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   2020 /29/10تاريخ النشر:               2020 /02/10تاريخ القبول:                 07/06/2020تاريخ االستالم: 
  

 الملخص 

في النشر عبر هدفت هذه الدراسة إلى معرفة رأي خبراء شبكات التواصل االجتماعي في األخالقيات والضوابط الواجب توافرها 

شبكات التواصل االجتماعي في فلسطين خالل األزمات، وهي دراسة وصفية، استخدمت منهج المسح، وكانت أداة الدراسة هي 

 – 7خبيراً ومتخصصاً في مجال شبكات التواصل االجتماعي في فلسطين في المدة بين  32المقابلة المعمقة مع عينة عمدية من 

لدراسة إلى أن غالبية الخبراء يعتقدون أن الواقع غير جيد وهناك فوضى في النشر، وأن اللوم يقع وتوصلت ا.م2020فبراير  25

على عاتق النشطاء بشكل أساسي، ويتفق الخبراء على األهمية البالغة لوضع ضوابط ومحددات للنشر اإلعالمي على شبكات 

هي التأكد من دقة المعلومة، وعدم التسرع في النشر، وذكر التواصل االجتماعي خصوصاً خالل األزمات، وأن أهم هذه الضوابط 

فيما يشير الخبراء إلى ، المصدر بشكل واضح، واالبتعاد عن التشويه والتشهير، ومراعاة الحساسية األمنية والمجتمعية عند النشر

تحلي بالروح الوطنية والحرص على أن أهم األخالقيات الواجب توافرها في القائم بالنشر على شبكات التواصل االجتماعي هي: ال

تماسك المجتمع، والرقابة الذاتية والمسئولية االجتماعية، وااللتزام باآلداب العامة للمجتمع، واحترام حرمة وخصوصية أفراد 

عية المجتمع، وأنه ال يمكن حصر النشر اإلعالمي على فئات معينة ألنه يتعارض مع حرية الرأي والتعبير، وأنه من األفضل تو

 الجمهور إلى خطورة النشر اإلعالمي، وأخالقياته.

.األزمات في فلسطين -شبكات التواصل االجتماعي  -أخالقيات النشر اإلعالمي كلمات مفتاحية:   

Abstract:  

This study aimed to know how social media experts thinks on the ethics and standards that must be 

social networks' publishing in Palestine during crises, it is a descriptive study that used the survey 

method, and the study tool was the in-depth interview with an purposive sample of 42 experts and 

specialists in the field of Social networks in Palestine from 7-25 February 2020. 

The study found that the majority of experts believe that the reality is not good and there is chaos in 

publishing, they blame mainly the activists, they agree on the critical importance of setting 

standards and limitations for media publishing on social networks, especially during crises, such as 

accuracy, not to rush to publish, mention the source, avoiding distortion and defamation, and 

considering societal sensitivity when publishing, they suggested many ethics like showing the 

national spirit, ensuring the cohesion of society, self-censorship and social responsibility, adhering 

to the public morals of society, respecting personal sanctity and privacy, and that media publishing 

cannot be limited to categories because it conflicts with the freedom of opinion and expression, and 

it is better to educate the public about the seriousness of media publication and its ethics. 

 Keywords: Media Publication Ethics - Social Networks - Crisis in Palestin
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 مقدمة:  .1
برزت احلاجة مؤخرًا لوضع قواعد وضوابط أخالقية للنشر اإلعالمي على شبكات التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم 
اجلديد نتيجة االستخدام اهلائل هلذه الشبكات وعدم وجود ضوابط هلذا االستخدام، فقد أصدرت اجلمعية األمريكية لناشري 

القواعد اليت وضعتها الصحف األمريكية لتنظيم استخدام الصحفيني لإلعالم االجتماعي، كما أصدرت اليب األخبار دلياًل ضم 
يب سي دلياًل خاصًا باستخدام مواقع الشبكات االجتماعية يف قسم األخبار، وشجعت وكالة األنباء الفرنسية صحفييها على 

حفيني يف مواقع الشبكات االجتماعية يّؤثر بشكل مباشر على استخدام شبكات التواصل االجتماعي حمذرة من أن سلوك الص
 .(2013)احلمامي،  صورة الوكالة

يقول الصحفي يف صحيفة لوموند الفرنسية ييف إيدس إن املواطن العادي ال يستطيع أن يرى الصورة الكلية للخرب الذي 
فينقل وجهة نظره هو، وتقول املديرة التنفيذية ملركز الصحافة املستقلة يف رومانيا أيونا ينشره، فهو يرى ما يريد هو أن يراه، 

أفاندي: يف الوقت الذي ميكن ألي شخص أن يكون صحفياً، حتتاج وسائل اإلعالم التقليدية إىل إجياد طريقة لتمرير قيم 
 .حفية ال ينبغي أن تكون امتيازاً للصحفيني احملرتفني فقطالصحافة اجليدة، أي احلقيقة والدقة والتوازن، فالقيم واملعايري الص

ومن املعروف أن القضية الفلسطينية حباالت متعاقبة من األزمات اليت تعصف هبا منذ بدايتها وقد تصاعدت هذه 
ت االعتداءات األزمات مع تصاعد اإلجراءات اإلسرائيلية القمعية والعنصرية يف كل أرجاء فلسطني، ولعل من  أبرز هذه األزما

اإلسرائيلية املتواصلة على أراضي قطاع غزة واليت نتج عنها آالف الشهداء واجلرحى وتدمري عشرات آالف البيوت واملصانع 
واملؤسسات، باإلضافة إىل أزمات يعيشها أبناء الشعب الفلسطيين يف قطاع غزة تتمثل يف فرتات تصعيد حمدودة تنتهي بعد عدة 

 .واجلرحى أيام بعشرات الشهداء
ويف ظل هذه األزمات تربز شبكات التواصل االجتماعي ودورها الكبري يف نشر املعلومات والتفاصيل ومتابعة األزمات اليت 
مير هبا أبناء الشعب الفلسطيين، إال أن هذه األزمات واالستخدام اهلائل لشبكات التواصل االجتماعي واالعتماد الكبري عليها يف 

خلق فوضى كبرية متثلت يف املعلومات جمهولة املصدر، وعدم دقة املعلومات، واالستعجال يف نشرها، وانتشار استقاء املعلومات 
الشائعات، والنقل دون متحيص، والنشر لغري املختصني، وهذا األمر يتسبب يف حاالت من عدم اليقني عند اجلمهور الفلسطيين 

 .ت املضللةوانتشار الشائعات وحاالت اخلوف والقلق واملعلوما
م انتشرت صورة ليافطة على شاطئ حبر عسقالن احملتلة احتوت على نص واضح حيذر من 6/4/2016يف تاريخ 

تسونامي قادم بتاريخ حمدد، حيث تناقل نشطاء شبكات التواصل االجتماعي يف غزة الصورة بشكل واسع األمر الذي أثار ذعراً 
ق احملاذية للشاطئ منازهلم، وتفاعلت اجلهات الرمسية مع اخلرب ونشرت تطمينات عند اجلمهور، حيث أخلى كثري من سكان املناط
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من الشرطة والدفاع املدين، وتبني عدم صدق هذه األنباء، وعند البحث يف وسائل االعالم تبني أن ما حدث كان خدعة من 
 .أجهزة أمن االحتالل اليت أرادت إخالء منطقة يف شاطئ عسقالن لعملية امنية

اقعة تركت تساؤالت كثرية، كان أمهها حول ضوابط وأخالقيات النشر يف شبكات التواصل االجتماعي، حيث أن الو  
الداخلي األزمات املتالحقة جتعل النشر العشوائي وغري الدقيق سالح ذو حدين، يف ظل األزمات اليت أفرزها االحتالل يف الوضع 

هزت بنية اجملتمع الفلسطيين بامتدادها، ووصلت إىل حالة من االقتتال الداخلي راح زمات الداخلية اليت الفلسطيين إضافًة إىل األ
ضحيته املئات، وأصيب فيه اآلالف من املواطنني األبرياء، ومل تكن شبكات التواصل االجتماعي بعيدة عن كل هذه االحداث، 

 .ينفقد أصبحت أحد أمناط وسائل اإلعالم السائدة يف املشهد اإلعالمي الفلسطي
يف ظل هذه احلالة املعقدة فإن ما ينشر عرب شبكات التواصل االجتماعي يعترب من أخطر أنواع النشر اإلعالمي على بنية 
اجملتمع الفلسطيين، فدولة االحتالل باإلضافة إيل استهدافها اجلمهور الفلسطيين بشكل مباشر، هلا حماوالت عديدة باالستهداف 

فيه الكثري من النشطاء بغري قصد من خالل رسائل متنوعة تركز بشكل واضح على املواطنني غري املباشر والذى قد يتورط 
الفلسطينيني، وذلك هبدف تثبيط عزائمهم، وبث روح الضعف واهلزمية بني صفوفهم، وحماولة إجهاض نضاهلم املستمر ضد 

لى تشكيك الفلسطينيني يف قياداهتم والتقليل من االحتالل، وحماولة تفجري األوضاع الداخلية، وبث الفتنة، وتعمل باستمرار ع
 .شأن املقاومة، وعدم قدرهتا على مسك زمام األمور، والتسبب يف فقدان ثقة الشعب هبا

ومن هنا تأيت هذه الدراسة ملعرفة رأي املختصني واخلرباء ونشطاء التواصل االجتماعي يف األخالقيات الواجب توافرها يف 
صل االجتماعي يف فلسطني خالل األزمات والضوابط املطلوبة من أجل ضمان تدفق حر للمعلومات النشر عرب شبكات التوا

عرب املنصات اليت يقبل اجلمهور عليها، ويف نفس الوقت ضمان دقة املعلومات وأمانتها وعدم تسببها يف انتشار الشائعات 
 والفوضى داخل اجملتمع الفلسطيين.

 
 اإلجراءات المنهجية للدراسة  .2

 الدراسات السابقة: 1.2
رغم حداثة شبكات التواصل االجتماعي يف علوم اإلعالم، إال أن احلديث حول أخالقيات وضوابط النشر عليها أثار جدالً 

الصحفية وضوابطها واسعاً بني املتخصصني ومل يتوقف منذ بدايتها، وقد أجريت عدد من الدراسات اليت تناولت أخالقيات املهنة 
 وتشريعاهتا، وبالذات يف اإلعالم اجلديد وشبكات التواصل االجتماعي.

اليت حاولت تقدمي رؤية جديدة للممارسة املهنية الصحفية وأخالقيات  (2019)بن مسعود، ومن هذه الدراسات دراسة 
أخالقيات املمارسة الصحفية يف ظل اإلعالم اجلديد من خالل دراسة  (2019)بن عمار،  ودراسة، الصحافة اإللكرتونية العربية

الوقوف على الضوابط األخالقية  (2019)سالمن و مهين،  كما حاولت دراسة،  ميدانية على عينة من الصحفيني اجلزائريني
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)عالل، أخالقيات املهنة يف زمن اإلعالم اجلديد  وتطرقت دراسة، والقانونية لإلعالم اجلديد واملشكالت القانونية يف هذه البيئة
إىل األخالقيات املهنية يف زمن اإلعالم اجلديد من خالل جتارب عاملية يف جمال تنظيم  (2019)دراسة قانونية يف اجلزائر(، 

)عالل، أخالقيات املهنة يف زمن االعالم اجلديد،  وحاولت يف دراسة ثانية، استخدام الصحفيني لشبكات التواصل االجتماعي
 .تناول هذه األخالقيات من ناحية قانونية (2018

التعرف على اجتاهات اإلعالميني املصريني حنو استخداماهتم لشبكات التواصل االجتماعي يف  (2018)الداغر،  وهدفت دراسة
أخالقيات اإلعالم اجلديد وصحافة املواطن وحتدياهتا  (2018)مهرية،  ضوء الضوابط املهنية واألخالقية، فيما تناولت دراسة

اليت تطرقت إىل مشكلة انتهاك اخلصوصية يف اإلعالم اجلديد وعالقتها  (2018)بوزانة و فنور،  التنظيمية واألخالقية، ودراسة
حتمية الضبط األخالقي للممارسة املهنية يف وسائل اإلعالم اجلديد، من  (2018)بشريف،  حبرية التعبري، كما ناقشت دراسة

 خالل وضع مواثيق ألخالقيات املهنة الصحفية، تواكب وتضبط العاملني يف تلك الوسائل.
)شاطري،  مدى التزام الصحفيني بأخالقيات املهنة على الفيسبوك، وحاولت دراسة (2017)بن محودة،  يف حني تناولت دراسة

قياس أثر غياب األخالقيات املهنية يف اإلعالم اجلديد على الشباب العريب وأمهية الرتبية اإلعالمية هلؤالء الشباب يف  (2017
فناقشت املعايري املهنية واألخالقية للصحافة االلكرتونية الفلسطينية، يف حني  (2017)العسويل،  ظل اإلعالم اجلديد، أما دراسة

قوانني اإلعالم وأخالقياته يف ضوء اإلعالم االجتماعي وعالقة اإلعالم باجملتمع واألدوار  (2017)عزي،  استعرضت دراسة
حول  (Khan & Ayyoob, 2017) اجلديدة اليت يطرحها اإلعالم اجلديد والشبكات االجتماعية ، ومتحورت دراسة

فقارنت بني أخالقيات التواصل  (Mukherjee, 2017) األمن اإللكرتوين وأخالقيات اإلعالم االجتماعي، أما دراسة
 االجتماعي التقليدية وأخالقيات شبكات التواصل االجتماعي.

املسؤولية األخالقية لإلعالم اجلديد يف مواقع الصحف اإللكرتونية يف اململكة العربية  إىل فتطرقت (2016)العتييب،  أما دراسة
إشكالية أخالقيات الصحافة يف ظل البيئة اإلعالمية اجلديدة، وقواعد ضبط  (2015)كوبييب،  السعودية، وتتناول دراسة

على عينة من العاملني يف  (2014)فوكوليت،  املمارسات اإلعالمية يف ظل هذه التحوالت اجلديدة لإلعالم، وأجريت دراسة
إىل  (2014)اللبان،  املواقع اإللكرتونية العراقية للتعرف على رأيهم يف اعتماد لوائح أخالقية لإلعالم اجلديد، وأشارت دراسة

 الضوابط املهنية واألخالقية والقانونية لإلعالم اجلديد.
اليت كانت حول األخالقيات يف الصحافة واإلعالم اجلديد واإلعالم املرئي،  (Chaudhuri, 2014) كما جند دراسة
 (2013)احلمامي،  أخالقيات اإلعالم اجلديد من خالل نصوص الكراهية فيه، ودرس (Jane, 2014) وتناولت دراسة

جمموعة  (Bowen, 2013) أخالقيات الصحفيني يف زمن اإلعالم اجلديد وحدود حرية الرأي والتعبري عندهم، وتقدم دراسة
من املبادئ التوجيهية األخالقية اليت حتكم استخدام وسائل التواصل االجتماعي، يف حماولة لفهم أعمق لألخالقيات يف زمن 

 االتصال الرقمي.
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 أهمية الدراسة: 1.1
 خطورة األزمات اليت متر هبا القضية الفلسطينية. - أ

ور الفلسطيين الذي يعتمد جزء كبري منه على هذه التأثري الكبري لشبكات التواصل االجتماعي وانتشارها عند اجلمه - ب
 الشبكات يف استقاء األخبار واملعلومات.

 الفوضى املنتشرة يف النشر اإلعالمي على شبكات التواصل االجتماعي وعدم وجود حمددات وضوابط هلذا النشر. - ت
ار املضللة وإثارة الفزع واإلحباط استغالل االحتالل اإلسرائيلي لشبكات التواصل االجتماعي يف نشر الشائعات واألخب - ث

 عند املواطنني الفلسطينيني.
قلة الدراسات العربية والفلسطينية اليت تناولت حمددات النشر اإلعالمي على شبكات التواصل االجتماعي واألخالقيات  - ج

 الواجب توافرها يف القائم على النشر على هذه الشبكات.
 أهداف الدراسة وتساؤالتها: 1.1
لنشر اإلعالمي يف فلسطني عرب شبكات واألخالقيات الواجب مراعاهتا يف اضوابط إىل الكشف عن ال هذه الدراسة تهدف

 من وجهة نظر اخلرباء، وحتاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: التواصل االجتماعي يف أوقات التصعيد واألزمات
واإلعالميني واملؤسسات اإلعالمية يف فلسطني عرب شبكات التواصل ما تقييم اخلرباء للنشر اإلعالمي من النشطاء  - أ

 االجتماعي؟
 من وجهة نظر اخلرباء؟ األزماتأثناء أمهية وضع ضوابط للنشر اإلعالمي يف فلسطني عرب شبكات التواصل االجتماعي ما  - ب
 أثناء األزمات اليت جيب مراعاهتا يف النشر اإلعالمي يف فلسطني عرب شبكات التواصل االجتماعي واألخالقيات ما الضوابط - ت

 ؟وجهة نظر اخلرباء
 من وجهة نظر اخلرباء؟ النشر اإلعالمي يف فلسطني عرب شبكات التواصل االجتماعياملخولة بمن هي الفئات  - ث
 يف فلسطني عرب شبكات التواصل االجتماعي أثناء األزماتعدم وضع ضوابط للنشر اإلعالمي  تنجم عناملشاكل اليت ما  - ج

 من وجهة نظر اخلرباء؟
 عرب شبكات التواصل االجتماعي أثناء األزمات؟يف فلسطني ي عالملنشر اإلما مقرتحات اخلرباء لضبط عملية ا - ح

 منهجية الدراسة: 1.1
يساعد على وصف  جهد علمي منظموتعتمد على منهج املسح اإلعالمي، وهو  ،تنتمي هذه الدراسة إىل البحوث الوصفية

ة مع خرباء شبكات التواصل املقابلة املعمق، وكانت أداة الدراسة هي الظاهرة من خالل مجع املعلومات واملالحظات عنها
 االجتماعي واإلعالم اجلديد.

 عينة الدراسة: 1.1
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رباء الفلسطينيني يف شبكات التواصل االجتماعي واإلعالم اجلديد، وم من اخل 32أجريت الدراسة على عينة عمدية بلغت 
هلم ني الفاعلني على هذه الشبكات و صحفيتقسيمهم إىل ثالث فئات هي األكادمييني يف جمال اإلعالم اجلديد، والناشطني وال

 – 12وأجريت املقابالت يف املدة بني ، واملختصني يف جمال شبكات التواصل االجتماعي، أعداد كبرية من املتابعني واألصدقاء
 م.2020فرباير  25

 
 نتائج الدراسة ومناقشتها .1

من اخلرباء والنشطاء واألكادمييني يف جمال شبكات التواصل االجتماعي  32فيما يلي نتائج املقابالت املعمقة اليت أجريت على 
 م.2020فرباير  25 – 12يف فلسطني يف املدة بني 

 :النشر اإلعالمي على شبكات التواصل االجتماعيتقييم واقع  1.2
يشري غالبية اخلرباء إىل تقييم متشائم لواقع النشر اإلعالمي يف فلسطني على شبكات التواصل االجتماعي، فالواقع احلايل غري 

أعداد املتابعني مرٍض وهناك فوضى يف النشر وعدم تدقيق يف حمتوى ما يتم نشره وذلك يف إطار السعي لتحقيق السبق وزيادة 
واإلعجاب، وعشوائية ُمفرطة يف التناول إضافًة إىل غياب الرؤية للمؤسسات اإلعالمية اليت ميكن أن تعكس طبيعة التخطيط 
والتنظيم احلقيقي للتناول، األمر الذي يؤكد غياب التخطيط االسرتاتيجي، كما "تشهد عملية النشر اإلعالمي عرب شبكات 

لة من الفوضى وعدم املسؤولية نظرًا لعدم إملام النشطاء بضوابط وأخالقيات النشر اإلعالمي كما أثرت التواصل االجتماعي حا
حالة االنقسام بشكل سليب وغري مهين على أداء بعض اإلعالميني واملؤسسات اإلعالمية يف نشر لغة الكراهية على حساب 

 .املصداقية واملوضوعية واملهنية
على النشطاء الفلسطينيني، وبعض األشخاص اهلواة الذين يتخذون من شبكات التواصل وسيلة لنشر  ويلقي معظم اخلرباء اللوم

األخبار غري املؤكدة، ويعتمدون يف نشر الكثري منها على املواقع واملصادر اإلسرائيلية اليت تنشر معلومات مغلوطة وبالذات يف 
تم وفقًا السرتاتيجية واضحة لدى القائمني على النشر، باإلضافة إىل عدم أوقات االعتداءات اإلسرائيلية، كما أن هذا النشر ال ي

احرتام بعض الناشطني جلمهورهم واستخفافهم بتفكري اجلمهور، حيث ال يتناسب النشر يف كثري من األحيان مع أخالقيات 
ركة، دون ضبط حقيقي للمحتوى العمل الصحفي، فاجلميع حياول أن يكتب وأن يتصدر املشهد بأكرب كم من اإلعجابات واملشا

 .املنشور
ومن أسباب هذا الوضع أن النشطاء أكثرهم من اهلواة، حيث يبادرون بالنشر بناًء على قرهبم من مكان وقوع احلدث، أو 

 .يسارعون يف النقل عن صفحات وتغريدات ناشطني آخرين، يف ظل ضعف الوعي بأسس وأخالقيات النشر اإللكرتوين
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ن النشطاء واإلعالميني يهتمون بالرتويج ألنفسهم حيث يستغل عدد منهم الشهرة على شبكات التواصل كما أن كثريًا م
االجتماعي وتأثريه الكبري على مجهوره ويبث خالل األزمات موضوعات مثرية يقوم فيها بتلميع شخصه والتحشيد ملواقف معينة، 

 .سئولة وبالذات وزارة اإلعالم ونقابة الصحفيني الفلسطينينيمما يشري لعشوائية يف النشر وضعف التنظيم من اجلهات امل
ويرى البعض أن طابع االنقسام والتشرذم ال زال يهيمن على النشر اإلعالمي، ما يضعف الرسالة، وجيعلها أقل تأثرياً، حيث ال 

وبالتأكيد ال ميكن فصل هذه  خيتلف واقع النشطاء الذين ميثلون املواطن الصحفي عن واقع الصحفيني ومؤسساهتم اإلعالمية،
احلالة عن االحتالل الذي يسعى كل فرتة لبث إشاعات وأخبار مغلوطة ويقع الناشط واإلعالمي الفلسطيين يف شرك هذه 

 .املعلومات واألخبار وينقلها دون التأكد من صحتها، مما يسبب حالة من اإلرباك والقلق لدى املواطنني
د احلديث عن النشر اإلعالمي من قبل املؤسسات اإلعالمية حيث يتسم الواقع بانضباط يف حني ينخفض مستوى التشاؤم عن

أكرب رغم عدم وجود ناظم موحد جلميع املؤسسات، حيث أن النشر من قبل مؤسسات إعالمية معروفة له جانب اجيايب إىل حد  
مية تنشر على شبكات التواصل االجتماعي ما كبري يف متابعة أخبار األزمات والتصعيد اإلسرائيلي، كما أن املؤسسات اإلعال

نشرته يف الوسيلة التقليدية غالباً وحتاول يف ذلك قدر اإلمكان، االلتزام بأخالقيات النشر، لكنها يف بعض األحيان ال تلتزم بتلك 
المية تتبىن غالباً األخالقيات، لعدة أسباب أمهها السبق الصحفي أو عدم التخصص يف بعض اجملاالت، إال أن املؤسسات اإلع

ذات أساليب النشر التقليدية دون مراعاة لتطورات االتصال االجتماعي سواء من حيث نوعية املوضوعات واألشكال، أو من 
 حيث قراءهتا وحتليلها املسبق لطبيعة وخصائص مجهور مواقع الشبكات االجتماعية.

م من أي مادة تنظم عمل الصحافة اإللكرتونية أو النشر 1995كما خيلو قانون النشر واملطبوعات الفلسطيين الذي صدر عام 
على شبكات التواصل االجتماعي، ومل يطرأ عليه أي تعديل حىت تارخيه، هذا عالوة على أن قانون اجلرائم اإللكرتونية يصنفه 

 .اخلرباء واملختصون على أنه قانون عقوبات
ناتج عن نضوج التجربة الفلسطينية، وتنامي الشعور باملسئولية لدى رواد فيما يشري البعض إىل وجود تطور ملحوظ يف األداء 

 التواصل االجتماعي كون أن اجملتمع الفلسطيين يقع حتت االحتالل.
 أهمية وجود ضوابط للنشر اإلعالمي على شبكات التواصل االجتماعي: 1.1

على شبكات التواصل االجتماعي خصوصًا خالل يتفق اخلرباء على األمهية البالغة لوضع ضوابط وحمددات للنشر اإلعالمي 
األزمات اليت متر هبا القضية الفلسطينية سواًء كانت هذه الضوابط للمؤسسات اإلعالمية أو للناشطني الذين يتابعهم عدد كبري 

 .من اجلمهور على هذه الشبكات
غط السليب على صناع القرار يف فلسطني والتأثري وأمهية تلك الضوابط تكمن يف أهنا مبقدورها احلد من تفاقم األزمة وتقليل الض

على قراراهتم وقت األزمات، كما أهنا ستسهم يف احلد من الشائعات اليت تنشط يف شبكات التواصل االجتماعي خالل 
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ايا األزمات، وهذا ينعكس بشكل إجيايب على إدارة التصعيدات واألزمات، كما أهنا تقي الكثري من اإلعالميني من الوقوع ضح
 .األخبار املوجهة اليت تبثها جهات معادية أو أجندات خارجية

كما أهنا تسهم يف احلفاظ على دور اإلعالم يف تقدمي احلقيقة واملعلومات بشكل أمني ودقيق مبا خيدم اجلمهور املتلقي، حيث أن 
ثر سلباً على جممل العمل اإلعالمي على غياب هذه الضوابط إىل حالة من التسيب والفوضى وعدم الثقة مبا يتم نشره، وهو ما يؤ 

شبكات التواصل اإلعالمي، حيث أن شبكات التواصل االجتماعي هلا دور خطري يف نقل األفكار واالخبار بال تيقن وبال حتقق 
 .واألمر الذي ينعكس على النسيج اجملتمعي، مما يربز أمهية وجود هذه الضوابط

احملددات والضوابط بشكل ال ميس حبرية الرأي والتعبري، فهذه الضوابط واحملددات جيب أن كما أمجع اخلرباء على وضع هذه 
تندرج حتت أخالقيات مهنة الصحافة أكثر من كوهنا تشريعات إعالمية قانونية حىت ال تكون سيف مسلط على اإلعالميني حيد 

شطاء بأمهية النشر والتحقق من املعلومات وتوقع أثر ذلك من حرية التعبري، حيث يتم هذا األمر من خالل توعية اإلعالميني والن
على اجلمهور وتكون هذه الضوابط نابعة من مسؤوليتهم االجتماعية حنو ذاهتم ومؤسساهتم الصحفية واجملتمع ككل، حبيث 

تشارك فيها يستطيع التمييز بني ما ميكن نشره وعدم نشره، كما أن هذه احملددات جيب أن تكون أقرب إىل عملية تنظيم 
 .القطاعات واملؤسسات املنتخبة مع رفض أي ضوابط حتد من حرية الرأي والتعبري وحرية االعتقاد

ويساعد وضع هذه الضوابط يف عدم مترير املعلومات اخلاطئة على املواطنني، والتصدي لنشر اإلشاعات واألخبار املغلوطة، 
للخطاب اإلعالمي الفلسطيين، واستقرار اللحمة الوطنية الداخلية، وتنمية واحملافظة على توجيه وتوحيد املسار الوطين الشامل 

 .روح املسئولية القانونية واملهنية
كما أنه من الضروري وجود قوانني وضوابط حتكم وتنظم عملية النشر وتوجيه هذه العملية بشكل سليم وفق رؤية صحيحة 

ة الفلسطينية أو تؤزم املواقف وترهب املواطن، ويبدو هذا األمر واضحاً تضمن عدم خداع اجلمهور أو الدعوة ألفكار تضر بالقضي
عند متابعة تعامل االحتالل مع وسائل االعالم إبان األزمات واحلروب ومنع النشر لبعض األخبار اليت متس أمن دولة االحتالل 

قوم بعض الناشطني بنشر أخبار أماكن وهو أمر يؤكد أن احلرية مكفولة بتحقيق عوامل األمان للمجتمع الفلسطيين، حيث ي
 .القصف وغريها رغبة يف السبق الصحفي وهو أمر خطري

وشدد اخلرباء على الفوائد املتوخاة من هذه احملددات ومنها: احلد من التجاوزات االعالمية يف التنافس للسبق الصحفي، والعمل 
ياسات الداخلية ملواجهة احلرب النفسية، وضبط اخلطاب على تقليل االشاعات واألخبار املزورة، والعمل على توحيد الس

 .اإلعالمي الداخلي، واحلفاظ على األمن والسلم اجملتمعي للمجتمع الفلسطيين وخصوصاً يف غزة
يف حني أكد بعض اخلرباء أن هذه الضوابط جيب أن ال تكون مقيدة لعمل الصحفي، كما حصل يف قانون اجلرائم اإللكرتونية 

اإلعالميون يف فلسطني ملا فيه من جوانب تقّيد العمل الصحفي أو اإلعالمي، وأن تكون حرية الرأي والتعبري مكفولة الذي رفضه 
 .ضمن هذه الضوابط
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ويرى البعض أنه ال ميكن وضع ضوابط نشر باملعىن القانوين القصري اإللزامي، ولكن ميكن تبين محالت وأنشطة توعوية، فمواقع 
هي باألساس منصات مجاهريية مل تصمم أصاًل كي ختضع للسيطرة والتقييد باملفهوم املركزي، ولكنها الشبكات االجتماعية 

 صممت للتحرر منه بطريقة تفاعلية.
 :شبكات التواصل االجتماعيعلى لنشر اإلعالمي ا ضوابط 1.1

واحملددات املطلوبة للنشر اإلعالمي على شبكات التواصل االجتماعي خصوصًا خالل  ضوابطحدد اخلرباء جمموعة من ال
 األزمات، منها: 

 التأكد من دقة املعلومة وصحتها ودقة البيانات والتصرحيات والوقائع. .1
 للخرب أو املعلومة. الرجوع للمصدر الرئيس .2
 .ألزماتالرتيث وعدم استباق اجلهات الرمسية خاصة الصحية واألمنية وقت ا .3
 عدم النقل عن شبكات التواصل االجتماعي دون الثبت من املصدر، وذكر املصدر بشكل واضح. .4
 عدم املبالغة والتهويل وعدم التسرع يف النشر. .5
 مع وضوح الفرق بني االثنني. عدم خلط املعلومة بالرأي .6
 ناالبتعاد ع، و ومنسقيها وناطقيها لاالحتالصفحات  نقاًل عنخبار عدم نشر األ، و عدم التعاطي مع الصفحات املشبوهة .7

 . ومقاطعتها االحتاللمصادر 
 . والتشهري االبتعاد عن التشويه .8
 مشاركة اخلرب نقاًل عن مصدره األصلي عند إعادة النشر أو التغريد وليس نسخه. .9

 . األخبار ونقلها نشر يف واحليادية باملوضوعية االلتزام .10
 عند النشر.مراعاة احلساسية األمنية واجملتمعية  .11

عدم نشر أمساء ومن الضوابط اليت اقرتحها اخلرباء للنشر على شبكات التواصل االجتماعي أثناء أزمات التصعيد اإلسرائيلي: 
عدم و عدم نشر صور وفيديوهات العنف، و عدم نشر صور الضحايا، و الشهداء اال بعد مرور فرتة زمنية يتم خالهلا إبالغ ذويهم، 

 وغري ذلك. ،طفالصدمات نفسية لأل شاهد اليت تتسبب يفاملجلرائم عرب البث املباشر اال بعد فلرتهتا من نشر صور وفيديوهات ا
 

 :شبكات التواصل االجتماعيعلى لنشر اإلعالمي المطلوبة في ا األخالقيات 1.1
أشار اخلرباء إىل عدد من األخالقيات الواجب توافرها يف القائم بالنشر اإلعالمي على شبكات التواصل االجتماعي أثناء 

 األزمات، ومنها: 
 التحلي بالروح الوطنية واحلرص على متاسك اجملتمع ومحاية املقاومة. .1
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 لرقابة الذاتية واملسئولية االجتماعية عند القائم بالنشر.ا .2
 باآلداب واألخالق العامة للمجتمع. االلتزام .3
 تقبل الرأي اآلخر والتفاعل االجيايب والسماح بالتعليقات على ما ينشر. .4
 ثقافة االعتذار والتعديل ألي خلل يف النشر. .5
 ا.غري األغراض اليت أنشئت ألجلهاإلعالمية يف استخدام املواد عدم  .6
 .واإلنسانيةاحرتام الكرامة و  احرتام حرمة وخصوصية أفراد اجملتمع .7
 

 :شبكات التواصل االجتماعيعلى النشر اإلعالمي المخولة بالفئات  1.1
اتفق معظم اخلرباء على أنه ال ميكن حصر النشر اإلعالمي يف فلسطني شبكات التواصل االجتماعي على فئات معينة بشكل  

ال ميكن عمليًا منع أي شخص من نشر  كامل، وأن هذا األمر يتعارض مع حرية الرأي والتعبري، ومفهوم صحافة املواطن، حيث
ما يريد، يف حني قال بعضهم إن النشر اإلعالمي جيب أن يقتصر على أصحاب التخصص يف اجملال اإلعالمي عرب شبكات 
التواصل االجتماعي، واملتخصصني يف اإلعالم اجلديد يف املؤسسات اإلعالمية ودوائر اإلعالم اجلديد يف اجلهات الرمسية  

ومؤسسات اجملتمع املدين، وأن ضبط النشر ميكن أن يتم من خالل مسمى رمسي لدى املكتب اإلعالمي احلكومي  كالوزارات
 .مثل ناشط إعالمي أو غريه، مع تسجيل حامل املسمى رمسياً لدى وزارة الداخلية الفلسطينية

ملتخصصون، واملثقفني والسياسيني، وقال بعض اخلرباء إن النشر ميكن أن يقتصر على عدد من الفئات، منها: الصحفيون ا
والناشطني الذين اكتسبوا مهارات النشر اإلعالمي على شبكات التواصل االجتماعي، واملطلوب حلصر النشر على هذه الفئة، 

 .هو قانون إعالمي حيكم ذلك
امللقاة على عاتقه، وأنه من األفضل واتفق اخلرباء على ضرورة توعية اجلمهور إىل خطورة النشر اإلعالمي واملسئولية اخلطرية 

اقتصار النشر على اإلعالميني والدارسني لإلعالم واملتخصصني يف الشؤون والقضايا املطروحة واليت تشكل الرأي العام، وذلك من 
ملقاوم وأن يتم خالل دور نقابة الصحفيني يف تنظيم  دورات توعوية وأيام دراسية وورش عمل للتوعية بالنشر اإللكرتوين واالعالم ا

 .تفعيل دور املكتب اإلعالمي احلكومي يف ذلك، باإلضافة إىل دور كليات وأقسام االعالم، وأيضا األحزاب الفلسطينية
كما أن شبكات التواصل االجتماعي مساحات مفتوحة وال يوجد أي قانون حيد من عملية النشر وال ميكن حصر هذه الفئات، 

ووضع املزيد من الضوابط والقوانني القادرة على ختفيف أو جلم املشكالت الناجتة عن عمليات  واملطلوب تفعيل أسس املراقبة
الت النشر املخالفة، وهذه املعايري الضابطة حتدد املسؤولية اجلنائية للجرمية اإللكرتونية بعيداً عن تقييد حرية التعبري، مع القيام حبم

 .توعية جمتمعية حول شبكات التواصل االجتماعي
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 :الفوضوي عبر شبكات التواصل االجتماعي أثناء األزمات معالجة مشاكل النشر 1.1
أكد معظم اخلرباء على خطورة الفوضى يف النشر اليت ترتافق مع األزمات اليت مير هبا الشعب الفلسطيين وخاصة خالل موجات 

التوعية فقط التصعيد اإلسرائيلي على غزة، وأشاروا إىل ضرورة االنتباه خالل األزمات وأن حل مشاكل هذا النشر يأيت من خالل 
مراجعة البعض يتم ضرر يف اجملتمع أو املقاومة  فيها دث، ويف حاالت معينة حيزماتء أثناء األونشر اإلرشادات وتنبيه النشطا

 .خالقية من خالل نقابة الصحفيني فقط أو املؤسسات ذات العالقةأبطريقة إنسانية و 
رمسية، وتفنيد املعلومات كما أن حماربة املعلومات املغلوطة يتم باإلعالن عن املعلومات الصحيحة من قبل اجلهات االعالمية ال

والنقل من  ةاإلسرائيليمنع ترويج الرواية و  ع مدونة سلوك والزام النشطاء بااللتزام بالنشر من املصادر الرمسيةاخلاطئة بسرعة، ووض
 .املصادر الصهيونية املشبوهة كصفحة املنسق وغريها

ومجاعات من خالل التأهيل والتدريب والتثقيف، وهذا يتطلب إدراج هذه األمر  حتصني اجملتمع أفراداً  باإلضافة إىل العمل على
 وليس ضمن أقسام الصحافة فقط. ضمن املناهج املدرسية وحىت يف اجلامعات، وضمن املساقات العامة

مات معلو  كما يطالب بعض اخلرباء مبعاقبة من يتسبب من خالل ما ينشره على شبكات التواصل االجتماعي يف تسريب
 ومتاسك اجملتمع وذلك وفقاً لقوانني وتشريعات ضابطة. املعنوية للجمهور حالرو  حتطيمو أ لالحتالل

 
 :شبكات التواصل االجتماعيعلى النشر اإلعالمي سابعاً: مشاكل  1.1

تحديات ومنها: الأمجع اخلرباء على وجود مشاكل مجة متعلقة بالنشر اإلعالمي على شبكات التواصل االجتماعي أثناء األزمات 
، وفوضى النشر الناجتة عن املعلومات غري احلقيقية وتداول األخبار الكاذبة، حتديات متعلقة باجلبهة الداخلية الفلسطينيةو منية األ

 والكاذبة واملبالغة والتهويل يف املعلومات. وانتشار اإلشاعات
االحتالل، رواية  مما يساعد يف ترويجمن املصادر اإلسرائيلية  نقلال نتيجةحالة من التخبط والذعر ومن بني املشاكل أيضًا خلق 

، مستوى احملتوى الفلسطيينوضعف الكاذبة، واألخبار  عاتومساعدته يف الوصول ملعلومات أمنية، باإلضافة إىل انتشار الشائ
 .واضحة لدى النشطاء اإلعالميني ةوجود رؤي وعدم

باملعلومات املنشورة عرب شبكات التواصل االجتماعي مما يسبب ثقة اجلمهور ضعف ، و تضارب املعلوماتومن املشاكل أيضًا 
اخرتاق و  من الداخلي للمجتمعاألدد السلم اجملتمعي أو قد هتبلبلة وإخالل حبالة األمن ، وحدوث تابعةاملعزوف اجلمهور عن 

 .اجلبهة الداخلية
حيث تصبح هذه  الشائعات وزعزعة اجملتمع على شبكات التواصل االجتماعي قد يؤدي النتشار نشرواتفق اخلرباء أن ال

وعدم ثقته هبذه الشبكات وما ينشر عليها، ويؤدي شكوك املواطن األمر الذي يزيد من  بيئة خصبة لألخبار املغلوطةالشبكات 
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استغالل االزمات من قبل و ، عند اجلمهور اجتماعيةتضارب املعلومات وانتشار الشائعات، إضافة إىل صدمات نفسية و إىل "
 .ودولياً  وإقليمياً  على الرواية الفلسطينية حملياً  والتغلبروايته الكاذبة لاالحتالل اإلسرائيلي للرتويج 

 

 :شبكات التواصل االجتماعيعلى النشر اإلعالمي مقترحات التغلب على مشاكل  1.1
توافرها يف القائم بالنشر اإلعالمي على شبكات التواصل االجتماعي يف فلسطني  حدد اخلرباء جمموعة من األخالقيات الواجب

 أثناء األزمات، ومنها:
 .األزماتخصوصاً أثناء نظم عملية النشر اإلعالمي عرب شبكات التواصل ت اتسن تشريع .1
 اجلمهور هبا. إعداد ميثاق شرف بأخالقيات وحمددات النشر اإلعالمي على شبكات التواصل االجتماعي، وتوعية .2
 .خاصة يف مسألة التعامل مع املصادر والصحفيني لنشطاءاتدريب  .3
 عند النشطاء. تعزيز الوعي والرقابة الذاتية .4
 .إشراك اجلمهور يف اجلهد املعلومايت واإلعالمي خالل أوقات التصعيد واألزمات .5
  اإلعالم ونقابة الصحفيني.قبل وزارة ناظم للعمل، ويتم متابعته من  يتنظيم قانوين وإطار مؤسس إنشاء .6
 والنصائح وتنبيه النشطاء أثناء األزمات. نشر اإلرشادات .7
من خالل نشر املعلومات الصحيحة خصوصًا على شبكات التواصل االجتماعي، ونشر  مواجهة الرسائل املضللة الكاذبة .8

 التوضيحات السريعة. 
 . الفلسطيين نشر ثقافة التسامح وحرية التعبري والدميقراطية يف اجملتمع .9

 املتابعة احلثيثة ألصحاب احلسابات املزيفة. .10
عرب شبكات بأخالقيات النشر  وملتزمحمتوى إعالمي سليم ألبرز ختصيص جائزة سنوية تشجيع احملتوى املميز من خالل  .11

 .االجتماعيالتواصل 
  .مهية املعلومات وكيفية انتقائها ونشرهاأللتوعية ب ومحالت عمل ندوات وورش عمل .12
 والوقائع الصحيحة. تثمار النشطاء وتدريبهم واشراكهم يف نقل اخلرباس .13
على شبكات التواصل االجتماعي زمات على متابعة النشر فرق متخصصة لدى كل اجلهات الرمسية تعمل يف األ انشاء .14

 والصحيحة. تقدمي املعلومات احلقيقيةو 
 ابط عادلة للجميع خبصوص النشر اإلعالمي.التعاون بني اإلعالم والسلطات يف وضع خطة تفضي إىل حتديد ضو  .15
 رصد شبكات التواصل االجتماعي يف أوقات األزمات ومتابعة ناشري األخبار اخلاطئة واإلشاعات وحماسبتهم وفق القانون. .16
لك تعزيز عالقة النشطاء واإلعالميني باملؤسسات الرمسية ومدهم باملعلومات من خالهلا دون السعي لإلخفاء والتضليل ألن ذ .17

 من شأنه القضاء على اإلشاعات.
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توفري محاية قانونية للمحتوى اإلعالمي الفلسطيين الذي يتعرض لالنتهاك والقرصنة عرب شبكات التواصل االجتماعي يف  .18
 أوقات األزمات.

 
 خاتمة الدراسة .1

 خالصة نتائج الدراسة: 1.1
احلايل  يف فلسطني على شبكات التواصل االجتماعي، فالواقعيشري غالبية اخلرباء إىل تقييم متشائم لواقع النشر اإلعالمي  .1

والتخطيط االسرتاتيجي، ويلقي معظم اخلرباء  غياب الرؤية للمؤسسات اإلعالمية، يف ظل نشريف الغري مرٍض وهناك فوضى 
الواقع  حيث يتسم املؤسسات اإلعالميةواة، وبدرجة أقل على شخاص اهلاأل اللوم على النشطاء الفلسطينيني، وبعض

 بانضباط أكرب رغم عدم وجود ناظم موحد جلميع املؤسسات
يتفق اخلرباء على األمهية البالغة لوضع ضوابط وحمددات للنشر اإلعالمي على شبكات التواصل االجتماعي خصوصاً خالل  .2

مهور على هذه األزمات سواًء كانت هذه الضوابط للمؤسسات اإلعالمية أو للناشطني الذين يتابعهم عدد كبري من اجل
عالمي ضبط اخلطاب اإل، و عاتئاحلد من الشا، و احلد من تفاقم األزمة، وأن هذه األمهية تنبع من قدرهتا على الشبكات
 .رية الرأي والتعبري، مع وضع هذه احملددات والضوابط بشكل ال ميس حبالداخلي

هلا، وعدم التسرع يف النشر وانتظار  صدر الرئيسالرجوع للممن الضوابط اليت حددها اخلرباء التأكد من دقة املعلومة و  .3
والتشهري، ومشاركة اخلرب  ، واالبتعاد عن التشويهعدم خلط املعلومة بالرأي، وذكر املصدر بشكل واضح، و اجلهات الرمسية

خبار ونقلها، األ نشر يف واحليادية باملوضوعية نقاًل عن مصدره األصلي عند إعادة النشر أو التغريد وليس نسخه، وااللتزام
 ومراعاة احلساسية األمنية واجملتمعية عند النشر.

لرقابة الذاتية احدد اخلرباء عدد من األخالقيات الواجب توافرها مثل التحلي بالروح الوطنية واحلرص على متاسك اجملتمع، و  .4
ر والتعديل ألي خلل يف النشر، واملسئولية االجتماعية وااللتزام باآلداب واألخالق العامة للمجتمع واحلرص على االعتذا

 .احرتام الكرامة اإلنسانيةو  احرتام حرمة وخصوصية أفراد اجملتمعو 
اتفق معظم اخلرباء على أنه ال ميكن حصر النشر اإلعالمي يف فلسطني شبكات التواصل االجتماعي على فئات معينة  .5

، واتفق اخلرباء على ضرورة توعية صحافة املواطنبشكل كامل، وأن هذا األمر يتعارض مع حرية الرأي والتعبري، ومفهوم 
 اجلمهور إىل خطورة النشر اإلعالمي واملسئولية اخلطرية امللقاة على عاتقه.

أكد اخلرباء أن حماربة املعلومات املغلوطة يتم باإلعالن عن املعلومات الصحيحة من قبل اجلهات االعالمية الرمسية، وتفنيد  .6
منع ترويج الرواية و  ع مدونة سلوك والزام النشطاء بااللتزام بالنشر من املصادر الرمسيةووضاملعلومات اخلاطئة بسرعة، 

 .النقل من املصادر الصهيونية املشبوهةمنع و  ةاإلسرائيلي
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 توصيات الدراسة: 1.2

اخلرباء يف جمال شبكات بناًء على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ميكن أن خنرج بالتوصيات اآلتية املستمدة من مقرتحات 
 التواصل االجتماعي، وهي:

وإعداد ميثاق شرف بأخالقيات وحمددات النشر اإلعالمي على شبكات نظم عملية النشر اإلعالمي ت اتسن تشريع .1
 التواصل االجتماعي.

 .خاصة يف مسألة التعامل مع املصادر والصحفيني لنشطاءاتدريب  .2
 .واإلعالمي خالل أوقات التصعيد واألزماتإشراك اجلمهور يف اجلهد املعلومايت  .3
  قبل وزارة اإلعالم ونقابة الصحفيني.ناظم للعمل، ويتم متابعته من  يتنظيم قانوين وإطار مؤسس إنشاء .4
  .مهية املعلومات وكيفية انتقائها ونشرهاأللتوعية ب ومحالت عمل ندوات وورش عمل .5
 والوقائع الصحيحة. استثمار النشطاء وتدريبهم واشراكهم يف نقل اخلرب .6
على شبكات التواصل االجتماعي زمات على متابعة النشر فرق متخصصة لدى كل اجلهات الرمسية تعمل يف األ انشاء .7

 والصحيحة. تقدمي املعلومات احلقيقيةو 
 قانون.رصد شبكات التواصل االجتماعي يف أوقات األزمات ومتابعة ناشري األخبار اخلاطئة واإلشاعات وحماسبتهم وفق ال .8
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مجلة انتهاك الخصوصية. (. اإلعالم الجديد بين حرية التعبير ومشكلة 2018رفيق بوزانة ، و بسمة فنور. )
 .295-285(، الصفحات 4)العدد مفاهيم للدراسات الفلسفية واإلنسانية المعمقة

 (.7)العدد مجلة رؤى استراتيجية(. الضوابط المهنية واألخالقية والقانونية لإلعالم الجديد. 2014شريف اللبان. )
. مستغانم، رسالة دكتوراهميديا الجديدة. (. أخالقيات الممارسة الصحفية في ظل ال2019شهرزاد بن عمار. )

 الجزائر: جامعة عبد الحميد بن باديس.
المجلة الدولية لالتصال (. قوانين اإلعالم وأخالقياته في ضوء اإلعالم االجتماعي. 2017عبد الرحمن عزي. )
 .30-11(، الصفحات 1)العدد االجتماعي
ز التربية اإلعالمية في ظل غياب أخالقيات المهنة. (. اإلعالم الجديد وضرورة تعزي2017كاهنة شاطري. )

 .391-318(، الصفحات 2)العدد مجلة الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانية
(. المسؤولية األخالقية لإلعالم الجديد في مواقع الصحف اإللكترونية في المملكة العربية 2016ماجد العتيبي. )

 المملكة العربية السعودية: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .. الرياض، رسالة ماجستيرالسعودية . 
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(. اتجاهات اإلعالميين المصريين نحو استخداماتهم لشبكات التواصل االجتماعي في 2018مجدي الداغر. )
-9(، الصفحات 493)العدد حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية ضوء الضوابط المهنية و األخالقية. 

53. 
(، 1)العدد مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية(. أخلقة الممارسة المهنية لإلعالم الجديد. 2018ريف. )وهيبة بش

 .422-409الصفحات 
 

 
 


