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، الهوية واألصل، الوجودو  ليس مجرد كلمة  بل هو االنتماء هو ما اعظمها كلمة! ال، !الوطن
هو ، الكرامة والحرية ، طرق الظالم   من التاريخ والحقيقة المفتتنور المنبثق ال، الحنان والشعور باألمان

 .جلهاوالعيش والموت من أ الحياةتستحق  األرض التي

الجميلة فال يمكنني نسيان الذكريات ، لم الغربةأ الذي يشفي من أوالملج وطني هو الحضن الدافئ
رضه منذ أ احتضنتنيفقد  ،جلهأمن هذه الذكريات تدفعني لتقديم الغالي والنفيس  .بةفي ظل طبيعته الخال

 .نعومة أظافري 

ك  ملأغلى ما كامل االستعداد لتقديم أ كون على أو  ،اههتجى قدر المسؤولية  لكم أتمنى ان أكون ع
للوقوف في وجه  التام  ن يشعر باالستعدادكما أتمنى على كل لبناني أ .لحفظ كرامته وحريته واستقالله

 . يحاول أذيتهكل من 

باتت ، العباد الناس و وكثرة الجرائم  التي ترتكب بحق  ،ولكن بعد سيطرة الظلم  والفساد على األمم
 .لى النهوض بالوطنع دعوات كثيرة إحداث نسموفي خضم هذه األ. شبه مستحيلة شروط العيش الكريم
ول بالتالي يجب الوص .نحن جزء منه كما  نه جزء منالى الشعور بأإنحن بحاجة ، ولكي ننهض بوطننا

، وكيف نميت لنحيي ،نهدم لنبني ن نعرف كيفلذلك يجب أ ،الوطنية صالح جذري في أسس التربيةالى إ
لى فوضى تهدم فالسالح في يد الجاهل ينقلب إ ،المعرفة والتربيةبالعلم و ولكن ليس بقوة السالح بل 

 . األوطان

ن أوتعليمهم  ،هيلإرضاعهم حب الوطن وتربيتهم على االنتماء ا  نجاب األطفال و إعند التربية  أتبد
 . معنى لوجودهو أي قيمة أاالنسان دون وطنه ليس له 

سرته ليرتمي في السلوك الديمقراطي في أحب الوطن، وعلى الطفل على ن يتربى أومن هنا ال بد 
به لى أحضان المجتمع ليطبق ما تشر  إريثما ينتقل ، مل والتفاؤلالمدرسة في جو مفعم بالحرية واأل أحضان

عداد أجيال قادرة على النهوض إ لى إفالتربية تهدف  . وتمثيال  ا وعمال  من قيم ديمقراطية عادلة سلوك  
 . وبالتالي صيانة استقالله ،ديمقراطيتهبالوطن وصيانة حريته و 
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حوجنا أوما . مقراطية وال ديمقراطية بال تربيةفال تربية بال دي ،ن التربية والديمقراطية متالزمانإ
لى فنحن  نتوق إ، االنسانالعدالة وتقلصت فيه حقوق في وطن انعدمت فيه لى تربية ديمقراطية اليوم إ

 .لى مصاف الدول المتقدمة واألمم المزدهرةإبناء دولة تصل 

بداع  واالبتكار عن طريق التركيز على المبادرة إضافة إلى أن التربية هي السبيل لتحقيق اإل
تزرع في ألجيال و فتنمي الفكر عند ا ،الحوار السليم، و اءوالنقد البن   ،وعلى سيادة النقاش ،الفردية الحرة

 . محاتهقدر طمو  طن على لى و داخلهم  حاجة إ

. من السلوكيات العدوانية ترفع من مستوى الثقافة وتحد  نها إ .أهمية كبرى في التعليمإذا فللتربية 
بناء وطن متطور تكون حريته مصانة همنا في ايتمتع المجتمع بالتربية الصحيحة نكون قد سفعندما 

 .اواستقالله مضمون  

ه يلإكبر وحبه يكبر معي ويزيد انتمائي أنا أ. فنحن فقط فيهن نسكن أ اليجب يسكن فينا  وطننا
ا ا نابع  حبه حب  أنا . فأرى الخير والجمال والتميز فيهن أراه األفضل دائما، وأأن أريد أ. هتنفسأمع كل نفس 

، وأن أعمل لسالمته عماقيأ الروح الساكنة في الوطن هو ن يكون ولكن يكفي أ. من القلب ال يمكن تفسيره
ا وشعب ا ،، فيكون الوطنإلى مواطنية صادقة وعالئه وديمومة حياته في كل وقت، يقودني حبه  أرض 

 إلى البناء والفرح.يؤول حافز كل جهد و  قلب  نبض فخر وهم   ومصالح،

 

 يزابيال كيفوركيانإ                                            
 طرابلس -سينالقلبين االقدراهبات  ثانوية

 / العلميالصف الثاني الثانوي 
 

 

 


