
 خالل حوارية ب" فيالدلفيا" باليوم العالمي لحرية الصحافة
ٌّ من منظومة القيم الوطنّية ة التعبير جزٌء أساسي

ّ
: حري ي

 المومن 
 

 
 

قال وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد 
ي ان حرية التعبير هي جزء أساسي من منظومة القيم الوطنية. 

 المومن 
 

ي خالل ندوة حوارية بكلية االداب/ قسم الصحافة بجامعة فيالدلفيا 
واضاف المومن 

اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة "بعنوان اعالم الدولة ومواقع التواصل 
ي الممارسات اإلعالمية هو المهنية والمسؤولية، من 

 
"، ان المعيار األساس ف االجتماعي

ا اىل ان النقد أجل المحافظة عىل قيم المج تمع ونقل الحقيقة بكل موضوعية، مشير
وع يجب ان يبن  عىل حقائق وإلمام بالتفاصيل.   المشر

 
ي تجسد الواقع، بما ينعكس عىل 

شار إىل أهمية االحتكام إىل المعلومة الدقيقة الن 
َ
وأ

اء الُمستند للمعلومة الدقيقة 
ّ
 أن الحوار الموضوعي البن

ً
مصلحة المجتمع، مؤكدا

 عىل المجتمع. ينعك
ً
 س إيجابا

 
ي خضم األحداث 

 
 يحتذى ف

ً
ي استطاع أن يكون مثاال

ي ان اإلعالم الوطن 
وبيرّ  المومن 

امه بالثوابت الوطنية  اإلقليمية، وكان عىل أعىل درجات المسؤولية نتيجة الي  
 والقومية. 



يا واشار اىل ان وسائل التواصل االجتماعي ال تصنف عىل أنها أدوات اعالمية، قانون
ي حير  أن 

 
ومهنيا، فهي تخضع لقوانير  أخرى غير تلك الناظمة لقطاع اإلعالم، ف

ي تنظم عمل وسائل اإلعالم هي قانون نقابة الصحفيير  وقانون 
القوانير  الن 

ي والمسموع. 
 المطبوعات والنشر وقانون اإلعالم المرئ 

 
ورة أن تكون وسائل التواصل االجتماعي أداة لخدمة المجتم ع، ومعاول وأكد عىل ض 

ي الذي يخدم الوطن  بناء ال هدم، وأدوات تستخدم لبث وتداول األثر اإليجائ 
 والمجتمع. 

 
ولفت اىل ان هناك ضوابط قانونية لردع مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي بشكل 
ء، كاستخدامها لبث خطاب الفتة والكراهية، فالقانون يجّرم هؤالء، ألن من حق  سي

 مومة األمن واالستقرار. المجتمع أن ينعم بدي
 

ي ان اإلعالم المسؤول هو عامل من عوامل قوة الدولة ومعزز لألمن 
وقال المومن 

 أن حرية الرأي والتعبير هي مقوم من مقومات الدولة األردنية منذ 
ً
، موضحا ي

الوطن 
 عقود، وهذا ما يجعلنا نفتخر بوطننا ومؤسساتنا المختلفة. 

 
دكتور مروان كمال ان الجامعة حريصة عىل مد من جهته قال مستشار الجامعة ال

ي كلية الصحافة 
 
جسور التعاون مع المؤسسات االعالمية لتنعكس ايجابا عىل طالبنا ف

ي نتمتع بها بوجود الناطق الرسمي 
وهذا اللقاء هو دليل ملموس عىل حرية التعبير الن 

ي حوار اعالمي شفاف مما يعزز ايضا الش
 
خصية للحكومة مع طالب الصحافة ف

 االعالمية لطالبنا . 
 

وحض  الندوة القائم باعمال رئيسها الدكتور محمد امير  عواد وعميد كلية االداب 
 والفنون الدكتور غسان عبد الخالق واستاذ الصحافة الدكتور رمزي الغزوي. 

 
 

 


