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ملّخص تنفيذّي

يف الســنوات األخــرة، أفــادت أعــداد متزايــدة مــن الفلســطينيّني أنـّـه تــّم انتهــاك حّقهــم يف حريـّـة التعبــر مــن ِقبَل 

منّصــات الشــبكات االجتاعيّــة، مثــل "فيســبوك" و"واتســآب" و"تويــرت" و"يوتيــوب". وثّقــت بعــض املنظّــات يف 

ــة  ــة، باإلضاف ــرات عاّم ــاك، يشــمل حــذف صفحــات وحســابات ومنشــورات ون ــام 2019 حــوايّل 1,000 انته ع

ــار  ــات واألســباب واآلث ــة الديناميكيّ ــك، بحثــت دراســات قليل ــد الوصــول إىل هــذه الصفحــات.1 مــع ذل إىل تقيي

ــّم  ــوب. ت ــع يوتي ــق مبوق ــا يتعلّ ــوى الرقمــّي الفلســطينّي، وباألخــّص في ــاكات عــى املحت املختلفــة لهــذه االنته

تصميــم هــذا البحــث لفحــص سياســات ومارســات يوتيــوب تجــاه املحتــوى الرقمــّي الفلســطينّي املنشــور فيــه، 

ــا عــى  ــة تطبيقه ــام، وكيفيّ ــاىش مــع حقــوق اإلنســان بشــكٍل ع ــت هــذه السياســات تت ــا إذا كان وفحــص في

املحتــوى الفلســطينّي تحديــًدا.

ــذه  ــت ه ــّي. أتاح ــّي التأوي ــث الكيف ــة البح ــتخدام منهجيّ ــال اس ــن خ ــث م ــذا البح ــداف ه ــق أه ــّم تحقي ت

ــة تطبيــق سياســات ومارســات يوتيــوب عــى املحتــوى الفلســطينّي  ــة للباحثــة أن تفحــص بعمــق كيفيّ املنهجيّ

ــار أحــد عــر  ــّم اختي ــة باملحتــوى. ت يف يوتيــوب، ومقارنتهــا مــع املعايــر واملقاييــس الخاّصــة بيوتيــوب املتعلّق

ــة العيّنــات املتضاعفــة. يشــمل هــذا املنهــج البحثــّي  ُمســتَطلًَعا إلجــراء مقابــات عمــق مــن خــال إجــراء تقنيّ

الكيفــّي مــا يــي:

ــات حــول نطــاق واســع مــن انتهــاكات اإلعــام االجتاعــّي، وباألخــّص يوتيــوب؛ التهميــش  مراجعــة أدبيّ

ــة،  الرقمــّي، سياســات ومارســات يوتيــوب، انتهــاكات حقــوق اإلنســان، تعريــف)ات( االنتهــاكات الرقميّ

ــة يف اإلنرتنــت. ــة يف اإلنرتنــت، التحــرّش عــر اإلنرتنــت، والعنرصيّ خطــاب الكراهيّ

أربع مقابات متعّمقة مع صحافينّي وناشطني يستخدمون اليوتيوب.

أربع مقابات متعّمقة مع مدافعني عن حقوق اإلنسان يف مؤّسسات غر حكوميّة.

مقابلتنْي فرديّتنْي مع ناشطتنْي نسويّتنّي.

مقابلة مع مدير منظّمة إعام اجتاعّي.

1 سوشــال ســتوديو )2 كانــون أّول، 2019( انتهــاكات املحتــوى الفلســطينّي أعــى بـــ %50 مــن الشــهر الفائــت. تّم االســرتجاع يف )25 شــباط، 2020(، 
/http://sada.social من 
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ــن  ــة م ــا إىل 15 موضوع ــّم تصنيفه ــيّة ت ــج رئيس ــع نتائ ــن أرب ــف ع ــّي للكش ــل املوضوع ــتخدام التحلي ــّم اس ت

ــة متاســكة" يف البحــث  ــج نوعيّ ــا" للحصــول عــى "نتائ ــة "غيوي ــة مــن خــال اســتخدام منهجيّ الدرجــة الثاني

ــي: ــة ه ــيّة األربع ــث الرئيس ــج البح ــتقرايّئ. نتائ االس

ــاًدا عــى سياســات  ــا" اعت ــوى عنيًف ــر "محت ــا يُعت ــايّب مل تعريــف غيــر واضــح للعنــف: فهــم إشــكايّل وضب

ــوب بشــكٍل خــاّص. ــوى الفلســطينّي الرقمــّي يف يوتي ــر مــن املحت ــوب. يهــّدد هــذا التعريــف الكث يوتي

ــطينينّي.  ــوى الفلس ــّد محت ــوب ض ــات يف يوتي ــن املارس ــر م ــز الكث سياســات وممارســات تمييزّيــة. متيّ

ــوات وحجــب التســييل  ــة، والعقــاب مــن خــال إلغــاء القن ــة عالي ــز املــكايّن، املراقب يشــمل هــذا التميّي

.)monetization( النقــدّي

تجربة عاطفّية بالشــعور باإلقصاء. الشــعور بالتمييز والعزلة واالســتبعاد والغضب وخيبة األمل.

التكتيــكات وتقنّيــات الحمايــة المكتســبة. تطويــر معجــم كلــات أو صــور ال ميكــن اســتخدامها يف 

يوتيــوب، تشــويش الصــور املُهــّددة بالحجــب، القيــام بنســخ احتياطــّي للمقاطــع الفيديــو عــى منّصــات 

أخــرى )Dailymotion وغرهــا(، مارســة الضغــط عــى يوتيــوب مــن خــال قنــوات قانونيّــة ومنظـّـات 

حقــوق إنســان.

تعكــس نتائــج البحــث هــذه أّن سياســات ومارســات يوتيــوب ال تتــاىش مــع حقــوق اإلنســان بشــكٍل عــاّم، 

وحقــوق اإلنســان التابعــة للفلســطينيّني بشــكٍل خــاّص. لسياســات ومارســات يوتيــوب آثــار عــّدة عــى حقــوق 

ــرار  ــاع الق ــك وصّن ــديّن ورشكات الهايت ــع امل ــى املجتم ــا ع ــطينيّني، ك ــتخدمني للفلس ــة للمس ــان الرقميّ اإلنس

وناشــطي حقــوق اإلنســان واملدافعــني عنهــا، وعــى مســتخدمي اإلعــام االجتاعــّي بشــكٍل عــاّم، كــا أنّهــا تؤثـّـر 

ــني والباحثــني. عــى األكادمييّ

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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خلفّيّة

تأّسســت يوتيــوب، املنّصــة األمريكّيــة ملشــاركة مقاطــع الفيديــو، يف شــهر شــباط مــن عــام 2005، واشــرتتها رشكــة "غوغــل" 

يف شــهر تريــن الثــاين مــن عــام 2006 مقابــل 1.65 مليــار دوالر أمريــّي، لتصبــح إحــدى الــركات اآلخــذة يف االزديــاد 

التابعــة للركــة. غــّرت غوغــل اســمها ليصبــح "ألفابيــت" )Alphabet( يف عــام 2015. يف عــام 2019، بلغــت إيــرادات 
ألفابيــت 136.819 مليــار دوالر أمريــّي، وأصبحــت إحــدى الــركات التــي تتمّتــع بأكــر اإليــرادات يف العــامل. 2

عــىل الرغــم مــن أّن إيــرادات يوتيــوب بحــّد ذاتهــا غــر معروفــة، كشــفت ألفابيــت عــن إيــرادات يوتيــوب يف آذار 2020 

بعــد ســنوات مــن إدارة الحمــالت ضــّد الركــة ومامرســة الضغــط مــن ِقَبــل هيئــة األوراق املالّيــة والبورصــات األمريكّيــة. 

ــا  ــام 2019، وأنّه ــّي يف ع ــار دوالر أمري ــدر 15.15 ملي ــرادات بق ــت إي ــوب حّقق ــات يوتي ــف أّن إعالن ــذا الكش ــر ه أظه

حّققــت 4.72 مليــار دوالر أمريــّي يف الربــع األّول مــن العــام فقــط. هــذا ال يشــمل اإليــرادات التــي ال تعــود لإلعالنــات، 

ــال  ــع لغوغــل. ق ــرادات آخــر تاب ــمل ضمــن قســم إي ــي تُش ــي" )YouTube TV( الت ــوب تيف ــل االشــرتاكات يف "يوتي مث

ســاندر بيتشــاي، املديــر التنفيــذّي لركــة ألفابيــت، إّن الركــة تشــمل مليــويّن مشــرتك يدفعــون لـ"يوتيــوب تيفــي"، وأّن 

بــع األخــر مــن عــام 2019 وصــل إىل 3 مليــارات دوالر أمريــّي مــن اشــرتاكات اليوتيــوب  معــدل التشــغيل يف الركــة يف الرُّ

ومــن إيــرادات أخــرى غــر متعلّقــة باإلعالنــات.

تُرفــع إىل يوتيــوب حــوايّل 500 ســاعة فيديــو يوتيــوب يف كّل دقيقــة،3 وتــّم تســجيل أكــر مــن 31 مليــون قنــاة يوتيــوب يف 

عــام 2019. مــع منــو شــعبّية وتأثــر محتــوى الفيديــو عــر اإلنرتنــت، أصبحــت يوتيــوب إحــدى أكــر القنــوات أهمّيــًة لنــر 

مقاطــع الفيديــو. مــع ذلــك، علــت أصــوات نقديّــة عديــدة حــول سياســات ومامرســات يوتيــوب بشــأن إدارتهــا وحرصهــا 

ملحتوياتهــا. بشــكٍل عــاّم، واجــه يوتيــوب نقــًدا حــول خوارزمّياتــه تــؤّدي إىل إدامــة مقاطــع فيديــو تــرّوج لنظريّــات املؤامــرة 

واألكاذيــب،4 ولتوفــر منّصــة ملقاطــع فيديــو تســتهدف األطفــال ظاهريًّــا، ولكّنهــا تحتــوي عــىل محتــوى عنيــف و/أو يحتــوي 

عــىل إيحــاءات جنســّية تشــمل شــخصّيات شــعبّية،5 باإلضافــة لسياســات ومامرســات متناقضــة أخــرى عــىل منصــة يوتيــوب. 

سياسات يوتيوب: متحيّزة وتمييزيّة

إرشــادات منتــدى يوتيــوب للجمهــور هــي عبــارة عــن سياســات تــّم ذكرهــا عــىل منصــة يوتيــوب للحفــاظ عــىل يوتيــوب 

كمنصــة “ممتعــة وســائغة للجميــع”. تتضّمــن اإلرشــادات والسياســات األربــع الرئيســّية املدرجة يف إرشــادات منتــدى يوتيوب 

ــة، املواضيــع الحّساســة، املحتــوى العنيــف أو الخطــر، والســلع  مــا يــي: الرســائل غــر املرغــوب بهــا والسياســات التضليلّي

الخاضعــة للرقابــة. مــع ذلــك، اتّهــم العديــدون يوتيــوب بحــذف مقاطــع فيديــو ال تنــدرج بشــكٍل واضــح ضمــن أيِّ مــن هــذه 

اإلرشــادات. عــىل ســبيل املثــال، خــالل حــراك "حيــاة الســود مهّمــة" )Black Lives Matter(، تــّم حــذف مقطــع فيديــو فتــاة 

يوتيوبــر ســمراء البــرة اســمها RedPillBlack مــن اليوتيــوب، انتقــدت فيــه العنرصيّــة املوّجهة ضــّد ذوي البرة الســمراء.6 

2 إلياس، ج. )3 شباط، 2020(. أرباح ألفابيت. CNBC. تّم االسرتجاع يف )20 شباط، 2020(، من
 https://www.cnbc.com/2020/02/03/alphabet-googl-earnings-q4-2019.html 

3    فانك، م. )31 كانون ثاٍن، 2020(. كم قناة يوتيوب يوجد هناك؟ Tubics. تّم االسرتجاع يف )15 كانون أّول، 2019(، من
/https://www.tubics.com/blog/number-of-youtube-channels

4 وونــغ، ج. وليفــني، س. )25 كانــون أّول، 2019(. يتعّهــد يوتيــوب بالتوصيــة عــى مقاطــع فيديــو نظريّــة املؤامــرة بشــكٍل أقــّل. الغارديــان. تــّم 
https://www.theguardian.com/technology/2019/jan/25/youtube-conspiracy-the- ــن ــون أّول، 2019( م 16 كان )االســرتجاع يف 

ory-videos-recommendations
5 أورفانيديــس، ك. و. )23 آذار، 2018( مــا زال يوتيــوب لألطفــال مفعــًا بالــدم، واالنتحــار وأكل لحــوم البــر. WIRED. تــّم االســرتجاع يف )15 

https://www.wired.co.uk/article/youtube-for-kids-videos-problems-algorithm-recommend كانــون أّول، 2019(، مــن
ــة ملقاطــع  ــد" املناليّ ــدف إىل "تقيي ــد يه ــة" جدي ــج "رقاب ــدوء برنام ــق به ــوب يطل ــوب" يوتي ــن أّول، 2017( ليســقط "األنب ــل. ج. )3 تري 6 هاِم
https://www.thesun.co.uk/tech/4372177/youtube-accused-of- ــن ــون أّول، 2019(، م ــرتجاع يف )15 كان ــّم االس ــو. The Sun. ت فيدي

/censorship-over-controversial-new-bid-to-limit-access-to-videos
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كان رد يوتيــوب أّن مقطــع الفيديــو املذكــور ينتهــك إرشــادات منتــدى يوتيــوب، ولذلــك تــّم حذفــه. ســألت اليوتيوبــر 

يوتيــوب عــىل التويــرت: "مــاذا يعنــي عندمــا تبــدأ رشكــة ميلكهــا أصحــاب بــرة بيضــاء وأغنيــاء مبراقبــة أصحــاب البــرة 

الســمراء؟ هــل يعنــي هــذا تفــّوق العــرق األبيــض الــذي يجــب أن أخــاف منــه؟".

بــدأت تظهــر قصــص مامثلــة للمراقبــة بعــد أّن طّبــق يوتيــوب سياســة محتــوى الكراهّيــة الجديــد يف أيلــول 2019. كشــفت 

ــه تــّم حــذف أكــر مــن 100,000 مقطــع فيديــو و17,000 قنــاة بعــد انطــالق السياســة الجديــدة.7  ألكســاندر )2019( أنّ

عــىل الرغــم مــن نّيــة يوتيــوب حظــر أّي محتــوى عنــرصّي، مل تُحــذف بعــض مقاطــع الفيديــو املُســيئة والتمييزيّــة بحســب 

ــة التــي تعــرَّض لهــا  ــة ورهــاب املثلّي معايــر هــذه السياســة. يشــمل هــذا العديــد مــن الرســائل التــي تعــّر عــن الكراهّي

كارلــوس مــازا، وهــو منتــج أمريــّي معــروف، بســبب كتاباتــه وإنتاجاتــه، والســتضافته سلســلة "Vox Strikethrough"، يف 
هــذه املنّصــة. يف رّده عــىل هــذه االّدعــاءات، قــّرر يوتيــوب أّن أيًّــا مــن هــذه الرســائل مل تخالــف رشوط خدمــة املوقــع.8

وجــد بحــث أُجــري يف فلســطني ودرس 1,475 عّينــة أّن يوتيــوب هــو ثــاين أكــر منّصــة إعــالم اجتامعــّي شــعبّيًة.9 أعلــن 

، وعــدد املشــاركني، وعــدد  ــكّيّ ــرًا يف فلســطني اســتناًدا إىل عــدد املشــاهدات ال ــرز تأث ــا عــن أكــر اليوتيوب ــر أيًض التقري

ــه، وتشــمل: جــال  ــوب مشــاهدًة يف فلســطني إىل قطــاع الرتفي ــوات اليوتي ــر قن ــود أك ــو املنشــورة.10 تع مقاطــع الفيدي

ــا،  ــبكة مًع ــدس، ش ــة الق ــرى كصحيف ــة أخ ــوات إخبارّي ــك، وقن ــع كيف ــر، موق ــن َع وت ــوايس، Fozi and Mozi، وط العم

الفلســطينّية TV، Student’s Snap )فضائّيــة الكتــاب(، وقنــوات بعــض الفّنانــني الشــعبّيني مثــل محّمــد عّســاف ونويــل 

ــة  ــر الحكومّي ــامت غ ــان واملنظّ ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــدى املدافع ــاه أّن ل ــر لالنتب ــن املث ــر.11 م ــوالس عن ــان، ونيك خرم

ــوب. ــم أّي حضــور يف يوتي ــة، ويف معظــم الحــاالت ال يوجــد له ــض األداء للغاي ــوى منخف ــني يف فلســطني محت والصحافّي

ــاث  ــن األبح ــوب. م ــتخدامهم لليوتي ــطينّيني واس ــاهدة الفلس ــت مش ــة درس ــات ثانويّ ــابقة أو بيان ــات س ــد دراس ال توج

القليلــة التــي أُجريــت يف منطقــة الــرق األوســط وشــامل أفريقيــا، كان بحًثــا كّميًّــا أُجــري عــام 2018 عــن حالــة اإلعــالم 

االجتامعــّي يف الــرق األوســط )رادكليــف وبــروين، 2019(.12 كشــف بروفيســور رادكليــف أّن معــّدل مســتخدمي يوتيــوب 

يف الــرق األوســط ازداد بنســبة %160 يف الســنوات الثــالث األخــرة، مــع أكــر مــن 200 قنــاة يوتيــوب يف املنطقــة تشــمل 

ــام  ــّم اتّه ــا، ت أكــر مــن مليــون مشــرتك.13 عــىل الرغــم مــن شــعبّية يوتيــوب يف منطقــة الــرق األوســط وشــامل أفريقي

الركــة باتّبــاع ســلوك عنيــف ومتييــزّي، يشــمل ذلــك حــذف مقاطــع فيديــو تصــّور جرائــم الحــرب خــالل الحــرب الســوريّة 

وتشــمل أدلّــة عــىل هجومــات كيامويّــة )دهــان، 2018( مــن خــالل إزالــة مقطــع فيديــو يوتيــوب مــن الهجــوم املُبلــغ عنــه 

يف دومــا، ســوريا.14 عــالوة عــىل ذلــك، أفــادت قنــاة الجزيــرة يف أيلــول 2018 أّن يوتيــوب أغلــق قنــوات داعمــة للحكومــة 
الســوريّة، مثــل قنــاة SANA TV، ومقرّهــا يف دمشــق )الجزيــرة، 2018(.15

7 ألكســاندر، ج. )3 أيلــول، 2019(. حــذف أكــر مــن 17,000 منــذ تطبيــق سياســة محتــوى الكراهيّــة الجديــد. THE VERGE. تــّم االســرتجاع يف 
https://www.theverge.com/2019/9/3/20845071/youtube-hateful-content-policies-chan-  16 كانــون أّول، 2019(، مــن(

nels-comments-videos-susan-wojcicki
8 نــرة داخليّــة. )6 حزيــران، 2019(. كارلــوس مــازا مــن فوكــس يســتدعي يوتيــوب بســبب مقاطــع فيديــو ســتيفني كــراودر. تــّم االســرتجاع يف 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ksqcbij8SOE ــن ــون أّول، 2019( م )16 كان
9 سوشال ستوديو. )30 كانون ثاٍن، 2017(. تقرير سوشال ستوديو يف فلسطني. تّم االسرتجاع يف )16 كانون أّول، 2019(، من

https://socialstudio.me/wp-content/uploads/2017/04/SMRP2016-Eng.pdf 
10 نفس املصدر
11 نفس املصدر

ــون أّول، 2019(، مــن ــّم االســرتجاع يف )17 كان ــن[. ت ــة اإلعــام االجتاعــّي يف الــرق األوســط ]أوناي ــروين، ب. )2018(. حال 12 رادكليــف، د. وب
https://www.academia.edu/38269463/State_of_Social_Media_Middle_East_2018

13 نفس املصدر
14   دهــان، ن. )13 نيســان، 2018(. اتّهــام يوتيــوب بحــذف أدلـّـة عــن الهجــوم الكيــاوّي األخــر يف ســوريّا. Middle East Eye. تــّم االســرتجاع يف )16 كانــون 

https://www.middleeasteye.net/news/youtube-accused-removing-evidence-latest-syria-chemical-attack أّول، 2019( مــن
15   الجزيــرة )10 أيلــول، 2018( يوتيــوب يُغلــق قنــوات داعمــة للحكومــة الســوريّة. Aljazeera. تــّم االســرتجاع يف )16 كانــون أّول، 2019(، مــن 
https://www.aljazeera.com/news/2018/09/youtube-shuts-pro-syrian-government-channels-180910123713025.html
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توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان - تعريف العنف في يوتيوب

كان موقــع يوتيــوب منّصــة بالغــة األهمّيــة للمدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، الذيــن يوثّقــون انتهــاكات حقــوق اإلنســان 

ــم املســؤولّية.  ــع عليه ــام والضغــط عــىل مــن تق ــع الوعــي الع ــني برف ــوب، آمل ــاكات عــر اليوتي ويشــاركون هــذه االنته

ولكــن، متـّـت إزالــة بعــض املحتويــات التــي رفعوهــا، مــاّم أرّض مبجهــود أرشــفة وتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان. تحــّدد 

الكثــر مــن السياســات التــي نرهــا يوتيــوب مــا هــو نــوع املحتــوى الــذي مــن املرّجــح أن تتــّم إزالتــه.16 ومــع ذلــك، فــإّن 

تعريــف "محتــوى مصــّور أو يضــم مشــاهد عنــف" تحديــًدا هــو تعريــف غامــض ومضلّــل غالًبــا.

ــم آيّل وذكاء  ــوب يعتمــد عــىل تعلّ ــع يوتي ــدأ موق ــًدا. ب ــر تعقي ــوب أك ــام 2017، أصبحــت إجــراءات اإلدارة يف يوتي يف ع

اصطناعــّي لإلبــالغ عــاّم يُســّمى "محتــوى غــر الئــق". كانــت إحــدى تريــرات الركــة لهــذه السياســة هــي أّن التعلّــم اآليّل 

والــذكاء االصطناعــّي قــد يكونــان أكــر نجاعــًة يف اكتشــاف املحتــوى غــر الالئــق، حيــث أنـّـه يتــم رفــع كمّيــات هائلــة مــن 

ــايل التــي تعمــل  مقاطــع الفيديــو يف كّل دقيقــة، مــاّم يجعــل مراجعتهــا بشــكل يــدوّي أمــًرا مســتحيالً. توّضــح ضيــاء كّي

يف منظّمــة حقــوق اإلنســان Witness أنّــه "أصبحــت سياســة إدارة املحتــوى يف يوتيــوب ســيًفا ذا حّديــن، تــّم اســتخدامه 

ــه رمّبــا تكــون الحواســيب فائقــة النجاعــة يف  إليقــاع محتــوى حقــوق اإلنســان الــرضورّي يف الشــبكة"17 أضافــت كّيــايل أنّ

اكتشــافها للعنــف، ولكّنهــا ليســت دقيقــة كالبــر، حيــث أنـّـه ال ميكنهــا أن تعــرف مــا إذا كان املحتــوى دعايــة لداعــش أّم 

أنّــه دليــل مهــم النتهــاك حقــوق اإلنســان.18 هنــاك تداعيــات جديّــة لحــذف مقاطــع فيديــو يف يوتيــوب خــالل األزمــات 

أو الحــرب، والتــي مــن شــأنها أن تــؤّدي إىل حــذف وثائــق تاريخّيــة ومرئّيــة وحــذف أدلّــة حاســمة يف املحاكــامت الالحقــة.

عــىل املســتوى اإلقليمــّي، وخصوًصــا يف ســوريا، ُشــهدت وُوثِّقــت عــّدة انتهــاكات رقمّيــة مــن ِقَبــل يوتيــوب. أدار هــادي 

الخطيــب، وهــو صحــايفّ ومصــّور ســورّي، أرشــيف مقاطــع فيديــو توثـّـق انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســوريا، حيــث أنـّـه 

ــة  ــل مــريّئ وشــهادة موثّق ــا كدلي ــا الحكومــة الســوريّة ووثّقه ــي قامــت به ــة الت ــات الهجومــات الكيامويّ ــق مــن مئ تحّق

ملقاضــاة مرتكبــي جرائــم الحــرب.19 كان الخطيــب وفريقــه قــد جّمعــوا 1.5 مليــون مقطــع فيديــو يف عــام 2018 عندمــا 

الحظــوا أنـّـه متـّـت إزالــة أكــر مــن 200,000 مقطــع فيديــو، أو %10 مــن املقاطــع املجموعــة، وأّن هــذه مقاطــع الفيديــو 

قــد اختفــت مــن يوتيــوب.20 عــىل العكــس مــن ذلــك، تبقــى الكثــر مــن مقاطــع الفيديــو عــن جيــش االحتــالل يف يوتيــوب، 

ــا  بغــّض النظــر عــن احتفائهــا الرصيــح بالعســكرة وبالعنــف. أصبــح هــذا التطــّور غــر املقّيــد للمحتــوى العنيــف طبيعيًّ

لدرجــة أنـّـه أصبــح االحتفــاء والرتويــج وإعــالن العنــف21 والحــرب والقتــل وحمــل الســالح أمــًرا مســموًحا يف منّصــة تقّيــد 

 Alpha" ــي ــة ه ــارًة للدهش ــوب إث ــوى يف يوتي ــاكات املحت ــر انته ــدى أك ــة. إح ــور العنيف ــا الص ــدى فيه ــادات املنت إرش

Gun Models" التــي تُديرهــا عارضــة األســلحة اإلرسائيلّيــة أوريــن جــويل، والتــي لديهــا أكــر مــن 400,000 متابــع عــىل 
االنســتغرام، وقنــاة يوتيــوب شــهرة عنوانهــا "I am the Queen of Guns" والتــي لديهــا أكــر مــن 2.87 ألــف مشــرتك.22

16 عن يوتيوب. السياسات واألمان. يوتيوب. تّم االسرتجاع يف )16 كانون أّول، 2019(، من 
https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines

17 نفس املصدر
18 نفس املصدر

19 نيويــورك تاميــز )23 تريــن أّول، 2019( ملــاذا ميحــي يوتيــوب التاريــخ؟ | مقــال رأي نيويــورك تاميــز. تــّم االســرتجاع يف )16 كانــون أّول، 2019(، 
https://www.youtube.com/watch?v=WOzNCaHlW4I من 

20 نفس املصدر
Zig123ize 21  )آب 4، 2017( جنديّات إرسائيليّات يقمن بتدريب لياقة بدنيّة. تّم االسرتجاع يف )18 كانون أّول، 2019(، من

https://www.youtube.com/watch?v=GFYSzCJN4Zs 
ا يف اإلنرتنــت وتتوّجــه للتجــارة. تــّم االســرتجاع  i24NEWS English 22 )شــباط18 ، 2019( عارضــة االنســتغرام اإلرسائيليّــة أصبحــت مشــهورة جــدًّ

https://www.youtube.com/watch?v=Z2K8gNyhO74 يف )18 كانــون أّول، 2019(، مــن
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خطاب الكراهيّة والتحرّش والعنصريّة في اإلنترنت

تهــدف هــذه الدراســة أيًضــا إىل اكتشــاف وبحــث خطــاب الكراهّيــة يف اإلنرتنــت املوّجــه ضــّد الفلســطينّيني وفلســطني يف 

يوتيــوب. خطــاب الكراهّيــة، أو كــام تــّم تعريفــه وتصنيفــه يف األدبّيــات الســابقة ككراهّيــة ســيريانّية، خطــاب مــيء، 

أو خطــاب مــؤٍذ )باليــا، 2019(23 هــو أمــر راســخ يف مواقــع الشــبكات االجتامعّيــة بنطــاق واســع، كــام أنّــه ينشــأ بهــا. 

ــر  ــة ع ــرّف خطــاب الكراهّي ــا أّن نع ــام، ميكنن ــة. بشــكٍل ع ــات املختلف ــة يف األدبّي ــات خطــاب الكراهّي ــف تعريف تختل

اإلنرتنــت كتعــرض مجموعــة معّينــة عــىل عــدوان، االنحيــاز، كــره األجانــب، التعّصــب الجنــّي، التمييــز، والعنرصيّــة يف 

فضــاء اإلنرتنــت. يف األدبّيــات الحديثــة، يُصّنــف أحــد التعريفــات خطــاب الكراهّيــة كنــوع مــن الخطــاب الــذي يحــدث 

ــة التهّجــم عــىل شــخص أو عــىل مجموعــة عــىل  ــال، منّصــات اإلعــالم االجتامعــّي( بنّي عــر اإلنرتنــت )عــىل ســبيل املث

ــدر )جونســون، ليهــي،  ــة أو الجن ــّي واإلعاق ــول الجن ــة واملي ــن واألصــول اإلثنّي ــة، كالعــرق والدي ــامت معّين أســاس ِس

جونســون ريســرتيبو، فيالســكيز، جينــغ، مانريــي، ديفكوتــا، ووتــي، 2019(.24 تعــرّف تعريفــات أخــرى، كتعريــف باليــا 

)2019(، خطــاب الكراهّيــة كمحتــوى غــر مرغــوب بــه يظهــر يف مواقــع الشــبكات االجتامعّيــة، وعملّيــة التقليــل مــن 

قيمــة شــخٍص يف منّصــات االعــالم االجتامعــّي عــىل أســاس عــّدة خصــال التــي مــن املمكــن أن تشــمل، عــىل ســبيل املثــال 

ال الحــرص، الديــن ، الهويّــة الجندريّــة، العــرق، اإلثنّيــة، امليــول الجنــّي، األصــول اإلثنّيــة والقومّيــة. 

أفــاد حملــة- املركــز العــريّب لتطويــر االعــالم االجتامعــّي، يف عــام 2019 عــن ازديــاد خطــاب الكراهّيــة الــذي يســتهدف 

ــة ضــد  ــه يُنــر محتــوى يتضّمــن خطــاب كراهّي ــّي.25 أظهــرت النتائــج أنّ الفلســطينّيني يف اإلعــالم االجتامعــّي اإلرسائي

ــمل  ــوًرا يش ــّي 495,000 منش ــّي اإلرسائي ــالم االجتامع ــر يف االع ــام 2019، نُ ــالل ع ــة.26 خ ــطينّيني كّل 64 ثاني الفلس
ــة.27 ــات اإلرسائيلّي ــة والتحريــض ضــّد الفلســطينّيني، وبإشــارة بشــكٍل أســايسٍّ لالنتخاب الشــتائم والعنرصيّ

حادثــة أخــرى تشــر لخطــاب الكراهّيــة والتحريــض وتكشــف ازدواج املعايــر الــذي يّتبعــه يوتيــوب هــو مقطــع الفيديــو 

التمييــزّي الــذي نرتــه رشكــة "هوديــز" اإلرسائيلّيــة.28 قامــت هوديــز، وهــي ماركــة مالبــس إرسائيلّيــة، برتويــج مقطــع 

فيديــو معــادي لإلســالم عــىل يوتيــوب، ومــا زال مقطــع الفيديــو هــذا عــىل الشــبكة حّتــى اآلن. تُشــاهد عارضــة األزيــاء 

ــي  ــل أن تنته ــة، وقب ــس مختلف ــل اســتعراضها ملالب ــا قب ــل نقابً ــو وهــي تزي ــي يف مقطــع الفيدي ــار رفائي ــة ب اإلرسائيلّي

اإلعالنــات بالشــعار "الحريـّـة أساســّية".بعد أن شــاركت رفائيــي مقطــع الفيديــو املكــّون مــن ثالثــني ثانيــة عــىل صفحتهــا 

يف الفيســبوك، تــّم إحصــاء حــوايّل ثالثــة ماليــني متابــع )دميوبولــوس، 2018(.29 ســيلفيا خان-مالــك، وهــي ُمحــارضة زميلة 

لدراســات الجنــدر يف جامعــة روتجــرز، ومؤلّفــة الكتــاب "أن تكــون مســلاًم: تاريــخ ثقــايفّ للنســاء ذوات اللــون واإلســالم 

األمريــّي"، أعربــت عــن رأيهــا بهــذا الشــأن بطريقــة رصيحــة أكــر. قالــت خان-مالــك وهــي تضحــك ضحكــة حزينــة: 

ا وُمســطَّح ومعــدوم الخيــال، ونحــن  "كان رّد فعــي األّول أّن هــذا ممــل. إّن هــذا مــؤرّش لنمــط تفكــر كســول جــدًّ

23 بايا، ك. )2018( الكراهيّة السيريانيّة: مراجعة وتحليل محتوى السرتاتيجيّات تدّخل، وسلوك عدايّئ وعنيف، 45: 163-172.
24 جونســون، ن.، ليهــي، ر.، جونســون ريســرتيبو، ن.، فاليســكيز، ن.، جينــغ، م.، مانريــي، ب.، ديفكوتــا، ب.، ووتــي، س. )2019( املرونــة الخفيّــة 

.Nature. 573: 261-265 ،وديناميكيّــات التكيّــف يف بيئــة الكراهيّــة العامليّة عــر اإلنرتنــت
ــة للعــام 2019:  ــة اإلرسائيليّ 25 حملــة )2020(. املركــز العــريب لتطويــر االعــام االجتاعــّي، مــؤرّش العنرصيّــة والتحريــض يف الشــبكات االجتاعيّ
https://7amleh.org/2020/02/27/index-of- ]االنتخابــات كانــت الســبب الرئيــي بازديــاد التحريــض ضــد العــرب والفلســطينيني ]أونايــن
 /racism-and-incitement-2019-israeli-elections-were-the-primary-reason-for-increasing-incitement-against-arabs

تــّم االســرتجاع يف )4 كانــون الثــاين، 2020(.
26 نفس املصدر
27 نفس املصدر

Hoodies 28 )ترين أّول 2019 ،29( FREEDOM IS BASIC. تّم االسرتجاع يف )25 كانون أّول، 2019(، من
https://www.youtube.com/watch?v=_qIOGJjKFiU 

ــّم  ــرصّي" و"كســول". DAILY BEAST. ت ــه: عن ــى أنّ ــي ع ــار رفائي ــاب ب ــة نق ــان إزال ــن أّول، 2018( شــجب إع ــوس، أ. )31 تري 29 دميوبول
https://www.thedailybeast.com/bar-refaelis-niqab-removing-ad-denounced-as-racist- االســرتجاع يف )25 كانــون أّول، 2019(، مــن

and-lazy?ref=scroll
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ــب أو  ــاعر الغض ــم مش ــّم تنظي ــذه".30 مل يت ــا ه ــّدة يف أيّامن ــات ع ــر يف محادث ــن التفك ــط م ــذا النم ــون يف ه عالق

النقــد مــن ِقَبــل أّي منظّمــة معّينــة، بــل تــّم التعبــر عنهــا مــن ِقَبــل أفــراد يف االعــالم االجتامعــّي. رصّحــت إحــدى 

التغريــدات: "لقــد حّققتــم للتــّو إحــدى أعــىل درجــات الغبــاء والعنرصيّــة!"، بينــام نُــِر يف تغريــدة أخــرى: "ال بــّد 

أّن هــذا أكــر اإلعالنــات جهــالً وعنرصيّــة شــاهدتها يف حيــايت، وال أصــّدق أّن رشكــة بأكملهــا قــد صادقــت عــىل هــذا... 

أشــعر بالقــرف وتغيــب عّنــي الكلــامت". )جارفيــز، 2018(.31 ومــع ذلــك، بقــي هــذا اإلعــالن يف يوتيــوب.

ينتــر أيًضــا خطــاب الكراهّيــة ضــّد النســاء عــر اإلنرتنــت، أو مــا يُســّمى "كراهّيــة النســاء عــر اإلنرتنــت"، يف يوتيوب، 

وكــام تكشــف جــني )2017( أصبــح هــذا الخطــاب أكــر عدوانّيــة باملعنــى الحــريفّ واملجــازّي.32 يف اليوتيــوب، باإلضافــة 

إىل منّصــات أخــرى عــر اإلنرتنــت، يشــمل الخطــاب الــكاره للنســاء محتــوى انتــر بشــكٍل رسيــع بعــد أّن احتّجــت 

نســاء ونســويّات فلســطينّيات ضــد قتــل إرساء غريّــب الشــنيع يف آب 2019. خرجــت آالف النســاء مبســرات يف عــّدة 

مــدن فلســطينّية بحملــة عنوانهــا "طالعــات"، حامــالت الشــعار "وطــن حــر، نســاء حــرّة"، و"ال وجــود لوطــن حــّر 

هــت ضــّد الناشــطات النســويّات وحملتهــن يف  إاّل بنســاء حــرّة". لألســف، كانــت هنــاك منشــورات كارهــة للنســاء ُوجِّ

يوتيــوب، ولعبــت هــذه املنشــورات دوًرا ســلبيًّا يف ذّم النشــاط النســوّي والتشــهر بــه.

ــر الجــدل.  ــة أساســيّة" يُث ــرّصح "الحريّ ــاب وت ــل النق ــي وهــي تزي ــار رفائي ــة ب ــز ببطول ــن أّول، 2018( إعــان هودي ــز، ج. )31 تري 30 جارفي
https://www.thedailybeast.com/bar-refaelis-niqab-removing-تــّم االســرتجاع يف )25 كانــون أّول، 2019(، مــن .Evening Standard

ad-denounced-as-racist-and-lazy?ref=scroll
31 نفس املصدر

.a Short (and Brutish) History. SAGE Publications Ltd  .)32   جني، إ. )2017( كراهيّة النساء عر اإلنرتنت: تاريخ قصر )وبهيمّي
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المنهجّية

هــذا البحــث هــو بحــث كيفــّي استكشــايفّ يهــدف إىل بحــث سياســات ومامرســات يوتيــوب فيــام يتعلّــق بالحقــوق الرقمّيــة 

ــح  ــّي ملعالجــة أهــداف البحــث. يتي ــّي التأوي ــة البحــث الكيف ــّم اســتخدام منهجّي ــايل، يت للفلســطينّيني بشــكٍل أفضــل. بالت

ــة للباحــث استكشــاف سياســات ومامرســات يوتيــوب التــي تــّم تطبيقهــا عــىل املحتــوى  ــة التأويلّي ــة الكيفّي تطبيــق املنهجّي

الفلســطينّي يف يوتيــوب بعمــٍق مــا. باإلضافــة إىل ذلــك، تتيــح لنــا البيانــات النوعّيــة أن نفهــم بشــكٍل أفضــل معايــر يوتيــوب، 

ومعايــر إدراج أو اســتبعاد محتــوى الفلســطينّيني يف يوتيــوب.

سؤال وأهداف البحث

ــة للفلســطينّيني بشــكٍل أفضــل  يهــدف البحــث باألســاس الستكشــاف سياســات ومامرســات يوتيــوب بشــأن الحقــوق الرقمّي

مــن خــالل التطــّرق إىل ثالثــة أهــداف رئيســّية:

كيف تتامىش سياسات ومامرسات يوتيوب مع حقوق اإلنسان بشكٍل عام، ومع حقوق الفلسطينّيني بشكٍل خاّص؟

كيف تّم تطبيق سياسات ومامرسات يوتيوب عىل املحتوى الفلسطينّي يف اليوتيوب؟

ما هي معاير إدراج أو استبعاد املحتوى يف يوتيوب املتعلّقة باملحتوى الفلسطينّي يف املوقع؟

وحدة التحليل واختيار المشاركين )تقنيّة اختيار العيّنات(

تــّم اختيــار املُســَتطلَعني مــن خــالل إجــراء تقنّيــة العّينــات املتضاعفــة )براميــان وبيــل، 2007(.33 وفًقــا لبيلــك )2006(، مــن 

خــالل أخــذ عّينــات هادفــة، يهــدف الباحــث إىل اختيــار عّينــات املُســَتطلَعني بطريقــة اســرتاتيجّية، بحيــث يكــون املشــرتكون 
يف العّينــات عــىل درايــة باألهــداف التــي يطرحهــا البحــث.34

تــّم اختيــار عّينــة مكّونــة مــن 11 مســتطلًَعا )أنظــر جــدول رقــم 1 لالطّــالع عــىل بروفيــالت املُســَتطلَعني( ملقابلتهــم بنــاًء عــىل 

خصائصهــم املتنّوعــة وأهمّيتهــا لفهــم أهــداف البحــث املوّجهــة )بيلــك، 2006(.35 تــّم النظــر يف التوزيــع الجغــرايّف ومعايــر 

ــات بطريقــة  ــب العّين ــة مــن ترتي ــات، عــىل الرغــم مــن أّن عمــق االســتجابة كان أكــر أهمّي ــة أخــذ العّين ــس يف عملّي الجن

ــة  ــات املنبثق ــار املوضوع ــة، والختب ــّية النظريّ ــز الحساس ــّيتني لتعزي ــنْي تحّسس ــنْي متعّمقت ــة مقابلت ــرت الباحث ــة. أج صارم

ولتحســني بروتوكــول املقابــالت.

.Oxford: Oxford University Press ،33 براميان، أ. وبيل، إ. )2007(. منهجيّات البحث التجارّي
.Cheltenham: Edward Elgar .34 بيلك، ر. و. )2006( دليل منهجيّات البحث الكيفي يف التسويق

35 نفس املصدر



 /  12 

جــدول رقــم 1: بروفيالت الُمســَتطلَعين

النشاط عىل يوتيوباملهنة  االسم  رقم املقابلة 

5.93 ألف مشرتكصحايفّ وناشطأحمدمقابلة رقم 1
703 مقطع فيديو

1,305,584 مشاهدة
انضّم يف 9 كانون ثاٍن، 2018

49.7 ألف مشرتكصحايفّ ومصّورخالدمقابلة رقم 2
179 مقطع فيديو

3,649,982 مشاهدة
انضّم يف 24 شباط، 2013

76.3 ألف مشرتكصحايفّوليدمقابلة رقم 3
168 مقطع فيديو

37,818,147 مشاهدة
انضّم يف 23 ترين أّول، 2008

محّرر مسؤول يف قناة القدس اإلخباريّةعضو يف مركز صدى سوشاليزنمقابلة رقم 4
قناة القدس اإلخباريّة:

64.2 ألف مشرتك
21,751,761 مشاهدة

انضّمت يف 28 أيلول، 2011

مصّمم غرافيك يف وزارة التعليم مجدمقابلة رقم 5
والتعليم العايل ومدافع عن حقوق 

)B'Tselem-اإلنسان )بتسيلِم

14.4 ألف مشرتك
271 مقطع فيديو

4,722,162 مشاهدة
انضّم يف 11 نيسان، 2010

ناشط يوتيوبعامرمقابلة رقم 6

نسويّة وناشطةمهامقابلة رقم 7

نشويّة وناشطةإميان مقابلة رقم 8

ناشــطة حقــوق إنســان يف منظّمــة نورمقابلة رقم 9
Witness

تعمل يف منظّمة Article 19باربرا  مقابلة رقم 10

تعمل يف منظّمة Article 19جابريال مقابلة رقم 11
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أدوات جمع البيانات والقياس

ــه نقــاش" حــول أهــداف وغايــات الدراســة.  اســتندت املقابــالت املتعّمقــة عــىل جــدول شــبه منظّــم، وتــّم تنظيــم "موجِّ

متـّـت مقابلــة املُســَتطلَعني بتوّســع وعمــق، وتــّم تســجيل ونســخ هــذه املقابــالت. تراوحــت مــّدة املقابــالت بــني 30-60 

ــر مــن خــالل تطبيــق  ــا لوجــه، وأجريــت مقابــالت أخــرى مبســاعدة الكمبيوت دقيقــة. أُجريــت بعــض املقابــالت وجًه

نظر-إىل-نظــر هاتفــّي يُدعــى "jit.si". أُجريــت املقابــالت مبســاعدة الحاســوب بســبب البعــد الجغــرايفّ بــني الباحثــة 

ــئلة  ــب األس ــة ترتي ــاح إمكانّي ــاّم أت ــنّي، م ــب مع ــئلة برتتي ــرح األس ــامن، 2009(.36 مل تُط ــال وبرينك ــَتطلَعني )كف واملُس

ــا.  ــوا به ــي اهّتم ــة الت ــة واألســئلة املدّقق ــع العاّم ــت مناقشــة املواضي ــث متّ ــَتطلَعني بحي ــق املُس ــات وقل ــق اهتامم وف

بالتــايل، تــّم اســتخدام تحقيقــات املقابــالت لضــامن انعــكاس املعلومــات التــي تــّم الحصــول عليهــا مــن املُســَتطلَعني 

ــا )إيسترباي-ســميث وآخــرون، 1991(37 وتستكشــف واقعهــم الداخــّي )كارســون  مــع التجربــة التــي مــّروا بهــا فعليًّ
ــرون، 2001(.38 وآخ

تّم تقسيم املقابلة شبه املنظّمة إىل سبع موضوعات رئيسّية:

نشاط وتجربة املُستطلَع يف يوتيوب

سياسات ومامرسات يوتيوب حيال املُسَتطلَع

التجربة الذاتّية والعاطفّية للُمسَتطلَع بعد تطبيق سياسات ومامرسات يوتيوب

كيفّية تعامل املُسَتطلَع مع املوضوع 

رّد يوتيوب عىل املُسَتطلَع

ــق  ــام يتعلّ ــوب في ــوى يف يوتي ــاء املحت ــر إدراج وإقص ــول معاي ــخصّية ح ــره/ا الش ــة نظ ــَتطلَع ووجه رأي املُس

ــم  ــن حقوقه ــطينّيني م ــع الفلس ــاء ومن ــوب بإقص ــات يوتي ــوم سياس ــدى تق ــطينّي، وإىل أّي م ــوى الفلس باملحت

ــف. ــم املختل ــن واقعه ــر ع ــم والتعب ــن رأيه ــر ع ــم بالتعب ــة وحّقه الرقمّي

التكتيكات املوىص بها وطرق الحامية التي يجب أن يتبّناها منشئي املحتوى لحامية املحتوى الخاّص بهم.

تـّـم نســخ وترميــز وتصنيــف كّل البيانــات )كوربــني وشــرتاوس، 2008(39 واســُتخدمت منهجّيــات مقارنــة دامئــة لتطويــر 

ــالل  ــن خ ــل م ــز والتحلي ــة الرتمي ــت عملّي ــيلفرمان، 2000(.40 كان ــث )س ــداف البح ــق بأه ــة تتعلّ ــات موضوعّي تصنيف

اشــتقاق املوضوعــات اســتقرائّية وتكراريّــة، ومســتنرة بتوّقعــات نظريّــة ُمســندة لتحليــل البيانــات )كوربــني وشــرتاوس، 

ــا. بنــاًء عــىل  ــة مًع 2008(41 ولكــن تبعتهــا أيًضــا توصيــات اليــدر )2005(42 للتعامــل مــع البيانــات واملفاهيــم النظريّ

ذلــك، مبجــرّد جمــع ونســخ البيانــات، تــّم تعيــني الكلــامت املفــردة والعبــارات الوصفّيــة أو املــواد النصّيــة األطــول إىل 
ترميــزات ناشــئة. مــن ثــّم تــّم تكثيــف الرمــوز إىل موضوعــات )كفــال، 2009(.43

.Sage :36 كفال، س. وبرينكان، س. )2009( مقابات: تعلّم فّن مقابات البحث الكيفي، لوس أنجلس
.Publications Sage :37 إيسرتباي-سميث، م، ثروب، ر. ولوي، أ. )1991( بحث اإلدارة: مقّدمة. لندن

.Sage 38 كارسون، د. غيلمور، أ، بري، ك. وغرونهوغ، ك. )2001(، بحث التسويق الكيفّي. لندن، منشورات
.Sage :39 كوربني، ج. وشرتاوس، أ. )2008( مبادئ البحث الكيفّي، لندن

.Sage :40 سيلفرمان، د. )2000( القيام ببحث كيفّي. لندن
.Sage :41 كوربني، ج. وشرتاوس، أ. )2008( مبادئ البحث الكيفّي، لندن

.Sage :42 اليدر، د. )2005( املارسة االجتاعيّة: ربط النظريّة والبحث االجتاعّي، لندن
.Sage :43 كفال، س. وبرينكان، س. )2009( مقابات: تعلّم فّن مقابات البحث الكيفي، لوس أنجلس

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
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التقييدات

ــذا  ــائع يف ه ــد ش ــر قي ــني. أك ــرّي مت ــق نظ ــائع يف أّي تحقي ــو ش ــام ه ــدات، ك ــّدة تقيي ــث ع ــذا البح ــه ه واج

البحــث االســتقرايّئ الكيفــّي هــو مســألة التعميــم. عــىل الرغــم مــن أّن البحــث ال يهــدف إىل تعميــم نتائجــه، 

وإمّنــا لتوفــر فهــم عميــق وغنــّي أكــر لسياســات مامرســات يوتيــوب تّجــاه املحتــوى الرقمــّي للفلســطينّيني يف 

ــَتطلَعني املحــدود. ــج هــذا البحــث محــدودة نظــًرا لعــدد املُس ــد تكــون نتائ ــوب، ق يوتي

أوالً، قــد يكــون املُســَتطلَعني األحــد عــرة الذيــن تــّم اختيارهــم باســتخدام تقنّيــة العّينــات املتضاعفــة )براميــان 

ــة توصيــة ُمســَتطلَعني عــىل  وبيــل، 2007(،44 عرضــة مليــل االختيــار االنحيــازّي. يُناقــش هــذا البحــث أّن إمكانّي

ــرى.  ــة أخ ــات ذاتّي ــدر وتصنيف ــرايفّ والجن ــكان الجغ ــخصّية وامل ــبكاتهم الش ــىل ش ــاًء ع ــن بن ــَتطلَعني آخري ُمس

ــق مبحتواهــم يف يوتيــوب ومقابلتهــم  عــىل الرغــم مــن أّن العثــور عــىل ُمســَتطلَعني واجهــوا أمــوًرا معّينــة تتعلّ

ــة  ــر وتجرب ــة نظ ــن وجه ــر ع ــامح بالتعب ــر للس ــكٍل أك ــارة بش ــة املخت ــيع العّين ــن توس ــا، ميك ــًرا صعًب كان أم

ــج متنّوعــة. ــات ونتائ ــاج بيان ــَتطلَعني بشــكل أكــر، حيــث ميكــن إنت املُس

ثانًيــا، يُعتــر الوصــول إىل املــوارد، وخصوًصــا الوقــت، قيــًدا يف معظــم األبحــاث. اســتمرّت فــرتة جمــع البيانــات 

شــهرين، يف كانــون الثــاين وشــباط 2020. لــو توّفــر وقــت أطــول للباحثــة مــن أجــل إجــراء هــذا البحــث، لكانــت 

توّصلــت إىل اســتبصارات وتصنيفــات وترميــزات جديــدة كان مــن شــأنها أن تُغنــي هــذه الدراســة.

ثالًثــا، تعتمــد هــذه الدراســة فقــط عــىل منهجّيــات بحثّيــة كيفّيــة للحصــول عــىل البيانــات. مــن شــأن املنهجّيــات 

ــات  ــات التثليــث التــي تســتخدم عــّدة منهجّي ــا، أو منهجّي ــة مًع ــة والكمّي ــات الكيفّي املختلطــة لتطبيــق املنهجّي

ــمل  ــة أن تش ــويص الباحث ــك، ت ــر. لذل ــث أك ــذا البح ــاهامت ه ــج ومس ــي نتائ ــات، أن تُغن ــا للبيان يف جمعه

ــع  ــّي أو مواضي ــالم االجتامع ــوى االع ــتها ملحت ــات يف دراس ــع البيان ــر لجم ــات أك ــتقبلّية منهجّي ــاث املس األبح

ــة توظيــف سياســات ومامرســات  ــّي حــول كيفّي ــال، قــد يُفــي بحــث تجريب البحــث الرقمــّي. عــىل ســبيل املث

ــا. ــج ومالحظــات أكــر وضوًح ــة إىل نتائ ــة فلســطينّية مختلف ــو رقمّي ــوب عــىل مقاطــع فيدي يوتي

ــه ملقاطــع  ــوب وحذف ــوب لفهــم سياســات يوتي ــق اإلدارّي يف يوتي ــة التواصــل مــع الفري ــت الباحث ــا، حاول رابًع

الفيديــو، وكيفّيــة تطبيقــه للمراقبــة الرقمّيــة، ولكــن، كان مــن الصعــب تحقيــق هــذا الهــدف. لذلــك، كان ممكــن 

ــم  ــا، لفه ــًرا مجديً ــوب أم ــم يوتي ــارب طاق ــات وتج ــن خلفّي ــات ع ــىل أّي معلوم ــة ع ــول الباحث ــون حص أن يك

آلّيــات وديناميكّيــات يوتيــوب يف تعاملــه مــع العنــف وخطــاب الكراهّيــة واملحتــوى الرقمــّي التضليــّي. لذلــك، 

ــات  ــّي والديناميكّي ــى التنظيم ــم املبن ــتقبلّية لفه ــاث املس ــوب يف األبح ــن يوتي ــة م ــراء صناع ــويص إرشاك خ ن

وطريقــة العمــل بشــكل أفضــل.

خامًســا، مبــا أّن أســئلة املقابلــة تطّرقــت إىل تجربــة املُســَتطلَعني مــع يوتيــوب يف فــرتة زمنّيــة ســابقة، افرتضــت 

الباحثــة أّن املقابلــة قــد تكــون وســيلة عملّيــة اللتقــاط الســرورة وتأثــر الزمــن عليهــا. لذلــك، ميكــن أن تكــون 

دّقــة واكتــامل تحّيــز االســتدعاء قيــوًدا محتملــة لنتائــج البحــث. مــن املحتمــل أن تنشــأ مشــاكل بســبب ذاكــرة 

.Oxford: Oxford University Press ،44 براميان، أ. وبيل، إ. )2007(. منهجيّات البحث التجارّي
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مخطــوءة، وبســبب التبســيط املفــرط والرتشــيد، وملحــاوالت ال-واعيــة للحفــاظ عــىل االحــرتام الــذايّت بســبب 

ــارد،  ــس وهاس ــة )كوك ــة االجتامعّي ــعور بالرغب ــبب الش ــان، وبس ــعور باألم ــاز والش ــول ولإلنج ــاج للقب االحتي

ــات بحــث بأثــر رجعــّي وتقييداتهــا  2007(.45 باالعتــامد عــىل كوكــس وهاســارد )2007(، البحــث عــىل منهجّي

عــىل إنتــاج صــورة "صادقــة" بشــكٍل كامــل للــاميض قــد ال تكــون أمــًرا ذا اعتبــار إذا كانــت الباحثــة مهتّمــة 

بطبيعــة الواقــع مــن منظــور املُســتطلَع/ة. املوقــف األنطولوجــّي لهــذه األطروحــة تفســرّي، ولذلــك شــّدد عــىل 

أهمّيــة تصــّورات املُســَتطلَعني وتفســراتهم لوقائعهــم التــي عاشــوها يف املــايض. لذلــك، إذا صــدف أن يجمــع 

ــا  ــوات، فعنده ــاء القن ــو أو إلغ ــع فيدي ــذف مقاط ــوب كح ــة يف يوتي ــع اآلنّي ــالل الوقائ ــات خ ــث البيان الباح

ــة. ســيكون مــن املستحســن إجــراء دراســة إثنوغرافّي

ــه مــن  ــق النتائــج بصــدق البيانــات التــي تعتمــد عليهــا، ولذلــك يجــب األخــذ بعــني االعتبــار أنّ سادًســا، تتعلّ

املمكــن أن تكــون البيانــات التــي تــّم تجميعهــا مــن املُســَتطلَعني غــر صادقــة. عــىل الرغــم مــن أّن الباحثــة 

عــىل إدراك تــاّم ومســؤولة عــن رسيّــة املُســَتطلَعني وعــن خصوصّيتهــم وإخفــاء هويّتهــم، إال أّن هنــاك درجــة 

ــطني  ــىل الناش ــوء ع ــليط الض ــَتطلَعون. تس ــا املُس ــّية يواجهه ــارات سياس ــة باعتب ــة املرتبط ــن املجازف ــة م معّين

ــم.  ــم وتهديده ــؤّدي إىل قمعه ــد ي ــام ق ــة، ك ــم للمراقب ــد يعرّضه ــّي ق ــالم االجتامع ــاطهم يف االع ــف نش وكش

ــار محــاوالت اختصــار الطريــق وإعطــاء البيانــات الكاذبــة. لذلــك، يجــب األخــذ بعــني االعتب

ــهلة  ــة س ــة عملّي ــة اإلنجليزيّ ــة إىل اللّغ ــة العربّي ــن اللّغ ــالت م ــخ املقاب ــة ونس ــة ترجم ــن عملّي ــابًعا، مل تك س

ــس حــّس الفكاهــة  ــكات بنف ــر والن ــامت والتعاب ــة بعــض الكل ــن الصعــب ترجم ــكان م ــة، ف بالنســبة للباحث

ــة األّم. ــخرية كاللغ ــب أو الس ــوف والغض والخ

.Organization، 12: 109-133 .45 كوكس، ج. و. وهاسارد، ج. )2005( التثليث يف البحث التنظيمّي: إعادة طرح
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نتائج البحث ومناقشتها

بعــد ترميــز جميــع البيانــات وتصنيفهــا )كوربــني وشــرتاوس، 2008(،46 تــّم اســتخدام منهجّيــة املقارنــة الدامئــة 

مــن أجــل تطويــر تصنيفــات مواضيعّيــة تتعلّــق بغايــات البحــث وأهدافــه )ســيلفرمان، 2000(.47 ناقــش فريــق 

ــم  ــل إىل مفاهي ــات للتوّص ــف البيان ــر وتصني ــة وتصوي ــص ومقارن ــيم وفح ــدأ بتقس ــز وب ــذا الرتمي ــث ه البح

ســيتّم تجميعهــا الحًقــا وتحويلهــا إىل تصنيفــات. مــن بــني املقابــالت اإلحــدى عــرة التــي حلّلناهــا، اســتخدمنا 

ــة، والتــي ترســم  ــا مــن الدرجــة الثاني ــز 15 موضوًع ــا قــد مّيزناهــا مــن أجــل متيي ــا مــن درجــة أوىل كّن حجًج

بدورهــا األبعــاد األربعــة اإلجاملّيــة أعــاله، وكــام ميكــن املشــاهدة يف جــدول رقــم 2 )غيويــا، كــوريل وهاملتــون، 

ــة،  ــة الرئيســّية األربعــة هــي تعريفــات العنــف، والسياســات واملامرســات التمييزيّ 2013(48 األبعــاد اإلجاملّي

ــات الحاميــة املكتســبة، والتــي ســيتّم رشحهــا واستكشــافها  والتجــارب الشــخصّية/العاطفّية، التكتيــكات وتقنّي

بشــكٍل أفضــل يف القســم التــايل.

جــدول رقــم 2. بيانــات، موضوعــات، إدارة المحتــوى فــي يوتيــوب، والسياســات التمييزّية

.Sage :46 كوربني، ج. وشرتاوس، أ. )2008( مبادئ البحث الكيفّي، لندن
.Sage :47 سيلفرمان، د. )2000( القيام ببحث كيفّي. لندن

ــا،  ــة غيوي ــة يف البحــث االســتقرايّئ: ماحظــات عــى منهجيّ ــة النوعيّ ــون أ. ل. )2013(. البحــث عــن الدقّ ــا، د. أ.، كــوريل، ن. غ. وهاملت 48 غيوي
.Organizational Research Methods 16)1(: 15-31

أمثلة توضيحّية لبيانات درجة أوىل من اقتباسات املُسَتطلَعنيمواضيع درجة ثانيةاألبعاد اإلجاملّية

يختلف تعريف العنف ويتناقض يف أحيان كثرةانتهاك "الال-عنفّي"تعريف العنف

فلسطني كـ"بقعة اختبار" 
بالنسبة ليوتيوب

شخصيًّا، أعتقد أنّه ميكن استخدام فلسطني كـ"بقعة اختبار" 
لسياسات ومامرسات يوتيوب من أجل تعريف وتحديد وتعديل 

رشوط الخدمة املتعلّقة بالعنف، مثالً، بشكٍل أفضل.

من خالل التعامل مع الكثر من اإلنذارات وحذف مقاطع الفيديو اللّغة العربّية
التي يقوم بها يوتيوب، أعتقد أّن اللّغة العربّية تخضع ملراقبة أعىل 

من ِقَبل يوتيوب مقارنًة مع لغات أخرى ]...[ بطريقة أو بأخرى، 
خضعت مقاطع الفيديو الخاّصة بنا والتي تشمل عناوين أو ترجامت 

باللّغة العربّية ملراقبة أكر من يوتيوب.

التخّوف الحايّل/متييز 
الوقت

كان من املفاجئ مالحظة أّن يوتيوب مل يعارض رفع صور أو مقاطع 
فيديو لشهداء فلسطينّيني أو مقاطع فيديو لجنازاتهم من االنتفاضة 

ا أن يتعّقب أّي مقطع  األوىل والثانية ]...[ ولكنه كان حريًصا جدًّ
فيديو يتعلّق بأشكال املقاومة الفلسطينّية الحالّية، كرمي الحجارة 
والطعن والتظاهر وما إىل ذلك ]...[ وهذا يتعلّق بتخفيف التعبئة 

الجامهريّة من خالل حذف صور ومقاطع فيديو متداولة.

سياسات 
ومامرسات متييزيّة

أرسلت نفس مقطع الفيديو الذي تّم حذفه من حسايب يف يوتيوب متييز مكايّن
إىل حساب اليوتيوب التابع لصديقي يف أوروبا ]...[ قمت بتجربة 
معّينة، ومل تكن مشكلة ليوتيوب مع مقطع الفيديو ]...[ ببساطة 

أبقى يوتيوب مقطع الفيديو.
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مراقبة مفرطة للمؤثّرين/
تتّبع الشعبّية

بعد أن نرت مقطع فيديو يف يوتيوب لصبي فلسطينّي يرمي 
الحجارة عىل جندّي إرسائيّي حصلت قناة اليوتيوب الخاّصة يب 
عىل اشرتاكات أكر ]...[ بعد هذه الحادثة، الحظت أّن يوتيوب 

أصبح يراقب ويتتّبع مقاطع الفيديو الخاّصة يب أكر وأكر. تلّقيت 
أكر من ثالثة إنذارات، ومن ثّم وبعد فرتة معّينة، منع يوتيوب 

التسييل النقدّي عّني، كام منعني من وضع اإلعالنات لربح املال 
]...[ عندي مئات املشاركني دون جدوى، من ناحية ماّديّة أقصد.

تجارب شخصّية/
عاطفّية

حسًنا، من املؤكّد أنّك تشعر أّن سياسات يوتيوب متّيز ضّدك التمييز والعزل
كفلسطينّي، أو كعريّب، أو أحيانًا كمسلم ]...[ ملاذا ما زال هناك 

الكثر من مقاطع الفيديو العنيفة الجارية يف يوتيوب؟ هل هذه 
سياسة عادلة وغر متييزيّة؟ 

عندما يحذفون مقطع الفيديو الخاص بك، فإنّهم عمليًّا يحذفون اإلقصاء
قّصتك، روايتك، صوتك ]...[ ويقومون بإقصاء قّصتك العينّية من 

األخبار والسياسات السائدة. 

بالتأكيد أنّك تشعر بالضيق والغضب ]...[ وتبدأ بطرح أسئلة مثل الغضب وخيبة األمل
"ملاذا أنا؟"، "ما الخلل يف مقطع الفيديو؟"، "كيف يخالف مقطع 

الفيديو فعليًّا رشوط يوتيوب؟"

إحباط النشاط عىل 
يوتيوب

بعد أن منع يوتيوب التسييل النقدّي من قنايت، شعرت بأنّه ال ميكنني 
االستفادة من قنايت الشائعة كمستخدمي يوتيوب آخرين ]...[ شعرت 
حًقا بخيبة أمل وبانعدام الحامس ألن أكون مستخدم يوتيوب نِشط.

التكتيكات 
وتقنّيات الحامية 

املكتسبة

كلامت رئيسّية غر 
مستخَدمة/تطوير معجم

عندما تصبح يوتيوبر تصبح متمرًّسا بسياسات يوتيوب وتكتيكات 
املراقبة الذي يّتبعه ]...[ طّورت مع مرور الوقت معجم يوتيوب 

]...[ عىل سبيل املثال، سيتم اإلبالغ بشكٍل شديد عن مقطع الفيديو 
عند استخدام كلامت مفتاحّية مثل حامس، الجهاد اإلسالمّي، حزب 

الله، وما إىل ذلك.

تشويش بعض األمور التي تظهر يف مقطع الفيديو هي من بني تقنّيات تشويش
التكتيكات التي بدأت باستخدامها، كتشويش علم حامس أو حزب 

الله مثالً.

نسخ احتياطّي- االنتقال 
إىل منّصات مختلفة 

 Dailymotion,(
)Vimeo

بصفتي ناشطة ومدافعة عن حقوق اإلنسان ومنارِصة لها، أشّجع 
بشّدة كّل الناشطني، وخصوًصا اليوتيوبرز، أن يقوموا بنسخ احتياطّي 
 Vimeo ملقاطع الفيديو الخاّصة بهم، ورمّبا تجربة بدائل أخرى مثل
وDailymotion ]...[ عىل فكرة، Bombzila هي مثال مثر يف هذا 

السياق. Bombozila هي منّصة برتغالّية مستقلّة عىل اإلنرتنت 
للوصول إىل أفالم وثائقّية ومقاطع فيديو تتعلّق بالنضال االجتامعّي 

واملقاومة الشعبّية، والتي من املمكن أن يحذفها يوتيوب.  

متابعة ونشاط رقمّي 
لحقوق اإلنسان 

أن تتجاهل حذف مقطع الفيديو الخاّص بك، وأن تنىس املوضوع، 
هذا ما يريدونه ]باإلشارة إىل يوتيوب[. علينا أن نستمّر مبطالبة 

حقوقنا وحقوقنا الرقمّية واملحاربة من أجلها.
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تعريــف العنف

ــف  ــة تعري ــون مشــكلة يف كيفّي ــَتطلَعني يواجه ــّي أّن املُس ــا مــن البحــث الكيف ــّم تجميعه ــي ت ــات الت كشــفت البيان

يوتيــوب ملــا هــو عنيــف ومــا هــو غــر عنيــف.

بحســب مجــد، انتهــك يوتيــوب حّقــه يف عكــس مــا حــدث فعالً مــع الطفــل الفلســطينّي يف إحدى القــرى الفلســطينّية. 

قــال مجــد بــأىس: "يفهــم يوتيــوب مــاذا يخالــف رشوط اســتخدامه، ليــس مــا ينتهــك عاّمــة الشــعب ]...[ ملــاذا أنــا 

ــن مــن اإلبــاغ عــن االنتهــاكات التــي يواجههــا الفلســطينّيون، واألطفــال الفلســطينّيني  بحاجــة ليوتيــوب إذا مل أمتكّ

عــى وجــه الخصــوص؟

ــات  ــر سياس ــر الزدواج معاي ــا آخ ــااًل حاليًّ ــدس مث ــار الق ــبكة أخب ــّي لش ــّرر الرئي ــر كان املح ــَتطلَع آخ ــر ُمس ذك

ومامرســات يوتيــوب. قــال يــزن: "يتنــّوع العنــف بحســب يوتيــوب. عــى ســبيل املثــال، عندمــا يــرى يوتيــوب مقطــع 

فيديــو لطفــل فلســطينّي قتلــه جيــش االحتــال، لديــه مشــكلة مــع نــر هــذا املقطــع، ولكــّن ال مشــكلة لديــه يف 

ترويــج العســكرة اإلرسائيلّيــة ومقاطــع فيديــو تظهــر أطفــااًل إرسائيلّيــني وهــم يتدّربــون عــى إطــاق النــار بالبنــادق".

إحــدى مقاطــع الفيديــو التــي تطــرّق إليهــا املُســَتطلَع الســابق كان مقطــع فيديــو يف يوتيــوب عنوانــه الــذي يعكــس 

عســكرة وتجنيــد جيــش االحتــالل االرسائيــي لالطفــال االرسائيليــني".49 بالتــايل، البيانــات التــي تــّم جمعهــا تعكــس 

املخــاوف التــي يشــعر بهــا املُســَتطلَعون بخصــوص سياســات يوتيــوب املتعلّقــة بتعريــف مــا الــذي يعتــر محتــوى 

عنيًفــا ومــا الــذي ال يعتــر كذلــك.

عــالوة عــىل ذلــك، شــاركت نــور، ناشــطة حقــوق اإلنســان التــي تعمــل يف منظّمــة Witness، مخاوفهــا وشــكوكها بأنـّـه 

ميكــن اســتغالل فلســطني بشــكٍل كبــر كـ"بقعــة اختبــار": "شــخصًيا، اعتقــد أنّــه ميكــن اســتخدام فلســطني كـ"بقعــة 

اختبــار" لسياســات ومارســات يوتيــوب مــن أجــل تعريــف وتعديــل رشوط "املحتــوى العنيــف والصــوري" بشــكل 

أفضــل، عــى ســبيل املثــال".

ــرا، كبــرة مســؤويل الحمــالت يف Article 19، مســألة غمــوض سياســات يوتيــوب. قالــت:  ــة مــع بارب بحثــت املقابل

"إذا نظرنــا إىل معايــر منتــدى يوتيــوب، ســناحظ أنـّـه ميكــن اســتخدام الكثــر مــن هــذه السياســات واملعايــر لحــذف 

املحتــوى الخــاّص بــك ]...[ ميكــن اســتخدام عــّدة سياســات وليــس فقــط واحــدة ]...[ مثــًا، إذا مل يتــّم حــذف مقطــع 

الفيديــو الخــاّص بــك بنــاًء عــى بنــد املحتــوى العنيــف والصــورّي، ميكــن حذفــة بنــاًء عــى بنــد املحتــوى املــيء أو 

الخطــر". أضافــت جابريــال، وهــي عضــو آخــر يف Article 19: "التعريفــات يف يوتيــوب غــر واضحــة ]...[ عــى ســبيل 

املثــال، يتــم تعريــف اإلرهــاب بحســب يوتيــوب بشــكٍل مختلــف، حيــث تــّم اعتبــار بعــض املدافعــني عــن حقــوق 

اإلنســان أنّهــم إرهابّيــني".

عــالوة عــىل ذلــك، أضــاف أحمــد، صحــايفّ وناشــط فلســطينّي ينشــط يف يوتيــوب، مالحظــة ودليــاًل بالغــّي األهمّيــة. 

تشــمل قنــاة يوتيــوب الخاّصــة بأحمــد 5,930 مشــرتك، وفيهــا حــوايّل 703 مقطــع فيديــو: "مــن خــال التعامــل مــع 

الكثــر مــن اإلنــذارات وحــذف مقاطــع الفيديــو التــي يقــوم بهــا يوتيــوب، أعتقــد أّن اللّغــة العربّيــة تخضــع ملراقبــة 

أعــى مــن ِقَبــل يوتيــوب مقارنــًة مــع لغــات أخــرى ]...[ بطريقــة أو بأخــرى، خضعــت مقاطــع الفيديــو الخاّصــة بنــا 

والتــي تشــمل عناويــن أو ترجــات باللّغــة العربّيــة ملراقبــة أكــر مــن يوتيــوب".

49  هآرتس )١٤ أيار، ٢٠١٤(، صور احتفاالت يوم االستقال يف جميع أنحاء إرسائيل،  تم االسرتجاع )٢، آذار ٢٠٢٠( من:
https://www.haaretz.co.il/1.2313968
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خــالل إجــراء املقابلــة أكــر مــع أحمــد والتحــّدث معــه، شــاركنا مبالحظــة إضافّيــة عــن كيفّيــة متييــز يوتيــوب ملقاطــع 

الفيديــو الفلســطينّية الحديثــة أكــر مــن املقاطــع التاريخّيــة: "كان مــن املفاجــئ ماحظــة أّن يوتيــوب مل يعــارض رفــع 

صــور أو مقاطــع فيديــو لشــهداء فلســطينّيني أو مقاطــع فيديــو لجنازاتهــم مــن االنتفاضــة األوىل والثانيــة ]...[ ولكنــه 

ــارة  ــي الحج ــة، كرم ــة الفلســطينّية الحالّي ــق بأشــكال املقاوم ــو يتعلّ ــب أّي مقطــع فيدي ا أن يتعّق ــدًّ ــا ج كان حريًص

والطعــن والتظاهــر ومــا إىل ذلــك ]...[ وهــذا يتعلـّـق بتخفيــف التعبئــة الجاهرّيــة مــن خــال حــذف صــور ومقاطــع 

فيديــو متداولــة".

سياســات وممارســات تمييزّية

يركّــز البعــد اإلجــاميّل الثــاين عــىل الديناميكّيــات وطــرق متييــز يوتيــوب للمحتــوى الفلســطينّي. كشــف املســَتطلَعون 

مــن خــالل البيانــات التــي تــّم تجميعهــا عــن مختلــف ديناميكّيــات التمييــز ضــّد املحتــوى الفلســطينّي يف يوتيــوب.

عــّر وليــد، صحــايفّ، عــن الروابــط املعاديــة لفلســطني واملنــارِصة إلرسائيــل عنــد العديــد مــن رشكات اإلعــالم االجتامعّي. 

قــال وليــد: "نعــم، يتــم اســتهدافنا ]بإشــارة إىل الفلســطينّيني[ مــن قبــل عــّدة منّصــات إعــام اجتاعــّي، ال ميكننــا 

إنــكار ذلــك. أنظــري إىل التعــاون مــا بــني غوغــل وفيســبوك وبــني الجانــب اإلرسائيــّي، إنـّـه تعــاون كبــر ومخيــف".

ــز  ــا ســاّمها البحــث "التميي ــا هــو م ــّم تجميعه ــي ت ــات الت ــن البيان ــا م ــّم الكشــف عنه ــة أخــرى ت مامرســة متييزيّ

املــكايّن". أفــاد أحمــد أّن آلّيــات التعلّــم الرقابّيــة التابعــة ليوتيــوب مصّممــة وتعمــل عــىل مراقبــة أّي محتــوى يــأيت من 

املوقــع الجغــرايفّ لفلســطني التاريخّيــة. مــن خــالل قيامــه بتجربــة بســيطة عــر اإلنرتنــت، كشــف املُســَتطلَع: "أرســلت 

نفــس مقطــع الفيديــو الــذي تــّم حذفــه مــن حســايب يف يوتيــوب إىل حســاب اليوتيــوب التابــع لصديقــي يف أوروبــا 

]...[ قمــت بتجربــة معّينــة، ومل تكــن مشــكلة ليوتيــوب أن ُينــر مقطــع الفيديــو مــن دولــة أوروبّيــة ]...[ أمــر مثــر 

للســخرية، أليــس كذلــك؟".

ــا مســألة  تطرّقــت باربــرا، العضــوة يف Article 19، إىل البيانــات الســابقة التــي وّفرهــا أحمــد. رشحــت باربــرا: "إنّه

ــات ]...[  ــة تطويــر الخوارزمّي ــة معالجــة البيانــات، وكيفّي ا عــن كيفّي تطبيــق بالنســبة ليوتيــوب. نعــرف القليــل جــدًّ

ــل يف  ــق العم ــن فري ا ع ــدًّ ــل ج ــا القلي ــرف أيًض ــن نع ــات ]...[ نح ــذه املعلوم ــارك ه ــتعّد أن يش ــر مس ــوب غ يوتي

ــة املراجعــة؟". ــدور عملّي ــة تدريــب أفــراده، وهــل يعرفــون عــن الســياق؟ وكيــف ت يوتيــوب وكيفّي

باإلضافــة إىل ذلــك، أثــار كّل مــن مجــد ووليــد ديناميكّيــة مهّمــة يســتخدمها يوتيــوب للمحافظــة عــىل مســتوى عــاٍل 

مــن املراقبــة ضــّد املحتــوى الفلســطينّي عندمــا يتــم مشــاهدته أكــر ويصبــح أكــر تأثــرًا. روى مجــد، وهــو مصّمــم 

غرافيــك يف وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، ومدافــع عــن حقــوق اإلنســان يف بتســيلِم، حادثــة واجههــا مــع يوتيــوب:

بعــد أن نــرت مقطــع فيديــو يف يوتيــوب لصبــي فلســطينّي يرمــي الحجــارة عــى جنــدّي إرسائيــّي حصلــت 

قنــاة اليوتيــوب الخاّصــة يب عــى اشــراكات أكــر ]...[ بعــد هــذه الحادثــة، الحظــت أّن يوتيــوب أصبــح يراقــب 

ــع مقاطــع الفيديــو الخاّصــة يب أكــر وبوتــرة أعــى ]...[ تلّقيــت أكــر مــن ثاثــة إنــذارات، ومــن ثــم  ويتتّب

ــات املشــاركني دون  ــدي مئ ــي ]...[ عن ــح املــال عّن ــوب التســييل النقــدّي لرب ــع يوتي ــة، من وبعــد فــرة معّين

جــدوى، مــن ناحيــة ماّدّيــة أقصــد.
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ــوى الفلســطينّي  ــز ضــّد املحت ــل مــن التميي ــد مشــابهة وذات منــط مامث ــي واجهــت ولي ــة الت كانــت الحادث

ــح يف  ــم لعهــد التميمــي يف النبــي صال ــو قّي ــق هــذا الصحفــّي مقطــع فيدي ذي الشــعبّية عــىل يوتيــوب. وثّ

ــة يف املناطــق الفلســطينّية.50 يف ذلــك مقطــع الفيديــو، الــذي صــّوره وليــد، تطالــب  ــة املحتلّ ــة الغربّي الضّف

عهــد مــن الجنــود اإلرسائيلّيــني إرجــاع أخيهــا الــذي اعتقلــه الجيــش اإلرسائيــّي. حصــل مقطــع الفيديــو هــذا 

عــىل 31,896,271 مشــاهدة يف يوتيــوب، مــاّم أّدى إىل تعزيــز قنــاة اليوتيــوب الخاّصــة بالصحــايفّ لتصــل إىل 

76.3 ألــف مشــرتك. يــروي وليــد:

بعــد أن أصبــح هــذا املقطــع شــائًعا يف يوتيــوب، بــدأت أالحــظ أّن بعــض قنــوات يوتيــوب قــد رسقــت 

مقطــع الفيديــو ووضعــت لــه عناويــن مثــل "أنظــروا كيــف يعامــل الجيــش اإلرسائيــّي األطفــال 

الفلســطينّيني العنيفــني بلطافــة" أو "أهــايل فلســطينّيني يدفعــون أوالدهــم الســتفزاز الجنــود اإلرسائيلّيــني" 

ــت  ــو ]...[ وأبلغ ــع الفيدي ــي مقط ــت مّن ــي رسق ــوات الت ــب كّل القن ــدأت أتعّق ــرًا وب ــت كث ]...[ غضب

يوتيــوب قائــًا إّن لــدي حقــوق نــر عــى مقطــع الفيديــو هــذا، وأنّــه تــّم رفعــه بطريقــة غــر قانونّيــة 

وتضليلّيــة ]...[ لقــد أخــذ ليوتيــوب فــرة طويلــة للتعامــل بإيجابّيــة مــع طلبــي ]...[ ولكــن كانــت حالــة 

قنــاة اليوتيــوب التابعــة لجيــش الدفــاع اإلرسائيــّي التــي اســتخدمت هــي أيًضــا مقطــع الفيديــو التابــع 

ــة  ــي تابعــت الكتاب ــو، ولكّنن ــوب مقطــع الفيدي ــة. مل يحــذف يوتي ــة غريب ــة، حال ــة غــر قانونّي يل بطريق

ــو. ــّم حــذف مقطــع الفيدي ــة األمــر ت ــة، ويف نهاي ــا بحقوقــي الرعّي ــة مطالًب ورشح القضّي

تجــارب شــخصّية وعاطفّية

ــارب  ــن التج ــؤال ع ــًزا للس ــر حّي ــد ع ــَتطلَعني األح ــع املُس ــت م ــي أُجري ــة الت ــة الكيفّي ــت املقابل خّصص

الشــخصّية والعاطفّيــة التــي شــعر بهــا املُســَتطلَعني كناشــطني وصحافّيــني فلســطينّيني ومدافعــني عــن حقــوق 

اإلنســان. أبــرزت النتائــج عــّدة تجــارب عاطفّيــة وشــخصّية، كالشــعور بالتمييــّز ضّدهــم أو عزلهم/إقصائهــم 

مــن القــوى املهيمنــة، باإلضافــة إىل الشــعور بالغضــب وخيبــة األمــل واإلحبــاط حيــال االســتمرار يف النشــاط 

عــر يوتيــوب.

قــال أحمــد: "حســًنا، مــن املؤكـّـد أنـّـك تشــعر أّن سياســات يوتيــوب متّيــز ضــّدك كفلســطينّي، أو كعــريّب، أو كمســلم 

]...[ ملــاذا مــا زال هنــاك الكثــر مــن مقاطــع الفيديــو العنيفــة الجاريــة يف يوتيــوب؟ هــل هــذه سياســة عادلــة وغــر 

متييزّيــة تطّبقهــا يوتيــوب؟ أشــّك يف ذلــك!"

تــّم التعبــر عــن الشــعور باإلقصــاء مــن ِقَبــل عــّدة ُمســَتطلَعني. قــال خالــد: "عندمــا يحذفــون مقطــع فيديــو 

ــا يحذفــون قّصتــك، روايتــك، صوتــك ]...[ ويقومــون بإقصــاء قّصتــك العينّيــة مــن األخبــار  خــاص بــك، فإنّهــم عمليًّ

ــّم الكشــف عــن تجــارب شــخصّية  والسياســات الســائدة. هــم يقومــون بإقصائــك أنــت". عــالوة عــىل ذلــك، ت

تعــّر عــن الغضــب والظلــم واإلحبــاط عــر عــّدة مقابــالت. قــال مجــد: "بالتأكيــد أنـّـك تشــعر بالضيــق والغضــب 

]...[ وتبــدأ بطــرح أســئلة مثــل "ملــاذا أنــا؟"، "ملــاذا مقطــع الفيديــو الخــاّص يب؟"، "مــا الخلــل يف مقطــع الفيديــو؟"، 

ــا؟". "كيــف يخالــف مقطــع الفيديــو رشوط يوتيــوب فعليًّ

50 ســامر نــزّال )2 تريــن ثــاٍن، 2012( عهــد التميمــي- طفلــة فلســطينية تواجــه جنــود االحتــال- النبــي صالــح 2012، تــّم االســرتجاع يف )20 
https://www.youtube.com/watch?v=oWlxLq-2RQA ــن ــاٍن، 2020(، م ــون ث كان
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أّدى تراكــم املشــاعر والتجــارب الســلبّية التــي شــعر بهــا عــّدة ُمســَتطلَعني إىل إحبــاط نشــاطهم يف يوتيــوب، 

ــي االســتفادة مــن  ــه ال ميكنن ــايت، شــعرت بأنّ ــوب التســييل النقــدّي عــن قن ــع يوتي ــد: "بعــد أن من وكــام عــّر ولي

قنــايت الشــائعة كمســتخدمي يوتيــوب آخريــن ]...[ شــعرت حًقــا بخيبــة أمــل وبانعــدام الحــاس ألن أكــون مســتخدم 

يوتيــوب نِشــط".

ــه  ــت ُوجِّ ــر اإلنرتن ــة ع ــان خطــاب كراهّي ــا وإمي ــَتطلعات النســويّات مه ــت املُس ــىل مســتوى آخــر، واجه ع

ضّدهــّن كنســاء، والــذي يُشــار إليــه كـ"كراهّيــة النســاء عــر اإلنرتنــت". كــام نوقــش ســابًقا، انتــر خطــاب 

ــل إرساء  ــد قت ــطينّيات ض ــويّات فلس ــاء ونس ــت نس ــد أّن احتّج ــع بع ــكٍل رسي ــاء بش ــّد النس ــة ض الكراهّي

ــب الشــنيع يف آب 2019. بعــد أن خرجــت آالف النســاء يف مســرات يف عــّدة مــدن فلســطينّية بحملــة  غريّ

ــوب. ــاك منشــورات كارهــة للنســاء يف يوتي ــت هن ــات"، كان ــا "طالع عنوانه

ــوم  ــس األمل، يق ــن نف ــاين م ــذي يع ــعبنا ال ــف أّن ش ــاهد كي ــل أن نش ــف واملخج ــن املؤس ــأىس: "م ــان ب ــول إمي تق

بالتشــهر ضّدنــا عــر اإلنرنــت ويصفنــا بصــورة ســّيئة". وأضافــت مهــا: "مل تكــن التعقيبــات يف يوتيــوب تقوم بالتشــهر 

بنــا وتديننــا بحــّد ذاتنــا، وإّنــا بالحــراك كلـّـه، ومــع ذلــك، شــعرت بهــذه التعليقــات بشــكٍل شــخيّص ألّن هــذا الحــراك 

يعــّر عّنــي، كــا يعــّر عــن العديــد مــن اإلنــاث والذكــور يف مجتمعنــا".

تكتيــكات مكتَســبة وتقنّيــات حماية

ــد  ــّر العدي ــَتطلَعون، ع ــّدة ُمس ــا ع ــعر به ــي ش ــلبّية الت ــة الس ــخصّية والعاطفّي ــارب الش ــق بالتج ــام يتعلّ في

ــة ضــّد محتواهــم. شــاركنا وليــد بأفــكاره:  منهــم عــن طــرق مختلفــة ملقاومــة مامرســات يوتيــوب التمييزيّ

"يجــب أن تكــون القاعــدة رقــم واحــد بالنســبة لنــا هــي التمّســك بحقوقنــا وعــدم منــاورة سياســات يوتيــوب للتمييــز 

واإلقصــاء".

ــع  ــم ومن ــة به ــو الخاّص ــع الفيدي ــة مقاط ــبوها لحامي ــي اكتس ــكات الت ــرون التكتي ــَتطلَعون آخ ــارك ُمس ش

ــة:  ــر معجــم مــن الكلــامت والكلــامت املفتاحّي ــذي اكتســبه أحمــد مشــابًها لتطوي ــك ال ــا. كان التكتي حجبه

"عندمــا تصبــح يوتيوبــر تصبــح متمّرًســا بسياســات يوتيــوب وتكتيــكات املراقبــة الــذي يّتبعــه ]...[ طــّورت مــع مــرور 

الوقــت معجــم يوتيــوب ]...[ عــى ســبيل املثــال، ســيتم اإلبــاغ بشــكٍل شــديد عــن مقطــع الفيديــو عنــد اســتخدام 

ــا: "تشــويش  ــك". أضــاف أحمــد أيًض ــه، ومــا إىل ذل ــل حــاس، الجهــاد اإلســامّي، حــزب الل ــة مث كلــات مفتاحّي

بعــض األمــور التــي تظهــر يف مقطــع الفيديــو هــي مــن بــني التكتيــكات التــي بــدأت باســتخدامها، كتشــويش علــم 

حــاس أو حــزب اللــه مثــًا".

ــر  ــو أم ــو ه ــع الفيدي ــّي ملقاط ــخ احتياط ــام بنس ــَتطلَعون أن القي ــم املُس ــق معظ ــك، اتّف ــىل ذل ــالوة ع ع

ــام أّن  ــطينّي، ك ــّي الفلس ــوى الرقم ــىل املحت ــوب ع ــا يوتي ــوم به ــي يق ــة الت ــة العالي ــًرا للمراقب رضورّي نظ

هنــاك رضورة الســتخدام منّصــات بديلــة مشــابهة ليوتيــوب. قالــت نــور، وهــي ناشــطة حقــوق إنســان يف 

:Witness منظّمــة

ــا  ــطني، وخصوًص ــّدة كّل الناش ــّجع بش ــا، أش ــاِصة له ــان ومن ــوق اإلنس ــن حق ــة ع ــطة ومدافع ــي ناش بصفت

ــا تجربــة بدائــل أخــرى مثــل  اليوتيوبــرز، أن يقومــوا بنســخ احتياطــّي ملقاطــع الفيديــو الخاّصــة بهــم، ورّب
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 Bombozila .هــي مثــال مثــر يف هــذا الســياق Bombzila ،عــى فكــرة ]...[ Dailymotionو Vimeo

ــق بالنضــال  هــي منّصــة برتغالّيــة مســتقلّة عــى اإلنرنــت للوصــول إىل أفــام وثائقّيــة ومقاطــع فيديــو تتعلّ

ــوب. ــا يوتي ــن أن يحذفه ــن املمك ــي م ــعبّية، والت ــة الش ــّي واملقاوم االجتاع

عــالوة عــىل ذلــك، تعلّــم يــزن مــن تجربتــه الطويلــة بتقديــم البالغــات ليوتيــوب للدفــاع عــن حقــوق النــر 

الرقمّيــة الخاّصــة بــه درًســا مفيــًدا شــارك بــه عنــدا قــال: 

ــه ]باإلشــارة إىل يوتيــوب[.  ــك، إنــى املوضــوع، هــذا مــا يريدون ــو الخــاّص ب تجاَهــل حــذف مقطــع الفيدي

ــوب  ــع يوتي ــي م ــي تجربت ــا ]...[ علّمتن ــن أجله ــة م ــة واملحارب ــا الرقمّي ــة بحقوقن ــتمّر باملطالب ــا أن نس علين

عــدم االستســام واالســتمرار بتقديــم الباغــات ورشح قضّيتــي وكتابــة رســائل طويلــة بطريقــة مهنّيــة إلثبــات 

حقــوق النــر التــي أملكهــا.
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توصيات

ــّم اســتخراج البعــض اآلخــر  ــا، وت ــَتطلَعون بعــض منه ــي طــرح املُس ــات، الت ــّدم هــذا القســم قامئــة توصي يق

ــامت املجتمــع املــديّن ورشكــة  ــة بالســلطات الرســمّية ومنظّ ــات ذات صل مــن مراجعــة البحــث. هــذه التوصي

يوتيــوب ومســتخدمي يوتيــوب الفلســطينّيني، ورشكات الهايتــك وناشــطي حقــوق اإلنســان واملدافعــني عنهــا، 

ــني. ــني والباحث ومســتخدمي االعــالم االجتامعــّي بشــكل عــام، كــام األكادميّي

يوتيوب

ــاكات  ــاهم يف انته ــاطاتهم ال تس ــن أّن نش ــد م ــة والتأكّ ــر متييزيّ ــة غ ــتخدام بطريق ــع رشوط االس رف

ــطينّي. ــع الفلس ــان للمجتم ــوق اإلنس حق

ــد مــن توفــر إرشــادات املنتــدى يف يوتيــوب  توفــر منالّيــة متســاوية للمعلومــات مــن يوتيــوب والتأكّ

مــع توضيحــات كاملــة بلغــات رســمّية بحســب األمــم املّتحــدة، مبــا يف ذلــك اللّغــة العربّيــة.

ــة  ــر القانونّي ــمّي للمعاي ــدر الرس ــن املص ــالن ع ــوب واإلع ــدى يوتي ــات منت ــادات وسياس ــح إرش توضي

ــا. ــي يتبعونه ــان الت ــوق اإلنس لحق

ــزّي،  ــوى الفلســطينّي بشــكٍل مفــرط أو متيي ــة املحت ــذكاء االصطناعــّي ال يقــوم مبراقب ــد مــن أّن ال التأكّ

أو برتجمــة أمــور متعلّقــة بفلســطني بطريقــة تقمــع حــّق الفلســطينّيني بالتعبــر عــن الــذات وتحمــي 

حّقهــم لتقريــر املصــر.

نــر تقاريــر شــفافّية عــن حــذف، حجــب وتقييــد محتــوى وحســابات مســتخدمني فلســطينّيني. نــر عــدد 

طلبــات تقييــد املحتــوى لــكّل العــب، وعــدد الطلبــات املُصــادق عليهــا، وأســباب ُمصادقــة أو رفــض الطلبــات. 

ــع رشح  ــم م ــاّص به ــاب خ ــوى أو حس ــذف محت ــد أو ح ــة لتقيي ــون نّي ــا تك ــتخدمني عندم ــالغ املس إب

ــل. ــن هــذا القبي ــر م ــاذ تداب واضــح ألســباب اتّخ

يجــب أن يكــون مــن حــّق املســتخدمني االســتئناف ضــّد القــرارات عندمــا تتــم إزالــة املحتــوى الخــاّص 

ــت  ــذي متّ ــوى ال ــة املحت ــة ملراجع ــون فرصــة ثاني ــي أّن تك ــك. هــذا يعن ــة لذل ــون طريق ــم، وأن تك به

إزالتــه عــن طريــق الخطــأ أو بشــكٍل غــر عــادٍل، واســتعادة حّقهــم يف التعبــر.

يجــب أن يــرح يوتيــوب بشــكٍل واضــحٍ كيــف ميكــن لشــخص مــا أن يتوّجــه إليــه بالنســبة لقــرار، وأن 

يوّفــر جــدوالً زمنيًّــا للــرّد مــع توفــر تفاصيــل تواصــل للحصــول عــىل مزيــد مــن املعلومــات.

يجــب أن يبــادر يوتيــوب إىل نــر بيانــات حــول عــدد املحتويــات املحذوفــة، وأنــواع البالغــات، 

وأســباب الحــذف، وعــدد التوّجهــات التــي يتلّقاهــا ومخرجــات هــذه التوّجهــات. 



 /  24 

المستوى الحكومّي

يجب اشــرتاط احرتام حقوق التعبر الرقمّية عىل الدول.

ــف  ــطينّي يف مختل ــوى الفلس ــن املحت ــاع ع ــدول بالدف ــام ال ــن قي ــد م ــني للتأكّ ــالح القوان ــب إص يج

منّصــات اإلعــالم االجتامعــّي، وخصوًصــا يف يوتيــوب.

يجــب أن تطــّور الــدول آلّيــة مســاءلة مســتقلّة لرصــد ومعالجــة خطــاب الكراهّيــة والتحــرّش والتشــهر 

ضــّد املجموعــات املتــرّضرة عــىل اإلنرتنــت وخارجــه.

يجب أن تدعم الدول قضايا الدعوى وأن تعنّي محامني ملســاعدة مســتخدمي يوتيوب املترّضرين.

يجــب أن متنــع جهــات الطــرف الثالــث متويــل أّي خطــط حكومّيــة ال تضمــن حاميــة حقــوق املحتــوى 

ــة التعبــر. الرقمــّي وحريّ
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عن مركز حملة

ــة  ــىل حامي ــز ع ــة تركّ ــر ربحي ــة غ ــة أهلي ــي مؤسس ــّي ه ــالم االجتامع ــر االع ــريّب لتطوي ــز الع ــة - املرك حمل

الحقــوق الرقمّيــة للفلســطينّيني يف فضــاء االنرتنــت. تبنــي برامجنــا قــدرات الفلســطينّيني للوصــول إىل االنرتنــت 

بشــكٍل آمــٍن، ولبنــاء حمــالت رقمّيــة ناجعــة وملنــارصة الحقــوق الرقمّيــة وحقــوق اإلنســان. يعمــل فريــق عمــل 

حملــة يف القــدس وغــزّة والضّفــة الغربّيــة وإرسائيــل، ويتعــاون بشــكٍل دائــٍم مــع رشكاء محلّّيــني ودولّيــني.

ــني  ــني اإلعالمّي ــادرات الشــعبّية واملهنّي ــع املب ــديّن وم ــع امل ــامت املجتم ــع منظّ ــل م التدريــب والورشــات: نعم

واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني مــن أجــل تعزيــز أمانهــم الرقمــّي، ومــن أجــل بنــاء قدراتهــم يف 

بنــاء الحمــالت العاديّــة والرقمّيــة. دّرب مركــز حملــة مئــات األشــخاص يف فلســطني ويف جميــع أنحــاء منطقــة 

الــرق األوســط وشــامل أفريقيــا مبوضــوع األمــان الرقمــّي وبنــاء الحمــالت الرقمّيــة وروايــة القصــص. 

بنــاء الحمــالت: تنســيق وإدارة حمــالت جامهريّــة واســتخدام املــوارد الرقمّيــة مبواضيــع شــّتى ترتبــط بحقــوق 

الفلســطينّيني. تشــمل الحمــالت كتابــة التقاريــر البحثّيــة واإلنفوغــراف ومقاطــع الفيديــو ومــواد أخــرى. ركّــزت 

إحــدى الحمــالت عــر اإلنرتنــت األكــر نجاًحــا التــي أدرناهــا يف عــام 2019 عــىل العنــف املبنــي عــىل الجنــدر 

ــل  عــر اإلنرتنــت، والتــي وصلــت بشــكٍل عضــوّي إىل 1,000,000 فلســطينّي يف قطــاع غــزّة والقــدس وإرسائي

والضّفــة الغربّيــة. 

ــىل  ــد ع ــارصة تعتم ــرتاتيجّيات من ــر اس ــديّن لتطوي ــع امل ــع املجتم ــة م ــز حمل ــل مرك البحــث والمناصــرة: يعم

ــة،  ــوق الرقمّي ــاكات الحق ــا. نرصــد بشــكٍل أســبوعّي انته ــدول ورشكات التكنولوجي ــر سياســات ال ــة لتغي األدلّ

ــر عــىل  ــور أخــرى تؤثّ ــن أم ــدا ع ــة، ع ــة واملراقب ــوى وخطــاب الكراهّي ــة املحت ــال وإزال ــك االعتق ويشــمل ذل

ــة التعبــر  ــة، وحريّ ــزت عــىل حــّق الوصــول لألســواق االقتصاديّ ــا ركّ ــا يف عــام 2019 أبحاثً الفلســطينّيني. نرن

ــطينّية. ــاالت الفلس ــات واالتّص ــات املعلوم ــة لتقنّي ــى التحتّي ــّي للبن ــالل الرقم ــباب، واالحت للش

منتــدى فلســطين للنشــاط الرقمــّي: ينظّــم مركــز حملــة ســنويًّا مؤمتــًرا يســتمّر ملــّدة أســبوع )كان املؤمتــر رقميًّــا 

ــات  ــع القطاع ــن م ــة متعّددي ــاب مصلح ــني أصح ــوار ب ــز الح ــا( لتعزي ــروس الكورون ــة ف ــام 2020 نتيج يف ع

الحكومّيــة والخاّصــة، ومــع قطاعــات املجتمــع املــديّن واملؤّسســات التعليمّيــة، باإلضافــة إىل قطاعــات أخــرى. 

.www.PDAF.ps ــة عــن مؤمتــر فلســطني للنشــاط الرقمــّي ميكــن زيــارة موقــع ملعلومــات إضافّي
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تواصلوا معنا:
info@7amleh.org | www.7amleh.org

هاتف:

7amleh : تابعونا عىل وسائل الّتواصل االجتامعّي

 +972 (0)774020670 


