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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 أسعدتم مساءا  

 عطوفة المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب، راعي الحفل 

 ب المعالي والعطوفة والسعادة،،،أصحا

  ،،،الحضور الكريمأيها 

خريجي الدفعة األولى لبرنامج القيادات الشبابية لقي هذه الكلمة نيابة عن زمالئي وزميالتي اأن شرفني ي
في  تمحصلماذا : ربما تتسائلون. ولست بأفضل من أي واحد منهم، 9102الجامعات األردنية لعام لطلبة 

 ؟يوما   99التي استمرت القيادية هذه الدورة 

حصلنا عليها في هذه  التياالتجاهات تعديل و من المعارف والمهارات  ا  بعض لي أن أشارككم اسمحوا 
في الشأن العام من  نخرطهم كل متمفاهيم وأحكام واستنتاجات وأفكار على فتحت ذهننا  الدورة والتي

 .طلبة الجامعات األردنية

 والمواطنةوالشعوب معرفة العالقة بين مفاهيم الدستور والديمقراطية وحقوق اإلنسان  ،لعل أبرزها  
من ين في دولتهم إال مواطن واأن يصبح ميمكنهرعايا الدولة ال وأن  ،العامعمل والحقوق الجماعية وال

إلرادة الشعبية اإلنحياز لإنطالقا من  ،المجتمع والدولةشؤون في إدارة الفاعلة والبناءة  تهممشاركخالل 
 ردو  هي ليست مجرد تقنية إدارية، بلالعام وأن المشاركة في الشأن  ومبدأ الشعب مصدر السلطات،

الشعوب ويحميها حقوق تحترم حقوق اإلنسان و  ومفاهيم عليا ،ومبادىء ،وقيم ،منظومة ُمُثليستند إلى 
 .القانون الوطني والدولي

 هحانجأسباب  وعرفنا على الموجة األولى من الربيع العربي اتهتطبيقو تعلمنا مهارات التحليل السياسي  
 .في باقي البلدان العربية اتهقاخفا  في تونس و 
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نتخابات في اإل تها معمدى مواءم ناوفحص ،نتخابات الحرة والنزيهةالمعايير الدولية لإلعرفنا على وت 
إما نزيهة وليست حرة، أو حرة وليست كانت  إلى أن غالبية هذه اإلنتخابات توصلنا، و بلداننا العربية

 . حرة وال نزيهةأخرى لم تكن نزيهة، وفي حاالت 

وأهمية الديمقراطية في الحياة الداخلية  ،الديمقراطيةدول حياة الاألحزاب السياسية في  أهمية تعلمناو 
نتخابات حرة ونزيهة، فال حياة ديمقراطية بدون تعددية  ،لألحزاب  أحزاب سياسيةوال تعددية بدون وا 

 .ديمقراطية في حياتها الداخلية

ة بين هذا اإلنسان وخالقه العظيم، باعتبارها عالقة مباشر  ،فهم العالقة ما بين الفرد اإلنسان والدين تعلمناو 
 . اإلعتبار للعقل عند تأويل النصحفظ  مع  وأن الدين وجد لخدمة اإلنسان

العيش في أن ليست تبعية، والحياة ليست قدرا  يحاصر إرادتنا، و أن التعليم ليس عبودية، والمعرفة  وتعلمنا
  . األلم باألمل سالم وحرية يتطلب الكثير من التضحية والصبر والحكمة، وأن علينا دائما  أن نحاصر

  أيها الحضور الكريم،،،

دارة الوقتومهارات القيادة،  ،المهارات الحياتية وتحقيق الذات من المدرب محمد سرسكإكتسبنا   ،وا 
  .والخطابة

 ،أما الخيال فليس له حدود ،ألن المعرفة محدودة ،الخيال أكثر أهمية من المعرفةوأن 

  .مجتمعفكر والطبيعة والفي ال والتطور والتقدم أساس الحراك ماهوالوعي وأن المعرفة 

رُ والتعليم الت  وأن إحياء التربية النقدية  واحترام  البحث العلميحرية في الجامعات يتم من خالل ري ح 
 .األساتذة والطلبة واإلداريين: في المجتمع األكاديمي بعناصره الثالث الحريات األكاديمية
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 أيها الحضور الكريم،،،

يعني جميع السياسيين والمشرعين وهو ، فقط ، ال نسويقضايا المرأة شأن مجتمعيأن ا في الدورة نتعلم
 ،كونها نصف المجتمع من جهة ،فإن الشأن السياسي والتشريعي يعني المرأة، وبذات الوقت ا  ونساء رجاال  

 .ومواطنة من جهة ثانية

ال نكتفي البقاء في أن شياء، و الذي يكشف لنا جوهر األ نظريالوعي النكون في نسعى لأن  تعلمناو 
  الوعي اليومي المستند إلى ظاهر األشياء؛

 ،األشياء المختلفة ذات األهمية الواحدةعالقة لاألبعاد التاريخية والمنطقية معرفة وتمكنا في الدورة من 
 .بشكل مختلفعلها فتفعل  التي و 

 . تاريخيا  فيها، والعكس بالعكس بعهو التا ،أن األسبق منطقيا  في هذه العالقة ،وفهمنا

العصر في مواجهة تحديات  واإلنساني ا الوطني والقومينسح   ةنميتواجب  فيناالدورة  هذه ت  خ  س  ر  و 
    ؛وتحويلها إلى فرص للنجاح

اإلنسانية النبيلة، من مثل الحرية، العدالة، المساواة، التحرر الوطني، السيادة واالستقالل،  القيمأن و 
بل ، أو اإلنفكاك عنها ال يمكن التخلص منها وغيرها...حب الوطن و حقوق الشعوب، و  ،حقوق اإلنسانو 

  . من أجل تحقيقها ،وحتى التضحية بالغالي والنفيس ،الفاعل في العمل العامتستحق اإلنخراط 

 أن السياسي والمنشغل في العمل العام يجب أن يعيش من أجل الناس وليس من أجل نفسهتعلمنا و 
 ؛فحسب
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 أيها الحضور الكريم،،، 

بالشكر الجزيل للمركز وللقائمين عليه ونخص بالشكر أن أتقدم خريجي هذه الدورة  اسمحو لي بإسم
الدكتور إبراهيم حجازين والدكتور هاشم نصار والدكتور : وهم ،الذين تعلمنا منهم الكثير األساتذة األعزاء

 .مدير المركزو  تيسير أبو عودة، والدكتورة ُعال كساب، والمدرب محمد سرسك

وفي الختام يسرني إعالمكن أننا تعاهدنا في المركز، ونتعهد اليوم أمامكم، نحن خريجي وخريجات هذه 
نسانيتناالدورة القيادية أن نواصل تنمية معارفنا وصقل مهاراتنا   .العلمية والحياتية خدمة  لوطننا وأمتنا وا 

 

 شكرا  لكم وَلُكَن جميعا  

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 


