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ــق الــــنــــظــــام الـــصـــيـــنـــي نــظــم  ــبـ ــطـ يـ
املــراقــبــة على مــواطــنــي كــل أقاليم 
الـــبـــاد، إال أن الــحــصــة األكــبــر من 
نصيب  من  هي  األمنية  والشراسة  التشديد 
العام  يقطنه، حتى  الــذي  إقليم تشينجيانغ 
2020، حوالي 13 مليون نسمة ممن يحملون 
.. واإليــغــور مجموعة عرقية  اإليــغــور.  هوية 
في  يعيشون  تركمانية،  أصــول  ذوو  مسلمة 
باستقاليته  يتمتع  أنــه  املفترض  من  إقليم 
عن الصني. لكن اإلعــام الصيني يــرّوج أنهم 
مــجــمــوعــات انــفــصــالــيــة إرهـــابـــيـــة مــعــارضــة 
لــلــحــكــومــة، ومــعــارضــة أي عــمــلــيــات دمـــج أو 
إدمـــــاج فـــي الــقــالــب الــقــومــي الــصــيــنــي؛ على 
الرغم من أن ألبناء القوميات األخــرى حرية 

االعتراف بهويتهم الجمعية. 

نظام األمن السيبراني الصيني
يقوم قانون األمــن السيبراني الصيني على 
ــيـــانـــات جــمــيــع املـــواطـــنـــني والـــســـيـــاح  ــــط بـ ربـ
ــة بـــأجـــهـــزة ال  والـــشـــركـــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـ
مركزية، تعتمد في بنيتها على ربطها بجهاز 
االســـتـــخـــبـــارات املــــركــــزي الـــصـــيـــنـــي. تــوظــف 
الــصــني أنــظــمــة مــراقــبــة املـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة 
التعقب،  ألهـــداف   )Hackers( القراصنة  ضــد 
ومــاحــقــة أي نــشــاٍط مــن شــأنــه تهديد األمــن 
الــذي تسعى  الوقت  وفــي  الصيني.  الداخلي 
فــيــه الــصــني إلـــى جــعــل الــفــضــاء اإللــكــتــرونــي 
الصيني مضاًدا للقرصنة Hack-Proof، فإنها 
تــعــمــل هـــي بــذاتــهــا عــلــى اخـــتـــراق حــســابــات 
املـــواطـــنـــني وقـــرصـــنـــتـــهـــا، خـــصـــوًصـــا الـــذيـــن 
ينتمون إلى أقليات عرقية أو دينية. وتصّب 
هـــذه املــحــاولــة فـــي خــانــة احــتــكــار الــقــرصــنــة 
من   ،Cyper-Hacking Monopoly اإللكترونية 
حكومية،  وشبه  حكومية  اتصاالت  شركات 
يــشــرف عليها جــهــاز االســتــخــبــارات املــركــزي 
الصيني. وفي ظل تنظيم العمل اإللكتروني 
هذا، تعّد بكني أي محاولة إلبداء رأي جماعي 
أو ديــنــي جــرًمــا يــعــاقــب عليه الــقــانــون. وقــد 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  الصني  أطلقت 
ــن الــســيــبــرانــي الـــذي يحكم  2016 قــانــون األمـ
قــبــضــة الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة عـــلـــى بــيــانــات 
املــواطــنــني والـــســـّيـــاح فـــي الـــبـــاد ومــراقــبــتــهــا 
وإدارتـــهـــا بــذريــعــة حــمــايــتــهــا مــن الــقــرصــنــة، 
وبالتالي تخزينها فقط في مخّدمات صينية 
عــمــل  بـــــأي  ــام  ــيـ ــقـ الـ عـــــدم  لــتــضــمــن   ،Servers
مناهض للحكومة. ويحظر هذا القانون عدم 
نشر أيــة أخــبــار مباشرة أو أيــة إعــانــات من 
دون تصريح بهذا الخصوص. وفي السياق 
ذاته، يحق للحكومة الصينية أن تحذف أي 

محتوى مشبوه وفق معاييرها الخاصة. 
سّخرت الصني جهًدا كبيًرا لصياغة القانون 
اإللكترونية،  الخدمة  شــركــات  عمل  وتنظيم 
لتتمّكن  الشبكة،  مشغات  تعريف  ووّسعت 
على  الحصول  مــن  املالية  الشركات  كبريات 
ســمــة »مــشــغــل شــبــكــة«، وبــالــتــالــي ضــخ أكبر 
قـــــدر مــمــكــن مــــن الـــتـــمـــويـــل فــــي قـــطـــاع األمــــن 

الرقمي. 

اإليغور على الخريطة األمنية
 يعّد برنامج املراقبة الذي تطبقه الصني ضد 
على  القدرة  لديها  إذ  عاملًيا،  األعقد  اإليغور 
فرض رقابة انتقائية، تتعقب من خالها كل 
أفراد اإليغور في أي حركٍة يقومون بها أو أي 
عملية شراء تتم عبر اإلنترنت. وعلى عكس 
إســرائــيــل وأمــيــركــا وفــرنــســا وروســـيـــا، حيث 
تتسلم وسائَل التعقب شركُة مراقبة مركزية 
واحـــــدة، تــعــتــمــد بــكــني عــلــى نــظــام مــراقــبــة ال 
ــزي، تــنــّفــذ نــشــاطــاتــه مـــئـــات الــشــركــات  ــركــ مــ
بيانات  الــتــي تجمع  اإللــكــتــرونــيــة واألمــنــيــة 
ومــحــتــوى مــعــلــومــاتــي لــلــفــئــات املــســتــهــدفــة. 
تقدم مواقع املراقبة هذه، باالشتراك مع آالف 
مــــزّودات خــدمــة اإلنــتــرنــت، تــقــاريــر عــن أفــراد 
اإليغور وتحّركاتهم بمعدل تقرير رصد كل 
ســاعــة وتــقــريــر كــل 24 ســاعــة؛ تتضمن آخــر 
املراقبة  نقاط  من  جمعها  تم  التي  البيانات 
األمن  اإلقليم. تتنافس شركات  املنتشرة في 
الـــرقـــمـــي عــلــى خـــدمـــة الــحــكــومــة فـــي مــراقــبــة 
اإليـــغـــور، ألن اإلقــلــيــم يــشــكــل مــنــاًخــا مــؤاتــًيــا 
ــع الـــهـــنـــدســـيـــة الـــخـــاصـــة  ــاريــ ــشــ لـــتـــجـــريـــب املــ
بتطوير وسائل اإلعام وتطبيقات التواصل 
االجــتــمــاعــي وأنــظــمــة املــراقــبــة. وتــشــكــل هــذه 
الشركات باملجمل الجسد األمني الرقمي في 
الــحــكــومــة في  والــتــي تعتمد عليها  الــصــني، 
جمع بياناٍت تتخذه الصني مرجًعا في عملية 
الــتــطــهــيــر الــعــرقــي فـــي إقــلــيــم تــشــيــنــجــيــانــغ. 
السياق  الشركات في هذا  إلى  النظر  ويمكن 
على أنها تشكل نمط عنف رقمي قائم على 
قــــدرة رأســمــالــيــة الــشــركــات األمــنــيــة الرقمية 
على دفــع اإليــغــور إلــى التجّرد مــن هويتهم، 
»الــهــان«، وربطها  إحــيــاء هوية  على حساب 

بأسلوب الحياة االجتماعي الصيني.  
استغلت بكني الــحــرب ضــد اإلرهـــاب إلحكام 
قبضتها على اإليغور، وطّبقت قيوًدا أمنية 
ديـــنـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وســيــاســيــة 
صارمة، األمر الذي أّدى إلى تصنيف اإليغور 
 املــجــتــمــع 

ّ
ــا أنـــهـــم »جــــهــــاديــــون«. غـــــض ــ ــًي ــ دول

اإليــغــور وقمعهم.  النظر عــن مراقبة  الــدولــي 
ــــرب ضــد  ــحـ ــ ــاب الـ ــطــ ــــن خــ وتـــتـــخـــذ الــــصــــني مـ
اإلرهاب ذريعة لتبرير االستثمار الهائل في 

الثقافية  معاملهم  وطــمــس  اإليـــغـــور،  مــراقــبــة 
وصهرها  واالجتماعية،  الدينية  وهويتهم 
فـــي الـــقـــالـــب الــصــيــنــي الـــبـــحـــت. يــتــطــلــب هــذا 
الـــنـــوع مـــن الــهــنــدســة االجــتــمــاعــيــة الــجــديــدة 
وحتى  الرقمي،  العنف  احتكار  على  القائمة 
الــعــرقــي، والــذي  الــقــائــم على التمييز  املـــادي 
يــســتــلــزم نــشــر مـــئـــات آالف مـــن الـــجـــنـــود في 

شوارع اإلقليم. 
تــشــكــل مــجــمــوعــات اإليـــغـــور حــصــًرا )ولــيــس 
تــراهــم بكني  الــذيــن  »الــهــان«  مسلمو جماعة 
معتدلني( خطًرا على النظام الصيني بسبب 
الــذي  واالجتماعي  والديني  الثقافي  املــكــّون 
تتمتع به، والذي يشّكل هوية جمعية تعتقد 

بكني أنه يشكل تهديًدا ألمنها الداخلي.
 Freedom ــة  ــريــ ــحــ الــ بـــيـــت  مــــؤشــــر  بـــحـــســـب 
الصني  في  الشيوعي  النظام   ،House Index
هو األكثر قمعية خال عام 2020، لتحصل 
بكني على درجة 1- من 40 في مؤشر الحرية 
في   60 من  و11  التعبير،  السياسية وحرية 
الــحــريــات املــدنــيــة، خــصــوًصــا بعد احتساب 
اضطهاد اإليغور وقمعهم أنه أشد العوامل 
الــحــريــات فــي الصني.  املــؤثــرة على مستوى 
تشينجيانغ  إقليم  الصني  تخضع  وتقنًيا، 
ــة أخــبــار أو صــور  لــرقــابــة إعــامــيــة تــمــنــع أيـ
ــــط هـــواتـــف  مــــن االنـــتـــشـــار خــــارجــــه، عـــبـــر ربـ
اإليـــــغـــــور بـــأنـــظـــمـــة مــــراقــــبــــة مــحــلــيــة تــحــلــل 
الــصــور والــكــلــمــات الــتــي يــتــم تــداولــهــا، وفــق 
خوارزميات تمّيزها وتحجبها من التداول. 
الــصــني عــام 2011 تطبيق »وي  وقــد أطلقت 
اجتماعي  تــواصــل  أداة   »WeChat تــشــات   -
مــتــعــّددة األغـــــراض، وســمــحــت بــدخــولــه إلــى 
اإلقــلــيــم، لكن دخــولــه كــان ألغـــراض املــراقــبــة؛ 
ــغـــور  ــتـــي اســتــخــدمــهــا اإليـ ــــون الــنــســخــة الـ كـ
 )Scan( ــاء االصــطــنــاعــي ملــســح ـــف الـــذكـ تـــوظِّ
الـــصـــور ذات املـــحـــتـــوى املـــشـــبـــوه وحــذفــهــا. 
التقنيات  النسخة، مع مستوى  وكانت هذه 
األمـــنـــيـــة واالســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الـــعـــالـــي الــتــي 
تضمنتها، هي مجّرد تجربة أجرتها شركة 
تينسينت غوانغزهو TGG، وكانت هواتف 
اإليـــغـــور مــجــااًل مــؤاتــًيــا لــهــا، بــهــدف دراســـة 
البيانات  قــدر ممكن من  أكبر  إمكانية جمع 
)مـــعـــلـــومـــات اتــــصــــال وحـــســـابـــات مــصــرفــيــة 
وتـــعـــامـــات ومــعــلــومــات صــحــيــة شخصية 
ــام 2017، عـــدلـــت الــصــني  ــي عــ ــا(. وفــ ــيـــرهـ وغـ

ــور أنــــهــــم يـــنـــعـــمـــون بـــالـــعـــيـــش اآلمـــــن،  ــ ــغـ ــ اإليـ
ويمارسون حياتهم الطبيعية.

تقنيات تعقب اإليغور
التقليدية عبر  التعقب  طــرق  إلــى  بــاإلضــافــة 
زرع جــواســيــس ومــخــبــريــن غــيــر مــعــروفــني، 
بـــــدأت الـــصـــني بــتــعــقــب اإليــــغــــور عــبــر تقنية 
النمط الظاهري للحمض النووي، والتي تم 
اختبارها إلنــشــاء صـــورة وجـــٍه لكل فــرد من 
أفـــراد اإليــغــور. اخــتــبــرت بكني هــذه التقنية، 
وأنــشــأ املـــطـــّورون صــــوًرا قــريــبــة مــن حقيقة 
األشـــخـــاص أصــحــاب الــعــّيــنــات مــن مقاطعة 
تـــومـــتـــشـــوك فــــي إقـــلـــيـــم تــشــيــنــجــيــانــغ. عــلــى 
ــــور بــــدء جــائــحــة كـــورونـــا،  مــســتــوى أعـــــّم، وفـ
ساعدتها  التي  التقنية  هــذه  الصني  أعملت 
على احتواء الجائحة في الباد، األمــر الذي 
الــعــام  رفــــع رصـــيـــد مــخــتــبــرات وزارة األمـــــن 
الــصــيــنــي املــتــخــّصــصــة فـــي تــطــويــر تقنيات 
إيــجــاد ســوق جــديــدة لها  التعقب؛ وبالتالي 

خارج حدود الباد. 
ــلـــى الـــوجـــه  الـــتـــقـــنـــيـــة األبــــــــرز هــــي الـــتـــعـــرف عـ
كــامــيــرات  بــاســتــخــدام   )Facial Recognition(
الــجــودة مــزروعــة في  مــراقــبــة )CCTV( عالية 
زوايا األبنية والشوارع في اإلقليم، تشبه في 
االســتــخــبــارات  تستخدمها  الــتــي  تــلــك  عملها 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي فــلــســطــني املـــحـــتـــلـــة. تــعــمــل 
االتصاالت  لشركات  التابعة  املراقبة  وحــدات 
واألمــن الرقمي الصينية على تحليل بيانات 
في  تتحّرك  مراقبة  كاميرات  مــن  إليها  واردة 
360 درجة، تتضمن تمييز الصوت والصورة 
ــنـــووي  ومــطــابــقــتــهــا مــــع عـــيـــنـــات الـــحـــمـــض الـ
والــبــيــانــات الــتــي تــخــّص كــل فــرد مــن اإليــغــور. 
ن وحــدة أمن املعلومات في تشينجيانغ 

ّ
تخز

بــيــانــات ســكــان اإلقــلــيــم، وتــفــرزهــا بــنــاًء على 
وتحدد  السكان،  نشاطات  تحلل  خوارزمياٍت 
تهديًدا.  الصينية  الحكومة  تــعــّده  ســلــوك  أي 
ــا لــكــل  ــ ــارًيـ ــ ــبـ ــ ــه إجـ ــ ــــوجـ جـــعـــلـــت بـــكـــني مـــســـح الـ
وبالنتيجة،  املحمولة.  الــهــواتــف  مستخدمي 
تــشــكــلــت لــــدى شـــركـــات املـــراقـــبـــة املــتــخــصــصــة 
بمراقبة اإليغور قواعد بيانات ضخمة تضم 
تحديثا يومًيا لهيئة سكان اإلقليم وصورتهم.
وجـــــــــدت شـــــركـــــات االتـــــــصـــــــاالت الـــصـــيـــنـــيـــة، 
ــتــــواصــــل  ــات الــ ــقـ ــيـ ــبـ ــطـ ــر تـ وشــــــركــــــات تــــطــــويــ
حــقــًا خصًبا  فــي تشينجيانغ  االجــتــمــاعــي، 
الختبار آخر ما توصلت إليه من تكنولوجيا 
مــــراقــــبــــة أمــــنــــيــــة. وبـــــاخـــــتـــــراق خــصــوصــيــة 
املستخدمني، فــإن شركًة هــواوي قــادرة على 
ــاٍت ألدق الــتــفــاصــيــل الــحــيــاتــيــة  ــانـ ــيـ جــمــع بـ
الــخــاصــة بـــاإليـــغـــور، مـــن قــبــيــل مــعــرفــة عــدد 
املّرات التي يذهبون فيها إلى املسجد يومًيا، 
الــتــي يطلبونها  الـــســـوق، والــبــضــائــع  وإلــــى 
عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، ومـــعـــرفـــة اهــتــمــامــاتــهــم من 
خال سجل البحث الخاص بكل هاتف. ومن 
الـــوجـــه، وبصمة  الــتــعــّرف عــلــى  خـــال تقنية 
العني املستخدمة، بديًا عن كلمة املــرور في 
املراقبة  الــذكــيــة، تستطيع شــركــات  الــهــواتــف 
األمــنــيــة تعقب تغيير أيـــة مــامــح عــلــى وجــه 

املستخدمني اإليغور.
وال تتمتع هذه الشركات بسمعة طيبة فيما 
يخص ملف حقوق اإلنسان، إال أنها تصّدر 
تقنيات املراقبة إلــى مــا ال يقل عــن 18 دولــة. 
ــا خــيــالــيــة على  ــاًحــ ــدّر أنــظــمــة املـــراقـــبـــة أربــ ــ ــ ُت
 »Hikvision« فــشــركــة  املــصــنــعــة؛  الـــشـــركـــات 
التي تمتلك الحكومة الصينية أسهًما فيها، 
كــانــت قـــد كــســبــت عــــام 2018 وحــــده أربـــاًحـــا 

مــلــيــارات دوالر، كونها  تــقــدر حــوالــي سبعة 
بالفيديو.  املراقبة  لتكنولوجيا  األول  املــزّود 
التابعة   Pyronix شــركــة  نــشــرت   ،2019 وفـــي 
ملجموعة Hikvision آالف كاميرات املراقبة في 
وفولهام  وكنسينغتون  هامرسميث  أحــيــاء 
الكترونية  أمنية  في بريطانيا ضمن صفقة 
هــذه  كـــانـــت  وإن  دوالر.   مــلــيــون   50 بــقــيــمــة 
املصلحة  ــراض  ألغــ تــســتــخــدم  التكنولوجيا 
الــــعــــامــــة، كـــمـــراقـــبـــة املــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة 
الــخــدمــة املجتمعية  واملــصــارف ومــؤســســات 
وغيرها، إال أن من شأن األنظمة القمعية في 
األمنية  الصني  تجربة  من  االستفادة  العالم 
ــيـــة فــــي تــعــامــلــهــا مــــع حــالــة  ــبـــاراتـ ــتـــخـ واالسـ

اإليغور، وتنفيذها في بلدانهم. 

اإليغور بين أميركا والصين
ــور مـــن املــلــفــات املــهــمــة بالنسبة  ــغـ مــلــف اإليـ
للسياسيني األميركيني، وعلى أعلى مستوى 
ــــى حــســاســيــة  ــًرا إلـ فــــي الـــبـــيـــت األبــــيــــض، نــــظــ
الصراع بني املعسكرين، الصيني واألميركي. 
ــــذي اتـــفـــق عليه  ــان املـــلـــف الــوحــيــد الـ ربـــمـــا كــ
كــل مــن الــرئــيــســني بــايــدن وتـــرامـــب، لعاقته 
اإلنــســان  حــقــوق  الــصــني  بانتهاكات  الوثيقة 
ــار املــحــتــجــزيــن  ــ ــبـ ــ فــــي إقـــلـــيـــم اإليـــــغـــــور، وإجـ
عــلــى الــعــمــل فـــي مـــعـــســـكـــراٍت تـــّدعـــي الــصــني 
يــقــدر عدد  ــــاج.   أنــهــا معسكرات تأهيل وإدمـ
بحوالي  املعسكرات  في  املحتجزين  اإليغور 
1.5 مــلــيــون، وفــــق تــقــاريــر مــنــظــمــات حــقــوق 
ــان مــجــلــس الــــنــــواب األمــيــركــي  ــ ــان؛ وكـ ــســ اإلنــ
ــلـــول 2020 قــانــون  ــّر فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـ ــ قـــد أقـ
والــذي   ،FLPA الجبري العمل  عــن  اإلفــصــاح 
عــلــى مجموعة من  عــقــوبــاٍت  أيــًضــا  يتضمن 
املـــســـؤولـــني الــصــيــنــيــني املـــتـــوّرطـــني فـــي قمع 
اإليغور، وإجبارهم على العمل ضمن ظروف 
غير إنسانية. دخــلــت شــركــة االتــصــاالت آبل 
APPLE على الخط، إذ تفيد التقارير املسربة 
ــًفـــا مـــن اإليـــغـــور إلــى  بــتــرحــيــل حـــوالـــي 80 ألـ
مصانع »آبل«، وإجبارهم على العمل سخرة 
ساعات طويلة، وفي ظروف مزرية، ليتوافق 
مع نهج الحكومة الصينية في قمع اإليغور. 
باإلضافة إلــى ذلــك، تفرض شركة آبــل رقابة 
شديدة على العمال اإليغور الذين تسّخرهم 
وُتخضعهم  مــصــانــعــهــا،  فــي  للعمل  الــصــني 
لـــــــــدروس تـــأهـــيـــل وتـــعـــلـــم لـــغـــة »املــــنــــدريــــن« 
الــرســمــيــة واملــســتــخــدمــة فـــي أرجـــــاء الــصــني. 
ويقضي قانون اإلفصاح عن العمل الجبري 
بمنع اســتــيــراد أي مــنــتــٍج مــصــّنــع فــي إقليم 
تشينجيانغ، ما لم يرفق بشهادة تبني عدم 
واملجبرين  املحتجزين  اإليــغــور  مــن  إنــتــاجــه 
ــاءات،  ــ عــلــى الــعــمــل. تــرفــض »آبــــل« هـــذه االدعـ
ــة بـــأنـــهـــا تـــمـــتـــلـــك أقــــــــوى إرشـــــــــادات  ــذرعــ ــتــ مــ

للموّردين في الصناعة. 
ال ننفي أن قراًرا مثل هذا يأتي ضمن سلسلة 
ــــرض الــعــقــوبــات والــضــرائــب  املـــواجـــهـــات وفـ
املتبادلة بني واشنطن وبكني، إال أن ما تقوم 
ــه بــكــني وشــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــامــلــة  بـ
فيها يــطــرح تــســاؤالت عــديــدة بــشــأن ماهية 
الحكومة  تنفذها  الــتــي  األمــنــيــة  الــتــعــامــات 
فــي تشينجيانغ. وهـــذا مــا دفـــع تــرامــب إلــى 
وصــف مــا تــقــوم بــه الــصــني الــيــوم أنــه »إبـــادة 
جماعية« بحق اإليغور، بحساب أن ما تقوم 
به هو من أنواع التطهير العرقي، القائم على 
املراقبة والتعقب، بهدف محو الهوية الدينية 

والعرقية ألقلية مجتمعية.
)باحث سوري(

من الجواسيس إلى الكاميرات
رحلة اضطهاد اإليغور في الصين

يعّد برنامج المراقبة 
الذي تطبقه الصين 
ضد اإليغور األعقد 

عالميًا، إذ لديها 
القدرة على فرض 

رقابة انتقائية

حسب مؤشر بيت 
الحرية، النظام 

الشيوعي في الصين 
هو األكثر قمعية 

خالل 2020

يعود ملف قومية اإليغور إلى الساحة، بعد تسريبات بخصوص ملف المراقبة األمنية الشديدة المطبقة على إقليم تشينجيانغ 
)شمال غرب الصين(. تطل القراءة اآلتية على معاناة سكان هذا اإلقليم وطرق الحكومة الصينية في التجسس عليهم

)Getty( 2017/7/28 في محطة السكك الحديدية في إقليم شينجيانغ في الصين

الصدامات  وبعد  القومي؛  األمن  قانون   ،2015 عام  الصين،  أصدرت 
المعلومات،  أمن  مادة  الحكومة  عدلت  اإليغور،  مع  حصلت  التي 
لتشمل بند التعامل مع المتطرّفين الذين يستخدمون وسائل التواصل 
حتى  اإليغور.  مضمونه  في  يستهدف  األرجــح  وعلى  الصين؛  في 
عندما يستخدم اإليغور تطبيقات »VPN« للدخول إلى اإلنترنت، فإنهم 
دفعت  وقد  للبالد.  السيبراني  األمن  بحجة  للقرصنة،  عرضة  يكونون 
لكن  التقليدية،  الهواتف  على  االعتماد  إلى  اإليغور  اإلجــراءات  هذه 

اتصاالتهم بقيت خاضعة للمراقبة بفعل القانون.

عودة إلى الهواتف التقليدية
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ــزات مــــراقــــبــــٍة تـــعـــّدت  ــيــ الــتــطــبــيــق لــيــشــمــل مــ
حدود الباد، ليتم حظر التطبيق في الهند 
والواليات املتحدة وروسيا؛ بسبب خطورته 
ــن املــعــلــومــاتــي الـــداخـــلـــي املــتــعــلــق  ــ عــلــى األمـ
بـــبـــيـــانـــات املــــواطــــنــــني، والــــــدوائــــــر املــحــيــطــة 

بالسياسيني. 
بــعــد االنــتــشــار الــهــائــل لتطبيق »تــيــك تــوك 
أي  ــــذف  حـ عـــلـــى  الـــصـــني  عــمــلــت   ،»Tik Tok
إلـــى أزمـــة اإليـــغـــور؛ بذريعة  مــحــتــوًى يشير 
إبــقــاء التطبيق ضــمــن نــظــام الــتــرفــيــه، ومــن 
دون محتوى سياسي أو ديني أو اجتماعي 
مسيء للثقافات، أو قد يسبب حساسية بني 
كانون  يناير/  في  املقابل،  في  املستخدمني. 
الــثــانــي 2020، نــشــر مـــوقـــع غــلــوبــال تــايــمــز 
الصينية،  للحكومة  التابع   ،Global Times
تــوك« تصّور  »تيك  فيديوهات على تطبيق 
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