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رام هللا - دنیا الوطن 

عقدت كلیتا الدراسات العلیا واإلعالم في جامعة "القدس المفتوحة" یوم السبت الموافق 28-5-2022م،

ندوة حول قانون الجرائم اإللكترونیة وأخالقیات العمل اإلعالمي في القوانین الفلسطینیة. 

وحضر الندوة أ. د. حسني عوض عمید الدراسات العلیا والبحث العلمي، وأ. خلود عساف رئیسة تحریر

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطینیة (وفا) وعضو األمانة العامة في نقابة الصحفیین، والعقید لؤي

ازریقات الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطینیة،  وأ.رشا نبھان مدیر العالقات العامة في النیابة العامة،

وعمید كلیة اإلعالم في جامعة القدس المفتوحة أ.  عمار جمھور، ود. عالء عیاش المحاضر في عمادة
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البحث العلمي والدراسات العلیا-كلیة اإلعالم. 

ورحب أ. د. حسني عوض عمید الدراسات العلیا والبحث العلمي باسم رئیس الجامعة أ .د. سمیر النجدي

بالمشاركین في الورشة، مشیراً إلى أن ھذا اللقاء العلمي المھم یعقد في إطار اھتمام الجامعة لعقد لقاءات

بین المسؤولین والمختصین مع طلبة كلیة الدراسات العلیا الكسباھم المعرفة  المھنیة.

ونوه إلى أن "القدس المفتوحة" انشئت لخدمة أبناء الشعب الفلسطیني في كل أماكن تواجھم في الضفة

وغزة والشتات، مبیناً أن اللقاء یجيء ضمن مساق في ماجستیر إدارة المؤسسات اإلعالمیة لمحاولة ربط

الجانب النظري بالعملي حتى یتم إغناء التخصص، مؤكداً أھمیة موضوع الندوة كونھ یتطرق إلى الجرائم

اإللكترونیة أوخالقیات مھنة اإلعالم.    

وأكد د. عالء عیاش المحاضر في عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا حرص الجامعة على نقل

رسالتھا ورؤیتھا إلى الجمھور، مشیراً إألى أن  ع كلیتا الدراسات العلیا واإلعالم تحرصان على عقد

لقاءات ال منھجیة تعزز الثقافة المھنیة وتناقش  القواننین الناظمة وعالقتھا بحریة الرأي والتعبیر  في

فلسطین من خالل استضافة شخصیات لھا باع طویل في إدارة العمل اإلعالمي. 

واستعرضت خلود عساف رئیسة تحریر وكالة األنباء والمعلومات الفلسطینیة (وفا) عضو األمانة العامة

لنقابة الصحفیین تاریخ نشأة نقابة الصحفیین الفلسطینیین وأدوارھا، سوا قبل إنشاء السلطة الوطنیة أو بعد

إنشائھا. 

وبینت أن نقابة الصحفیین تأسست في القدس المحتلة  كأحد أذرع منظمة التحریر الفلسطینیة لحمایة

حقوق الصحفیین والدفاع عنھم في مواجھة االعتداءات اإلسرائیلیة، منوھة إلى أن النقابة عملت منذ

تأسیس السلطة الوطنیة إلى المساھمة مع في إقرار جملة من القوانین الناظمة لعمل مھنة الصحافة

وضمان حریة الرأي والتعبیر،  باإلضافة إلى إدخال تعدیالت على قوانین عدة. 



ً وأشارت عساف إلى تأثیر االنقسام على البیئة التي أحاطت بنقابة الصحفیین وشكلت معیقاً وتحدیا

للصحفیین في شقي الوطن.  

ولفتت إلى إصدار نقابة الصحفیین مدونة سلوك مھني تحدد األخالقیات الواجب على الصحفیین نھجھا

واتباعھا وتلك التي ینبغي تجنبھا في ممارستھم المھنیة. 

وأكدت سعي النقابة القرار قانون إعالم عصري یكون ناظماً للمھنة ویحافظ على حقوق الصحفیین،

مشیرا إلى أھمیة أن تعترف دولة فلسطین بالصحافة كمھنة في قوان الخدمة المدنیة. 

وأشارت إلى أن نقابة الصحفیین تحفظت على بعض بنود قانون الجرائم اإللكترونیة الذي أعلن عنھ،

كونھا تحد من حریات الرأي والتعبیر، الفتة إلى أھمیة  اقرار قوانون عصري یوائم بین حریة الرأي

والتعبیر من جھة، ویحد في الوقت ذاتھ من الفوضى اإللكترونیة وآثارھا السلبیة. 

بدوره، تحدث العقید لؤي ازریقات الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطینیة، إلى الجھود التي تبذلھا

الشرطة لتوفیر المعلومات التي یحتاجھا الصحفیون، مؤكداً أن الشرطة تتبع سیاسة الباب المفتوح مع

اإلعالم. 

ونوه إلى عدة تجارب خاضتھا الشرطة لتقریب وجھات النظر بین المؤسسة الشرطیة وبین الصحفیین،

مثل إعداد برامج بعنوان" الشرطة في عیون الصحفیین"  حیث تم استضافة إعالمیین لالطالع على حیاة

الشرطیین وأدوارھم بھدف تقریب وجھات النظر. 

ولفت ازریقات إلى أن بعض الممارسات اإلعالمیة التي تخدش أخالقیات المھنة مثل نشر أسماء أشخاص

توفوا أو استشھدوا ولم یكونوا فعالً قد فارقوا الحیاة ما یتسبب بمشاكل اجتماعیة وعائلیة، الفتاً إلى

خطورة أن ینشر صحفیون معلومتت ملوطة دون التحقق من مصادرھا وعدم  اللھث وراء السبق

الصحفي. 



بدوره، تطرق ازریقات إلى بعض األخطاء التي ارتكبھا عناصر في جھاز الشرطة، مشیراً إلى أن قیادة

الجھاز ال تتردد في تطبیق نظام العقوبات تجاه شرطیین یرتكبون أخطاء بحق المواطنین، مشیراً إلى

متابعة القضایا كافة المتعلقة بشكاوى المواطنین. 

وتحدثت أ.رشا نبھان مدیر العالقات العامة في النیابة العامة عن ضرورة تفھم الصحفیین لتوجھات النیابة

بعدم الخروج الدائم عبر وسائل اإلعالم، مشیرة إلى أن النیابة العامة لم تنظم خالل السنوات الثالث

األخیرة سوى مؤتمرین صحفیین للضرورة المھمة، تتعلق بقضیتي رأي عام، ھما قصیة وفاة إسراء

غریب، واستشھاد الصحفیة شیرین أبو عاقلة. 

وأكدت أن النیابة باعتبارھا صاحبة الحق في رفع القضایا الجزائیة، حریصة على قضایا الرأي العام ،

لكن  إصدار البیانات الصحفیة والمعلومات ال یكون إال في نطاق الضرورة وبما ال یمس بأمن المجتمع

والسلم األھلي.  

وفي نھایة الندوة، وجھ طلبة تخصص اإلدارة اإلعالمیة في جامعة القدس المفتوحة أسئلة واستفسارات

للمتحدثین تركزت حول قضایا التغطیة اإلعالمیة والعالقة مع المؤسسة الشرطیة والنیابة العامة، وكذلك

مالحظات حول بعض السلوكیات لجھاز الشرطة تجاه اإلعالمیین والصحفیین. 
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