


نھایة كانون االول 17 تشرین االول حتى  ابتداء من  لبنان  التي عاشھا  االنتفاضة/الثورة   حملت 
2019 تحوالت كبیرة في الحیاة االجتماعیة اللبنانیة من كل جوانبھا وال بد لھا ان تترك انعكاسات

كثیرة على مستقبل لبنان للسنوات المقبلة.

 ھذه الدراسة سعت لرصد  وتوثیق ما رافق الثورة منذ اندالعھا على صعید  حریة الرأي والتعبیر
 التي شكلت السالح االول للثوار والتي أتاحت ألصواتھم أن تصل الى كل بیت في كل مناطق لبنان
 والتي بلغ صداھا مختلف دول العالم  من خالل االھتمام الذي واكبھا في وسائل االعالم العالمیة.
الثائرین كل المسؤولین السیاسیین في سابقة لم یعرفھا لبنان من قبل، فتركت  وقد تحّدى صراخ 

تحوالت عمیقة على مجمل أفرقاء الفضاء العام من صحافیین ومؤسسات اعالمیة وناشطین في
الحقل العام ونقابیین وجامعیین.

 انطالقا من الحدث الذي تجّسده الثورة، وانطالقا من حریة الرأي والتعبیر التي جّسدت سالح الثوار،
تّم توثیق ما لھ عالقة بحریة الرأي والتعبیر منذ اندالع الثورة في 17 تشرین االول  2019 حتى

مطلع كانون االول 2019.

 المعطى الذي تحّول الى ظاھرة حقیقیة ھو أن حریة الرأي والتعبیر، خالل الثورة، بلغت حدا لم
 یعرفھ لبنان سابقا، وتخطت حدود التعبیر التقلیدي الذي كان سائدا، فبلغ النقد الموّجھ الى الطبقة
 السیاسیة حد التشھیر واالتھام  العلني بالفساد والسرقة، وبات ھذا النقد خطابا یومیا للثوار یعّبرون
 عنھ علنا عبر مختلف وسائل االعالم واالتصال من دون خوف ومن دون تعابیر منّمقة. من ھذه
 الزاویة، استحق الحراك الشعبي تسمیة "الثورة" ألنھ كسر كل مبادئ التعبیر االعالمي الذي كان
سائدا، وكسر حاجز الخوف من المالحقات القضائیة، وكأن الشارع  أراد تحطیم صورة السیاسیین

في غیاب قدرتھ على ازاحتھم عن مناصبھم.

المھنیة القواعد  من  الكثیر  كسرت  أیضا  ھي  تنوعھا،  على  واالتصال،  االعالم  وسائل   كذلك 
 واالخالقیة من خالل فتح الھواء للثائرین من دون ضوابط او مراقبة، أو من خالل نقاشات عنیفة،
 وبعض المرات من خالل صمتھا غیر المبرر (كما كانت الحال مع تلفزیون لبنان). فجاءت تغطیات
 التظاھرات والحراك واسعة جدا وأخذت حّیزا رئیسیا في بّث بعض محطات التلفزیون، فبدت ھذه
 المحطات جزءا من الثورة  وتحولت الى امتداد للشارع المنتفض ومراّة لھ، فنقلت الثورة الى كل
منزل  وباتت مشاھدة محطات التلفزیون في تغطیة التظاھرات وكأنھا جزء من مساھمة المشاھدین

في الثورة.

 لذلك لم تكن وسائل االعالم واالتصال بنظر الكثیرین مجرد وسیط ینقل الخبر، بل باتت صوت
 االنتفاضة من جھة وصوت رافضیھا من جھة أخرى، وباتت تجّسد االنقسام الحاصل بین مؤید
ومعارض لھا،  كما بات یتم تصنیف اعالمیین بین مؤید لالنتفاضة ومعارض لھا. وھذا ما تسبب

  بردات فعل عنفیة في بعض المرات ضد الصحافیین خالل التغطیات المیدانیة. 

 انطالقا من ھذا الدور الرئیسي/المحوري الذي لعبتھ وسائل االعالم واالتصال في ھذه االنتفاضة،
ال بد من توثیق كل ما أحاط باالنتفاضة لناحیة حریة االعالم والتعبیر، بعدما تحّول الرأي الى سالح

في معركة الشارع، فیما سعت قوى السلطة الى انتزاعھ من الشارع والحد من استعمالھ.

ویمكن توثیق ھذه االحداث المرتبطة بحریة الرأي والتعبیر  في عناوین ثالثة:

اوال: حمالت قمع حریة الرأي والتعبیر
ثانیا: حریة التعبیر سالح الثورة

ثالثا: المؤسسات االعالمیة في خضم الثورة

مقدمة



 عشیة الثورة، في بدایة شھر تشرین االول، تراجع وضع الحریات في لبنان بشكل كبیر اذ سعت السلطة الى "ضبط"
 حریة التعبیر، وتّم ذلك من خالل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتیة الذي استدعى مجموعة من الناشطین بتھم مختلفة
 مرتبطة بحریة التعبیر. وبات االدالء برأي في قضایا تھم الفساد  او توجیھ االنتقاد الى احد المسؤولین السیاسیین یواجھ
 بإستدعاء قضائي بتھم القدح والذم والتشھیر. وما عّزز ھذا الواقع تصریحات رئیس حكومة تصریف االعمال سعد
الحریري، الذي دعا الى التشدد في العقوبات المالیة تجاه أي "مخالفات اعالمیة"، وتصریحات رئیس الجمھوریة میشال

عون الذي انتقد اداء االعالم الذي یمّس "بموقع الرئاسة وھیبة الدولة واالقتصاد اللبناني."

 ھذا الواقع اختلف بعد اندالع االحتجاجات في 17 تشرین االول، مع صرخات الشارع التي ارتفعت فجأة في أماكن
متعددة تنتقد القیادات السیاسیة وأحزابھم التي كانت قبل ھذه االحتجاجات "خط احمر"و"تابو"، من كان یجرؤ على

 تجاوزه یواجھ بإستدعاءات قضائیة والخضوع للتحقیق على ید مكتب مكافحة جرائم المعلوماتیة.

 لكن ھذا الھامش الواسع من الحریة سرعان ما واجھتھ السلطة السیاسیة بمجموعة من االسالیب القمعیة، التي سیذكرھا
وُیوثقھا ھذا التقریر منذ بدایة تظاھرات 17 تشرین االول. كما یوّثق التعدیات التي تعّرض لھا االعالمیون خالل عملھم

المیداني لتغطیة الحراك في الشارع.

تعّرض 17 تشرین االول،  انطلقت في  التي  التظاھرات   خالل 
 عدد من مراسلي وسائل االعالم اللبنانیة الى اعتداءات لفظیة او

جسدیة خالل تغطیتھم للتطورات المیدانیة. في ما یلي
شریط االعتداءات بتسلسلھا الزمني: 

بالدفع األمن  قوى  اعتدت   ،2019 االول  تشرین   18  بتاریخ 
 والضرب على مصّور قناة "الجدید" محمد السمرا خالل تغطیتھ
 المباشرة مع المراسل رامز القاضي في ساحة ریاض الصلح،
 في حین تعّرض كل من فریق عمل قناة الـ       المؤلف من
 المراسلة جویس عقیقي والمصّور كریستیان أبي نادر للضرب
 وتكسیر الكامیرا من ِقبل بعض المعتصمین في وسط بیروت،

ومراسلة قناة         ھدى شدید للدفع بقوة أثناء تفریق القوى
األمنیة للمتظاھرین في بعبدا.

 بتاریخ 19 تشرین االول 2019، تعرض فریق قناة "الجدید"
 الذي ضّم المراسلة جویل الحاج موسى والمصّور محمد بربر

للتھدید والطرد من مدینة صور من قبل مناصرین لحركة
"أمل". 

اوال: حمالت قمع حریة الرأي والتعبیر

حق التظاھر والتعبیر
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من مناصرین  اعتدى   ،2019 االول  تشرین   24  بتاریخ 
على الصلح  ریاض  ساحة  في  هللا"  و"حزب  "أمل"   حركة 
بالعصا الحاجوضربھ  الوطن"رمزي  "نداء  جریدة   مصّور 
 على رأسھ لمنعھ من التصویر، بینما أقدم آخرون منھم على
 مضایقة مراسلة قناة "الحرة" سحر أرناؤوط لمنعھا من إتمام
 عملھا الصحافي. وكذلك تعّرضت مراسلة قناة الـ        جویس
 عقیقي للمضایقات والشتم واإلھانات على الھواء مباشرة من
 ِقبل الملّحن سمیر صفیر أثناء تواجدھا في بعبدا لتغطیة وقفة
 لمناصري "التیار الوطني الحر". وفي منطقة ذوق مصبح،
 تعّرض بعض المتظاھرین لمراسلة قناة الـ       الرا الھاشم
بالشتم والمضایقات وصوالً إلى طردھا من المكان ومنعھا من

التغطیة.

 بتاریخ 25 تشرین االول 2019، اعتدى مناصرون لـ"حزب
 هللا"بالضرب على كل من مصّور جریدة "الشرق"علي فرج،
وكالة ومصّور  كنعان،  "رویترز"عالء  وكالة   ومصّور 
 الصحافة الفرنسیة أنور عمرو، ومراسلة قناة الـ       نوال
الـ مراسل  ومنعوا  بالقناة،  الخاصة  الكامیرا  وكسروا   بري 

"دایلي ستار" تیمور ازھري من التصویر، خالل تغطیة
االعتداء على المتظاھرین السلمیین في وسط بیروت.

مراسل على  االعتداء   ،2019 االول  تشرین   27  بتاریخ 
 مراسل قناة       نخلة عضیمي أثناء تغطیتھ تظاھرة للتیار
الوطني الحر في نھر الموت، وطال االعتداء كذلك المصور

كریستیان أبي نادر.

 بتاریخ 28 تشرین االول، اعتدى أحد المتظاھرین بالضرب
 على المصّور الحر علي حنقیر أثناء تصویره قطع الطریق
ض  من قبل عدد من الشبان عند ساحة النجمة في صیدا، وتعرَّ
الشبان بعض  ِقبل  من  لالعتداء  "المنار"  قناة  عمل   فریق 
االوسط البقاع  في  الطرقات  حال  تغطیة  خالل   المحتجین 
وحاولوا منعھ من التصویر في كل من ضھر البیدر ومفرق

المنصورة.

 بتاریخ 29 تشرین االول 2019، االعتداء على عدد من
المتظاھرین على  االعتداء  تغطیة    الصحافیین/ات خالل  
بالتعرض حزبیة  عناصر  قامت  اذ  الرینغ،  جسر   على 
 لفریق عمل قناة الـ        الذي ضم المراسلتین رنین إدریس
 وزینة باسیل والمصّوَرین لطف هللا بو خازن وإیلي راشد.
 وقد أقدم المعتدون على كسر ید االخیر وتحطیم كامیرات
 القناة وسرقة اللوغو الخاص بھا. كما تعرض مراسل قناة
 الـ        غیث الصلح لضربة على رأسھ ما استدعى نقلھ
تیمور ستار"  الـ"دایلي  ومراسل صحیفة  المستشفى،   إلى 
 ازھري الذي ُمنع من التصویر، ومراسلة قناة الـ        رنیم
متابعة من  لمنعھا  للمضایقة  تعّرضت  التي  خزام   ابو 
"نداء جریدة  في  الصحافیة  وكذلك  الصحافیة،   التغطیة 
المعتدین سحب التي حاول أحد  الدین   الوطن"مریم سیف 
من وتمكنت  قاومتھ  لكنھا  بقوة  ودفعھا  یدھا  من   ھاتفھا 
على أقدموا  كما  بحقھا،  الشتائم  كیل  وسط  منھ   اإلفالت 
تكسیر عدد من ھواتف المتظاھرین الذین حاولوا تصویر

االعتداء.

جریدة مراسلة  ھاتف  سرقة  المعتدین  أحد  حاول   كما 
 "النھار" رین بو موسى وھي تبث على "فایسبوك" مباشر،
 لكن العناصر األمنیة اعتقلتھ وأعادت لھا الھاتف. كما منع
 المعتدون الصحافیة الحّرة ُیمنى فّواز من التصویر وقاموا
 بشتمھا ورمیھا بالحجارة في حین، تعّرض الصحافي في
عناصر ید  على  للضرب  عواضة  علي  "النھار"   جریدة 

القوى األمنیة بطریق الخطأ ظّناً منھا أنھ أحد المعتدین
على المتظاھرین.

من عدد  اعتدى   ،2019 االول  تشرین   30  بتاریخ 
الـ       و"المنار" قناتي  فریقي عمل   المتظاھرین على 

خالل تغطیتھما إعادة إقفال طریق الجیة، ومنعوھما من
التصویر والبث المباشر من المكان.
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https://www.facebook.com/lucienbourjeily/videos/406856470225777/?t=13
https://newspaper.annahar.com/article/1058739-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://mobile.twitter.com/Mulhak/status/1189539188942741504?ref_src=twsrc%255Etfw%257Ctwcamp%255Etweetembed%257Ctwterm%255E1189539188942741504&ref_url=http%253A%252F%252Fakhbarnaonline.com%252F%2525d8%2525a8%2525d8%2525a7%2525d9%252584%2525d9%252581%2525d9%25258a%2525d8%2525af%2525d9%25258a%2525d9%252588-%2525d8%2525a7%2525d9%252584%2525d8%2525a5%2525d8%2525b9%2525d8%2525aa%2525d8%2525af%2525d8%2525a7%2525d8%2525a1-%2525d8%2525b9%2525d9%252584%2525d9%252589-%2525d9%252581%2525d8%2525b1%2525d9%25258a%2525d9%252582%2525d9%25258a-%2525d8%2525a7%2525d9%252584%2525d9%252580nbn-%2525d9%252588%2525d8%2525a7%2525d9%252584%252F
https://www.elsharkonline.com/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8D-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-72-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9/2019/10/29/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%91%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
https://www.mtv.com.lb/News/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1/981369/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%88_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%88%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8_%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7
http://www.saidaonline.com/new/ar/news/details/news-62285


 بتاریخ 13 تشرین الثاني 2019، منعت عناصر من الجیش
 اللبناني مراسلة قناة "الجدید" حلیمة طبیعة من التغطیة أثناء
اعتدى فیما  الكوال،  منطقة  في  الطریق  فتح   محاولتھ 
ساسین إدمون  قناة       مراسل  على  مساًء   متظاھرون 
حاول الذي  اإلسمنتي  الجدار  تصویر  من  لمنعھ   بالضرب 
تعرضت وكذلك   ، الكلب  نھر  نفق  في  تشییده   المتظاھرون 
من عدد  قبل  من  لمضایقات  حمدان  ریم  قناة       مراسلة 
القصر طریق  على  التظاھرة  تغطیتھا  أثناء   المتظاھرین 
الجمھوري في بعبدا وتطورت إلى مشادة بینھا وبینھم وصلت

إلى حّد ضربھا أحدھم بالمایكروفون.
 

قناة 2019، منع شبان مراسلة   الثاني  20 تشرین   بتاریخ 
 "العربیة" غنوة یتیم من استكمال رسالتھا على الھواء مباشرة
من ساحة ریاض الصلح، وأطلقوا الشتائم بحقھا وبحق القناة

ومنعوا المصّور من التصویر.

من مجموعة  اعتدى   ،2019 الثاني  تشرین   25  بتاریخ 
من مجموعة  على  الرینغ  جسر  احداث  خالل          الشبان 

الطواقم اإلعالمیة، حیث استمروا في رشق فریق قناة
 الـ        بالحجارة مرات عّدة ومطالبتھ بمغادرة المكان، ما 
 أدى إلى اصابة الكامیرا،  كما تمت محاصرة فریق عمل آخر
 للقناة الذي ضم المراسلة نوال بري والمصور خلیل عقیقي

في مبنى في الجمیزة قبل أن تتمّكن القوى األمنیة من
إخراجھما من المبنى.

 بتاریخ 10 كانون االول 2019، تعرضت الصحافیة في
تغطیتھا خالل  اعتداء  إلى  نوفل  بوال  النھار   صحیفة 
التواصل مواقع  على  لھا  فیدیو  وانتشر   التظاھرات. 
 االجتماعي والدماء تسیل على وجھھا، وھي تصرخ "أنا

إعالمیة". وقالت نوفل "كنت في السیارة وجاءني أحد
منتسبي شرطة المجلس النیابي وضربني على وجھي."

 
 بتاریخ 20 كانون االول أقدم أحد الشبان المناصرین لتیار

 "المستقبل"، على تحطیم الكامیرا الخاصة بطاقم قناة
 الـ       ، الذي ضم المراسل منیر قبالن والمصور محمد

اآلغا، أثناء تغطیتھما قطع الطریق في منطقة كورنیش
المزرعة.

المناصرین الشبان  أحد  اعتدى  االول  كانون   21  بتاریخ 
"الجدید" قناة  مصّور  على  بالضرب  "المستقبل"،   لتیار 

زكریا الخطیب، وحطم الكامیرا الخاصة بالقناة، أثناء
تغطیتھ قطع الطریق في منطقة الكوال.

 كذلك اصیب مصّور قناة "سكاي نیوز" عربیة حسن راجح
برشق حجارة على رأسھ، وتعّرضت مراسلة قناة

المناصرین على         ریمي درباس لالعتداء اذ أقدم أحد 
 المیكرفون من یدھا ورمیھ بعیداً. فیما تعرضت مراسلة قناة
 "الجدید" لیال بو موسى للشتم الذي طال صاحب القناة تحسین
دیما االعالمیة  ھاتف  الشبان  أحد  خْطف   خیاط. وكان الفتاً 

صادق من یدھا بسرعة البرق أثتاء تصویرھا بواسطتھ
االعتداء على المتظاھرین.
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https://mobile.twitter.com/SK_Eyes/status/1194555292845039616
https://www.youtube.com/watch?v=mkqoUXMyyms
https://www.youtube.com/watch?v=kN8-o2EqvF4
http://www.lebanonfiles.com/news/1537785
https://mobile.twitter.com/SK_Eyes/status/1198942160516718592
https://www.youtube.com/watch?v=OSWjxSxGweM
https://www.youtube.com/watch?v=CtMf4ncP1gk
https://www.youtube.com/watch?v=JMvSkrAFaaw
https://southlb.org/?p=26628
https://www.youtube.com/watch?v=anC0sqffYiI
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استدعاءات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتیة واالجھزة األمنیة1.2

 بتاریخ 25 تشرین الثاني 2019، تم استدعاء تسعة ناشطین
 بیئیین للتحقیق معھم في مخفر مزرعة الضھر – جون، وھم:
 عامر مشموشي، أماني البعیني، روالن نّصور، وسام حّنا،
سعاده، سعاده  راشد،  أبي  بول  حبیب،  كلود  العیاش،   أجود 
 وحّسان الحجار، وذلك على خلفیة شكوى تقدم بھا القائمون
على مشروع سّد بسري، بحسب ما ورد في صفحة "أنقذوا

مرج بسري"عبر فایسبوك.

 بتاریخ 2 كانون االول 2019، استدعى مكتب مكافحة جرائم
بدرالدین، نعمت  ھم:  النبطیة  من  ناشطین   4  المعلوماتیة، 
بسبب علي،  الحاج  ومحمد  شكر،  زكي  عاصي،   یوسف 
"البلطجیة" اعتداء  عن  "فایسبوك"  على  منشورات   كتابتھم 
 علیھم بمساعدة عناصر من البلدیة حینھا، أوائل أیام الثورة.
 رفع الدعوى أحد المعتدین، والذي توّثق صور ومقاطع فیدیو
طلب وقد  النبطیة.  في  المتظاھرین  على  بالعصا   اعتداءه 
 المكتب من الناشطین توقیع تعھد بعدم التعّرض، وھو إجراء
 غیر قانوني ومثیر للجدل في لبنان، لكّن الناشطین رفضوا.
أّنھم إال  "فیسبوك"،  عن  منشورات  حذف  منھم  ُطلب   كما 
رفضوا أیضاً. وطلب المحققون ھواتف الناشطین كي ُیفّتشوا

فیھا، وھو إجراء مخالف للقانون أیضاً.

 بتاریخ 2 كانون االول 2019، استدعى جھاز أمن 
تغریدٍة بسبب  أمامھ،  للمثول  قزي  جورج  الناشط   الدولة 
اّتصل الخبر،  أثارھا  ضّجة  وبعد  "تویتر".  على   نشرھا 

المكتب بقزي وألغى االستدعاء، فیما كان تبلغ أحد محامیھ
طلب "حذف التغریدة" مقابل "حذف االستدعاء." 

 بتاریخ 4 كانون االول 2019، حضر الناشط مروان الباشا
استدعائھ بعد  وذلك  المعلوماتیة،  مكافحة جرائم  مكتب   أمام 
 على خلفیة دعوى قضائیة تقّدم بھا وزیر الصناعة في حكومة

تصریف االعمال وائل ابو فاعورعلى خلفیة منشور للباشا
على فایسبوك تضّمن بحسب ابو فاعور قدحا وذما وتشھیرا. 

 بتاریخ 30 كانون االول 2019، حقق مكتب مكافحة جرائم
 المعلوماتیة وحمایة الملكیة الفكریة، مع الناشط ربیع األمین،
 على خلفیة شكوى مقّدمة بحّقھ من ِقبل رئیس مجلس اإلدارة
نشر إثر  الدین،  خیر  مروان  الموارد  لبنك  العام   والمدیر 
 األمین منشورات على "فایسبوك" ینتقد فیھا خیرالدین، وعاد

المكتب واستدعى األمین بعد ساعات من انتھاء التحقیق
للمثول فوراً امامھ مرة ثانیة.
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https://elissarnews.org/single?Id=20191125183136
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https://www.youtube.com/watch?v=uxu8xJTmcbI
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/12/3/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 أبرز حاالت االعتداء واالعتقال واالختطاف لناشطین1.3

العنفالخطف

 خالل تظاھرات 17 تشرین الثاني قامت عناصر أمنیة بعدد من االعتقاالت والتوقیفات التعسفیة بحق المتظاھرین،
 والتي ترتقي إلى حدود اإلخفاء القسري، خصوصاً أن المحامین الذین تطوعوا للدفاع عن المتظاھرین یضطرون إلى
البحث عن مكان االعتقال من دون جدوى، إذ ال تفصح األجھزة األمنیة عن االعتقاالت التي تقوم بھا وال تعطي أي

معلومات عن المعتقلین.
 وتعلیقا على ھذه االعتقاالت أكدت عضو لجنة المحامین للدفاع عن المتظاھرین غیدة فرنجیة لـ "مھارات نیوز"عن
أكثر من 300 حالة توقیف مرتبطة باالنتفاضة في مختلف المناطق اللبنانیة. في حین تّم أطالق سراح معظم الموقوفین

 بقي 18 شاباً قید التوقیف في قضیة استراحة صور.
وأكدت فرنجیة انطالقا من متابعتھا لھذه التوقیفات، أن عددا من المخالفات القانونیة شابت ھذه التوقیفات، وأھمھا

الخطف والعنف. 

 اتخذت ھذه التوقیفات في بعض الحاالت طابعاً تعسفیاً وشبیھاً
 بعملیات الخطف، إذ لم تحصل بناء على إشارة قضائیة أو في
 حالة الجرم المشھود، مع بروز دور ھام لمخابرات الجیش
 فیھا. ومنعت سلطات االحتجاز (مخابرات الجیش والشرطة
 العسكریة) الموقوفین من التواصل مع عائلتھم ومع محامین
المحامین مراجعة  لدى  احتجازھم  مكان  عن  تصّرح   ولم 
 المتطوعین. وھذا ما حمل مجموعة من المحامین المتطوعین
 بالتقّدم بإخبار حول االختفاء القسري للموقوفین سامر مازح
بتاریخ التمییزیة  العامة  النیابة  امام  بصل   وعلي 

 15/11/2019 قبل أن یتم اإلفراج عنھما في الیوم نفسھ

لدى الموقوفین  من  العدید  على  واضحة  العنف  آثار   كانت 
المھینة والمعاملة  للضرب  تعرضھم  وأكدوا  عنھم،   اإلفراج 
 والمذلة. الى جانب ذلك، اشارت فرنجیة الى تعّرض عدد من
قبل من  سیما  ال  التظاھر  ساحات  في  للعنف   المتظاھرین 
 الجیش في منطقة جل الدیب ومن قبل قوى مكافحة الشغب
في وسط بیروت ومن قبل مدنیین یناصرون أحزاب السلطة

في مختلف المناطق اللبنانیة.

.
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 توثیق الحاالت:

كما اشارت فرنجیة الى ان ھناك استدعاءات لعدد من المتظاھرین للتحقیق من قبل مخابرات الجیش من دون أي إشارة
 قضائیة 1.

االعتقاالت االول حصلت مجموعة من  تشرین   18  بتاریخ 
خلفیة على  الشغب  مكافحة  قبل  من  للمتظاھرین   الجماعیة 
 االحتجاجات والتكسیر خالل تظاھرة ریاض الصلح، ووصل
عدد المعتقلین إلى نحو 77 معتقالً. تم االفراج عنھم اما فورا

او في الیوم التالي.

الشبان من  مجموعة  اعتقال  تم  االول  تشرین   22  بتاریخ 
 وصل عددھم الى العشرات على خلفیة حرق استراحة صور،

وقد تم اطالق سراح عدد منھم، فیما مثل 18 منھم امام
القضاء.

الناشط الداخلي  الثاني اعتقلت قوى االمن   بتاریخ 1 تشرین 
 سلیم غضبان على خلفیة اقتحام مبنى جمعیة المصارف في
 وسط بیروت، حیث قام غضبان ومجموعة من رفاقھ بإقفال
 باب المبنى الرئیسي بسالسل حدیدیة احتجاجاً على السیاسات
المصرفیة. وقد تعرض غضبان الى الضرب المبرح من قبل

عناصر من قوى األمن الداخلي قبل اعتقالھ.

بتاریخ 6 تشرین الثاني أوقفت القوى األمنیة علي أسعد
وباسل األمین على خلفیة تظاھرھما في "الزیتونة باي."

مازح سامر  الناشطین  توقیف  تم  الثاني  تشرین   14  بتاریخ 
تسلیمھم اللبناني وتم  الجیش  قبل مخابرات   وعلي بصل من 
الى "رابید" تابع للشرطة العسكریة، في منطقة الجمیزة في

بیروت لیالً.

الناشط الجیش  مخابرات  اعتقلت  الثاني  تشرین   14  بتاریخ 
 اإلعالمي خلدون جابر خالل تظاھره على الطریق المؤدي
 إلى القصر الجمھوري في بعبدا، احتجاجاً على مقابلة لرئیس
لیالً اللبنانیین. وتّم سحب خلدون جابر   الجمھوریة أغضبت 
إلى جھة غیر معلومة. كما أخذه  وتّم  المتظاھرین،  بین   من 

تعّرض جابر للضرب المبرح أثناء القبض علیھ، من دون
معرفة ما ھي التھمة الموّجھة إلیھ.

 15 تشرین الثاني اعتقل الجیش اللبناني عددا من الناشطین
 في جل الدیب على خلفیة محاولتھم اقفال الطریق من بینھم

فادي نادر، الذي ُنقل إلى المستشفى فاقداً للوعي من جراء
تعّرضھ للضرب.

 بتاریخ 21 تشرین الثاني تعّرض الناشط في التیار الوطني
 الحر جو خوري الى اعتداء من بعض المتظاھرین أدى الى
نقلھ الى المستشفى. االعتداء كان على خلفیة مداخلة لخوري

خالل حلقة نقاش في ساحة الشھداء، انتقد فیھا الحراك.

حمانا بلدیة  شرطة  اعتقلت  الثاني  تشرین   22  بتاریخ 
 ومخابرات الجیش أطفاال قاصرین حاولوا نزع الفتة من أمام
نزار توقیف  تم  وقد  حمانا.  في  الحّر  الوطني  التیار   مركز 
 غزال (12 سنة) وإیوان حاطوم (15 سنة) وأمیر األعور
19) األعور  (18 سنة) وشحادة   (15 سنة) ورماح حامد 

سنة)، بتھمة تخریب األمالك العامة والخاصة، وتم اطالق
   سراحھم بعد عدة ساعات 2 .

 بتاریخ 25 تشرین الثاني عمد عدد من مناصري حركة امل
وحزب هللا إلى تكسیر خیم المتظاھرین في ساحة العلم في

صور، وتھدید المتظاھرین.

 بتاریخ 26 تشرین الثاني اعتدت مجموعة من الشبان التابعین
خلیل ساحة  في  المتظاھرین  على  هللا  وحزب  أمل   لحركة 
في والصوتیات  الخیم  تكسیر  تم  حیث  بعلبك،  في   مطران 
نبیھ نصرهللا  شیعة“و"هللا  ”شیعة  الشبان  وھتف   الساحة. 
إحدى داخل  المتظاھرین  المجموعة  وحاصرت   وبس". 
المحال التجاریة قرب الساحة، بعد ذلك تم تأمین خروجھم من

قبل الجیش اللبناني.

إثر حمود  دانا  الناشطة  اعتقلت  الثاني  تشرین   29  بتاریخ 
 إشكال حصل بینھا وبین مالزم أّول في قوى األمن بطریقة
 مھینة، بعدما دَفعھا الضابط إلى األرض وأوثق یدیھا. وھذه
الطریقة المھینة أظھرتھا الفیدیوھات المتداولة، فیما كان أحد

العناصر یطلب من الموجودین التوّقف عن التصویر.

.1.https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/12/3/
عودة استدعاءات الناشطین اللبنانیین بسبب منشوراتھم: السلطة تضّیق الحریات؟

https://www.almodon.com/society/2019/11/15/األجھزة-األمنیة-بأسالیب-المخابرات-السوریة-اختطاف-وإخفاء-قسري-
للمتظاھرین

.2.https://www.almodon.com/society/2019/11/24/ 
القصة الكاملة لتوقیف قاصرین في حمانا وإطالق صراحھم
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https://www.hrw.org/ar/news/2019/10/19/334894
https://www.annahar.com/article/1060302-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/06112019134
https://www.imlebanon.org/2019/11/15/jal-dib-4/
https://www.facebook.com/AlkalimaOnline/videos/419470208991746/
https://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=438219
https://www.youtube.com/watch?v=oDkkrHaF6BA
https://www.elnashra.com/news/show/1359882/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%88%D9%82%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/11/15/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B5%D9%84
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/11/14/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://www.tayyar.org/News/Lebanon/317565/
https://mount-lebanon.org/article/903/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%9F


العتداء الناشطین  من  عدد  تعرض  االول  كانون   8  بتاریخ 
محاولتھم لدى  النیابي  المجلس  شرطة  قبل  من   بالضرب 
مار كاتدرائیة  قرب  للسلطة  مناھضة  ھتافات   اطالق 
قداس یجري  كان  حیث  بیروت،  وسط  في   جاورجیوس 
واعتقل تویني.  جبران  الغتیال  عشر  الرابعة   الذكرى 
ماریو میشال خیرهللا،  دیب،  ھاشم عدنان، روي   الناشطون 
عساف، وشادي جلبوط  قرب ساحة النجمة، لوقت قصیر قبل

أن یطلق سراحھم.

في ناشطین  أربعة  الجیش  اوقف  االول  كانون   10  بتاریخ 
 منطقة صربا وھم ایلي ھیكل، جاد بو نصرالدین، كارلوس
 زغیب وجیلبیر عسیلي  إلقدامھم على إحراق اإلطارات في
 المنطقة ومحاولة قطع األوتوستراد، وقد امرت النائبة العام
بتوقیفھم عون  غادة  القاضیة  لبنان  جبل  في   اإلستئنافیة 
احترازیا لكن النائب العام التمییزي القاضي غسان عویدات
كسر قرارعون وأعطى إشارتھ بترك الموقوفین األربعة.

 

 بتاریخ 10 كانون االول، تعرض مجموعة من الناشطین الى
فردان منطقة  في  النواب  مجلس  شرطة  قبل  من   االعتداء 
بالقرب من عین التینة على خلفیة تظاھرھم امام منازل بعض

السیاسیین القاطنین في المنطقة.

من مجموعة  اعتدت   ،2019 االول  كانون   15  بتاریخ 
شرطة مجلس النواب بالضرب على المتظاھرین الذین
تجمعوا امام البعض الشوراع المؤدیة الى ساحة النجمة.

من مجموعة  اعتدت   ،2019 االول  كانون   22  بتاریخ 
مناصري الحزب  التقدمي االشتراكي على المتظاھرین في

احد خیم الحراك في عالیھ.

من مجموعة  اعتدت   ،2019 االول  كانون   29  بتاریخ 
مرافقي وزیر االتصاالت في حكومة تصریف االعمال محمد
شقیر على متظاھرین الذین تجمعوا امام منزلھ في الحمرا.
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صورة: نبیل إسماعیل

https://www.annahar.com/article/1081882-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/175908/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%258A%25D8%25B4-%25D9%258A%25D9%2588%25D8%25B6%25D8%25AD-%25D8%25A5%25D8%25B4%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25B3-%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25B9%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584-4-%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25AA%25D8%25AC%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B5%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7
https://www.annahar.com/article/1083523-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/15122019105
https://mobile.twitter.com/MShackra/status/1208833577019944960
https://mobile.twitter.com/LilianeM8/status/1211252708402970624?ref_src=twsrc%255Etfw%257Ctwcamp%255Etweetembed%257Ctwterm%255E1211252708402970624&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.almodon.com%252Fmedia%252F2019%252F12%252F29%252F%2525D8%2525A8%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252581%2525D9%25258A%2525D8%2525AF%2525D9%25258A%2525D9%252588-%2525D8%2525AD%2525D8%2525B1%2525D8%2525B3-%2525D9%252585%2525D8%2525AD%2525D9%252585%2525D8%2525AF-%2525D8%2525B4%2525D9%252582%2525D9%25258A%2525D8%2525B1-%2525D9%25258A%2525D8%2525B9%2525D8%2525AA%2525D8%2525AF%2525D9%252588%2525D9%252586-%2525D8%2525A8%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525B6%2525D8%2525B1%2525D8%2525A8-%2525D8%2525B9%2525D9%252584%2525D9%252589-%2525D9%252585%2525D8%2525AA%2525D8%2525B8%2525D8%2525A7%2525D9%252587%2525D8%2525B1%2525D9%25258A%2525D9%252586


حمالت ترھیب الناشطین: قبل السحسوح وبعده

التنمر االلكتروني ضد صحافیین/ات و ناشطین/ات

2

3

 بتاریخ 25 تشرین الثاني 2019، تم استدعاء تسعة ناشطین
 بیئیین للتحقیق معھم في مخفر مزرعة الضھر – جون، وھم:
 عامر مشموشي، أماني البعیني، روالن نّصور، وسام حّنا،
سعاده، سعاده  راشد،  أبي  بول  حبیب،  كلود  العیاش،   أجود 
 وحّسان الحجار، وذلك على خلفیة شكوى تقدم بھا القائمون
على مشروع سّد بسري، بحسب ما ورد في صفحة "أنقذوا

مرج بسري"عبر فایسبوك.

 بتاریخ 2 كانون االول 2019، استدعى مكتب مكافحة جرائم
بدرالدین، نعمت  ھم:  النبطیة  من  ناشطین   4  المعلوماتیة، 
بسبب علي،  الحاج  ومحمد  شكر،  زكي  عاصي،   یوسف 
"البلطجیة" اعتداء  عن  "فایسبوك"  على  منشورات   كتابتھم 
 علیھم بمساعدة عناصر من البلدیة حینھا، أوائل أیام الثورة.
 رفع الدعوى أحد المعتدین، والذي توّثق صور ومقاطع فیدیو
طلب وقد  النبطیة.  في  المتظاھرین  على  بالعصا   اعتداءه 
 المكتب من الناشطین توقیع تعھد بعدم التعّرض، وھو إجراء
 غیر قانوني ومثیر للجدل في لبنان، لكّن الناشطین رفضوا.
أّنھم إال  "فیسبوك"،  عن  منشورات  حذف  منھم  ُطلب   كما 
رفضوا أیضاً. وطلب المحققون ھواتف الناشطین كي ُیفّتشوا

فیھا، وھو إجراء مخالف للقانون أیضاً.

التواصل االجتماعي او خالل او شتائم على مواقع  انتقادات  الشباب  للثورة، وّجھ ناشطون من   خالل االیام االولى 
 التظاھرات الى مجموعة من الزعماء السیاسیین أبرزھم االمین العام لحزب هللا السید حسن نصرهللا، لیعود بعد ایام
ویخرج ھؤالء الشباب بفیدیوھات اعتذار من ھؤالء السیاسیین جراء الضغط او الترھیب الذي تعرضوا لھ، لتحمل ھذه

االعتذارات عنوان "قبل وبعد السحسوح."

 أبرز الفیدیوھات التي تداولھا الناشطون لشاب یدعى لؤي شبلیمن مدینة صیدا، وھو یعتذر للسید نصر هللا، والرئیس
نبیھ بري، بعد أن طلب منھ أشخاص (تسمع أصواتھم فقط)، باالعتذار إلى "صّباط السید". ویأتي ھذا الفیدیو بعد أیام

من اعتذار قدمھ منشد في طرابلس یدعى كریم حسام، بعد توقیفھ لساعات على إثر شتمھ السید نصرهللا.

 كما ظھر اعتذار اخرفي بدایة الثورة لشاب طالب نائب "حزب هللا" حسن فضل هللا بالكشف عن ملفاتھ. وسرعان ما
 ظھر في الیوم التالي في مقطع فیدیو یعتذر فیھ من فضل هللا.  كذلك، ظھر الشاب علي باقر یعتذر عن شتم السید حسن

نصرهللا بعد ظھوره على احد المحطات التلفزیونیة خالل احداث جسر الرینغ في 24 تشرین الثاني، وطلب باقر
اإلبتعاد عن أھلھ وإخوتھ بعد تلقیھم تھدیدات بالقتل.

التعرض للناشطین3.1

وكیلتھا بواسطة  أیوب  نضال  والناشطة  الصحافیة    تقّدمت 
،2019 األول  كانون   3 الثلثاء  یوم  دیاال شحادة،   المحامیة 
 بشكوى أمام النیابة العامة االستئنافیة في بیروت، اّتخذت فیھا
مرتضى، حسین  اإلعالمي  ضد  الشخصي،  االّدعاء   صفة 
والتحریض المقصود  واإلیذاء  والتحقیر  والذّم  القدح   بجرائم 
تسجیالً "تویتر"  على  على صفحتھ  نشره  من خالل   علیھا، 
 بالصوت والصورة، تحت عنوان "من ھي نضال أیوب؟"،

 اّتھمھا فیھ بأنھا "عمیلة لجھاز االستخبارات األمیركیة
أیوب  تعّرضت  وقد  لصالحھ"،  أمنیة  خالیا  بتجنید   وتقوم 

إثرھا لحملة تحریض شرسة على مواقع التواصل
االجتماعي على أساس االتھام المذكور.

 وبحسب موقع "الوكالة الوطنیة لإلعالم"، فقد أحالت النیابة
جرائم مكافحة  مكتب  على  الشكوى  بیروت  في   العامة 

المعلوماتیة وحمایة الملكیة الفكریة، إلجراء التحقیقات
الالزمة وإفادتھا بالنتیجة.

فیسألھا تبكي،  لفتاة تدعى جیھان خوري وھي  فیدیو   انتشر 
"مبسوطة فتجیبھ:  السبب،  عن  الشارع  في   المراسل 
القصر في  بوجودھا  فرحتھا  عن  معّبرة   مبسوطة"، 
الفیدیو إنتشر  رئیسا.  عون  میشال  انتخاب  بعد   الجمھوري 
 نفسھ كمادة للسخریة بقوة بین الناشطین بعد استقالة الحكومة.

ووصل االمر الى توزیع رقم خوري بین الناشطین الذین
بدأوا باالتصال بھا لسؤالھا حالیاً عما إذا كانت "مبسوطة "

تشرین االول 29

 انتشر فیدیو لمقابلة مصورة للشابة زھراء قبیسي على شاشة
 "المنار"في برنامج "نھار جدید"، تتحدث فیھ قبیسي عن كیفیة
نافذة أمل، واطالق وصف "تحد الى  المحبطة  اللغة   تحویل 
 إقتصادي"بدال من "األزمة اإلقتصادیة"، مع ابتسامة عریضة
 ال تفارقھا،. ما لبث أن تحول الفیدیو الى حملة بحقھا، تناولت
اعتبارھا الى  وصوال  وإھانتھ،  التشادور)  (ترتدي   لباسھا 
 امرأة "محششة"تتناول أدویة مھدئة، واتھامھا بتغطیة الفساد

من خالل التعمیة على األوضاع الحالیة. 7 كانون االول

(CIA)
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1FNu76hxHJ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TRzhrxiCLpg


نشر أرقام ھواتف الصحافیین3.2

نشر خالل  من  تنمر  لعملیات  االعالمیین  من  عدد   تعرض 
وتھدیدات ضغوط  الى  بعدھا  لیتعرضوا  ھواتفھم   ارقام 
جویل صیدا  في  الجدید  قناة  مراسلة  ھؤالء  ابرز   متنوعة. 
مجموعات على  ھاتفھا  رقم  تعمیم  تّم   حیث  موسى.   الحاج 
 واتساب للھجوم علیھا. وأكدت الحاج موسى في حدیث الى
ألن جاء  استھدفھا  الذي  الھجوم  نیوز"ان  "مھارات   موقع 
الحراك. من  جزءا  یعتبرونھا  السیاسیة  االحزاب   مناصري 
خانة في  یوضع  یحصل  "ما  موسى:  الحاج   واضافت 
عن اما  الناس".  صوت  إلیقاف  ضغط  ومحاولة   الترھیب، 
ھواتفھن، ارقام  ونشر  المراسالت  من  كبیر  عدد   استھداف 
في السائد  الذكوري  الفكر  إطار  في  موسى  الحاج   فتصنفھ 
المجتمع، والذي یحاول ترھیب المرأة لمنعھا من القیام بعملھا

 االمر ذاتھ حصل مع مراسلة الجدید نانسي السبع التي قالت
 عبر تغریدة لھا على تویتر: "تعمیم رقمي على السفھاء مش
 قّوة وال ترھیب، وبما انو صار رقمي عندكن حفظوه، وبس
 تعوزوه لما یذلوكن عبواب المستشفیات أو تكونوا بحاجة لحدا
 یوصل صوتكن ... أنا عالسمع وبكل محبة جاھزة للمساعدة".
 وأكدت السبع في حدیث لـ "مھارات نیوز"ان "ھذه االسالیب
 ال تؤثر على عملنا كصحافیین، ونحن نعطي ارقامنا للجمیع
السبع: واضافت  الناس".  إیصال صوت  یقتضي  عملنا   ألن 

"انا مع احترام الخصوصیة، لكن من یقوم بھذه االعمال
یستحق التشھیر ونشر ما كان یتم ارسالھ من رسائل مسیئة."

 استمرت حملة التنمر مع نشر ارقام ھواتف مجموعة اخرى
من مراسلي قناة "الجدید"، بدایة مع رامز القاضي الذي قال
ھذه  خالل  ھاتفي  رقم  تعمیم  تّم  "مرتان  تغریدة:   في 
 االنتفاضة! أول مرة من الدواعش وجبھة النصرة عندما قلت
 أن السید حسن نصرهللا قائد مقاومة ولم یشارك بالفساد، وان
المرة واالن  فلیتحملھا.  للحزب  سیاسیة  مسؤولیة  من   كان 
والشتم الرقم  تعمیم  منطق  رفضت  عّینة  وھذه   الثانیة، 
غّیرو یا  الصور  غّیروا  یا  نقول  وللسفھاء   مشكورین! 

منطقكن! #عیب

من واشار  الحملة،  لھذه  قبیسي  ریاض  الصحافي   تعرض 
 خالل تغریدة لھ "خلیكم عم توزعوا رقمي. استمروا. انتم من
 حیث ال تعلمون تساعدوني لیكون معي اكبر جھاز امني في
انتو متخیلین شو یعني یكون  لبنان اسمو الشعب الموجوع. 
في عندي ناس باآلالف عم تبعتلي إخباریات واحیانا ادلة عن

فسادكم ولصوصیتكم. استمروا."

طال التنمر االلكتروني ونشر ارقام الھواتف مجموعة اخرى
من مراسالت الجدید حلیمة طبیعة - لیال سعد - راشیل كرم.

رقم نشر  مع  الحملة  لھذه  صادق  دیما  االعالمیة   تعرضت 
بالشتم لھما  التعرض  وجرى  والدتھا،  ھاتف  ورقم   ھاتفھا 
 والتھدید. وقد نشرت صادق عبر حسابھا على تویتر صورا
 لما تتعرض لھ من شتم وتھدید على واتساب، وقد علقت على
انا وشتمي،  علیي  بالھجوم  صدر  اللي  "التعمیم   الصور 
 مسامحة، بس من فضلكم وقفوا، شكرا". كما اشارت صادق

في وقت سابق الى تعرض والدتھا الى ازمة صحیة نتیجة
 تلقیھا مكالمات ورسائل تسيء الیھا والى ابنتھا.

".
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http://maharat-news.com/journalistcyberbullying


ابرز االنتھاكات التي تعرضت لھا صحافیات4.1
للمضایقات عقیقي  جویس  الـ        قناة  مراسلة    تعّرضت 
 والشتم واإلھانات على الھواء مباشرة من ِقبل الملّحن سمیر
 صفیر، الذي نعتھا بـ "القحبة" أثناء تواجدھا في بعبدا لتغطیة

وقفة لمناصري "التیار الوطني الحر". 24 تشرین االول

 تعّرض بعض المتظاھرین في منطقة ذوق مصبح  لمراسلة
إلى والمضایقات وصوالً  بالشتم  الھاشم  الـ       الرا   قناة 

طردھا من المكان ومنعھا من التغطیة. 24 تشرین االول

 تعرضت مراسلتا الـ        رنین إدریس وزینة باسیل لإلعتداء
 من عناصر حزبیة خالل الھجوم على المتظاھرین في جسر
 الرینغ. كما تعرضت مراسلة قناة الـ       رنیم ابو خزام الى
وكذلك الصحافیة،  التغطیة  متابعة  من  لمنعھا   المضایقة 
التي الدین  سیف  الوطن"مریم  "نداء  جریدة  في   الصحافیة 
 حاول أحد المعتدین سحب ھاتفھا من یدھا ودفعھا بقوة لكنھا
 قاومتھ وتمكنت من اإلفالت منھ وسط كیل الشتائم بحقھا. كما
 حاول المعتدون سرقة ھاتف مراسلة جریدة "النھار"رین بو
العناصر لكن  "فایسبوك"مباشر،  على  تبث  وھي   موسى 
الصحافیة منعت  كما  الھاتف.  لھا  وأعادت  اعتقلتھ   األمنیة 
 الحّرة ُیمنى فّواز من التصویر وتعرضت للشتم والرشق. 29

تشرین االول

4   التعرض للصحافیات والناشطات
 تعرضت النساء خالل التظاھرات، خصوصا المتظاھرات والصحافیات الى العدید من االنتھاكات واالساءات بشكل
 واضح وممنھج. كمثل تعرض االعالمیة دیما صادق المعروف عنھا دعمھا للثورة، الى حملة ممنھجة على مواقع
 التواصل االجتماعي من مناصري بعض االحزاب السیاسیة عبر اطالق ھاشتاغ "#دیما_الواطیة" الذي انتشر على
صعید واسع وتضمن تعلیقات وصور مسیئة الى صادق. اضافة الى تعرض مراسلة قناة الجدید راشیل كرم الى حملة

مماثلة مع انتشار ھاشتاغ "#راشیل_الدجال" على اثر خالف مع مراسل قناة المیادین علي مرتضى.

MTV

OTV

MTV

LBCI

 اعتدى عدد من المتظاھرین على مراسلة قناة الـ      رشا
 الزین خالل تغطیتھا إعادة إقفال طریق الجیة، ومنعوھا من

التصویر والبث المباشر من المكان. 30 تشرین االول

استكمال من  یتیم  غنوة  "العربیة"  قناة  مراسلة   شبان   منع 
الصلح، ریاض  ساحة  من  مباشرة  الھواء  على   رسالتھا 
من المصّور  ومنعوا  القناة،  وبحق  بحقھا  الشتائم   وأطلقوا 

التصویر. 20 تشرین الثاني

 اعتدى مجموعة من الشبان خالل احداث جسر الرینغ على
 مجموعة من الطواقم اإلعالمیة، حیث تمت محاصرة فریق
 عمل        الذي ضم المراسلة نوال بري في مبنى في الجمیزة
 قبل أن تتمّكن القوى األمنیة من إخراجھا من المبنى. كما تم
 التعّرض لمراسلة قناة الـ      ریمي درباس حیث أقدم أحد
 الشبان على سحب المیكرفون من یدھا ورمیھ بعیداً، وكذلك
للشتم موسى  بو  لیال  "الجدید"  قناة  مراسلة   تعرضت 
 والمضایقات. وتعرض الصحافیة دیما صادق لخطف ھاتفھا
25 المتظاھرین.  على  االعتداء  تصویرھا  أثتاء  یدھا   من 

تشرین الثاني

 تعرضت الصحافیة في صحیفة النھار بوال نوفل إلى اعتداء
خالل تغطیتھا التظاھرات. 10 كانون االول

MTV

LBCI

NBN 
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صورة: مواقع التواصل

https://mobile.twitter.com/search?q=%2523%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%258A%25D9%2584_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2584&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9&src=typed_query


التعدیات اللفظیة على المتظاھرات4.2
على صفحتھ  على  كتب  سركیس،  بیار  اللبنانیة  األمیركیة  الجامعة  في  والتاریخ"  الثقافیة  "الدراسات  أساتذة   كبیر 

فایسبوك: "إلى العاھرات والسافالت والحقیرات وخصوصاً قائدة الھتافات ضد رئیس الجمھوریة شوفي منظرك
أتطلعي بحالك بأي برمیل زبالة خلقتي."

أطلق اإلعالمي عبدو الحلو نكات على الھواء عبر تلفزیون      حول المتظاھرات، حیث قال: "یلي معو مرتو
بالتظاھرات یوّصلھا بكیر عالبیت عم یقولو في أوكرانیات جایین عالساحة."

 
استطردت المحللة السیاسیة سكارلیت حداد عبر تلفزیون       على نكات عبدو الحلو الذكوریة حول المتظاھرات

وقالت: "حنشوف بكرا كم حالة َحَبْل لح ینتج عن التظاھرات."
OTV

OTV
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صورة: الریسا عون

https://www.facebook.com/abeer.m.hakim/videos/10221226325187154/
https://www.facebook.com/abeer.m.hakim/videos/10221226325187154/
https://www.almodon.com/society/2019/11/8/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%82-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA


5 نقد السیاسیین واالساءة والتشھیر
بدري للجمارك  العام  المدیر  تقدم  الثاني  تشرین   5  بتاریخ 
الخوري، جورج  المحامي  وكیلھ  بواسطة  بشكوى،   ضاھر 
"الجدید" تلفزیون  ضد  التمییزیة  العامة  النیابة   لدى 
خلفیة على  قبیسي  وریاض  صلیبي  جورج   واإلعالمیین 
 التعرض لھ في حلقة "فلیسقط حكم الفاسد". وقد أحال المدعي
العام التمییزي القاضي غسان عویدات الشكوى على المباحث

المركزیة الجراء المقتضى.
 
حكومة في  الخارجیة  وزیر  قدم  الثاني  تشرین   12  بتاریخ 
 تصریف االعمال جبران باسیل شكوى قدح وذم وتشھیر ضد
الموقع على صفحتھ على نشر  ان  بعد  الجرس  مجلة   موقع 
الھویة مجھولة  السیدات  الحدى  صوتیا  تسجیال   انستغرام 

تضمن معلومات عن شراء باسیل لثالث قطع ارض في
البترون.

 بتاریخ 29 تشرین الثاني أعلن الحزب التقدمي االشتراكي في
 بیان، أن النائب العام التمییزي القاضي غسان عویدات أحال
 الشكوى المقدمة من رئیس الحزب التقدمي اإلشتراكي ولید
دیب، جوزفین  مقلدواإلعالمیة  حسن  الصحافي   جنبالطضد 
ودیب مقلد  وكان  للتحقیق.  المركزیة  الجنائیة  المباحث   إلى 
 صّرحا في أكثر من مناسبة بشكل مباشر أو غیر مباشر ان

جنبالط قام بتحویل مبالغ مالیة ضخمة إلى الخارج، وأن
 بعض المصارف األوروبیة رفضت استقبال ھذه الحوالة.

حكومة في  الصناعة  وزیر  اّدعى  االول  كانون   4  بتاریخ 
 تصریف األعمال وائل أبو فاعور ضد الناشط  مروان الباشا،
 واتخذ فاعور صفة االدعاء الشخصي في الدعوى التي تقّدم
بھا بواسطة وكیلھ أمام النائب العام االستئنافي في جبل لبنان

على صاحب ومشّغل صفحة في "فایسبوك" 
  باسم                          بتھم ذم وقدح وإساءة

صفحتھ   في  نشرھا  الفتنة  وبث  النعرات  وإثارة   وتشھیر 
اإللكترونیة

 بتاریخ 5 كانون االول مُثل كل من الصحافیین في قناة الجدید
منفصلتین. دعویین  في  خزام  بو  ورواند  الدین  شمس   ادم 
 االولى اقامھا رئیس مجلس النواب نبیھ بري ضد بو خزام
تعرضت انھا  اشارتھا  بعد  الطائفیة  النعرات  اثارة   بتھمة 
 لإلعتداء من قبل مناصري حركة أمل ورئیس مجلس النواب
"االیدن امام  الشعبیة  االحتجاجات  تغطیتھا  لدى  بري   نبیھ 
 باي". اما الدعوى الثانیة فقد اقامتھا رندى بري ضد شمس
 الدین بتھمة القدح والذم وتلفیق اخبار كاذبة خالل فقرة یسقط
حكم الفاسد وما عرضھ شمس الدین من شبھات فساد حول

 ملف االتصاالت.
 
مرتضى الصحافي رضوان  أعلن  االول،  كانون   5  بتاریخ 
 مثولھ امام القضاء بدعویین أقامھما القاضي نقوال منصور.
تاجر مخدرات. مقاٍل عن إخالء منصور سبیل  بعد   األولى 

والثانیة بعد حلقة تلفزیونیة ومنشور على فایسبوك بجرم
تحقیر القضاء.

".

Marwan Basha
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6 إخبارات بتھم المّس بالسلم االھلي واالساءة لألدیان
في المحامین  من  مجموعة  تقّدمت  الثاني  تشرین   6  بتاریخ 
 التیار الوطني الحر بإخبار ضد من یقطع الطرقات، وُسجل
برقم بیروت  في  التمییزیة  العامة  النیابة  قلم  لدى   االخبار 

7561/م 2019 تاریخ 6/11/2019

 بتاریخ 14 تشرین الثاني تقدم المحامي علي توبة بإخبار ضد
الطائفیة النعرات  اثارة  بجرم  نحاس  شربل  السابق   الوزیر 
واالساءة الى دولة شقیقة على خلفیة حدیث نحاس الشھیر عن

اھالي الجنوب وبیئة حزب هللا.

 بتاریخ 3 كانون االول تقدم المحامون میشال فّالح ومحمد زیاد جعفیل وندیم قوبر ونور الدین البعلبكي بإخبار الى النیابة العامة
 التمییزیة في بیروت ضد المدعوة صابرین عبد الخالق، بعد انتشار فیدیو لھا على طریق القصر الجمھوري "تتعرض فیھ للذات
اإللھیة". وقد طلب المحامون توقیفھا والتحقیق معھا بالجرائم التي تمس الدین وإثارة الفتن والتعرض للذات اإللھیة، واحالتھا الى

القضاء الجزائي المختص وإنزال أشد العقوبات بحقھا.

یأتي ذلك بعدما انتشر مقطع فیدیو لصابرین، خالل تظاھرة مؤیدة للرئیس میشال عون على طریق القصر الجمھوري، وھي تقول
في حدیث إلى وسائل االعالم: "في بالسماء هللا على یمینھ في میشال عون وعلى شمالھ في جبران باسیل."

 وحول الموضوع نفسھ، أصدرت  اللجنة االسقفیة لوسائل االعالم بیانا جاء فیھ: "(...) تأسف اللجنة االسقفیة شدید االسف ألن تصل
 المبالغات في حب أي زعیم الى حد تألیھھ ووضعھ على یمین اآللھة والقدیسین. واحتراماً للمقامات الرئاسیة وللمرجعیات أیاً كانت

تتمنى عدم المّس بالعّزة االلھّیة وسر الثالوث األقدس وعدم الخلط بین الّدین والسیاسة، وتأمل من المراجع المعنیة كبح جماح
المناصرین ووقف حماستھم التي تصل الى حد التجدیف مما یشّكل إساءة الى الرساالت السماویة."
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 یال یال یال.. حریري اطلع برا استخدم ھذا الشعار في اول ایام
الثورة للمطالبة برحیل رئیس الحكومة سعد الحریري

 فل فل فل...مّنك بّي الكل استخدم ھذا الشعار ضد شعار "بّي
لإلشارة الحر  الوطني  التیار  مناصرو  استخدمھ  الذي   الكل" 

الى رئیس الجمھوریة میشال عون

 ھیال ھیال ھو... استخدم ھذا الشعار بشكل واسع خالل ایام
الثورة االولى ضد وزیر الخارجیة جبران باسیل

امین عام الى  اشارة   كلن كلن كلن، نصرهللا واحد منن في 
حزب هللا السید حسن نصرهللا

 كلن كلن كلن، بري واحد منن في اشارة الى رئیس مجلس
النواب نبیھ بري

او اعتداء الى اي قمع   یسقط یسقط حكم األزعر في اشارة 
 یتعرض لھ المتظاھرون، وقد استخدم ھذا الشعار سابقا في

تحركات 2015 ضد وزیر الداخلیة السابق نھاد المشنوق

وّزع شكوالطة وطعمینا، استخدم ھذا الشعار للسخریة من
وزیر االتصاالت محمد شقیر، الذي یمتلك شركة "باتشي"

إلنتاج الشوكالتة.

مجلس الحرامیي استخدم ھذا الشعار ضد مجلس النواب.

 یسقط حكم المصرف، "تسقط سلطة رأس المال"، في اشارة
الى السیاسة والھندسة المالیة لمصرف لبنان

ھذا حول  المقاالت  من  حرامیة.  دولتنا  طاقیة..  طاق   طاق 
 الموضوع3

طالت الشعارات والھتافات التي رددھا المتظاھرون خالل ثورة 17 تشرین االول 2019 مجموعة كبیرة من الزعماء
السیاسیین، في مشھد غیر مألوف في لبنان كسر "محرمات"لم یكن من السھل تجاوزھا.

 من بین الشعارات التي كانت االكثر تكرارا: "ثورة، ثورة"، "الشعب یرید إسقاط النظام"، "كلن یعني كلن". وكثیرا ما
استخدم شعار "كلن یعني كلن... واحد منن"مع تنویع السماء الزعماء السیاسیین، الذین یسیطرون على مفاصل الدولة

اللبنانیة. ومن الشعارات التي رددتھا ساحات التظاھر:

ثانیا: حریة التعبیر سالح الثورة

رفع سقف التعبیر: "كلن یعني كلن" 1

.3.ً تظاھرات لبنان: شعارات وھتافات وشتائم لم توفر زعیما
https://www.france24.com/ar/20191021
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 معركة التغطیة االعالمیة

تبعية االعالم اللبناني 

2

3 دور منصات االعالم البدیلة

 تمیزت التغطیة االخباریة بالبث المباشر، بث یصعب السیطرة علیھ اذ وجد المراسلون انفسھم بمواجھة الشتائم المباشرة
 والتحریض احیانا، الى جانب سرد الناس لمطالبھم المحقة وتوجیھ اتھامات للمسؤوولین وكسر تابوھات عبر تسمیة
زعماء لم تتم تسمیتھم في السابق مثل الرئیس نبیھ بري والسید حسن نصرهللا. سرعان ما فرزت الوسائل االعالمیة

بین موالیة لحركة االحتجاجات والمشككة بخلفیتھا وشیطنتھا.

 والالفت تباین تغطیات وسائل االعالم في محطات عدیدة مثل نقل االحتجاجات امام المصرف المركزي حیث غابت
الوسائل الداعمة لالحتجاجات عن ھذه التغطیات مبینة مصالحھا واجندتھا االعالمیة، السیما ان ھناك وسائل اعالمیة

 كثیرة تلقت قروضا من مصرف لبنان بفائدة رمزیة.

تحولت صفحات اللبنانیین على وسائل التواصل االجتماعي خالل فترة التظاھرات الى ما یشبھ صحافة تحلّل الموقف
ومنصات فیدیو لعرض التظاھرات، وصور رمزیة، وتعلیقات ساخرة.

 في ظل عدم ثقة اللبنانیین باالعالم التقلیدي اللبناني الذي تعود ملكیتھ اّما لألحزاب السیاسیة او یعتمد في تمویلھ على
 المال السیاسي، اتجھ الكثیر من الجمھور الى منصات االعالم البدیل، التي قدمت المعلومة بشكل سریع معتمدة على
  "صحافة المواطن"التي تتمیز بالسرعة في تبادل المعلومات ومقاطع الفیدیو، ونقل ما یتجّنب اإلعالم التقلیدي عرضھ

في بعض االحیان، مع االخذ باالعتبار ان ھذه الممیزات رافقھا الكثیر من التحدیات ابرزھا مدى دقة المعلومة
ومصداقیة ھذه المنصات البدیلة.

 في حدیث الى موقع اآلداب، صنفت الدكتورة نھوند القادري المحّطات في
وھو یحصل.  عّما  بوجھھ  ویشیح  السلطة،  ألھل  ج  یروِّ "األول   اتجاھین: 
 ضائٌع بین "مغازلة" الَحراك من جھة، وبین التخّوف منھ وتوظیِفھ الحًقا في
 الصراعات اإلقلیمّیة من جھة ثانیة. ھذا االتجاه ال یمارس نقًدا ذاتًیّا، وال
 یأبھ لكون الناس لم تتحّرك إّال ألّنھا شعرْت بالمھانة ولم یعد یعنیھا كثیًرا
 صراُع المحاور أو اإلیدیولوجّیات. و الثاني ركب موجَة الثورة، وراح یقّدم
 نفَسھ ثورًیّا أكثر من الثّوار. ھنا یجري التركیز على شخصنة الموضوع،

وھذا أسلوٌب أمیركيٌّ بامتیاز في علم الدعایة والتضلیل، وھو یعمل
دائًما على شیطنة الشخص المنتَقد حتى یغدو وكأّنھ كلُّ المشكلة، في حین

أّنھ جزٌء من المشكلة فحسب 5"(...)

 ھذا التضارب في مضامین وسائل االعالم اللبنانیة علّقت علیھ صحیفة العربي الجدید وكذلك موقع ایالف  كاالتي: "كل
 ما سبق قد ال یبدو مستغرباً لمن یتابع نشاط ومسیرة القنوات اللبنانیة. إذ كشفت دراسة لـ"مراسلون بال حدود"، مع منظمة
 "سكایز"، أن "األحزاب السیاسیة والعائالت الثریة حاضرة كلًیا في المشھد اإلعالمي... إذ تسجل وسائل اإلعالم اللبنانیة
أعلى معدل من حیث التبعیة السیاسیة: 78.4 في المائة من المنابر اإلعالمیة التي تم تحلیلھا تنتمي مباشرة إلى الدولة أو

األحزاب أو شخصیات سیاسیة 4.

.4.https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/10/18/
https://elaph.com/Web/News/2019/11/1270840.html

.5.https://al-adab.com/article/الحراك-اللبناني-واالعالم 

16

صورة: رامز القاضي

https://rsf.org/ar/news/-118


أبرز المنصات البدیلة لتغطیة الحراك:

وناشطین صحافیین  قبل  من  تأسست  التي  میغافون   منصة 
بعمق المحلیة  األخبار  وتحلیل  للتدقیق  شباب،   ومصممین 

وبأسالیب جدیدة، بھدف تشجیع الحس النقدي والشفافیة
والمساءلة.

 أطلق فریق                       وجمعیة مھارات اللبنانیتان
 "منصة "احتجاجات لبنان

المواطنین  مطالب  توّثق  مستقلة   منصة  وھي   التفاعلیة. 
البیانات االطالع على  تتیح  كما  علیھا.  السلطة   وترصد رد 
بشكل بالثورة  المتعلقة  الزمنیة  والجداول   واإلحصائیات 
التواصل وسائل  على  ومشاركات  محادثات  من   یومي، 

االجتماعي في أي مكان من العالم، وتحمیلھا واعادة
استخدامھا.

إلكترونیة ومواقع  مدنیة  أھلیة  ومنظمات  جمعیات   أطلقت 
 مبادرة "دلیل الثورة" دعما للحراك في لبنان. تضمن الموقع
الضروریة الحاجات  تأمین  وتوقیتھا،  التحركات   دلیل 

للمتظاھرین، توفیر معلومات عن المحامیین في حاالت
االعتقال.

 موقع                                 وھو خریطة تفاعلیة
للتظاھرات على امتداد لبنان، وللطرقات المقطوعة. وتظھر

الخریطة حجم التظاھرة في كل منطقة.

من مجموعة  یقدم  االنكلیزیة  باللغة  لبنان"  "ثورة   موقع 
االخبار عن الثورة مع امكانیة لعرض الموضوعات مع

وسائط متعددة.

DATA AURORA
LEBANONPROTESTS.COM 

lebanonprotests.xyz

صفحة                         باللغة االنكلیزیة التابعة لموقع
beirut-today.com الذي یعرف عن نفسھ بأنھ 

الكتاب"   وتمّكن  بیئة  توفر  اإلنترنت  مستقلة على   صحیفة 
التعبیرعن من  المجتمع  وأعضاء  والناشطین   والمدونین 

أفكارھم وآرائھم المتنوعة، خالیة من تأثیر المعلنین
والشخصیات السیاسیة."

 صفحة "االعالم البدیل"على فایسبوك التي تعرف نفسھا بأنھا
 "ُمھتّمة بنقل أخبار تظاھرات 17 تشرین األول 2019 بكل
بین لھ  تتعرض  الذي  اإلعالمي  التعتیم  عن  بعیداً   شفافّیة، 
 الحین واآلخر"، وقد نشرت دعوات إلغالق مرافق عامة بعد
الحریري. سعد  الحكومة  رئیس  استقالة  اثر  الطرقات   فتح 

كذلك عملت الصفحة على نشر أخبار التحركات المیدانیة
للمحتجین ومقاطع الفیدیو.

 صفحة "أخبار الساحة" على فایسبوك، تغطي أحداثا وأخبارا
 للتظاھرات واالعتصامات في مختلف المناطق اللبنانیة بسبب
 عدم قیام بعض وسائل اإلعالم اللبنانیة بتغطیة االعتصامات
فیدیو مقاطع  نقل  في  نجحت  وقد  رأیھا،  واف حسب   بشكل 

لتظاھرات في قرى نائیة لم تصل الیھا كامیرا االعالم
التقلیدي.

أحداثا تغطي  التي  فایسبوك،  على  ینتفض"  "لبنان   صفحة 
وأخبارا للتظاھرات واالعتصامات في مختلف المناطق

اللبنانیة.

 صفحة                         على فایسبوك، التي تغطي أحداثا
وأخبارا للتظاھرات واالعتصامات في مختلف المناطق

اللبنانیة.

Beirut Today

Blog Baladi 
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صحیفة "17 تشرین"
الثورة، باسم  تتحدث  الصحافیین جریدة جدیدة  المقابل، أطلق عدد من   في 

وحملت اسم "17 تشرین"، وتتضمن مقاالت ورسوماً
تبرعات من  تمویلھا  یتّم  ورقیة،  16 صفحة  في  الجریدة مضمونھا   تنشر 
 الناس، وتتضمن مقاالت موقعة بأسماء صحافیین، بینھم خالد صاغیة وجعفر
 العطار. وكتب العطار في صفحتھ على "فایسبوك": "جریدة من قلب الثورة
 ونبضھا. 16 صفحة عن أحالمنا بدأت بسؤال: منقدر نصدر جریدة؟ كنا في

ساحة ریاض الصلح، قبل عشرة أیام تقریباً، عندما تجاوزنا السؤال إلى
مرحلة التخطیط في ما یتعلق بالكتابة والتحریر ورسم الصفحات." 

 واضاف: "ترّنح الحلم وتعّثر، لكن الجریدة ُولدت الیوم على ضفاف ذكرى
أربعین الثورة، حاملة مقاالت وصَوراً وأخباراً عن ثورتنا، حلمنا من الشمال
إلى الجنوب والبقاع والجبل وبیروت. صفحات الجریدة تنتظر أقالمكم(ن)

وأحالمكم(ن). كل ثورة ونحن أحرار."

4  دور المؤثرین في توثیق الثورة
 خالل فترة التظاھرات ظھر عدد من المؤثرین من خلفیات مختلفة على مواقع التواصل االجتماعي، ولعبوا دورا مھما
للمعلومات إما مصدرا  ھؤالء  اصبح  بحیث  وتویتر،  انستغرام  تطبیقي  على  الثورة، وخصوصا  یومیات  توثیق   في 

ولتغطیة الحوادث، او ساھموا في توثیق احداث الثورة عبر صور تناقلتھا وسائل االعالم والناشطون على مواقع
التواصل االجتماعي.

وقد بینت منصة احصائیات الثورة التابعة لمنصة احتجاجات لبنان الدور المؤثر للصحافیین على موقع تویتر اذ اتوا
في طلیعة المغردین والمؤثرین في خطاب الثورة على االنترنت.
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ثالثا: المؤسسات االعالمیة في خضم الثورة

ان بدا  االول.  تشرین   17 تظاھرات  مع  لبنان)  واذاعة  لبنان  تلفزیون  السیما  (الرسمي،  العام  االعالم  یتفاعل   لم 
التظاھرات كانت صادمة للقائمین على ھذه المؤسسات. تشي حالة التعتیم التي سادت االعالم الرسمي بغیاب اي

استراتیجیات في التفاعل السریع مع االحداث والحل كان الھروب منھا.

 وقد أثار غیاب تلفزیون لبنان عن مواكبة الحراك الشعبي االستغراب. واشار موقع "لیبانون 24" الى ان  ھناك انقساًما
حصل بین وزیر االعالم اللبناني جمال الجراح من جھة ومدیر األخبار والبرامج السیاسیة في تلفزیون لبنان صائب

دیاب من جھة أخرى، حول كیفیة التعاطي مع ما یجري في البالد.

 فقد أصر الجراح على اال ینقل "تلفزیون الدولة"تظاھرات "ضد الدولة"، وأال تتم أي مقابلة مع أي شخصیة لبنانیة اال
بعد الحصول على موافقتھ. واضطر دیاب الى التزام بقرار الجراح، فبقي تلفزیون لبنان یبث البرامج العادیة ویستعید

المسلسالت القدیمة.

 ُیذكر ان التعتیم االعالمي لتلفزیون لبنان، دفع مجموعة من الفنانیین اللبنانیین لإلعتصام داخل مبنى تلفزیون لبنان
        في 22 تشرین االول احتجاًجا على امتناع الشاشة الرسمیة عن تغطیة التحركات الشعبیة 6

 

أصدرت نقابة المحررین اللبنانیین خالل االیام الخمسین االولى من الثورة بیانین.
 البیان االول صدر في 7 تشرین االول عن مجلس نقابة المحررین  تم من خاللھ االستنكار الشدید لالعتداء الذي طاول

الصحافیین في غیر موقع من مواقع الحراك كما كرر الطلب من القیادات العسكریة واألمنیة، إصدار األوامر إلى
وحداتھا على االرض بتوفیر الحمایة التامة لھم.

 والبیان الثاني صدر  في 9 كانون االول عن نقابة المحررین تضامنت من خاللھ مع المدیرین المسؤولین بعد ان كثرت
في اآلونة االخیرة حاالت استدعاء ھؤالء المدیرین المسؤولین في صحف ومجالت ووكاالت أنباء أمام القضاء

1 غیاب االعالم العام

2 نقابة المحررین والثورة

.

فنانون یقتحمون تلفزیون لبنان اعتراضا على عدم تغطیة التظاھرات.6.
https://elaph.com/Web/News/2019/10/1269054.html

.
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مبادرة "النقابة البدیلة"

الصحافة نقابتي  عن  بدیلة  للصحافیین  نقابة  تشكیل  نحو  للضغط  إعالمي  حراك  إتجھ  الثاني،  تشرین   6  بتاریخ 
 والمحررین القائمتین، وانتشرت عریضة الكترونیة على مواقع التواصل تطالب بإنشاء النقابة البدیلة، وراح یوقعھا
 صحافیون. وجاء في العریضة: "نرید نقابة تكون موقعاً للدفاع عن المھنة ضد كل اعتداء، أكان من السلطة، أصحاب
العمل، أو أجھزة األمن. نرید نقابًة تشّكل سّداً منیعاً أمام ھؤالء، ال صندوق برید للمتمولین والسیاسیین، حّكام الداخل

والخارج، المقتنعین بھم والمروجین لھم."

 واضافت : "نحن صحافیات وصحافیون، ال تمثلنا نقابتا الصحافة والمحررین، نعلن اننا جزء من اإلنتفاضة الشعبیة
حریة مقدمھا  وفي  العاّمة،  والحریات  االجتماعیة  العدالة  مبادئ  على  قائم  علماني  بنظام  واستبدالھ  النظام   إلسقاط 
 الصحافة". وتلفت إلى اقفال مؤسسات صحافیة وإعالمیة أبوابھا خالل السنوات الماضیة، "ولم یكن ألي من النقابتین
 قول ُیذكر في ذلك". وتضیف: "في السنوات األخیرة أیضاً، شھدنا واقعاً خطراً على حریة العمل الصحافي واإلعالمي،
 یستجلب استدعاًء ومحاكمات، بعضھا عسكري، ال یمّیز بین معلومة ورأي، وال یھدف إال لتدجینھما. ولم یكن لنقابة
الصحافة أو نقابة المحررین قول في ذلك، كأنھما غیر معنیتین بالتعبیر وحریاتھ في لبنان. إن نقابة الصحافة التي نطمح

إلیھا یفترض بھا أیضاً أن تحمي مساحات وساحات التعبیر في لبنان، أن تحمي الصحافة وحریتھا."

 وقد دعت "نقابة الصحافة البدیلة" جمیع العاملین والعامالت في مجال الصحافة واإلعالم الى عدة مسیرات احتجاجیة،
 ابرزھا االنضمام الى المسیرة االحتجاجیة مع تجمع مھنیات ومھنیین من أمام قصر العدل في بیروت، یوم السبت
الساعة 16 تشرین الثاني 2019. واوضحت النقابة ان المسیرة االحتجاجیة ھي للمطالبة بقضاء مستقل یحمي حریة

الصحافة وال یقمعھا.

.7.

.8.

8

عریضة الكترونیة 
https://docs.google.com/forms/d/12vzGXMzWku3uSgoSuOYK6njGa2eo4vTjrwHqvwrPV9A/viewform?ts

=5dc2b7e3&amp;fbclid=IwAR1E8N9S7IJdrWo3gKIcfYMxuvT7GkHiS6A42wwug4EBFZLGl6hfLt4PmJ4&amp;edit_req
uested=true

https://www.nidaalwatan.com/article/8483  نقابة للصحافیین بدیلة عن نقابتي الصحافة والمحّررین
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3 المجلس الوطني لالعالم
 اطل رئیس المجلس الوطني لالعالم عبد الھادي محفوظ بشكل متواتر على وسائل االعالم، وخرج بسلسلة تصاریح
عن حریة الرأي والتعبیر. االول كان بتاریخ 24 تشرین االول وأكد فیھ تضامنھ مع "مطالب الناس المحقة التي تفترض

تجاوبا من السلطة السیاسیة معھا وتفھما لوجع المواطن اللبناني المتضرر من النظام الطائفي."

 ودعا المتظاھرین الى "عدم التعرض للصحافیین والمصورین الذین یقومون بواجبھم المھني واالعالمي وضرورة
 تسھیل عملھم حفاظا على الحریة االعالمیة والتنوع االعالمي والحق في التعبیر، وھذا یفترض تضامن المؤسسات
االعالمیة في ما بینھا على اختالف توجھاتھا استجابة لحق المواطن في االطالع على ما یجري ولتوفیر حصانة فعلیة

للعاملین في الحقل االعالمي."

كما دعا المؤسسات االعالمیة الى "اعتماد المعلومة الصحیحة والموضوعیة والى تصویب اداء الشارع وإبعاده عن
لغة السباب والتشھیر والحفاظ على ما انتجھ الحراك لجھة كسر الطائفیة وتحقیق وحدة وطنیة فعلیة."

 وبتاریخ 21 تشرین الثاني اعتبر محفوظ خالل حدیث تلفزیوني "ان اإلعالم كان في الحراك الشعبي السلطة األولى".
 واختصر توصیف الحالة اإلعالمیة بین ظاھرتین: ظاھرة المعلومة الصحیحة والدقیقة والموضوعیة وظاھرة اإلشاعة
الفعلیة الوظیفة  الفوضى واإلنھیار أن تكون  البلد في  یقع  إمكانیة أن  المطلوب إعالمیا وفي ظل   واللغط. "ولذا فإن 
لإلعالم ھي وظیفة البناء والتوجیھ نحو خطاب عاقل وھادئ وجامع وتبرید الرؤوس الحامیة. المخرج ما زال ممكنا

وكذلك اإلنھیار والفوضى."

 وبتاریخ 3 كانون االول اعتبر محفوظ ان "السجاالت الحادة بین أھل الحكم تأتي بالتوترات وخصوصا عندما یسوقھا
اإلعالم أو یستحضرھا"، مشیرا الى ان "دور اإلعالم ھو في تصویب األداء وتبرید الرؤوس الحامیة ال أن یتحول إلى

متاریس بین أھل السلطة."

4  استقاالت من جریدة االخبار وقناة المیادین
خالل ثورة 17 تشرین االول تقّدم عدد من الصحافیین والصحافیات في جریدة االخبار بإستقاالتھم على خلفیة
 اعتراضھم  على مقاربة الصحیفة  لالنتفاضة الشعبیة وأسلوب تغطیتھا المتحّیز ضد الثورة والمتظاھرین.

وكانت الصحافیة جوي سلیم أّول من أعلن استقالتھ من الصحیفة اعتراضا على الخط التحریري المّتبع في التعاطي مع
االنتفاضة واعتبرت ان الصحیفة نشرت شائعات ساھمت بتعزیز التحریض على المتظاھرین في الشارع.

 كذلك أعلن الصحافي محمد الجنون عن قراره وقف االستكتاب في الصحیفة، وقال في تغریدة إنھ "وجد أّنھا لم تعِط
الحق المطلوب للحراك الشعبي وثورة 17 تشرین االول". وأضاف: "أشكر الجریدة على الفرصة التي منحتني إیاھا

منذ 5 سنوات، والقلم الحر ال تزیفھ سیاسات وال انتماءات."
 وبعد ذلك اعلن الصحافي محمد زبیب، أنھ استقال من الصحیفة، حیث كان یتولى رئاسة قسم االقتصاد. وقال في منشور
 فایسبوكي، إّن "ملحق رأس المال الذي صدر الیوم ال عالقة لي بھ، ولم یشارك فیھ غسان دیبة وآخرون كانوا من

مؤسسي ھذه التجربة"، موضحاً أن االستقالة تأتي "احتجاجاً على موقف إدارة الصحیفة من االنتفاضة وانفصامھا
وانضمت الصحافیتان صباح أیوب وفیفیان عقیقي  الحقا إلى زمالئھما الثالثة الذین تقدموا باستقالتھم."

 وأعلنت صباح أیوب أنھا استقالت من "األخبار"نتیجة "تراكم أسباب، آخرھا أداء الصحیفة في تغطیة انتفاضة 17
تشرین الشعبیة". كما أعلنت زمیلتھا فیفیان عقیقي أنھا تقدمت باستقالتھا للسبب نفسھ، مضیفة أّنھا "لم تعد تجد نفسھا

في ھذا المكان9."

سبحة االستقاالت تكر في "األخبار".. 3 أسماء جدیدة على الالئحة.9.
https://www.lebanon24.com/news/lebanon/642228
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بتقاضي وعود  مع  رواتبھم  نصف  تقاضوا   موظفو       
النصف الثاني الحقاً، من دون أن یعرفوا متى

 موظفو        لم یتم المساس برواتب من یتقاضى اقل من
1200$ من  اكثر  یتقاضى  من  التخفیض  وطال   1200$ 
 بنسبة تتراوح بین 50-30 في المئة وفقا لكل حالة، من دون

توضیح المدة التي ستستمر فیھا ھذه االجراءات

 طال التخفیض ایضا موظفي           مع تخفیض الرواتب
الى النصف

5 اقتطاع رواتب موظفي مؤسسات اعالمیة
مع بدء التظاھرات في 17 تشرین االول، أعلنت مجموعة من المؤسسات االعالمیة اللبنانیة عن تخفیض الرواتب

الشھریة لموظفیھا مبررة ذلك بانخفاض مداخیلھا من االعالنات، وبسبب االزمة االقتصادیة المتفاقمة.

 االمر ذاتھ حدث في قناة المیادین، بعد  اعالن االعالمي سامي كلیب استقالتھ لتتبعھ في خطوتھ االعالمیة لینا زھر
الدین المؤیدة لالنتفاضة والتي كتبت عبر صفحتھا الخاصة على فایسبوك: "انطالقاً من اللحظات التاریخیة التي نعیشھا
رأیت لزاماً علّي تقدیم استقالتي من قناة المیادین متمنیة لھا االستمراریة ولشعوبنا مستقبالً أفضل، وهللا ولي التوفیق." 
 وفیما لم توضح زھر الدین ماھیة اللحظات التاریخیة كذلك لم یفعل كلیب الذي كتب على صفحتھ على فیسبوك قائال:

.""انسجاماً مع أفكاري وقناعاتي وضمیري، استقلُت من قناة المیادین متمنیاً لھا دوام التقدم والنجاح

"OTV"

"MTV"

"LBCI"

 موظفو "الجدید" طالھم حسم الرواتب بین الخمسة والثالثین
 في المئة، حسب راتب كل موظف. فالموظفون الذین تصل
المئة. في  خمسة  حسم  یطالھم   لیرة  الملیون  إلى   رواتبھم 
 الرواتب التي بین ملیون وستمئة ألف والثالثة مالیین یطالھا
 حسم عشرة في المئة. من ثالثة مالیین ولغایة أربعة مالیین
ونصف الملیون، یطالھا حسم 15 في المئة. ومدراء األقسام

تصل الحسومات من رواتبھم إلى ثالثین في المئة.

أیلول شھر  منذ  رواتبھم  النھار  جریدة  موظفو  یتقاض   لم 
 الماضي، لكن االدارة قدمت للموظفین دفعتین مالیتین خالل
شھري تشرین الثاني وكانون االول لتغطیة جزء من نفقاتھم

بقیمة 500 الف لیرة لكل دفعة.

 موظفو صحیفة "الدایلي ستار" لم یقبضوا رواتبھم المتراكمة
بعد طرد الصحیفة  في  االزمة  تفاقمت  وقد  أشھر.  ستة   منذ 
 االدارة الصحافي بنیامین رید، على خلفیة مساعدة زمالئھ في
 تنظیم احتجاج اعتراضاً على إحجام الصحیفة عن دفع رواتب
 الزمالء المتراكمة. وأعلن الصحافي تیمور األزھري استقالتھ
تضامناً مع زمیلھ بنجامین رد، قبل أن تعلن انطونیا ویلیامز
أیضاً استقالتھا احتجاجاً على عدم دفع الرواتب المتأخرة.

تلفزیون من  المصروفون  نفذ  الثاني،  تشرین   4  بتاریخ 
بصرف للمطالبة  التلفزیون  مبنى  امام  اعتصاما   المستقبل 
 رواتبھم المتأخرة. وأفضت المفاوضات بین إدارة التلفزیون

والموظفین المصروفین إلى اتفاق یقضي بتقسیط الرواتب
والتعویضات على 25 دفعة بشكل شھري.

 وتجدر االشارة الى انھ ما یزال  یتم تقسیط مستحقات
الموظفین المصروفین من  جریدة المستقبل التي أقفلت

  بتاریخ 1 شباط 2019.
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 سعت ھذه الدراسة الى عملیة توثیق لكیفیة مواكبة  وسائل االعالم اللبنانیة النتفاضة 17 تشرین
 االول 2019، بالنظر الى الدور الكبیر الذي لعبتھ ھذه الوسائل في التجییش للحراك الشعبي ولمّده
 بالدعم المتواصل، وبالنظر الى أن ھذه االنتفاضة شكلت  تحوال كبیرا في الحیاة االجتماعیة في لبنان
 وبشكل خاص في الحیاة السیاسیة، اذ یتكرر الرأي أن ما قبل 17 تشرین االول لیس كما بعده، وأن
االن الصعب  من  وأنھ  لبنان،  في  العام  الشأن  مقاربة  في  جذري  تغییر  عنھ  سینتج  الحراك   ھذا 

استشراف ما سیتبع ھذا الحراك الشعبي من تحوالت

 وان لم تكن الدراسة قد قامت بتحلیل مضمون خطاب المؤسسات االعالمیة، فقد بّین رصد وسائل
خالل من  بالجمھور  استأثرت  التلفزیون  محطات  أن  كیف  الفترة  ھذه  خالل  واالتصال   االعالم 
 التغطیات المباشرة التي نقلت الثورة الى كل منزل، فیما كانت محطات أخرى تتصدى لالنتفاضة

وتوّجھ لھا كیال من االتھامات لشیطنتھا

 كما وّثقت الدراسة مساحة حریة التعبیر التي كانت سائدة خالل ھذه المرحلة، مع ما رافقھا من
 تعّدیات على االعالمیین واالعالمیات في الشارع ومن مالحقات للناشطین في التظاھرات من جانب

السلطة التي سعت الى ترھیب المتظاھرین وكسر حلقة التظاھرات

 وربما یكون ابرز ما تحقق في االنتفاضة ھو ما حصل عبر وسائل االعالم واالتصال التي فتحت
فكسروا بأكملھا،  السیاسیة  الطبقة  ضد  رأیھم  عن  لیعّبروا  والمتظاھرین  الناشطین  امام   ھواءھا 
الطبقة وھج  أسقط  ما  والزبائنیة،  والفشل  الفساد  تھم  انواع  كل  السلطة  ألھل  وكالوا   المحرمات 
أنانیتھا وفسادھا وعدم أن  باألصبع على  الجمیع  یدّل علیھا  مّتھمة   الى طبقة    السیاسیة وحولھا 

كفاءتھا ھي التي تسببت باالنھیار االقتصادي وبافقار الوطن والشعب

خاتمة

.

.

.

.
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مقدمة

اوال: حمالت قمع حریة الرأي والتعبیر

 حق التظاھر والتعبیر 

االعتداء على الصحافیین/ات خالل التغطیة االعالمیة 

استدعاءات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتیة واالجھزة األمنیة 

 أبرز حاالت االعتداء واالعتقال واالختطاف لناشطین 

حمالت ترھیب الناشطین: قبل السحسوح وبعده 

التنمر االلكتروني ضد صحافیین/ات و ناشطین/ات 

التعرض للناشطین 

نشر أرقام ھواتف الصحافیین  

   التعرض للصحافیات والناشطات 

ابرز االنتھاكات التي تعرضت لھا صحافیات 

التعدیات اللفظیة على المتظاھرات 

 نقد السیاسیین واالساءة والتشھیر 

 إخبارات بتھم المّس بالسلم االھلي واالساءة لألدیان 

ثانیا: حریة التعبیر سالح الثورة

 رفع سقف التعبیر:"كلن یعني كلن." 

 معركة التغطیة االعالمیة 

 دور منصات االعالم البدیلة 

 دور المؤثرین في توثیق الثورة 

ثالثا: المؤسسات االعالمیة في خضم الثورة

 غیاب االعالم العام 

 نقابة المحررین والثورة 

 المجلس الوطني لالعالم 

استقاالت من جریدة االخبار وقناة المیادین 

اقتطاع رواتب موظفي مؤسسات اعالمیة 
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