
 
 

 "بالتربية نحمي استقاللنا" :8102مسابقة االستقالل 
 

 وطني
 "...الخلد نفسيفي ليه إنازعتني    شغلت بالخلد عنهوطني لو "

 ناأتنتابني المشاعر العميقة و  ؟!هبولع الو  لوطناعمق من هذه الكلمات للتعبير عن حب أ هل هناك 
جدادنا أنا و ؤ باآدفع الذي هذا الوطن الحبيب الصغير الممزق مل وأتأ أقرأ هذه الكلمات المضمخة بالصدق،

ن يوميات ماالستقالل ن يكون كم أرجو أاالستقالل  ذكرى بواب أعلى  نواليوم ونح .حياتهم ثمنًا الستقالله
 ته.حمايو  عليهمهمة الحفاظ من حيث حمله على عاتقه حياة كل لبناني 

لقيم الحميدة غرس ا ع مسؤوليةب اواًل تقم واألعلى األف .خراً آو وثانيًا  والً نحمي استقاللنا، أبالتربية  
كل  ة علىلية المحافظو تقع مسؤ  الكلوعلى  !وعلى المربي والمربية في المدارس ،العطاءحب خالق و واأل

 !القيم حتى نحمي وطننا
لرشوة والكذب والبعد عن ا ،خالقنعني كل رمزية للمثالية واأل ،بالتربية نحمي استقاللنا إننا عندما نقول

 ،هءبناأيحمي  في وطن مستقل راق   ضمّنا لنفوسنا عيًشانا في نفوسنا هذه القيم كلما كبرنا وغرسف ،والفساد
ربي ليحيا م تسهر وتفاأل ا:ه يحمونه بالحب والمبادئ الحميدة والعلم والمعرفة ومساعدة بعضنا بعضؤ وابنا

ي عائلته ير فوالمهندس والفالح والعامل وكل فرد في هذا المجتمع عندما يزرع المحبة والخوالجندي  ،الوطن
 م.هييحمه و ءبناأكبيرًا يضم  اً يغرس غرسة تنمو وتكبر وتنتج وطنفهو  ،وعمله ومجتمعه

التربية مدماك أول وأساس الزدهار الشعور بالمواطنة، فالتربية في الصغر كالنقش في الحجر. فعندما 
تضحي األرض معشوقة، والوطن هوية وانتماء، ومصلحة البالد العليا التزاما، تعلم أن الوطن يحيا فيك 

م في من حاجاتها المادية ليرس الحياة ال تكون يقينا إال إن سمت أهدافها وانعتق اإلنسان بالحبوينمو، وأن 
 أرجائها فرح الحق، ودفق الخير، وجالل البذل.

 ليغدو كل مواطن ربًّا يرعى وينشئ ويبدع ويموت في تصقل الجوهر اإلنساني ،للزمن التربية تحدّ  
 .لنحمي هذا االستقالل ونحافظ عليه افتعالوا معً  سبيل حياة الوطن والشعب.

 ك،شجار أو  كلزروع ك،سالم ل ،لهام المسكونة بأصداء الحياةنشودة اإلأيا سحر الزمان و  ،وطنييا و 
 في أرجائك! ونفحة عزّ  بنائك، ولكل نسمة ريحوأ ئكلشهدا، وسهولك كلجبال
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