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 لبنان احتجاجات خالل واالعالم التعبير حرية رصد

 الثاني التقرير

 0202 شباط 41 - الثاني كانون 1
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 بحق والمالحقات والتوقيفات االعتداءات تتالت لبنان، في االحتجاجات استمرار مع

 .0202 شباط شهر منتصف حتى الثاني كانون شهر في والناشطين الصحافيين

 االمنية القوى من المستخدم العنف حدة في تزايدا مرصد"مهارات" سجل وقد

 ذروته القمع هذا بلغ وقد بمهامهم. القيام من االعالميين ومنع المتظاهرين لقمع

 قمع في الحية الذخيرة االولى للمرة استخدمت حيث الثاني كانون 51 و 51 بين ما

 نظمها التي االحتجاجية الوقفة تغطية من االعالم منع وتم المتظاهرين.

 على االعتداء وتم متظاهرا. 15 توقيف خلفية على الحلو ثكنة امام المتظاهرون

 مباشرة بصورة االمنية القوى قبل من التقنية والطواقم نوالمصوري االعالميين

 المتظاهرين. بحق تحدث كانت التي التعديات ونقل توثيق من لمنعهم محاولة في

 مدنية قوى من واالعتداءات للمضايقات االعالميين تعرض االحداث، سجلت كما

 الجرائم حةمكاف مكتب استعادة سجل، كما الميدانية. التغطية اثناء ايضا وحزبية

  للناشطين استدعاءاته كثف حيث 0202 الثاني كانون في لنشاطه المعلوماتية

 كما المهني. بعملهم القيام بمعرض او رأيهم عن تعبيرهم خلفية على والصحافيين

 اعالن مع لالعالميين االقتصادية الحقوق على المحافظة مجال في تراجعا سجل

 الى اضافة كاملة، الشهرية الرواتب دفع نم تمكنها عدم عن االعالم وسائل بعض

   ادناه. التفاصيل اخرى. اعالمية وسائل اقفال تسجيل
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 االعالم: وحرية الصحافيين على االعتداء - االول المحور

 اثناء الصحافيين على االعتداءات عدد ازداد 0202 الثاني كانون منتصف منذ

 المراسلين االعتداءات هذه وطالت .لبنان في االحداث لمجريات الميدانية تغطيتهم

 من الصحافيون فيها منع حوادث وسجلت المساعدة. التقنية والفرق والمصورين

 الى اضافة االمنية، القوى عناصر قبل من حريتهم احتجاز وتم مهامهم ممارسة

 سجلت وقد ومدنيين متظاهرين قبل من معدات وتحطيم ومضايقات اعتداءات

 التالية: االعتداءات

 االمنية: القوى قبل من الصحافيين على االعتداء  -1

 االحتجاجات يغطون كانوا الذين الصحافين من عدد عرضت الثاني كانون 51 بتاريخ

 قبل من ومضايقات العتداءات لياًل، الشتباكات تطّورت والتي لبنان، مصرف أمام

 من القاضي "رامزالجديد" مراسل منع األمنية القوى حاولت كما .االمنية القوى

 نقل المعتقلين، أسماء على الحصول ومحاولة االعتقاالت صورة ونقل التغطية

 االعتقال. خالل المتظاهرين بحق االمنية القوى قبل من القاسية المعاملة صورة

 نظمت التي االحتجاجية للوقفة الصحافيين مواكبة خالل الثاني كانون 51 بتاريخ -

 اليوم في حصلت التي المواجهات معتقلي عن باإلفراج للمطالبة الحلو ثكنة امام

 اللفظي والعنف الجسدي االعتداء الى االمر تطور ، لبنان مصرف محيط في السابق

 قوى تعامل ويوثقون يغطون كانوا الذين الصحافيين والمصوريين المراسلين بحق

 الثكنة امام المعتصمين المحتجين مع القوة استعمال في والمفرط الوحشي االمن

 من كبيرة مجموعة االمنية القوى اعتداء وطال اخرى. مناطق الى امتدت والتي

 ابرزها: صحافيينال

https://www.alaraby.co.uk/medianews/2020/1/15/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A-%25D9%258A%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25AF%25D9%258A-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2585%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF
https://youtu.be/IwrRrRtWiPw
http://www.maharatfoundation.org/violenceagainstjournalist16
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تعريف عن نفسه وضربه بالرغم من الحسين بيضون"العربي الجديد"توقيف مصّور  -

كصحافي، وتمت محاولة انتزاع الكاميرا منه، وتعرض للضغط إلزالة الصور التي 

 .التقطها قبل أن يتم تركه بعد رفضه مسح الصور

واطلق ، غريغ دومارك"Executive Magazine"لمصّور الفرنسي في مجلةاعتقاال -

 .سراحه صباح اليوم التالي

وتحطيم كاميرته، نقل  عصام عبدهللا"رويترز"على مصور وكالة االعتداء بالضرب  -

 . على أثرها الى المستشفى للمعالجة

 أمام بالضرب العقدة سمير والمصور الرفاعي حسان الجديد مراسل على االعتداء -

 االمنية. العناصر قبل من الثكنة

والتوجه اليهم بعبارات نابية  حسن شعبان ومروان طحطحاالعتداء على المصورين  -

وتهديدات بالضرب واالعتقال اثر اعتراضهم على االسلوب الوحشي في التعامل 

 .مع المراسلين والمصورين الصحافيين في محيط ثكنة الحلو

 .راجته الناريةبجروج وتحطيم د اصابة المصّور نبيل إسماعيل -

، وُنقل إثر ذلك جوزيف نقوال بالضرب" MTV"االعتداء على مصّور قناة  -

 .للمستشفى

 .التي اطلقت عشية الثورة"تشرين 51"، محرر صحيفة اعتقال المخرج بشير أبو زيد -

رامز القاضي والمصور خالد النعيمي في "الجديد"االعتداء على مراسل قناة  -

 . شارع كورنيش المزرعة

https://www.alaraby.co.uk/medianews/2020/1/15/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A-%25D9%258A%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25AF%25D9%258A-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2585%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF
https://www.youtube.com/watch?v=fytJTkrTJ4I
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10162937050440381&set=a.10152586038195381&type=3&theater
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2020/1/16/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A-%25D9%258A%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25AF%25D9%258A-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9
https://www.almodon.com/media/2020/1/15/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25B9%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D9%2584
https://www.youtube.com/watch?v=fytJTkrTJ4I
https://www.youtube.com/watch?v=fytJTkrTJ4I
https://www.youtube.com/watch?v=7hFIw1QwA_E
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 بطاقته إبراز "بعدسعادة سعادة المصّور على بالضرب االعتداء -

 تصوير مهّمة توّليه أثناء الجيش من عناصر عدة قبل فية"منالصحا

 الشباك. فرن منطقة في األحداث وتغطية

 مراسلة الجيش من عناصر منعت 0202 الثاني كانون 51 بتاريخ -

 بشتمها وقامت المتظاهرين أحد لىع اعتدائها تغطية من إدريس رنينVTM"قناة"

 بيروت. وسط في المصّور وشتم

 المطاطي: بالرصاص للصحافيين مباشر استهداف -0

 تغطيتهم أثناء المطاطي بالرصاص صحافيين االمن قوى عناصر استهدفت كما

 بيروت: وسط في األمنية والقوى المتظاهرين بين المواجهات

 

 برصاصة العقدي "الجزيرة"إيهاب مراسل اصيب ، 0202 االول كانون 55 بتاريخ -

 استدعت يده في مماثلة برصاصة السمرا "الجديد"محمد قناة ومصّور رجله، في

 للعالج. األميركية الجامعة مستشفى الى نقله

 أثناء فمه، في مطاطية برصاصة غريب جاد المصّور أصيب 0202 شباط 55 بتاريخ -

 ةجريد مبنى من بالقرب األمنية والقوى المتظاهرين بين المواجهات تغطيته

 بيروت. وسط "النهار"في

 الصحافيين: بين عشوائية اصابات -3

 المواجهات تغطيتهم أثناء مختلفة عشوائية إلصابات والمصّورين الصحافيين تعرض

 األمنية والقوى المتظاهرين بين مناسبات عدة في اندلعت التي

 بقنبلة قدمه في النعيمي خالد الجديد مصور اصيب الثاني كانون 51 بتاريخ -

  للدموع. مسيلة

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/186590/%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A3%25D8%25AC%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%258A%25D8%25A3%25D8%25B3%25D9%2581%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7-%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25B6-%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1
https://skeyesmedia.org/ar/News/News/20-01-2020/8270
https://skeyesmedia.org/ar/News/News/20-01-2020/8270
https://www.almodon.com/news/2020/1/19/%25D8%25A5%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A5%25D9%258A%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B5-%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%258A-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B7-%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/1901202078
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 بحجر الدين شمس ادم الجديد قناة مراسل اصيب ،0202 الثاني كانون 51 بتاريخ -

 الحمرا. شارع في االحتجاجات تغطيته أثناء رأسه، في

 الصحافيين: من عدد بيروت وسط في أصيب ،0202 الثاني كانون 55و 51 بتاريخ -

الغاز  لالختناق جّراء تنشقه مروان عساف"النهار"مصّور صحيفة  تعرض ·

المسّيل للدموع الذي أطلقته القوى األمنية على المتظاهرين، ما 

 . استدعى نقله الى مستشفى الروم للعالج

 

رشقت ، في حين بالمفرقعات الناريةLBCI""أصيب فريق عمل قناة  ·

وعدد من الصحافيين بالحجارة "يدالجد"القوى األمنية فريق عمل قناة 

 .بالقرب من موقف اللعازارية
  

، علي خليفة في وجهه"الجديد"أصيب كل من مصّور  ·

أنور "الوكالة الفرنسية"ومصّور، بيار يوسف مع كاميرتهLBCI""ومصّور

 .، جّراء تراشق الحجارة بين المتظاهرين والقوى األمنيةعمرو

 

 اخرى: ومجموعات المتظاهرين قبل من الصحافيين على االعتداء - 4

 للمضايقات الهاشم الرا (VTM) قناة مراسلة تعّرضت الثاني، كانون 50 بتاريخ -

 جسر إقفال تغطيتهما أثناء المباشر البث استكمال من القناة مصور منع ومحاولة

 المتظاهرين. قبل من الرينغ

 ضم الذي"VTM"قناة عمل لفريق متظاهرون تعرض ،0202 الثاني كانون 01 بتاريخ -

 المياه وقناني بالبيض والرشق والمضايقات بالشتم والمصور عبود جورج المراسل

 بيروت. وسط التظاهرة تغطيتهما أثناء الكاميرا على

https://www.alaraby.co.uk/medianews/2020/1/20/%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B5-%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%258A-%25D9%258A%25D8%25B5%25D9%258A%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25B1%25D9%2589
https://www.annahar.com/article/1107148-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B9%25D9%2583-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B9%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2581-%25D8%25A7%25D8%25AB%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B4%25D9%2582%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2584-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B9-%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2582%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B4%25D9%2581%25D9%2589-%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588
https://www.annahar.com/article/1107148-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B9%25D9%2583-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B9%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2581-%25D8%25A7%25D8%25AB%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B4%25D9%2582%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2584-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B9-%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2582%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B4%25D9%2581%25D9%2589-%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588
https://www.imlebanon.org/2020/01/19/reporters/
https://www.almodon.com/media/2020/1/18/6-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25AD%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B3%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B7-%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA
https://www.almodon.com/media/2020/1/18/6-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25AD%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B3%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B7-%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA
https://www.almodon.com/media/2020/1/18/6-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25AD%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B3%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B7-%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA
https://www.almodon.com/media/2020/1/18/6-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25AD%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B3%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B7-%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA
https://www.almodon.com/media/2020/1/18/6-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25AD%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B3%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B7-%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2020/1/20/%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B5-%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%258A-%25D9%258A%25D8%25B5%25D9%258A%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25B1%25D9%2589
https://www.imlebanon.org/2020/01/19/reporters/
https://skeyesmedia.org/ar/News/News/20-01-2020/8270
https://skeyesmedia.org/ar/News/News/20-01-2020/8270
https://www.skeyesmedia.org/ar/News/News/14-01-2020/8245
https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=98&v=7Qwix6Kwh2c&feature=emb_logo
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 على ومحيطه بيروت وسط في المتظاهرين من عدد اعتدى شباط 55 بتاريخ -

 منح جلسة على احتجاجا الغضب ءثالثا احداث تغطية في"خالل تي "أو قناة طاقمي

 مبنى محيط في التغطية اثناء القناة طاقم على التهجم تم حيث للحكومة، الثقة

 واالعتداء عملها متابعة من ومنعها حمدان ريما للمراسلة الشتائم وتوجيه النهار

 كاميراته. إحدى وتحطيم عينه في اصيب الذي نمر مارون القناة مصور على بالضرب

 تغطية خالل مضايقات، إلى الهاشم الرا والمراسلة القناة فريق تعّرض كما

 منطقة مقابل شهاب فؤاد جسر على األمنية والقوى المتظاهرين بين المواجهات

 البالط. زقاق

 االحتجاجات يغطون واكان الذين الصحافيين من عدد تعرض الثاني كانون 51 بتاريخ

 المتظاهرين: قبل من إلعتداء لبنان مصرف محيط في

المكّون من المراسل حسان  "الجديد"تعّرض فريق عمل قناة  ·

الرفاعي والمصور زكريا الخطيب لالعتداء بالضرب من قبل مجموعة 

من الملثمين نتج عنه اصابة المصور زكريا ونقله على اثرها الى 

 .المستشفى للمعالجة

جويس عقيقي ومصّور القناة "إم تي في"تعرضت مراسلة قناة  ·

نع من متابعة لمضايقة واعتداء من قبل متظاهرين ملثمين وم

 .التغطية

، للتهجم من قبل أحد LBCIتعرض المصّور بيار يوسف من قناة الـ ·

 .المتظاهرين الذي يحمل بيده آلة حاّدة وسحب الميكروفون منه

 

https://www.otv.com.lb/newsB.php?id=87189
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/14012020217
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/495699/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2580lbci-%25D9%2588%25D9%2582%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF/ar
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 المراسل ضم "الذيMTVقناة" عمل فريق تعرض ،0202 الثاني كانون 02 بتاريخ -

 السيارة تحطيم بالضرب مباشر إلستهداف حوّيك فرناندو والمصّور عضيمي نخلة

 الالج منطقة في مرورهما أثناء حزبية مجموعة قبل من حوّيك، هاتف وسرقة

 البقاعية.

 عقيقي جويس المراسلة من المؤّلف ،vtm فريق تعّرض ،0202 شباط 0 بتاريخ -

 خالل عوكر، في األميركية السفارة محيط في لإلعتداء ،نادر أبي كريستيان والمصّور

 القرن". لـ"صفقة الرافضة التظاهرة تغطية

 

 قبل من بالضرب العتداء زبيب محمد االقتصادي الصحافي تعرض شباط 50 بتاريخ -

 من انتهائه بعد بيروت في الحمرا شارع في للسيارات موقف في مجهولين

 الوضع حول فيها يحاضر كان الحمرا في .iveH B في اقيمت ندوة في مشاركته

 في األميركية الجامعة في العلماني النادي من بدعوة وذلك الراهن االقتصادي

 بيروت.

 الجديد قناة مراسل على لتيار"المستقبل" مناصرون اعتدى ،0202 شباط 51 بتاريخ -

 اغتيال ذكرى تغطية خالل بيروت وسط في يونس سالم والمصور موسى بو غدي

 الحريري. رفيق االسبق الوزراء رئيس

 

 

 

 

 

https://janoubia.com/2020/01/22/%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B5%25D8%25B1-%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25A9-%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2584-%25D9%258A%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2582-%25D9%2582%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2580/
https://www.mtv.com.lb/news/article/1017238/app?webview=true
https://www.mtv.com.lb/news/article/1017238/app?webview=true
http://www.maharatfoundation.org/mohamadzbib
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/1402202043
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 وناشطين لصحافيين األمنية االجهزة الثاني:استدعاءات المحور

 للتحقيق:

 تعليقات او تصريحات بسبب والناشطين الصحافيين بحق الجزائية المالحقات تستمر

 الرأي عن التعبير او االعالمي عملهم ممارستهم اطار في بها ادلوا او نشروها

 وهدر الفساد بقضايا  مرتبطة مواضيع حول االجتماعي التواصل وسائل بواسطة

 على اثروا الذين الفاسدين اسبةومح والمالي االقتصادي والوضعين العام المال

 التضييق جرى كما الماضي. االول تشرين 51 منذ المنتفض اللبناني الشعب حساب

 معهم للتحقيق استدعائهم خالل من الطلبية للتحركات الداعمين الناشطين حرية على

 وجبات تأمين او التحركات في المشاركة مثل لها قانوني سند او اساس ال بتهم

  للمحتجين. انتقال دالتب او طعام

 الفكرية الملكية وحماية المعلوماتية جرائم مكافحة مكتب الثانيحّقق كانون 2 بتاريخ -

 على له مقابلة مضمون خلفية على ،األمين ربيع والناشط السينمائي مع مجددا،

 .معه األول التحقيق انتهاء بعد المعلوماتية جرائم مكتب أمام "الجديد"من قناة

 وحماية المعلوماتية جرائم مكافحة مكتب استدعى 0202 الثاني كانون 1 بتاريخ -

 شكوى خلفية على أمامه، للمثول أيوب نضال والناشطة الصحافية الفكرية، الملكية

 وتحقير اإللهية الذات وسّب  وذّم  "قدح بجرائم مرتضى حسين اإلعالمي من مقّدمة

 على صفحتها على نشرها بسبب الدولة"، هيبة من والنيل الجمهورية رئيس

 اعتصم أكبر"وقد الثورة بس كبير "هللا لغرافيتي صورة (koobeaaF) يسبوك""فا

 ايوب. مع تضامناً  المعلوماتية الجرائم مكافحة مكتب امام المحتجين من عدد

https://www.almodon.com/media/2020/1/3/%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25AF%25D8%25AF%25D8%25A7-%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2589-%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25A9
https://www.youtube.com/watch?v=wlBBSXWKEoI
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 على بيروت في االستئنافية العامة النيابة اّدعت ،0202 الثاني كانون 52 بتاريخ -

 العام المدير من مقّدمة شكوى على بناء ،قبيسي رياض واإلعالمي"الجديد" قناة

 ومخالفة والذّم  "القدح بجرم ،0255 أيلول/سبتمبر 55 بتاريخ ضاهر بدري للجمارك

 القناة. على األخبار نشرات إحدى في ُبّث  تقرير خلفية على المطبوعات"، قانون

 موقع مدير أيوب غابي الصحافي استدعاء تم ،0202 الثاني كانون 25 بتاريخ -

 الداخلي االمن قوى في المعلوماتية الجرائم فرع أمام التحقيق الى اونالين المرصد

 البنك. حول خبر شرهن بعد سيدروس، بنك محامي من ادعاء على بناء

 ،فاعور أبو وائل النائب الديمقراطي"، "اللقاء عضو تقّدم ،0202 شباط 2 بتاريخ -

 الكاذبة، األخبار وتلفيق والذم القدح جرم في الحركة واصف المحامي ضدّ  بشكوى

 في السويداء إلى السرطان أدوية بإرسال فاعور ألبو األخير اتهام خلفية على

 المواطنين عن انقطاعها إلى أّدى ما الصحة، وزارة مهام توليه خالل سوريا،

 اللبنانيين.

 الثورة"في "مطبخ على لقّيمةغالبر ليندا الناشطة استدعاء ،0202 شابط 1 يخبتار -

  طرابلس. تحريات مكتب أمام للمثول النور، ساحة

 جونية مفرزة في للتحقيق خوري طوني الناشط استدعاء ،0202 شباط 1 بتاريخ -

 والزوق. الديب جل في التظاهرات في مشاركته خلفية على القضائية

 الصحافي المعلوماتية جرائم مكافحة مكتب استدعى ،0202 شباط 1 بتاريخ -

 من كل ضده رفعهما الفساد، دهوذم"النتقا "قدح دعويين في عاصي موسى

 قد المّدعيان الطرفان وكان بري. رندة والسيدة األعلى الشيعي اإلسالمي المجلس

https://twitter.com/riadkobaissi/status/1216763751321559045
https://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=454477
https://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=454477
https://www.lebanon24.com/news/lebanon/670728/%25D8%25A3%25D8%25A8%25D9%2588-%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AF%25D9%2591%25D9%2585-%25D8%25A8%25D8%25B4%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2589-%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25AD-%25D9%2588%25D8%25B0%25D9%2585-%25D8%25B6%25D8%25AF%25D9%2591-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25A9
https://www.annahar.com/article/1118195-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25B7%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25BA%25D9%2584-%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AB%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25A3%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25B3-%25D8%25A3%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25B1-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/0502202013
https://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=454893
https://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=454893
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 بعد المعلوماتّية، جرائم مكافحة مكتب لدى 0255 آذار في ضده بشكويين تقدما

 فيسبوكي. منشور كتابته على شهر

 المحامي القانوني وكيله الحّر"عبر الوطني "التيار تقّدم ،0202 شباط 55 بتاريخ -

 العامة النيابة جانب من الشخصي االّدعاء صفة اّتخاذ مع بشكويين البويز، ماجد

 251 المواد بجرائم رعيدي جينو والناشط صادق ديما اإلعالمية من كل بحّق  التمييزية،

 موضوعه منسوب وفيديو كاذبة "أخباراً  نشرهما خلفية على عقوبات، 110و 211 و

 والحّض  والعنصرية المذهبية للنعرات إثارة يتضّمنان الحّر، الوطني التيار إلى زوراً 

 بحسب والتحقير"، والذّم  والقدح األّمة، عناصر ومختلف الطوائف بين النزاع على

 "المباحث إلى وُأحيلتا /م،566و /م561 بالرقمين ُسّجلتا تينالل الشكويين

 للتحقيق. الجنائية"المركزية

 ،محاطو بو فراس الناشط مع الدولة أمن من عناصر حّققت ،0202 شباط 52 بتاريخ -

 خلفية الجمهورية"على رئاسة مقام "تحقير بتهمة استدعائه، على يومين بعد

 "فايسبوك". على له منشورات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lebanondebate.com/news/469556
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=127767705433591&id=100046010870773
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 السلمي: والتجمع التظاهر حرية على االعتداء الثالث: المحور

 السلمي، والتجمع والتظاهر التعبير الراي حرية الشخصية الحرية الدستور يكفل

 التظاهرات شهدت وقد القانون. احكام وفق اال توقيفه او احد على القبض وُيحظر

 االمنية القوى استخدمته مفرطا عنفا والمناطق بيروت في انطلقت التي المركزية

 احتجاز عنها نتج وتعسفية عشوائية تاعتقاال حمالت الى اضافة المتظاهرين، بحق

 من الموقوفين عدد بلغ وقد والتحقيق. االعتقال اثناء وتعذيب للحرية قانوني غير

 الثورة بدء منذ اصابة 112 االصابات وعدد اشخاص 526 حتجاجاتاال في المشاركين

 وفق وذلك ، 0202 العام من شباط من االول وحتى 0255 االول تشرين 51 في

 المتظاهرين. عن للدفاع المتطوعين المحامين لجنة تقرير

 

  التالية: االعتداءت وتوثيق رصد جرى قد

 المتظاهرين: بحق العنف استخدام في االمنية القوى افراط

 ثكنة أمام احتجاجات خالل ،شخصاً  21 ُأصيب0202  الثاني كانون 51 بتاريخ

 قوات خاللها تعمدت وقد إلياس، مار - المزرعة كورنيش ةمحل في الحلو،

 المحتجين، ضد العنف استخدام التوالي على الثاني لليوم الشغب مكافحة

 االنتهاكات. رصد من لمنعهم الصحافيين على واالعتداء

كانون االول شهدت جلسة اقرار الموازنة عدة إشكاالت  01بتاريخ  -

ومواجهات بين المحتجين والقوى األمنية، وافاد الصليب األحمر 

جرحى من المتظاهرين إلى  1بنقل  ،"تويتر"في تغريدة عبر اللبناني، 

 .مصابًا في المكان 55المستشفيات، باإلضافة إلى إسعاف 

 

- 

https://legal-agenda.com/uploads/%25D8%25A5%25D8%25AD%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B7%25D9%2588%25D8%25B9%25D9%258A%25D9%2586%2520%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B9%2520%25D8%25B9%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B8%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2586.jpg
https://legal-agenda.com/uploads/%25D8%25A5%25D8%25AD%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B7%25D9%2588%25D8%25B9%25D9%258A%25D9%2586%2520%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B9%2520%25D8%25B9%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B8%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2586.jpg
https://twitter.com/RedCrossLebanon/status/1217554022888099841?ref_src=twsrc%255Etfw%257Ctwcamp%255Etweetembed%257Ctwterm%255E1217554022888099841&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.alaraby.co.uk%252Fpolitics%252F2020%252F1%252F15%252F%2525D9%252584%2525D8%2525A8%2525D9%252586%2525D8%2525A7%2525D9%252586-35-%2525D8%2525A5%2525D8%2525B5%2525D8%2525A7%2525D8%2525A8%2525D8%2525A9-%2525D9%252581%2525D9%25258A-%2525D8%2525A7%2525D8%2525AD%2525D8%2525AA%2525D8%2525AC%2525D8%2525A7%2525D8%2525AC%2525D8%2525A7%2525D8%2525AA-%2525D8%2525A8%2525D9%25258A%2525D8%2525B1%2525D9%252588%2525D8%2525AA-%2525D9%252588%2525D8%2525AF%2525D8%2525B9%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D8%2525AA-%2525D9%252584%2525D9%252584%2525D8%2525A7%2525D8%2525AD%2525D8%2525AA%2525D8%2525AC%2525D8%2525A7%2525D8%2525AC-%2525D8%2525A3%2525D9%252585%2525D8%2525A7%2525D9%252585-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525AF%2525D8%2525A7%2525D8%2525AE%2525D9%252584%2525D9%25258A%2525D8%2525A9
https://twitter.com/RedCrossLebanon/status/1217554022888099841?ref_src=twsrc%255Etfw%257Ctwcamp%255Etweetembed%257Ctwterm%255E1217554022888099841&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.alaraby.co.uk%252Fpolitics%252F2020%252F1%252F15%252F%2525D9%252584%2525D8%2525A8%2525D9%252586%2525D8%2525A7%2525D9%252586-35-%2525D8%2525A5%2525D8%2525B5%2525D8%2525A7%2525D8%2525A8%2525D8%2525A9-%2525D9%252581%2525D9%25258A-%2525D8%2525A7%2525D8%2525AD%2525D8%2525AA%2525D8%2525AC%2525D8%2525A7%2525D8%2525AC%2525D8%2525A7%2525D8%2525AA-%2525D8%2525A8%2525D9%25258A%2525D8%2525B1%2525D9%252588%2525D8%2525AA-%2525D9%252588%2525D8%2525AF%2525D8%2525B9%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D8%2525AA-%2525D9%252584%2525D9%252584%2525D8%2525A7%2525D8%2525AD%2525D8%2525AA%2525D8%2525AC%2525D8%2525A7%2525D8%2525AC-%2525D8%2525A3%2525D9%252585%2525D8%2525A7%2525D9%252585-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525AF%2525D8%2525A7%2525D8%2525AE%2525D9%252584%2525D9%25258A%2525D8%2525A9
https://twitter.com/RedCrossLebanon/status/1221746479410401281/photo/1?ref_src=twsrc%255Etfw%257Ctwcamp%255Etweetembed%257Ctwterm%255E1221746479410401281&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.alaraby.co.uk%252Fpolitics%252F2020%252F1%252F27%252F%2525D8%2525AF%2525D8%2525B9%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D8%2525AA-%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D9%252586%2525D8%2525B9-%2525D8%2525A7%2525D9%252586%2525D8%2525B9%2525D9%252582%2525D8%2525A7%2525D8%2525AF-%2525D8%2525AC%2525D9%252584%2525D8%2525B3%2525D8%2525A9-%2525D9%252584%2525D9%252584%2525D8%2525A8%2525D8%2525B1%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525A7%2525D9%252586-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252584%2525D8%2525A8%2525D9%252586%2525D8%2525A7%2525D9%252586%2525D9%25258A-%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D9%252586%2525D8%2525A7%2525D9%252582%2525D8%2525B4%2525D8%2525A9-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D8%2525B2%2525D9%252586%2525D8%2525A9
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متظاهر على يد القوى  222، اصيب ما يزيد عن 0202شباط  55بتاريخ  -

االمنية خالل تظاهرات جلسة الثقة للحكومة الجديدة في محيط مجلس 

 .بحسب احصائيات الصليب االحمر اللبنانيالنواب 

 ب:للتعذي منهم قسم وتعرض المتظاهرين لحرية تعسفي احتجاز

 15اعتقلت االجهزة االمنية اللبنانية ، 2020كانون الثاني  51بتاريخ  -

ن، وقد شهدت االحتجاجات خالل احتجاجات امام مصرف لبنا متظاهرا

صدامات عنيفة استمرت حتى ساعات الفجر بين المتظاهرين وقوة من 

 .أفراد مكافحة الشغب

موقوفًا موّزعين  15إلى  وصل عدد الموقوفينكانون الثاني  51بتاريخ  -

موقوفين في  1موقوفًا في ثكنة الحلو و 15: على الشكل التالي

انتشر  فيديووقد اظهر  .أخرى أطلق سراحهم من مخافر 1رأس بيروت و

على مواقع التواصل االجتماعي نموذجا من ضروب سوء المعاملة 

والتعذيب الذي تعرض له المعتقلين في ثكنة الحلو من قبل العناصر 

 .االمنية

اعتقلت عناصر مكافحة الشغب الناشط محمد ، 0202شباط  55بتاريخ  -

 .خالل جلسة الثقة للحكومة الجديدة امام مجلس النواب بزيع

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/RedCrossLebanon/status/1227238390527143937
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1312902-%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2595%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1312902-%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2595%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9
https://www.youtube.com/watch?v=fp8EGWPmxuQ
https://www.lebanese-forces.com/2020/02/11/arrested-revolution/
https://www.lebanese-forces.com/2020/02/11/arrested-revolution/
https://www.lebanese-forces.com/2020/02/11/arrested-revolution/


 

14 
 

 المتظاهرين بحق وحزبية مدنية مجموعات من عنفية ممارسات

اعتدى شّبان مجهولون، بالضرب ، 0202كانون الثاني  02بتاريخ  -

وكسروا هاتفه أمام منزله في  بالعصي على الناشط زين ناصر الدين

، بسبب مواقفه "فايسبوك"الهرمل، بعد تهديده مرات عدة على 

ينشرها على مواقع التواصل االجتماعي الداعمة للثورة وانتقاده التي 

 .لبعض الشخصيات السياسية

ون خالل مسيرة أمام  تعّرض متظاهر، 0202كانون الثاني  01بتاريخ  -

، للمالحقة والضرب بالعصي والسكاكين من مناصري مجلس الجنوب

وأفيد عن سلب هواتف الذين كانوا يصورون التعديات ". حركة أمل"

 .جريحًا بين المتظاهرين 51ووقع أكثر من 

اعتدى شبان بالضرب على الناشط فراس بو ، 0202شباط  1بتاريخ  -

، أثناء تواجده أمام منزله في دير قوبل، على خلفية منشور حاطوم

ى فايسبوك، حول قضيتين  الشخاص مدعومين من احدى الجهات عل

 .السياسية

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1094710197538485&id=100009985448948
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1094710197538485&id=100009985448948
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1094710197538485&id=100009985448948
https://www.mtv.com.lb/News/%25D9%2585%25D9%2580%25D9%2580%25D8%25AD%25D9%2580%25D9%2580%25D9%2584%25D9%2580%25D9%2580%25D9%258A%25D9%2580%25D9%2580%25D8%25A7%25D8%25AA/1014533/%25D9%2585%25D8%25A7_%25D8%25AD%25D8%25B5%25D9%2584_%25D8%25A3%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585_%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A8
https://www.mtv.com.lb/News/%25D9%2585%25D9%2580%25D9%2580%25D8%25AD%25D9%2580%25D9%2580%25D9%2584%25D9%2580%25D9%2580%25D9%258A%25D9%2580%25D9%2580%25D8%25A7%25D8%25AA/1014533/%25D9%2585%25D8%25A7_%25D8%25AD%25D8%25B5%25D9%2584_%25D8%25A3%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585_%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A8
https://www.annahar.com/article/1119008-%25D9%258A%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B1-%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25B7-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D8%25A8%25D9%2588-%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2588%25D9%2585-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%2587%25D9%2587-%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B5%25D8%25B1-%25D8%25A5%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586
https://www.annahar.com/article/1119008-%25D9%258A%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B1-%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25B7-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D8%25A8%25D9%2588-%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2588%25D9%2585-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%2587%25D9%2587-%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B5%25D8%25B1-%25D8%25A5%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586
https://www.annahar.com/article/1119008-%25D9%258A%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B1-%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25B7-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D8%25A8%25D9%2588-%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2588%25D9%2585-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%2587%25D9%2587-%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B5%25D8%25B1-%25D8%25A5%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586
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 االعالم وسائل اوضاع : الرابع المحور

جميع  توقيف L1R"  راديو وان"أعلنت إذاعة ، 0202شباط  0بتاريخ  -

بسبب األزمة "عامًا على العمل،  21برامجها وإغالق اإلذاعة بعد 

 .ع التواصل االجتماعي الخاصة بها، كما قال منشور على مواق"الراهنة

  The Daily Star "الدايلي ستار"، اعلنت صحيفة 0202شباط  2بتاريخ  -

الصادرة باللغة اإلنكليزية تعليق نسختها الورقية، وابقاء العمل في 

ويأتي القرار نتيجة . موقعها االلكتروني ومنصات السوشيل ميديا

لألزمة االقتصادية التي تضرب البالد، كما أعلنت الصحيفة في خبر 

وتحّدثت عن خسائر في عائدات اإلعالنات، . على موقعها االلكتروني

، وكانت موجودة أصاًل نتيجة 0255تعاظمت في الربع األخير من عام 

التحّوالت في القطاع اإلعالمي وتعاظم االستثمار واالستهالك 

 .الرقميين

في بعض المؤسسات االعالمية الى النصف  خفض رواتب العاملين -

مع االبقاء على وتيرة العمل نفسها، ال بل ان تسارع االحداث فرض 

تغطيات الميدانية على االعالميين ساعات عمل طويلة بسبب ال

 . المتواصلة والبث المباشر

 

 (0212 االول كانون -االول تشرين ) السابق التقرير لمراجعة

https://www.alaraby.co.uk/medianews/2020/2/2/%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A5%25D8%25BA%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582-%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588-%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25AF-37-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584
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