
 يا قادة التغيير! يا جيل األمل و الصمود !

بكم حضرة المندوبين األعزاء في المؤتمر العاشر لنموذج األمم المتحدة في ثانوية حسام   و سهًل أهًل  

ا و بفضلكم، إال أننا معً  ،فبالرغم من األلم الذي يعصر قلوبنا جراء ما يحدث في وطننا الحبيب .الدين الحريري

ا من هذا ا قادرون على جعل المحنة منحة لنا إنطلقً ألننا سويً ،إلى أمل بغد أفضل لنا جميعا سنحول هذا األلم

فرد منكم  يخلق في شخصية كل، والفكر الدبلوماسي المتحضر، ويطوريعزز مهارات القيادةالنموذج الذي 

مناسبة لها. حلول الفي حل المشكلت و إيجاد ال ال سيّما ،اإلرتجال في أي موضوعالقدرة على المواجهة و

 تعدد البلدان. وأنه برنامج يمأل عبوة الثقافة القاطنة في أدمغتنا من خلل تنوع المواضيع  ناهيك عن

يشرفني أن أكمل مسيرتي في هذا البرنامج كرئيس أما أنا أحلم الزعتري، متعلمة في الصف الثانوي الثاني، ف

حيث كانت تجربتي  المسيرة عندما كنت في الصف الثامن األساسي،بدأت هذه منكم و لكم لهذا العام. منكم ألنني 

لكن من جهة أخرى كانت هذه التجربة الدافع الذي  ،لبي آنذاكق ن مآلذيلّ لالتوتر اوالخوف ب األولى مصحوبة

 حصلتو ، لذا شاركت في نموذج جامعة الدول العربية لطريق و عدم اإلستسلم،زرع في وجداني فكرة إكمال ا

في الصف  . وبعدهاممثلة اإلمارات العربية المتحدة في قضية الطفل الفلسطيني  ،جائزة أفضل مندوبعلى 

العالم اإلفتراضي  من جعلفمعاناة وطننا لم تمنعنا  ،العاشر خضت تجربة إفتراضية ال تنسى كنائبة رئيس

نجحنا، وهذا النجاح شجعني  بالفعلو ،المؤتمر التاسع لنموذج األمم المتحدة في مدرستناسلحنا في سبيل إجراء 

 Honorable Mentionعلى جائزة  صلتحقد و ،ثانيةالمرة للللمشاركة في نموذج جامعة الدول العربية 

Award   ، ًجعلت مني التي نمت في شخصيتي مهارات كثيرة، فلهذه النماذج  اكبيرً  اما غرس في وجداني حب

قف طريقها. ولكم ألنني أؤمن أن كل مندوب منكم يملك بقعة متعلمة مناضلة ال تسمح لمصاعب البلد أن تو

تجربة خاصة أن هذا المؤتمر سيكون بفضلكم  ،وأنا واثقة أنكم قادرون على إحداث فرق ،ضوء ستنير المؤتمر

 مميزة ال مثيل لها.

ننهي لموجعة ف لهذه الغصة اا حلواًل علنا نقترح معً ا تملكون من مهارات وأفكار وحلول، إنني متحمسة لرؤية م

وأنا على يقين أنكم أنتم ! مل ما أضيق العيش لوال فسحة األ حقًاة الفلسطينية في يوم من األيام. ا وجع القضيمعً 

 األمل.


