بيدنا 

إال ان نحافظ على وطننا بالعقل واملنطق 
واحلكمة والوحدة الوطنية.

احلياة كفاح وعمل، فاإلنسان خلق 
لتعمير الكون، وال يكون ذلك إال بالعمل 

واجلد قال تعالى: )وأن ليس لإلنسان 
إال ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم 
يجزاه اجلزاء األوفى.. النجم ٣9 - 41(، 

وجيل اآلباء لم يتمتع مبستوى الرفاهية 
التي توافرت لألبناء، فمباهج احلياة 

اآلن كثيرة ومتنوعة من مالبس جميلة 
وسيارات فارهة ومطاعم منوعة إلى 
جانب التطور التكنولوجي السريع، 

وأبناؤنا وهلل احلمد حصلوا على 
مستوى تعليمي عال ليدخلوا سوق 

العمل ويبدأ دورهم في عجلة احلياة 
والتنمية وبعضهم حصل على درجات 
علمية مميزة وتوافرت لهم فرص عمل 

جيدة. 
واملالحظ لألسف كثرة تذمر الشباب 
والشابات من أعمالهم ورغبتهم في 

التغيير من مركز عمل آلخر مرة 
ومرتني وأكثر، وهذا حق طبيعي ال 
ننكره عليهم، ولكن األسباب الغالبة 
التي أسمعها عند مناقشتي لهم أنهم 
لم يجدوا أنفسهم في مجال عملهم 

ويرغبون في التغيير لعل وعسى يجدوا 
ذواتهم ولهم حجج قوية وفصاحة في 

الدفاع ما شاء اهلل عليهم. 
إن نغمة البحث عن الذات وأداء ما يحب 

اإلنسان عمله نغمة جميلة جدا ولكن 
هل ميكن تطبيقها دائما؟ لألسف ان 
بعض املناهج املنتشرة حاليا تعطي 

صورة غير حقيقية لسهولة النجاح في 
احلياة وحتقيق االحالم الشخصية وكأن 
االنسان يحمل عصا سحرية متكنه من 

النجاح والثراء عند حتقيقه لوهم البحث 

عن الذات، وعلى أبنائنا الغاليني على 
قلوبنا إدراك حقيقة أن بحثك عن ذاتك ال 
يهم أحدا غيرك وال تتوقع أبدا أنك ستجد 

من يستمع لشكواك دائما أو يتحمل 
تذمرك املستمر من فشلك وعجزك عن 

العثور على ذاتك الضائعة، وعليك مراعاة 
أن دور والديك ينتهي ببلوغك ملرحلة 
العمل فهم بحاجة للراحة واالستمتاع 
مبا تبقى من حياتهم بسكينة وراحة، 
واستمرار دعمهم املعنوي ألبنائهم ال 

يعني أبدا أن تكون مصدر ألم جديد لهم، 
فاجلميع اآلن يتوقع منك ان تنجز شيئا 

في حياتك وجتتهد لتصل الى النجاح 
في دراستك او عملك. فأنت وحدك من 

يتحمل جناحك وفشلك.
نحتاج في حياتنا إلى مرآة كبيرة نرى 

فيها أنفسنا بوضوح وصدق وبدون 
أي رتوش مصطنعة، فإن كان اإلنسان 
مدركا لقدراته وواعيا ألهدافه ويسعى 
بصدق للوصول إلى هدفه مهما كانت 
العوائق ويبذل قصارى جهده لتحقيق 

النجاح فهو إنسان واع ونتمنى له النجاح 
والتوفيق، ولكن اذا كان اإلنسان غير 

واع لقدراته أو كانت أهدافه كبيرة وأعلى 
من إمكانياته أو كان متكاسال في حتقيق 
طموحاته فماذا سيكون وضعه؟ سيكون 

شخصا متأففا بشكل دائم ينتقل من 
عمل آلخر وال يرضى بأي واقع يكون 

عليه ولن يحقق النجاح املرجو وسيظل 
يدور في دائرة البحث عن الذات. 

تذكر أحدث تقارير البطالة في الكويت 
)بيان ديوان اخلدمة املدنية 20 أبريل 

2015م( أن عدد العاطلني عن العمل قد 
بلغ 17269 نسمة منهم ٣2٣6 من الذكور 

بنسبة 18.7% و140٣٣ من اإلناث بنسبة 
81.٣% وهو عدد كبير بالنسبة للكويت، 

نصيحتي ألبنائنا هي أن احلياة لم 
تعط أحدا من البشر كل شيء واملثل 
الكويتي القدمي »الزائد أخو الناقص« 
وعلينا أن نتعلم كيف نتقبل العيش 

حتت أي ظرف، ليس من الضروري أن 
تعجبنا حياتنا أو عملنا، إمنا األهم كيف 
نستطيع أن نتعايش مع الواقع أيا كانت 
ظروفه، فأجدادنا لم يحبوا أن يعيشوا 

حياة التعب والكد في الغوص على اللؤلؤ 
والتجارة ولكنهم تعايشوا مع واقعهم 

فأبدعوا وبرزوا في أعمالهم وسجل لهم 
التاريخ جناحهم وتركوا بصمة رائعة 

نتذكرها دائما وبفخر، قال رسول اهلل 
ژ: »إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمال 

أن يتقنه«. 
 السعادة حلم يتمنى اجلميع حتقيقه 
وحتقيقك لذاتك ال يعني أبدا أنك قد 
وصلت للسعادة املرجوة، فقد يكون 
طريقك طويال وقد تتعرض ملعوقات 

حتول بينك وبني ما تنشده، فاخلطأ أمر 
وارد جدا في حياتنا وبدال من أن نندب 
حظنا علينا ان نعترف بأخطائنا ونتعلم 

منها، وجدير باالشارة أن احلياة التي 
نراها في وسائل السوشيال ميديا وفي 

األفالم واملسلسالت ماهي إال صورة 
وهمية ال متثل أبدا احلياة احلقيقية، 

فاحلياة تكون بالسعي واالجتهاد والعمل. 
وعندما نتقبل واقعنا الذي نعيشه 

ونسعى بتدبر وحرص وصبر فسنطور 
ذواتنا وسننجح في التغلب على املصاعب 

التي تواجهنا وفي نهاية املطاف سنصل 
ونتفوق ونصل للنجاح الذي يرضينا.

اللعبة أكبر مّنا.. 
حافظوا على 
وطنكم

وهم البحث
 عن الذات

شرارة قلم

رؤية

استنكر بعض املغردين على وزارة االعالم إرسالها فرقا 
شعبية أصيلة مثل فرقة »القصر األحمر« للفنون الشعبية 

لتشارك في مهرجان مسقط )مجلس التعاون(، أليس هذا 
تعاونا ومشاركة ثقافية وفنية مع سلطنة عمان؟ تريدون 

الدول تشارك معكم باحتفاالت الكويت وأنتم تبخلون 
عليهم؟ كذلك إيفاد فرقة حمد بن حسني للفنون الشعبية 

للمشاركة مبهرجان اليوم العربي في هنغاريا، وفرقة فطومة 
للفن الشعبي لتشارك باسم الكويت في االحتفاالت الوطنية 

الصينية في بكني.
عزيزي القارئ أنت ذكي وشديد املالحظة وواسع املعرفة 
واالطالع فهل تشاركني الرأي باالستنتاجات واملالحظات 

التالية:
1- كل هذه الفرق حتمل صفة »الفن الشعبي« يعني هي أغان 

تراثية رددها اآلباء واألجداد ورسالة حتمل هوية الكويت 
الفنية وليس غناء فرديا )حبني واحبك(.

2- أعضاء هذه الفرق ميكن أن نصفهم باملتطوعني، حيث ال 
يهدفون لسمعتهم الشخصية بل هم »عود من ضمن حزمة« 
عشقوا تراث وطنهم فحملوه بأمانة دون حتريف أو إضافة.

٣-استكثرت بعض التغريدات ما خصصته وزارة اإلعالم من 
مبالغ لكل فرقة )املبلغ ال يتجاوز قيمة سيارة عادية( ولو 
وزعناه على األفراد لن يتجاوز نصيب الفرد قيمة تلفون 
)آيفون( واحد ولو قارناه مبا أغدقت الوزارة على املطرب 

الواحد من الذين دعتهم من اخلارج في حفلة »هال فبراير« 
لوجدناه خمسة أضعاف ما دفعته لفرقة شعبية كاملة. 

4- إحدى التغريدات تقول: )دازين فطومة الصني وفرقة 
بن حسني هنغاريا وتقولون تقشف؟ طيب الصيني شعرفه 
»بدرب السنع والعدالة«( ونحن نسأل صاحب هذه التغريدة 

ماذا عرفت وماذا استفدت وماذا فهمت من املغني الشاب 
العربي االسمر ذي اجليوب األنفية املغلقة؟ بل ماذا استفاد 

الشعب من صراخه على املسرح.. أخذ رزقه وتوكل على اهلل
ملاذا لم تستنكر على ما مت صرفه على فنانني غير كويتيني؟

لألسف هناك مواطنون يبنون بسواعدهم وآخرون يهدمون 
بألسنتهم، 

٭ من خالل هذه الصفحة وبهذه اجلريدة أناشد املواطنني 
واحلكومة أن تشجع وتؤازر فرقنا الشعبية صغيرة كانت أم 

كبيرة وأال تبخل عليها بالدعم املادي واملعنوي، وتشركهم 
في كل االحتفاالت واملناسبات، لتقوي متاسكهم وتؤهلهم 
ليكونوا سفراء الفن الكويتي، إن فرحتنا بفرقة التلفزيون 

وما قدمته من توثيق مبسط لتراثنا الفني وجناحها في 
متثيل الكويت في احملافل الدولية لهو داللة على القيمة 
الفنية لتلك الفرقة، لكن لألسف أصابها ما أصاب غيرها 
من ترهل وتسرب لكفاءاتها الفنية املخلصة، فلننقذ ما 
ميكن إنقاذه ولنجعل من عضوية الفرق الشعبية فخرا 

وقيمة كبرى تتجلى بشرف متثيل الكويت والتعريف بالفن 
الكويتي األصيل، أتذكر قول وزير الدولة األسبق راشد 

الراشد حينما كان وكيال للخارجية عندما شارك منتخب 
الكويت في كأس العالم لكرة القدم قال: إن شعوب العالم 

)وليس احلكومات( تعرفوا على الكويت من خالل هذه 
الرياضة الشعبية وإنه إجناز لم تبلغه وزارة اخلارجية، 

وهذه شهادة ديبلوماسي تثبت أن خير وسيلة لتواصل 
الدول والشعوب هو من خالل الرياضة والفنون فهما اللغة 

املشتركة.

s.sbe@hotmail.com
سالم إبراهيم السبيعي 

شكرًا 
يا وزارة اإلعالم..

 الفن الشعبي
 أمانة وميثلنا

ملن يهمه األمر

في ظالل املواطنة أمن واستقرار ومتاسك للكيانات 
االجتماعية وطمأنينة يحققها الدستور الكويتي بنصوصه 

الواضحة والقاطعة، هذا إذا كانت القوانني التي تنظم احلياة 
في وطننا تنسجم وروح الدستور الذي يفترض أن تكون 

نابعة منه، وإذا كانت املعايير التي حتكم عملية تخريج 
القوانني معايير موضوعية كمعيار املواطنة الذي يتصف به 
الذكر واألنثى بال أي متييز على أساس اجلنس، كما تنص 

املادة التاسعة والعشرون من الدستور: »الناس سواسية في 
الكرامة اإلنسانية، وهم متساوون لدى القانون في احلقوق 

والواجبات العامة، ال متييز بينهم بسبب اجلنس أو األصل أو 
اللغة أو الدين«.

ومن أهم النصوص الدستورية التي مبوجبها ينال األمن 
االجتماعي واألسري نص املادة التاسعة من الدستور 

الكويتي: »األسرة أساس املجتمع، قوامها الدين واألخالق 
وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، 

ويحمي في ظلها األمومة والطفولة«. وحيث إن هذه األسرة 
إذا كان شق املواطنة غير متحقق في املواطنة األنثى املتزوجة 

من غير كويتي فال تنعم مبا يقوي أواصرها ويحفظ 
متاسكها على خالف احلال إذا كان شق املواطنة متحققا 
في املواطن الذكر املتزوج من غير كويتية فهو ينعم بها 

وبجميع حقوق املواطنة األخرى، شاركت الرابطة الوطنية 
لألمن األسري )رواسي( في اجتماع جلنة شؤون املرأة 

البرملانية صباح األربعاء 17 فبراير 2016م انطالقا من إميانها 
بالشراكة الفاعلة بني مؤسسات املجتمع املدني ومجلس األمة، 

وكان ذلك بحضور العميد عبداهلل الهاجري مساعد مدير 
عام اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة، وعدد من مديري وزارة 

الداخلية، وقد تركز موضوع اللقاء حول إقامة أبناء املواطنة 
الكويتية املتزوجة من غير كويتي، فقدمت الرابطة )رواسي( 
رؤيتها بضرورة توفير أسباب وآليات اإلقامة الدائمة ألبناء 
املواطنة الكويتية حفاظا على متاسك أسرتها واستقرارها، 

كأن جتعل إقامتهم على كفالة األم، بال اشتراط عدم زواجهم 
أو عدم ارتباطهم بعمل، وإذا ارتبط أحدهم بعمل ليكن بكفالة 

نفسه حتى ال يكون حتت رحمة جتار اإلقامات، بل ينبغي 
تأمني اإلقامة الدائمة لهم حتى بعد وفاة والدتهم، حيث يبقى 

ارتباطهم من حيث أواصر الرحم والنسب بأسرة والدتهم 
الكويتية.

واألفضل من كل هذه احللول اجلزئية املؤقتة السعي لتغيير 
قانون التجنيس مبا ميكن املواطنة من منح جنسيتها ألبنائها، 

أسوة باملواطن املتزوج بغير كويتية الذي مكنه القانون من 
منح جنسيته ألبنائه، وفقا ملبدأ عدم التمييز بني املواطنني 

الذي نصت عليه املادة 29 من الدستور، وهنا جتدر اإلشارة 
الى أن اجلنسية حق مدني ال يتعارض مع قوامة الرجل على 

زوجته وأسرته.
فهل ينصف املشرعون على مستوى البرملان، ومجلس 

الوزراء مبا يتمتعون به أيضا من دور تشريعي في مجلس 
األمة بناتهم املواطنات وأبناءهم من عذابات طالت وتفاقمت 

في بلد اإلنسانية واخلير، كويت اخلير للقريب والبعيد؟ 

dr.khadeja1@gmail.com
د.خديجة المحميد 

في ظالل 
املواطنة

مبدئيات

katebkom@gmail.com
صالح الشايجي 

في حكم قضائي مّتت زيادة بدل اإليجار 
الذي تتقاضاه املدرسة الوافدة من 60 

دينارا إلى 150 دينارا.
ال علم لدّي كيف وصل هذا األمر إلى 

القضاء، وِلَم بّت به القضاء وليست 
احلكومة وبالذات وزارة التربية، ولكن 

املهم عندي الواقع الذي أفرزه هذا احلكم 
وهو زيادة البدل.

ما عناني بهذا احلكم الذي رفع الغنب عن 
أخواتنا املدرسات الوافدات، هو عدالة 

احلكم من ناحية ومن ناحية أخرى 
الراحة التي ستحققها هذه الزيادة لتلك 
الفئة املوقرة من املدرسات اللواتي بقدر 
ما نوفر لهن الراحة نكسب منهن عطاء 

أوفى. 
وبقدر هذا الفرح الذي غمرني، فقد 

أحزنتني ردات فعل بعض الكويتيني ـ 
والكويتيات بالذات ـ حيث راحوا يصبّون 

جّم غضبهم على هذا احلكم متناولني 
أخواتنا املدرسات الوافدات مبا ال يليق، 

وكأمّنا هذه الزيادة كانت في أفواههم 
ونزعت منهم لتعطى لغيرهم.

وأظهروا روحا عنصرية بغيضة تتعالى 
على البشر الوافدين وفتحوا باب 

املظلومية واجلشع والطمع وطالبوا 
احلكومة مبطالبات مادية ألنفسهم ال 

سقف لها.
هؤالء هم ممن يصدعون رؤوسنا آناء 
الليل وأطراف النهار وفي كل ضحى 
ضاح وعصر عاصر، بالتشدق بحب 

الكويت »ديرتنا احلبيبة« و»عسى اهلل ال 
يغير علينا« و»اهلل يعزك يا كويت يا أحلى 

بلد« و»منوت منوت وحتيا الكويت« وما 
إلى ذلك من احملفوظات الساذجة املكرورة 

اخلالية من أي معنى حقيقي سوى تلك 
الشفاه التي تتحرك واأللسنة التي تلوكها.

ولكن عند احلقيقة نكتشف أن الكويت 
بالنسبة لهم، مجرد صراف آلي يحبونه 

حني يدسون أرقامهم ويغدق عليهم 
الدنانير وكفى، ثم ينصرفون عنه، ال 

جزاء وال شكورا.
أنا ومثلي األغلبية الغالبة واألكثرية 

الكاثرة من الكويتيني الذين ال نتشدق 
بحب الوطن صباحا ومساء، أفرحنا 

ويفرحنا كل ما يوطد العدل في بالدنا 
ويرفع الغنب عن مغبون في بالدنا، وكلما 

سارت بالدنا في طريق العدل والنور علت 
قامتنا الوطنية وزاد افتخارنا بوطننا.

هكذا نفهم حب الوطن وهكذا يكبر الوطن 
في قلوب عشاقه.

حّب الوطن ليس في التعلق بدنانيره 
وعطاياه وهباته، وإن عدل مع غيرنا 

سلخناه بسياط اللوم واحلسد.
إنه »وطن النهار« ال وطن الدينار!! 

وطن
 الدينار

بال قناع


