
االعالم لم يعد سلطة رابعة بل اصبح يتقدم على آل السلطات

 

السلط-الدستور-ابتسام العطيات

أآد وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال راآان المجالي ان االعالم لم يعد سلطة رابعة بل اصبح يتقدم على آل السلطات النه السالح
المستعمل على مدار الساعة وله تأثير مباشر في حياتنا.

واضاف المجالي خالل رعايته للمؤتمر العلمي الخامس الذي عقدته آلية االداب بجامعة عمان االهلية بالتعاون مع آلية التنمية االجتماعية
واالسرية في جامعة القدس المفتوحة بعنوان" االعالم والمجتمع" اننا عشنا في حالة غفلة في الوطن العربي لذلك تراآم لدينا آثير من االمور فلم
نستطع مواجهة تلك اللحظة فطبيعة الحياة ان لدينا اخطاء وعندما تتراآم تصبح الحالة حرجة ومن خالل االعالم نستطيع ان نشخص تلك الحالة
ونصل الى حل لها ، مشيرا الى اننا في االردن آان جاللة الملك هو اول من اطلق شرارة االصالح بشكل مبكر واننا ندعي في الحكومة اننا
نمثل هذا االصالح، الفتا الى انه اليوجد اصالح اال االصالح السياسي واي آالم اخر هو غير صحيح فهناك محاربة للفساد وهناك معالجة
لالختالالت ، مؤآدا ان االصالح السياسي هو الذي يحكم العملية ولهذا فمهمة الحكومة هي انجاز حزمة من القوانين التي تسهم في االصالح

ومنها قانون االنتخابات.

وقال المجالي اليوم هناك مجتمع اردني يستجيب لالصالح ونحن مع الحراك السياسي السلمي ونحن مع آل الدعوات لالصالح والتغيير
المتدرج والمتوازن وهي سمة يتميز بها مجتمعنا االردني عن غيره من المجتمعات العربية الفتا الى الدور الذي يلعبه االعالم وهو ما تتحدث
عنه القوة الناعمة للحكومة وآل قوى التأثير في المجتمع مشيرا الى ان الحوارات مع المجتمع واطيافه مستمرة ومتواصلة ويقع ضمن اطارها

هذا المؤتمر متمنيا ان تكون مخرجات المؤتمر اساسا صالحا نستفيد منه جميعا.

من جانبه قال رئيس جامعة القدس المفتوحة في فلسطين الدآتور يونس عمرو اننا في جامعة القدس المفتوحة نرعى المجتمع الفلسطيني تحت
االحتالل رعاية خاصة وال يقتصر جهد الجامعة على 65 الف طالب وطالبة ينتشرون من رفح الى جنين وما مشارآتنا في هذا المؤتمر اال

دليل على هذا الجهد الذي ترعاه الجامعة وتقوم به تجاه المجتمع وهو يأتي تكريسا للعمل المشترك في اآثر المجاالت اهمية في الوقت الحاضر.

وخاطب رئيس جامعة عمان االهلية الدآتور صادق حامد االعالميين في آلمته قائال نقول الخواننا في السلطة الرابعة ال بد ان تتكامل جهودآم
بل وتتناغم مع جهود السلطات الثالث دون تغول ودون تقاطع بعيدا عن الرؤى الضيقة والمصالح الشخصية وضمن حدود الحرية ( باتجاهها
العمودي) والذي اراد جاللة الملك عنان السماء حدودا لها ، اما على الصعيد االفقي فحرية آل منا يجب ان ال تتقاطع ابدا مع حرية االخرين.

آما القى عميد آلية االداب الدآتور فوزي طعيمة آلمة في افتتاح المؤتمر الذي ادار جلسة االفتتاح فيه الدآتور حفيظة احمد حول الحراآات على
مستوى الوطن العربي .

آما تحدث في المؤتمر رئيس اللجنة التحضيرية الدآتور عزمي منصور .
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