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رَصد مركز الدفاع عن الحريات ا�عالمية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، سلسلة من 

ا�ول/  كانون  شهر  خالل  ا�عالميين،  والناشطين  والكّتاب  الصحافيين  بحق  االنتهاكات 

ديسمبر ٢٠١٩، في البلدان ا�ربعة التي يغطيها، لبنان وسوريا وا�ردن وفلسطين. 

فقد تواصلت االنتهاكات واالعتداءات شبه اليومية على الصحافّيين والمراسلين والمصّورين 

بالضرب  اعتداء  التظاهرات وتغطيتها ست حاالت  ُسّجلت خالل  لبنان حيث  والناشطين في 

شتم  حاالت  وثالث  معدات،  وتكسير  تصوير  منع  حاالت  وثالث  بالحجارة،  رشق  حاالت  وأربع 

أيدي  على  للدموع،  المسيل  الغاز  استخدام  نتيجة  اختناق  حاالت  وأربع  ومضايقات،  وتخوين 

لتيار  ومناصرين  الشغب  ومكافحة  النواب  مجلس  وشرطة  اللبناني  الجيش  من  عناصر 

إلى مصادرة صَور من معرض ومْنع ندوة ثقافية، والتحقيق  "المستقبل" و"حزب اÃ"، إضافة 

منشورات،  خلفية  على  مراسَلين  إلى  واالستماع  أخرى  واستدعاء  ناشطين  خمسة  مع 

واستدعاء صحافي ومصّور سوريَّين، وصْرف صحافي من العمل طاَلب برواتبه، وحْظر حسابات 

صحافّيين وناشطين، وإصدار مذكرة بتوقيف شخصية أكاديمية. وأصابت القوات ا�سرائيلية 

مصّورË بقنبلة مطاطية في غزة، واعتقلت مراسًال وصحافية في الضفة الغربية، كما اعتقلت 

البث  استخدام  من  صحافية   Ìأيض ُمنعت  حيث  الـ٤٨،  أراضي  في  صحافيين  أربعة  الشرطة 

المباشر وصحافي من مزاولة أي عمل، في حين أصدرت محكمة "حماس" قرارË بسجن فنان، 

سبعة  الشام"  تحرير  "هيئة  واحتجزت  البطلة.  مالبس  بسبب  الضفة  في  مسرحية  وُمنعت 

ناشطين إعالميين قرب الحدود السورية ـ التركية، وتّم إغالق مؤسستين إعالمّيتين في ا�ردن 

ووقف بث مسلسل وحظر حساب صحافية وشخصيات معاِرضة.

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اÑتي:

SK_eyes
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خالل  عليهم  واالعتداء  الناشطين  وكذلك  والصحافّيين  المصّورين  بحق  االنتهاكات  واصَلت 

شهر  خالل  لبنان  في  الشعبية  الثورة  وتحركات  اعتصامات  في  مشاركتهم  أو  تغطيتهم 

بالحجارة،  رشق  حاالت  وأربع  بالضرب  اعتداء  حاالت  ست  وُسّجلت   ،٢٠١٩ ا�ول/ديسمبر  كانون 

وثالث حاالت منع تصوير وتكسير معدات، وثالث حاالت شتم وتخوين ومضايقات، وأربع حاالت 

اختناق نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع، على أيدي عناصر من الجيش اللبناني وشرطة 

 ."Ãمجلس النواب ومكافحة الشغب، ومناصرين لتيار "المستقبل" و"حزب ا

ُتجّسد  الصفدي  راتب  للمصّور  أربع صَور  الجيش من معرض  كما صادرت عناصر من مخابرات 

اعتداءات عناصر الجيش على متظاهرين، ومَنع محتّجون استكمال ندوة في خيمة "الملتقى" 

أمام مبنى اللعازارية ثم أحرقوا الخيمة في اليوم التالي، وحّقق مكتب "جرائم المعلوماتية" 

مع كل من الناشطين محمد الحج علي وزكي شكر ويوسف عاصي ونعمت بدر الدين، ومع 

أمامه،  للمثول  أيوب  والناشطة نضال  الصحافية  ا�مين، واستدعى  ربيع  والناشط  السينمائي 

 Ëومصّور Ìعلى خلفية منشورات لهم على "فايسبوك". وكذلك استدعى ا�من العام صحافي

يتعّلق  موضوع  أي  تغطية  أو  التحريض  بعدم  تعّهد  على  وّقعا  حيث  للتحقيق  سوريَّين 

أبو  ورواند  الدين  شمس  آدم  المراسَلين  إفادة  إلى  التمييزي  العام  المدعي  واستمع  بالثورة، 

خزام بدعويي رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته، وأصدرت الهيئة االتهامية مذكرة إلقاء 

قبض بحق الباحث عصام خليفة بدعوى من رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، إضافة إلى 

ستار"  الـ"دايلي  صحيفة  وفْصل  للحراك،  داعمين  وناشطين  صحافّيين  حسابات  "تويتر"  حظر 

الصحافي بنجامين ريد من دون تبليغ سابق بحجة "الوضع المالي". وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

على  منشورات  بسبب  ناشطين  أربعة  مع  ُيحّقق  المعلوماتية"  "جرائم  مكتب   :(١٢/٢)
"فايسبوك"

محمد  الناشطين  من  كل  مع  الفكرية  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  حّقق 

الدين، على خلفية شكوى مقّدمة من علي قّدوح  بدر  الحج علي، زكي شكر، يوسف عاصي ونعمت 

بتهمة "التشهير والتحريض على القتل وإثارة النعرات الطائفية"، إثر نشرهم منشورات عن قّدوح تنتقد 

اعتداءه على المتظاهرين في النبطية وتصفه بالعميل ا�سرائيلي.
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(١٢/٣): الناشطة نضال أيوب تّدعي على ا�عالمي حسين مرتضى بـ"القدح والذّم والتحريض"

أمام  بشكوى  شحادة  دياال  المحامية  وكيلتها  بواسطة  أيوب  نضال  والناشطة  الصحافية  تقّدمت 

حسين  ا�عالمي  ضد  الشخصي،  االّدعاء  صفة  فيها  اّتخذت  بيروت،  في  االستئنافية  العامة  النيابة 

صفحته  على  نشره  خالل  من  والتحريض،  المقصود  وا�يذاء  والتحقير  والذّم  القدح  بجرائم  مرتضى، 

عميلة  بأنها  فيه  اّتهمها  أيوب؟"،  نضال  هي  "من  عنوان  تحت  والصورة،  بالصوت  تسجيًال  "تويتر"  على 

على  شرسة  تحريض  لحملة  إثرها  تعّرضت  وقد  أمنية،  خاليا  بتجنيد  وتقوم  ا¿ميركية  لالستخبارات 

مواقع التواصل االجتماعي. 

عون  الريسا  المراسلة  هاتف  وتكسير  العطار  جعفر  الصحافي  على  بالضرب  االعتداء   :(١٢/٤)
على الرينغ

تصويره  أثناء  العطار،  جعفر  الحّر  والكاتب  الصحافي  على  الشغب  مكافحة  قوة  من  عناصر  اعتدت 

اعتقال أحد المتظاهرين من ِقبل العناصر ا¿منية على جسر الرينغ. في حين أقدم عنصر من الجيش 

التصوير  من  لمنعها  عون  الريسا  عربية   (Sky News) نيوز"  "سكاي  مراسلة  هاتف  ضرب  على  اللبناني 

المتظاهرين  بين  حصل  الذي  التدافع  تصويرها  أثناء  شاشته،  كْسر  إلى  أدى  ما  يدها  من  فأوقعه 

وعناصر الجيش عند محاولتهم فتح الطريق بالقوة على الجسر نفسه.

أبو خزام بدعويي بري  الدين ورواند  المراسَلين آدم شمس  إلى  العام يستمع  المّدعي   :(١٢/٥)
وزوجته

آدم  "الجديد"  قناة  مراسَلي  من  كل  إفادة  إلى  قبالن  عماد  القاضي  التمييزي  العام  المّدعي  استمع  

شمس الدين ورواند أبو خزام، على خلفية شكوى مقّدمة ضد شمس الدين من رندا عاصي بري، زوجة 

الرئيس  القدح والذّم ونشر أخبار كاذبة"، وشكوى مقّدمة من   " بري، بتهمة  نبيه  النواب  رئيس مجلس 

بري نفسه ضد أبو خزام بتهمة "إثارة النعرات الطائفية" على خلفية عملهما الصحافي.

(١٢/٥): الـ"دايلي ستار" تفصل الصحافي بنجامين ريد وزمالؤه ُيضربون تضامنÌ معه 

 Êتضامن (The Daily Star) "أضرب عدد من الصحافيين والموظفين عن العمل في جريدة الـ"دايلي ستار

الوضع  بحجة  سابق  تبليغ  دون  من  يوم  قبل  العمل  من  فصله  تّم  الذي  ريد  بنجامين  زميلهم  مع 

المالي، وبسبب عدم تقاضيهم رواتبهم منذ حوالي الستة أشهر.
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(١٢/٦): إمام النبطية يّشن حملة تحريض وشتم وتخوين بحّق ا�عالمية ديما صادق

ا�عالمية  بحّق  وتخوين  وشتم  تحريض  حملة  برجاوي  محمود  الشيخ  الفوقا  النبطية  بلدة  إمام  ّشن 

ديما صادق، ردÏ على فيديو نشرته صادق تخاطب فيه "الشيخ" الذي سرق هاتفها على جسر الرينغ قبل 

أسبوع.

المصّور  كاميرا  وُتصادر  فقيه  محمود  الصحافي  على  تعتدي  النواب  مجلس  شرطة   :(١٢/٧)
حسن عسل

فقيه  محمود  "النهار"  صحيفة  في  الصحافي  على  بالضرب  النواب  مجلس  شرطة  من  عناصر  اعتدت 

الصحيفة  في  زميله  عن  دفاعه  أثناء  بيروت،  وسط  في  جاورجيوس  القديس  كاتدرائية  باحة  أمام 

المصور حسن عسل الذي صادرت القوى ا¿منية كاميرته ووّجهت إليه بعض ا�هانات.

اليوم  في  ويحرقونها  اللعازارية  أمام  "الملتقى"  خيمة  في  ندوة  يمنعون  محتّجون   :(١٢/١٠)
التالي

والتي  لبنان"،  ازدهار  لعودة  االستراتيجي  مفهوم  "الحياد  عنوان  تحت  ندوة  استكمال  محتّجون  مَنع 

الكاتب  وبإدارة  خليفة  عصام  والدكتور  حمدان  هشام  السابق  السفير  من  كل  فيها  يشارك  كان 

"The Hub" مقابل مبنى  الملتقى  رباح، بحجة استخدام عبارة "دولة اسرائيل" في خيمة  الدكتور مكرم 

اللعازارية. وفي اليوم التالي أقدم شبان على إلقاء عبوات حارقة على الخيمة، ما أدى إلى احتراقها.

(١٢/١١): حملة تحريض وتخوين وشتم بحق الناشط والناشر لقمان سليم أمام منزله في حارة 
حريك

في  سليم،  لقمان  والناشر  والسينمائي  الناشط  منزل  أمام  يومين  مدى  على  الشّبان  من  عدد  تجّمع 

على  وألصقوا  شتمه،  إلى  إضافة  بحّقه،  التخوين  بعبارات  وهتفوا  الجنوبية،  الضاحية  في  حريك  حارة 

سور المنزل بعض ا¿وراق التي كتبوا عليها شعارات تخوين وتهديد.
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(١٢/١١): شرطة مجلس النواب تعتدي بالضرب على الصحافية بوال نوفل في فردان 

أثناء  نوفل،  بوال  "النهار"  جريدة  في  الصحافية  على  اللبناني  النواب  مجلس  شرطة  من  عناصر  اعتدت 

مرورها في شارع فردان في بيروت، حيث كان عدد من المتظاهرين يمّرون بشكل سلمي أمام منازل 

عدد من السياسّيين، ومّروا من عين التينة قرب منزل رئيس مجلس النواب نبيه بري، فأقدمت العناصر 

المبّرح وتحطيم السيارات، وكانت نوفل  إنزال مواطنين من سياراتهم واالعتداء عليهم بالضرب  على 

من بين المعتدى عليهم.

(١٢/١٤): القوى ا�منية تعتدي على المصّور ناجي مزبودي وإصابة أفراد طاقم "LBCI" باالختناق

تغطيته  أثناء  مزبودي  ناجي  عربية  نيوز"  "سكاي  قناة  مصّور  على  بالضرب  ا¿منية  القوى  اعتدت 

المواجهات التي حصلت بين المتظاهرين والقوى ا¿منية في ساحة الشهداء. كما أصيب أفراد طاقم 

على  ا¿منية  القوى  أطلقته  الذي  للدموع  المسيل  الغاز  تنشقهم  نتيجة  باالختناق   "LBCI" قناة 

المتظاهرين أمام مجلس النواب قبل حصول المواجهات.

في  المواجهات  تغطيتهم  أثناء  والمصّورين  الصحافّيين  على  أمني  بغطاء  اعتداء   :(١٢/١٥)
وسط بيروت

الغاز  تنشقهم  بسبب  اختناق  حاالت  وُسّجلت  لالعتداء  والمصّورين  الصحافّيين  من  عدد  تعّرض 

المسيل للدموع، أثناء تغطيتهم المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين والقوى ا¿منية في وسط 

بيروت. فقد هجم مدنيون كانوا برفقة القوى ا¿منية على فريق عمل قناة "MTV" الذي ضم المراسلة 

جويس عقيقي والمصّور رواد جرمانوس، وأقدموا على سحب لوغو القناة ورمي الكاميرا على ا¿رض، 

مجلس  شرطة  من  عنصر  رماه  بحجر  عزاقير  محمد   (Reuters) "رويترز"  وكالة  مصّور  أصيب  حين  في 

النواب، كما تعّرض كل من مراسل قناة "الجديد" آدم شمس الدين وفريق عمل قناة "OTV" الذي ضّم 

للدموع،  المسيل  الغاز  تنّشقهم  نتيجة  لالختناق  عبود  جورج  والمراسل   Ùعطاا مارسيل  المصّور 

."OTV" إضافة إلى محاولة أحد الشبان االعتداء على فريق

(١٢/١٥): "تويتر" ُيحّظر حسابات صحافّيين وناشطين داعمين للحراك 

حّظرت إدارة "تويتر" (Twitter) عددÏ من حسابات صحافّيين وناشطين داعمين للحراك، ولم يتمّكنوا من 

مقّدم  عنداري،  سلمان  عربية  نيوز"  "سكاي  مراسل  منهم  وُعرف  الشخصية،  حساباتهم  إلى  الدخول 

لبنان" طوني منصور، الصحافية ستيفاني راضي، والناشطون روجيه إده ونيكول  "تلفزيون  ا¿خبار في 

."NewsGate" نجار وسابين يوسف وعماد أزعور والرا ادريس، وحساب موقع
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رابعة باالختناق وكسر زجاج  ثالثة وإصابة  (١٢/١٦): رْشق مصّور ومراسلتين بالحجارة ومضايقة 
سيارة صحافي في وسط بيروت

جرمانوس،  رواد  والمّصور  سعد  ليال  المراسلة  ضم  الذي  "الجديد"  قناة  عمل  فريق  من  كل  تعّرض 

الثوار  خيم  إلى  الوصول  حاولوا  شبان  قبل  من  بالحجارة  للرشق  شديد  هدى    "LBCI" قناة  ومراسلة 

 Ùالسيد حسن نصر ا "Ùمين العام لـ "حزب اÛلحرقها بعد انتشار فيديو مسيء يتّم التعرض فيه ل

موسى  بو  ليال  "الجديد"  مراسلة  أصيبت  كما  مسلمة.  دينية  ورموز  بري  نبيه  النواب  مجلس  ورئيس 

باالختناق نتيجة تنشقها الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوى ا¿منية على الشبان لتفريقهم في 

 "Ùوسط بيروت، وتعّرضت مراسلة "العربية" الحدث غنوة يتيم لمضايقات من قبل مناصرين لـ"حزب ا

لمنعها من متابعة التغطية المباشرة، والصحافي في موقع "تحقيقات نيوز" منصور سليمان العتداء 

المتاخم  الموقف  في  ركنها  أثناء  بمحتوياتها  العبث  إلى  إضافة  زجاجها  كسر  إلى  أّدى  سيارته  على 

نفسها. للمنطقة 

التحريض  بعدم   Ëتعهد ويوّقعان  سوريَّين   Ëومصّور  Ìصحافي يستدعي  العام  ا�من   :(١٢/١٦)
وتغطية الحراك

القصير  أحمد  الحّر  السوري  الصحافي  طرابس  مدينة  في  العام  ا¿من  معلومات  مركز  استدعى 

والمصّور السوري الحّر فادي قرقوز للمراجعة في اليوم التالي، حيث قاما بالتوقيع على تعّهد "بعدم 

تغطية أي موضوع يتعلق بالحراك اللبناني وعدم التحريض".

(١٢/٢٠): مخابرات الجيش ُتصادر أربع صَور للمصّور راتب الصفدي من ساحة الثورة في صيدا

الصفدي من معرض للصور  راتب  الحّر  للمصّور   أربع صَور  اللبناني  الجيش  صادرت عناصر من مخابرات 

على الرصيف في ساحة الثوار (دوار إيليا) في صيدا، والصور ُتجّسد اعتداءات قامت بها عناصر الجيش 

بحق متظاهرين، وأيضÊ وجود عسكري في بعض تلك الصور.

(١٢/٢٠): مناصر لتيار "المستقبل" ُيحّطم كاميرا طاقم قناة الـ"NBN" في كورنيش المزرعة

 ،"NBN"الـ قناة  بطاقم  الخاصة  الكاميرا  تحطيم  على  "المستقبل"  لتيار  المناصرين  الشبان  أحد  أقدم 

منطقة  في  الطريق  قطع  تغطيتهما  أثناء  اÝغا،  محمد  والمصّور  قبالن  منير  المراسل  ضّم  الذي 

كورنيش المزرعة.
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(١٢/٢١): مناصر لتيار "المستقبل" يعتدي على مصّور قناة "الجديد" ويحّطم كاميرته في الكوال

الخطيب،  زكريا  "الجديد"  قناة  مصّور  على  بالضرب  "المستقبل"  لتيار  المناصرين  الشبان  أحد  اعتدى 

وحّطم الكاميرا الخاصة بالقناة، أثناء تغطيته قطع الطريق في منطقة الكوال.

منشورات  بسبب  ا�مين  ربيع  الناشط  مع  ُيحّقق  المعلوماتية"  "جرائم  مكتب   :(١٢/٣٠)
ويستدعيه مجددا

ً

ربيع  والناشط  السينمائي  مع  الفكرية  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  حّقق 

الموارد  لبنك  العام  والمدير  ا�دارة  مجلس  رئيس  ِقبل  من  بحّقه  مقّدمة  شكوى  خلفية  على  ا¿مين، 

وعاد  خيرالدين،  فيها  ينتقد   (Facebook) "فايسبوك"  على  منشورات  ا¿مين  نشر  إثر  الدين،  خير  مروان 

المكتب واستدعى ا¿مين بعد ساعات من انتهاء التحقيق للمثول فورÏ امامه مرة ثانية.

على  صورة  بسبب  أيوب  نضال  الناشطة  يستدعي  المعلوماتية"  "جرائم  مكتب   :(١٢/٣٠)
"فايسبوك"

نضال  والناشطة  الصحافية  الفكرية  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  استدعى 

حسين  ا�عالمي  من  مقّدمة  شكوى  خلفية  على   ،٢٠٢٠ الثاني/يناير  كانون   ٧ في  أمامه  للمثول  أيوب 

الدولة"،  هيبة  من  والنيل  الجمهورية  رئيس  وتحقير  ا�لهية  الذات  وسّب  وذّم  "قدح  بجرائم  مرتضى 

بسبب نشرها على صفحتها على "فايسبوك" (Facebook) صورة لغرافيتي "اÙ كبير بس الثورة أكبر".

(١٢/٣١): الهيئة االتهامية ُتصدر مذكرة إلقاء قبض بحق الباحث عصام خليفة بدعوى من فؤاد 
أيوب

المستشارين  وعضوية  سليمان  بو  جوزف  المنتدب  القاضي  برئاسة  بيروت  في  االتهامية  الهيئة  قّررت 

القاضيين بالل عدنان بدر وكارال شواح، إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق الباحث وا¿ستاذ الجامعي عصام 

قانون  من   ٤٠٨ المادة  بجنحة  أمامها  ليحاَكم  بيروت  في  الجنايات  محكمة  إلى  وأحالته  خليفة، 

العقوبات وإتباعها بالجناية للتالزم، وتضمين المستأنف عليه النفقات كافة، بدعوى مقّدمة ضده من 

رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب.
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سوريا

تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩
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كانون  شهر  خالل  سوريا  في  إعالميين  ناشطين  سبعة  الشام"  تحرير  "هيئة  احتجزت 

ا�ول/ديسمبر ٢٠١٩، أثناء تغطيتهم تظاهرة قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا شمالي 

ترمان ومصطفى  تريسي وحافظ  أنس  بالضرب على كل من  اعتدت  (١٢/٢٠). وفي حين  إدلب 

دحنون وعدنان فيصل ا�مام ومحمد السعيد وعارف وتد، وصادرت معّداتهم قبل أن ُتخلي 

اليوم  المصطفى محتجزË وأطلقته في  أبقت على محمد طاهر  سبيلهم بعد فترة وجيزة، 

التالي.
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ا�ردن

تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩
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إغالق  ديسمبر٢٠١٩،  ا�ول/  كانون  شهر  خالل  ا�ردن  في  والثقافية  ا�عالمية  الساحة  شهدت 

مؤسستين إعالمّيتين ووقف بث مسلسل وحظر حساب صحافية وشخصيات معاِرضة. فقد 

بشكل  لها  بإغالقه  فيها  العاملين  العجلوني  فخري  محمد  اليوم"  "ا�ردن  قناة  مالك  أبلغ 

نسختها  إغالق  "السبيل"  صحيفة  إدارة  وأعلنت  الموجبة،  ا�سباب  يوضح  أن  دون  من  كامل 

الملكية  الهيئة  وطلبت  مادية.  �سباب  وا�لكتروني  الرقمي  ا�عالم  إلى  واالنتقال  الورقية 

تمّس  مشاهد  "وجود   بحجة  المعجزات"  "رجل  مسلسل  بث  وقف  "نتفليكس"  من  لâفالم 

بالدين وتتعارض مع قدسية ا�ديان ما ُيخالف قانون الهيئة وقانون المملكة". كما تعّرضت 

حسابات شخصيات سياسية وحقوقية ومعاِرضة للحظر على مواقع التواصل بينها حساب 

مراسلة "سكايز" الزميلة غادة الشيخ. وفي ما يأتي أبرز التفاصيل:

(١٢/١٥): حظر حساب الصحافية غادة الشيخ على "تويتر" وعودته بعد يومين من دون معرفة 
ا�سباب

التدوينات  موقع  على  الشيخ  غادة  الزميلة  الصحافية  ا¿ردن  في  "سكايز"  مراسلة  حساب  تعّرض 

القصيرة "تويتر" (Twitter) للحظر، وظّل محظورÏ طوال يومين ثم أعيد لها من دون إخطارها با¿مر، أو 

واستهدفت  الماضية،  ا¿يام  خالل  حدثت  ا�غالقات  من  سلسلة  ضمن  ا�غالق  وجاء  ا¿سباب.  معرفة 

شخصيات سياسية وحقوقية ومعاِرضة.

(١٢/٢٢): مالك قناة "ا�ردن اليوم" ُيعلن إغالقها من دون توضيح ا�سباب

أبلغ مالك قناة "ا¿ردن اليوم" محمد فخري العجلوني العاملين في القناة بإغالقه لها بشكل كامل. 

ولم يوضح ا¿سباب التي حملته على إقفال القناة، بل اكتفى بالتصريح الذي وّزعه على مختلف وسائل 

ا�عالم ا¿ردنية، مؤكدÏ فيه صحة خبر ا�غالق، لكنه أشار إلى أنه ينوي االبتعاد عن تناول الشأن ا¿ردني 

الشأن  تتناول  التي يديرها والتي  المشاريع ا�عالمية ا¿خرى  للقناة ال يعني إغالق  المحّلي، وأن إغالقه 

.Êالعربي وا�قليمي. ولم ُيعرف أي شيء عن مصير العاملين في القناة، وكيف سيتم تعويضهم مالي

الرقمي  ا�عالم  إلى  واالنتقال  الورقية  نسختها  إغالق  ُتعلن  "السبيل"  صحيفة   :(١٢/٣٠)
وا�لكتروني

ا�لكترونية،  الورقية واالكتفاء بنسختها  ا¿ردنية إغالق نسختها  اليومية  "السبيل"  إدارة صحيفة  أعلنت 

سبب  أن  الجوالني  عاطف  تحريرها  رئيس  وأوضح  مستحقاتهم.  ودفعت  فيها  العاملين  وصرفت 

تعد  ولم  الصحف  كل  في  تراجعت  ا�عالنية  ا�يرادات  وأن  سّيما  ال  بحتة،  مالية  ¿سباب  يعود  ا�غالق 

لديها القدرة على االستمرار، إضافة إلى بعض القرارات الحكومية في توزيع ا�عالنات الرسمية، والتي 

ا�عالنات  إيرادات  تراجع  عن  فضًال   ،٪١ من  أقّل  منها  حصتها  كانت  التي  "السبيل"  على   Êسلب أّثرت 

القضائية.
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(١٢/٣٠): الهيئة الملكية لâفالم تطلب من "نتفليكس" وقف بث مسلسل "رجل المعجزات"

"رجل  مسلسل  بث  وقف  ا¿ميركية   (Netflix) "نتفليكس"  شبكة  من  لÛفالم  الملكية  الهيئة  طلبت 

المسلسل.  بّث  قرار  عن  العدول  قررت  بعدما  ا¿ردن،  في  مشاهده  صّورت  الذي   (Messiah) المعجزات" 

وعّلل المدير العام للهيئة مهّند البكري الطلب بأن هناك مشاهد تمّس بالدين وتتعارض مع قدسية 

في  حصل  التصوير  أن  العلم  مع  المملكة.  وقانون  الهيئة  لقانون  مخالف  ذلك  أن   Ïمعتبر ا¿ديان، 

مختلف المناطق ا¿ردنية وتخّلله هجوم شعبي في الشارع ا¿ردني بسبب المصطلحات العبرية التي 

وضعت مكان الفتات في بعض مواقع التصوير.
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تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩
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استمّرت القوات ا�سرائيلية في استهداف المصّورين الفلسطينّيين في قطاع غزة خالل شهر 

تغطيته  أثناء  مطاطية  بقنبلة  رياش  أبو  ثائر  المصّور  فأصابت   ،٢٠١٩ ا�ول/ديسمبر  كانون 

لحكومة  التابعة  العسكرية  المحكمة  أصدرت  حين  وفي  القطاع.  شمالي  العودة  مسيرات 

"حماس" قرارË بسجن الفنان الشعبي عادل المشوخي ١٨ شهرË بتهم مختلفة، أّجلت محكمة 

خانيونس محاكمة الصحافي إيهاب فسفوس بتهمة "سوء استعمال االنترنت" مرة خامسة. 

وفي ما يلي أهم التفاصيل:

مرة  االنترنت"  استعمال  "سوء  بتهمة  فسفوس  إيهاب  الصحافي  محاكمة  تأجيل   :(١٢/٢)

خامسة

الصحافي  محاكمة  غزة  قطاع  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابعة  خانيونس  صلح  محكمة  أّجلت 

والمصّور الحّر إيهاب فسفوس مرة خامسة، بتهمة "سوء استعمال شبكة االنترنت"، إلى السادس من 

كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠.

(١٢/٢٠): القوات ا�سرائيلية ُتصيب المصّور ثائر أبو رياش بقنبلة مطاطية في ركبته شمالي غزة

بقنبلة مطاطية  رياش  أبو  ثائر  المحّلية  أون الين"  "الشمال  القوات ا�سرائيلية مصّور وكالة  استهدفت 

أصابته في أسفل ركبته اليسرى، أثناء تغطيته مسيرات العودة شمالي قطاع غزة.

بتهم   Ë١٨ شهر المشوخي  الفنان عادل  العسكرية في غزة تقضي بسجن  المحكمة   :(١٢/٢٦)

مختلفة

الفنان  على  غزة  قطاع  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابعة  الدائمة  العسكرية  المحكمة  حكمت 

العامة  السياسة  ومخالفة  "مناهضة  بتهم   Ïشهر عشر  ثمانية  بالسجن  المشوخي  عادل  الشعبي 

تنتقد  "مونولوجات"  فنية  أعماًال  تقديمه  بسبب  والمعيب"،  المسيء  والسلوك  الديني  الشعور  وإهانة 

سياسات حركة "حماس" وتعارضها.

قطاع غزة

SK_eyes
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الغربية  الضفة  في  الفلسطينّيين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  ا�سرائيلية  القوات  واصلت 

الطيطي  سامح  "علم"  راديو  مراسل  من  كًالّ  فاعتقلت   ،٢٠١٩ ا�ول/ديسمبر  كانون  شهر  خالل 

والصحافية الحّرة بشرى الطويل من منزليهما من دون معرفة ا�سباب.

على  مسرحية  استكمال  "النجاح"  جامعة  إدارة  منعت  فقد  الفلسطيني،  الداخل  في  أما 

مكتب  إغالق  قضية   Ãا رام  صلح  محكمة  وأّجلت  الفنانة،  مالبس  على   Ìاعتراض مسرحها 

صحيفة "العربي الجديد" مرة جديدة. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(١٢/٨): محكمة صلح رام اÃ تؤّجل قضية إغالق مكتب صحيفة "العربي الجديد" مرة جديدة

قّررت محكمة الصلح في مدينة رام اÙ تأجيل النظر في قضية إغالق مكتب صحيفة "العربي الجديد" 

نشر  بعد  ا¿من"،  إلى  وا�ساءة  ترخيص  دون  "العمل  بتهم  المقبل،  شباط/فبراير  من  السادس  إلى  

الصحيفة مقاًال عن التعذيب في سجون السلطة الفلسطينة.

الطيطي  سامح  الخليل  في  "علم"  راديو  مراسل  منزل  تقتحم  ا�سرائيلية  القوات   :(١٢/٩)

وتعتقله

في  منزله  اقتحام  بعد  الطيطي،  سامح  الخليل  في  "علم"  راديو  مراسل  ا�سرائيلية  القوات  اعتقلت 

مخيم العروب شمال الخليل واقتادته إلى جهة مجهولة من دون معرفة أسباب االعتقال.

مالبس  بسبب  مسرحها  على  "انهيدوانا"  مسرحية  استكمال  تمنع  "النجاح"  جامعة   :(١٢/١٠)

البطلة

منعت إدارة جامعة "النجاح" الوطنية استكمال مسرحية بعنوان" انهيدوانا" لمسرح عشتار ومن بطولة 

أن  وبحجة  المعلم،  الفنانة  مالبس  بسبب  بالجامعة،  الخاص  المسرح  على  المعلم،  عشتار  الفنانة 

"العرض ال يتناسب مع جامعة النجاح".

Ã(١٢/١١): القوات ا�سرائيلية تعتقل الصحافية بشرى الطويل بعد اقتحام منزلها قرب رام ا

اعتقلت القوات ا�سرائيلية الصحافية الحّرة بشرى الطويل من منزلها في منطقة أم الشرايط قرب رام 

اÙ، من دون معرفة أسباب االعتقال.

 الضفة الغربية
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أراضي الـ١٩٤٨
خالل  الـ٤٨  أراضي  في  الفلسطينّيين  الصحافّيين  على  التضييق  ا�سرائيلية  السلطات  تابعت 

تلفزيون  مكتب  طاقم  والمخابرات  الشرطة  فاعتقلت   ،٢٠١٩ ا�ول/ديسمبر  كانون  شهر 

ريناوي  أبو شمسية وكريستين  ودانا  ربه  أمير عبد  الصحافّيين  كّلÌ من  الذي ضّم  "فلسطين" 

وعلي ياسين بحجة مخالفتهم قرار إغالق التلفزيون في القدس وأفرجت عنهم بعد ساعات 

التضييق على الصحافي مصطفى الخاروف بشروط ا�قامة المؤقتة  بشروط، في حين استمر 

التي زادت معاناته بسبب عدم قدرته على ممارسة عمله الصحافي. وجّددت إدارة "فايسبوك" 

مْنع الصحافية دياال جويحان من استخدام البّث المباشر على صفحتها بحجة المّس بأمنها. 

وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

المباشر على  البّث  استخدام  دياال جويحان من  الصحافية  مْنع  د  ُتجدِّ "فايسبوك"  إدارة   :(١٢/١)

صفحتها

استخدام  إمكان  من  جويحان  دياال  الحّرة  الصحافية  مْنع   (Facebook) "فايسبوك"  موقع  إدارة  جّددت 

إدارة  بأمن  "المّس  ٢٠٢٠، بحجة  الموقع حتى شهر شباط/فبراير  المباشر على صفحتها على  البّث  تقنية 

فايسبوك"، بعد سلسلة تبليغات على حسابها بشكل مقصود.

(١٢/٦): الشرطة ا�سرائيلية تعتقل طاقم تلفزيون "فلسطين" في القدس وُتفرج عنه بشروط

ضّم  والذي  القدس،  في  "فلسطين"  تلفزيون  مكتب  طاقم  ا�سرائيلية  والمخابرات  الشرطة  اعتقلت 

برنامج  بّث  خالل  ياسين،  وعلي  ريناوي  وكريستين  شمسية  أبو  ودانا  ربه  عبد  أمير  الصحافّيين  من   Êكّل

تلفزيون  بإغالق  القرار  "مخالفتهم  بحجة  وأجهزتهم،  معّداتهم  وصادرت  قدس"،  يا  الخير  "صباح 

فلسطين في مدينة القدس"، وأفرجت عنهم بعد ساعات بشروط تتمّثل بعدم التواصل مع ا�عالم أو 

إلى دفع  التلفزيون بشكل نهائي، إضافة  إدارة  التواصل مع  ١٥ يومÊ، وعدم  بينهم لمدة  حتى في ما 

غرامة مالية.
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تزيد  المؤقتة  ا�قامة  وشروط  يتواصل  الخاروف  مصطفى  الصحافي  على  التضييق   :(١٢/١٧)

معاناته

تتواصل معاناة  المصّور الصحافي الحّر مصطفى الخاروف الذي أطلقت السلطات ا�سرائيلية سراحه 

يتّم تجديد إقامته  الماضي، ويتابع مع دائرة الهجرة كي  بشروط مقّيدة في ٢٤ تشرين ا¿ول/أكتوبر 

شروط  بسبب  الصحافي  عمله  ممارسة  على  قدرته  عدم  إلى  إضافة  التضييقات،  من  الكثير  ظل  في 

ا�قامة المؤقتة.
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والمصّورين  والمراسلين  الصحافّيين  على  اليومية  شبه  واالعتداءات  االنتهاكات  تواصلت 

التظاهرات  خالل  ُسّجلت  حيث   ،٢٠١٩ ا�ول/ديسمبر  كانون  شهر  خالل  لبنان  في  والناشطين 

تصوير  وثالث حاالت منع  بالحجارة،  رشق  وأربع حاالت  بالضرب  اعتداء  وتغطيتها ست حاالت 

وتكسير معدات، وثالث حاالت شتم وتخوين ومضايقات، وأربع حاالت اختناق نتيجة استخدام 

النواب  مجلس  وشرطة  اللبناني  الجيش  من  عناصر  أيدي  على  للدموع،  المسيل  الغاز 

من  صَور  مصادرة  إلى  إضافة   ،"Ãا و"حزب  "المستقبل"  لتيار  ومناصرين  الشغب  ومكافحة 

إلى  واالستماع  أخرى  واستدعاء  ناشطين  خمسة  مع  والتحقيق  ثقافية،  ندوة  ومْنع  معرض 

من  صحافي  وصْرف  سوريَّين،  ومصّور  صحافي  واستدعاء  منشورات،  خلفية  على  مراسَلين 

العمل طاَلب برواتبه، وحظر حسابات صحافّيين وناشطين، وإصدار مذكرة بتوقيف شخصية 

مراسًال  واعتقلت  غزة،  في  مطاطية  بقنبلة   Ëمصّور ا�سرائيلية  القوات  وأصابت  أكاديمية. 

وصحافية في الضفة الغربية، كما اعتقلت الشرطة أربعة صحافيين في أراضي الـ٤٨ وُمنعت 

صحافية من استخدام البث المباشر وصحافي من مزاولة أي عمل، في حين أصدرت محكمة 

واحتجزت  البطلة.  مالبس  بسبب  الضفة  في  مسرحية  وُمنعت  فنان،  بسجن   Ëقرار "حماس" 

إغالق  وتّم  التركية،  ـ  السورية  الحدود  قرب  إعالميين  ناشطين  سبعة  الشام"  تحرير  "هيئة 

وشخصيات  صحافية  حساب  وحظر  مسلسل  بث  ووقف  ا�ردن  في  إعالمّيتين  مؤسستين 

معاِرضة.

الحريات  عن  الدفاع  مركز  يغطيها  التي  ا�ربعة  البلدان  من  كل  في  االنتهاكات  تفاصيل  أما 

ا�عالمية والثقافية "سكايز"، لبنان وسوريا وا�ردن وفلسطين، فجاءت على الشكل اÑتي:

الناشطين  وكذلك  والصحافّيين  المصّورين  بحق  اليومية  شبه  االنتهاكات  تواصَلت  لبنان،  في 

الثورة  وتحركات  اعتصامات  في  مشاركتهم  أو  تغطيتهم  خالل  عليهم  واالعتداء  والمتظاهرين 

الشعبية خالل شهر كانون ا¿ول/ديسمبر ٢٠١٩، وُسّجلت ست حاالت اعتداء بالضرب وأربع حاالت رشق 

وأربع  ومضايقات،  وتخوين  شتم  حاالت  وثالث  معدات،  وتكسير  تصوير  منع  حاالت  وثالث  بالحجارة، 

وشرطة  اللبناني  الجيش  من  عناصر  أيدي  على  للدموع،  المسيل  الغاز  استخدام  نتيجة  اختناق  حاالت 

."Ùمجلس النواب ومكافحة الشغب، ومناصرين لتيار "المستقبل" و"حزب ا

كما صادرت عناصر من مخابرات الجيش من معرض أربع صَور للمصّور راتب الصفدي ُتجّسد اعتداءات 

عناصر الجيش على متظاهرين (١٢/٢٠)، ومَنع محتّجون استكمال ندوة في خيمة "الملتقى" أمام مبنى 

وحّقق  التالي.  اليوم  في  الخيمة  أحرقوا  ثم   (١٢/١٠) اسرائيل"  "دولة  عبارة  استخدام  بحجة  اللعازارية 

عاصي  ويوسف  شكر  وزكي  علي  الحج  محمد  الناشطين  من  كل  مع  المعلوماتية"  "جرائم  مكتب 

ونعمت بدر الدين (١٢/٢)، ومع السينمائي والناشط ربيع ا¿مين (١٢/٣٠)، واستدعى الصحافية والناشطة 

نضال أيوب للمثول أمامه (١٢/٣٠)، على خلفية منشورات لهم على "فايسبوك". وكذلك استدعى ا¿من 

أي  تغطية  أو  التحريض  بعدم  تعّهد  على  وّقعا  حيث  للتحقيق  سوريَّين   Ïومصّور  Êصحافي العام 

موضوع يتعّلق بالحراك (١٢/١٦) 
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بدعويي  خزام  أبو  ورواند  الدين  شمس  آدم  المراسَلين  إفادة  إلى  التمييزي  العام  المدعي  واستمع 

رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته (١٢/٥)، وأصدرت الهيئة االتهامية مذكرة إلقاء قبض بحق الباحث 

عصام خليفة بدعوى من رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب (١٢/٣١)، إضافة إلى حظر "تويتر" حسابات 

الصحافي   (�e Daily Star) الـ"دايلي ستار"  (١٢/١٥)، وفْصل صحيفة  للحراك  صحافّيين وناشطين داعمين 

بنجامين ريد من دون تبليغ سابق بحجة "الوضع المالي" (١٢/٥).

سوريا، احتجزت "هيئة تحرير الشام" سبعة ناشطين إعالميين خالل شهر كانون ا¿ول/ديسمبر  وفي 

٢٠١٩، أثناء تغطيتهم تظاهرة قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا شمالي إدلب (١٢/٢٠). وفي حين 

ا�مام  فيصل  وعدنان  دحنون  ومصطفى  ترمان  وحافظ  تريسي  أنس  من  كل  على  بالضرب  اعتدت 

ومحمد السعيد وعارف وتد، وصادرت معّداتهم قبل أن ُتخلي سبيلهم بعد فترة وجيزة، أبقت على 

محمد طاهر المصطفى محتجزÏ وأطلقته في اليوم التالي.

إغالق  ديسمبر٢٠١٩،  ا¿ول/  كانون  شهر  خالل  والثقافية  ا�عالمية  الساحة  شهدت  ا�ردن،  وفي 

أبلغ  فقد  معاِرضة.  وشخصيات  صحافية  حساب  وحظر  مسلسل  بث  ووقف  إعالمّيتين  مؤسستين 

مالك قناة "ا¿ردن اليوم" محمد فخري العجلوني العاملين فيها بإغالقه لها بشكل كامل من دون أن 

إلى  واالنتقال  الورقية  نسختها  إغالق  "السبيل"  صحيفة  إدارة  وأعلنت   ،(١٢/٢٢) الموجبة  ا¿سباب  يوضح 

"نتفليكس"  من  لÛفالم  الملكية  الهيئة  وطلبت   .(١٢/٣٠) مادية  ¿سباب  وا�لكتروني  الرقمي  ا�عالم 

وقف بث مسلسل "رجل المعجزات" بحجة "وجود  مشاهد تمّس بالدين وتتعارض مع قدسية ا¿ديان 

ما ُيخالف قانون الهيئة وقانون المملكة" (١٢/٣٠). كما تعّرضت حسابات شخصيات سياسية وحقوقية 

ومعاِرضة للحظر على مواقع التواصل بينها حساب مراسلة "سكايز" الزميلة غادة الشيخ (١٢/١٥).

شهر  خالل  الفلسطينّيين  المصّورين  استهداف  في  ا�سرائيلية  القوات  استمّرت  غزة،  قطاع  وفي 

كانون ا¿ول/ديسمبر ٢٠١٩، فأصابت المصّور ثائر أبو رياش بقنبلة مطاطية أثناء تغطيته مسيرات العودة 

شمالي القطاع (١٢/٢٠). وفي حين أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لحكومة "حماس" قرارÏ بسجن 

أّجلت محكمة خانيونس محاكمة  الفنان الشعبي عادل المشوخي ١٨ شهرÏ بتهم مختلفة (١٢/٢٦)، 

الصحافي إيهاب فسفوس بتهمة "سوء استعمال االنترنت" مرة خامسة (١٢/٢).

خالل  الفلسطينّيين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  ا�سرائيلية  القوات  واصلت  الغربية،  الضفة  وفي 

 (١٢/٩) الطيطي  سامح  "علم"  راديو  مراسل  من  كًالّ  فاعتقلت   ،٢٠١٩ ا¿ول/ديسمبر  كانون  شهر 

والصحافية الحّرة بشرى الطويل (١٢/١١) من منزليهما من دون معرفة ا¿سباب.

مسرحها  على  مسرحية  استكمال  "النجاح"  جامعة  إدارة  منعت  فقد  الفلسطيني،  الداخل  في  أما 

اعتراضÊ على مالبس الفنانة البطلة (١٢/١٠)، وأّجلت محكمة صلح رام اÙ قضية إغالق مكتب صحيفة 

"العربي الجديد" مرة جديدة (١٢/٨).
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تشرين  شهر  خالل  الفلسطينّيين  للمصّورين  التعّرض  ا�سرائيليون  الجنود  واصل  غزة،  قطاع  وفي 

ما  خانيونس  في  بالرصاص  عمرة  أبو  وأشرف  أصليح  حسن  من  كًال  واستهدفوا   ،٢٠١٩ الثاني/نوفمبر 

الفلسطيني، فقد هّددت جماعات  الداخل  المكان(١١/٢٥). أما في  إلى ترك معّداتهما في  اضطرهما 

كما   ،(١١/٢١) مؤّسسها  والد  مع  "حماس"  أمن  وحّقق  الغنائية   Sol Band فرقة  أفراد  عائالت  سلفية 

وأوقفت   .(١١/١٨) "فايسبوك  على  تعليق  بسبب  عرفات  أمجد  الصحافي  مع  العامة  النيابة  حّققت 

دون  من  ا�رادة"  "فرسان  إذاعة  في   Êموظف  ٢٤ عقود  "ا¿ونروا"  الفلسطينيين  الالجئين  غوث  وكالة 

بتهمة  فسفوس  إيهاب  الصحافي  محاكمة  خانيونس  صلح  محكمة  وأّجلت   ،(١١/٢٨) مسبق  إشعار 

"سوء استعمال شبكة االنترنت" مرة رابعة (١١/٤). 

والمصّورين  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  ا�سرائيلية  القوات  تابعت  الغربية،  الضفة  وفي 

برصاصة  عمارنة  معاذ  المصّور  قّناص  فأصاب   ،٢٠١٩ الثاني/نوفمبر  تشرين  شهر  خالل  الفلسطينّيين 

معدنية مغّلفة بالمطاط في عينه اليسرى قرب الخليل تسّببت بفقدانه البصر فيها (١١/١٥)، واستهدف 

الجنود كًال من المصّورين ساري جرادات وثائر الفاخوري ومصعب شاور وحمد طقاطقة والصحافي 

والمصّور   ،(١١/١٧) متفاوتة  بجروح  وأصابوهم  لحم  بيت  مدخل  على  والصوت  الغاز  بقنابل  جادو  منجد 

على  المبّرح  بالضرب  اعتدوا  كما   ،(١١/٢٦) كاميرته  أصابت  البيرة  مدخل  على  برصاصة  مصلح  محمد 

.(١١/١٧) Ùالمصور معتصم سقف الحيط قرب رام ا

الـ٤٨، تنّوعت االنتهاكات ا�سرائيلية على الساحة ا�عالمية والثقافية خالل شهر تشرين  أراضي  وفي 

الثاني/نوفمبر ٢٠١٩، إذ اقتحمت الشرطة مكاتب تلفزيون "فلسطين" في القدس وأغلقته ستة أشهر 

ريناوي  كريستين  المراسلة  مع  وحّققت  إسرائيل،  ضد  تحريضية  يعرضها  التي  المضامين  أن  بحجة 

 ،(١١/٢٠) مرتين  رموز  أبو  أيمن  المصّور  التلفزيون  مكاتب  فيه  تتواجد  الذي  "ا¿رز"  شركة  مكتب  ومدير 

أثناء تغطيته وقفة احتجاجية داعمة لÛسرى وأفرجت عنه  واحتجزت الصحافي الحّر أحمد الصفدي 

حيفا  قرب  ا�سالمية"  الحركة  "ميالد  عن  كتاب  لمناقشة  أمسية  ومنعت   ،(١١/٢) بشروط  ساعات  بعد 

بحجة "أنها تشّكل تماثًال مع تنظيم إرهابي محظور" (١١/١٣).
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شهر  خالل  الفلسطينّيين  الصحافّيين  على  التضييق  ا�سرائيلية  السلطات  تابعت  الـ٤٨،  أراضي  وفي 

كانون ا¿ول/ديسمبر ٢٠١٩، فاعتقلت الشرطة والمخابرات طاقم مكتب تلفزيون "فلسطين" الذي ضّم 

كّلÊ من الصحافّيين أمير عبد ربه ودانا أبو شمسية وكريستين ريناوي وعلي ياسين بحجة مخالفتهم 

قرار إغالق التلفزيون في القدس وأفرجت عنهم بعد ساعات بشروط (١٢/٦)، في حين استمر التضييق 

قدرته  عدم  بسبب  معاناته  زادت  التي  المؤقتة  ا�قامة  بشروط  الخاروف  مصطفى  الصحافي  على 

من  جويحان  دياال  الصحافية  مْنع  "فايسبوك"  إدارة  وجّددت   .(١٢/٦) الصحافي  عمله  ممارسة  على 

استخدام البّث المباشر على صفحتها بحجة المّس بأمنها (١٢/١).


