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بقلم كريستوف ديلوار
األمني العام

مبهم متا ًما ،ولكن ميكن للمرء أن يأمل أن ميتد مجال
وبالطبع ،ظل جوهر النظام االجتامعي والسيايس ً
العمل الصحفي شيئًا فشيئًا إىل كل موضوع ،مبا يف ذلك األكرث أهمية .ميكن للمرء أن يتخيل دوامة
الجاذبية ،ألنه يف الصني يجب غزو الحريات من األطراف إىل املركز.
وضع الرئيس يش جني بينغ ،الذي يتوىل السلطة منذ عام  ،2013ح ًدا وحش ًيا لهذا االنفتاح الجزيئ،
وأعاد ثقافة إعالمية تليق بالعرص املاوي ،حيث أصبح الوصول إىل املعلومات بحرية جرمية ،وتقديم
املعلومات جرمية أكرب .تحتل الصني ،أكرب سجن يف العامل للصحفيني ،املرتبة  177من أصل  180يف مؤرش
حرية الصحافة العاملي لعام  ،2021أي مكانني فقط فوق كوريا الشاملية ،وهي دولة تعترب فيها الصحافة
مرادفة لدعاية الدولة.
يخضع تجديد أوراق اعتامد الصحفيني الصينيني اآلن الختبار معرفة «رأي» الرئيس ويتم فحص بصمتهم
عىل الشبكات االجتامعية .يف ظل جنون سيطرته ،يفكر النظام حتى يف حظر وسائل اإلعالم الخاصة يف
املستقبل القريب .إنه كابوس .مل يرتك القمع هونغ كونغ تنعم بالحرية ،والتي كانت ذات يوم رائدة يف
حرية الصحافة ،حيث يتم اآلن تنفيذ عدد متزايد من االعتقاالت باسم األمن القومي يف هونغ كونغ.
هذه «الردة الكبرية إىل الوراء» للصحافة يف الصني أصبحت مرعبة للغاية بالنظر إىل أن النظام لديه
موارد مالية ،وتكنولوجية هائلة متكنه من تحقيق أهدافه .إن نظامها املتطور للرقابة عىل اإلنرتنت،
«الجدار الناري العظيم» يُبقي مليار مستخدم لإلنرتنت يف الصني منعزلني عن العامل ،بينام يقوم جيش
من املراقبني بفحص الرسائل الخاصة بحثًا عن محتوى تخريبي مزعوم .يف املستقبل القريب ،يهدد انتشار
تقنيات املراقبة القامئة عىل التعرف عىل الوجوه ،والذكاء االصطناعي ،والضامن االجتامعي بجعل رسية
مصادر الصحفيني وهمية.
يف تقرير سابق نُرش يف عام  2019بعنوان مطاردة الصني لنظام إعالمي عاملي جديد ،أوضحنا كيف تنفق
بكني ببذخ لوضع حد لدور الصحافة كقوة مضادة وتطويعها بحيث تصبح أداة يف خدمة الدعاية لصالح
الدولة .توفر مبادرة الحزام والطريق ،مرشوع التنمية االقتصادية الدولية الذي أطلقته الصني ،ويضم 139
دولة (ثلثا سكان العامل) ،جميع الفرص للنظام لتحقيق هذا الطموح.
إذا واصلت الصني هذا السباق املحموم إىل الوراء ،فقد يفقد املواطنون الصينيون األمل يف أن يروا يو ًما
ما حرية الصحافة يف بلدهم ،وقد ينجح نظام بكني يف فرض منوذجه املعادي محليًا وخارجيًا...
لكن من املمكن أيضً ا أن يؤدي التحكم يف املعلومات يف النهاية إىل إلحاق الرضر بالنظام نفسه ،ومن
خالل منعه من تنفيذ إصالحات ،مام يجعل تعبئة الجامهري غري فعالة من خالل الدعاية .بشكل عام،
من املمكن أن تؤدي التحقيقات الصحفية التي يجريها الصحفيون الصينيون واألجانب إىل رفع زاوية
متزايدة االتساع من الحجاب.
نعم هذا ممكن.
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عدد متزايد من العقبات
أمام المعلومات
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• قانون األمن القومي (هونغ كونغ)
تم اعتامد قانون األمن القومي يف  30يونيو  2020من قبل نظام بكني إلنهاء االحتجاجات املؤيدة للدميقراطية يف هونغ كونغ .ومنذ ذلك الحني،
استخدم هذا النص الغامض والشامل عن عمد كذريعة لقمع األصوات املستقلة باسم مكافحة «اإلرهاب» و»االنفصال» و»الفتنة» و»التواطؤ مع
القوات األجنبية» ،وهي أربع جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبة اإلعدام يف بر الصني الرئييس وكث ًريا ما تُستخدم ضد الصحفيني.

• جدار الحماية العظيم
يشري مصطلح «جدار الحامية العظيم» إىل جهاز الرقابة عىل اإلنرتنت الصيني ،ويقارن دوره كجدار حامية للكمبيوتر بسور الصني العظيم املعروف.
النظام ،والذي يسمح بحظر املواقع التي تعترب غري مرغوب فيها ومراقبة التبادالت ،تزداد صعوبة التحايل عليه.

• دعوة «وقت الشاي»
إن دعوة «وقت الشاي» غري الضارة واملخادعة من املسؤولني عن الرقابة أو الدعاية هي طريقة مثبتة لرتهيب الصحفيني الصينيني واملراسلني
األجانب .هذا االجتامع ،الذي يُلقى خالله الصحفيون محارضات بطريقة ودية نسبيًا ،غالبًا ما يكون مبثابة التحذير األخري قبل االعتقال أو الطرد.

• عيون المتطفلين على اإلنترنت
تتم مراقبة مجموعات املناقشات الصينية عرب اإلنرتنت عن كثب ،ويتحمل مديروها املسؤولية الجنائية عن محتواها .من جانبها ،أصبحت شبكة
 WeChatاالجتامعية مبثابة حصان طروادة لجهاز الرشطة :املحادثات الخاصة التي تستضيفها ،غري املشفرة ،ميكن أن تشاهدها السلطات دون سبب
رسمي وتستخدم عادة كدليل يف املحاكامت.

• تطبيق الهاتف الذكي Study Xi, Strengthen the Country
منذ أكتوبر  ،2019أُجرب الصحفيون الصينيون عىل تنزيل تطبيق  ،Study Xi, Strengthen the Countryوهو تطبيق الهاتف الذيك الذي يهدف إىل
تعزيز الدولة لتلقي وتجديد بطاقاتهم الصحفية .يسمح التطبيق لألطراف الخارجية بتنفيذ األوامر وجمع املعلومات الشخصية دون علم املستخدم،
مام يعرض الصحفيني ومصادرهم للخطر.

• جيوش القائمين على النظام
«جيش فيفتي سنت» ( ،)Fifty Cent Armyاملكون من مسؤويل دعاية هواة يدفعون نصف يوان صيني (مثانية سنتات أمريكية) لكل منشور يغمر
اإلنرتنت بالتعليقات املؤيدة للنظام ،بينام تقوم كتيبة من املتصيدين ،تسمى ليتل بينكس» ،»Little Pinksمبضايقة أولئك الذين ينتقدون الحكومة
عىل الشبكات االجتامعية املحلية واألجنبية .تم تعزيز هذا اإلعداد مؤخ ًرا من خالل مجموعة من الشخصيات املؤثرة من األجانب الذين تكون
حساباتهم مزيفة أحيانًا وتتمثل مهمتهم يف تشويه سمعة الصحفيني الغربيني.

• تعليمات الحزب اليومية
وسائل اإلعالم الصينية ورشكات اإلنرتنت ،سواء كانت عامة أو خاصة ،ملزمة باتباع تعليامت الحزب الشيوعي الصيني فيام يتعلق بالقضايا التي
تعترب حساسة ،مبا يف ذلك التبت ،وشينجيانغ ،وهونغ كونغ ،وتايوان ،والفساد ،واالضطرابات االجتامعية ،واملعارضني ،وما إىل ذلك .حيث ترسل إدارة
الدعاية التابعة لحزب املجتمع الصيني ،والتي تراقب ترصفات  14وزارة ،إىل وسائل اإلعالم قامئة يومية باملوضوعات التي يجب تسليط الضوء عليها،
وقامئة أخرى باملوضوعات التي ال يجب تغطيتها تحت طائلة العقوبات.

• «المراقبة السكنية في مكان محدد»
مضلل بشكل متعمد يف عام  2012بحجة مكافحة اإلرهاب والفساد ،وال يشري إىل مجرد اإلقامة الجربية
اسم ً
تم وضع نظام االعتقال هذا الذي يحمل ً
يف املنزل ،بل يشري إىل الحبس االنفرادي يف «السجون السوداء» التابعة للنظام .هذه املعاملة القاسية ،التي تنتهك الحق يف الدفاع القانوين وغالبًا ما
تكون مصحوبة بأعامل تعذيب ،تُستخدم بانتظام لتحطيم الصحفيني املستقلني جسديًا وعقل ًيا.

• اعترافات تلفزيونية قسرية
يُجرب الصحفيون املحتجزون من قبل النظام أحيانًا عىل «االعرتاف» بجرامئهم املزعومة عىل التلفزيون الحكومي ،وهو عمل يتعارض مع كرامة
اإلنسان وافرتاض الرباءة الذي يفرتض أنه يكفله الدستور الصيني .وفقًا ملنظمة  Safeguard Defendersغري الحكومية ،فقد بثت القنوات الحكومية
الصينية اعرتافات قرسية ملا ال يقل عن  93ضحية منذ عام  ،2013مبا يف ذلك  30صحف ًيا وعامالً يف وسائل اإلعالم ،معظمهم قبل عقد محاكامتهم.
5
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كيف أعلنت
بكين الحرب
على الصحافة

•

اختبار أيديولوجي ،رقابة ،تحرش :منذ أن توىل الرئيس يش جني بينغ السلطة يف أوائل
عام  ،2013شدد الحزب الشيوعي الصيني سيطرته بشكل كبري عىل الصحفيني .وبغض
متهم باإلرضار
النظر عن املوضوع ،فإن من يرفض االنصياع للرواية الرسمية يكون ً
بالوحدة الوطنية.

•

إن مجرد التحقيق يف موضوع يعترب من املحرمات ،أو نرش معلومات خاضعة للرقابة
ميكن أن يؤدي إىل سنوات من االحتجاز يف سجون غري صحية ،حيث ميكن أن تؤدي
املعاملة السيئة إىل املوت .ومع ذلك ،ال يزال عدد من الصحفيني ووسائل اإلعالم
املستقلة يقاومون ويواصلون تغطيتهم عىل الرغم من الخطر.
© Fred Dufour / AFP
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إحكام الحزب قبضته
على اإلعالم
انتشار الخطوط الحمراء

« 23يوليو  • 2021فيام يتعلق باألمطار الغزيرة التي ترضب خونان وأماكن أخرى ،قم بتحويل تركيز
التقارير نحو التعايف بعد الكوارث .بدون إذن مسبق ،ال تنرش صو ًرا غري مرصح بها تُظهر جثثًا ،وال تتبع
نربة حزينة مبالغ فيها ،أو تضج باألحداث املاضية ،أو تربط بينها .التقيد الصارم باملعلومات املوثوقة
فيام يتعلق بإحصاءات اإلصابات أو األرضار يف املمتلكات • .ال تقم باإلبالغ عن قضية رضائب شينغ
شوانغ • .سيعقد مجلس الدولة صباح اليوم مؤمت ًرا صحف ًيا حول تعقب أصول كوفيد  .19 -ال تبلغ».
يف هذا اإلشعار الذي تم إرساله إىل وسائل اإلعالم يف  23يوليو  2021والذي كشفت عنه وسائل اإلعالم
عرب اإلنرتنت  ،China Digital Timesأُمر الصحفيون بتقليل تأثري الفيضانات القاتلة التي رضبت وسط
شخصا عىل األقل ،وترك  50يف عداد املفقودين ،وتهجري مئات
الصني يف ذلك الشهر (قيل إنها قتلت ً 302
اآلالف) وعدم التحقيق يف األسباب ،وعدم التشكيك يف الحصيلة الرسمية .كام طُلب منهم تجاهل قضية
تهرب رضيبي ضخمة تتعلق بتشينغ تشوانغ ،املمثلة الصينية الشهرية (سيتم تغرميها  46مليون دوالر
أمرييك) ،باإلضافة إىل قيام الحكومة الصينية بنسف مرشوع منظمة الصحة العاملية للتحقيق يف أصول
جائحة كوفيد  .-19كل يوم ،ترسل إدارة الدعاية بالحزب الشيوعي الصيني مثل هذه التعليامت إىل جميع
وسائل اإلعالم الصينية ،والتي يتعني عليها اتباعها حرف ًيا ،أو مواجهة العقوبات.
يف السنوات األخرية ،شهد عدد «الخطوط الحمراء» ،وهي املوضوعات التي من املحظور تغطيتها عىل
الصحفيني ،ارتفا ًعا هائالً .ال يتعني عىل الصحفيني فقط اتباع الرواية الرسمية فيام يتعلق باملوضوعات التي
تعترب حساسة ،مثل التبت وتايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ والفساد واالضطرابات االجتامعية واملعارضني،
إلخ ،ولكن اآلن ،يحدث انتهاك صارخ للامدة  35من الدستور الصيني والتي تكرس «حرية التعبري [و]
الصحافة» ،كام يُجرب الصحفيون عىل اتباع إرشادات الحزب يف كل من اختيار مقاالتهم ومعالجاتهم.

الرشح :حركة  ،MeToo#العالقات بني الصني
وتايوان ،احتجاجات التبت وهونغ كونغ:
عدد قليل جدًا من املوضوعات يفلت من
الرقابة.

© Noel Celis / AFP
© Lobsang Wangyal / AFP
© Makoto Lin / Office of the
)President (Taiwan
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ميكن للصحفيني اآلن فقط التحقيق يف القضايا التي تجري معالجتها بالفعل من قبل السلطات ،مام يحرمهم من إمكانية نرش معلومات جديدة.
يف عام  ،2015تم سحب الفيلم الوثائقي للصحفي تشاي تشينغ« ،تحت القبة» ،نتيجة تحقيق استمر ملدة عام يف مشكلة التلوث يف الصني ،من
منصات الفيديو الصينية بعد أسبوع من صدوره.
يف مارس  ،2021تم إدخال حكم يف القانون الجنايئ الصيني لحظر أي مناقشة تتحدى الرواية الرسمية لألحداث التاريخية الصينية .بعد شهرين
فقطُ ،حكم عىل املعلق السيايس والصحفي السابق كيو تسيمينغ ،الذي شكك يف شفافية النظام الصيني فيام يتعلق بصدام حدودي عنيف بني
الجنود الصينيني والهنود يف يونيو  ،2020بالسجن مثانية أشهر بتهمة «التشهري باألبطال والشهداء».
نهاية التعددية واالنفتاح
خالفًا لالعتقاد السائد ،مل تكن الرقابة دامئًا شديدة القسوة يف الصني .منذ نهاية  ،1990وال سيام يف ظل فرتيت رئاسة هو غينتاو بني عامي 2003
و ،2013استفادت وسائل اإلعالم الصينية من مسارات الحرية الضيقة التي جاءت مصاحبة للتنمية االقتصادية للبالد .بدأ عدد منهم باالنفتاح
عىل الصحافة االستقصائية وتعددية الرأي ،بقيادة جريدة  Southern Weeklyالشهرية ومقرها قوانغتشو (باللغة الصينية :نانفانج تسومو) ،التي
قصصا حول مواضيع تقدمية مثل الفساد ،والفقر يف املناطق الريفية.
اشتهرت يف ذلك الوقت بنربتها املستقلة ،ونرشت ً
كان هذا هو الحال أيضً ا بالنسبة للصحفي االستقصايئ وانج كيقني وفريقه يف صحيفة  ،China Economic Timesالذي كشف عمله عن فضائح
الفساد والصحة العامة مثل «قرى اإليدز» يف عام  ،2001والتي علم من خاللها العامل أن  2مليون نسمة من سكان الريف باعوا دماؤهم للبقاء
عىل قيد الحياة أصيبوا بفريوس نقص املناعة البرشية  /اإليدز .كام كشفوا عن وباء السارس (املتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة) يف عام ،2003
والذي متت تغطيته بعد ذلك ومناقشته يف وسائل اإلعالم الصينية.
الصحفيون االستقصائيون «أنواع منقرضة»

ال يوجد موضوع يمكنه تفادي الرقابة

وضع وصول الرئيس يش جني بينغ إىل السلطة يف مارس  2013حدا ً لهذا االنفتاح الخجول .ومن املفارقات أن الرئيس ،الذي كانت عائلته ضحية
للثورة الثقافية ،قد أعاد ثقافة إعالمية تليق بالعرص املاوي .تحت ستار الحملة عىل «الشائعات عرب اإلنرتنت» والتي امتدت الحقًا إىل أي محتوى
«مبتذل» ،استوىل القائد الجديد برسعة كبرية عىل وسائل اإلعالم املحرتفة بينام كان يقود حملة قمع عنيفة ضد الصحفيني ،واملدونني غري املحرتفني.

من الكوارث الطبيعية إىل حركة  ،MeToo#ومن الحياة الجنسية للطالب ،إىل السياسات االقتصادية واملالية،
أو حتى االعرتاف باملهنيني الصحيني أثناء أزمة كوفيد  ،19 -هناك عدد قليل ج ًدا من املوضوعات التي
تتفادى الرقابة .يف أبريل  ،2020قال ديفيد باندورفسيك ،املدير املشارك ملركز أبحاث مرشوع اإلعالم الصيني،
يف مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إن قيادة الحزب الشيوعي الصيني تعترب الصحافة «تهدي ًدا الستقرار
النظام».

لقد أدت «حرب» الحكومة عىل الصحافة االستقصائية إىل ثني غرف األخبار عن استثامر الوقت واملوارد يف التحقيقات املطولة ،واملكلفة التي
قد تتعرض للرقابة ،أو قد تؤدي إىل وقوع وسائل اإلعالم ومحرريها يف مشاكل إدارية وقانونية خطرية .وفقًا لـدراسة أجرتها جامعة صن ياتصني
ومقرها قوانغتشو ،حيث استشهدت بها منظمة فريدوم هاوس غري الحكومية ومقرها الواليات املتحدة ،انخفض عدد الصحفيني االستقصائيني يف
الصني بنسبة  58٪بني عامي  2011و ،2017وهو انخفاض مثري لدرجة أن ليو هو ،صحفية مقيمة يف الصني يف مقاطعة سيتشوان والتي احتُجزت
ملدة عام بني  2013و ،2014لصحيفة  New York Timesيف عام  2019إنها أصبحت «نو ًعا منقرضً ا» .يف الواقع ،فإن معظم وسائل اإلعالم تكتفي
اآلن بإسناد مقاالتها إىل الرسائل املرسلة من وكالة دعاية شينخوا.
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الخالصة:
جرائم الجيب «إلسكات الصحافة«
إلسكات الصحفيني ،يتهمهم النظام الصيني بـ «التجسس» أو «التخريب» أو «انتقاء الخالفات وإثارة املتاعب» ،وهي ثالث «جرائم
جيب» ،وهو مصطلح يستخدمه خرباء القانون الصيني لوصف الجرائم التي تم تعريفها عىل نطاق واسع لدرجة أنه ميكن تطبيقها
عىل أي نشاط تقري ًبا.
«التجسس»
• التعريف :يُع ِّرف القانون الصيني أرسار الدولة عىل أنها «أمور تؤثر عىل أمن الدولة ومصالحها» ،ويقدم قامئة واسعة للغاية باملوضوعات
املحتملة ،لدرجة أنها قد تكون بيانات صناعية ،أو تواريخ ميالد قادة الحزب .ونظ ًرا ألن القامئة ليست شاملة ،ميكن للسلطات عىل أي
حال تصنيف أي معلومات بأثر رجعي عىل أنها من أرسار الدولة.
• األساس القانوين :املادتان  110و 111من القانون الجنايئ الصيني؛ قانون حراسة أرسار الدولة.
• أقىص عقوبة :عقوبة السجن مدى الحياة («كل من يقدم بشكل غري قانوين أرسار الدولة [ ]...إىل خارج البالد» ،واملعروف أكرث باسم
«إفشاء أرسار الدولة يف الخارج») والسجن مدى الحياة («التجسس»).
• تفاصيل أكرث :نظ ًرا ألن املحاكامت املتعلقة بأرسار الدولة املزعومة تُعقد خلف أبواب مغلقة ،فال ميكن ألي دبلومايس أو صحفي
حضورها.
• عدد الصحفيني املحتجزين حاليا مبوجب هذا االتهام :مثانية عىل األقل.
• األهداف الرئيسية :صحفيون أجانب صينيون املولد ،مثل مذيعة أخبار األعامل األسرتالية تشنغ يل ،واملعلق السيايس األسرتايل يانغ
هينغ جون ،اللذان اعتُقال يف  2020و 2019عىل التوايل ،والنارش السويدي غوي مينهاي ،املحتجز منذ عام  2015و ُحكم عليهام بالسجن
ملدة عرش سنوات يف .2020
«التخريب»
• التعريف« :كل من ينظم ،أو يخطط أو يعمل لتقويض السلطة السياسية للدولة ،واإلطاحة بالنظام االشرتايك» و»كل من يحرض عىل
تقويض السلطة السياسية للدولة ،وإسقاط النظام االشرتايك من خالل نرش الشائعات ،واالفرتاءات ،أو غري ذلك من الطرق».
• األساس القانوين :املادة  105من قانون العقوبات الصيني.
• أقىص عقوبة :السجن املؤبد («التخريب») و»أكرث من  5سنوات» («التحريض عىل تقويض سلطة الدولة»).
ملحاميي
• تفاصيل أكرث :ال يشرتط القانون إثبات وجود فعل تخريبي محتمل ،أو حقيقي لتسميته جرمية .عادة ما يتم رفض السامح
ّ
وأقارب املتهمني بتهم «التخريب» بزيارة هؤالء املتهمني.
• عدد الصحفيني املحتجزين حاليا مبوجب هذا االتهام 13 :عىل األقل.
• األهداف الرئيسية :املعلقون السياسيون مثل جوو قوان ،املحتجز منذ  31يناير  2020لنرشه معلومات عن جائحة كوفيد  ،19 -وحكم
عىل وو غان بالسجن مثاين سنوات يف عام  2017بعد رفضه لفساد بعض كبار مسؤويل الحزب الشيوعي الصيني.
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«إثارة الخالفات وإثارة المتاعب»
• التعريف« :كل من يقوض النظام العام بسلوك استفزازي ومزعج» ،واملعروف أكرث باسم «انتقاء الخالفات ،وإثارة املتاعب».
• األساس القانوين :املادة  293من قانون العقوبات الصيني.
• أقىص عقوبة :خمس سنوات سجن (عرش سنوات يف حالة التكرار).
• تفاصيل أكرث :ال يع ّرف القانون مفهوم «تقويض النظام العام» .يف عام  ،2013تم توسيع نطاق هذا القانون ليشمل املحتوى املنشور
عىل اإلنرتنت ،مام يجعله «جرمية جيب» مثالية لقمع نرش املعلومات املزعجة للنظام.
• عدد الصحفيني املحتجزين حاليا مبوجب هذا االتهام :تسعة عىل األقل.
• األهداف الرئيسية :الصحفيون غري املحرتفني مثل كاي واي و تشني مايُ ،حكم عليهام يف أغسطس  2020بالسجن ملدة  15شه ًرا
إلعادة نرش مقاالت إخبارية خاضعة للرقابة تتعلق بوباء كوفيد  .19 -ليو يانيلُ ،حكم عليها يف أبريل  2020بالسجن ملدة أربع سنوات
بسبب مقاالتها عىل اإلنرتنت حول القادة الصينيني ،و ُحكم عىل تشانغ تشان ،الحائز عىل جائزة منظمة مراسلون بال حدود  2021لحرية
الصحافة ،يف ديسمرب  2020بالسجن ملدة أربع سنوات لتغطيته املراحل األوىل من كوفيد  19 -يف ووهان.

يف فرباير  ،2016متت دعوة الصحفيني من وسائل اإلعالم الحكومية يف البالد لإلشادة بحرارة بالرئيس «يش» أثناء مروره يف جولة تفقدية.
© Ma Zhancheng / AP

قبضة السيطرة األيديولوجية
تم توضيح دور الصحفيني يف الصني يف إطار دليل الدعاية الذي يتم إعطاؤه ملسؤويل الحزب الشيوعي الصيني .تم نرش محتواه من قبل
ويكيليكس يف عام  2007ويف مذكرة داخلية من املكتب العام للجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني .هذا األخري ،املعروف باسم «الوثيقة
رقم  ،»9تم نرشه يف عام  2013من قبل مراسلة  ،Deutsche Welleجاو يو ،مام أدى إىل الحكم عليها بالسجن ملدة خمس سنوات رهن اإلقامة
الجربية بتهمة «إفشاء أرسار الدولة يف الخارج».
يف دليل الدعاية ،يوصف الصحفيون رصاح ًة بأنهم أداة للدولة «لتشكيل جيل بعد جيل من االشرتاكيني الجدد» ومن املتوقع أن يتعاملوا بشكل
صحيح مع «توازن املديح وفضح املشاكل» ،وهو تعبري ملطف يعرب عن الرقابة الذاتية للنفس .أما «الوثيقة رقم  ،»9فتعترب أن «فكرة الغرب عن
الصحافة» تتحدى «املبدأ الصيني القائل برضورة إخضاع اإلعالم ونظام النرش لالنضباط الحزيب».
يف عام  ،2016أطلق يش جني بينغ إصال ًحا إعالم ًيا كب ًريا يهدف إىل
تعزيز قبضة الحزب الشيوعي الصيني عىل وسائل اإلعالم .خالل جولة
تفقدية يف وسائل اإلعالم الرئيسية الثالثة يف البالد ( ،CCTVوصحيفة
بيبولز داييل ،ووكالة أنباء شينخوا) ،مل يرتدد يف مطالبة الصحفيني باتباع
قيادة الحزب و»نقل إرادتها ومقرتحاتها لحامية سلطتها ووحدتها» من
خالل الرتكيز عىل التقارير»اإليجابية « .مبعنى آخر :أن تكون متسقة
مع الدعاية الرسمية .طال ًبا الوالء املطلق من وسائل اإلعالم الحكومية،
يعتقد يش جني بينغ أنه «يجب أن يكون الحزب هو اسم العائلة».
© Simon Song / South China Morning Post

11

المدونات الشخصية ممنوعة
بعد عام واحد فقط ،مل يعد للصحفيني الحق يف االحتفاظ مبدونة شخصية ،والتي كانوا قادرين عىل استخدامها سابقًا ملشاركة القصص الخاضعة
للرقابة من قبل محرريهم .كام ُمنعوا من اقتباس معلومات من الشبكات االجتامعية إذا مل يتم «تأكيدها» من قبل السلطات .حتى وسائل اإلعالم
األجنبية املوجودة يف الصني مل تعد قادرة عىل نرش املحتوى بحرية عرب اإلنرتنت؛ يجب أن توافق إدارة الدولة عىل أي منشور ذي طبيعة إعالمية
قبل تحميله.

الخالصة:

اآلن ،غال ًبا ما يستخدم مصطلح «العاملون يف مجال اإلعالم» بدالً من «الصحفيني» يف البيانات الرسمية ،حتى تلك التي أدىل بها اتحاد الصحفيني
لعموم الصني (.)ACJA
دراسة فكر تشي
يف  8أكتوبر  ،2021اقرتحت اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح ،وهي وكالة تابعة ملجلس الدولة ،خطة لتشديد االستثامرات الخاصة ،والتي تحدد
أن وسائل اإلعالم املمولة من «رأس املال غري العام» لن «تشارك يف جمع األخبار وتحريرها وبثها» ،مبا يف ذلك «األخبار الصادرة عن جهات
خارجية» .يف حال إقراره ،ميكن لهذا القانون أن يرسخ القيود القامئة ويشدد قبضة النظام عىل البيئة اإلعالمية باإلضافة إىل إسكات األصوات
املستقلة املتبقية.
بعد أسبوع ،أعلنت اإلدارة العامة للصحافة واملطبوعات أن الصحفيني املحرتفني سيضطرون قري ًبا إىل الخضوع ملا ال يقل عن  90ساعة يف السنة
من «التدريب املستمر» مع الرتكيز جزئ ًيا عىل «فكر يش جني بينغ» .ستؤخذ مشاركة الصحفيني يف هذا التدريب ،وكذلك بصمتهم عىل وسائل
التواصل االجتامعي ،يف االعتبار عند تجديد بطاقاتهم الصحفية.
يف ظل والية الرئيس يش جني بينغ ،أصبح الوالء الفردي للحزب الشيوعي الصيني ولقائده رشطًا أساس ًيا للعمل كصحفي .يقع الصحفيون يف قبضة
خنق كاملة للسيطرة األيديولوجية ،والتي يرمز إليها مطلب تنزيل تطبيق التجسس  ،Study Xi, Strengthen the Countryعىل هواتفهم
الذكية.

© Reuters

أجبر الصحفيون على تنزيل تطبيق تجسس
ال يسمح تطبيق الدعاية « »Study Xi, Strengthen the Countryللنظام فقط بتقييم والء الصحفيني لعقيدته ،ولكن
أيضً ا بالتجسس عىل محتوى هواتفهم الذكية.
منذ أكتوبر  ،2019من أجل الحصول عىل بطاقاتهم الصحفية وتجديدها ،كان عىل الصحفيني الصينيني اجتياز اختبار الوالء
لعقيدة الحزب الشيوعي الصيني ،والرئيس يش جني بينغ ،وهو اختبار متاح فقط يف تطبيق الهاتف الذيك Study Xi,
 ،Strengthen the Countryمام يجربهم عىل تنزيله.
ومع ذلك ،كشفت رشكة األمن السيرباين األملانية  Cure 53أن التطبيق ،الذي صممه عمالق التجارة اإللكرتونية  Alibabaمن
أجل  ،CCPميكن أن يتيح جمع املعلومات الشخصية دون علم املستخدم .من بني امليزات األخرى ،سيكون لديه القدرة عىل
تعديل امللفات وتنزيل التطبيقات وإجراء مكاملات هاتفية وتشغيل ميكروفون الجهاز.
تويص منظمة مراسلون بال حدود ( )RSFبشدة الصحفيني بتجنب تنزيل هذا التطبيق ،مام قد يعرض أمنهم ،وأمن مصادرهم
للخطر .إذا كان تثبيت التطبيق رضوريًا للغاية ،فننصحك بذلك عىل جهاز معني مخصص لهذا الغرض فقط وال يحتوي عىل
أي معلومات حساسة.

القيادة لهذه الصحفية وأقرانها« :نقل إرادة الحزب ومقرتحاته وحامية سلطته ووحدته».
© Nicolas Asfouri / AFP
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المراسلون يبتكرون إلحباط عمليات المراقبة
مع تزايد القمع ،يُجرب الصحفيون يف الصني عىل توظيف طُرق اسرتاتيجية إلجراء تحقيقاتهم دون لفت انتباه السلطات .يف عام  ،2019تظاهرت
إيزوبيل يونغ وفريقها يف موقع األخبار الدويل  VICE Newsبأنهم سائحون لتصوير فيلم وثائقي بكامريا خفية عن قمع جامعة األويغور العرقية
يف شينجيانغ .ومع ذلك ،فإن هذه االسرتاتيجية لها حدودها  -فبمجرد نرش الفيلم الوثائقي عىل اإلنرتنت ،اعترب الصحفي أن العودة إىل الصني
تنطوي عىل مخاطرة كبرية.

الشبكات االجتامعية والسجالت
العامة وصور األقامر الصناعية :عندما
ُينع الصحفيون من الوصول إىل
امليدان ،يستخدمون املعلومات العامة
للتحقيق.

يف شنغهاي ،اتخذ مراسل اإلذاعة الوطنية العامة السابق فرانك النغفيت تقنية التقليد خطوة إىل األمام من خالل تشغيل خدمة سيارات أجرة
مجانية مقابل إجراء مقابلة من عام  2011إىل عام  .2016ومل يخف الصحفي هويته وقدم بثًا محتمالً مبوافقة ركابه.
الصحفيون املمنوعون من العمل عىل أرض الواقع يف الصني ،وهم يعملون أيضً ا من مصادر املعلومات العامة .قام مراسل أسوشيتد برس يانان
وانغ ،ونائب رئيس تحرير السياسة الخارجية جيمس باملر ،وقسم الفيديو يف صحيفة لو موندالفرنسية  ،بالتحقيق عن بعد يف قمع مجموعة
األويغور العرقية يف شينجيانغ من خالل التحقق من املشرتيات العامة للصني ،وصور األقامر الصناعية ،والصور التي تم جمعها عرب الشبكات
االجتامعية.
الصحفية ميغا راجاجوباالن ،املديرة السابقة ملكتب بكني للمطبوعات التي تتخذ من نيويورك مقرا ً لهاُ ،Buzzfeed News ،منحت جائزة بوليتزر
لعام  ،2021إىل جانب زمالئها أليسون كيلينج وكريستو بوشيك ،إلجراء تحقيق باستخدام صور األقامر الصناعية إلثبات حقيقة األمر الهائل،
اعتقال األويغور.
دافع إلجراء محادثة :تبادل غري معتاد قدمه فرانك النجفيت مراسل إذاعة  National Public Radioيف شنغهاي من  2011إىل .2016
© Kuan Yang

© Teh Eng Koon / AFP

حماية المصادر
كام أصبحت حامية هويات الصحفيني وهويات مصادرهم قضايا رئيسية .شاركت تشانغ جي ،وهي مساعدة سابقة يف  Washington Postيف
بكني ،يف عام  2017أنها استخدمت بشكل متكرر بطاقات  SIMمسبقة الدفع ،وهواتف مستعملة للتواصل مع نشطاء حقوق اإلنسان حتى ال
تتمكن الرشطة من تعقبها.
أوضح جيالتسن تشويداك ،الصحفي املنفي الذي يغطي أخبار التبت لصالح  ،Voice of Americaيف مارس  2021أنه يستخدم دامئًا برنامج
تشويه الصوت عند التحدث إىل مصادره عىل تطبيق  WeChatواملدونات الصغرية الصينية األخرى التي ميكن أن تتسلل إليها السلطات.
 WeChatهو تطبيق املراسلة األكرث استخدا ًما من قبل «الشتات التبتي» ،وخاصة من قبل الصحفيني ،لكن مخاطر الكشف عن البيانات تجربهم
عىل استخدام هواتف متعددة والتحدث بلغة مشفرة .ساعد هذا يف التخفيف من مخاطر املراقبة ،لكنه ال ينفيها متا ًما ،كام أوضح أحد الصحفيني
املجهولني يف ورقة بحثية نُرشت يف عام  2021عن وسائل اإلعالم التبتية يف املنفى.
احتياطات اللغة
ال يُعد التحقيق الجزء الخطري الوحيد من العمل .بالنسبة للصحفيني الصينيني ،ميكن أن يكون نرش املعلومات الخاضعة للرقابة مبثابة تذكرة
ذهاب فقط إىل السجن .يف مدينة قوانغتشو ،تدعو وسائل اإلعالم الرئيسية مثل Southern Metropolis Dailyو  the Southern Weeklyو
 the Yangcheng Evening Newsالخرباء القانونيني الصينيني لتقييم املخاطر التي قد يواجهونها يف تحقيقاتهم ،وتقديم املشورة لهم بشأن
اختيارهم للمفردات .أوضح أحد املحامني ،الذي طلب عدم ذكر اسمه :نحن نعرف كيفية تأطري املشكالت بشكل صحيح وفقًا للقانون .نحن يف
الواقع نستخدم اللغة الرسمية لتحدي اإليديولوجية الرسمية».
يستخدم الصحفيون أيضً ا احتياطات لغوية مختلفة إلبالغ الجمهور دون تعريض أنفسهم للمخاطر؛ عىل سبيل املثال ،من خالل االمتناع عن
تسمية املسؤولني مبارشة ،أو تصوير الحكومة يف شكل إيجايب ،أو من خالل تقديم النقد يف شكل اقرتاحات.
انشر بأي ثمن
مواجهة الرقابة تجرب الصحفيني عىل استخدام وسائل رسية لنرش املعلومات التي يجمعونها .عندما ترفض وسائل اإلعالم املحلية قصصهم ،يلجأ
الصحفيون الصينيون أحيانًا إىل وسائل اإلعالم األجنبية .هذا ما فعلته فييك تشو ،الصحفية الصينية املقيمة يف أسرتاليا ،عندما عملت عىل موضوع
يتعلق مبشكلة اضطهاد األويغور لصحيفة  New York Timesيف عام  .2019مل يكن بدون عواقب :باإلضافة إىل تلقيها التهديدات ،أصبحت
هدفًا لحملة تشهري وطنية يف أبريل .2021
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املنشور املجهول عىل وسائل التواصل االجتامعي هو املالذ األخري للصحفيني للتواصل عندما يخضع للرقابة .هذا ما فعله أقارب الصحفية
االستقصائية هوانغ تسوقني  -بعد اعتقالها يف سبتمرب  ،2021قاموا مبشاركة معلومات حول وضعها ،إىل جانب الهاشتاج  FreeXueBing#عرب
حسابات مجهولة عىل  Twitterو Facebookو.Github
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هذه الوسائط اإلعالمية
تتحدى الرقابة
عىل الرغم من الرقابة والضغوط املتزايدة من بكني ،واصل عدد من وسائل اإلعالم املستقلة ،ومقرها يف الصني وأماكن أخرى ،التحقيق
وإبالغ الجمهور باألمور الحالية يف العامل الناطق بالصينية.

3

2

هونغ كونغ
Citizen News
تم إطالق هذه الوسائط اإلعالمية اإللكرتونية غري
الهادفة للربح باللغة الصينية يف عام  2017من قبل
مجموعة من عرشة من قدامى الصحافيني يف هونغ
كونغ .منذ عام  ،2021تقوم بإنتاج برنامج تلفزيوين
حول الشؤون الصينية الجارية بالتعاون مع الطاقم
السابق لربنامج « »China Beatالشهري ،والذي كان
يُبث سابقًا عىل قناة .i-CABLE
hkcnews.com

6

1

صحافة هونغ كونغ الحرة
تأسس موقع صحافة هونغ كونغ الحرة يف هونغ
كونغ يف عام  ،2015وهو موقع إخباري غري هادف
للربح يتم متويله من الجمهور باللغة اإلنجليزية،
ويغطي األخبار حول العامل الناطق باللغة الصينية.
hongkongfp.com

5
4

InMedia
تصف هذه الوسائط اإلعالمية عىل اإلنرتنت باللغة
الصينية ،والتي تم إطالقها يف عام  ،2004نفسها
بأنها «منصة إخبارية وإعالمية مستقلة للحركات
الدميقراطية واالجتامعية» وتفتح أعمدتها عىل
املقاالت والتقارير من صحفيني غري محرتفني يف
هونغ كونغ.
inmediahk.net

البر الرئيسي للصين

Caixin
تأسست يف عام  2009يف بكني ،حيث تعترب صحيفة
 Caixinاألسبوعية وموقعها اإللكرتوين الثنايئ اللغة
الصينية واإلنجليزية أكرث وسائل اإلعالم السائدة
استقاللية يف الصني ،مام يثري باستمرار الخطوط
الحمراء للنظام .يف عام  ،2020عىل الرغم من الرقابة
املتزايدة ،شكك تحقيق  Caixinيف العدد الرسمي
لوفيات كوفيد  19 -يف ووهان .يف أكتوبر ،2021
متتإزالة Caixinمن القامئة الرسمية لوسائل اإلعالم
التي ميكن اعتبارها مصادر إخبارية.
caixin.org
حركة املواطنني الصينيني
هذا املوقع اإلخباري باللغة الصينية ،والذي تأسس
يف عام  2014عقب اعتقال الكاتب واملعلق السيايس
الصيني شو تشيونغ ،يغطي أخبار املجتمع املدين
وحقوق اإلنسان يف الصني.
cmcn.org
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Zhongxun
(معلومات للجمهور)
هذا املوقع اإلخباري باللغة الصينية ،والذي تأسس
عام  ،2018ينرش تقارير للصحفيني الصينيني غري
املحرتفني ،ويستضيف أيضً ا محتوى خاضع للرقابة
من قبل النظام.
Zhongxuncn.blogspot.com

Tianwang 64
وثق هذا املوقع اإلخباري باللغة الصينية ،والذي تأسس يف عام
 ،1998عرشات اآلالف من انتهاكات حقوق اإلنسان يف الصني
وفاز بـجائزة منظمة مراسلون بال حدوديف عام  .2016يقيض
مؤسسها ،الصحفي االستقصايئ هوانغ قي ،الحائز عىل جائزة
منظمة مراسلون بال حدود لحرية الصحافة لعام  ،2004حال ًيا
عقوبة بالسجن ملدة  12عا ًما بتهمة «إفشاء أرسار الدولة يف
الخارج».
64tianwang.net
Weiquanwang
(شبكة الدفاع عن الحقوق)
هذا املوقع اإلخباري الناطق باللغة الصينية ،والذي تديره
شبكة من املتطوعني ،يقدم منذ عام  2008تقارير عن انتهاكات
حقوق اإلنسان يف الصني ،مبا يف ذلك االعتقاالت ،واالختفاءات،
واالحتجاز غري القانوين للنشطاء والصحفيني.
wqw2010.blogspot.com
Minsheng Guancha
(منظمة الحقوق املدنية ومراقبة سبل العيش)
يغطي هذا املوقع اإلخباري الناطق باللغة الصينية ،والذي
تأسس يف عام  ،2006االنتهاكات املرتكبة ضد الطبقة العاملة،
مبا يف ذلك العامل واملعلمني ،فضالً عن عمليات اإلخالء القرسي
يف املدن الكربىُ .حكمعىل مؤسسها ،ليو فييو ،يف عام 2019
بالسجن خمس سنوات بتهمة «التحريض عىل التخريب».
msguancha.com

سنغافورة
Initium Media
حصل هذا اإلعالم املتخصص عىل اإلنرتنت باللغة الصينية،
والذي تم إطالقه يف عام  2015يف هونغ كونغ ،عىل أربع جوائز
يف عام  2020من جمعية النارشين يف آسيا ( )SOPAلعمله
الصحفي .لتجنب الضغط ،قررت رشكة  Initium Mediaيف
أغسطس  2021نقل مقرها الرئييس إىل سنغافورة.
theinitium.com

الهند

Tibet Post International
تأسس هذا املوقع اإلخباري بثالث لغات (اإلنجليزية والتبتية
والصينية) يف عام  2007من قبل مجموعة من الصحفيني
التبتيني املنفيني يف دارامساال (شامل الهند) ،ويغطي يف الغالب
انتهاكات حقوق اإلنسان يف منطقة التبت ذاتية الحكم يف
الصني.
thetibetpost.com

الواليات المتحدة

Boxun News
منذ عام  ،1998ينرش هذا املوقع اإلخباري باللغة الصينية
مقاالت من قبل صحفيني صينيني غري محرتفني حول
معلومات خاضعة للرقابة من قبل النظام مثل األوبئة،
وانتهاكات حقوق اإلنسان ،وفضائح الفساد والكوارث
الطبيعية.
boxun.com

Stand News
هذا املوقع اإلخباري املستقل والعام باللغة
الصينية ،والذي تأسس يف هونغ كونغ يف عام ،2014
يغطي السياسة واملجتمع الصيني ويدافع عن قيم
«الدميقراطية وحقوق اإلنسان والحرية وسيادة
القانون والعدالة».
thestandnews.com

China Digital Times
توفر هذه الوسائط اإلعالمية ثنائية اللغة الصينية
واإلنجليزية عرب اإلنرتنت والتي تأسست عام  2003يف
الواليات املتحدة معلومات قيمة حول الدعاية ،والرقابة،
واملراقبة اإللكرتونية يف الصني من خالل تحليل ،وترجمة
توجيهات إدارة الدعاية ،والخطاب الرسمي والكلامت
الرئيسية الخاضعة للرقابة.
chinadigitaltimes.net

The Reporter
تأسس هذا املوقع اإلخباري غري الهادف للربح
والذي يتخذ من تايوان مقرا ً له باللغة الصينية يف
عام  ،2015وهو يركز عىل إعداد التقارير والتحقيق
يف العامل الناطق بالصينية .وقد حصلت عىل 62
جائزة صحفية ،مبا يف ذلك جائزة الصحافة لحقوق
اإلنسان لعام  2020يف هونغ كونغ لتقرير عن
«معسكرات إعادة التثقيف» يف شينجيانغ.
twreporter.org

Mingjing News
 Mingjing Newsهو موقع إخباري تشاريك يغطي
السياسة الصينية ،واألعامل التجارية ،والقضايا االجتامعية
والتاريخ .يف عام  ،2014كان هدفًا لهجامت إلكرتونية بعد
الكشف عن معلومات حول تحقيق حكومي رسي مع
عضو اللجنة الدامئة للمكتب السيايس للحزب الشيوعي
تشو يونغ كانغ ،مام أدى إىل محاكمة مغلقة ،وحكم عليه
بالسجن مدى الحياة.
mingjingnews.com

تايوان
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الصحفيون
في مرمى النيران

الصحافة المستقلة في طريقها لترك موقعها
منذ وصول الرئيس يش جني بينغ إىل السلطة يف أوائل عام  ،2013طالت موجة من االعتقاالت غري املسبوقة منذ نهاية الحقبة املاوية الصحفيني
واملعلقني السياسيني يف جميع أنحاء البالد ،منهية فجأة عق ًدا من التجارب مع التعددية ،والنقاش يف وسائل اإلعالم الصينية .يف مؤرش حرية
الصحافة العاملي لعام  ،2021احتلت جمهورية الصني الشعبية املرتبة  177من أصل  ،180أي مركزين فقط فوق كوريا الشاملية ،مع احتجاز ما
ال يقل عن  127من الصحفيني واملدافعني عن الصحافة.
الصحفي االستقصايئ هوانغ قي ،الحائز عىل جائزة  RSF Cyberfreedom Award 2004ومؤسس موقع أخبار حقوق اإلنسان ،Tianwang 64
تم اعتقاله يف عام  2016وحكم عليه يف يوليو  2019من قبل محكمة الشعب املتوسطة يف ميانيانغ (مقاطعة سيتشوان) بـ السجن ملدة  12عا ًما
للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان يرتكبها املسؤولون الصينيون .يف  30أبريل  ،2020حكمت محكمة غوييانغ الشعبية (مقاطعة خونان) عىل
الصحفي تشني جريين ،املوظف السابق يف وسائل اإلعالم الحكومية الصينية ،بـ السجن  15عا ًما لكشفه وقائع فساد تورط فيها عد ًدا من مسؤويل
الحزب الشيوعي .يف يوليو ُ ،2018حكم عىل رسام الكاريكاتري جيانغ ييفي ،املعروف برسوماته الكرتونية الساخرة ،بـ السجن ستة أعوام ونصف
العام ،بينام ُحكم عىل الصحفي املعروف واملدافع عن حرية الصحافة تشني يونغمني بـ السجن  13عا ًما بتهمة «التخريب».
األحكام الشديدة
ال يتمتع الصحفيون غري املحرتفني بالحصانة من املالحقة القضائية أيضً ا .حكمت محكمة تيانجني (شامل الصني) عىل املدون وو غان بـ السجن
مثاين سنوات يف أواخر عام  2017لنرشه الوعي بشأن فساد الحكومةُ .حكم علىليو فييو ،مؤسس ورئيس تحرير موقع حقوق اإلنسان الحقوقي
املدين واملراقبة املبارشة ،بـ السجن ملدة خمس سنوات من قبل محكمة سويزهو الشعبية املتوسطة (مقاطعة هويب) يف يناير .2019
وال حتى اعتبارات الحدود والجنسية تقيد النظام الصيني ،الذي يحتجز حال ًيا ثالثة صحفيني أجانب بتهمة التجسس .تشنغ يل ،مذيعة أخبار
األعامل األسرتالية البارزة التي تعمل لصالح مجموعة اإلعالم الحكومي  ،)China Global Television (CGTNمحتجزة منذ أغسطس 2020
لالشتباه يف «إفشاء أرسار الدولة يف الخارج» .يانغ هنغ جون\ ،معلق سيايس أسرتايل ،قُبض عليه يف العام السابق بتهمة مامثلة ومنذ ذلك الحني
تم اعتقاله بشكل تعسفيُ .حكم عىل املواطن السويدي غوي مينهاي ،الذي أسس دار نرش يف هونغ كونغ ،يف عام  2020بالسجن ملدة  10سنوات
الرتكابه جرمية مامثلة بعد اختطافه يف تايالند يف عام .2015
التعذيب وسوء المعاملة
السجون الصينية ،املعروفة بأنها غري صحية ،وتُدار بدون أي شفافية ،تسمح بجميع أنواع االنتهاكات ،ويتعرض الصحفيني املحتجزين بشكل شبه
منهجي لسوء املعاملة ،والحرمان من الرعاية الطبية .توىف كونتشوك جينبا ،وهو مرشد سياحي ،ومصدر إخباري رئييس من منطقة التبت الصينية
املتمتعة بالحكم الذايت والذي تم اعتقاله يف عام  ،2013يف  6فرباير  2021عن عمر يناهز  51عا ًما نتيجة لـسوء املعاملة أثناء احتجازه .وكان
حكم بالسجن ملدة  21عاماً يف سجن السا بتهمة «إفشاء أرسار الدولة» بعد نقل معلومات إىل وسائل اإلعالم األجنبية حول االحتجاجات
يقيض ً
يف منطقة دريرو (شامل رشق التبت).
يف عام  ،2017تويف كل من ليو شياوبو الحائز عىل جائزة نوبل للسالم لعام  ،2010والحائز عىل جائزة حرية الصحافة لعام  ،2004واملدون يانغ
تونغيان ،بسبب الرسطان الذي مل يتم عالجه أثناء االحتجاز .وفقًا إلحصاءات منظمة مراسلون بال حدود ،يواجه ما ال يقل عن عرشة من املدافعني
عن حرية الصحافة املحتجزين حاليًا يف الصني املوت الوشيك إذا مل يتم اإلفراج عنهم عىل الفور.
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إذا تجرأ الصحفيون عىل إدانة فساد املسؤولني ،أو نرش رسوم كاريكاتورية ساخرة ،أو الدفاع عن حقوق اإلنسان ،فغال ًبا ما يجدون أنفسهم يف قاعة املحكمة.
© RFA - © Weibo - © CCTV - © Twitter
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الخالصة:
عشرة سجناء رمزيون
إلهام توهتي51 ،
املهنة :مؤسس موقع معلومات .Uyghur Online
مدينة االحتجاز :يوروميك (منطقة شينجيانغ املتمتعة بالحكم الذايت).
الحكم :الحياة يف السجن بتهمة «االنفصالية» (سبتمرب .)2014
السبب املحتمل :انتقاد الحكومة.
الحالة الصحية :أمراض القلب والرئة ونقص الوزن .ال توجد معلومات منذ آواخر عام .2018
جولميرا إمين43 ،
املهنة :املدير السابق للموقع اإلخباري .Salkin
مدينة االحتجاز :يوروميك (منطقة شينجيانغ املتمتعة بالحكم الذايت).
الحكم :يف البداية ،حكم بالسجن املؤبد بتهمة «االنفصالية» و»إفشاء أرسار الدولة يف الخارج» (أبريل .)2010
وبحسب ما ورد تم تخفيض عقوبتها إىل  19عا ًما و 8أشهر يف عام .2017
السبب املحتمل :انتقاد الحكومة.
الحالة الصحية :قبل محاكمتها يف عام  ،2010كانت ضحية لـسوء املعاملة والتعذيب؛ ال توجد معلومات منذ
.2010
لو جيان هوا (وين يو)60 ،
املهنة :معلق سيايس لـ  CCTVو  Phoenix TVو .Singapore Strait Times
مدينة االحتجاز :سجن يانشينغ ،يان جياو (أقليم هيبي).
الحكم 20 :عاما يف السجن بتهمة «إفشاء أرسار الدولة» (ديسمرب .)2006
السبب املحتمل :التعليق عىل الوضع االقتصادي والسيايس واالجتامعي يف الصني.
الحالة الصحية :أشار مركز القلم الصيني املستقل ،وهو منظمة غري حكومية ،إىل تدهور الحالة الصحية؛
رفضت السلطات طلب اإلفراج الطبي.
تشانغ هايتاو49 ،
املهنة :معلق سيايس يف  Boxunوإذاعة آسيا الحرة و.Voice of America
مدينة االحتجاز :شايا (منطقة شينجيانغ املتمتعة بالحكم الذايت).
الحكم 19 :عاما يف السجن بتهمة «التحريض عىل التخريب» و»إفشاء أرسار الدولة يف الخارج» (يناير .)2016
السبب املحتمل :انتقاد ترصفات نظام بكني عىل وسائل التواصل االجتامعي ويف مقابالت مع وسائل إعالم
أجنبية.
الحالة الصحية :تعرض للرضب وأجرب عىل ارتداء سالسل ثقيلة حول كاحليه ملدة ستة أشهر ،ضحية الحرمان
من الطعام؛ ال توجد معلومات عنه منذ أبريل .2018
كين يونغ مين68 ،
املهنة :املعلق السيايس ومؤسس « »China Human Rights Watchونرشة « »Rose Chinaاإلخبارية.
مدينة االحتجاز :ووهان (إقليم خويب).
الحكم 13 :عا ًما يف السجن بتهمة «التحريض عىل التخريب» (يوليو .)2018
السبب املحتمل :اقرتاح فكرة االنتقال السلمي إىل دميقراطية تحرتم حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك حرية الصحافة.
الحالة الصحية :تع ّرض للضعف الشديد بسبب  20عا ًما من االحتجاز ومعسكرات العمل يف العقود السابقة،
وفقد وعيه خالل محاكمته .تدهورت صحته أكرث يف عام .2019
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هوانج كي58 ،
املهنة :مؤسس موقع املعلومات .Tianwang 64
مدينة االحتجاز :بازهونغ (إقليم سيشوان).
الحكم 12 :عا ًما لـ «إفشاء أرسار الدولة يف الخارج» (يوليو .)2019
السبب املحتمل :إعطاء صوت لضحايا االنتهاكات يف ظل جهاز الدولة الصيني.
الحالة الصحية :مضاعفات القلب والكبد الناتجة عن مثاين سنوات يف السجن ومعسكرات العمل .تعرض
العتداء وإصابات.
يوو مانتن (ياو وينتيان)76 ،
املهنة :مؤسس دار النرش .Morning Bell Press
مدينة االحتجاز :دونجووان (إقليم غوانجدونغ).
الحكم :عرش سنوات يف السجن بتهمة «تهريب منتجات ممنوعة» (مايو .)2014
السبب املحتمل :محاولة نرش كتاب عن الرئيس يش جني بينغ.
الحالة الصحية :الربو وأمراض القلب ورسطان الربوستاتا والتهاب الكبد الوبايئ ب .أصيب بخمس سكتات
دماغية ،ورغم ذلك ُرفضت طلباته باإلفراج الطبي املرشوط؛ ال مزيد من املعلومات منذ نوفمرب .2017
جوي مينهاو (مايكل جوي)57 ،
املهنة :املساهم الرئييس يف  Causeway Bay Bookstoreو.Mighty Current Publishing House
مدينة االحتجاز :نينغبو (إقليم تيش جيانغ).
الحكم :عرش سنوات يف السجن بتهمة «النرش غري القانوين ملعلومات رسية يف الخارج» (فرباير  )2020؛
محتجز منذ .2015
السبب املحتمل :محاولة نرش كتاب عن الحياة الخاصة للرئيس يش جني بينغ.
الحالة الصحية :أعراض مرض عصبي شديد؛ منع من استشارة الطبيب يف سفارته (مواطن سويدي منذ
عام  ،)1996يف تحد للقانون القنصيل.
وو جان49 ،
املهنة :مدافع عن حقوق اإلنسان ومعلق عىل تويرت.
مدينة االحتجاز :قينج ليو (إقليم فوجان).
الحكم :مثاين سنوات يف السجن بتهمة «التحريض عىل التخريب» (ديسمرب .)2017
السبب املحتمل :اإلدالء بتعليقات فكاهية حول الفساد بني مسؤويل الحزب الشيوعي.
الحالة الصحية :ضحية التعذيب والحرمان من النوم ،الذي فقد  15كيلوغرا ًما يف املعتقل .ال مزيد من
املعلومات منذ مارس .2019
جيانج ييفاي53 ،
املهنة :رسام الكاريكاتري ملوقع املعلومات .Boxun
مدينة االحتجاز :شونغ قينغ (إقليم سيشوان).
الحكم :ست سنوات يف السجن بتهمة «التحريض عىل التخريب» و»عبور الحدود بشكل غري قانوين» (يوليو
.)2018
السبب املحتمل :رسم كاريكاتري ساخر عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف الصني.
الحالة الصحية :ورد أنه تعرض للتعذيب والعمى يف عني واحدة من قلة العالج.

21

الحصار اإلعالمي في شينجيانغ
منذ عام  ،2016باسم «مكافحة اإلرهاب» ،يشن نظام بكني حملة قمع عنيفة ضد السكان املسلمني الناطقني بالرتكية ،وخاصة األويغور العرقيني،
يف شينجيانغ الشاملية الغربية املتمتعة بالحكم الذايت ،مصحوبة بحصار إعالمي غري مسبوق .وبحسب تقارير إعالمية دولية واسعة االنتشار ،فإن
ما ال يقل عن مليون شخص محتجزون بشكل تعسفي يف «مراكز تدريب مهني» تشبه معسكرات االعتقال.
أثناء إجابته عىل أسئلة أحد الصحفيني من النرشة اليومية الفرنسية  l’Opinionحول هذا األمر يف يونيو  ،2021يرتدد لو شايا ،السفري الصيني
يف باريس ،بني السذاجة الزائفة ،والبارانويا املفرتضة« :إذا كانت «إبادة جامعية» أو العديد من االنتهاكات الجسيمة األخرى لحقوق اإلنسان قد
حدثت بالفعل ( ،)...فكيف مل يكشف عنها أحد عىل وسائل التواصل االجتامعي؟ يزور شينجيانغ الكثري من السياح والدبلوماسيني والصحفيني
األجانب .بالطبع ،هناك صحفيون غربيون .حتى لو رأوا جوانب إيجابية ،فإنهم يتخلصون من الجوانب السلبية لعمل قصصهم».
هنا« ،نيس» السفري أن يذكر أن الصحفيني األجانب القالئل الذين ما زالوا مسمو ًحا لهم بزيارة شينجيانغ يخضعون للمراقبة الشديدة ،وال ميكنهم
السفر وإجراء املقابالت بحرية ،وإذا كانت تقاريرهم تزعج بكني ،فإنهم يخاطرون برؤية أسامئهم بالخط العريض عىل القامئة السوداء للصحفيني
ممنوعني من دخول األرايض الصينية .يف أغسطس  ،2018أُجربت ميغا راجاجوباالن ،مديرة مكتب الصني ملوقع Buzzfeed Newsعىل مغادرة
البالد بعد عدم تجديد تأشريتها .يف العام السابق ،نرشت تقري ًرا وصفت شينجيانغ بأنها «مخترب أمامي للمراقبة».
الصحفيون الصينيون الذين يجرؤون عىل تحدي الرقابة يتعرضون لخطر أكرب .اختفى امل ُصور الصحفي لو جوانج ،الحائز عىل جائزة الصحافة
كم تردد بأنه خضع لتحديد اإلقامة.
العاملية مرتني ،يف عام  2018بعد أن ذهب إىل أورومتيش ،عاصمة شينجيانغ ،للقاء مصورين محلينيّ ،
الصحفية والباحثة األويغورية إلهام توهتي ،الحائزة عىل جائزة فاكالف هافيل ملجلس أوروبا وجائزة ساخاروف من الربملان األورويب ،تقيض
عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة «االنفصالية» منذ عام  ،2014كام فعلت جوملريا أمني ،املدير السابق للموقع اإلخباري  ،Salkinوالذي كان يف
السجن منذ عام .2010
يف اكتوبر  ،2021و بعد ان بث رشيطا وثائقيا عىل يوتيوب يبني فيه حوايل  20مركز احتجاز للويغور يف املنطقة لجأ املدون الصيني جوانجوان
للواليات املتحدة االمريكية خوفا من االنتقام
يف منطقة شينجيانغ املتمتعة بالحكم الذايت ،يتم التحكم يف جميع تحركات الصحفيني  -عندما ال يتم احتجازهم.
© Johannes Eisele / AFP

منذ إطالق حملة القمع يف عام  ،2016رسم ًيا «ضد اإلرهاب» ،اعتقلت السلطات عدة مئات من املثقفني األويغور ،مبن فيهم العديد
من الصحفيني .يف مايو  ،2019كشفت املنظمة غري الحكومية ملرشوع األويغور لحقوق اإلنسان ( )UHRPأن النظام احتجز ما ال يقل
عن  58من الصحفيني ،واملحررين ،والنارشين من املنطقة .يف نوفمرب  ،2021أحصت منظمة مراسلون بال حدود  71صحف ًيا محتج ًزا
من األويغور ،وأكرث من نصف عدد  127صحف ًيا ومداف ًعا عن حرية الصحافة مسجونني يف الصني.

مقابلة
»النظام يضغط على أقاربنا في الصين«
غولتشريا هوجا ،صحفية يف قسم األويغور لوسائل اإلعالم الخاصة إذاعة آسيا الحرة ( ،)RFAالتي
ميولها الكونغرس األمرييك ،والحائزة عىل جائزة  Magnitskyلحقوق اإلنسان لعام  2019وجائزة
الشجاعة يف الصحافة من مؤسسة اإلعالم النسايئ الدولية لعام  ،2020تعكس الضغوط عىل وضع
عىل الصحفيني الذين يغطون منطقة شينجيانغ املتمتعة بالحكم الذايت.
ما هو الوضع اإلعالمي في منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي؟
«يف السنوات األخرية ،أدت القيود املفروضة عىل التغطية اإلعالمية لشينجيانغ إىل تعتيم إعالمي يف
املنطقة ،ونتيجة لذلك تم توفري التقارير املستقلة يف الغالب من قبل وسائل اإلعالم املوجودة خارج
الصني .نظ ًرا ألننا نشأنا يف املنطقة وميكننا التحدث باللغة املحلية ،فقد أصبحت أنا وزمييل قادرين
عىل مواجهة دعاية النظام وإبالغ العامل بالوضع الحقيقي يف املنطقة .ألننا ننرش معلومات مستقلة،
فإن الحكومة الصينية تعتربنا تهدي ًدا لسياستها .لهذا السبب يريدون إسكاتنا».
ما أنواع الهجمات التي يجب عليك مواجهتها؟
«مبا أنه ال ميكن أن يصل إلينا بشكل مبارش ،فإن النظام يضغط عىل أقاربنا يف الصني .تم استهداف
عائلتي من قبل الحكومة الصينية منذ أن انتقلت إىل الواليات املتحدة يف عام  ،2001لذلك قاموا
مبضايقتهم واستجوابهم باستمرار .يف سبتمرب  ،2017أغلق أقاريب فجأة محادثة  WeChatمعي،
وسمعت أن الحكومة الصينية اعتقلت أخي بسبب عميل .يف  3فرباير  ،2018تم اعتقال والدي و24
من أقاريب اآلخرين .كام أعلم اآلن ،جميع موظفي قسم األويغور لدينا أفراد عائالتهم يف معسكرات
االعتقال أو السجون للضغط عليهم».
هل يمكن أن يكون لهذه الضغوط تأثيرًا على عملك؟
«لن نكون صامتني ألننا صوت ماليني األويغور الذين ال صوت لهم ،واألقليات املسلمة األخرى يف
منطقة األويغور .املعلومات التي ننرشها حاسمة .إنها تساعد يف إدانة اإلبادة الجامعية الثقافية التي
تُرتكب حاليًا يف املنطقة».
© D.A. Peterson / U.S. State Department
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المراسلون األجانب كشهود
غير مرغوب فيهم
املتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان ،خالل مؤمتر صحفي يف  29يوليو  ،2021أشار إىل ( BBCهيئة اإلذاعة الربيطانية) باعتبارها
«هيئة اإلذاعة السيئة الفم» التي «هاجمت الصني وتشوه سمعتها يف انحراف خطري عن األخالقيات املهنية للصحافة» وإنتاج «أخبار كاذبة» ،مام
يوضح زيادة جنون العظمة لدى النظام تجاه الصحفيني األجانب .كان القصد من هذه الكلامت «تربير» املضايقات الجسدية والتهديدات عرب
اإلنرتنت ضد املراسلني األجانب ،مبا يف ذلك أولئك من  BBCو Los Angeles Timesو ،Deutsche Welleالذين غطوا الفيضانات الكارثية يف
وسط الصني (مقاطعة خونان) يف ذلك الشهر .والجدير بالذكر أن هذه الهجامت نُفِّذت من قبل عصبة الشبيبة الشيوعية الصينية.
ليست هذه هي املرة األوىل التي يهاجم فيها النظام هيئة اإلذاعة الربيطانية العامة ،التي أُلغيت رسم ًيا رخصتها للبث يف الصني يف الرابع من
فرباير  .2021يف الشهر التايل ،أُجرب جون سودوورث ،مراسل  BBCيف الصني ملدة تسع سنوات ،عىل الفرار من البالد بعد تهديدات متكررة من
السلطات ،التي مل تكن راضية عن تغطيته للحملة عىل املسلمني األويغور يف منطقة شينجيانغ املتمتعة بالحكم الذايت .يف عام  ،2017بعد كتابة
مقال عن نظام املراقبة الجامعية  ،Skynetوهو مرشوع تطلب تركيب  200مليون كامريا مراقبة يف البالد ،اتُهم سودوورث بـ»لتحيز السيايس
والقضية العقلية» من قبل املنفذ اإلعالمي الصيني الرسمي جلوبال تاميز.
نهاية «العصر الذهبي»
يعاين املراسلون األجانب يف الصني دامئًا ،ال سيام إذا كانوا مهتمني بالقضايا السياسية أو حقوق اإلنسان .ومع ذلك ،كان هناك وقت يف التسعينيات
والعقد األول من القرن الحادي والعرشين حيث متتعوا هم وزمالؤهم الصينيون ببعض الحرية يف التحقيق وكان بإمكانهم الوصول إىل مصادر
رشا ال بد منه :حتى لو كانت تحتوي يف بعض األحيان عىل
املعلومات الالزمة لعملهم ،الرسمية ،أو غري ذلك .بالنسبة للسلطات ،كان هذا ً
معلومات مزعجة ،فإن مقاالت املراسلني األجانب قد أدت الدور األسايس إلعالم العامل بالتنمية االقتصادية واالجتامعية للصني ،وبالتايل جذب
املستثمرين والرشكاء التجاريني.
الرشح :لقد اشتدت املضايقات ضد املراسلني األجانب ،التي كانت تتسم بالعنف بشكل خاص ،مع انتشار جائحة كوفيد .-19
© Thomas Peter / Reuters

بعد عقدين من الزمن ،تغري الوضع بشكل كبري ،وذهب «العرص
الذهبي» للصحفيني األجانب يف الصني حقًا .النظام الصيني ،الذي
أعلن الحرب عىل الصحافة املستقلة وزود نفسه بأقوى آلة دعاية
يف العامل ،يصور املراسلني األجانب عىل أنهم شهود غري مرغوب فيهم
عىل الصمت .يف تقريره السنوي الذي نُرش يف األول من مارس ،2021
ندد نادي املراسلني األجانب يف الصني ( )FCCCبتكثيف املضايقات،
إىل جانب أزمة كوفيد  19الصحية .أقام النظام نظا ًما حقيقيًا لرتهيب
املراسلني األجانب عىل أساس املراقبة ،واالستخدام املتزايد البتزاز
اسل أجنبيًا عىل
التأشريات .يف عام  ،2020أُجرب ما ال يقل عن  18مر ً
مغادرة البالد.

© BBC

الضغط على المصادر
ال يقترص التحرش عىل الصحفيني أنفسهم ،بل يؤثر أيضً ا عىل موظفيهم ومصادرهم .يف السابع من ديسمرب  ،2020تم اعتقال هاز فان ،وهو
مواطن صيني ومساعد إخباري لوكالة بلومبريج  -والذي عمل سابقًا يف وسائل اإلعالم الدولي ة  CNBCو CBS Newsو Al Jazeeraو�Thom
 - son Reutersمن قبل مكتب األمن القومي يف بكني بزعم «تعريض األمن القومي للخطر» وما يزال رهن االعتقال مبعزل عن العامل الخارجي
دون تحديد موعد محاكمة .مصادر املعلومات الرضورية للصحفيني ،هي أيضً ا نادرة بشكل متزايد،وتزعم دامئًا عدم الكشف عن هويتها بسبب
الخوف من االنتقام .يف عام  ،2018ألقي القبض عىل األستاذ الجامعي املتقاعد سون وينجوانغ 84 ،عا ًما ،وهو شخصية بارزة يف الحركة املؤيدة
للدميقراطية يف الصني ،يف منزله يف مدينة جينان (مقاطعة شاندونغ) يف منتصف مقابلة هاتفية مبارشة مع إذاعة صوت أمريكا (.)VOA
خطر األخذ كرهائن
مل يعد خطر الطرد من الصني هو الشغل الشاغل للمراسلني األجانب ،الذين يواجهون اآلن خطر احتجازهم كرهائن يف حالة حدوث أزمة سياسية
مع بلدهم .ثالثة صحفيني أجانب من أصل صيني محتجزون حاليًا بتهمة التجسس يف الصني :النارش السويدي جوي مينهاي ،مؤسس دار نرش يف
هونغ كونغ ،الذي ُحكم عليه يف  2020بالسجن عرش سنوات ،والصحفيان األسرتاليان يانغ هينغيون و شينغ الي ،اللذان اعتُقال يف  2019و2020
عىل التوايل ،ومنذ ذلك الحني محتجزان دون تحديد موعد محاكمة.
يف  3سبتمرب  ،2020اضطر املراسالن األسرتاليان بيل بريتلز ( )ABC Newsومايكل سميث ( )The Australian Financial Reviewإىل اللجوء
إىل السفارة األسرتالية هربًا من االعتقال بعد التحقيق يف قضية شينغ الي .متكن الصحفيان أخ ًريا من مغادرة البالد يف  7سبتمرب بعد إجبارهام
عىل الخضوع الستجواب الرشطة.
هذا الضغط املتزايد من قبل النظام الصيني عىل املراسلني األجانب له تأثري قوي عىل كمية ونوعية املعلومات التي ينتجونها ،ويحد من تغطية
وفهم األحداث يف الصني .يف مقال نرش يف املجلة اإللكرتونية  ChinaFileالصادرة باللغة اإلنجليزية اعتبا ًرا من أغسطس  ،2020أعرب جوش
تشني ،النائب السابق لرئيس مكتب  Wall Street Journalبالصني الذي طُرد يف فرباير من نفس العام ،عن أسفه ألنه أصبح من الصعب «جلب
هذا اللون عىل مستوى الشارع الذي يضفي طاب ًعا إنسان ًيا عىل القصة».
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السقوط الحر
لحرية الصحافة
في هونغ كونغ

•

•

أعطى قانون األمن القومي ،الذي فرضته بكني يف عام  ،2020حكومة هونغ كونغ
ذريعة ملقاضاة ما ال يقل عن  12صحفياً ومدافعاً عن حرية الصحافة ،تم احتجاز عرشة
منهم ،وإغالق  ،Apple Dailyأكرب جريدة معارضة باللغة الصينية يف اإلقليم.
من أجل إرضاء النظام الصيني ،تستهدف الرئيسة التنفيذية يف هونغ كونغ ،كاري الم،
رموز حرية الصحافة مثل مجموعة وسائل اإلعالم العامة ( RTHKراديو وتلفزيون
هونغ كونغ) ،وتغض الطرف عن العنف ضد الصحفيني.
© Isaac Lawrence / AFP
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قمع وسائل اإلعالم
المستقلة

«الجرائم» التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد
القانون ،الغامض بنفس القدر يف نسخته الصينية األصلية وترجمته اإلنجليزية ،دخل حيز التنفيذ فور صدوره وينطبق عىل أي صحفي يقدم
تقارير عن منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة ،بغض النظر عن موقعه (املادة .)38

«األمن القومي» مهما كلف الثمن
بعد ربع قرن من تسليم هونغ كونغ إىل جمهورية الصني الشعبية ،أصبح مبدأ حرية الصحافة مهد ًدا أكرث من أي وقت مىض ،عىل الرغم من
ضامنه حتى عام  2047يف القانون األسايس الذي يحكم اإلقليم .يف غضون جيل واحد ،تراجعت هونغ كونغ يف الرتتيب يف مؤرش حرية الصحافة
العاملي  RSFمن املركز الثامن عرش ،عند إنشاء املؤرش يف عام  ،2002إىل املركز  80يف عام .2020
رشا للضغط
خالل هذه الفرتة ،سيطرت بكني بشكل تدريجي عىل أجزاء من وسائل اإلعالم الناطقة بالصينية يف هونغ كونغ ،وأنشأت نظا ًما غري مبا ً
عىل وسائل اإلعالم األخرى من خالل معلنيها .يف  30يونيو  ،2020ازداد الوضع سو ًءا مع اعتامد أعىل هيئة ترشيعية يف الصني ،اللجنة الدامئة
للمجلس الوطني لنواب الشعب« ،قانون جمهورية الصني الشعبية بشأن حامية األمن القومي يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة».
النص الغامض املتعمد يعطي عقوبة قصوى بالسجن املؤبد عىل جرائم «اإلرهاب» ،و»االنفصال» ،و»التخريب» ،و»التواطؤ مع القوات األجنبية»
ويفتح الباب أمام االعتقاالت التعسفية ،والحكم عىل أساس الرشعية .وفقًا لكيث ريتشبورج ،مدير مركز دراسات الصحافة واإلعالم يف جامعة
هونغ كونغ ،الذي أجرى مقابلة مع قناة  CNBCومقرها الواليات املتحدة يف مايو  ،2021يدين القانون حرية الصحافة يف هونغ كونغ باالختفاء
البطيء ولكن الحتمي ،والذي شبهه بالتعذيب الصيني القديم الشنيع املتمثل يف «املوت بألف جرح».

منذ اعتامد قانون األمن القومي ،تم بالفعل توجيه الئحة اتهام لـ  12صحفياً ومداف ًعا عن حرية الصحافة بارتكاب «جرائم» ضد الدولة © .أنتوين واالس  /وكالة الصحافة الفرنسية
© Anthony Wallace / AFP

يف حالة املحاكمة يف هونغ كونغ ،يواجه الصحفيون عواقب وخيمة مثل السجن مدى الحياة ،وعىل الرغم من عدم ذكر كلمة «تسليم» مطلقًا،
فإن القانون يحتفظ بإمكانية إجراء محاكامت يف جمهورية الصني الشعبية (املادة  ،)55حيث جرائم األمن القومي يعاقب عليها باإلعدام .كام
يحتفظ القانون بالحق يف بعض املحاكامت لتجنب أنظار وسائل اإلعالم والجمهور (املادة .)41
إلنفاذ القانون ،أنشأ نظام بكني مكتب حامية األمن القومي يف هونغ كونغ (املادة  )48املسؤول عن اإلرشاف عىل وسائل اإلعالم ونشاط املراسلني
األجانب (املادة  )54وأنشأ لجنة لحامية األمن القومي (املادة  ،)12التي تعمل خارج نطاق اختصاص املحاكم املحلية (املادة  )14وبالتايل فهي
قادرة عىل االنخراط بحرية يف ترهيب ومراقبة الصحفيني ومصادرهم.
مشروع تم تأجيله بشكل متكرر
يف تسعينيات القرن املايض ،عندما أصبحت هونغ كونغ البوابة الرئيسية للمعلومات حول الصني ،كان الصحفيون الذين يحققون يف بر الصني
الرئييس معرضني بالفعل لخطر االتهام بارتكاب «جرائم ضد الدولة» .يف عام ُ ،1994حكم عىل تيش يانغ ،مراسل صحيفة  Ming Paoاليومية،
بالسجن ملدة  12عا ًما بتهمة «رسقة األرسار املالية للدولة» بعد أن كشف عن اسرتاتيجية سوق األوراق املالية للبنك املركزي الصيني .بعد هذه
اإلدانة ،نظم الصحفيون يف هونغ كونغ سلسلة من املظاهرات.
يف عام  ،2002بعد خمس سنوات فقط من إعادة األرايض إىل الصني من بريطانيا ،قام املسؤول التنفيذي يف هونغ كونغ ،تحت ضغط من بكني،
بـ محاولة أوىل القرتاح اعتامد قانون األمن القومي عىل املجلس الترشيعي ملعاقبة الجرائم املرتكبة ضد الدولة بالسجن مدى الحياة .تم سحب
مرشوع القانون برسعة بعد أن خرج نصف مليون من سكان هونغ كونغ إىل الشوارع احتجا ًجا عىل القلق بشأن التهديد املبارش للحريات
السياسية والدينية واإلعالمية التي قد تنطوي عليها مثل هذه اللوائح.
يف عام  ،2014نزل سكان هونغ كونغ مرة أخرى إىل الشوارع للمطالبة مبزيد من الدميقراطية ،وال سيام انتخاب املجلس الترشيعي باالقرتاع العام؛
كانت هذه ما يسمى بـ «حركة املظالت» ،والتي تم خاللها احتالل الحي التجاري املركزي بسالم ملدة  79يو ًما قبل أن تطارد الرشطة املتظاهرين
بعنف .بدأ نظام بكني ،خوفًا من أن يفقد سيطرته عىل اإلقليم يو ًما ما ،العمل مع السلطة التنفيذية يف هونغ كونغ عىل مسودة تنظيم أمني
يف املستقبل.
فرض الطريق
يف أوائل عام  ،2019رشعت الرئيسة التنفيذية املعينة حديثًا كاري الم يف حملة لتعزيز ترشيع جديد ،هو «قانون املجرمني الهاربني واملساعدة
القانونية املتبادلة يف قانون (تعديل) املسائل الجنائية لعام  ،»2019املعروف أيضً ا باسم مرشوع قانون التسليم ،والذي من شأنه السامح
للمقيمني أو الزوار املتهمني بارتكاب جرمية يف هونغ كونغ بتسليمهم إىل بر الصني الرئييس .عىل الرغم من أن مرشوع القانون يستبعد نظريًا
الجرائم السياسية واالقتصادية والحاالت التي ميكن أن تنتهك فيها حقوق اإلنسان ،يخىش سكان هونغ كونغ أال يتمكن ممثلوهم من معارضة
مطالب بكني ،ال سيام يف القضايا املتعلقة بالناشطني أو الصحفيني.
يف الربيع ،خرج سكان هونغ كونغ إىل الشوارع مرة أخرى .يف التاسع من يونيو ،كان هناك مليون منهم .بحلول السادس عرش من يونيو ،منا هذا
العدد بني  1.5مليون و 2مليون ،أي ما يقرب من واحد من كل شخصني عاملني ،وهو رقم غري مسبوق يف األقليم التي يبلغ عدد سكانه 7.5
مليون نسمة تقري ًبا .اضطر املسؤول التنفيذي يف هونغ كونغ مرة أخرى إىل التخيل عن مرشوع القانون .بالنسبة لنظام بكني ،كان هذا اإلذالل هو
نقطة االنهيار .يف خضم األزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد  ،19 -اعتمدت بكني قانون األمن القومي الذي فرضته عىل املنطقة اإلدارية
الخاصة يف تحد الستقالليتها.
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الخالصة:
الجرائم األربع ضد الدولة
متت صياغة «الجرائم األربع ضد الدولة» املنصوص عليها يف قانون األمن القومي بشكل غامض للغاية بحيث ميكن لجميع
التفسريات إسكات الصحفيني.
«التواطؤ مع دولة أجنبية أو مع عناصر خارجية تعرض األمن القومي للخطر»

الصحفي فيكتور مايل الذي تم
اقصاؤه يف  2018من هونغ كونغ
بعدما ادار حوارا مع استقاليل
كان ميكن ان يتهم بأنه «انفصايل»
لو كان قانون االمن الوطني حيز
التنفيذ آنذاك

• أقىص عقوبة :السجن مدى الحياة.
• التعريف :االنخراط يف «أنشطة عدائية» أو إثارة «الكراهية» تجاه الصني من خالل «إفشاء أرسار الدولة أو املعلومات
االستخبارية»؛ «التآمر مع دولة أو مؤسسة أجنبية»؛ «تلقي تعليامت بشكل مبارش أو غري مبارش» من بلد أو منظمة أجنبية.
• سابقة يف الصني :تصور دعاية بكني بشكل منهجي وسائل اإلعالم األجنبية عىل أنها عمالء حكوميون يعملون عىل تعزيز مصالح
الدولة التي يقع مقرها الرئييس فيها .يف عام  ،2020طُرد ما ال يقل عن  18صحف ًيا يعملون يف وسائل إعالم أجنبية من الصني .يف
عام  ،2021كان هناك ما ال يقل عن ثالثة صحفيني أجانب اعتقلهم النظام الصيني بتهمة التجسس.
• إنفاذ القانون يف هونغ كونغ :يف عام  ،2020اتُهم جيمي الي ،مؤسس  ،Apple Dailyبهذه الجرمية .يف عام  ،2021اتُهم ستة
من موظفي  ،Apple Dailyمبن فيهم صحفيون ،بتهمة التآمر مع الي «للتواطؤمع القوات األجنبية» .يف يناير  ،2020اقرتحت
الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري الم أن وسائل اإلعالم األجنبية ،وحتى وسائل اإلعالم يف هونغ كونغ التي أسسها مقيمون
أجانب ،ميكن أن تكون أبواق للحكومات الغربية.
«التخريب»
• أقىص عقوبة :السجن مدى الحياة.
• التعريف« :اإلطاحة بالنظام األسايس» للصني أو تقويضه أو «التدخل الجاد يف أو تعطيل أو تقويض» أداء واجبات السلطة
املركزية يف الصني ،أو هيئة السلطة يف هونغ كونغ.
• سابقة يف الصني :تم اعتقال ما ال يقل عن  13صحفياً بتهمتي «تقويض سلطة الدولة» و»التحريض عىل التخريب».
• إنفاذ القانون يف هونغ كونغ :تم اعتقال املدافعني عن حرية الصحافة كلوديا مو وجوينيث هو كواي الم يف عام  2021مبوجب
هذه الجرمية لدعمهام الدميقراطية وحرية الصحافة يف اإلقليم .الصحفيون الذين يكتبون عن األحداث املؤيدة لالستقالل أو
يقتبسون من النشطاء املؤيدين لالستقالل ،وكذلك أولئك الذين يكتبون مقاالت رأي ناقدة أو مقاالت استقصائية تتعلق بالنظام
الصيني ،ميكن اتهامهم بهذه الجرمية.
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«االنفصال»
• أقىص عقوبة :السجن مدى الحياة.
• التعريف« :تقويض الوحدة الوطنية» و»فصل هونغ كونغ» عن الصني.
• سابقة يف الصني :يف الرب الرئييس ،غال ًبا ما يتم الخلط بني هذه الجرمية و»النزعة االنفصالية» ومتتد إىل أي فرد أو مجموعة ،مثل
األويغور ،والتبتيني ،للرتويج للثقافات واللغات اإلقليميةُ .حكم عىل الصحفية واألكادميية إلهام توهتي بـ السجن املؤبد بتهمة
«االنفصالية» يف عام .2014
• إنفاذ القانون يف هونغ كونغ :مبوجب قانون األمن القومي ،ميكن اتهام أي صحفي يكتب عن الهوية الثقافية لهونغ كونغ أو
الحركة املؤيدة لالستقالل بـ «االنفصالية» .فيكتور ماليت ،محرر أخبار آسيا بصحيفة  ،Financial Timesتعرض للطرد من هونغ
كونغ يف  2018لخدمته كمدير يف مناظرة أجراها نادي املراسلني األجانب ( )FCCوالتي تضمنت ناشطًا مؤي ًدا لالستقالل .لو كان
قانون األمن موجو ًدا يف هذا الوقت ،لكان من املمكن اتهام ماليت «باالنفصال».
«األنشطة اإلرهابية»
• أقىص عقوبة :السجن مدى الحياة.
• التعريف« :التسبب أو النية يف إلحاق رضر جسيم باملجتمع» بارتكاب «أنشطة من شأنها أن تعرض الصحة العامة أو السالمة
أو األمن لخطر جسيم».
• سابقة يف الصني :يُحتجز ما ال يقل عن  71صحفيًا حاليًا بتهم تتعلق باإلرهاب كجزء من حملة بكني ضد مجموعة األويغور
العرقية يف منطقة شينجيانغ املتمتعة بالحكم الذايت .واهيتجان عثامن ،رئيس التحرير السابق يف دار نرش Xinjiang Education
 ،Pressمحتجز منذ  2016بتهمة الرتويج لـ «االنفصالية واأليديولوجية اإلرهابية».
• إنفاذ القانون يف هونغ كونغ :نظ ًرا ألن النظام الصيني واملدير التنفيذي يف هونغ كونغ كث ًريا ما يشريون إىل الحركة املؤيدة
للدميقراطية عىل أنها «إرهاب» ،فإن التقارير يف مرسح االحتجاجات ميكن أن تخضع للمقاضاة مبوجب قانون األمن القومي
كعمل إرهايب .وباملثل ،يف الصني ،ميكن اعتقال أو طرد املراسلني األجانب الذين يغطون هذه التحركات بتهمة «دعم اإلرهاب».
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الصحفيون ،الخروف األسود الجديد

كان من بني ضحايا قانون األمن القومي مداف َعني شه َريين عن حرية الصحافة يف هونغ كونغ وكالهام محتجزين بتهم «التآمر الرتكاب أعامل
التخريب» :قامت كلوديا مو ،املرشعة السابقة والصحفية السابقة ،وجوينيث هو كواي الممراسلة سابقة لدى ستاند نيوز ( )Stand Newsببث
مبارش لهجوم أعضاء عصابة الثالوث الداعمني لبكني عىل املحتجني ،والصحفيني ،والركاب املؤيدين للدميوقراطية يف محطة مرتو يونغ لونغ يف
يوم  21يوليو .2019
وبالتوازي مع ذلك ،جعلت حكومة هونغ كونغ الحكم الخاص بالتحريض عىل الفتنة الذي يرجع تاريخه إىل حقبة االستعامر الربيطاين ومل
يُستخدم منذ السبعينيات ساريًا للتطبيق ملحاكمة املضيف اإلذاعي وان يو سينغ ،املعروف باالسم املستعار «جيجز» .بعد اعتقال الصحفي منذ
حكم بالسجن ملدة  14عا ًما.
نوفمرب ُ ،2020حرم مرتني من الخروج بكفالة ويواجه ً
حتى أن جمعية صحفيي هونغ كونغ املوقرة ،والتي تأسست يف عام  ،1968تلقى حال ًيا هجو ًما من الحكومة بسبب «التجرؤ» عىل دعم الصحفيني
امل ُحاكمني .يف سبتمرب  ،2021اتهم وزير األمن ورئيس الرشطة السابق يف هونغ كونغ ،كريس تانغ ،الجمعية «باملدارس املخرتقة» و»[إغواء]
الطالب من الصحفيني ليكونوا أعضاء بها».

© Anthony Wallace / AFP

يف  29مايو  ،2023سيمثل وونغ كا هو ،نائب رئيس تحرير مجلة الطالب بجامعة سيتي يف هونغ كونغ ،وما كاي تشونغ ،مراسل صحيفة Passion
Timesعرب اإلنرتنت ،أمام املحكمة الجنائية بتهمة «ارتكاب أعامل شغب» ،وهي جرمية يعاقب عليها بالسجن سبع سنوات .اعتُقل الصحفيان
يف األول من يوليو  2019أثناء تغطيتهام القتحام املحتجني ملوقع املجلس الترشيعي لهونغ كونغ عىل هامش االحتجاجات ضد مرشوع قانون
التسليم ،حيث تم حشد أكرث من  500,000شخص .يبني أيضً ا إحضار هذين املراسلني لقاعة املحكمة ملجرد أدائهام ملهامهام وهو ما ميثل الرتاجع
األخري يف حرية الصحافة يف هونغ كونغ .وفقًا آلخر إحصائية ،جرى محاكمة ما ال يقل عن  12صحف ًيا وناشطًا يف مجال حرية الصحافة يف هونغ
كونغ عىل جرائم ضد الدولة ،مبا يتضمن وجود عرش أشخاص رهن االحتجاز ،وقد اعتُقل أربع أشخاص آخرين مبوجب جرائم تتعلق باألمن غري
القومي.
كان املراسل املستقل ويلسون يل تشونغ تشاك ،أحد املساهمني يف
قناة أي يت يف التلفزيونية يف اململكة املتحدة ،هو أول صحفي يف
هونغ كونغ يعتقل مبوجب قانون األمن القومي ،بعد شهر واحد
فقط من ترشيعه .بعد إطالق رساحه بكفالة ،ما يزال يُحاكم بتهمة
«التواطؤ مع قوات أجنبية» .أما جيمي الي ،مؤسس الجريدة اليومية
 ،Apple Dailyالتي أغلقتها الحكومة اآلن ،فإنه مل يح َظ بفرصة أن
يُطلق رساحه بكفالة ،وما يزال ُمحتج ًزا حتى يومنا هذا مبوجب تهمة
«التآمر للتواطؤ مع قوات أجنبية» .يوجد أيضً ا ست موظفني سابقني
يف املجموعة رهن االعتقال :املدير العام تشيونغ كيم هونغ ،ورئيس
التحرير التنفيذي الم مان تشونغ ،والنارش املساعد تشان بيو مان،
ورئيس التحريرريان الو واي كونغ والكتابان املحرران فونغ واي كونغ،
ويونغ تشينغ يك (املعروفان باألسامء املستعارة لو فونغ ويل بينغ ،عىل
التوايل).
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الرشح :كلوديا مو ،املرشعة السابقة والصحفية السابقة ،تواجه عقوبة السجن مدى الحياة لدعمها الدميقراطية وحرية الصحافة.
© Peter Parks / AFP

الرشح :ميكن اآلن إرسال املراسلني إىل املحكمة ملجرد أداء واجبهم املهني.
© Stand News
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الخالصة:
جيمي الي ،الحائز على جائزة مراسلون بال حدود ،يواجه عقوبة مدى الحياة
لقد كان جيمي الي ،مؤسس  Apple Dailyوالحائز عىل جائزة مراسلون بال حدود لحرية الصحافة لعام  ،2020عىل مدى
العقود الثالثة املاضية مداف ًعا رصي ًحا عن حرية الصحافة والدميوقراطية يف هونغ كونغ .بعد اعتقاله منذ ديسمرب يف عام
 ،2020كان هو املستهدف اإلعالمي األول لقانون األمن القومي بحيث يواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة.
«بصفتنا صحفيون ،تقع عىل عاتقنا مسؤولية البحث عن العدالة» ،هذا ما كتبه جيمي الي ،73 ،يف رسالة من زنزانته يف
السجن ،يف  12أبريل  .2021مع توقع املزيد من الهجامت عىل جريدة  ،Apple Dailyالتي أسسها وأغلقتها حكومة هونغ
كونغ بعد شهرين ،دعا موظفيه إىل «إبقاء [رؤوسهم] مرفوعة عال ًيا».
جيمي الي ،الحائز عىل جائزة مراسلون بال حدود لحرية الصحافة لعام  ،2020هو أحد الداعمني التاريخيني لحرية الصحافة يف
هونغ كونغ .لقد كان من أوائل الشخصيات التي استهدفها قانون األمن القومي ،والذي مبوجبه يواجه عقوبة مدى الحياة .إذ
تهم متعددة ،وقد ُحكم عليه بالفعل بالسجن ملدة  20شه ًرا بتهمة «تنظيم» و»املشاركة»
اعتقل منذ ديسمرب  ،2020ويواجه ً
يف ثالثة احتجاجات «غري مرصح بها».
بعد فراره إىل هونغ كونغ يف عمر  12عا ًما ،عندما كانت تواجه الصني املاوية أحد املجاعات األكرث هالكًا يف التاريخ ،علَّم الي
نفسه اللغة اإلنجليزية يف أثناء العمل يف محالت املالبس .يف عام  1981أسس عالمة املالبس التجارية  ،Giordanoوالتي رسي ًعا
ما توسعت عىل املستوى الدويل ثم جمع ثروته فيام بعد .حددت مذبحة تيانامنن ،يف  4يونيو  ،1989ارتباطه بالدميوقراطية
وحرية الصحافة .يف عام  ،1990أصدر املجلة األسبوعية باللغة الصينية  Next Magazineويف عام  ،1995أصدر صحيفة
.Apple Daily
كان جيمي الي ووسائل اإلعالم التي أسسها هدفًا ملضايقات السلطات املستمرة ،ولبضعة هجامت إجرامية .يف عام ،2013
فأسا وساطو ًرا تحذي ًرا له .يف عام  ،2015ألقى ملثمون زجاجات حارقة
استهدف منزله هجوم بسيارة رام ،إذ ترك املهاجمون ً
عىل منزله واملقر الرئييس للجريدة .يف عام  ،2019يف أثناء املظاهرات ضد مرشوع قانون التسليم ،تعرض الي مرة أخرى
لهجامت الشارع وأُرضمت النار يف منزله.
© Isaac Lawrence / AFP

الرشح« :مع هطول أمطار غزيرة ،يودع سكان هونغ كونغ جريدة  :»Apple Dailyبيعت مليون نسخة للطبعة األخرية.
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تفكيك Apple Daily

يف الساعات األوىل من يوم  17يونيو  ،2021حارص  500ضابط رشطة املقر الرئييس ملجموعة  ،Next Media groupالتي متثل جريدة Apple
 Dailyإحدى وسائلها اإلعالمية املطبوعة األكرث شعبية يف هونغ كونغ .عادة ما يرتبط املشهد بهجوم إرهايب أو إنذار بوجود قنبلة لكن بالنسبة
لهونغ كونغ ،كان الهدف الذي تطلب هذا الفرار الجامعي هو املجموعة اإلعالمية ذاتها.
بالتدخل بنا ًء عىل أوامر بكني ،اقتحمت الرشكة جريدة  Apple Dailyوأرغمت الصحفيني عىل مغادرة حجرة التحرير ،ومصادرة أجهزة الكمبيوتر
الخاصة بهم ،وهواتفهم ،وأجهزتهم األخرى .ويف مداهامت موازية ،ألقت الرشطة القبض عىل املسؤولني التنفيذيني الرئيسيني يف منازلهم .ثم
الحقًا يف نفس اليوم ،أعلنت الحكومة تجميد أصول الرشكة األم لجريدة  ،Apple Dailyنيكست ديجيتال ( ،)Next Digitalمام جعل املجموعة
اإلعالمية غري قادرة عىل مواصلة الدفع ملوظفيها ومورديها وبذا أُجربت عىل اإلغالق بعد ذلك بفرتة قصرية.
بعد أسبوع ،يف يوم  24يونيو ،أعلنت جريدة  Apple Dailyعن طبعتها األخرية .بنهاية اليوم ،سيصل توزيعها القيايس إىل مليون نسخة ،أي عرشة
أضعاف ما تبيعه يف اليوم الواحدة عادةً .اصطف العديد منهم طوال الليل خارج أكشاك بيع الصحف إلظهار الدعم للجريدة التي دام عملها
ملدة  26عا ًما والتي أصبحت رم ًزا لحرية الصحافة يف املستعمرة الربيطانية السابقة.
كان هذا الدعم الهائل من سكان هونغ كونغ هو ما ،حتى ذلك اليوم،
أتاح لوسائل اإلعالم مبقاومة املضايقات املستمرة والسجن يف ديسمرب
 2020ملؤسسها جيمي الي.
يف أوائل شهر سبتمرب  ،2021تقدمت الرشكة األم لرشكة Apple Daily
 ،Next Digitalبطلب للتصفية ،إذ استقال مجلس إدارتها للمساعدة
يف تسهيل العملية .وبحلول نهاية الشهر ،تقدمت الحكومة للمحكمة
بالتامس بخصوص إنهاء رشكة .Next Digital
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تدهور حرية الصحافة
على مدى عقدين

الخالصة:
المغادرة أو المخاطرة بدخول السجن،
المعضلة التي يواجهها صحافيو هونغ كونغ
وفقًا للمسح الذي أجراه نادي املراسلني األجانب يف يونيو  ،2021فإن ما يقرب من نصف الصحفيني املقيمني يف هونغ كونغ
يفكرون يف مغادرة مناطق جمهورية الصني الشعبية اإلدارية الخاصة .يف مقابلة مع منظمة مراسلون بال حدود ،ناقش
بعضهم الخيار املستحيل بخصوص املغادرة أو املخاطرة بدخول السجن.
بعد يومني من اعتقال كاتب التعليقات يف جريدة  Apple Dailyيف مطار هونغ كونغ يف  27يونيو  ،2021اتخذ كريس تشينغ،
أليم مبغادرة املنطقة.
مدير تحرير سابق يف املنفذ اإلعالمي عرب اإلنرتنت يف صحافة هونغ كونغ الحرة ،قرا ًرا ً
وقد رصح تشينغ قائالً« :ذلك االعتقال كان مرو ًعا لكثري من الصحفيني .أعتقد أنها بالنسبة يل كانت القشة التي قسمت ظهر
البعري» .انتقل إىل اململكة املتحدة ،حيث عمل بشكل مستقل يف هيئة إذاعة صوت أمريكا العامة التي يقع مقرها يف الواليات
املتحدة األمريكية .نظ ًرا إىل اختالف املسافة والوقت ،بالكاد ميكن لتشينغ تغطية أخبار هونغ كونغ ،التي يجدها كئيبة للغاية،
مع ذلك :فقد قال« :تدور الكثري من قصص هونغ كونغ يف الوقت الحايل ،مع األسف ،حول أشخاص يُحاكمون يف املحاكم ،وال
ميكنني الحضور شخصيًا».
أما الصحفية االستقصائية باو تشوي (موجودة يف ميني وسط الصورة) ،التي ُحكم عليها يف أبريل  2021بدفع غرامة بسبب
فيلم وثائق ًيا ينتقد فيه تقاعس الرشطة يف أثناء هجوم أعضاء عصابة الثالوث
الترصيحات الكاذبة املزعومة يف أثناء إنتاجه ً
الداعمني لبكني عىل املحتجني ،والصحفيني ،والركاب املؤيدين للدميوقراطية ،فقد غادرت هونغ كونغ للحصول عىل زمالة
الصحافة يف الواليات املتحدة .بالرغم من أن فرتة الراحة هذه «مرح ًبا بها كث ًريا» فهي ال تعتربها منفى نهايئ .قالت تشوي
«بصفتي صحفية ،فال ميكنني الهروب فحسب ألنني قد ا ُعتقل .ما يزال هناك متس ًعا للصحفيني لالضطالع بعملهم».

يعتقد رئيس جمعية صحفيي هونغ كونغ ،رونسون تشان ،أن قرارات الصحفيني باالنتقال أو اإلقامة تعتمد عىل عوامل
متنوعة .يقول تشان «ينتاب العديدين القلق بشأن مستقبل عائالتهم ويريدون منع املزيد من املعاناة يف ظل املناخ السيايس
املرتدي يف هونغ كونغ»« ،لكن ال ميكن لبعضهم املغادرة بسهولة ألنهم غري متأكدين مام ميكنهم القيام به كونهم صحفيني يف
بلد أجنبي ».أ َّدت جائحة كوفيد  ،19التي دفعت العديد من الدول إىل فرض قيود السفر ،أيضً ا إىل الحد من خيارات الصحفيني
الذين قد يرغبون يف االنتقال.
بالرغم من أن معظم الصحفيني املقيمني يف هونغ كونغ
يخشون عىل مستقبلهم فريفض العديد منهم التخيل عن
هونغ كونغ لتلقى مصريها :قال محرر مقيم يف هونغ كونغ
من موقع إخباري عرب اإلنرتنت ،وقد طلب عدم الكشف عن
هويته« ،علينا أن ننبذ باستمرار أفكار الالوعي عن الرقابة
الذاتية ،لكننا هنا لنبقى»« .سنتابع األمر يو ًما بعد يوم ملعرفة
املساومات التي قد تدعو الحاجة إىل إجرائها لضامن طول أمد
عملياتنا وسالمة املوظفني يف أثناء الحفاظ عىل سالمة مدونة
األخالقيات ،واملعايري الصحفية والرسالة الخاصة بنا».

تدهور يمكن التكهن به
يف  1يوليو  ،1997عندما سلمت اململكة املتحدة هونغ كونغ للصني ،انتاب العديد من سكان هونغ كونغ القلق من أال تحرتم الصني حرية
الصحافة التي كانوا يتمتعون بها منذ الثامنينات ،بالرغم من أن هذا الحق كان محفوظًا يف القانون األسايس ملناطق جمهورية الصني الشعبية
اإلدارية الخاصة وفقًا ملبدأ «دولة واحدة ونظامني».
يف منتصف عام  ،1996حذر لو بينغ ،مدير مكتب شئون هونغ كونغ وماكاو التابع ملجلس الدولة ،من أنه بعد التسليم ،سيكون عىل الصحفيني
أال يواصلوا دعم مبادئ «دولتني صينيتني» ،أو «صني واحدة ،تايوان واحدة» أو «استقالل هونغ كونغ» ،مام دفع الكثريين إىل االعتقاد بأن نهج
حملة قمع حرية الصحافة قد ُو ِضع .زاد تونغ تيش هاو ،الذي من املقرر أن يصبح املدير التنفيذي يف املستقبل القريب ،من مخاوف سكان هونغ
كونغ بعد ترصيحه يف حديث له قبل التسليم بأن« ،النظام» يف املجتمع الصيني كان أكرث أهمية من «الحقوق الفردية».
«الجهد الواعي والمدروس والصادق»
يف اعتقاد الجميع أن تغي ًريا طفيفًا قد طرأ يف األسابيع واألشهر التي تلت عودة املنطقة إىل موطنها األصيل ،وقد كانت وسائل اإلعالم قادرة عىل
االستمرار يف العمل بدون الخروج عن استقاللها املعتاد عن الحكومة .أما بعد شهر واحد من التسليم ،يف إحدى الندوات عن حرية اإلعالم يف
هونغ كونغ خالل فرتة ما بعد االستعامر ،أقر تيم هامليت ،محارض أول يف الصحافة يف جامعة هونغ كونغ املعمدانية ،بأن الحكومة املركزية
ومدروسا وصادقًا لرتك هونغ الستقاللها» بالرغم من أنه شكك يف أنها قد تصمد عىل املدى البعيد .يف الواقع ،تركت
كانت تبذل «جه ًدا واعيًا،
ً
النية الحسنة التي أبدتها بكني العديد من الصحفيني يف ريب من أمرهم.
يف سبتمرب عام  ،1997أي بعد شهرية فقط من التسليم ،حاولت لجنة وزارة الخارجية الصينية يف هونغ كونغ التخفيف من قلق سكان هونغ
كونغ مرة أخرى من خالل تكرار تعهدها بعدم «التدخل يف أنشطة املراسلة العادية للصحفيني املحليني واألجانب» .ففي تقرير نُرش يف ذلك
الوقت ،أقرت لجنة حامية الصحفيني التابعة ملنظمة حرية الصحافة بأن الخوف من قمع وسائل اإلعالم يف هونغ كونغ «مل يتحقق» حتى اآلن
لكنها حذرت من الخطر املتزايد بشأن «الرقابة الذاتية» التي من املمكن ،عىل املدى البعيد ،أن تشكل تهدي ًدا عىل حرية الصحافة يف هونغ كونغ.
ظل الوضع عىل حاله إىل حد كبري طوال العقد األول من األلفية .ثم يف عام  ،2003عندما خرج نصف مليون من سكان هونغ كونغ إىل الشوارع
للمطالبة بإسقاط مرشوع قانون األمن القومي األول ،مل كان يف مقدور الصحافة االضطالع مبهمتها دون أن تواجهها العديد من العقبات ،حتى أن
رصا رئيس ًيا يف االحتجاج ،بنرشها شعار «أراك يف الشوارع» يف صفحتها األوىل.
جريدة  Apple Dailyأثبتت نفسها باعتبارها عن ً

© Anthony Wallace / AFP
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استحواذ  Alibabaعلى جريدة  SCMPاليومية
يف عام  ،2012انتاب الصحفيني العاملني يف الجريدة الصباحية اليومية  )South China (SCMPالصادرة باللغة اإلنجليزية الذعر عندما ُعني وانغ
رئيسا للتحرير .أما استحواذ رشكات مجموعة عيل
كسيانغوي ،صحفي من الرب الرئييس وأحد أعضاء املؤمتر االستشاري السيايس للشعب الصينيً ،
بابا القابضة ،التي أسسها رجل األعامل الصيني جاك ما ،والذي كان قري ًبا ج ًدا من الحزب الشيوعي يف الصني يف ذلك الوقت ،عىل وسائل اإلعالم
بعد ثالث سنوات مل يكن له صدى يف تهدئة مخاوف الصحفيني.
الرئيس التنفيذي يطالب «باعتذار»
شهدت فرتة تويل الرئيس التنفيذي الثالث ،ليونغ تشون ينغ ،املعروف باسم يس واي ليونج ،التي كانت ما بني  2013و 2017تدهو ًرا واض ًحا يف
العالقات بني السلطات والصحافة .ففي العام األول من توليه املنصب ،طالب بخطاب اعتذار بعد أن نرشت جريدة Hong Kong Economic
مقاالً عن صالته املزعومة بجامعات الجرمية املنظمة .كان من املفرتض أنه سيقوم بالعديد من الهجامت الشفهية األخرى عىل الصحافة املستقلة،
مبا يف ذلك .Apple Daily
يف عام  ،2014كان صحفيو هونغ كونغ أنفسهم هدفًا لعنف الرشطة عىل نطاق واسع ألول مرة عندما حلَّت الرشطة حركة املظلة املؤيدة
شخصا ،مبا فيهم  30صحفيًا .مل تتوقف الهجامت املادية عىل الصحافية ،سواء من جانب
للدميوقراطية ،مام أسفر عن إصابة ما يزيد عىل ً 2000
الرشطة أو من جانب عصابات املافيا الداعمة لبكني ،عىل اإلطالق .منذ ذلك الحني ،بدأ يس واي ليونغ وخليفته كاري الم حربًا مفتوحة ضد وسائل
اإلعالم املستقلة ،مام قلل باستمرار من تأثريها وقدرتها عىل تغطية الحركات االحتجاجية يف املنطقة.

الخالصة:
كانت الرقابة بال ًء على راديو وتلفزيون
هونغ كونغ التابع لهيئة اإلذاعة العامة
يخضع اآلن راديو وتلفزيون هونغ كونغ التابع لهيئة اإلذاعة العامة ،التي كانت استقالليتها التحريرية ذات يوم مدعاة لفخر
سكان هونغ كونغ ،للرقابة عىل نطاق واسع يف ظل وجود مدير الربنامج الجديد.
منذ يوم  1مارس  ،2021وهو اليوم الذي توىل فيه باتريك يل املنصب بصفته مدي ًرا إلذاعة راديو وتلفزيون هونغ كونغُ ،سحب
ما ال يقل عن  12منت ًجا جدي ًدا من البث املبارش يف غضون وقت قصري وقد استُبعد ما يزيد عىل  200برنامج مؤرشف من
قناة  YouTubeالخاصة بهيئة اإلذاعة العامة .لقد استُبعدت أيضً ا إحدى حلقات الربنامج السيايس ليجكو ريفيو (LegCo
 ،)Reviewوالتي تضمنت مشاهد مصورة ألحد أحداث إحياء ذكرى مذبحة تيانامنن ،من أرشيف راديو وتلفزيون هونغ كونغ
نظ ًرا إىل أنها قد بُثت دون «موافقة نهائية» من يل.
أنشأ هذا املسؤول البريوقراطي الذي ال يتمتع بأي خربة إعالمية ،والذي أصبح مفوضً ا سياس ًيا لراديو وتلفزيون هونغ كونغ،
نظام رقايب كامل يف املجموعة ،وهي وسيلة إعالمية اشتُهرت سابقًا بتحقيقاتها الجسورة بشأن السياسات العامة .نظ ُرا إىل عدم
رضاه عن تقليص الربامج التي ال يوافق عليها فقد هدد أيضً ا بخفض نصف رواتب املوظفني املشاركني يف إنتاج املحتوى الذي
يراه غري مناسب للنرش.
يف سبتمرب  ،2021تبنت مجموعة اإلذاعة تعليامت تحريرية جديدة تطلب من الصحفيني «دعم الحكومة يف مجال حامية
األمن القومي واملصالح» ،لالمتناع عن «إثارة الكراهية ،أو التمييز أو العداء أو تعميقهم» اتجاه اإلدارة التنفيذية لهونغ كونغ،
والحكومة الصينية ،ولتجنب االتصال «بالحكومات األجنبية أو املنظامت السياسية» .أسست هيئة راديو وتلفزيون هونغ
كونغ رشاكة مع مجموعة وسائل اإلعالم الصينية التابعة لهيئة اإلذاعة الحكومية الصينية يف أغسطس  ،2021بهدف تعزيز
«الوطنية» بني املشاهدين.
أدى تعيني باتريك يل إىل استقالة ما ال يقل عن أربعة من كبار املوظفني ،وهم املنتجون التنفيذيون فونغ هيو شان ،وليو
واي لينغ ،ودوريس وونغ ،واملراسل الحائز عىل الجوائز ،إيفون تونغ .وقد ُحرمت أيضً ا صحفية أخرى ،نبيلة قصري ،املعروفة
بأسئلتها التي ال هوادة فيها والتي توجهها ملسئويل الحكومة ،من تجديد العقد.
غادر الصحفي الربيطاين املخرضم واملعلق السيايس ،ستيفان
فينز ،والذي كان يساهم يف برامج هيئة راديو وتلفزيون هونغ
كونغ عىل مدار ثالثة عقود ،هونغ كونغ يف أغسطس 2021
بعد قرار هيئة اإلذاعة بإيقاف الربنامج الحواري السيايس
الذي يستضيفه والذي كان يُعرض باللغة اإلنجليزية ،ذا بلس
(« :)The Pulseال ميكن أن يؤكد أي أحد ذي عقل راجح أن
هونغ كونغ مكان آمن للصحفيني».

الرشح :بعد ربع قرن من التسليم للصني ،تراجعت حرية الصحافة يف هونغ كونغ عىل نحو مؤسف ،مام أكد املخاوف األولية لسكان هونغ كونغ.
© Paul Lakatos / AFP
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الصحفيون يواجهون
العنف الجسدي

يف  12يونيو  ،2019وسط املظاهرات املؤيدة للدميوقراطية ،كانت األجواء يف املؤمتر الصحفي اليومي لرشطة هونغ كونغ متوترة بشكل خاص.
ارتدى جميع الصحفيني الحارضين يف املؤمتر خوذات و»عدة القتال» ،الرضورية لحامية أنفسهم من عنف الرشطة ،الذي يصبح ممنه ًجا بشكل
متزايد إذ إنه قد أسفر عن مئات اإلصابات بني الصحفيني .لقد ُوثقت هذه االعتداءات عىل نطاق واسع من خالل جمعية صحفيي هونغ كونغ،
إال أن الرشطة قد أنكرتها جمي ًعا.
الرصاص املطاطي ،وخراطيم املياه ،والغاز املسيل للدموع ،والهراوات ،واألصفاد ،واإلهانات :كان هذا هو الروتني الذي اعتاد عليه الصحفيون
الذين يغطون االحتجاجات .أما يف املنطقة ،التي ظلت ألمد طويل مثاالً لحرية الصحافة يف العامل ،فقد بدا أن الرشطة قد تخلت بال ريب عن
ضبط النفس النسبي ،الذي كان إرث ًا من الحقبة االستعامرية الربيطانية ،واستبدلته بتبني أسلوب الحفاظ عىل النظام الشائع يف بقية مناطق دولة
الصني :رضب الحشد ،بحيث يطال كالً من املتظاهرين والصحفيني.

الهجمات على التجمهرات
باإلضافة إىل العنف الذي ارتكبته الرشطة ،ال تتواىن الفصائل الداعمة لبكني يف دعوة املافيا املحلية لتسوية حساباتها مع الصحافة .يف مارس
 ،2014يف بداية «حركة املظلة» املؤيدة للدميوقراطية ،أُصيب الصحفي كيفني الو ،الذي أصبح بعد ذلك رئيس تحرير الجريدة اليومية Ming
 ،Paoبجرح خطري بفأس .وقد ُحوكِم املهاجمون منذ ذلك الحني ومتت إدانتهم ،أما املحرضون فال .استهدفت أيضً ا العديد من الهجامت اإلجرامية
وسائل اإلعالم املؤيدة للدميوقراطية ،مبا يف ذلك  Apple Dailyومؤسسها ،جيمي الي.
يف يوليو  ،2019كانت املراسلة جوينيث هو كواي الم شاهدة وضحية يف الوقت ذاته العتداء واسع النطاق من عصابة مافيا داعمة لبكني عىل
املحتجني ،والصحفيني ،واملارة يف محطة مرتو يونغ لونغ .يف أثناء بث فيديو مبارش للهجوم عىل الهواء ،رضبها املهاجمون ،وتركوها تعاين بإصابة
دامية يف ذراعها .أُصيب أيضً ا ثالثة صحفيني آخرين يعملون لصالح جريدة  Apple Dailyوقناة ناو نيوز يت يف ( )Now News TVبجراح يف
الهجوم.
يف مايو  ،2021رضب رجالن املراسلة سارة ليانغ من جريدة  Epoch Timesبشكل متكرر عىل ساقيها مبرضب بيسبول بالقرب من املبنى الذي
تقع فيه شقتها .وقبل ذلك بشهر اقتحم بالفعل أربعة مسلحني مستودع الجريدة وهددوا املوظفني وأتلفوا املطبعة الرئيسية .أما قبل ذلك
بعامني ،فقد كانت الجريدة ُمستهدفة يف هجوم بحريق متعمد الذي مل يسفر لحسن الحظ عن أي إصابات.

رش الفلفل عم ًدا
كان عىل صحفيي هونغ كونغ ،الذين فضلوا ذات يوم ارتداء املالبس الخفيفة واملريحة يف املدينة العرصية شبه االستوائية ،أن يتأقلموا مع الوضع
رسي ًعا .يشبه الزي الجديد واملتغري جذريًا الزي املستخدم يف موقع البناء بدالً من أي أسلوب من أساليب الخيالء ،ويتضمن أحذية أمان ،وقنا ًعا
مضا ًدا للامء ،والصدريات العاكسة وقناع الغاز :فقد أصبح ال غنى لهم عن وسائل الحامية يف عملهم نظ ًرا إىل خطر اإلصابة أو تلف الجهاز
التنفيس الذي بات يحدق بهم بشكل كبري للغاية.
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يف سبتمرب  ،2019فقدت إحدى الصحفيات الاليئ يعملن لدى املنفذ اإلعالمي الناطق باللغة اإلندونيسية  ،Suara Hong Kong Newsفيبي
ميجا إندا ،البرص يف عينها اليمنى بشكل دائم بعد أن ُضبت برصاصة مطاطية .يف نوفمرب من العام نفسه ،أُطلق أحد خراطيم املياه عىل أحد
الصحفيني من املنفذ اإلعالمي عرب اإلنرتنت  Mad Dog Dailyوأصيب بتلف يف الدماغ ،مام استدعى جراحة طارئة .وقد شُ و ِهد ضباط الرشطة
وهم يقومون بانتظام وعن عمد برش رذاذ الفلفل عىل العاملني بالصحافة أو يطلقون القذائف عىل مجموعات من الصحفيني امل ُعرتف بهم عىل
النحو الواجب .يف مايو  ،2020ورد أن ضابط رشطة قد خنق مصورة صحفية من جريدة  Apple Dailyملدة  20ثانية تقري ًبا يف أثناء احتجازها.

الرصاص املطاطي ،خراطيم املياه ،الغاز املسيل
للدموع :الروتني الجديد للصحفيني الذين يغطون
االحتجاجات يف هونغ كونغ.
© Isaac Lawrence / AFP
© Philip Fong / AFP
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تبرير ما هو غير مبرر
بعد بضعة أشهر ،استندت كاري الم إىل هذا القانون لتنظيم املضايقات القضائية الخاصة بجيمي الي ،مؤسس جريدة  Apple Dailyوالحائز
عىل جائزة حرية الصحافة من منظمة مراسلون بال حدود لعام  ،2020وامل ُرشعة والصحفية السابق كلوديا مو ،و 12صحفيًا ُحوكِموا بتهم ارتكاب
«جرائم ضد الدولة» .استُخدم هذا القانون أيضً ا كذريعة لتجميد األصول املالية لجريدة  ،Apple Dailyمام أرغمها عىل اإلغالق بحلول نهاية
يونيو  .2021األمر الذي كانت تنتقده الحكومة بشأن جريدة  ،Apple Dailyكام أوضحت دون مباالة« ،مل يكن وجود مشكلة بخصوص املنفذ
اإلخباري وال مشكلة يف تقديم التقارير اإلخبارية» بل كان «تعريض األمن القومي للخطر» ألنها رفضت رقابة بكني وسمحت للحركات املعارضة
بالتعبري عن رأيها.
تضمنت خطابات كاري الم ،التي كانت ُمرغمة عىل االنقسام دو ًما لتربير ما هو غري مربر ،تلميحات رسيالية« :إن انتقاد حكومة هونغ كونغ
ليس مبشكلة ،لكن إذا كان هناك نية لتنظيم األنشطة للتحريض عىل تخريب الحكومة فهذا ،بالطبع ،شيئًا آخر [ ]...وعىل أصدقاء وسائل اإلعالم
أن يفطنون إىل التمييز بني األمرين» .مع ذلك ،نظ ًرا إىل أن قانون األمن القومي نفسه ال يحدد املدى الذي ينتهي عنده النقد ويبدأ التخريب،
فيبدو أن الطريقة الوحيدة أمام الصحفيني لحامية أنفسهم من االتهام هي ...إيقاف االنتقادات كافة.
© Anthony Wallace / AFP

تالعب كاري الم باأللفاظ
يف  ،2017انتُخبت كاري الم بشكل غري مفاجئ لتكون رئيسية تنفيذية ُمعينة من هيئة انتخابية بحيث تعمل لصالح نظام بكني إىل حد كبري،
داعم لرتشحها .كانت هذه املوظفة ذات األداء الضعيف نو ًعا ما والتي تندرج ضمن كبار موظفي الخدمة املدنية ،والتي تقترص خربتها
والذي كان ً
عىل  37عا ًما من الخدمة يف عامل البث املبارش يف إدارة هونغ كونغ ،خلفًا ليس واي ليون غري املشهور ،والذي ُعرف بهجامته املتكررة عىل وسائل
اإلعالم .كان أول قرار اتخذته كاري الم هو فتح املؤمترات الصحفية الحكومية لوسائل اإلعالم املستقلة عرب اإلنرتنت ،وهو اإلجراء الذي قد طالب
به الصحفيون ملدة طويلة .مل يكن بوسع املرء إال أن يأمل بإجراء تحسن يف حرية الصحافة.

التقويض بصبر
تعمل كاري الم بصرب عىل تقويض جوهر الصحافة يف هونغ كونغ .يف  ،2021لفرض السيطرة التحريرية عىل راديو وتلفزيون هونغ كونغ التابع
للمجموعة السمعية واملرئية ،فقد عينت مديرة برنامج وضعت نظام رقابة والتي ،عىل سبيل املجاملة ،دعتها الستضافة برنامجها الحواري اليومي
ملدة شهر.

لسوء الحظ ،ما لبثت كاري الم أن كشفت عن وجهها الحقيقي :وهو أنها دمية لدى نظام بكني ،إذ إنها مل تُو ِقف يو ًما سياساته املناهضة للحريات
من أجل الدفاع والتنفيذ باسم «الوطنية» ،بينام أكدت بشدة عىل أن شعب هونغ كونغ مل يفقد أيًا من حرياته .يف مطلع  ،2019حاولت سن
قانون كان من شأنه أن يسمح بتسليم الصحفيني وغريهم للصني ،مام أثار احتجاجات غري مسبوقة يف هونغ كونغ وأجربها عىل التخيل عن
املرشوع .يف أثناء هذه املظاهرات ،تعرض العديد من الصحفيني لإليذاء الجسدي عىل يد ضباط الرشطة ،وهو األمر الذي لطاملا رفضت كاري
الم االعرتاف به.
اللغة الدارجة
يف  12أغسطس  ،2019ر ّدا عىل خطاب من منظمة مراسلون بال حدود يدين العنف ويقرتح طرقًا للخروج من األزمة ،ادعت كاري الم أنها تعرتف
«باألهمية األساسية لتدفق املعلومات بحرية ودون فيود ،ولوجود بيئة إعالمية حرة ومفتوحة ،مام يحقق نجاح هونغ كونغ يف املايض ،والحارض
واملستقبل» .مع ذلك ،فقد أخفقت يف بث الطأمنينة يف النفوس عندما زعمت ،ضد األدلة كافة ،أن «الرشطة تحرتم حرية الصحافة وحقوق
تهم أو يُسجنون بسبب كتابة قصص ،أو تقديم
وسائل اإلعالم يف تغطية األحداث والحوادث العامة» وأن «املراسلني يف هونغ كونغ ال يواجهون ً
تقارير تلفزيونية ،أو التقاط صور».
يف غضون أقل من عام بعد ضامن توفري الحامية للصحفيني ،يف يوم  30يونيو  2020رحبت كاري الم عل ًنا بتبني بكني لقانون «األمن القومي»
الذي يسمح لبكني بالتدخل يف املنطقة مبارشة دون أن تأخذ يف االعتبار سلطتها بصفتها الرئيسة التنفيذية ،من أجل معاقبة من يراهم النظام
مسؤولني عن الجرائم التي تُرتكب ضد الدولة بالسجن مدى الحياة ،مبا يشمل الصحفيني.
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اعتقاالت الصحفيني ،واللغة الدارجة،
وتسليح التأشريات :نظمت كاري الم حملة
ُمنجزة بإتقان للتخلص من حرية الصحافة.
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لقد تراجعت إدارتها أيضً ا مع االعتامدات الصحفية ،املخصصة اآلن لوسائل اإلعالم «املعرتف بها دوليًا ،والتي هي ،يف ظل غياب االعرتاف
البيِّ  ،تعسفية متا ًما وتستبعد عىل نحو فعال وسائل اإلعالم املستقلة ،والصحفيني املستقلني ،والصحافة الطالبية .يف سبتمرب ُ ،2021حرم
صحفيون من منفذين إعالميني مخرضمني عرب اإلنرتنت يف هونغ كونغStand News ،و  ،Citizen Newsمن الوصول إىل احتفاالت العيد
الوطني الصيني.
يف نهاية املطاف ،قدمت كاري الم مامرسة ،تُستخدم كث ًريا يف الرب الرئييس ،تسليح التأشريات ضد الصحفيني األجانب .يف  ،2018طردت
الصحفي فيكتور ماليت ،الذي يعمل لدى جريدة  ،Financial Timesإلجرائه مناظرة غداء لنادي املراسلني األجانب مع ناشط داعم
لالستقاللية .يف  ،2020رفضت أيضً ا الطلبات املقدمة للحصول عىل تأشريات ملراسل  New York Timesوهو كريس بوكيل ،الذي طُرد من
الرب الصيني الرئييس ،وللصحفي آرون مك نيكوالس ،الذي كان من املفرتض أن ينضم للمنفذ اإلعالمي عرب اإلنرتنت صحافة هونغ كونغ الحرة
( .)HKFPيف نوفمرب  ،2021رفض مكتب كاري الم أيضً ا ،بدون إبداء توضيح ،تجديد تأشرية سيو لني ونغ ،الصحفية لدى املجلة الربيطانية
األسبوعية .The Economist

الخالصة:
وسائل اإلعالم المستقلة في ماكاو في الوقت الضائع
غال ًبا ما تًصور ماكاو ،مناطق جمهورية الصني الشعبية اإلدارية الخاصة األخرى ،باعتبارها «طفل امللصق» عىل عكس هونغ
كونغ املتمردة ،إال انها قد شهدت أيضً ا تدهو ًرا يف حرية الصحافة املحدودة بالفعل.
يف  20أكتوبر  ،2021أعلن  ،Macau Concealersاملوقع اإللكرتوين اإلخباري عىل اإلنرتنت والذي يعمل منذ  1996ويحرص عىل
تقديم «رؤية متنوعة» للمدينة ،أنه سيوقف العمليات يف نفس اليوم ،مستشه ًدا «بالتغريات البيئية غري املسبوقة» التي شملت
رقابة متزايدة وضغطًا عىل وسائل اإلعالم املستقلة.
بعد عودة ماكاو للصني يف  ،1999بعد هونغ كونغ بعامني ،مل يكن أمام املستعمرة الربتغالية السابقة خيا ًرا سوى قبول مصريها
بهدوء :نظ ًرا إىل بلوغ عدد سكانها ما يقل بقليل عن  700000نسمة وإىل أن اقتصادها يقوم عىل مجال القامر فيجب عىل ماكاو
حجم واألضعف من تلك املوجودة
أن تحافظ عىل عالقات جيدة مع الرب الصيني الرئييس .مل يكن لدى وسائلها اإلعالمية ،األصغر ً
يف هونغ كونغ ،خيا ًرا سوى التوافق بشكل أكرب مع ما يرويه نظام بكني ،مع الحفاظ عىل مستوى معني من االستقاللية بخصوص
القضايا املحلية التي تعترب أقل «حساسية» .بالرغم من أنه يف  2009تبنت ماكاو قانون األمن القومي الذي يعاقب عىل الجرائم
املرتكبة ضد الدولة بالسجن ملدة تصل إىل  30عا ًما ،فلم يُحتج به حتى اآلن.
يف  2019و ،2020ابتعدت وسائل إعالم ماكاو إىل حد كبري عن تغطية االحتجاجات الداعمة للدميوقراطية يف هونغ كونغ نظ ًرا إىل
اعتامدها الهائل عىل التمويل العام .قدمت وسائل اإلعالم القليلة الناطقة باللغة اإلنجليزية والربتغالية ،مع ذلك ،تغطية واسعة
النطاق ،مام أدى إىل إثارة الضغط املتزايد والتهديدات ضدهم.
يف ديسمرب  ،2019قبل زيارة الرئيس الصيني يش جني بينغ إىل ماكاوُ ،رفض دخول صحفيني من خمسة منافذ إعالمية عىل األقل يف
هونغ كونغ إىل املنطقة استنا ًدا إىل أنهم «يعرضون األمن القومي للخطر» .استجوبت الرشطة مراسيل التلفزيون الربتغايل العام،
(راديو وتلفزيون الربتغال) ،لساعات وصودرت مواد التصوير الخاصة بهم .عالوة عىل ذلك ،أفاد عد ًدا من الصحفيني املحليني
بتعرضهم للمطاردة واملضايقة ،وقد ُحذر البعض «ليتوخوا الحذر يف حديثهم» يف أثناء زيارة يش جني بينغ.
اضطر أربعة عرش صحف ًيا لالستقالة بعد أن أصدرت اللجنة
التنفيذية لتلفزيون ماكاو التابع لهيئة اإلذاعة العامة ،يف
أبريل  ،2021مجموعة من التعليامت مطالبة إياهم «بعدم
الكشف عن املعلومات أو التعبري عن اآلراء التي تتعارض مع
سياسات حكومة الصني وماكاو» و»لتعزيز الوطنية» ،يف ظل
التهديد بالفصل.
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عندما يصبح
الوصول إلى
المعلومات جريمة

•

من خالل تجهيز الحزب الشيوعي الصيني نفسه بالوسائل التكنولوجية غري املسبوقة،
فقد رشع يف بناء منوذج للمجتمع مل يعد فيه الوصول للمعلومات حقًا ،بل جرمية.
ملقاومة الرقابة ،والدعاية واملراقبة الجامعية ،وللحفاظ عىل حريتهم يف التعبري ،يكثف
مستخدمو اإلنرتنت الصينيون جهودهم وإبداعهم.

•

أما تحت ذريعة مواجهة تأثري «القوى املعادية» الغربية ،فتستكشف الصني مفهومها
عن الصحافة املارقة لخدمة املصالح الحكومية والعمل لنرش دعايتها يف جميع أنحاء
العامل من خالل وسائل غادرة أكرث من أي وقت مىض .عند مواجهة هذا التهديد مل يعد
يف إمكان الحكومات واملجتمع املدين يف الدميوقراطيات االنتظار للرد.
© Bobby Yip / Reuters
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هوس إبقاء الرأي العام
تحت السيطرة

كان حنق املواطنني الصينيني وانعدام ثقتهم بسبب افتقار النظام للشفافية ،وافتقاره إىل املعلومات يف وسائل اإلعالم الرسمية داف ًعا للبعض إلجراء
توثيق صحفي للجائحة التي كانت تخرج عن نطاق السيطرة .كان من بينهم ،شني قوييش ،محامي من مقاطعة هيلونغجيانغ التي تقع يف أقىص
الشامل الرشقي ،الذي قىض معظم وقته يف مستشفيات ووهان من  23يناير  2020فصاع ًدا ،إذ أبلغ عن الفوىض وأجرى مقابالت مع أرس الضحايا.
شعر فانغ بني ،رجل أعامل عادي يعمل يف مجال املنسوجات ويعيش يف ووهان ،بالحاجة إىل إبالغ رفاقه من املواطنني بشأن حقيقة كوفيد 19
ونرش أول تقرير له ُمصور بالفيديو يف يوم  25يناير  ،2020والذي وثق فيه تكدس املستشفيات .مثأ بلغ عن فقدان كال من الصحفيني غري املهنيني،
إذ رمبا تكون قد اعتقلتهم الرشطة ،يف أوائل فرباير  .2020ظهر شني قوييش مرة أخرى عىل وسائل التواصل االجتامعي يف  30سبتمرب  2021بدون
مناقشة ما حدث له يف تلك األُثناء .مع ذلك ،ما تزال األخبار غري متوفرة حتى اآلن بخصوص مكان تواجد فانغ بني.

كوفيد  :19 -موجة من
الحرية سرعان ما ُقمعت

الحد من انتشار الجائحة

يف مطلع فرباير  ،2020كرثت الدعوات لزيادة حرية التعبري يف الصني عرب اإلنرتنت بعد وفاة الطبيب يل وينليانغ ،طبيب عيون يف مستشفى ووهان
املركزي وامل ُبلغ األول عن ظهور كوفيد .-19قبل بضعة أيام من وفاته إثر إصابته باملرض ،أجربته الرشطة عىل توقيع بيان يعرتف فيه بأنه قد «نرش
شائعات كاذبة» ،قبل أن يجعلوه بطالً ...بعد وفاته.
يف غضون بضعة أيام بعد وفاته ،استُخدم هشتاج «( WomenYaoYanlunZiyou#نريد حرية التعبري») أكرث من مليوين مرة يف شبكة التواصل
االجتامعي الصينية  Sina Weiboلتكريم الطبيب املتويف وللتنديد بسوء إدارة السلطات لألزمة ،وكانت الحركة ذات نطاق غري مسبوق إىل حد
ما يف دولة ضُ َّيق فيها خناق الرقابة املفروضة عىل محتوى شبكات وسائل التواصل االجتامعي بشكل كبري يف السنوات األخرية .منذ ذلك الحني
ُحذفت معظم هذه الرسائل تحت ضغط الخدمات الرقابية.

يتعارض شوق املواطنني للحصول عىل معلومات موثوقة ومستقلة مع دعوة الرئيس يش جني بينغ يف يوم  20يناير « 2020لتعزيز إدارة الرأي
العام» للتعامل مع الجائحة .مع تراكم االستفسارات من املطبوعات الليربالية مثل Caixin :و Caijingباإلضافة إىل عدم استعداد السلطات
وافتقارهم للمناورات إلخفاء خطورة األزمة ،أرسل الحزب ما يقرب من « 300صحفيًا» ،الذين كانوا يف الواقع مروجي دعاية -إىل ووهان لتقديم
مكافحة الجائحة من منظور «إيجابية».
رسعان ما عربت السلطات الصينية أيضً ا عن الحاجة إىل احتواء تدفق املعلومات وحرية التعبري عىل اإلنرتنت .نُرش تحقيق مشرتك بني New
 York Timesو  ProPublicaيف نُرش يف ديسمرب  ،2020بنا ًء عىل  3,200توجيهاً و  1,800مذكرة من إدارة الفضاء اإللكرتوين الصينية من يناير
حتى مايو  ،2020عن اسرتاتيجيات موجودة لتشكيل الرأي العام عىل اإلنرتنت .كان الحد من تأثري املرض عىل مواقع األخبار من خالل تقييد
مصطلحات مثل« :غري قابل للشفاء» ،وحظر الكلامت الرئيسية واإلشعارات املتعلقة باألزمة وحشد املعلقني عىل اإلنرتنت جمي ًعا جز ًءا من
الذخرية التي تستخدمها بكني.
تكميم األصوات الناقدة
بعد وفاة الطبيب يل بفرتة قصرية ،أرسلت إدارة الفضاء اإللكرتوين الصينية التوجيه التايل لفروعها املحلية« :يجب علينا أن ندرك بوضوح تأثري
الفراشة ،وتأثري النوافذ املكسورة وتأثري كرة الثلج الناجم عن هذا الحدث [وفاة يل وينليانغ] ،والتحدي غري املسبوق الذي واجهته إدارة الرأي
املطروح عرب اإلنرتنت لدينا وعمل الرقابة .يجب عىل مكتب إدارة الفضاء السيرباين بكاملة أنه يويل اهتام ًما متزاي ًدا بالرأي املطروح عرب اإلنرتنت،
وأن يتحكم بحزم يف كل يشء يلحق رض ًرا خط ًريا مبصداقية الحزب والحكومة ويف هجامت النظام السيايس».
كان تكميم األصوات الناقدة مصاحبًا إلجراء الرقابة
هذا .وثقت منظمة املدافعني الصينيني عن حقوق
اإلنسان ،غري الحكومية 897 ،حالة ملستخدمي
إنرتنت صينيني قد وقعت عليهم عقوبات بني  1يناير
و 26مارس  2020بسبب حديثهم عىل اإلنرتنت فيام
يتعلق بتفيش كوفيد  19يف الصني .اعتُقل ما ال يقل
عن عرشة صحفيني ومعلقني عىل اإلنرتنت يف 2020
لتغطيتهم األزمة ،مبا يف ذلك الصحفية زهانغ زهان.

بعد وفاة الطبيب يل وينليانغ ،املبلغ األول عن الجائحة ،ذهب بعض املواطنني تلقائ ًيا للتحقيق يف ووهان © .تشني قوييش  YouTube /سكرين شوت -مارك رالسون /وكالة الصحافة الفرنسية
© Mark Ralston / AFP
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الخالصة:

لقد بلغت الرقابة واملراقبة أقىص مدى لها عىل اإلطالق يف الصني.

© Aly Song / Reuters

خضوع اإلنترنت في الصين للمراقبة
© Zhang Zhan / Capture d'écran YouTube

أربعة أعوام في السجن بسبب نشر التغطية الصحفية في ووهان
بعد الحكم عىل زهانغ زهان بالسجن ملدة أربعة أعوام بسبب تغطية جائحة كوفيد  19عىل وسائل التواصل االجتامعي
منذ البداية يف مدينة ووهان ،تثبت الصحفية زهانغ زهان الحائزة عىل جائزة حرية الصحافة من منظمة مراسلون بال
حدود  2021براءتها بإرضاب جزيئ عن الطعام مام قد يودي بحياتها.
بعد محاكمة دامت ثالث ساعات فحسب ،حكمت محكمة شنغهاي عىل زهانغ زهان ،38 ،الحائزة عىل جائزة حرية
الصحافة من منظمة مراسلون بال حدود  ،2021يف يوم  28ديسمرب  2020بالسجن ملدة أربعة أعوام بسبب «افتعالها
الشغب وإثارتها للمتاعب» .يف فرباير  ،2020كانت من بني الصحفيني الشجعان الذين ،برصف النظر عن خطر اإلصابة
بالعدوى ،سافروا إىل مدينة ووهان لتغطية أوىل بدايات ظهور جائحة كوفيد  .19نرشت زهانغ زهان ما يزيد عىل 100
مقطع فيديو عىل قناتها عىل  ،YouTubeو ،WeChatو ،Twitterقبل اإلبالغ عن فقدها يف يوم  14مايو  2020يف ووهان.
يف اليوم التايل ،أعلنت السلطات أنها كانت محتجزة يف شنغهاي.
يف قفص االتهام ،اتهمها املدعي العام «بنرش مقدار هائل من املعلومات الكاذبة» إال أنه مل يقدم أي دليل مادي يدعم
اتهامه .لقد متلك اليأس من الصحفية ،التي لطاملا رفضت اإلقرار بالذنب ،بخصوص االستئناف :وفقًا ملا أدىل به أحد
محاميها ،فإن ممثيل مركز االحتجاز قد أوصلوا إىل إدراكها أن النتيجة الوحيدة املتوقعة من االستئناف هي أن يُنزل عليها
عقوبة أشد.
رسا
ولالعرتاض عىل هذا الحرمان من تحقيق العدالة ،دخلت زهانغ يف إرضاب جزيئ عن الطعام مام أسفر عن إطعامها ق ً
من خالل أنبوب أنفي .لقد تدهورت حالتها الصحية إىل حد كبري :يف أواخر أكتوبر  ،2021كانت الصحفية ،التي يبلغ طولها
 1.77م ،بالكاد تزن  40كجم ومل تعد قادرة عىل التحرك أو حتى رفع رأسها بدون مساعدة .بحلول أغسطس  ،2021كانت
قد دخلت املستشفى بالفعل ملدة  11يو ًما.
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يف يوم  2نوفمرب  ،2021عىل شبكة وسائل التواصل االجتامعي  ،Sina Weiboاتهمت بطلة التنس الدولية بينغ شواي عض ًوا سابقًا يف اللجنة
الدامئة الخاصة باملكتب السيايس للحزب ونائب رئيس الوزراء السابق زهانغ غاويل باالغتصاب .يف أقل من  30دقيقةُ ،حذف منشورها وجميع
ُغي حساب البطلة الرياضية من محرك البحث .يحاول املراقبون ،بكل السبل ،التسرت عىل فضيحة تهدد بتلويث
التعليقات العامة املرتبطة به ول َ
سمعة ذوي الرواتب العليا يف السلطة .ووردت أنباء تفيد بوضع بنغ شواي نفسها رهن اإلقامة الجربية.
قبل ذلك بشهرين ،فرض تطبيق املراسلة  WeChatرقابة عىل مقالة من مجلة  Caixinاالستقصائية التي تناولت بالتفصيل املامرسات املالية
املشكوك فيها للرشكة الصينية العمالقة يف العقارات  ،Evergrandeوالتي بدأت الصعوبات التي تواجهها بخصوص سداد الدين الهائل يف زعزعة
االقتصاد الصيني .يف أوائل عام ُ ،2021حظر أيضً ا تطبيق املراسالت املشفرة  Signalوالتطبيق الصويت  ،Clubhouseوالتي أتاحت لفرتة وجيزة
ملستخدمي اإلنرتنت إجراء مجموعات مناقشة بخصوص موضوعات محظورة ،من اإلنرتنت الصيني.
الكلمات الرئيسية المحظورة
يف الصني ،يكاد يستحيل البحث عىل  Googleأو استخدام نظام مراسلة أجنبي مثل  ،WhatsAppعىل األقل بدون اللجوء إىل الشبكات الخاصة
االفرتاضية التي تسمح باالتصال من بلد آخر .ال يقترص نظام « ،»Great Firewallنظام تكنولوجي طوره النظام لعزل اإلنرتنت الصيني عن باقي
العامل ،وقد أُدخلت عليه تحسينات باستمرار ،عىل إتاحة حجب عناوين بروتوكول اإلنرتنت الخاصة بعدد كبري من املواقع اإللكرتونية ،بل يراقب
أيضً ا املحتوى الذي يتضمن كلامت رئيسية محظورة .تُق ِّدر منظمة  ،GreatFireوهي منظمة غري حكومية تكافح الرقابة يف الصني ،أن  160من
أصل  1000موقع إلكرتوين ضمن املواقع األكرث زيارة يف العامل ال ميكن الوصول إليها يف البلد.
يف أثناء العقد األول من القرن الحادي والعرشين ،هبت رياح الحرية لتطال اإلنرتنت الصيني الذي كان رسيع التطور يف ذلك الحني ،مام سمح
ملستخدمي اإلنرتنت بالتعبري عن آرائهم بحرية إىل حد ما ،مبا يشمل عدم رضاهم عن الطبقة السياسية .منذ عام  ،2010أصبح النظام الصيني
عىل دراية بالخطر الذي تتعرض له هيمنته جراء هذا األمر ومن ثم عزز سيطرته .يف  ،2014أنشأ النظام مجموعة مراقبة لإلنرتنت ،والتي أصبحت
يف  2018اللجنة املركزية لشئون الفضاء السيرباين ،برئاسة يش جني بينغ نفسه .تنرش ذراعها التنفيذية ،إدارة الفضاء اإللكرتوين الصينية ،مجموعة
كبرية من اإلجراءات للسيطرة عىل النشاط الذي يقوم به مليار مستخدم عرب اإلنرتنت.
حمالت «التطهير»
ُ
وفقًا ملنظمة بيت الحرية األمريكية ،غري الحكومية ،أغلق ما ال يقل عن  11,000موق ًعا إلكرتونيًا صينيًا و 737,000حسابًا عىل وسائل التواصل
االجتامعي ومحادثات جامعية يف عام  .2019يُسمح فقط حاليًا لحسابات رسمية ُمعينة ومواقع إلكرتونية إخبارية ُمرخصة من الحكومة بنرش
املعلومات ،خاصة فيام يتعلق بالسياسة ،واالقتصاد ،والجيش ،والشئون األجنبية .يف فرباير  ،2021صدرت أوامر حتى للمدونني بالبقاء بعي ًدا عن
القضايا االجتامعية التي تعترب «حساسة».
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تتكيف الرقابة مع السياق الذي يقتضيه الوقت الراهن ،بحيث شنت «حمالت تطهريية» موضوعية عىل النحو املوضح يف «مرشوع
»WeChatSCOPEاملرشوع الذي ترتأسه الصحافة ومركز الدراسات اإلعالمية لجامعة هونغ كونغ .يف يونيو  ،2021حظر محرك البحث Baidu
وشبكة التواصل االجتامعي  Sina Weiboنتائج بحث ثالث عمليات كربى لتبادل العمالت املشفرة بعد أن أعلنت الحكومة الصينية حظرها
لعملة بيتكوين .يف الشهر التايل ،حذف  WeChatعرشات من حسابات مجتمع امليم الذي يديره طالب يف جميع أنحاء الصني بحجة أنهم كانوا
ينتهكون قواعد املعلومات عىل اإلنرتنت.
مليونا مراقب على األقل
ما يزال عدد األشخاص العاملون لصالح جهاز الرقابة عىل اإلنرتنت يف الصني غري معروف ،لكن يف  ،2013أفاد مصدر رسمي بأنهم مليونا موظف،
وميكن القول بأن العدد قد ازداد بشكل كبري منذ ذلك الحني .يف أغسطس  ،2021تبني أن مراقبي منصة  Weiboكان لديهم حصة ال تقل عن
 500تقرير مراقبة شهريًا ،والتي يجب إثبات  90%منها ،وإال سيفقدون وظائفهم.
أُجربت الرشكات األجنبية أيضً ا عىل أن تقدم لقواعد الرقابة حتى تحافظ عىل موضعها املكني يف السوق الصينية .يف أغسطس  ،2020كان هناك
 3,487تطبيقًا دوليًا متا ًحا مفقو ًدا من متجر تطبيقات  Appleالصيني ،مبا يف ذلك  148مواق ًعا صينيًا جدي ًدا .يف أكتوبر  ،2021أعلن املوقع
اإللكرتوين  ،LinkedInرشكة تابعة ملجموعة مايكروسوفت ،إغالق خدمته الصينية بسبب الرقابة املتزايدة .وبعد شهر ،أعلنت أيضً ا البوابة
األمريكية  !Yahooأنها ستغادر الصني ،وهو انسحاب رمزي عىل األغلب إذ إن العديد من خدماتها كانت قد حظرتها الرقابة الرقمية للنظام
بالفعل.
«الحزب يراقبك»
بلغت أيضً ا مراقبة املحادثات مستوى مخيف .منذ عام  ،2014تطلبت اللوائح أن يسجل مستخدمو اإلنرتنت باسمهم الحقيقي فيام يتعلق
بتطبيقات املراسلة وخدمات املعلومات عرب اإلنرتنت .ميكن للسلطات الوصول مبارشة إىل محتوى املحادثات ،واملحتوى غري املشفر ،واملنشورات
عىل شبكات التواصل االجتامعي ،وميكن استخدام املحتوى كافة ليكون دليالً يف القضايا الجنائية.
لغي حساب  WeChatالخاص مبراسل قناة  BBCيف الصني ،ستيفني ماكدونيلبدون تحذير بعد نرش صور وقفة احتجاجية يف هونغ
يف  ،2019أُ َ
كونغ إحيا ًء للذكرى الثالثني ملذبحة تيانامنن .الستعادة الوصول إىل حسابه ،أُر ِغم الصحفي عىل السامح للتطبيق مبسح وجهه وتسجيل صوته.
يف  14سبتمرب  ،2021كشفت أيضً ا مجلة  Financial Timesأن السلطات الصينية قد حولت تطبيقًا للهاتف املحمول يُستخدم ملكافحة االحتيال،
صمم من الناحية النظرية لحامية املستخدمني من عمليات االحتيال عرب اإلنرتنت ،فاستخدمته لتحديد هوية مستخدمي اإلنرتنت الذي زاروا
ُم ً
املواقع اإللكرتونية «الخطرية للغاية» ...مثل :وكالة األنباء االقتصادية بلومبريغ.
كتائب المتصيدون
نرشت أيضً ا خدمات الدعاية التابعة للحزب الشيوعي مجساتها يف جميع وسائل التواصل االجتامعي .يحافظ النظام عىل «جيش  50سنت» وهي
كتيبة دعاية لفرتة قصرية يتم خاللها دفع نصف يوان صيني ( 7وحدات من اليورو) لكل رسالة ،بهدف تعزيز الرواية الرسمية من خالل الظهور
كمواطنني عاديني .يف  ،2017ق َّدرت دراسة نُرشت يف مجلة  American Political Science Reviewأن أولئك الخادمني للنظام يقومون بعمل
 448مليون منشور عىل مواقع التواصل االجتامعي سنويًا.
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مع تصاعد القومية الصينية ،ازدهرت أيضً ا كتيبة من املتطوعني
املؤيدين للنظام يف شبكات التواصل االجتامعي الصينية واألجنبية.
أُطلق عىل مستخدمي اإلنرتنت « »little pinksنظ ًرا إىل االعتقاد
بأن معظمهم شابات وقد كان هؤالء املحاربون املستخدمون
لإلنرتنت يدافعون عن النظام برضاوة ضد االنتقادات .يف أكتوبر
 ،2021صعدت أغنية «فراجيل» التي غنتها املغنية املاليزية
ناميوي واملغنية االسرتالية كيمربيل تشني ،والتي كانت تسخر من
الحساسية املتزايدة ألولئك املتصيدين ،حتى احتلت املركز األول
باعتبارها أكرث مقطع فيديو شو ِهد عىل  YouTubeيف تايوان
وهونغ كونغ بعد حظرها يف الصني.

الخالصة:

© Martin Bureau / AFP

تكنولوجيا متقدمة مصممة للقمع
تستفيد بكني من الطفرات التكنولوجية األخرية إلحكام سيطرتها بشدة عىل املعلومات ولرصد تدفق الرأي ،ولتقديم ملحة عامة
عن املرشوع البائس ملجتمع ال تتوارى فيه أي محادثة بعيدً ا عن أعني املتطفلني من الحزب.
يف أبريل  ،2021أعلن بفخر باحثون صينيون من جامعة شنغهاي ليغونغ واألكادميية الصينية للعلوم أنهم قد طوروا نظا ًما رقاب ًيا
قامئًا عىل نصوص الذكاء االصطناعي يتمتع بالقدرة عىل التعلم مبفرده والتكيف عىل التغريات التي تطرأ عىل لغة مستخدمي
اإلنرتنت .باالستناد إل ذريعة مكافحة الجرمية ،طور النظام تقنيات أكرث انتشا ًرا من أي وقت مىض يف السنوات األخرية ،مثل:
برنامج املراقبة الجامعية  ،Sharp Eyesأُطلق يف عام  ،2015الذي يهدف إىل تجهيز املنطقة الصينية برمتها بكامريات التعرف
عىل الوجوه ،بحيث يكون خلفًا لربنامج  Sky Netبنظام املراقبة بالفيديو.
سمحت السياسات الحامئية للنظام ،من خالل القضاء عىل املنافسة الدولية ،بظهور رواد يف تكنولوجيا املعلومات عىل الصعيد
الوطني مثل :محرك البحث  ،Baiduوعمالق التجارة اإللكرتونية عيل بابا ،وعاملقة اإلنرتنت واالتصاالت السلكية والالسلكية
 ،Tencentو ،Huaweiو .ZTEيف املقابل أُجربت هذه الرشكات عىل مساعدة النظام يف رقابته ،ودعايته ،وبرنامجه الرقابية.
استخدم النظام منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم ،التي متثل مشه ًدا للقمع العنيف ،لتكون حقالً لتجارب تطوير التعرف عىل
الوجوه بالتعاون مع الرشكات الصينية الناشئة مثل ،Hikvision :و ،SenseTimeو ،CloudWalkو .iFlytekأُرغم سكانها أيضً ا
عىل تثبيت تطبيقات التجسس ،التي تفحص نشاط الهاتف بحثًا عن السلوكيات «املنحرفة» ،مبا يف ذلك امتالك نسخ رقمية
للكتب اإلسالمية ،أو كتابة أو تلقي آيات من القرآن يف سجالت الدردشة ،والتربع للمساجد.

صعدت أغنية «فراجيل» ،التي تسخر بكياسة من املتصيدين القوميني الصينيني ،حتى احتلت
املركز األول باعتبارها أكرث مقطع فيديو شو ِهد يف تايوان وهونغ كونغ بعد حظرها يف الصني.
© Namewee / Capture d'écran YouTube
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مليون طريقة للمقاومة
باستخدام مثل هذه التقنيات ،يأمل النظام الصيني أن يضع «رشطة ذكية»يف املستقبل القريب ،والتي ستتمتع بالقدرة عىل
التنبؤ بالنشاط اإلجرامي املستقبيل ،ونظام «االئتامن االجتامعي» الذي سيغري من حقوق املواطنني وفقًا لسلوكهم .مع األخذ
بعني االعتبار أن الصحفي االستقصايئ ليو هو كان ُمدر ًجا يف القامئة السوداء يف أوائل عام  2017وفقًا ألحد أنظمة االئتامن
االجتامعي التجريبي املحيل جراء االعتقاالت واإلدانات السابقة فيام يتعلق بعمله بصفته صحفيًا ،فال يسع املرء سوى أن يرتعد
من وجود مثل هذا املرشوع ملجتمع يجسد الكون البائس يف فيلم الخيال العلمي مينوريتي ريبورت واملسلسل التلفزيوين
بالك مريور.
ما يزيد من إثارة القلق هو تصدير تقنيات املراقبة الصينية هذه .يف أغسطس  ،2021كشف املوقع اإللكرتوين Top10VPN
أن  17من كل  68حكومة تتوىل إدارة اإلنرتنت الخاص بها بالتعاون مع  Huaweiكانت تستخدم تقنياتها لحجب الوصول إىل
مواقع إخبارية معينة .ويف الوقت ذاته تقري ًبا ،دعا املركز الوطني لألمن السيرباين يف ليتوانيا الجمهور إىل التخلص من الهواتف
الذكية التي تنتجها العالمات التجارية الصينية  ،Huaweiو ،Xiaomiو ،OnePlusوالتي تحتوي عىل برامج قادرة عىل فرض
الرقابة عىل أكرث من  1,300كلمة رئيسية محظورة يف الصني.

يوضح هذا املنشور املنترش عىل اإلنرتنت يف وسائل التواصل االجتامعي مقدار الثقة التي ميكن أن تُ نح للمنتجات
الصينية عالية الجودة عندما يتعلق األمر بالخصوصية
© Facebook

يف األسبوع الذي ابتدأ بيوم  8فرباير  ،2021انترشت مجموعة دردشة تُدعى «نادي معجبي هو شينغ» عىل تطبيق غرفة الدردشة الصوتية
 .Clubhouseكانت املجموعة تهدف إىل السخرية من رئيس تحرير الوسيلة اإلعالمية الحكومية القومية املتطرفة جلوبال تاميز والذي رصح
فيام يتعلق بحزمة التحفيز االقتصادي األمرييك التي أعلن عنها الرئيس األمرييك جو بايدن يف الرابع عرش من يناير  ،2021أنه« :إذا كانت دولتنا
توزع املال عىل الجميع فهذا يعني أنها ال تصدر املال عىل اإلطالق» .فتهكم أحد مستخدمي الويب قائالً« :إذا كان هناك جدا ًرا يف كل مكان،
فهذا يعني أنه ال يوجد جدار يف أي مكان» ،يف إشارة غامضة إىل نظام رقابة اإلنرتنت يف الصني وإىل جدار مناهضة الهجرة الذي فرضه دونالد
ترامب الذي كان سلفًا لجو بايدن.
مل ينخدع الجمهور الصيني ،الذي يواجه عىل الدوام بالبالغة امل ُنقحة للحزب الشيوعي ،بل دو ًما ما يبحث عن حلول جديدة لتعليم نفسه بشكل
أكرث موثوقية وملشاركة املعلومات بدون أن تخضع للرقابة .أدىل مؤسسو منظمة  GreatFireغري الحكومية بأنه «من الواضح أن الصينيني ليس
لديهم ثقة فيام تخربهم به السلطات ،حتى لو كانت هذه األخبار .منترشة وموجودة يف كل قناة إعالمية .فهم ال يثقون حتى بالسلطات عندما
تبلغهم شيئًا حقيقيًا».
« »River crabو «»water meter
مبجرد حجب املراقبون للكلمة الرئيسية املتعلقة باملوضوع املثري للجدل يستخدم مستخدمو اإلنرتنت مخيالتهم لإلتيان بكلامت رئيسية
جديدة .من الطرق الشائعة إىل حد ما هي استبدال كلمة محظورة بلفظ متجانس ،أي بكلمة لها نفس الصوت لكنها مكتوبة بأحرف أخرى.
يف يناير  ،2018ظهر مصطلح « rice bunny» (mǐ-tùبالصينية) عىل شبكات التواصل االجتامعي  ،Weiboنظ ًرا إىل أنه يُنطق بنفس طريقة
نطق هشتاج  ،MeToo#الذي كان خاض ًعا لرقابة السلطات مؤقتًا .يصف مصطلح « river crab» (héxièبالصينية) ،وهو لفظ متجانس لكلمة
« »harmonisedالتي تشري إىل مرشوع املجتمع املتناغم الذي أطلقه الرئيس السابق هو جينتاو ،بلغة اإلنرتنت واقع الخضوع للرقابة.
تتضمن البدائل األخرى استخدام األحرف األولية لكلامت باألحرف الالتينية مثل »ZF« :لإلشارة إىل الحكومة ( zhèngfǔبالصينية) ،أو التعبريات
التلميحية مثل« :فحص عداد املياه» مام يعني «زيارة أحد األشخاص يف منزله» ،يف إشارة إىل العادة املفرتضة للرشطة الصينية بتنكرهم كموظفي
إدارة املياه لتعميم التخفي داخل املنازل.
يف بداية  ،2020عندما كانت جائحة كوفيد  19تتفىش يف الصني ،أظهر مستخدمو اإلنرتنت براعة يف اإلشادة بأول طبيب أبلغ عن املرض يل
وينليانغ ،الذي توىف جراء إصابته باملرض ،ويف إدانة موقف الحزب ،بالرغم من الرقابة واملراقبة .نرش البعض صور ُملتقطة ذات ًيا وهم يرتدون
كاممات مكتوبًا عليها «ال أستطيع» و»ال أفهم» ،يف إشارة إىل رد الطبيب يل عىل طلب الرشطة بالتوقف عن «نرش الشائعات الكاذبة» وفهم
الوضع .انتُ ِشلت مقالة من مجلة  ،Ren Wuوهي إحدى املطبوعات املامثلة لصحيفة بيبولز داييل ،التي أدانت الرقابة املفروضة عىل األطباء وقد
أُزيلت من أكشاك الصحف ،باستخدام لقطات شاشة وترجامت باللغة اإلنجليزية ،وبشفرة مورس ،وبرايل ،بل وحتى بالرموز التعبريية.

لتجاوز الرقابة يستخدم الصينيون متجانسات
اللغة الصينية ،مثل :نسق كلامت «rice-
»rabbitالتي تُنطق متا ًما مثل هشتاج
 © .MeToo#مارسيال تشينغ  /محادثة
© Marcella Cheng /
The Conversation

54

55

المصدر المفتوح وقواعد البيانات المتسلسلة
لقد أصبحت أيضً ا منصة  ،Githubأكرب موقع إلكرتوين مفتوح املصدر يسمح للمهندسني واملطورين حول العامل بالتعاون يف مرشوعات ترميز
وبرمجيات ،مالذًا للمحتوى الخاضع للمراقبة .يف  ،2019جمع موظفو رشكات التكنولوجيا الصينية آالف الشهادات غري الخاضعة للرقابة باعتبارها
جز ًء من « »ICU.996املرشوع الذي يهدف إىل إدانة ظروف العمل التعسفية يف قطاعهم املهني .يصعب عىل الحكومة حجب الوصول إىل هذه
املنصة ،وهو أمر رضوري لتطوير قطاع التكنولوجيا الجديد.

«ستستخدم الرقابة في الصين التعلم اآللي قريبًا»

لجأ مستخدمو اإلنرتنت الصينيون أيضً ا إىل تكنولوجيا قواعد البيانات املتسلسلة ،التي تُشارك فيها البيانات عرب عدد كبري من أجهزة الكمبيوتر
وال ميكن محوها .يف أبريل  ،2018نُرشت رسالة مجهولة املصدر من الناشط شيو ين توضح بالتفصيل الطريقة التي حاولت من خاللها جامعة
بكني التسرت عىل اعتداء جنيس عىل منصة قواعد البيانات املتسلسلة  .Ethereumيف يوليو من العام نفسه ،استُخدمت التكنولوجيا للحفاظ عىل
تحقيق يكشف عدم فعالية اللقاح الذي يُعطى للرضع.

تطور منظمة  GreatFireغري الحكومية حلوالً ضد الرقابة يف الصني وقد فازت يف عام  2013بجائزة «النشاط األفضل عىل
اإلنرتنت» املمنوحة من هيئة اإلذاعة األملانية العامة  .Deutsche Welleوافق مؤسسو املنظمة ،الذين يرغبون يف عدم
الكشف عن هويتهم ،عىل اإلجابة عىل أسئلة منظمة مراسلون بال حدود.

لعبة القط والفأر
من أجل املنافسة االقتصادية ،تساهلت أيضً ا السلطات حتى اآلن مع الرشكات الصينية التي تستخدم الشبكات الخاصة االفرتاضية التي تتيح
تجاوز نظام « »Great Firewallواالتصال باملواقع اإللكرتونية املُراقبة يف الصني .مع ذلك ،تقيد الحكومة املركزية تدريجيًا الوصول إىل هذه
األدوات ،خاصة باعتبارها جز ًء من حملة كانت يف عام « 2017لتطهري» اإلنرتنت :اضطر مقدمو الخدمات املشهورون مثل GreenVPN :و
 Haibei VPNإىل إغالق أنشطتهم ورشكاتهم .لقد أزالت رشكة  Appleكل تطبيقات الشبكة االفرتاضية الخاصة من متجر التطبيقات الصيني
الخاص بها.

كيف بدأتم منظمة  GreatFireوكيف تطورت المنظمة؟
«بدأنا منظم ة  GreatFireيف  2011إلدخال الشفافية يف الرقابة عىل اإلنرتنت يف الصني .يقدم مرشوعنا األويلAnaly� ،
[ zerالذي أُعيد تسميته ليصبح ،]Blockyقامئة باملواقع اإللكرتونية األجنبية املحجوبة يف الصني .لكن نظ ًرا إىل أن املنصات
الصينية تخضع للرقابة بشكل أكرب فقد قررنا إطالق نسخة غري خاضعة للرقابة من منصة املدونات الصغرية  Weiboتُسمى
 .FreeWeiboكررنا املرشوع مع تطبيق املراسلة  WeChatعندما بدأ التطبيق يف التفوق عىل شعبية  .Weiboبعد ذلك طورنا
املوقع اإللكرتوين  ،AppleCensorship.comالذي يرصد الكيفية التي تراقب من خاللها  Appleمتاجر التطبيقات الخاصة
بها يف جميع أنحاء العامل تحت ضغط من السلطات الصينية .لدينا حاليًا تسعة مرشوعات فعالة تعكس ،بطريقة ما ،تطور
جهاز الرقابة يف الصني وتحاربه».

استُبعد مقدمو خدمة الشبكة الخاصة االفرتاضية األجانب ،نظ ًرا إىل عدم قدرتهم عىل الرتويج ملنتجاتهم أو تقايض الرسوم مقابل خدماتهم يف
الصني ،من املنافسة فعل ًيا .أما بالنسبة للشبكات الخاصة االفرتاضية الصينية ،فلديهم احتاملية أكرب بأن يشاركوا بياناتهم مع السلطات .لقد ُحكم
بالفعل عىل العديدين بالسجن ،مبا فيهم شخص ُحكم عليه بالسجن ملدة خمسة أعوام ونصف ودفع غرامة قدرها  500,000يوان صيني (ما
يقارب  80,000دوالر أمرييك) ،بسبب بيع الشبكات الخاصة االفرتاضية أو استخدامها عىل أساس أنها «تصل إىل اإلنرتنت الدويل من خالل قنوات
غري قانونية» .يف عام  ،2019أصدرت أيضً ا إدارة الفضاء السيرباين الصينية الئحة تحظر إخفاء الهوية عىل منصات قواعد البيانات املتسلسلة.
تحاول أيضً ا السلطات الصينية أخ ًريا تطوير بديالً ملنصة  ،Githubمام سيسهل تنفيذ إجراءاتها الرقابية.
دو ًما ما تفرض لعبة القط والفأر هذه عىل مستخدمي اإلنرتنت نرش ما يتخيلونه إليجاد الحلول .عىل الرغم من أن هذا اإلبداع محمود ،فيمكن
للمرء أن يتساءل ،مثلام فعلت منظمة العفو الدولية غري الحكومية يف مقال نُرش يف مارس  ،2020إذ ما كان «من األفضل استخدام هذه الحكمة
والتخيل فيام هو مثمر أكرث من القتال يف معركة مستمرة حتى يُسمع صوتك».
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المقابلة:

ما هي العقبات التي واجهتموها خالل هذه الرحلة؟
«رسعان ما اتهمتنا وسائل اإلعالم الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الصيني بأننا ’معادين للصني‘ ،يف حني أننا نحارب فقط من
أجل الحق الدستوري الذي يكفل للمواطنني الصينيني متتعهم بالتعبري عن أنفسهم بحرية .مل تتوقف السلطات الصينية عند
هذا الحد بل أطلقت هجو ًما إلكرتونيًا هائالً ضدنا يف عام  2015الذي متكنا ،لحسن الحظ ،من اسرتداد قوانا بعده .مع ذلك،
كانت العقبة الكربى أمامنا هي صعوبة تعريف الجمهور الصيني بأدواتنا .نتصفح مواقع إلكرتونية أجنبية كبرية غري محجوبة
يف الصني ونعتمد أيضً ا عىل الكالم الشفهي لكن هذا ليس كافيًا».
ما هي التحديات المتوقعة وكيف تستعدون لها؟
«ال ميكن إال أن يسوء الوضع كث ًريا يف الصني ألنه باإلضافة إىل الرقابة التقليدية
فستستخدم السلطات الصينية التعلم اآليل قري ًبا إلجراء هذا األمر عىل نحو
أرسع وأفضل .عالوة عىل ذلك ،فقد كانت رشكات مثل  Appleقدوة سيئة .إذ
ال يقترص األمر عىل مراقبتهم للمعلومات يف الصني بل يراقبون أيضً ا املعلومات
حول العامل بالنيابة عن السلطات الصينية .إذا حذت الرشكات األخرى حذو
رشكة  Appleفسيكون من الصعب أكرث فأكرث عىل العامة أن يصلوا إىل
املعلومات التي تريد السلطات الصينية مراقبتها .لذا نحاول باستمرار تحسني
ما نقوم به من وجهة النظر التكنولوجية ،ونحاول أيضً ا إقناع العمالء ،واملوظفني
واألشخاص املعنيني يف هذه الرشكات بالضغط عليهم لرفض طلبات املراقبة من
الدول ،مبا يف ذلك الصني بالطبع».

© GreatFire.org
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مشروع مجتمعي
يمنع الصحافة

فرض «نقاط الحوار» الخاصة بها
من خالل هذه املنظامت تسعى الصني إىل جذب املنافذ اإلعالمية من جميع أنحاء املعمورة وتشجيعهم عىل الرتويج للمرشوع عىل الصعيد
الدويل .باعتبارها جز ًءا من البث املشرتك ومرشوعات اإلنتاج املشرتك الدولية يف املجتمع اإلعالمي ملبادرة الحزام والطريق ،فقد بُثت برامج
تلفزيونية مثل :ذا سيلك رود ريبورن ،وأبايت أوف تشاينا ،وتشايناز ميجا بروجكتس بأكرث من  30لغة من خالل  80مؤسسة من أكرث من 20
دولة.
وقعت خدمة املعلومات االقتصادية الصينية ،وهي رشكة تابعة لوكالة أنباء شينخوا ،اتفاقية يف ديسمرب  2017مع ما يقرب من  20مؤسسة فكرية
ومنفذ إعالمي يف أوروبا لتقديم معلومات مالية متخصصة بشأن مبادرة الحزام والطريق والتي تستهدف املستثمرين .كان من بني املشاركني
( Deutsche Presse-Agenturأملانيا) ،و( Class Editoriإيطاليا) ،و( Le Soirبلجيكا) ،و( Metroاململكة املتحدة) ،وthe Financial World
(إسبانيا) ،و( Open Communicationإسبانيا) ،و( Tanjug News Agencyرصبيا) ،و( Athens News Agencyاليونان).
تنظم أيضً ا كل من الشبكتني اإلعالميتني ،التحالف اإلخباري ملبادرة الحزام والطريق وشبكة أخبار الحزام والطريق ،دورات تدريبية متكن الحزب
من إيصال دعايته ووسيلته اإلعالمية التابعة للدولة لنرش أساليب عملها .يف البيانات الصادرة من التحالف اإلخباري ملبادرة الحزام والطريق
« ُذ ِهل» املشاركون من صناعة التكنولوجيا يف الصني وأشادوا «بجهود الصني الفعالة» يف مكافحة كوفيد .19
لقد أٌنشئت أيضً ا دورة تدريبية خاصة ،برنامج دونغفنغ للمنح الدراسية ،لتثقيف الصحفيني فيام يتعلق بنقاط الحوار املحددة للمرشوع ،بعبارة
أخرى ،ينصح الربنامج الصحفيني املوجودين يف الدول املشاركة يف املرشوع «بالتحدث بنفس اللغة» امل ُستخدمة يف دعاية الصني .تُقدم الدورة
التي مدتها  26يو ًما يف الصني برعاية الجريدة اململوكة للدولة صحيفة تشينا داييل ،وجامعتني صينيتني ،ومجموعة خطوط رشق الصني الجوية.
هجوم رائع
بعي ًدا عن مبادرة الحزام والطريق ،ال تألو بكني جه ًدا يف إرضاء الصحفيني القادمني من الدول الناشئة حتى يفهمهم أو يُعجب بهم ،إن أمكن ،أولئك
املؤثرون من جميع أنحاء العامل .تستفيد بكني أيضً ا من زيارات الصحفيني األجانب بطريقة أخرى :تضفي الطريقة التي يصف بها الصحفيون
زياراتهم مصداقية عىل اإلعالم الصيني الحكومي وتعطي املواطن العادي انطبا ًعا بأن العامل أجمع يوافق عىل سياسات الحزب الشيوعي.

يوضح أحد مراسيل شبكة التلفزيون العاملية الصينية كيفية تغطية ما «يحدث حقًا يف ووهان» ،عىل سبيل املثال :إجراء مقابلة مع أحد السكان الذي يقول أن للصني «فهمها الخاص فيام يتعلق
بحقوق اإلنسان» ملواجهة االنتقادات من الخارج.

© Capture d'écran BRNA / CCTV

التصدير الناجح لنموذج اإلعالم الصيني
يف أبريل  ،2019أسست الصني شبكة الحزام والطريق اإلخبارية ،وهي شبكة إعالمية ترتأسها صحيفةبيبولز داييل وتضم بني أعضائها منظامت
من جميع أرجاء العامل ،امل ُخصصة رسميًا «لتبادل املعلومات» يف إطار مبادرة الحزام والطريق ،وهي عبارة عن مرشوع يتسم بالطموح الهائل
أطلقته الصني يف  2013والذي يحدد تكوين البنية التحتية للنقل والتي تربط الصني بأكرث من  100دولة ،مام ميثل ثلثي سكان العامل تقريبًا يف
الرشق األوسط ،وأوروبا ،ورشق إفريقيا.
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شبكة أخبار الحزام والطريق ليست الشبكة األوىل من نوعها .يف  ،2016أطلقت مؤسسة التلفزيون الصينية الدولية املجتمع اإلعالمي ملبادرة
الحزام والطريق ،وهو عبارة عن تحالف إعالمي للسينام والتلفزيون يتألف من  133منظمة .أُطلق تحالف وكالة الحزام والطريق ،الذي تقوده
وكالة الفيديو اإلخبارية التابعة لتلفزيون الصني املركزي ،يف  ،2017ويضم أعضاؤه  74مؤسسة إعالمية ،تنخرط معظمها يف األخبار التي تُبث عرب
التلفزيون ،من  42دولة ومنطقة.

نُسقت هذه الربامج التبادلية من خالل مراكز صحفية لكل منطقة جغرافية وتديرها وزارة الخارجية الصينية والرابطة الدبلوماسية العامة بصورة
مشرتكة .مام ال شك فيه أن الربنامج األكرث شهرة هو الربنامج الذي تُوجه يف إطاره الدعوة للصحفيني من شبة القارة الهندية ،وجنوب رشق آسيا،
وإفريقيا ملدة عرشة أشهر ،يف زيارة مدفوعة النفقات بالكامل بهدف واضح يتمثل يف إنتاج تغطية صحفية مالمئة.
دعوة الصحفيني إىل رحالت ليست مامرسة مشينة بالرضورة .تقوم العديد من الحكومات بهذه املحاولة لتحسني صورتها .إال أنه يف حالة الصني
ال يُختار الصحفيون من جانب رؤساء تحريرهم بل من جانب السفارة الصينية مبوافقة من الحزب ،ويُطلب شيئًا ما يف املقابل .الرشوط واضحة:
يجب عليهم أن يتعهدوا «برواية قصة الصني مبا ينال االستحسان» بل وحتى تصوير نظامها االستبدادي ليظهر يف صورة نظا ًما دميوقراط ًيا صان ًعا
للسالم الدويل.
ال يُسمح لهؤالء الضيوف ،مع ذلك ،بالتجول بحرية يف أثناء إقامتهم .مل ُينح وفد الصحفيني القادمني من تركيا ،ومرص ،وأفغانستان ،وباكستان،
وبنغالديش ،جميع الدول ذات األغلبية املسلمة  ،والذي بدأ زيارة إىل املنطقة الغربية يف شينجيانغ ذات الحكم الذايت يف  10يناير  2019الفرصة
للتحقق بحرية مام إذا كان مليون مسلم من األويغور محتجزون يف معسكرات إعادة التثقيف يف شينجيانغ .بل بدالً من ذلك ،اصطحبتهم
السلطات إىل معرض ُمخصص «ملكافحة اإلرهاب».
الفعاليات اإلعالمية «صناعة صينية»
باإلضافة إىل الدورات التدريبية ،فقد سعت الصني أيضً ا إىل الرتويج لرؤيتها االستبدادية بشأن وسائل اإلعالم اإلخبارية من خالل تنظيم الفعاليات
الدولية الخاصة بها .يف  ،2009أقام املؤمتر العاملي لإلنرتنت ،والتي هي ،كام ال يوحي اسمهاُ ،مصممة ،ومنظمة ،و ُممولة بالكامل من وكالة
األنباء الصينية الرسمية شينخوا .كان للقمة األوىل رشكاء دوليني مرموقني :رشكة نيوز كورب (الواليات املتحدة األمريكية) ،ووكالة أسوشيتد برس
(الواليات املتحدة األمريكية) ،ورشكة تومسون رويرتز (اململكة املتحدة) ،ووكالة إيتار تاس (روسيا) ،ووكالة كيودو نيوز (اليابان) ،وهيئة BBC
(اململكة املتحدة) ،ورشكة ترينر (الواليات املتحدة األمريكية) ،ورشكة أخبار جوجل (الواليات املتحدة األمريكية).

59

الخالصة:

انتشار وسائل اإلعالم الصينية الحكومية حول العالم

الرشح  :2القمة اإلعالمية السنوية لدول الربيكس ،فرصة للصني للتنديد بهيمنة وسائل اإلعالم الغربية والدعوة إىل تصحيح «أوضاع التوازن املختل» بها.
© Greg Baker / AFP

شارك يف القمة الثانية ،بعنوان «مواجهة تحديات القرن الحادي والعرشين» والتي أُقيمت يف موسكو يف  213 ،2012منظمة إعالمية دولية من
 102دولة .نظمت قناة الجزيرة القطرية قمة ثالثة بعنوان «مستقبل األخبار واملنظامت اإلخبارية» يف الدوحة ،عاصمة قطر ،يف مارس 2016
مبشاركة من  120منظمة و 100منفذ إعالمي .أتاحت هذه القمم ،امل ُقامة يف دول استبدادية رافضة لحرية الصحافة ،للصني فرصة للرتويج
ملفاهيمها عن «التغطية الصحفية اإليجابية» و»النظام اإلعالمي العاملي الجديد» .إذ ساعدوا أيضً ا عىل إضفاء الرشعية عىل شينخوا بالسامح
لرؤسائها باملناقشة عىل قدم املساواة مع وسائل اإلعالم الدولية التي تتمتع بسمعة إنتاج صحافة موضوعية ذات جودة جيدة.
منذ  ،2016نظمت الصني أيضً ا القمة اإلعالمية السنوية لدول الربيكس للمنظامت اإلخبارية من األنظمة االقتصادية القومية الناشئة املعروفة
بدول الربيكس (الربازيل ،وروسيا ،والهند ،والصني ،وجنوب إفريقيا) .لقد أتاحوا للصني التأثري يف اللوائح واملامرسات اإلعالمية يف الدول األربعة
األخرى ،باإلضافة إىل تقديم فرص إضافية للتنديد بهيمنة اإلعالم الغريب والدعوة لتصحيح «أوضاع التوازن املختل».
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عىل مدار العقد املنرصم ،استثمرت الصني بشكل هائل يف تطوير اإلعالم الذي يتمتع بالقدرة عىل الوصول إىل الجمهور
الدويل .وقد نجحت يف :أن تبث شبكة التلفزيون العاملية الصينية اململوكة للدولة برامج تلفزيونية يف أكرث من  160دولة،
وتبث إذاعة الصني الدولية بـ  44لغة.
يعرض املكتب اإلفريقي لشبكة التلفزيون العاملية الصينية ،التي يقع مقرها اإلقليمي يف نريويب (كينيا) ،من خالل عرضه
الحديث ،وأسلوبه االحرتايف ،وفصاحته التي ال يشوبها شائبة صورة متطورة مقارنة بشبكة  CNNالدولية .من الجدير بالذكر
أن املكتب اإلفريقي لشبكة التلفزيون العاملية الصينية يخضع لسيطرة الدولة الصينية بالكامل ،ومع أنه يزعم أنه يعرض وجه
إفريقيا الحقيقي للعامل إال أن الربنامج يويل اهتام ًما كب ًريا يف الواقع لتحسني صورة الصني يف إفريقيا.
يف ديسمرب  ،2018افتتحت شبكة التلفزيون العاملية الصينية مكتب إنتاج مامثل يف لندن يضم  90موظفًا معني محليًا .سينتج
خصيصا ألوروبا ،متا ًما مثلام تقدم مكاتبها يف واشنطن العاصمة ،ونريويب ،التي
هذا الفرع يف نهاية املطاف برامج ُمصممة
ً
افتُتحت يف وقت واحد عام  ،2012لألمريكيتني وإفريقيا .سيعزز املكتب األورويب لشبكة التلفزيون العاملية الصينية ،مجموعة
وسائل اإلعالم الصينية ،املعروفة بشكل غري رسمي باسم «صوت الصني» ،وهي منظمة واحدة شاملة تضم التلفزيون الحكومي
(تلفزيون الصني املركزي وشبكة التلفزيون العاملية الصينية) وهيئات الراديو اإلذاعية القومية والدولية (إذاعة الصني القومية
وإذاعة الصني الدولية).
عىل مدار العقد املايض ،قد تزايد مستوى الحضور اإلعالمي الدويل للصني بشكل هائل .متلك شبكة التلفزيون العاملية الصينية
حاليًا ست قنوات ،خمس قنوات تلفزيونية إخبارية تعمل عىل مدار الساعة (باإلنجليزية ،والفرنسية ،والعربية ،والروسية،
والصينية) وقناة وثائقية صادرة باللغة اإلنجليزية .ولدى شبكة التلفزيون العاملية الصينية يف الوقت الحارض ما يقرب من
 10,000موظفًا بإجاميل  70مكتبًا ،مبا يف ذلك مراكز اإلنتاج يف لندن ،وواشنطن العاصمة ،ونريويب ،والبث اإلذاعي يف أكرث من
 160دولة ومنطقة .لقد استطاعت أيضً ا إذاعة الصني الدولية الوصول إىل العامل بأرسه ،بحيث تبث بعدد لغات قيايس يبلغ 44
لغة من أكرث من  70محطة يف الخارج.
منافسا عىل الصعيد األكرب للمنافسة .تزعمصحيفة تشينا داييل الصادرة باللغة
ومتثل أيضً ا وسائل اإلعالم الصينية املطبوعة اآلن ً
اإلنجليزية ،والتي تتمتع بإصدارات خاصة لألمريكيني ،وأوروبا ،وآسيا ،أن عدد النسخ املطبوعة لديها يوم ًيا يبلغ 900000
نسخة (تقري ًبا نصف عدد النسخ املطبوعة لدى  )New York Timesبإجاميل مزيج من القراء يبلغ  45مليون قارئ .منذ
 ،2009نرشت جريدة جلوبال تاميز طبعة واحدة باللغة اإلنجليزية يبلغ عدد نسخها املطبوعة  100000نسخة «فقط» ،إال
أن موقعها اإللكرتوين املرتجم الصادر بعرش لغات يدعي أن لديه قرابة  15مليون زائر يوم ًيا .حتى أن وكالة األنباء الحكومية
شينخوا ،التي ُسخر ذات مرة من رصامتها ،حققت ازدها ًرا هائالً يف الخارج.
© CGTN Africa / Capture d'écran YouTube
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التحكم في الشتات الصيني
يصل تأثري بكني إىل نطاق بعيد عىل نحو خاص يف اإلعالم الناطق باللغة الصينية خارج الصني .يف الواقع ،كان الصينيون يف الخارج البالغ عددهم
 50مليون ،واملوجود نصفهم يف آسيا ،ينتقدون بشكل تقليدي النظام الشيوعي يف الصني .بعد مذبحة تيانامنن يف  4يونيو  ،1989والتي أثارت
موجة من الغضب يف وسائل اإلعالم املشتتة ،أدركت بكني أنهم يشكلون عقبة أمام اسرتاتيجية التحكم يف صورتها ورشعت يف رشاء وسائل اإلعالم
هذه ،واحدة تلو األخرى ،يف حني أنها طورت يف الوقت ذاته منافذ جديدة خاصة بها.
يف تايالند ،التي بها أكرب جالية صينية يف العامل ( 9مليون شخص) ،كانت وسائل اإلعالم الناطقة باللغة الصينية ذات يوم مناهضة بشدة للشيوعية،
لكنها قد غريت أيضً ا من نربتها .تحولت جريدة  ،Sing Sian Yer Paoالتي تأسست يف  1950والتي أصبحت اآلن املطبوعة اليومية الرائدة باللغة
الصينية يف تايالند ،من األحرف الصينية التقليدية إىل األحرف الصينية املبسطة املستخدمة يف الصني وبدأت رشاكة مع مجموعة نانفانغ اإلعالمية.

يكثف الحزب الشيوعي الصيني جهوده لفرض روايته يف الخارج ،مبا يشمل رصبيا ،حيث شكرت جريدة شعبية موالية للحكومة «األخ األكرب يش جني بينغ».
© Andrej Isakovic / AFP

فرض «قصة الصين»

«القوة الغاشمة» على الطريقة الصينية

مع تصاعد اإلدانات بخصوص القمع يف منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذايت يف جميع أنحاء العامل ،ال يبخل نظام بكني بإغداق املوارد لعمل تحول،
خاصة يف وسائل التواصل االجتامعي .كشف تحقيق مشرتك أجرته جريدة New York Timesو ProPublicaيف يونيو  2021عن الطريقة التي
نظم الحزب من خاللها حملة دعائية تقدم ،يف أكرث من  3,000مقطع فيديو عىل  ،YouTubeشعب األويغور بحيث تعرض حياتهم يف منطقة
شينجيانغ ذات الحكم الذايت مبنظور إيجايب عىل نحو مريب ،خاصة ألن مقاطع الفيديو هذه تحتوي عىل أوجه تشابه من حيث اإلنتاج والنص.

متثل البعثات الدبلوماسية الصينية مصد ًرا آخ ًرا للضغط ضد حرية املعلومات يف الدميوقراطيات .ال يرتدد سفراء الصني يف تشويه سمعة الصحفيني
عل ًنا أو املطالبة بحق الرد عندما يفكرون أن بإمكانهم االدعاء ،وهذا ما يفعلونه غال ًبا ،بأن إحدى مقاالت الجريدة قد «جرحت مشاعر  1.4مليار
صين ًيا» .هذه الترصيحات بشأن مشاعر املواطنني الصينيني هي أكرث من مجرد مبالغة واهية نظ ًرا إىل أن الغالبية الساحقة ملستخدمي اإلنرتنت
الصينيني ليس لديهم وسيلة للوصول إىل وسائل اإلعالم األجنبية بسبب املراقبة.

بالنسبة للنظام ،متثل هذه الحمالت جز ًء من الجهد املبذول إلرغام العامل عىل «رواية قصة الصني مبا ينال االستحسان» وفقًا للرسد الذي يروج
له الرئيس يش جني بينغ .يف مقابلة نرشتها صحيفة بيبولز داييل يف  ،2013وجد يل كونغجون ،الرئيس السابق لوكالة األنباء الحكومية شينخوا،
أن «املنافذ اإلعالمية الغربية ما تفتأ تهيمن عىل اآلراء العاملية» وأيد إنشاء «نظام إعالمي عاملي جديد» لتدارك اختالل التوازن لصالح بالده.

يف مقال جديد نُرش يف  25أكتوبر  2021عىل املوقع اإللكرتوين للسفارة الصينية ،هاجم سفري الصني يف باريس لو شاي ،وهو مجرم له سوابق
إجرامية يُعرف بسمعته السيئة نظ ًرا إىل أحاديثه الالذعة ضد وسائل اإلعالم ،مراسل آسيا لدى الجريدة اليومية  ،Le Figaroسبستيان فالييك،
الذي زعم يف مقالة نرشت يف  19أكتوبر «بعجرفة أكاذيبه وشططه»« ،قد ح َّرف الواقع» ،وكان «قان ًعا» مبا يتعلق بالحكومة التايوانية .تطرق
السفري أيضً ا ملراسل جريدة  Le Mondeيف بكني ،فريدريك لومايرت ،ميا يتضمن أن غال ًبا ما تكون كتاباته مزيفة وقد حث متبج ًحا منافذ وسائل
اإلعالم الفرنسية بشكل عام عىل «التقيد باألخالق برصامة» و»احرتام الحقائق».

يف سعيها للوصول إىل جمهور أكرب عىل الصعيد الدويل ،بدأت بكني أيضً ا يف تنفيذ برنامج طموح خاص بالرشاء االسرتاتيجي يف وسائل اإلعالم
األجنبية .نسقت إدارة العمل يف الجبهة املتحدة سياسة االستحواذ هذه ،وهي أحد فروع الحزب الشيوعي الصيني الذي يرشف عىل التحويالت
املالية للمنافذ اإلعالمية األجنبية .وفقًا لتقرير شبكة  Bloomberg Newsيف أبريل  ،2018استثمرت الصني قرابة  3,3مليار دوالر يف االستحواذ
عىل أسهم يف وسائل إعالم أوروبية متنوعة عىل مدار العقد املنرصم ،أي ما يقرب من  1%من إجاميل استثامرها يف القارة.

ديبلوماسية الذئب المحارب

استراتيجية حصان طروادة
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وفقًا للتقرير الصادر من الجريدة الربيطانية  The Economistواملنشور يف  23سبتمرب  ،2021فإن تطبيق املراسلة الصيني  ،WeChatالذي
يحظى بشهرة بني املهاجرين من الجيل األول املتحدثني بالصينية ،هو أحد قنوات نرش األخبار الرئيسية باللغة الصينية .يف الواليات املتحدة،
كشفت دراسة أجرتها كلية الصحافة يف جامعة كولومبيا يف أبريل  2018أن العديد من أمثلة املعلومات الخاطئة عن اليمني املتطرف ونظريات
املؤامرة كانت منترشة عىل النسخة األمريكية لتطبيق  .WeChatيقوم التطبيق أيضً ا بتتبع محادثات املستخدمني الدوليني واملحتوى الذي يراه
حساسا ،وإن كان مبدى أقل من النسخة املحلية.
الحزب
ً

يستثمر النظام أيضً ا بشكل هائل يف نرش املالحق التحريرية يف الجرائد العاملية الكربى .لقد اعتاد قراء جريدة ( Wall Street Journalالواليات
املتحدة األمريكية) ،وجريدة ( Daily Telegraphاململكة املتحدة) ،وجريدة ( Le Figaroفرنسا) ،و( Handelsblattأملانيا) ،وRossiyskaya
( Gazetaروسيا) ،و( Mainichi Shimbunاليابان) تدريج ًيا عىل املالحق املجانية ذات املظهر غري امليسء من  ،China Watchوهي مؤسسة
فكرية ومنشورات صينية ،تُنرش عىل فرتات منتظمة يف الجرائد املفضلة لديها .إن هذه املالحق التي تكتبها جريدة صحيفة تشينا داييل والتي
توفر قراءات ممتعة بشكل معقول متثل ،مع ذلك ،حصان طروادة الذي ميكن بكني من إقامة دعايتها يف غرف الجلوس لدى النخبة .نظ ًرا إىل أن
السعر الذي تدفعه الصني ملثل هذا اإلدراج يف الجريدة اليومية الرائدة ميكن أن يبلغ قرابة  250000دوالر أمرييك ،فإن املكسب املادي من هذه
الخربة اإلعالمية يعرضهم إلمكانية التعرض لضغط بكني.

متارس السفارات ضغطًا أيضً ا عىل األماكن إللغاء األحداث التي تهدد التحكم يف املعلومات يف الصني .يف أملانيا ،أُلغيت محارضة عن كتاب حول
يش جني بينغ كتبه صحفيان أملانيان ،ستيفان أوست وأدريان جيجيز ،التي كان من املقرر إجرائها يف معهد كونفوشيوس بجامعة دويسبورغ
إيسن يف  27أكتوبر  ،2021بعد تدخل شخيص من القنصل العام للصني يف دوسلدورف .يف إيطاليا ،حاولت السفارة الصينية يف روما إلغاء معرض
رسام الكاريكاتري الصيني االسرتايل  Badiucaoاملقام يف بريشيا (شامل إيطاليا) يف الفرتة ما بني نوفمرب  2021وفرباير  .2022مل تستسلم املدينة
للضغط الصيني وقررت اإلبقاء عىل إقامة الحدث.
منذ بدء االحتجاجات املؤيدة للدميوقراطية يف هونغ كونغ يف عام  ،2019استثمر الدبلوماسيون الصينيون يف وسائل التواصل االجتامعي األجنبية
بالرغم من حظرها يف الصني؛ وفقًا للدراسة املشرتكة التي أجرتها وكالة أسوشيتد برس ومخترب أبحاث الطب الرشعي الرقمي التابع ملجلس
األطليس األمرييك الخاص باملؤسسة الفكرية األمريكية ،تضاعفت الحسابات الدبلوماسية الصينية أكرث من ثالثة أضعاف عىل  Twitterوأكرث
من الضعف يف  Facebookخالل هذه الفرتة .تتواجد هذه النزعة إىل جانب الزيادة يف الردود العدوانية بل واملهينة حتى عىل النقاد األجانب،
وهي سمة أُطلق عليها اسم «ديبلوماسية الذئب املحارب» يف إشارة إىل فيلم الحركة الوطني الصيني الذي يهزم فيه البطل «األرشار» األجانب.
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حمالت التضليل
يسمح أيضً ا هذا االستخدام الجديد لوسائل التواصل االجتامعي للصني أن تزيد من قدراتها التضليلية .فبالرغم من أن تايوان ،إىل حد أقل ،والدول
ذات التعداد السكاين الكبري من أصول صينية قد كانت أهدافًا رئيسية بدأت حمالت التضليل الصينية يف االنتشار عىل مستوى عاملي مع دخول
العامل يف رصاع مع جائحة كوفيد  19يف  .2020يقول أحد مصادر األخبار املزيفة واملتكررة أن الفريوس هو يف الواقع سالح بيولوجي صممه الجيش
األمرييك يف مخترب فورت ديرتيك ،يف والية ماريالند ،وقُدم يف أثناء األلعاب العسكرية العاملية يف ووهان يف أكتوبر .2019
يف  11مارس  ،2020نرش املتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو يل جيان مجموعة من التغريدات التي تتحدث عن األصل األمرييك لكوفيد
 .19وفقًا لنفس الدراسة التي أجرتها وكالة أسوشيتد برس ومخترب أبحاث الطب الرشعي الرقمي ،اقتُبست مجموعة تغريدات تشاو ما يقرب من
 100,000مرة بـ  54لغة عىل األقل عىل مدار األسابيع الست التالية .أدى االستخدام التلقايئ واملنسق للحسابات املزيفة واملرسوقة ،وهي رشكة
متارس األمن السيرباين وصفتها رشكة  Graphikaباسم « ،»spamouflageإىل توسيع نطاق التضليل الصيني.
بالرغم من أن روسيا ،وإيران ،والفليبني مل ينتقدوا هذا االنخراط ،مع تضخيم السياسيني لهذه االدعاءات ،فقد أشارت بوضوح دول أخرى وكيانات
إقليمية مثل :اليابان ،واالتحاد األورويب إىل الصني باعتبارها مصد ًرا للتضليل .يف يونيو  ،2020أعلن  Twitterحذف ما يقرب من  170000حساب
صيني بعد اكتشاف ارتباطهم بحمالت التأثري الحكومية يف بكني.
المتصيدون والشخصيات المؤثرة
تعمل أيضً ا « ،»Little Pinksاملتصيدون القوميون املتطوعون الذين يهاجمون منتقدي الصني ،عىل وسائل التواصل االجتامعي األجنبية .أُقيمت
إحدى أوىل حمالت املضايقة اإللكرتونية الكربى الخاصة بهم يف يناير  2016يف وقت انتخاب تساي إنغ وين لتكون رئيسة تايوان؛ نرش العديد
من مستخدمي اإلنرتنت الصينيني تعليقات ومنشورات عدوانية عىل صفحة  Facebookالخاصة بالرئيس املنتخب الجديد.
يلجأ النظام أيضً ا إىل الشخصيات املؤثرة لنرش دعاياه .يف مرص ،تستخدم املؤثرة الصينية فيحاء وانغ التي تتحدث العربية والتي وفقًا لجريدة
جلوبال تاميز عىل صلة مبجموعة وسائل اإلعالم الصينية ،النقاط الحوارية للحزب واألخبار املزيفة للدفاع عن سياسات الحكومة املركزية يف
منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذايت .يف  ،2020بدأ مدونون مرئيون أجانب آخرون ،من بينهم املغرتبني الربيطانيني باري جونز ،وجيسون
اليتفوت ،ويل وأويل باريت ،يف نرش مقاطع فيديو عىل قنوات  YouTubeالخاصة بهم للدفاع عن سياسات بكني يف منطقة شينجيانغ ذات الحكم
الذايت و»حسن تعامل» الصني مع أزمة كوفيد  .19يتهم هؤالء املدونون املرئيون ،الذين يصفون أنفسهم بأنهم «محبو الصني» ،املنافذ اإلعالمية
الغربية بالتآمر يف «محاولة لزعزعة الصني».

ندد املدون املريئ الربيطاين جيسون اليتفوت
املؤيد للصني التغطية الصحفية «الجوفاء»
لوسائل اإلعالم الغربية بخصوص القمع يف
منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذايت.

الخالصة:

 :TikTokمحظور في الصين لكن بكين اخترقته
اش ُتبه يف أن التطبيق الصيني ملشاركة مقاطع الفيديو  ،TikTokالذي يضم مليار مستخدم يف جميع أنحاء العامل لكنه
محظور يف الصني ،بأنه جز ًء من مراقبة نظام بطني وعملياته الرقابية.
أطلقت الرشكة الصينية  ByteDanceتطبيق  TikTokعىل شبكة التواصل االجتامعي يف  ،2017املتخصص يف مشاركة مقاطع
حظي بنجاح هائل يف أنحاء املعمورة ،بحيث تخطى ملياري عملية تحميل ومليار مستخدم نشط يف الشهر
فيديو قصرية ،وقد َ
بحلول سبتمرب  .2021يُتاح الوصول للتطبيق ،الذي يستهدف األشخاص يف عمر  25 ،18عا ًما ،يف أكرث من  150دولة ...لكن
ليس يف الصني ،حيث عىل الجمهور االكتفاء بالتطبيق املامثل له  ،Douyinوهو عبارة عن منصة تقترص عىل املنطقة القومية.
أظهر تحقيق نرشته القناة التلفزيونية يس إن يب يس يف  25يونيو  2021أن بيانات املستخدم ،بالرغم من تخزينها يف الواليات
املتحدة وسنغافورة ،كانت مع ذلك يف متناول الرشكة األم الصينية ،وهو ما تؤكده بنود الرسية يف التطبيق .وعليه فليس أمام
رشكة  ،ByteDanceالخاضعة للقانون الصيني ،خيا ًرا سوى تقديم هذه البيانات للسلطات الصينية إذا ما طلبت ذلك ،بالرغم
من ادعائها بأنها مل تتلق عىل اإلطالق مثل هذا الطلب.
يف سبتمرب  ،2019اتُهم التطبيق مبراقبة املناقشات بخصوص االحتجاجات املؤيدة للدميوقراطية يف هونغ كونغ .كشفت
حساسا ،مبا يف ذلك مذبحة
الصحيفة الربيطانية  The Guardianعن وجود تعليامت مبراقبة املحتوى الذي يراه نظام بكني
ً
تيانامنن ،واستقالل التبت ،وحركة فالون غونغ .ردت منصة التواصل االجتامعي عىل الجريدة ورصحت بأن هذه التعليامت
قد أُلغيت وأنها تتخذ نه ًجا محل ًيا أكرث.
يف نوفمرب من العام نفسه ،علَّق تطبيق  TikTokحساب فريوزة عزيز بعد أن نرشت املراهقة األفغانية األمريكية مقط ًعا
لتعليم كيفية التربج انتقدت فيه قمع األقلية العرقية األويغورية يف الصني وحثت متابعيها عىل البحث للتعرف عىل القضية.
استندت املنصة يف البداية إىل انتهاك قواعد املحتوى املتعلق باإلرهاب قبل اإلقرار بأخطائها واالعتذار لفريوزة عزيز.
يف  ،2020بعد االشتباه يف أن تطبيق  TikTokيشكل خطًا
عىل «األمن القومي» أصدرت إدارة الرئيس األمرييك السابق
دونالد ترامب أم ًرا بحظر املنصة إذا مل تجد مشرتِ أمريكيًا.
عىل الرغم من أن الرئيس الجديد ،جو بايدن ،قد ألغى القرار
منذ ذلك الحني ،فقد علن عن تنفيذ التدابري لتقييم املخاطر
األمنية من التطبيقات األجنبية مثل.TikTok :

© Olivier Douliery / AFP

© CGTN / Capture d'écran
YouTube
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الديمقراطيات تنظم عملية
مواجهة الدعاية

الخالصة:

يف الدول الدميوقراطية ،تكرس الالئحة مبدأ استقاللية وسائل اإلعالم وتعددها ،بحيث ميكن بث وسائل اإلعالم بدون تدخل من الحكومة،
وتفتح الساحة اإلعالمية املحلية أمام وسائل اإلعالم األجنبية .لسوء الحظ ،تستغل الحكومات االستبدادية ،مبا يشمل الصني ،هذا النظام
بشكل روتيني لبث محتوى ينتهك أكرث مبادئ أساسية للصحافة.
يؤدي عدم التناسق بني الدول الدميوقراطية املنفتحة ذات الحرية الصحفية والدول االستبدادية املغلقة التي تتحكم يف املعلومات وتصدر
الدعاية إىل تقويض الصحافة ،وعىل نطاق أوسع ،مصداقية املعلومات ،التي تتطلب الحرية ،واالستقالل ،والتعددية .يعطي عدم التناسق
هذا ميزة تنافسية للديكتاتوريات عىل الدميوقراطيات بدون أن تخدم قضية الصحافة ،التي تحجبها الديكتاتوريات عىل الصعيد املحيل يف
أثناء تصدير دعايتها للخارج.
لفرض العقوبات على الممارسات غير القانونية
تحاول الدميوقراطيات ،من أجل حامية أنفسها ،فرض عقوبات عىل انتهاكات قواعد البث .يف  18نوفمرب  ،2020رفضت الهيئة التنظيمية
املستقلة يف تايوان ،لجنة االتصاالت الوطنية ،تجديد ترخيص بث القناة اإلخبارية  CTiبسبب تكرار انتهاكات تعهدها باحرتام األخالقيات
الصحفية .تلقت القناة ،اململوكة للمجموعة اإلعالمية  Want Want China Times Media Groupاملوالية للصني ،تحذي ًرا بالفعل يف 2014
لكنها مل ت ُدخل أي تغيري يُذكر عىل مامرستها.
يف فرباير  ،2021ألغى مكتب الهيئة التنظيمية لالتصاالت يف بريطانيا (أوفكوم) ترخيص قناة شبكة التلفزيون العاملية الصينية ألسباب مامثلة،
إال أن املجموعة استمرت يف البث يف أوروبا من القمر الصناعي الفرنيس يوتلسات.
لضمان المساواة في المعاملة
بعد هذه األزمة ،دعت منظمة مراسلون بال حدود الدميوقراطيات إىل ضامن املساواة يف املعاملة يف السوق اإلعالمية من خالل ضامن أن
وسائل اإلعالم كافة ،بغض النظر عن بلدها األصيل وقناة البث (القمر الصناعي ،الرقمية ،إىل آخره) تخضع لنفس االلتزامات ،ولاللتزامات
املتعلقة عىل وجه الخصوص مبصداقية املعلومات ،واستقاللها ،وتعددها واحرتام كرامة اإلنسان تحت طائلة العقوبة التي قد تصل إىل رفض
اإلذن بالبث أو سحبه .حتى يكون النظام فعاالً ،يجب عىل القمر الصناعي وامل ُشغلني الرقميني تحمل املسؤولية والتحقق من أن القنوات
التي يوزعونها متتثل لهذه االلتزامات القانونية.
دعت منظمة مراسلون بال حدود أيضً ا إىل إنشاء نظام دويل للمعاملة باملثل يقوم عىل املبادئ العاملية لحرية الرأي والتعبري ،وهو األمر الذي
سيجعل انفتاح الفضاء اإلعالمي املحيل للدول الدميوقراطية مرشوطًا باالنفتاح املتبادل للفضاء الرقمي ،مع عدم وجود عوائق ومراقبة عىل
الدخول ،ومع احرتام املعايري الدولية لحرية التعبري واإلعالم.
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خسارة شبكة التلفزيون العالمية الصينية الرخصة
البريطانية بسبب االنتهاكات األخالقية

© Safeguard Defenders

يف  ،2021ألغى مكتب الهيئة التنظيمية لالتصاالت يف بريطانيا (أوفكوم) ترخيص شبكة التلفزيون العاملية الصينية التابعة للمجموعة
السمعية واملرئية اململوكة للحكومة الصينية بعد أربع قضايا انتهاكات أخالقية ،لكن ما تفتا املجموعة تبث دعاياها يف أوروبا وسائر
العامل.
يف فرباير  ،2021ألغى مكتب الهيئة التنظيمية لالتصاالت ،الهيئة التنظيمية الرسمية لالتصاالت يف اململكة املتحدة ،ترخيص بث
املجموعة السمعية واملرئية اململوكة للحكومة الصينية شبكة التلفزيون العاملية الصينية يف اململكة املتحدة ،مربرة هذا القرار بنا ًء
عىل أن املجموعة وبرامجها «تخضع بشكل أسايس لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني» .يف وقت الحق من العام ،فرضت أوفكوم أيضً ا
عقوبات عىل املجموعة أربع مرات بسبب «االنتهاكات الخطرية واملتكررة» لقانون البث الخاص بأوفكوم ،وألزمتها بغرامة قدرها
 570,000دوالر أمرييك.
تتهم هيئة أوفكوم شبكة التلفزيون العاملية الصينية بعدة انتهاكات لألخالقيات يف السنوات السابقة ،مبا يف ذلك ،انتهاك قواعد
«الحيادية» يف تغطية احتجاجات هونغ كونغ يف  2019والبث ،يف الفرتة ما بني  2013و ،2019بخصوص االعرتافات القرسية من النارش
السويدي جوي منهاي ،والصحفي السابق بيرت همفري ،وموظف القنصلية الربيطانية يف هونغ كونغ سيمون تشينغ ،وهي املعاملة التي
تصفها هيئة أوفكوم بأنها «غري عادلة» وبأنها «انتهاك للخصوصية» .ر ًدا عىل ذلك ،منع النظام هيئة اإلذاعة الربيطانية العامة ()BBC
من البث يف الصني ،بدعوى أن برامجها «قوضت املصالح القومية للصني» ،والتي كان لها تأثري محدود للغاية ،إذ إن تواجد القنوات
رصا بالفعل عىل الفنادق العاملية واملباين السكنية للمغرتبني.
الدولية يف الصني كان مقت ً
مع ذلك ،تواصل شبكة التلفزيون العاملية الصينية البث يف أوروبا ،نظ ًرا إىل أن املجلس األعىل لإلذاعة يف فرنسا قد قرر أن القناة «ميكن
أن تُبث بحرية ،بدون إجراء رسمي مسبق» مبوجب اتفاقية مجلس أوروبا األوروبية بشأن التلفزيون عرب الحدود .بعد هذا اإلعالن،
أُرغمت الهيئة التنظيمية األملانية ،التي قد حظرت يف البداية شبكة التلفزيون العاملية الصينية بعد قرار اململكة املتحدة ،عىل الرتاجع.
بل وكانت شبكة التلفزيون العاملية الصينية ،محققة استفادة من القرار الفرنيس ،قادرة عىل استئناف البث يف اململكة املتحدة.
لقد بدأت للتو املعركة القانونية ضد الدعاية الصينية يف الدميوقراطيات .بعد أيام فقط من إعالن املجلس األعىل لإلذاعة ،ألح ضحايا
االعرتافات القرسية عىل هيئة إذاعة القمر الصناعي يوتلسات بإيقاف بث شبكة التلفزيون العاملية الصينية ،وقُدمت شكاوى جديدة يف
 5أبريل  2021ضد القناة مع املجلس األعىل لإلذاعة ونظريه األمرييك ،هيئة االتصاالت الفيدرالية ،بخصوص بث شبكة التلفزيون العاملية
الصينية اعرتاف قرسي لطفل من األويغور يف مارس  .2021يف أسرتاليا ،قرر أيضً ا نظام البث االسكندنايف التابع للمجموعة التلفزيونية
يف مايو  2021تعليق بث برامج شبكة التلفزيون العاملية الصينية بعد تلقي شكوى من رشكة  Safeguard Defendersغري الحكومية
بشأن عمليات البث السابقة عن االعرتافات القرسية.
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مناشدات
وتوصيات منظمة
مراسلون بال حدود

•

تدعو منظمة مراسلون بال حدود إىل
احرتام حرية الصحافة املنصوص عليها
يف دستور جمهورية الصني الشعبية
وإىل إطالق رساح جميع الصحفيني
واملدافعني عن حرية الصحافة
املحتجزين.

•

تدعو منظمة مراسلون بال حدود
الحكومات إىل ضامن خضوع بث
وسائل اإلعالم الصينية يف أراضيها
لنفس القواعد التي تخضع لها وسائل
اإلعالم املوجودة عىل أراضيها وأن يكون
الوصول إىل وسائل اإلعالم الصينية يف
فضائها العام مرشوطًا بانفتاح متبادل
للفضاء الرقمي الصيني والسوق
اإلعالمية بدون حواجز ورقابة.

•

تويص منظمة مراسلون بال حدود بأن
يتجنب الصحفيون تحميل تطبيقات
ميكن أن تسمح للسلطات الصينية
برصدهم ،وبأن يحرصوا عىل عدم
تضمني عنارص أو مصطلحات من
الدعاية الصينية يف تقاريرهم عن غري
قصد.

•

تويص منظمة مراسلون بال حدود
املنافذ اإلعالمية ،والنارشين وشبكات
التواصل االجتامعي بالتنديد بالتدخل
التحريري والضغوطات التي ميارسها
النظام الصيني ،لرفض الرقابة ،واملراقبة
والبث الدعايئ ،وملواصلة التحقيق يف
هجامت بكني عىل حرية الصحافة.
© Nicolas Asfouri / AFP

68

69

مناشدات إلى السلطات الصينية
•

اإلفراج الفوري عن جميع الصحفيني املحرتفني وغري املحرتفني املحتجزين عىل خلفية تغطيتهم الصحفية ،والتوقف عن خطف ،واعتقال،
وتعذيب ،وسوء معاملة ،والبحث عن ،ومضايقة الصحفيني واملدافعني عن األخبار واملعلومات التي تُتداول بحرية ،امتثاالً لدستور
جمهورية الصني الشعبية ،والذي يحظر «االحتجاز غري القانوين» ،ويضمن «الكرامة الشخصية» ويقر بأن لبيوت املواطنني «حرمة» (املواد
 ،37و ،38و.)39

•

•

احرتام حرية الصحافة والحق يف الحصول عىل معلومات عىل الصعيد املحيل والدويل.

•

•

التصديق عىل العهد الدويل بشأن الحقوق املدنية والسياسية ،الذي يضمن الحق يف حرية الرأي والتعبري يف مادته رقم .19

•

ضامن استقالل وسائل اإلعالم الحكومية والخاصة وفقًا للامدة  35من دستور جمهورية الصني الشعبية ،والذي يضمن «حرية التعبري [و]
الصحافة».

•

إنهاء نظام الرقابة عىل اإلنرتنت ومراقبة الصحفيني ،والذي يشكل انتهاكًا ساف ًرا لحق املواطنني الصينيني يف التمتع بحرية وخصوصية
املراسالت التي تكفلها لهم املادة  40من دستور جمهورية الصني الشعبية.

•

التوقف عن حجب نرش املحتوى اإلعالمي األجنبي ومراقبته يف الصني.

•

عدم إعاقة عمل املراسلني األجانب يف الصني وتزويدهم باالعتامد بطريقة تتسم باالنفتاح والشفافية.

مناشدة الحكومات والمؤسسات
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توصيات للصحفيين

•

رفع التوصيات اآلنف ذكرها إىل السلطات الصينية.

•

مطالبة السلطات الصينية بالكف عن مضايقة الصحفيني ،واملنافذ اإلعالمية ،والنارشين واألكادمييني املوجودين يف الخارج.

•

مطالبة اإلعالم الصيني الذي يُبث يف دول الطرف الثالث بأن يتسم بالشفافية التامة بخصوص مساهميه ومصادر متويله ،مبا يف ذلك
االستثامر.

•

ضامن معاملة جميع وسائل اإلعالم السمعية واملرئية عىل قدم املساواة ،بغض النظر عن قنوات البث الخاصة بهم وبلدهم األصيل:
إخضاع وسائل اإلعالم الصينية السمعية واملرئية التي تُبث يف الدميوقراطيات (خاصة تلفزيون القمر الصناعي) لنفس القواعد التي تخضع
لها وسائل اإلعالم املتواجدة يف هذه الدميوقراطيات ،ال سيام القواعد املتعلقة بااللتزامات السارية فيام يتعلق مبسائل نزاهة املعلومات،
واستقاللها ،وتعددها واحرتام كرامة األشخاص.

•

تشجيع تواجد اإلعالم املستقل الناطق باللغة الصينية ودعمه ،ال سيام يف الدول التي بها جالية كبرية من أصول صينية.

•

تطوير برامج لتوعية الصينيني بوسائل اإلعالم ،مام يساعدهم عىل اكتشاف حمالت التضليل والحصول عىل معلوماتهم من مصادر صحفية
تعددية ومستقلة.

تجنب استخدام املوارد التكنولوجية التي تشكل خطر الرقابة أو املراقبة من ِق َبل السلطات الصينية قدر اإلمكان ،إما ألنها طُ ّورت من ِق َبل
رشكة خاضعة للوائح الصينية (مثل  ،)WeChat ،Baidu ،TikTokأو ألنها تخزن بيانات املستخدمني يف خوادم متاحة للسلطات الصينية
(مثل .)iCloud China
يف حال كان استخدام هذه املوارد رضوريًا للغاية ،فاتصل من حاسوب مخصص أو هاتف ذيك منفصل عن بيئة عملك املعتادة .ال تقم
بتخزين ،ولو بشكل مؤقت ،كلامت الرس أو املعلومات التي ميكن أن تعرضك أو تعرض مصادرك للخطر .ال تثق يف ادعاءات املشغلني بأن
البيانات التي متر عرب خوادمهم يف الصني يتم تشفريها أو حذفها عىل الفور .لحامية املصادر الصينية ،يوىص باالتصال عرب الرسائل املشفرة
بالكامل والتي ال تتطلب تخزين رقم هاتف (أي .)Threema

•

عند االتصال والنرش عرب املنصات الصينية ،يتم رصد البيانات التقنية من أجل التالعب املحتمل؛ ونرش محتوى مواز عىل املنصات الدولية.

•

وعند إجراء البحوث يف الصني ،ينبغي تركيب شبكة  VPNمناسبة قبل املغادرة ،مثل شبكة  VPNاململوكة للرشكة أو نسخة مدفوعة األجر
ميكن االعتامد عليها .ميكن ألنفاق  VPNتوفري الوصول إىل الخدمات املحجوبة وحامية الخصوصية إىل حد ما خالل البحوث عىل اإلنرتنت.
غري أن شبكة  VPNال تحمي محتوى الرسائل املتبادلة عىل املنصات/الخدمات الصينية .يُوىص بإجراء مشاورات فردية مع خبري أمن رقمي.

•

يف البلد الذي يوجد فيه مقر للصحفيني أو املراسلني ،انتهبه لوجود وتطوير وسائل اإلعالم من أصل صيني ،وال سيام أنشطتها يف مجايل
النرش واالستثامر .أبلغ املؤسسة بأي تغيريات يف السياسة التحريرية لوسائل اإلعالم املحلية املرتبطة بالصني.

•

أبلغ منظمة مراسلون بال حدود بأي تجاوزات تراها أثناء تقريرك ويف وسائل اإلعالم يف بلدك (الضغوط ،أو التهديدات ،أو املضايقات ،أو
الرقابة الذاتية املشبوهة ،أو الفساد املشبوه) حتى يتسنى لنا ،عند الرضوروة ،أن نحقق يف األمر.

•

عند اإلشارة إىل الصني ،احرص عىل تجنب استخدام عبارات مصممة إلخفاء حقائق معينة .عىل سبيل املثال ،أرش إىل القمع يف شينجيانغ
بدال من «مكافحة اإلرهاب» ،أو إىل مذبحة تيانامنن بدال من «أحداث» تيانامنان.

•

ال تتعاون مع وسائل اإلعالم التي تنقل دعاية الحزب الشيوعي الصيني ،وإذا دعيت إىل الصني كصحفي ،ففكر يف ما قد يطلب منك يف
املقابل.

•

عند املشاركة يف فعاليات مثل املؤمترات اإلعالمية التي تنظمها الصني ،ينبغي للصحفيني ومنافذ اإلعالم أن يدركوا أن املمثلني واملسؤولني
الصينيني سيستخدمون هذه الفعاليات كمنرب للدعاية .ومن خالل دراسة الروايات واملعلومات األساسية الصينية مسبقًا ،يستطيع
الصحفيون زيادة وعيهم باسرتاتيجيات الدعاية واالستعداد للمناقشات الحاسمة.
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توصيات لوسائل اإلعالم
والناشرين والشبكات االجتماعية

الخالصة:
«الحرية الجانبية» ،تعكس المواقع اإللكترونية لتجاوز الرقابة

•

ابذل كل ما يف وسعك ملنع خطر الضغوط الخارجية ،سواء كانت سياسية أو اقتصادية ،واستنكر أي تدخل تحريري تتعرض له.

•

ارفض كل طلبات الرقابة واملراقبة.

•

ارفض نرش املحتوى الدعايئ.

تتحايل عملية  CollateralFreedom#الخاصة مبنظمة مراسلون بال حدود عىل الرقابة عرب اإلنرتنت باستخدام إسرتاتيجية
«تعكس» ،أو تكرر ،مواقع الويب الخاضعة للرقابة التي تم إنشاؤها عىل خوادم دولية تابعة لعاملقة اإلنرتنت يف العامل.

•

واصل التحقيق يف الرقابة والدعاية واملقتنيات اإلعالمية يف بيجني ومضايقة الصحفيني وما إىل ذلك وقم بكشفها.

•

امتثل ملبادئ اإلعالن الدويل للمعلومات والدميقراطية ،التي تنص عىل أن املنصات اإللكرتونية ،بوصفها كيانات هيكلية ملساحة املعلومات
واالتصاالت ،تتبع مبادئ املساءلة واملسؤولية ،والحيادية ،وتعزيز املعلومات املوثوقة ،والتعددية والصفاء ،والشفافية إزاء التفتيش،
واليقظة.

إذا أراد بلد ما منع الوصول إىل املرايا ،فيجب عليه أيضً ا حرمان نفسه من الوصول إىل جميع املواقع والخدمات املستضافة
عىل هذه الخوادم ،مام قد يلحق «أرضا ًرا جانبية» كبرية باقتصادها.
يف حالة الصني ،يسمح املرشوع بنسخ املواقع اإللكرتونية التالية ،Tibet Post International :و Mingjing NewsوChina
 ،Digital Timesو ،Civil Rights and Livelihood Watchو .Weiquanwang

)© Reporters sans frontières (RSF
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منظمة مراسلون بال حدود تطلق
منصة موارد تختص بسالمة الصحفيين

تقرير منظمة مراسلون بال حدود:

سعي الصين إلى إنشاء نظام إعالمي عالمي جديد
يف تقرير سابق بعنوان «سعي الصني إىل إقامة نظام عاملي
جديد لوسائل اإلعالم» تم نرشه يف عام  ،2019نددت
منظمة مراسلون بال حدود باملناورات التي قام بها نظام
بيجني لتصدير رؤيته القمعية للمعلومات.

)© Reporters sans frontières (RSF

أطلقت منظمة مراسلون بال حدود منصة موارد بشأن السالمة البدنية ،واألمن السيرباين ،واملامرسات املهنية للصحفيني.
يف أعقاب كشف بيغاسوس ،مل تكن حامية الصحفيني ألنفسهم وملصادرهم أكرث أهمية من أي وقت مىض .ومن أجل مساعدتهم،
أطلقت منظمة مراسلون بال حدود منصة موارد عىل موقعها عىل اإلنرتنت بشأن السالمة البدنية واألمن السيرباين واملامرسات
املهنية للصحفيني .وأطلقت املنظمة منصة للمعلومات والتدريب الذايت للصحفيني يغطي تقارير كوفيد  19 -والقضايا األوسع نطاقًا
كالسالمة البدنية ،واألمن السيرباين ،واملعلومات القانونية ،والصحة العقلية ،املتاحة حاليا باللغتني االنجليزية والصينية عىل املوقع
.training.rsf.org
تحتوي املنصة عىل معلومات شاملة عن التجسس اإلرسائييل ،بيغاسوس ،الذي قيل إنه استخدم للتجسس عىل الهواتف املحمولة
 ،50،000من بينها هواتف  180صحف ًيا عىل األقل .كام يتضمن تسجيالت فيديو من سلسلة من الدورات التدريبية التي عقدتها
فضل عن نسخة إلكرتونية من دليل سالمة الصحفيني الصادر بالتعاون مع منظمة اليونسكو.
املنظمة ً
وتقوم املنظمة بتنفيذ برامج تدريبية يف مجال السالمة منذ عقد تقريبًا ،وقد وصلت إىل أكرث من  1،800صحفي من جميع أنحاء
العامل .وباإلضافة إىل التدريب ،تقدم املنظمة أيضً ا مساعدة استجابة رسيعة ترمي إىل توفري الحامية والدعم لوسائل اإلعالم املهددة
واملضايقة أو املحتجزين من الصحفيني.

وليك تفرض الصني «نظا ًما إعالم ًيا عامل ًيا جدي ًدا» تكون
فيه الصحافة مرادفًا لدعاية الدولة ،تستحوذ الصني عىل
األموال الالزمة لتحديث جهازها اإلذاعي الدويل ،واالستثامر
يف منافذ اإلعالم األجنبية ،ودعوة الصحفيني من البلدان
النامية إىل «التدريب» يف الصني.
ومن خالل مرشوع التنمية الدولية ملبادرة الحزام والطريق،
يشجع النظام أيضً ا الحكومات االستبدادية عىل تعزيز
السيطرة عىل وسائل اإلعالم واإلنرتنت ،ويزودها بالوسائل
التقنية والتنظيمية الالزمة .غري أن هذا التوسع ،الذي ال
رشا عىل
يزال من الصعب قياس نطاقه ،يشكل تهدي ًدا مبا ً
الصحافة والدميقراطية يف جميع أنحاء العامل.
)© Reporters sans frontières (RSF

ميكن تحميل التقرير من موقع منظمة مراسلون بال
حدود عىل اإلنرتنت (بالفرنسية واإلنجليزية والصينية
التقليدية والصينية املبسطة) أو من خالل هذا الربط:
https://bit.ly/3BxFH2N

دليل السالمة للصحفيين الصادر عن منظمة مراسلون بال حدود
يهدف دليل السالمة للصحفيني الذي أصدرته منظمة مراسلون بال حدود ،وهو دليل شامل ألولئك الذين يعملون يف بيئات شديدة
الخطورة (متاح عىل  ،)training.rsf.orgإىل تقديم املشورة العملية لجميع مراحل إعداد التقارير .وباستخدام هذا الدليل ،ميكن
للصحفيني تقييم املخاطر واالستعداد بشكل أفضل للظروف غري املتوقعة أثناء مهامهم .من بني ذلك:
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• تقييم املخاطر
• األدوية والتطعيامت
• تعبئة أدوات السفر
• السفر داخل مناطق القتال أو املناطق املعرضة لخطر شديد
• اإلعداد للهجامت والكامئن والتهديدات األخرى
• أفضل املامرسات الرقمية للسالمة
• الرعاية الذاتية العقلية والبدنية
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مسرد المصطلحات

مجموعة وسائل اإلعالم الصينية ( ،)CMGتم تصميم هذا الكيان الدويل الذي تم الكشف عنه رسم ًيا يف
مارس  2018واملعروف رسميًا باسم «صوت الصني» للجمع بني القدرات اإلنتاجية والرتويجية لكل أجهزة
اإلذاعة والتلفزيون الحكومية بغية تعزيز تأثري الدعاية العاملية.

جهاز التحكم في اإلعالم
في الصين

شبكة التلفزيون العاملية الصينية ( ،)CGTNتنتج هذه الخدمة اإلخبارية التلفزيونية التي كانت تعرف
ساب ًقاً باسم أخبار  CCTV-9و CCTV Newsوالتي متلكها الدولة برامج يف  160دولة ،وتُبث بخمس
لغات (الصينية ،واإلنجليزية ،والعربية ،والفرنسية ،والروسية) .ولدى شبكة التلفزيون العاملية الصينية أكرث
من  10,000موظف يف  70مكتب وثالثة مراكز إنتاج (يف لندن وواشنطن العاصمة ونريويب).

يش جني بينغ ،األمني العام للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية املركزية منذ نوفمرب ،2012
ورئيس جمهورية الصني الشعبية منذ مارس  .2013وكان يش جني بينغ قد عدل الدستور الصيني ليشمل
عنارص من «فكره» وحكم البالد دون حد زمني.
كانت كاري الم ،الم ،التي تم تعيينها يف يوليو  2017كرئيس تنفيذي يف هونغ كونغ ،تدافع باستمرار
عن سياسات الرقابة التي يتبعها النظام الصيني تحت اسم «الوطنية» .وخالل احتجاجات  2019املؤيدة
للدميقراطية ،تجاهلت الم عم ًدا عنف الرشطة عىل الصحفيني .وخالل واليتها ،حوكم ما ال يقل عن 12
صحفيًا ومدافعاً عن حرية الصحافة الرتكابهم جرائم ضد الدولة ،من بينهم عرشة محتجزون حتى اآلن.
إدارة الدعاية ،ترتجم يف بعض األحيان «قسم الدعاية» ،يقوم هذا الجهاز التابع للحزب الشيوعي الصيني
بتنفيذ املبادئ التوجيهية الدعائية التي اعتمدها الفريق الرائد للدعاية والعمل اإليديولوجي التابع للجنة
املركزية .ومنذ عام  ،2018لديه سلطة مبارشة عىل أنشطة الصحافة والنرش.
املكتب اإلعالمي ملجلس الدولة ،هذا املكتب اإلداري تحت سيطرة إدارة الدعاية املركزية الذي يصوغ
«النسخة اإليجابية» الرسمية لألحداث التي يتعني عىل وسائل اإلعالم أن تتبعها ،ويقرر الحجج التي ينبغي
استخدامها لدحض القصص يف وسائل اإلعالم الدولية التي تتعارض مع خط الدعاية الرسمي.
إدارة العمل يف الجبهة املتحدة ،يرشف هذا الفرع الغامض من الحزب الشيوعي الصيني عىل التحويالت
املالية إىل وسائل اإلعالم األجنبية (من بينها وسائل اإلعالم باللغة الصينية) ،سواء بغرض رشاء اإلعالنات أو
الحصول عىل األسهم يف وسائل اإلعالم هذه.
إدارة الفضاء اإللكرتوين الصينية ،لتي أنشئت يف عام  ،2014تنفذ هذه الوكالة السياسات املتعلقة بقضايا
اإلنرتنت التي صاغتها اللجنة املركزية لشؤون الفضاء اإللكرتوين ،التي يرأسها يش جني بينغ نفسه .وترشف
هذه الوكالة عىل تدابري الرقابة واملراقبة والدعاية عىل شبكة اإلنرتنت.
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وكالة أنباء شينخوا ،تقع وكالة األنباء الحكومية تحت شيطرة الحزب ببشكل كبري ،ولديها أكرث من
 10000موظف ،وتُنرش بعرش لغات (الصينية واليابانية والكورية والعربية والروسية واإلنجليزية واألملانية
والفرنسية واإلسبانية والربتغالية) ولها  162مكتب دويل ،ومنهم املراكز اإلقليمية يف هونغ كونغ والقاهرة
ونريويب ونيويورك ومكسيكو وبروكسل.

إذاعة الصني الدولية ،تستمد هذه اإلذاعة الدولية اململوكة للدولة والتي تأسست يف عام  1941قوتها من
تعاونها مع اإلذاعة الوطنية الصينية حيث تجمع معها املوارد .وتبث هذه اإلذاعة  44لغة من أكرث من 70
محطة إذاعية أجنبية يف شبكة اإلذاعة الدولية الصينية (.)CIBN
صحيفة تشينا داييل ،هذه الصحيفة اليومية اململوكة للدولة والتي تأسست يف عام  1981ونرشت باللغة
اإلنجليزية فقط مطالبة بطباعة  900,000نسخة ،ويبلغ إجاميل عدد قرائها  150مليون قارئ (النسخ املطبوعة
والنسخ املوجودة عىل اإلنرتنت مجتمعة) .ويُدرج ملحق اإلعالن الخاص به ،الذي يستهدف قادة الرأي العام
الدويل ،يف الصحف املرموقة يف جميع أنحاء العامل ،ويقدر عدد الصحف التي تُنرش بـ  4ماليني صحيفة.
صحيفة بيبولز داييل ،التي تأسست يف عام  ،1948هي الجهاز الدعايئ الرسمي للحزب ،وغال ًبا ما تتم صياغة
مقاالتها االفتتاحية من قبل إدارة الدعاية املركزية .وترصح الصحيفة أن تداولها اليومي يبلغ  3ماليني نسخة
يوميًا .وباإلضافة إىل اللغة الصينية املاندرين ،يُنتَج موقعها عىل اإلنرتنت بـ  16لغة من لغات األقليات
األجنبية واإلثنية.
جلوبال تاميز ،هي صحيفة قومية للغاية أنشأتها صحيفة بيبولز دايليفي عام  1993للتعليق عىل األخبار
الدولية .ويبلغ عدد نسخها املطبوعة باللغة الصينية مليون نسخة ،بينام يبلغ عدد نسخها املطبوعة باللغة
اإلنجليزية ،التي تم إطالقها يف عام  100000 ،2009نسخة .ويرصح موقعها عىل اإلنرتنت ،الذي يصدر بـ
 10لغات ،أن لديه  15ماليني زيارة يوم ًيا.
مجموعة النرش الدولية الصينية ،مجموعة النرش الدولية الصينية التي تأسست يف عام  1949هي أكرب دار
نرش باللغة األجنبية يف الصني .وتًنرش بأكرث من عرش لغات ولها  20مكت ًبا دول ًيا .ومن بني منشوراتها «Beijing
 ،»Reviewالتي أُطلقت يف عام  ،1958وهي املجلة اإلخبارية الوطنية الوحيدة باللغة اإلنجليزية يف الصني.
وسائل اإلعالم الرائدة يف هونغ كونغ ،تلعب بعض وسائل اإلعالم باللغة الصينية يف هونغ كونغ التي تقع
مهم يف نرش
تحت سيطرة بكني الجزئية أو الكاملة ،مثل تا كونج باو ،ون واي بو ،و ،Phoenix TVدو ًرا ً
الدعاية الصينية يف املجتمعات الصينية الخارجية .وعندما استحوذ عمالق التجارة اإللكرتونية الصيني عيل
بابا عىل الجريدة الصباحية اليومية )South China (SCMPباللغة اإلنجليزية يف عام  ،2016رأى الكثريون
أن تأثري بكني كان وراء هذا االستحواذ.
وسائل اإلعالم الصينية يف الشتات ،حازت بكني عىل السيطرة عىل أغلب وسائل اإلعالم الصينية الرائدة
يف الشتات .واآلن أصبحت صحف مثل صحيفة هريالد الصينية النيوزيلندية وصحيفة Pacific Times
األسرتالية ،التي كانت تتمتع باالستقالل واالنتقاد للنظام الصيني ،مبثابة األبواق الدعائية لها .كام طورت
الصني منافذها اإلعالمية الخاصة مثل ( Qiaobaoمطبعة الصني) يف الواليات املتحدة للمساعدة يف نرش
وجهة نظرها يف الشتات.
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السفارات الصينية ،سفارات الصني سيئة السمعة نظ ًرا ملحاولتها ترهيب الصحفيني واألكادمييني الذين يؤدي
عملهم إىل إغضابها .وال يرتدد السفراء أنفسهم يف توجيه انتقادات علنية ألي «تفسري خاطئ» ألعامل الصني
ومضايقة كُتّابها ،مبا يف ذلك عىل وسائل اإلعالم االجتامعية األجنبية.

املؤمتر العاملي لإلنرتنت ( ،)WICيدعو هذ الحدث  -الذي انطلق يف عام  2014والذي يعقد سنويًا
يف ووجن مبقاطعة زيجيانج  -املجتمع الدويل إىل التكاتف من أجل بناء «مستقبل مشرتك يف الفضاء
اإللكرتوين» .ومن خالل الرتويج ملفهوم «السيادة اإللكرتونية» ،تستخدم الصني هذه املؤمترات لتصدير
مامرساتها املتعلقة بالرقابة واملراقبة.

معاهد كونفوشيوس ،كُلّفت شبكة معاهد كونفوشيوس التي أُنشئت يف عام  2004بتمويل من وزاريت
الثقافة والتعليم واإلدارة املركزية للدعاية يف الحزب بنرش اللغة والثقافة الصينية وتتألف من أكرث من 500
معهد يف  154دولة .وقد اضطر عدد متزايد من الجامعات إىل إنهاء رشاكاتها مع هذه املعاهد ألنها تحاول
فرض النسخة الرسمية للحزب من التاريخ والسياسة.

املؤمتر العاملي لإلنرتنت ( ،)WMSتدعو هذه القمة التي أطلقتها الصني يف عام  2009وسائل اإلعالم
العاملية بالكامل إىل االتحاد يف «مواجهة تحديات القرن الحادي والعرشين» .وتستخدم الصني هذه القمم
للتنديد بهيمنة وسائل اإلعالم الغربية والدعوة إىل معالجة عدم التوازن.

«جيش  50سنت» ،هم املعلقون عىل اإلنرتنت ،الذين كان يتم الدفع لهم يف البداية من عدد املنشورات
التي قاموا بها ،ومن هنا جاء اسمهم ،وهم مسؤولون عن نقل دعاية النظام تحت وهم متثيل آراء املواطنني
الصينيني العاديني.

منتدى الربيكس اإلعالمي ( ،)BMFيشكل هذا املنتدى الذي انطلق يف عام  2016تجم ًعا سنويًا ملمثيل
وسائل اإلعالم من االقتصادات الوطنية الناشئة الخمسة املعروفة باسم مجموعة الربيكس (الربازيل وروسيا
والهند والصني وجنوب أفريقيا) .وتتيح مؤمترات القمة هذه للصني فرصة للتأثري عىل أنظمة ومامرسات
وسائل اإلعالم يف البلدان األربعة األخرى.

« ،»Little Pinksعىل عكس «جيش  50سنت» هم من املتصيدون الذين يتم توظيفهم إلصدار تعليقات
جامهريية مؤيدة للنظام عىل اإلنرتنت ،ويرد هؤالء املتصديون القوميون عىل منتقدي الصني عىل كل من
املنصات الصينية واألجنبية مببادرة منهم .وقد حصلت الشبكة عىل اسمها من االعتقاد الخاطئ بأن معظم
أعضائها من الشابات ،الاليت جنئ من منتدى شعبي بينهن.
( WeChatتطبيق املراسلة) ،تُعد هذه املنصة التي أنشأتها رشكة تانسنت الصينية العمالقة للتكنولوجيا يف
عام  ،2011أكرب منصة يف الصني عىل مستوى وسائل اإلعالم االجتامعية ،حيث يستخدمها أكرث من  1مليار
مستخدم بانتظام يف مختلف أنحاء العامل .وتشكل البيانات التي تجمعها منصة  ،WeChatوهي بيانات غري
مشفرة وتديرها خوادم يف الصني ،مصد ًرا ها ًما للرقابة والنفوذ واملراقبة بالنسبة للنظام الصيني.
( Sina Weiboموقع تدوين صغري) ،يعد موقع التويرت الصيني هذا الذي تم إطالقه يف عام  2009ثاين
أكرب شبكة اجتامعية يف الصني ،ولديه أكرث من  550مليون مستخدم نشط .وتوظف الرشكة جهات رقابية
لتعريف وحجب املحتوى والكلامت الرئيسية التي يحتمل أن يعتربها الحزب «ضارة».
( Baiduمحرك البحث) ،يهيمن محرك البحث هذا الذي أنشئ يف عام 1999عىل سوق محركات البحث
الصينية ،ويأيت يف املرتبة الثانية فقط يف جوجل عىل املستوى الدويل ،ويقدم مجموعة من الخدمات املوازية
املامثلة مبا يف ذلك نسخة من املوسوعة اإللكرتونية ويكيبيديا .وعىل الرغم من شهرته بالتعاون مع رقابة
الدولة والدعاية لها ،كان يحاول التطور عىل الصعيد الدويل عىل مدى العقد املايض ،وال يوجد له حتى
اآلن نجاح يذكر.
( Huaweiمجموعة االتصاالت السلكية والالسلكية) ،مجموعة هواوي التي تأسست يف عام 1987
عىل يد ضابط عسكري صيني سابق هي أكرب مزود لالتصاالت السلكية والالسلكية يف العامل ،عىل غرار
رشكات التكنولوجيا الصينية األخرى ،وتشارك يف تعزيز قدرات الرقابة واملراقبة يف الصني ،وتساعد األنظمة
االستبدادية يف نرش مثل هذه التكنولوجيات.
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الغالف األمامي من تصوير Badiucao
صمم غالف هذا التقرير الفنان الصيني  ،Badiucaoالذي تواجه أعامله مجموعة متنوعة من
القضايا االجتامعية والسياسية الصينية وج ًها لوجه وتتحدى رقابة النظام .وقد عمل Badiucao
عىل مجموعة متنوعة من املشاريع مع  ،BBCو ،CNNو ،China Digital TimesوFreedom
 ،Houseوتم عرض أعامله يف أسرتاليا وإيطاليا والواليات املتحدة .يف عام  ،2018تم إلغاء معرضه
يف هونغ كونغ يف اللحظة األخرية بعد التهديدات من بكني .ويف عام  ،2021أقام معرضً ا منفر ًدا
يف بريسيا ،إيطاليا ،عىل الرغم من ضغط السفارة الصينية عىل حكومة املدينة.
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تعزز منظمة مراسلون بال حدود وتدافع عن حرية الصحافة وتعدديتها
واستقاللها يف جميع أنحاء العامل .للمنظمة ،التي تتخذ من باريس مق ًرا لها،
مركز استشاري يف األمم املتحدة واليونسكو ولديها اربعة عرش مكت ًبا دول ًيا
ومر ً
اسل يف  130دولة.

األمني العام :مذكرة كريستوف
مسؤولية التحرير :كاثرين مونيه
الكاتب :سيديريك ألفياين/مكتب منظمة مراسلون بال حدود يف رشق آسيا
التنسيق :ألكساندرا بيالكووسكا
محرر النسخ :كارول كوين
تصوير الغالفBadiucao :
التصميم الرسوميModular Agency :
األمانة الدولية CS 90247 - 75083 PARIS CEDEX 02 -
الهاتف+ 33144838484 :
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