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  :حجم الخط

قال وزير الدولة لشؤون اإلعالم واإلتصال راآان المجالي ان حرية الصحافة واإلعالم وحرية التعبير هي إحدى الحريات العامة التي
.يجب أن تكون هدفا لكل إنسان وليس لإلعالميين فقط

وأوضح المجالي خالل رعايته فعاليات المؤتمر العلمي الخامس بعنوان "اإلعالم والمجتمع الذي نظمته اليوم جامعة عمان األهلية
وجامعة القدس المفتوحة في مرآز الحوراني للتعلم اإللكتروني أن جاللة الملك عبداهللا الثاني أطلق اإلشارة األولى لإلصالح بشكل

.مبكر

وبين أن الحكومة مع آل الدعوات لإلصالح السلمي والتغيير المتدرج وأن آل أشكال التعبير عما يجري في المجتمع يتم من خالل
.المصلحة الوطنية العليا، مشيرًا إلى أن هناك آتلة مجتمعية تمثل آتلة االعتدال واالتزان في المجتمع األردني

وأشار إلى دور اإلعالم في القوة الناعمة للحكومة والقوى الناعمة لكل قوى التغيير في المجتمع واالتصال المناسب مع آل قيادات
.الحراك وقيادات المجتمع

وقال رئيس جامعة عمان األهلية الدآتور صادق حامد ان التكنولوجيا الحديثة خصت السلطة الرابعة بزخم وتسارع هائل آان من
.نتيجته هذه الهوة بين السلطات التقليدية الثالث وبين اإلعالم

وقال رئيس جامعة القدس المفتوحة الدآتور يونس عمرو اننا نولي المجتمع الفلسطيني تحت االحتالل رعاية خاصة، مشيرا الى ان
.جهد الجامعة ال يقتصر على 65 الف طالب وطالبة ينتشرون من رفح الى جنين

واآد ان مشارآتنا في هذا المؤتمر دليل على هذا الجهد الذي ترعاه الجامعة وتقوم به تجاه المجتمع ويأتي تكريسا للعمل المشترك في
.اآثر المجاالت اهمية في الوقت الحاضر

.وأضاف ان وسائل االعالم في تقدم وتطور مستمر جعلها منابر متنوعة ذات اثر خطير على المجتمعات

وأوضح عميد آلية اآلداب في جامعة عمان الدآتور فوزي طعيمة أن هنالك تطورات وحراآات متنوعة األشكال ومتعددة األهداف والذي
يشهده األردن في سعي إلى إنجاز مطلب تاريخي للعيش في بيئة ديمقراطية وعلى أساس من المواطنة المتوازنة الحقوق والواجبات
.باعتبارها حقًا وشرطًا أساسيًا من شروط بناء المجتمعات والدول الحديثة بالتوازي مع حضور قوي والفت لإلعالم بأشكاله المختلفة

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدآتور عزمي منصور لقد قمنا بفرز األبحاث وعرضها على اللجنة العلمية حيث تم اختيار 34
بحثا موزعة على 10 دول عربية هي العراق ولبنان وفلسطين، واألردن، والسعودية، واليمن، ومصر، وليبيا، وتونس والجزائر من



.بين 70 بحثًا موزعة على محاور المؤتمر مع مراعاة االفضلية من حيث المنهج والمحتوى وعدم التكرار

ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين دور اإلعالم في التشريعات والتغيير واإلعالم والسلطة وتأثيره السياسي واإلجتماعي والصورة
.والعولمة في اإلعالم والعالقة بين اإلعالم والتربية باإلضافة إلى اإلعالم والمسؤولية المجتمعية


