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 كلمة الخريجات
  ، راعي الحفلرئيس الوزراء دولة الدكتور عمر الرزاز

 كٌل بأسمه أعزائي الحضور الكرام
 

 أسعد اهلل مسائكم 
حمل في طياته مفاهيم التطور والحضارة يفي هذا اللقاء الطيب الذي أن أقف أمامكم يسعدني 

 مي لحقوق اإلنسان عالن العالمحتفلين معًا بالذكرى السبعين لإل ،األمل والتفائلو 
المشاركات في الدفعة الثالثة عشر لبرنامج المعهد األردني اسمحو لي بداية أن أشكر زميالتي 

الحديث  شرف مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان اللواتي حملني للقيادات النسائية الذي ينفذه 
 .بإسمهن ونيابة عنهن

فقد اخترته حبًا األردن،  الوطن الحبيب أقف اليوم أمامكم مثقلة بالمسؤولية والواجب تجاه
 .لكني اليوم أقف موقفًا مختلفًا عن تلك المواقف ،وقفت على المنابر من قبل م  ك  فل  . وطواعية
ل ُد من جديد  ،فأنا اليوم ا ا متطورً ا جديدً ا مختلفً ا منيرً فكرً  حملُ أ ،من خالل هذه الدورةأشعر بأنني أو 

عالم لألشياء والظواهر والعمليات الجارية في  لمحدودة التقليديةوزميالتي فيه النظرة ا ةُ تجاوز 
  .الذي نعيشه اليوم الفكر والمجتمع والطبيعة

 
 ،،، أيها الحضور الكريم

المواضيع على معارف قيمة في  ،يوًما تدريبًيا 22وعلى مدار  ،لدورةلشهر ثالثة أخالل حصلنا 
 والعالقات بين هذه المفاهيم ،الدستورو  ،يمقراطيةوالد ،حقوق اإلنسان، وحقوق المواطن: التالية
ودور السلطة  ،، والمعايير الدولية لإلنتخابات الحرة والنزيهة، ودور األحزاب السياسيةاألربعة

ودور الدين والفتاوى الدينية من منظور حقوق ودور الفلسفة في تفسير الواقع وتغييره،  ،التشريعية
تاريخي في تفسير الفهم والمعرفة، والعالقة بين ما هو منطقي و اإلنسان، والعالقة بين الوعي و 

من الناحية النظرية من جهة وما يطبق منها في الواقع فتعرفنا على كل هذه المفاهيم   األشياء،
 .من جهة ثانية

دارة الوقت، والتحليل السياسي ،القيادة :مهاراتاكتسبنا كما   واالتصال  التواصلو  ،والخطابة ،وا 
قتصادية والسياسية وييرها واالاالجتماعية الطبيعية و والعمليات لظواهر ، ومهارات التفسير لالفعال

المعتقدات األساطير و ا عن الخزعبالت و بعيدً وآفاق تطوره باستخدام العقل والمنطق وربطها بالواقع 
قادرات على فهم ما يدور حولنا فهًما وأصبحنا  ،البالية التي تجاوزها الزمان وتخطاها المكان

 . ياً ومنطق ًيا علم
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 أيها الحضور الكريم
ولكن سبوع  سبت من األالجمعة و ال يومي تعقد صباحا ألنها  ةكانت بدايات الدورة التدريبية صعب

ت به السبل لعض منا تعطسرعان ما أصبحنا ننتظر بفارغ الصبر يومي الجمعة والسبت،  وب
 عمقال اصرارًا على المجئ لمتعة التدريب ولإلم يزدنا ذلك و ، مطار بالطرقاتمياه األ نوداهمته

نحو مستقبل أفضل رهن مشاركتنا  ن التغييرأو  ،فضلأن القادم أا بمال وايمانً أالمفاهيم التي زادتنا 
ية عندما نكون مسلحين بالعلم والمعرفة والوعي والمهارات القيادالفاعلة نحن الشباب نساًءا ورجااًل 

ر كيَِّتها   .قلب حار وعقل باردتتحكم في ح 
كثير من نمطية أسر لخروج من ساعدتنا على االتي التدريب انخرطنا في مواضيع ا يدً و رويًدا ر و 

 .ضألة الوعي اليومي التفكير التقليدي سطحيةو  ،المفاهيم المتوارثة
صحاب أن كان لنا شرف التعرف على العديد من المحاضريهذا التدريب ختبر وفي م

الدكتور نظام عساف والدكتور إبراهيم : من مثلعلمية القدرات الالخبرات العالية و و  االختصاص
حجازين والدكتور هاشم نصار والدكتور تيسير أبو عودة والدكتورة ُعال كّساب والباحث رياض 

ن أفي  تهم ساهماإلداري للمركز ، فلهم جميًعا الشكر والتقدير على مالصبح إضافة للطاقم 
حوال خدمة لنماء ناسب مع تطور األتا يا جديدً فكرً  ، نحن خريجات الدفعة الثالثة عشرحملن

زدهار وأمان بلدنا الغالي األردن الذي ينعم فيه المواطنون نساًءا ورجااًل بالكرامة والحرية  وتقدم وا 
 .سالمالاألمن و و والبناء المؤسسي والعدالة االجتماعية وسيادة القانون والمساواة 

 
وهنيئا لزميالتي  على هذا البرنامج  نسانمركز عمان لدراسات حقوق اإللكم في شكر وأخيرًا، 

ولكم دولة الرئيس ...هذا التخريج والشكر موصول لكل المتحدثين والحاضرين والحاضرات
  .الدكتور عمر الرزاز الشكر الكبير على رعايتكم هذا االحتفال

 
 

     
 كم شاكرين لكم حسن اصغائ

  


