
  

كيف تجّمل الص�ن صورة إباد��ا ا�جماعية للمسلم�ن �� عيون العالم 

 العر�ي

 

 أّن الناس �� ا�خارج يزعمون  
ً
ع�� العمل. هذا كذب.   أننا مج��ون"شاهدت ع�� األخبار مؤخرا

 وراء فرصة  متحّمسون مث��    أناٌس   خرجهل من خطأ إذا  
ً
عمل؟ [...] إّن الهدف  من بيو��م سعيا

 السيا�ىي لهؤالء األ�خاص هو أن نبقى عاطل�ن عن العمل وفقراء."

م من إثنية األ�غور �� مؤتمر  يوسبجان ياسنجان
ّ
متھ السفارة الصينية  "شينجيا�غ م�ان رائع، مت�ل

ّ
" الذي نظ

 2021حز�ران/يونيو  30�� مصر، �� 

 

أّن منذ العقد الفائت بالنسبة إ�� �ل من يتا�ع ما يجري �� إقليم شينجيا�غ، شمال غرب الص�ن، من الوا�ح، 

 يحدث هناك.  
ً
 فعال

ً
 رهيبا

ً
فقد وقع أفراد مجتمع األويغور �� الص�ن، و�� أقلية إثنية أغل��ا من املسلم�ن،  شيئا

 �� العالم.    رقمية ومادية،  بةارق�� قبضة نظام  
ً
  فيمكن تصنيفھ ع�� أنھ األقوى واألك�� �عديا

ً
بات األويغور هدفا

 �� ا�جتمع األك��، واحتجازهم �� معسكرات اعتقال،    وتّم تذو���م،  �حمالت قرصنة
ً
و�خضاعهم للعمل قسرا

 إخفاؤهم عن األنظار تمامال بل  ،  ا�ج��ي 
ً
�� السنوات األخ��ة، تراكمت األدلة  و�� أغلب األحيان.    ، و��ّل �ساطة،ا

رتكب هناك  الواحد تلو اآلخر ع�� فظائع جماعية
ُ
وثائق ، و�سر�ب عدة  صور عن معسكرات االعتقال، كظهور  ت

اعتقال �ل من �ستحق ذلك" و"عدم إظهار أي  ��جع مسؤو�� ا�حزب الشيو�� الصي�ي ع�� " ح�ومية داخلية

ا� تجاه  اإلطالق"  ع��    رحمة 
ً
�افيا ذلك  �ل  �ان  األويغور.  إ��  حتجز�ن  العالمبالنسبة  حول  ح�ومات    عدة 

. لكن رغم تزايد األدلة، �ستمّر الص�ن �� إصرارها ع�� أّن  
ً
لتصنيف ما تقوم بھ الص�ن باإلبادة ا�جماعية رسميا

ر�حات التص ��دف  ". و�� الواقع،  كذبة القرن �ل االدعاءات بان��اك حقوق اإل�سان �� شينجيا�غ �� بمثابة "

�� مصر،   �� املؤتمر ال�حفي الذي ُعقد  ��ا، ع�� غرار تصر�ح ياسنجان  يتّم اإلدالء  ال��و�ج ملوقف إ��  ال�ي 

 ).  以疆制华ا�حزب الشيو�� الصي�ي القائل إّن الغرب �ستغل شينجيا�غ لكبح جماح الص�ن" (

وال��و�اغندا ال�ي �شر��ا بيج�ن  ع تزايد األدلة ع�� هذه الفظائع ا�جماعية، تزايدت كذلك املعلومات املضللةم

�� الواقع، �انت السرديات املنشورة من اإليجابية واملثالية �� �عض األحيان وإلن�ار توّرطها و�خفاء مسؤولي��ا.  

د ا�حزب الشيو�� الصي�ي ب�ّل  
ّ

لدرجة ت�اد تقارب ا�حا�اة الساخرة واالس��زاء �عقول الناس. فبش�ل عام، أك
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رغم �ل ما ينطوي عليھ هذا األمر من هزلية، حرّي بنا أال �ستخف لكن  شينجيا�غ م�ان رائع".    �ساطة أّن "

بموجب هذا الشعار، فبا�خبث ال�امن فيھ، أو بالضرر البالغ والفع�� الذي يتسّبب بھ لألويغور �� شينجيا�غ.  

من   األك��  القسم  الشعبية  الص�ن  جمهور�ة  مو��    2021أنفقت 
ّ
امل  تنظ من   

ً
ال�ي سلسلة ال�حفية  ؤتمرات 

�س��دف العالم اإلسالمي، ضمن إطار جهود متضافرة إلقناع إخوة األويغور �� اإلسالم، أينما �انوا �� العالم،  

أّن ما من مكروه يصيب شينجيا�غ، بالرغم من �ل ما يمكن أن ي�ونوا قد سمعوه. كما نالت هذه املؤتمرات 

 غ�� مباشرة ع�� وسائل التواصل اال 
ً
ر�ن ينتمون إ�� جمهور�ة الص�ن الشعبيةجتما�� من  دعاية

ّ
، ساهموا مؤث

إيصالها إ�� جمهور  ف�� ت�خيم الكذبة القائلة إّن ما من فرد من أفراد األويغور يتعّرض لألذى �� شينجيا�غ،  

 أوسع. 

  

ي�ّ�ئ ا�حزب الشيو�� الصي�ي نفسھ من جرائمھ ع��  من مشه إ�� م�ان رائع: كيف  د مفجع 

 مرأى من ا�جميع

لت مصر الهدف الرئي�ىي �حملة التأث�� ال�ي أطلق��ا جمهور�ة الص�ن الشعبية. فتشاركت السفارة الصينية  
ّ
ش�

  �� رائع"  م�ان  "شينجيا�غ  �عنوان  الفيديو  ع��  مؤتمر  استضافة   �� ا�حلية  شينجيا�غ  وح�ومة  مصر   ��30 

م�ن و   . و�ان من ب�ن2021حز�ران/يونيو  
ّ
باإلضافة ا�حزب الشيو�� الصي�ي،    عدة مسؤول�ن من   ا�حضور املت�ل

 . املستوى  � ن رفي��ن مصر��مسؤولإ�� 

ل
ّ
. فقد تذّمرت ع�� تأث�� هذا االس��دافنائبة عن حزب التجمع، أحد األمثلة البارزة  و��  مارسيل سم��،    �ش�

األهرام،  ال�حا�� �� جر�دة    استغّل كما  نجازات" الص�ن �� شينجيا�غ.  إل الواليات املتحدة    "تجاهلمن  سم��  

 للقلق)، ا�خطاب الذي ألقاه �� اللقاء نفسھ المتداح محاسن   محمود سعد دياب
ً
(�� مثال قد ي�ون أك�� مدعاة

 ب�ل �ساطة اال��امات املوثوقة بارت�اب العمل ا�ج��ي �� املنطقة. 
ً
قطن شينجيا�غ، وأجبا��ا، وفواكهها، متجاهال

 السيد دياب ما هو، لألسف، إال ظاهرة من ظواهر    لكّن 
ً
الذي قابلت بھ الص�ن ال�حافي�ن    التوّدد الناجح تماما

 � و��    -املصر��ن. فحّدث وال حرج عن اإلجازات املدفوعة، و�دراج األهرام
ً
�  ال�حيفة اليومية األوسع انتشارا

ثبت إطالق ا�حزب الشيو�� الصي�ي �حملة ساحرة  مما يشبكة أخبار ا�حزام والطر�ق،    �أحد أعضاء  -البالد

 . وخارجها�� مصر  ھ استمالة مس��دفي من أجل

ع�� امتداد املؤتمر الذي استمّر ثالث ساعات، قّدم عدة أفراد من األويغور عروض فيديو ع�� اإلن��نت. وقد 

  �� بھ  يتمتعون  الذي  املرتفع  املعي�ىي  املستوى  ع��  لل��ك��  جهيدة   
ً
جهودا يبذلون  أ��م  و�ان بدا  شينجيا�غ. 

م�ن البارز�ن يوسبجان ياسنجان  
ّ
من األويغور، �عيش �� شينجيا�غ، و�ان   . ياسنجان �خصأحد هؤالء املت�ل

 �� "أو فيلم"،  
ً
قطعت شركة تصنيع قطع غيار ال�ام��ات والهواتف الذكية ال�ي �انت آبل قد  و��  �عمل سابقا
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آذار/مارس    عالقا��ا  �� ا�ج��ي.    2021��ا  العمل  ع��  باعتمادها  مزاعم  انتشار  املؤتمر،  �سبب  توّسع خالل 

  جا�ي، ووجبات حالل، مئعة �� "أو فيلم"، حيث �ان العّمال يحصلون ع�� سكن  ياسنجان �� ظروف العمل الرا

 با�حجم الكب�� لھ وألصدقاء �انوا قد زاروه   مع "اح��ام الشركة لعادا��م وتقاليدهم".
ً
كما عرض ياسنجان صورا

 أّن أصدقاءه "حسدوه" ع�� نمط حياتھ 
ً
 .هذا أثناء عملھ �� "أو فيلم"، زاعما

 من التمجيد إ�� النقد الالذع. فانتقل يتحّدث   شارف  ما لكن عند
ً
ياسنجان ع�� إ��اء خطابھ، تحّولت ن��تھ فجأة

شينجيا�غ. فزعم عن تقار�ر لوسائل إخبار�ة "أجنبية" تتناول ف��ا ان��ا�ات حقوق اإل�سان والعمل ا�ج��ي ��  

، ال بل جزء من مؤامرة
ً
ك��ى لقمع األويغور، و�بقا��م �� حالة    ياسنجان أّن هذه التقار�ر اإلخبار�ة �اذبة تماما

 من البطالة، وعرقلة التنمية االقتصادية �� شينجيا�غ.  

 

 من حفنة من األويغور 
ً
إال واحدا ا�حكومة وجهازها    ليس ياسنجان  لهم  الذين ترّوج 

إلن�ار  محاوال��ا  من  كجزٍء  ا�خارج،  أم ��  الداخل  ذلك ��  أ�ان  بحماس،  اإلعالمي 

 الفظائع ال�ي تحدث �� شينجيا�غ.  

 

 ع�� اإلطالق.  
ً
�� متا�عة  اليم�ن  إ��  اليسار    من راحت عيناه تتنّقالن    فقد لكّن خطاب ياسنجان لم يكن مرتجال

 ب�لمة  أّن   مما أو�حيقرأه،    للنّص الذي �ان
ً
، �لمة

ً
 خطابھ �ان محّضرا

ً
. وقد تضّمنت الكث�� من جملھ ، سلفا

  �� ��ا  أد��  �ان قد  �عليقات سابقة  تنظيمحول شينجيا�غ،    مؤتمر �حفياقتباساٍت مباشرة من  وزارة   من 

 من املؤتمر الذي ا�عقد �� مصر.  2021ا�خارجية الصينية �� أوائل شباط/ف��اير  
ً
، أي قبل أر�عة أشهر تقر�با

متھوليس هذا فحسب، ال بل إّن خطاب ياسنجان �� مؤتمر �حفي آخر  
ّ
وزارة ا�خارجية حول شينجيا�غ،    نظ

 لذاك الذيم�ىي  �عد  
ً
 عمليا

ً
��    مقال تاله �� مصر، وقد أعيد �شره ��    شهر�ن ع�� مؤتمر مصر، �ان مطابقا

ستؤول إ��   أ�اذيب السياسي�ن الغر�ي�ن: مؤامرا��م  ح�عنوان "شعب شينجيا�غ يف�الصينية  �حيفة الشعب  

 "حول قضايا متعالفشل
ً
 مماثال

ً
 �حفيا

ً
مت ا�ح�ومة أك�� من ست�ن مؤتمرا

ّ
لقة �شينجيا�غ" ��  ." �� الواقع، نظ

 وحده، و�لها تضّمنت سرديات مماثلة.   2021العام 

باإلضافة إ�� ذلك، �� ما خال مشاركة ياسنجان �� مؤتمر مصر الذي حمل عنوان "شينجيا�غ م�ان رائع"، حّل 

  �� 
ً
 أيضا

ً
صادرة عن سفارات صينية   بيانات �حفيةورد ذكره ��  قد  . فأخرى   مؤتمرات �حفية ح�وميةضيفا

،  كز��وا ع�� نطاق واسع �� مختلف وسائل اإلعالم التا�عة للدولة الصينية، مثل    ظهر�� ش�ى أنحاء العالم، كما  

شبكة املنطقة ،  بيبلز داي�� ،  غوا�غمينغ داي�� ،  بيج�ن داي�� ،  إذاعة الص�ن الدولية،  �شاينا داي�� ،  �ىي �ىي �ي �� 
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ع�� االستخفاف   �لها  . وقد أجمعت عناو�ن هذه املقاالتوشبكة تياشان،  ز�جيا�غ أونالين ،  ا�جنو�ية الشرقية

أحد العناو�ن الرئيسية أّن ياسنجان وغ��ه   زعم. �� الواقع،  �� شينجيا�غ  ن��ا�ات �حقوق اإل�سانا  حدوثبفكرة  

  يدحضون األ�اذيب ا�خبيثة ال�ي �شّوه سمعة الص�ن.""

 من حفنة من األويغور الذين  �� الواقع،  
ً
لهم ا�ح�ومة وجهازها اإلعالمي بحماس،   ترّوجليس ياسنجان إال واحدا

و�كّرر أ�خاص أ�ان ذلك �� الداخل أم �� ا�خارج، كجزٍء من محاوال��ا إلن�ار الفظائع ال�ي تحدث �� شينجيا�غ.  

،   دا��م�جمل �� شهانفس اآخرون من األويغور، تّم انتقاؤهم �عناية،  
ً
ال�ي استخدمها ياسنجان �� مصر. مثال

�� مؤتمر آخر يمّجد "حالوة العيش �� شينجيا�غ"، حرصت سو�ينور مامتم�ن، و�� امرأة من األويغور زعمت 

 أن مركز إعادة ال��بية �� الص�ن "
ً
 جديدة

ً
قائمة األدوات واملنافع نفسها ال�ي قّدمها لها   رتكرا"، ع��  منحها حياة

 رئيسها �� العمل. 

  

عن   الصينية  لل��و�اغندا  ترّوج  ل�حكومة  تا�عة  معّرفة  غ��  جهات  الكواليس:  وراء  من  دعم 

 شينجيا�غ ع�� اإلن��نت 

رّوج إعالم الدولة وامل�اتب ا�ح�ومية �� الص�ن ألحدا��ا ومؤتمرا��ا الدعائية املوّسعة ع�� نطاق شامل. لكّن ي

ف عند هذا ا�حّد. فقد أحيطت  
ّ
 األمر لم يتوق

ً
 و�تقانا

ً
 بدعاية أك�� مكرا

ً
مؤتمرات "شينجيا�غ م�ان رائع" أيضا

الواقع،   ر�ن لم يكشفوا عن صال��م باإلعالم اململوك للدولة. �� 
ّ
أّن هؤالء   اكتشفمن مؤث �� ميبورو  فر�قنا 

ي ر�ن 
ّ
بـاملؤث ا�حتوى  ينتجون  فهم  النطاق:  واسع  بجمهور  الس��داف    38تمتعون  و�تباهون    180لغة  دولة، 

 ع. مليون متا� 67 حوا�� بامتالكهم 

ر�ن، فيحاء وا�غ (
ّ
رة   王馨من هؤالء املؤث

ّ
ع�� أسلوب ا�حياة، تتحّدث العر�ية بطالقة. عاشت  بالصينية) و�� مؤث

 1.5  حوا��  �� مصر، حيث �انت تنشر محتوى وسائل اإلعالم التا�عة ل�ح�ومة الصينية باللغة العر�ية، ولها  

. ورغم عدم كشفها عن ذلك ع��  
ً
مليون متا�ع ع�� فا�سبوك، إ�ستاغرام، تو���، تيك توك و�وتيوب مجتمعة

ل    فإّن   �عض املنصات،
ّ
 وا�غ موظفة �� إذاعة الص�ن الدولية، و�� وسيلة إعالمية تا�عة للدولة �ش�

ً
 أساسيا

ً
 ركنا

 بالبث املباشر. �شرت وا�غ  )大外宣ال�ي تقودها الص�ن (  �اغندا ا�خارجية الك��ى حملة ال��ومن  
ً
ملؤتمر   رابطا

لكنھ   .آالف مشاهدة ومئات التعليقات والتفاعالت  6  حوا��  مصر ع�� صفح��ا ع�� فا�سبوك. فنال الفيديو  

وا�غ   فيھ  أنكرت  الذي  الوحيد  املنشور  أيار/مايو حدوث  ليس  شهر  ففي  شينجيا�غ.   �� ا�جماعية  الفظائع 

�عنوان  الفائت،   �حفية  إحاطة   �� وا�غ  مشاركة  جلسة  "و�عد  أّن  أعلنت  شنجيا�غ"،  مواط�ي  من  قصص 

ھ �عض وسائل اإلعالم الغر�ية." املناقشة �� ذلك االجتماع "�ش�� إ�� عدم حدوث "اإلبادة ا�جماعية" كما تزعم

 ع�� حسا��ا ع�� وسائل التواصل االجتما�� ح�ى اليوم (راجع الصورة أدناه). 
ً
 وما زال إعال��ا هذا منشورا
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 تحليل التكتي�ات األوسع لل��و�اغندا واملعلومات املضللة، وكيفية التعامل معها 

ع� عقو�ات  بفرض  العالم  أنحاء  مختلف  من  ا�ح�ومات  بدء  الصي�ي،  مع  الشيو��  ا�حزب  من  مسؤول�ن   �

  
ً
�� شينجيا�غ منذ العقد الفائت ُيصّنف باإلبادة ا�جماعية، واالع��اف رسميا بأن ما يحدث  واالع��اف رسميا

 بكث��.  حملة ال��و�اغندا  باتت
ً
شملت جهود بيج�ن ف  الرسمية ال�ي يقودها ا�حزب إلن�ار هذه ال��م أك�� عدائية

العالم   أنحاء  مختلف   �� ُعقدت  ال�ي  رائع"  م�ان  "بيج�ن  مؤتمرات  كسلسلة  صر�حة،  برو�اغندا  حمالت 

 عن  اإلسالمي،  
ً
ر�ن أو ا�حسابات الوهمية لنشر رسائ فضال

ّ
نة أك��، �استخدام املؤث

ّ
تنكر حدوث ل  رسائل مبط

و�وتيوب وتو���  فا�سبوك  ع��  ا�جماعية  أغلبية و .  اإلبادة  ذات  دول  عدة   �� الطر�قة  هذه  إ��  الص�ن  �جأت 

، حيث القت �عض النجاح. ومن األمثلة امل�حوظة وتركيا،  و�اكستان،  ومال��يا،  و�يران،  أندونيسيامسلمة، مثل  

رّدد جمل ، ال بل  الباكستانية  ري، نائب رئيس ا�جمعية الوطنيةع�� ذلك باكستان، حيث شارك قاسم سو 

بحذاف��ها الصي�ي  الشيو��  املؤتمر  ا�حزب   �� 
ً
ونافيا شينجيا�غ،   �� األخ��ة  االقتصادية  التنمية  ع��   

ً
مثنيا  ،

، استضافت الص�ن مؤتمرات مشا��ة �� دول ذات أك��ية غ�� كذلكلغرب.  ال�ي يرّوج لها ا"ال��و�اغندا ال�اذبة"  

،  .  املتحدة   الواليات و  سويسرا،  روسيا،  اليابان،  إيطاليا،  أملانيا،  فر�سا،  كندا،  ب�جي�ا،  أس��اليامثل  مسلمة،  
ً
إذا

 حيثما نظرت، ال يتوا�ى ا�حزب الشيو�� الصي�ي عن إن�ار جرائمھ �ش�ل حثيث ع�� مسامع �ل من يص�� إليھ. 

 

 لتلميع صورة أعمالھ �� شينجيا�غ
ً
 �جوميا

ً
خذ ا�حزب الشيو�� الصي�ي موقفا

ّ
 ع�� ات

ً
، مضيفا

 إجراءات الرقابة ال�ي يطّبقها حمالت استباقية لنشر املعلومات املضللة حول العالم.  

 
م باملعلومات والسرديات املنتشرة عن شينجيا�غ 

ّ
خالل السنوات املاضية، بذلت الص�ن قصارى جهدها للتحك

بناًء ، والرقابة، والضغوطات االقتصادية.  القوة ا�حادةمجموعة من تكتي�ات  من خالل توظيف  �� ا�خارج،  

من خالل االمتناع عن تجديد    2015عام  أج��ت ال�حافية الفر�سية أورسوال غوتييھ ع�� مغادرة البالد  عليھ،  

مسؤولون صينيون الوسائل �� تايوان، أرغم  و�سبب طر�قة �غطي��ا لألحداث �� شينجيا�غ.    ،تمادهاأوراق اع 

ز ع�� شينجيا�غ، كشرط أسا�ىي للوصول إ�� سوق اإلعالم الواسع �� بّر    حذف التغطية ال�ي  ع��   اإلعالمية
ّ

ترك

مشا��ة لشراء صمت الدول الشرق األوسطية القو�ة،    اقتصادية حوافز  الص�ن الرئي�ىي. كما قّدمت بيج�ن  

الدول ذات األغلبية   بالفعل، دأبت�السعودية، واإلمارات، وقطر. فنجحت هذه ا�خطوات �� فرض الطاعة:  

مصر،   مثل  ع��  والسعوديةاملسلمة  واإلمارات  الشيو��    األويغور   �سليم،  ا�حزب  طلب  ع��  بناًء  الص�ن  إ�� 

�� السنة باعتمادها  بيج�ن  ال�ي بدأت  جراءات  اإل ّن  لك  الصي�ي، منذ أن بدأ القمع الواسع النطاق �� شينجيا�غ.
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 لتلميع 
ً
 �جوميا

ً
خذ ا�حزب الشيو�� الصي�ي موقفا

ّ
ات  أك�� عدائية �� السياسات: فقد 

ً
املاضية �عكس تحّوال

ع��  
ً
مضيفا شينجيا�غ،   �� أعمالھ  املعلومات   صورة  لنشر  استباقية  حمالت  يطّبقها  ال�ي  الرقابة  إجراءات 

   عالم. املضللة حول ال

  �� أّن الديمقراطية ت�ون �� خطاب قبولها �جائزة نو�ل للسالمأو�حت ال�حافية الفيليبينية مار�ا ريسا،   ،

ُ�سمح للمعلومات املضللة بالت�اثر واالزدهار من دون حسيب وال رقيب. �� هذا اإلطار، هناك عدة خطر عندما  

ا�حقيقة يمكننا ع��ها ت�خيم صوت  ا�حزب   ،طرق  �شّ��ا  ال�ي  العدائية  املعلومات املضللة  مل�افحة حمالت 

الصي�ي ع   الشيو��   ،
ً
أوال شينجيا�غ.   �� ا�جماعية  اإلبادة  من  ذمتھ  ت��ئة  التواصل ��دف  وسائل  منصات   ��

من حيث تصنيفها وسائل إعالم ا�ح�ومة الصينية والشر�ات التا�عة لها ع�� أ��ا   االجتما�� أداء عمل أفضل 

سقة  تحقيقات، إ�� جانب بحثنا، أظهر �� هذا اإلطاركذلك. 
ّ
بعا سياسات غ�� مت

ّ
أخرى، أّن فا�سبوك وتو��� ات

 عندمو�ضافة التنب��ات الالزمة  عند تصنيف ا�حسابات بمثل هذه التصنيفات
ً
ا ت�ون الشر�ات التا�عة ، خاصة

  أبحاث أخ��ة ، أظهرت  و�� الواقعغ�� اللغة اإلنجل��ية.  �  تنشر معلوماتأو عندما    البيضاءأل�خاص من البشرة  

  ع�� فا�سبوك باإلضافة إ�� ذلك،  هذه التسميات �ساعد �� �جم انتشار املعلومات املضللة �� مراحلها األو��.  أّن  

 حسابات السايبورغ ال�ي تقوم باإل�جاب التلقائيإجراءات أك�� صرامة ع��    تطبيقبدوره  
ً
، مما ي�خم زورا

عام   بالفعل،  منّصتھ.  ع��  الصينية  للدولة  اململوكة  اإلعالم  وسائل  ت2019شعبية 
ّ
احتل اإلعالم   ،  وسائل 

الصينية   من  ا�ح�ومية  مراتب  شعبية  ب�نخمس  ذات  إخبار�ة  صفحات  ست  فا�سبوك   أك��  ع��  العالم   ��

غات  و (ا�حظور �� الص�ن).  
ّ
 لصو�� زا�غ، إحدى املبل

ً
�عود الكث��  �� فا�سبوك،    ةسابقة  موظفعن الفساد و وفقا

 من نقرات اإل�جاب واملتا�عة لصفحات فا�سبوك إ�� حسابات وهمية. 

 

ع العالم اإلسالمي والعر�ي تكثيف الضغوطات  املد�ي ��  ��  ع�� مجموعات ا�جتمع 

وا�حكومات   األعمال  شر�ات  من  تجاهر �ّل  ال�ي   ل�ي  املستمرة  للفظائع  بتنديدها 

 يرتك��ا ا�حزب الشيو�� الصي�ي ضد األويغور.  

 

 
ً
ع�� مجموعات ا�جتمع املد�ي �� العالم اإلسالمي والعر�ي تكثيف الضغوطات ع�� �ّل من شر�ات األعمال  ،  ثانيا

تجاهروا�ح�ومات   األويغور   ل�ي  ضد  الصي�ي  الشيو��  ا�حزب  يرتك��ا  ال�ي  املستمرة  للفظائع  و�� بتنديدها   .

أك�� من أر�ع�ن منظمة مجتمع مد�ي   قاطعت،  2021الواقع، بدأ الكث�� م��ا يفعل ذلك. فمنذ أيلول/سبتم��  

شينجيا�غ. مسلمة سلسلة فنادق الهيلتون منذ انتشار تقار�ر عن بنا��ا فندق فوق أطالل م�جد تّم هدمھ ��  
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يمارس أن  التنسيق العاملي ب�ن املنظمات غ�� ا�ح�ومية املعنية بحقوق اإل�سان    شأنباإلضافة إ�� ذلك، من  

البحث  أّن  بالذكر  جدير  الصوت.  رفع   �� الراغب�ن  غ��  السلطة  أ�حاب  ع��  �شدة  مطلو�ة  ضغوطات 

  .
ً
كشفت عن وجود ان��ا�ات �� سلسلة اإلمداد  قد    �انت  تقار�رفقد أّدت  االستقصائي يتمتع ��ذه القوة أيضا

إ�� الضغط ع�� شر�ات متعددة ا�جنسيات، ونجحت �� استئصال العمل ا�ج��ي �� شينجيا�غ من سالسل  

الشيو��    األبحاث و�فضل  اإلمداد.   ا�حزب  اضطر  امل��انية،  ومستندات  ا�ح�ومية  املناقصات  تناولت  ال�ي 

 ع��    2018عام    ن��تھ �غي��  إ��  الصي�ي نفسھ  
ً
لت انقالبا

ّ
واإلقرار بوجود "معسكرات إعادة ال��بية"، �� خطوة ش�

   سياستھ السابقة املتمثلة باإلن�ار.

  ،
ً
ال��و�اغندا أخ��ا حمالت  تدفق  عرقلة  مسؤولية  اللي��الية  الديمقراطية  األنظمة   �� املشّرعون  يتحّمل 

القانون . ع�� سبيل املثال، يمكن  اإللك��ونية وغ�� اإللك��ونية، من خالل الضغط إلجراء إصالحات  تطبيق 

ل�جم ال��و�اغندا   أقّرتھدة قد  األم���ي لت�جيل الوكالء األجانب �ش�ل أفضل، وهو قانون �انت الواليات املتح

ق  قوان�ن  عدة  أّن  إ��  اإلشارة  وتجدر  الثانية.  العاملية  ا�حرب  خالل  األم��كي�ن  �س��دف  �انت  ال�ي  د  الناز�ة 

. كما 
ً
قّر �� تايوان مؤخرا

ُ
اسُتلهمت، �� جزء م��ا، من نجاحات هذا القانون، كقانون م�افحة التسلل الذي أ

من خالل االستمرار �� �شر األدلة عن   ،قيمها التأسيسيةاالل��ام بروح  يمكن لألنظمة الديمقراطية اللي��الية  

اءات املضادة، لن يبقى سوى أمل ضعيف بإ��اء من دون هذه اإلجر ف ان��ا�ات حقوق اإل�سان �� شينجيا�غ.  

 ، أو وضع حّد للمعلومات املضللة ال�ي تنشرها شينجيا�غ �� هذا الشأن.  الفظائع ا�جماعية �� شينجيا�غ

 

"، و�� شركة إلجراء ميبورومونا�و هو رئيس قسم األبحاث والتطو�ر ومدير األبحاث املتعلقة بالص�ن �� "نيك  

ميبورو  �� التحاليل  مدير  فهو  إيد،  �ولن  أما  املضللة.  املعلومات  حول  وأبحاث  املبادرات  تحليالت  ورئيس   ،

 .Eide_@و NickMonaco_@  البحثية املتعلقة بالشرق األوسط وشمال أفر�قيا. يمكنك متا�ع��ما ع�� تو��� ع�� 

 

ل اآلراء الواردة �� ه
ّ
ف�ن وتحليلهما، وال �عكس بأي ش�ل من األش�ال أف�ار الصندوق تمث

ّ
ذا البحث أف�ار املؤل

 الوط�ي للديمقراطية أو موظفيھ. 
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