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ّ
تنفيذي
ملخص
ّ
يف الســنوات األخــرة ،أفــادت أعــداد متزايــدة مــن الفلســطينيّني أنّــه تـ ّم انتهــاك حقّهــم يف حريّــة التعبــر مــن ِقبَل
منصــات الشــبكات االجتامع ّيــة ،مثــل "فيســبوك" و"واتســآب" و"تويــر" و"يوتيــوب" .وث ّقــت بعــض املنظّــات يف
ّ
عــام  2019حــوا ّيل  1,000انتهــاك ،يشــمل حــذف صفحــات وحســابات ومنشــورات ون ـرات عا ّمــة ،باإلضافــة
إىل تقييــد الوصــول إىل هــذه الصفحــات 1.مــع ذلــك ،بحثــت دراســات قليلــة الديناميك ّيــات واألســباب واآلثــار
ـص فيــا يتعلّــق مبوقــع يوتيــوب .ت ـ ّم
ـطيني ،وباألخـ ّ
ـي الفلسـ ّ
املختلفــة لهــذه االنتهــاكات عــى املحتــوى الرقمـ ّ
ـطيني املنشــور فيــه،
ـي الفلسـ ّ
تصميــم هــذا البحــث لفحــص سياســات ومامرســات يوتيــوب تجــاه املحتــوى الرقمـ ّ
وفحــص فيــا إذا كانــت هــذه السياســات تتــاىش مــع حقــوق اإلنســان بشــكلٍ عــام ،وكيفيّــة تطبيقهــا عــى
ـطيني تحدي ـ ًدا.
املحتــوى الفلسـ ّ
ي .أتاحــت هــذه
تــ ّم تحقيــق أهــداف هــذا البحــث مــن خــال اســتخدام منهج ّيــة البحــث
الكيفــي التأويــ ّ
ّ
ـطيني
املنهجيّــة للباحثــة أن تفحــص بعمــق كيفيّــة تطبيــق سياســات ومامرســات يوتيــوب عــى املحتــوى الفلسـ ّ
الخاصــة بيوتيــوب املتعلّقــة باملحتــوى .ت ـ ّم اختيــار أحــد عــر
يف يوتيــوب ،ومقارنتهــا مــع املعايــر واملقاييــس
ّ
ـي
ُمس ـتَطلَ ًعا إلج ـراء مقابــات عمــق مــن خــال إج ـراء تقنيّــة العيّنــات املتضاعفــة .يشــمل هــذا املنهــج البحثـ ّ
ـي مــا يــي:
الكيفـ ّ
ـص يوتيــوب؛ التهميــش
ـي ،وباألخـ ّ
مراجعــة أدب ّيــات حــول نطــاق واســع مــن انتهــاكات اإلعــام االجتامعـ ّ
ـي ،سياســات ومامرســات يوتيــوب ،انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،تعريــف(ات) االنتهــاكات الرقميّــة،
الرقمـ ّ
خطــاب الكراه ّيــة يف اإلنرتنــت ،التح ـ ّرش عــر اإلنرتنــت ،والعنرصيّــة يف اإلنرتنــت.
أربع مقابالت متع ّمقة مع صحاف ّيني وناشطني يستخدمون اليوتيوب.
مؤسسات غري حكوم ّية.
أربع مقابالت متع ّمقة مع مدافعني عن حقوق اإلنسان يف ّ
ناشطتي نسويّ ّتي.
مقابلتي فرديّ ْتي مع
ْ
ْ
اجتامعي.
مقابلة مع مدير منظّمة إعالم
ّ

1
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ـطيني أعــى بـــ  50%مــن الشــهر الفائــت .ت ّم االســرجاع يف ( 25شــباط،)2020 ،
سوشــال ســتوديو ( 2كانــون أ ّول )2019 ،انتهــاكات املحتــوى الفلسـ ّ
/http://sada.social

املوضوعــي للكشــف عــن أربــع نتائــج رئيســيّة تــ ّم تصنيفهــا إىل  15موضوعــة مــن
تــ ّم اســتخدام التحليــل
ّ
الدرجــة الثانيــة مــن خــال اســتخدام منهج ّيــة "غيويــا" للحصــول عــى "نتائــج نوع ّيــة متامســكة" يف البحــث
االســتقرا ّيئ .نتائــج البحــث الرئيســيّة األربعــة هــي:
)(1

تعريــف غيــر واضــح للعنــف :فهــم إشــكا ّيل وضبــا ّيب ملــا يُعتــر "محتــوى عني ًفــا" اعتــا ًدا عــى سياســات
ـاص.
ـي يف يوتيــوب بشــكلٍ خـ ّ
ـطيني الرقمـ ّ
يوتيــوب .يه ـ ّدد هــذا التعريــف الكثــر مــن املحتــوى الفلسـ ّ

)(2

سياســات وممارســات تمييز ّيــة .مت ّيــز الكثــر مــن املامرســات يف يوتيــوب ضــ ّد محتــوى الفلســطين ّيني.
يشــمل هــذا التميّيــز املــكا ّين ،املراقبــة عاليــة ،والعقــاب مــن خــال إلغــاء القنــوات وحجــب التســييل
النقــدي (.)monetization
ّ

)(3

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

)(4

التكتيــكات وتقن ّيــات الحمايــة المكتســبة .تطويــر معجــم كلــات أو صــور ال ميكــن اســتخدامها يف
منصــات
ـي للمقاطــع الفيديــو عــى ّ
يوتيــوب ،تشــويش الصــور امل ُهـ ّددة بالحجــب ،القيــام بنســخ احتياطـ ّ
أخــرى ( Dailymotionوغريهــا) ،مامرســة الضغــط عــى يوتيــوب مــن خــال قنــوات قانون ّيــة ومنظّــات
حقــوق إنســان.

تعكــس نتائــج البحــث هــذه أنّ سياســات ومامرســات يوتيــوب ال تتــاىش مــع حقــوق اإلنســان بشــكلٍ عــا ّم،
ـاص .لسياســات ومامرســات يوتيــوب آثــار عـ ّدة عــى حقــوق
وحقــوق اإلنســان التابعــة للفلســطين ّيني بشــكلٍ خـ ّ
اإلنســان الرقميّــة للمســتخدمني للفلســطينيّني ،كــا عــى املجتمــع املــد ّين ورشكات الهايتــك وص ّنــاع القــرار
ـي بشــكلٍ عــا ّم ،كــا أنّهــا تؤثّــر
وناشــطي حقــوق اإلنســان واملدافعــن عنهــا ،وعــى مســتخدمي اإلعــام االجتامعـ ّ
عــى األكادمييّــن والباحثــن.
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خلف ّي ّة
املنصــة األمريك ّيــة ملشــاركة مقاطــع الفيديــو ،يف شــهر شــباط مــن عــام  ،2005واشــرتها رشكــة "غوغــل"
تأسســت يوتيــوبّ ،
ّ
يف شــهر ترشيــن الثــاين مــن عــام  2006مقابــل  1.65مليــار دوالر أمري ـيّ ،لتصبــح إحــدى الــركات اآلخــذة يف االزديــاد
التابعــة للرشكــة .غـ ّـرت غوغــل اســمها ليصبــح "ألفابيــت" ( )Alphabetيف عــام  .2015يف عــام  ،2019بلغــت إي ـرادات
2
ألفابيــت  136.819مليــار دوالر أمريـيّ ،وأصبحــت إحــدى الــركات التــي تتم ّتــع بأكــر اإليـرادات يف العــامل.
عــى الرغــم مــن أنّ إيـرادات يوتيــوب بحــدّ ذاتهــا غــر معروفــة ،كشــفت ألفابيــت عــن إيـرادات يوتيــوب يف آذار 2020
بعــد ســنوات مــن إدارة الحمــات ضــدّ الرشكــة ومامرســة الضغــط مــن ِق َبــل هيئــة األوراق املال ّيــة والبورصــات األمريك ّيــة.
ي يف عــام  ،2019وأنّهــا
أظهــر هــذا الكشــف أنّ إعالنــات يوتيــوب حقّقــت إيــرادات بقــدر  15.15مليــار دوالر أمريــ ّ
ي يف الربــع األ ّول مــن العــام فقــط .هــذا ال يشــمل اإليـرادات التــي ال تعــود لإلعالنــات،
حقّقــت  4.72مليــار دوالر أمريـ ّ
مثــل االش ـراكات يف "يوتيــوب تيفــي" ( )YouTube TVالتــي تُشــمل ضمــن قســم إي ـرادات آخــر تابــع لغوغــل .قــال
ســاندر بيتشــاي ،املديــر التنفيــذ ّي لرشكــة ألفابيــت ،إنّ الرشكــة تشــمل مليــو ّين مشــرك يدفعــون لـ"يوتيــوب تيفــي" ،وأنّ
ي مــن اشـراكات اليوتيــوب
معــدل التشــغيل يف الرشكــة يف ال ُّربــع األخــر مــن عــام  2019وصــل إىل  3مليــارات دوالر أمريـ ّ
ومــن إيـرادات أخــرى غــر متعلّقــة باإلعالنــات.
كل دقيقــة 3،وتـ ّم تســجيل أكــر مــن  31مليــون قنــاة يوتيــوب يف
تُرفــع إىل يوتيــوب حــوا ّيل  500ســاعة فيديــو يوتيــوب يف ّ
عــام  .2019مــع منــو شــعب ّية وتأثــر محتــوى الفيديــو عــر اإلنرتنــت ،أصبحــت يوتيــوب إحــدى أكــر القنــوات أهم ّيـ ًة لنــر
مقاطــع الفيديــو .مــع ذلــك ،علــت أصــوات نقد ّيــة عديــدة حــول سياســات ومامرســات يوتيــوب بشــأن إدارتهــا وحرصهــا
ملحتوياتهــا .بشــكلٍ عــا ّم ،واجــه يوتيــوب نقــدً ا حــول خوارزم ّياتــه تــؤ ّدي إىل إدامــة مقاطــع فيديــو تــر ّوج لنظريّــات املؤامــرة
منصــة ملقاطــع فيديــو تســتهدف األطفــال ظاهر ًّيــا ،ولك ّنهــا تحتــوي عــى محتــوى عنيــف و/أو يحتــوي
واألكاذيــب 4،ولتوفــر ّ
عــى إيحــاءات جنسـ ّية تشــمل شــخص ّيات شــعب ّية 5،باإلضافــة لسياســات ومامرســات متناقضــة أخــرى عــى منصــة يوتيــوب.

سياسات يوتيوب :متحيّزة وتمييزيّة
إرشــادات منتــدى يوتيــوب للجمهــور هــي عبــارة عــن سياســات ت ـ ّم ذكرهــا عــى منصــة يوتيــوب للحفــاظ عــى يوتيــوب
كمنصــة “ممتعــة وســائغة للجميــع” .تتض ّمــن اإلرشــادات والسياســات األربــع الرئيسـ ّية املدرجة يف إرشــادات منتــدى يوتيوب
الحساســة ،املحتــوى العنيــف أو الخطــر ،والســلع
مــا يــي :الرســائل غــر املرغــوب بهــا والسياســات التضليل ّيــة ،املواضيــع ّ
الخاضعــة للرقابــة .مــع ذلــك ،اتّهــم العديــدون يوتيــوب بحــذف مقاطــع فيديــو ال تنــدرج بشــكلٍ واضــح ضمــن أ ِّي مــن هــذه
اإلرشــادات .عــى ســبيل املثــال ،خــال حـراك "حيــاة الســود مه ّمــة" ( ،)Black Lives Matterتـ ّم حــذف مقطــع فيديــو فتــاة
6
يوتيوبــر ســمراء البــرة اســمها  RedPillBlackمــن اليوتيــوب ،انتقــدت فيــه العنرص ّيــة املو ّجهة ضــدّ ذوي البرشة الســمراء.
إلياس ،ج 3( .شباط .)2020 ،أرباح ألفابيت .CNBC .ت ّم االسرتجاع يف ( 20شباط ،)2020 ،من
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2
https://www.cnbc.com/2020/02/03/alphabet-googl-earnings-q4-2019.html
 3فانك ،م 31( .كانون ثانٍ  .)2020 ،كم قناة يوتيوب يوجد هناك؟  .Tubicsت ّم االسرتجاع يف ( 15كانون أ ّول ،)2019 ،من
/https://www.tubics.com/blog/number-of-youtube-channels
 4وونــغ ،ج .وليفــن ،س 25( .كانــون أ ّول .)2019 ،يتع ّهــد يوتيــوب بالتوصيــة عــى مقاطــع فيديــو نظريّــة املؤامــرة بشــكلٍ أقـ ّـل .الغارديــان .تـ ّم
االسـترجاع يف( ( 16كانــون أ ّول )2019 ،مــن �https://www.theguardian.com/technology/2019/jan/25/youtube-conspiracy-the
ory-videos-recommendations
 5أورفانيديــس ،ك .و 23( .آذار )2018 ،مــا زال يوتيــوب لألطفــال مفعـ ًـا بالــدم ،واالنتحــار وأكل لحــوم البــر .WIRED .تـ ّم االســرجاع يف (15
كانــون أ ّول ،)2019 ،مــن https://www.wired.co.uk/article/youtube-for-kids-videos-problems-algorithm-recommend
 6ها ِمــل .ج 3( .ترشيــن أ ّول )2017 ،ليســقط "األنبــوب" يوتيــوب يطلــق بهــدوء برنامــج "رقابــة" جديــد يهــدف إىل "تقييــد" املنال ّيــة ملقاطــع
فيديــو .The Sun .تــ ّم االســرجاع يف ( 15كانــون أ ّول ،)2019 ،مــن https://www.thesun.co.uk/tech/4372177/youtube-accused-of-
/censorship-over-controversial-new-bid-to-limit-access-to-videos

كان رد يوتيــوب أنّ مقطــع الفيديــو املذكــور ينتهــك إرشــادات منتــدى يوتيــوب ،ولذلــك ت ـ ّم حذفــه .ســألت اليوتيوبــر
يوتيــوب عــى التويــر" :مــاذا يعنــي عندمــا تبــدأ رشكــة ميلكهــا أصحــاب بــرة بيضــاء وأغنيــاء مبراقبــة أصحــاب البــرة
الســمراء؟ هــل يعنــي هــذا تف ـ ّوق العــرق األبيــض الــذي يجــب أن أخــاف منــه؟".
بــدأت تظهــر قصــص مامثلــة للمراقبــة بعــد أنّ ط ّبــق يوتيــوب سياســة محتــوى الكراه ّيــة الجديــد يف أيلــول  .2019كشــفت
7
ألكســاندر ( )2019أنّــه ت ـ ّم حــذف أكــر مــن  100,000مقطــع فيديــو و 17,000قنــاة بعــد انطــاق السياســة الجديــدة.
عــى الرغــم مــن ن ّيــة يوتيــوب حظــر أ ّي محتــوى عنــر ّي ،مل تُحــذف بعــض مقاطــع الفيديــو املُســيئة والتمييزيّــة بحســب
معايــر هــذه السياســة .يشــمل هــذا العديــد مــن الرســائل التــي تعـ ّـر عــن الكراه ّيــة ورهــاب املثل ّيــة التــي تع ـ َّرض لهــا
ي معــروف ،بســبب كتاباتــه وإنتاجاتــه ،والســتضافته سلســلة " ،"Vox Strikethroughيف
كارلــوس مــازا ،وهــو منتــج أمريـ ّ
8
املنصــة .يف ر ّده عــى هــذه اال ّدعــاءات ،قـ ّرر يوتيــوب أنّ أيًّــا مــن هــذه الرســائل مل تخالــف رشوط خدمــة املوقــع.
هــذه ّ
ـي شــعب ّي ًة 9.أعلــن
وجــد بحــث أُجــري يف فلســطني ودرس  1,475ع ّينــة أنّ يوتيــوب هــو ثــاين أكــر ّ
منصــة إعــام اجتامعـ ّ
ـكل ،وعــدد املشــاركني ،وعــدد
التقريــر أيضً ــا عــن أكــر اليوتيوبــرز تأث ـ ًرا يف فلســطني اســتنا ًدا إىل عــدد املشــاهدات الـ ّ ّ
مقاطــع الفيديــو املنشــورة 10.تعــود أكــر قنــوات اليوتيــوب مشــاهد ًة يف فلســطني إىل قطــاع الرتفيــه ،وتشــمل :جــال
العمــوايس ،Fozi and Mozi ،وطــن َع وتــر ،موقــع كيفــك ،وقنــوات إخبار ّيــة أخــرى كصحيفــة القــدس ،شــبكة م ًعــا،
عســاف ونويــل
الفلســطين ّية ( TV، Student’s Snapفضائ ّيــة الكتــاب) ،وقنــوات بعــض الف ّنانــن الشــعب ّيني مثــل مح ّمــد ّ
خرمــان ،ونيكــوالس عنــر 11.مــن املثــر لالنتبــاه أنّ لــدى املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان واملنظّــات غــر الحكوم ّيــة
والصحاف ّيــن يف فلســطني محتــوى منخفــض األداء للغايــة ،ويف معظــم الحــاالت ال يوجــد لهــم أ ّي حضــور يف يوتيــوب.
ال توجــد دراســات ســابقة أو بيانــات ثانويّــة درســت مشــاهدة الفلســطين ّيني واســتخدامهم لليوتيــوب .مــن األبحــاث
القليلــة التــي أُجريــت يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،كان بح ًثــا ك ّم ًّيــا أُجــري عــام  2018عــن حالــة اإلعــام
ـي يف الــرق األوســط (رادكليــف وبــروين 12.)2019 ،كشــف بروفيســور رادكليــف أنّ معــدّ ل مســتخدمي يوتيــوب
االجتامعـ ّ
يف الــرق األوســط ازداد بنســبة  160%يف الســنوات الثــاث األخــرة ،مــع أكــر مــن  200قنــاة يوتيــوب يف املنطقــة تشــمل
أكــر مــن مليــون مشــرك 13.عــى الرغــم مــن شــعب ّية يوتيــوب يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،ت ـ ّم اتّهــام
الرشكــة باتّبــاع ســلوك عنيــف ومتييــز ّي ،يشــمل ذلــك حــذف مقاطــع فيديــو تصـ ّور جرائــم الحــرب خــال الحــرب الســوريّة
وتشــمل أدلّــة عــى هجومــات كيامويّــة (دهــان )2018 ،مــن خــال إزالــة مقطــع فيديــو يوتيــوب مــن الهجــوم املُبلــغ عنــه
يف دومــا ،ســوريا 14.عــاوة عــى ذلــك ،أفــادت قنــاة الجزيــرة يف أيلــول  2018أنّ يوتيــوب أغلــق قنــوات داعمــة للحكومــة
15
الســوريّة ،مثــل قنــاة  ،SANA TVومق ّرهــا يف دمشــق (الجزيــرة.)2018 ،
 7ألكســاندر ،ج 3( .أيلــول .)2019 ،حــذف أكــر مــن  17,000منــذ تطبيــق سياســة محتــوى الكراهيّــة الجديــد .THE VERGE .تـ ّم االســرجاع يف
( 16كانــون أ ّول ،)2019 ،مــن �https://www.theverge.com/2019/9/3/20845071/youtube-hateful-content-policies-chan

nels-comments-videos-susan-wojcicki

 8نــرة داخليّــة 6( .حزيـران .)2019 ،كارلــوس مــازا مــن فوكــس يســتدعي يوتيــوب بســبب مقاطــع فيديــو ســتيفني كـراودر .تـ ّم االســرجاع يف
( 16كانــون أ ّول )2019 ،مــن https://www.youtube.com/watch?v=Ksqcbij8SOE
 9سوشال ستوديو 30( .كانون ثانٍ  .)2017 ،تقرير سوشال ستوديو يف فلسطني .ت ّم االسرتجاع يف ( 16كانون أ ّول ،)2019 ،من

https://socialstudio.me/wp-content/uploads/2017/04/SMRP2016-Eng.pdf
 10نفس املصدر
 11نفس املصدر
ـي يف الــرق األوســط [أوناليــن] .ت ـ ّم االســرجاع يف ( 17كانــون أّول ،)2019 ،مــن
 12رادكليــف ،د .وبــروين ،ب .)2018( .حالــة اإلعــام االجتامعـ ّ
https://www.academia.edu/38269463/State_of_Social_Media_Middle_East_2018
 13نفس املصدر
 14دهــان ،ن 13( .نيســان .)2018 ،اتّهــام يوتيــوب بحــذف أدلّــة عــن الهجــوم الكيــاو ّي األخــر يف ســوريّا .Middle East Eye .تـ ّم االســرجاع يف ( 16كانــون
أ ّول )2019 ،مــن https://www.middleeasteye.net/news/youtube-accused-removing-evidence-latest-syria-chemical-attack
 15الجزيــرة ( 10أيلــول )2018 ،يوتيــوب يُغلــق قنــوات داعمــة للحكومــة الســوريّة .Aljazeera .ت ـ ّم االســرجاع يف ( 16كانــون أ ّول ،)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
منصــة بالغــة األهم ّيــة للمدافعــن عــن حقــوق اإلنســان ،الذيــن يوثّقــون انتهــاكات حقــوق اإلنســان
كان موقــع يوتيــوب ّ
ويشــاركون هــذه االنتهــاكات عــر اليوتيــوب ،آملــن برفــع الوعــي العــام والضغــط عــى مــن تقــع عليهــم املســؤول ّية.
رض مبجهــود أرشــفة وتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان .تحــدّ د
ولكــن ،متّــت إزالــة بعــض املحتويــات التــي رفعوهــا ،مـ ّـا أ ّ
16
الكثــر مــن السياســات التــي نرشهــا يوتيــوب مــا هــو نــوع املحتــوى الــذي مــن املر ّجــح أن تتـ ّم إزالتــه .ومــع ذلــك ،فــإنّ
تعريــف "محتــوى مصـ ّور أو يضــم مشــاهد عنــف" تحديــدً ا هــو تعريــف غامــض ومضلّــل غال ًبــا.
يف عــام  ،2017أصبحــت إج ـراءات اإلدارة يف يوتيــوب أكــر تعقيــدً ا .بــدأ موقــع يوتيــوب يعتمــد عــى تعلّــم آ ّيل وذكاء
ـي لإلبــاغ عـ ّـا يُسـ ّمى "محتــوى غــر الئــق" .كانــت إحــدى تربيـرات الرشكــة لهــذه السياســة هــي أنّ التعلّــم اآل ّيل
اصطناعـ ّ
ـي قــد يكونــان أكــر نجاعـ ًة يف اكتشــاف املحتــوى غــر الالئــق ،حيــث أنّــه يتــم رفــع كم ّيــات هائلــة مــن
والــذكاء االصطناعـ ّ
كل دقيقــة ،مـ ّـا يجعــل مراجعتهــا بشــكل يــدو ّي أم ـ ًرا مســتحيالً .توضّ ــح ضيــاء ك ّيــايل التــي تعمــل
مقاطــع الفيديــو يف ّ
يف منظّمــة حقــوق اإلنســان  Witnessأنّــه "أصبحــت سياســة إدارة املحتــوى يف يوتيــوب ســيفًا ذا حدّ يــن ،تـ ّم اســتخدامه
إليقــاع محتــوى حقــوق اإلنســان الــرور ّي يف الشــبكة" 17أضافــت ك ّيــايل أنّــه ّربــا تكــون الحواســيب فائقــة النجاعــة يف
اكتشــافها للعنــف ،ولك ّنهــا ليســت دقيقــة كالبــر ،حيــث أنّــه ال ميكنهــا أن تعــرف مــا إذا كان املحتــوى دعايــة لداعــش أ ّم
أنّــه دليــل مهــم النتهــاك حقــوق اإلنســان 18.هنــاك تداعيــات جديّــة لحــذف مقاطــع فيديــو يف يوتيــوب خــال األزمــات
أو الحــرب ،والتــي مــن شــأنها أن تــؤ ّدي إىل حــذف وثائــق تاريخ ّيــة ومرئ ّيــة وحــذف أدلّــة حاســمة يف املحاكــات الالحقــة.
وخصوصــا يف ســوريا ،شُ ــهدت و ُوثِّقــت عــدّ ة انتهــاكات رقم ّيــة مــن ِق َبــل يوتيــوب .أدار هــادي
ـي،
ً
عــى املســتوى اإلقليمـ ّ
الخطيــب ،وهــو صحــايفّ ومصـ ّور ســور ّي ،أرشــيف مقاطــع فيديــو توثّــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســوريا ،حيــث أنّــه
تح ّقــق مــن مئــات الهجومــات الكيامويّــة التــي قامــت بهــا الحكومــة الســوريّة ووثّقهــا كدليــل مــر ّيئ وشــهادة موثّقــة
ملقاضــاة مرتكبــي جرائــم الحــرب 19.كان الخطيــب وفريقــه قــد ج ّمعــوا  1.5مليــون مقطــع فيديــو يف عــام  2018عندمــا
الحظــوا أنّــه متّــت إزالــة أكــر مــن  200,000مقطــع فيديــو ،أو  10%مــن املقاطــع املجموعــة ،وأنّ هــذه مقاطــع الفيديــو
قــد اختفــت مــن يوتيــوب 20.عــى العكــس مــن ذلــك ،تبقــى الكثــر مــن مقاطــع الفيديــو عــن جيــش االحتــال يف يوتيــوب،
ـض النظــر عــن احتفائهــا الرصيــح بالعســكرة وبالعنــف .أصبــح هــذا التط ـ ّور غــر املق ّيــد للمحتــوى العنيــف طبيع ًّيــا
بغـ ّ
21
منصــة تق ّيــد
لدرجــة أنّــه أصبــح االحتفــاء والرتويــج وإعــان العنــف والحــرب والقتــل وحمــل الســاح أمـ ًرا مســمو ًحا يف ّ
إرشــادات املنتــدى فيهــا الصــور العنيفــة .إحــدى أكــر انتهــاكات املحتــوى يف يوتيــوب إثــار ًة للدهشــة هــي "Alpha
 "Gun Modelsالتــي تُديرهــا عارضــة األســلحة اإلرسائيل ّيــة أوريــن جــويل ،والتــي لديهــا أكــر مــن  400,000متابــع عــى
22
االنســتغرام ،وقنــاة يوتيــوب شــهرية عنوانهــا " "I am the Queen of Gunsوالتــي لديهــا أكــر مــن  2.87ألــف مشــرك.
عن يوتيوب .السياسات واألمان .يوتيوب .ت ّم االسرتجاع يف ( 16كانون أ ّول ،)2019 ،من

16
https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines
 17نفس املصدر
 18نفس املصدر
 19نيويــورك تاميــز ( 23ترشيــن أ ّول )2019 ،ملــاذا ميحــي يوتيــوب التاريــخ؟ | مقــال رأي نيويــورك تاميــز .تـ ّم االســرجاع يف ( 16كانــون أ ّول،)2019 ،
من https://www.youtube.com/watch?v=WOzNCaHlW4I
 20نفس املصدر
( Zig123ize 21آب  )2017 ،4جنديّات إرسائيل ّيات يقمن بتدريب لياقة بدن ّية .ت ّم االسرتجاع يف ( 18كانون أ ّول ،)2019 ،من
https://www.youtube.com/watch?v=GFYSzCJN4Zs
( i24NEWS English 22شــباط )2019 ، 18عارضــة االنســتغرام اإلرسائيليّــة أصبحــت مشــهورة جـدًّا يف اإلنرتنــت وتتو ّجــه للتجــارة .تـ ّم االســرجاع
يف ( 18كانــون أ ّول ،)2019 ،مــن https://www.youtube.com/watch?v=Z2K8gNyhO74
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خطاب الكراهيّة والتح ّرش والعنصريّة في اإلنترنت
تهــدف هــذه الدراســة أيضً ــا إىل اكتشــاف وبحــث خطــاب الكراه ّيــة يف اإلنرتنــت املو ّجــه ضــدّ الفلســطين ّيني وفلســطني يف
ـم تعريفــه وتصنيفــه يف األدب ّيــات الســابقة ككراه ّيــة ســيربيان ّية ،خطــاب مــيء،
يوتيــوب .خطــاب الكراه ّيــة ،أو كــا تـ ّ
أو خطــاب مــؤ ٍذ (باليــا 23)2019 ،هــو أمــر راســخ يف مواقــع الشــبكات االجتامع ّيــة بنطــاق واســع ،كــا أنّــه ينشــأ بهــا.
تختلــف تعريفــات خطــاب الكراه ّيــة يف األدب ّيــات املختلفــة .بشــكلٍ عــام ،ميكننــا أنّ نع ـ ّرف خطــاب الكراه ّيــة عــر
ـي ،التمييــز ،والعنرصيّــة يف
اإلنرتنــت كتعــرض مجموعــة مع ّينــة عــى عــدوان ،االنحيــاز ،كــره األجانــبّ ،
التعصــب الجنـ ّ
فضــاء اإلنرتنــت .يف األدب ّيــات الحديثــة ،يُص ّنــف أحــد التعريفــات خطــاب الكراه ّيــة كنــوع مــن الخطــاب الــذي يحــدث
ـي) بن ّيــة الته ّجــم عــى شــخص أو عــى مجموعــة عــى
عــر اإلنرتنــت (عــى ســبيل املثــالّ ،
منصــات اإلعــام االجتامعـ ّ
ـي واإلعاقــة أو الجنــدر (جونســون ،ليهــي،
أســاس ِســات مع ّينــة ،كالعــرق والديــن واألصــول اإلثن ّيــة وامليــول الجنـ ّ
جونســون ريســريبو ،فيالســكيز ،جينــغ ،مانريــي ،ديفكوتــا ،ووتــي 24.)2019 ،تعـ ّرف تعريفــات أخــرى ،كتعريــف باليــا
( ،)2019خطــاب الكراه ّيــة كمحتــوى غــر مرغــوب بــه يظهــر يف مواقــع الشــبكات االجتامع ّيــة ،وعمل ّيــة التقليــل مــن
قيمــة شـ ٍ
ـي عــى أســاس عــدّ ة خصــال التــي مــن املمكــن أن تشــمل ،عــى ســبيل املثــال
ـخص يف ّ
منصــات االعــام االجتامعـ ّ
ـي ،األصــول اإلثن ّيــة والقوم ّيــة.
ال الحــر ،الديــن  ،الهويّــة الجندريّــة ،العــرق ،اإلثن ّيــة ،امليــول الجنـ ّ
ـي ،يف عــام  2019عــن ازديــاد خطــاب الكراه ّيــة الــذي يســتهدف
أفــاد حملــة -املركــز العــر ّيب لتطويــر االعــام االجتامعـ ّ
ي 25.أظهــرت النتائــج أنّــه يُنــر محتــوى يتض ّمــن خطــاب كراه ّيــة ضــد
ـي اإلرسائي ـ ّ
الفلســطين ّيني يف اإلعــام االجتامعـ ّ
االجتامعــي اإلرس ّ
ائيــي  495,000منشــو ًرا يشــمل
كل  64ثانيــة 26.خــال عــام  ،2019نُــر يف االعــام
الفلســطين ّيني ّ
ّ
27
ـايس لالنتخابــات اإلرسائيل ّيــة.
الشــتائم والعنرصيّــة والتحريــض ضــدّ الفلســطين ّيني ،وبإشــارة بشــكلٍ أسـ ٍّ
حادثــة أخــرى تشــر لخطــاب الكراه ّيــة والتحريــض وتكشــف ازدواج املعايــر الــذي ي ّتبعــه يوتيــوب هــو مقطــع الفيديــو
ـزي الــذي نرشتــه رشكــة "هوديــز" اإلرسائيل ّيــة 28.قامــت هوديــز ،وهــي ماركــة مالبــس إرسائيل ّيــة ،برتويــج مقطــع
التمييـ ّ
فيديــو معــادي لإلســام عــى يوتيــوب ،ومــا زال مقطــع الفيديــو هــذا عــى الشــبكة ح ّتــى اآلن .تُشــاهد عارضــة األزيــاء
اإلرسائيل ّيــة بــار رفائيــي يف مقطــع الفيديــو وهــي تزيــل نقابًــا قبــل اســتعراضها ملالبــس مختلفــة ،وقبــل أن تنتهــي
اإلعالنــات بالشــعار "الحريّــة أساسـ ّية".بعد أن شــاركت رفائيــي مقطــع الفيديــو املكـ ّون مــن ثالثــن ثانيــة عــى صفحتهــا
ـم إحصــاء حــوا ّيل ثالثــة ماليــن متابــع (دميوبولــوس 29.)2018 ،ســيلفيا خان-مالــك ،وهــي ُمحــارضة زميلة
يف الفيســبوك ،تـ ّ
ـلم :تاريــخ ثقــايفّ للنســاء ذوات اللــون واإلســام
لدراســات الجنــدر يف جامعــة روتجــرز ،ومؤلّفــة الكتــاب "أن تكــون مسـ ً
األمريـيّ" ،أعربــت عــن رأيهــا بهــذا الشــأن بطريقــة رصيحــة أكــر .قالــت خان-مالــك وهــي تضحــك ضحكــة حزينــة:
ـؤش لنمــط تفكــر كســول جــدًّ ا و ُمسـطَّح ومعــدوم الخيــال ،ونحــن
"كان ر ّد فعــي األ ّول أنّ هــذا ممــل .إنّ هــذا مـ ّ
عدايئ وعنيف.163-172 :45 ،
 23باليا ،ك )2018( .الكراه ّية السيربيان ّية :مراجعة وتحليل محتوى السرتاتيج ّيات تدخّل ،وسلوك ّ
 24جونســون ،ن ،.ليهــي ،ر ،.جونســون ريســريبو ،ن ،.فاليســكيز ،ن ،.جينــغ ،م ،.مانريــي ،ب ،.ديفكوتــا ،ب ،.ووتــي ،س )2019( .املرونــة الخفيّــة
وديناميكيّــات التكيّــف يف بيئــة الكراهيّــة العامليّة عــر اإلنرتنــت.Nature. 573: 261-265 ،
ـؤش العنرصيّــة والتحريــض يف الشــبكات االجتامع ّيــة اإلرسائيل ّيــة للعــام :2019
ـي ،مـ ّ
 25حملــة ( .)2020املركــز العــريب لتطويــر االعــام االجتامعـ ّ
االنتخابــات كانــت الســبب الرئيــي بازديــاد التحريــض ضــد العــرب والفلســطينيني [أوناليــن] https://7amleh.org/2020/02/27/index-of-

/racism-and-incitement-2019-israeli-elections-were-the-primary-reason-for-increasing-incitement-against-arabs

تـ ّم االســرجاع يف ( 4كانــون الثــاين.)2020 ،
 26نفس املصدر
 27نفس املصدر
( Hoodies 28ترشين أ ّول  .FREEDOM IS BASIC )2019 ،29ت ّم االسرتجاع يف ( 25كانون أ ّول ،)2019 ،من
https://www.youtube.com/watch?v=_qIOGJjKFiU

ـري" و"كســول" .DAILY BEAST .ت ـ ّم
 29دميوبولــوس ،أ 31( .ترشيــن أ ّول )2018 ،شــجب إعــان إزالــة نقــاب بــار رفائيــي عــى أنّــه :عنـ ّ
االســرجاع يف ( 25كانــون أ ّول ،)2019 ،مــن https://www.thedailybeast.com/bar-refaelis-niqab-removing-ad-denounced-as-racist-
and-lazy?ref=scroll
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يتــم تنظيــم مشــاعر الغضــب أو
عالقــون يف هــذا النمــط مــن التفكــر يف محادثــات عــدّ ة يف أيّامنــا هــذه" 30.مل ّ
رصحــت إحــدى
أي منظّمــة مع ّينــة ،بــل تـ ّ
النقــد مــن ِق َبــل ّ
ـيّ .
ـم التعبــر عنهــا مــن ِق َبــل أف ـراد يف االعــام االجتامعـ ّ
التغريــدات" :لقــد حقّقتــم للتـ ّو إحــدى أعــى درجــات الغبــاء والعنرصيّــة!" ،بينــا نُـ ِ
ـر يف تغريــدة أخــرى" :ال بــدّ
أنّ هــذا أكــر اإلعالنــات جهـاً وعنرصيّــة شــاهدتها يف حيــايت ،وال أصــدّ ق أنّ رشكــة بأكملهــا قــد صادقــت عــى هــذا...
أشــعر بالقــرف وتغيــب ع ّنــي الكلــات"( .جارفيــز 31.)2018 ،ومــع ذلــك ،بقــي هــذا اإلعــان يف يوتيــوب.
ينتــر أيضً ــا خطــاب الكراه ّيــة ضــدّ النســاء عــر اإلنرتنــت ،أو مــا يُسـ ّمى "كراه ّيــة النســاء عــر اإلنرتنــت" ،يف يوتيوب،
ـازي 32.يف اليوتيــوب ،باإلضافــة
وكــا تكشــف جــن ( )2017أصبــح هــذا الخطــاب أكــر عدوان ّيــة باملعنــى الحــريفّ واملجـ ّ
منصــات أخــرى عــر اإلنرتنــت ،يشــمل الخطــاب الــكاره للنســاء محتــوى انتــر بشــكلٍ رسيــع بعــد أنّ احت ّجــت
إىل ّ
نســاء ونســويّات فلســطين ّيات ضــد قتــل إرساء غريّــب الشــنيع يف آب  .2019خرجــت آالف النســاء مبسـرات يف عــدّ ة
مــدن فلســطين ّية بحملــة عنوانهــا "طالعــات" ،حامــات الشــعار "وطــن حــر ،نســاء ح ـ ّرة" ،و"ال وجــود لوطــن ح ـ ّر
ّإل بنســاء حـ ّرة" .لألســف ،كانــت هنــاك منشــورات كارهــة للنســاء ُو ِّجهــت ضــدّ الناشــطات النســويّات وحملتهــن يف
ـوي والتشــهري بــه.
يوتيــوب ،ولعبــت هــذه املنشــورات دو ًرا ســلب ًّيا يف ذ ّم النشــاط النسـ ّ

ـرح "الحريّــة أساس ـ ّية" يُثــر الجــدل.
 30جارفيــز ،ج 31( .ترشيــن أ ّول )2018 ،إعــان هوديــز ببطولــة بــار رفائيــي وهــي تزيــل النقــاب وتـ ّ
 .Evening Standardتـ ّم االســرجاع يف ( 25كانــون أ ّول ،)2019 ،مــنhttps://www.thedailybeast.com/bar-refaelis-niqab-removing-

ad-denounced-as-racist-and-lazy?ref=scroll
 31نفس املصدر
(وبهيمي).a Short (and Brutish) History. SAGE Publications Ltd .
 32جني ،إ )2017( .كراهيّة النساء عرب اإلنرتنت :تاريخ قصري
ّ
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المنهج ّية
ـي استكشــايفّ يهــدف إىل بحــث سياســات ومامرســات يوتيــوب فيــا يتعلّــق بالحقــوق الرقم ّيــة
هــذا البحــث هــو بحــث كيفـ ّ
ـي التأوي ـ ّي ملعالجــة أهــداف البحــث .يتيــح
للفلســطين ّيني بشــكلٍ أفضــل .بالتــايل ،يت ـ ّم اســتخدام منهج ّيــة البحــث الكيفـ ّ
تطبيــق املنهج ّيــة الكيف ّيــة التأويل ّيــة للباحــث استكشــاف سياســات ومامرســات يوتيــوب التــي ت ـ ّم تطبيقهــا عــى املحتــوى
ـق مــا .باإلضافــة إىل ذلــك ،تتيــح لنــا البيانــات النوع ّيــة أن نفهــم بشــكلٍ أفضــل معايــر يوتيــوب،
ـطيني يف يوتيــوب بعمـ ٍ
الفلسـ ّ
ومعايــر إدراج أو اســتبعاد محتــوى الفلســطين ّيني يف يوتيــوب.

سؤال وأهداف البحث
يهــدف البحــث باألســاس الستكشــاف سياســات ومامرســات يوتيــوب بشــأن الحقــوق الرقم ّيــة للفلســطين ّيني بشــكلٍ أفضــل
مــن خــال التط ـ ّرق إىل ثالثــة أهــداف رئيس ـ ّية:
خاص؟
كيف تتامىش سياسات ومامرسات يوتيوب مع حقوق اإلنسان بشكلٍ عام ،ومع حقوق الفلسطين ّيني بشكلٍ ّ
الفلسطيني يف اليوتيوب؟
كيف ت ّم تطبيق سياسات ومامرسات يوتيوب عىل املحتوى
ّ
الفلسطيني يف املوقع؟
ما هي معايري إدراج أو استبعاد املحتوى يف يوتيوب املتعلّقة باملحتوى
ّ

وحدة التحليل واختيار المشاركين (تقنيّة اختيار العيّنات)
ت ـ ّم اختيــار املُس ـ َتطلَعني مــن خــال إج ـراء تقن ّيــة الع ّينــات املتضاعفــة (براميــان وبيــل 33.)2007 ،وف ًقــا لبيلــك ( ،)2006مــن
خــال أخــذ ع ّينــات هادفــة ،يهــدف الباحــث إىل اختيــار ع ّينــات املُسـ َتطلَعني بطريقــة اسـراتيج ّية ،بحيــث يكــون املشــركون
34
يف الع ّينــات عــى درايــة باألهــداف التــي يطرحهــا البحــث.
تـ ّم اختيــار ع ّينــة مك ّونــة مــن  11مســتطلَ ًعا (أنظــر جــدول رقــم  1لالطّــاع عــى بروفيــات املُسـ َتطلَعني) ملقابلتهــم بنــا ًء عــى
خصائصهــم املتن ّوعــة وأهم ّيتهــا لفهــم أهــداف البحــث املو ّجهــة (بيلــك 35.)2006 ،تـ ّم النظــر يف التوزيــع الجغـرايفّ ومعايــر
الجنــس يف عمل ّيــة أخــذ الع ّينــات ،عــى الرغــم مــن أنّ عمــق االســتجابة كان أكــر أهم ّيــة مــن ترتيــب الع ّينــات بطريقــة
تحسســ ّيتني لتعزيــز الحساســ ّية النظريّــة ،والختبــار املوضوعــات املنبثقــة
صارمــة .أجــرت الباحثــة
مقابلتــن متع ّم ْ
ْ
قتــن ّ
ولتحســن بروتوكــول املقابــات.
33
34
35

التجاري.Oxford: Oxford University Press ،
براميان ،أ .وبيل ،إ .)2007( .منهج ّيات البحث
ّ
بيلك ،ر .و )2006( .دليل منهجيّات البحث الكيفي يف التسويق.Cheltenham: Edward Elgar .
نفس املصدر
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رقم املقابلة

االسم

املهنة

النشاط عىل يوتيوب

مقابلة رقم 1

أحمد

صحايفّ وناشط

 5.93ألف مشرتك
 703مقطع فيديو
 1,305,584مشاهدة
انض ّم يف  9كانون ثانٍ 2018 ،

مقابلة رقم 2

خالد

صحايفّ ومص ّور

 49.7ألف مشرتك
 179مقطع فيديو
 3,649,982مشاهدة
انض ّم يف  24شباط2013 ،

مقابلة رقم 3

وليد

صحايفّ

 76.3ألف مشرتك
 168مقطع فيديو
 37,818,147مشاهدة
انض ّم يف  23ترشين أ ّول2008 ،

مقابلة رقم 4

يزن

عضو يف مركز صدى سوشال

مح ّرر مسؤول يف قناة القدس اإلخباريّة
قناة القدس اإلخبار ّية:
 64.2ألف مشرتك
 21,751,761مشاهدة
انض ّمت يف  28أيلول2011 ،

مقابلة رقم 5

مجد

 14.4ألف مشرتك
مص ّمم غرافيك يف وزارة التعليم
والتعليم العايل ومدافع عن حقوق  271مقطع فيديو
 4,722,162مشاهدة
اإلنسان (بتسيلِم)B'Tselem-
انض ّم يف  11نيسان2010 ،

مقابلة رقم 6

عامر

ناشط يوتيوب

مقابلة رقم 7

مها

نسويّة وناشطة

مقابلة رقم 8

إميان

نشويّة وناشطة

مقابلة رقم 9

نور

ناشــطة حقــوق إنســان يف منظّمــة
Witness

مقابلة رقم 10

باربرا

تعمل يف منظّمة Article 19

مقابلة رقم 11

جابريال

تعمل يف منظّمة Article 19

أدوات جمع البيانات والقياس
ـم تنظيــم "مو ِّجــه نقــاش" حــول أهــداف وغايــات الدراســة.
اســتندت املقابــات املتع ّمقــة عــى جــدول شــبه منظّــم ،وتـ ّ
ـم تســجيل ونســخ هــذه املقابــات .تراوحــت مــدّ ة املقابــات بــن 30-60
بتوســع وعمــق ،وتـ ّ
متّــت مقابلــة املُسـ َتطلَعني ّ
دقيقــة .أُجريــت بعــض املقابــات وج ًهــا لوجــه ،وأجريــت مقابــات أخــرى مبســاعدة الكمبيوتــر مــن خــال تطبيــق
ـي يُدعــى " ."jit.siأُجريــت املقابــات مبســاعدة الحاســوب بســبب البعــد الجغ ـرايفّ بــن الباحثــة
نظري-إىل-نظــر هاتفـ ّ
36
مــا أتــاح إمكان ّيــة ترتيــب األســئلة
معــنّ ،
واملُســ َتطلَعني (كفــال وبرينكــان .)2009 ،مل تُطــرح األســئلة برتتيــب ّ
وفــق اهتاممــات وقلــق املُس ـ َتطلَعني بحيــث متّــت مناقشــة املواضيــع العا ّمــة واألســئلة املد ّققــة التــي اه ّتمــوا بهــا.
ـم الحصــول عليهــا مــن املُس ـ َتطلَعني
ـم اســتخدام تحقيقــات املقابــات لضــان انعــكاس املعلومــات التــي تـ ّ
بالتــايل ،تـ ّ
37
مــع التجربــة التــي م ـ ّروا بهــا فعل ًّيــا (إيستريباي-ســميث وآخــرون )1991 ،وتستكشــف واقعهــم الداخـ ّـي (كارســون
38
وآخــرون.)2001 ،
تم تقسيم املقابلة شبه املنظّمة إىل سبع موضوعات رئيس ّية:
ّ
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

)(7

نشاط وتجربة املُستطلَع يف يوتيوب
سياسات ومامرسات يوتيوب حيال املُس َتطلَع
التجربة الذات ّية والعاطف ّية لل ُمس َتطلَع بعد تطبيق سياسات ومامرسات يوتيوب
كيف ّية تعامل املُس َتطلَع مع املوضوع
ر ّد يوتيوب عىل املُس َتطلَع
رأي املُســ َتطلَع ووجهــة نظــره/ا الشــخص ّية حــول معايــر إدراج وإقصــاء املحتــوى يف يوتيــوب فيــا يتعلّــق
أي مــدى تقــوم سياســات يوتيــوب بإقصــاء ومنــع الفلســطين ّيني مــن حقوقهــم
باملحتــوى
الفلســطيني ،وإىل ّ
ّ
الرقم ّيــة وحقّهــم بالتعبــر عــن رأيهــم والتعبــر عــن واقعهــم املختلــف.
الخاص بهم.
التكتيكات املوىص بها وطرق الحامية التي يجب أن يتب ّناها منشئي املحتوى لحامية املحتوى
ّ

كل البيانــات (كوربــن وشـراوس 39)2008 ،واسـ ُتخدمت منهج ّيــات مقارنــة دامئــة لتطويــر
تّــم نســخ وترميــز وتصنيــف ّ
40
تصنيفــات موضوع ّيــة تتعلّــق بأهــداف البحــث (ســيلفرمان .)2000 ،كانــت عمل ّيــة الرتميــز والتحليــل مــن خــال
اشــتقاق املوضوعــات اســتقرائ ّية وتكراريّــة ،ومســتنرية بتو ّقعــات نظريّــة ُمســندة لتحليــل البيانــات (كوربــن وشـراوس،
 41)2008ولكــن تبعتهــا أيضً ــا توصيــات اليــدر ( 42)2005للتعامــل مــع البيانــات واملفاهيــم النظريّــة م ًعــا .بنــا ًء عــى
ـم تعيــن الكلــات املفــردة والعبــارات الوصف ّيــة أو املــواد النص ّيــة األطــول إىل
ذلــك ،مبجـ ّرد جمــع ونســخ البيانــات ،تـ ّ
43
ـم تكثيــف الرمــوز إىل موضوعــات (كفــال.)2009 ،
ـم تـ ّ
ترمي ـزات ناشــئة .مــن ثـ ّ

36
37
38
39
40
41
42
43

كفال ،س .وبرينكامن ،س )2009( .مقابالت :تعلّم ف ّن مقابالت البحث الكيفي ،لوس أنجلس.Sage :
إيسرتباي-سميث ،م ،ثروب ،ر .ولوي ،أ )1991( .بحث اإلدارة :مقدّمة .لندن.Publications Sage :
الكيفي .لندن ،منشورات .Sage
كارسون ،د .غيلمور ،أ ،بريي ،ك .وغرونهوغ ،ك ،)2001( .بحث التسويق
ّ
الكيفي ،لندن.Sage :
كوربني ،ج .وشرتاوس ،أ )2008( .مبادئ البحث
ّ
كيفي .لندن.Sage :
سيلفرمان ،د )2000( .القيام ببحث ّ
الكيفي ،لندن.Sage :
كوربني ،ج .وشرتاوس ،أ )2008( .مبادئ البحث
ّ
االجتامعي ،لندن.Sage :
اليدر ،د )2005( .املامرسة االجتامع ّية :ربط النظريّة والبحث
ّ
كفال ،س .وبرينكامن ،س )2009( .مقابالت :تعلّم ف ّن مقابالت البحث الكيفي ،لوس أنجلس.Sage :
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التقييدات
نظــري متــن .أكــر قيــد شــائع يف هــذا
أي تحقيــق
ّ
واجــه هــذا البحــث عــدّ ة تقييــدات ،كــا هــو شــائع يف ّ
ـي هــو مســألة التعميــم .عــى الرغــم مــن أنّ البحــث ال يهــدف إىل تعميــم نتائجــه،
البحــث االســتقرا ّ
يئ الكيفـ ّ
ـي للفلســطين ّيني يف
ـي أكــر لسياســات مامرســات يوتيــوب تّجــاه املحتــوى الرقمـ ّ
وإنّ ــا لتوفــر فهــم عميــق وغنـ ّ
يوتيــوب ،قــد تكــون نتائــج هــذا البحــث محــدودة نظ ـ ًرا لعــدد املُس ـ َتطلَعني املحــدود.
ـم اختيارهــم باســتخدام تقن ّيــة الع ّينــات املتضاعفــة (براميــان
أوالً ،قــد يكــون املُسـ َتطلَعني األحــد عــرة الذيــن تـ ّ
ـازي .يُناقــش هــذا البحــث أنّ إمكان ّيــة توصيــة ُمس ـ َتطلَعني عــى
وبيــل 44،)2007 ،عرضــة مليــل االختيــار االنحيـ ّ
ُمســ َتطلَعني آخريــن بنــا ًء عــى شــبكاتهم الشــخص ّية واملــكان الجغــرايفّ والجنــدر وتصنيفــات ذات ّيــة أخــرى.
عــى الرغــم مــن أنّ العثــور عــى ُمس ـ َتطلَعني واجهــوا أمــو ًرا مع ّينــة تتعلّــق مبحتواهــم يف يوتيــوب ومقابلتهــم
كان أمــ ًرا صع ًبــا ،ميكــن توســيع الع ّينــة املختــارة بشــكلٍ أكــر للســاح بالتعبــر عــن وجهــة نظــر وتجربــة
املُس ـ َتطلَعني بشــكل أكــر ،حيــث ميكــن إنتــاج بيانــات ونتائــج متن ّوعــة.
وخصوصــا الوقــت ،قيــدً ا يف معظــم األبحــاث .اســتم ّرت فــرة جمــع البيانــات
ثان ًيــا ،يُعتــر الوصــول إىل املــوارد،
ً
شــهرين ،يف كانــون الثــاين وشــباط  .2020لــو تو ّفــر وقــت أطــول للباحثــة مــن أجــل إجــراء هــذا البحــث ،لكانــت
توصلــت إىل اســتبصارات وتصنيفــات وترميــزات جديــدة كان مــن شــأنها أن تُغنــي هــذه الدراســة.
ّ
ثال ًثــا ،تعتمــد هــذه الدراســة فقــط عــى منهج ّيــات بحث ّيــة كيف ّيــة للحصــول عــى البيانــات .مــن شــأن املنهج ّيــات
املختلطــة لتطبيــق املنهج ّيــات الكيف ّيــة والكم ّيــة م ًعــا ،أو منهج ّيــات التثليــث التــي تســتخدم عــدّ ة منهج ّيــات
يف جمعهــا للبيانــات ،أن تُغنــي نتائــج ومســاهامت هــذا البحــث أكــر .لذلــك ،تــويص الباحثــة أن تشــمل
االجتامعــي أو مواضيــع
األبحــاث املســتقبل ّية منهج ّيــات أكــر لجمــع البيانــات يف دراســتها ملحتــوى االعــام
ّ
ـي حــول كيف ّيــة توظيــف سياســات ومامرســات
ـي .عــى ســبيل املثــال ،قــد يُفــي بحــث تجريبـ ّ
البحــث الرقمـ ّ
يوتيــوب عــى مقاطــع فيديــو رقم ّيــة فلســطين ّية مختلفــة إىل نتائــج ومالحظــات أكــر وضو ًحــا.
اإلداري يف يوتيــوب لفهــم سياســات يوتيــوب وحذفــه ملقاطــع
راب ًعــا ،حاولــت الباحثــة التواصــل مــع الفريــق
ّ
الفيديــو ،وكيف ّيــة تطبيقــه للمراقبــة الرقم ّيــة ،ولكــن ،كان مــن الصعــب تحقيــق هــذا الهــدف .لذلــك ،كان ممكــن
أي معلومــات عــن خلف ّيــات وتجــارب طاقــم يوتيــوب أمــ ًرا مجديًــا ،لفهــم
أن يكــون حصــول الباحثــة عــى ّ
ي .لذلــك،
ـي التضليـ ّ
آل ّيــات وديناميك ّيــات يوتيــوب يف تعاملــه مــع العنــف وخطــاب الكراه ّيــة واملحتــوى الرقمـ ّ
التنظيمــي والديناميك ّيــات
نــويص إرشاك خــراء صناعــة مــن يوتيــوب يف األبحــاث املســتقبل ّية لفهــم املبنــى
ّ
وطريقــة العمــل بشــكل أفضــل.
خامســا ،مبــا أنّ أســئلة املقابلــة تط ّرقــت إىل تجربــة املُس ـ َتطلَعني مــع يوتيــوب يف فــرة زمن ّيــة ســابقة ،افرتضــت
ً
الباحثــة أنّ املقابلــة قــد تكــون وســيلة عمل ّيــة اللتقــاط الســرورة وتأثــر الزمــن عليهــا .لذلــك ،ميكــن أن تكــون
د ّقــة واكتــال تح ّيــز االســتدعاء قيــو ًدا محتملــة لنتائــج البحــث .مــن املحتمــل أن تنشــأ مشــاكل بســبب ذاكــرة
44
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التجاري.Oxford: Oxford University Press ،
براميان ،أ .وبيل ،إ .)2007( .منهج ّيات البحث
ّ

يت بســبب
مخطــوءة ،وبســبب التبســيط املفــرط والرتشــيد ،وملحــاوالت ال-واعيــة للحفــاظ عــى االحــرام الــذا ّ
االحتيــاج للقبــول ولإلنجــاز والشــعور باألمــان ،وبســبب الشــعور بالرغبــة االجتامع ّيــة (كوكــس وهاســارد،
45
ـي وتقييداتهــا
 .)2007باالعتــاد عــى كوكــس وهاســارد ( ،)2007البحــث عــى منهج ّيــات بحــث بأثــر رجعـ ّ
عــى إنتــاج صــورة "صادقــة" بشــكلٍ كامــل للــايض قــد ال تكــون أم ـ ًرا ذا اعتبــار إذا كانــت الباحثــة مهت ّمــة
ـري ،ولذلــك شــدّ د عــى
ـي لهــذه األطروحــة تفسـ ّ
بطبيعــة الواقــع مــن منظــور املُســتطلَع/ة .املوقــف األنطولوجـ ّ
أهم ّيــة تص ـ ّورات املُس ـ َتطلَعني وتفســراتهم لوقائعهــم التــي عاشــوها يف املــايض .لذلــك ،إذا صــدف أن يجمــع
الباحــث البيانــات خــال الوقائــع اآلن ّيــة يف يوتيــوب كحــذف مقاطــع فيديــو أو إلغــاء القنــوات ،فعندهــا
ســيكون مــن املستحســن إجــراء دراســة إثنوغراف ّيــة.
سادســا ،تتعلّــق النتائــج بصــدق البيانــات التــي تعتمــد عليهــا ،ولذلــك يجــب األخــذ بعــن االعتبــار أنّــه مــن
ً
ـم تجميعهــا مــن املُس ـ َتطلَعني غــر صادقــة .عــى الرغــم مــن أنّ الباحثــة
املمكــن أن تكــون البيانــات التــي تـ ّ
عــى إدراك تــا ّم ومســؤولة عــن رس ّيــة املُسـ َتطلَعني وعــن خصوص ّيتهــم وإخفــاء هو ّيتهــم ،إال أنّ هنــاك درجــة
مع ّينــة مــن املجازفــة املرتبطــة باعتبــارات سياســ ّية يواجههــا املُســ َتطلَعون .تســليط الضــوء عــى الناشــطني
االجتامعــي قــد يع ّرضهــم للمراقبــة ،كــا قــد يــؤ ّدي إىل قمعهــم وتهديدهــم.
وكشــف نشــاطهم يف االعــام
ّ
لذلــك ،يجــب األخــذ بعــن االعتبــار محــاوالت اختصــار الطريــق وإعطــاء البيانــات الكاذبــة.
ســاب ًعا ،مل تكــن عمل ّيــة ترجمــة ونســخ املقابــات مــن اللّغــة العرب ّيــة إىل اللّغــة اإلنجليزيّــة عمل ّيــة ســهلة
ـس الفكاهــة
بالنســبة للباحثــة ،فــكان مــن الصعــب ترجمــة بعــض الكلــات والتعابــر والنــكات بنفــس حـ ّ
والخــوف والغضــب أو الســخرية كاللغــة األ ّم.

45

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

15 /

نتائج البحث ومناقشتها
ـم اســتخدام منهج ّيــة املقارنــة الدامئــة
بعــد ترميــز جميــع البيانــات وتصنيفهــا (كوربــن وشــراوس 46،)2008 ،تـ ّ
مــن أجــل تطويــر تصنيفــات مواضيع ّيــة تتعلّــق بغايــات البحــث وأهدافــه (ســيلفرمان 47.)2000 ،ناقــش فريــق
للتوصــل إىل مفاهيــم
البحــث هــذا الرتميــز وبــدأ بتقســيم وفحــص ومقارنــة وتصويــر وتصنيــف البيانــات
ّ
ـيتم تجميعهــا الح ًقــا وتحويلهــا إىل تصنيفــات .مــن بــن املقابــات اإلحــدى عــرة التــي حلّلناهــا ،اســتخدمنا
سـ ّ
حج ًجــا مــن درجــة أوىل ك ّنــا قــد م ّيزناهــا مــن أجــل متييــز  15موضو ًعــا مــن الدرجــة الثانيــة ،والتــي ترســم
بدورهــا األبعــاد األربعــة اإلجامل ّيــة أعــاه ،وكــا ميكــن املشــاهدة يف جــدول رقــم ( 2غيويــا ،كــوريل وهاملتــون،
 48)2013األبعــاد اإلجامل ّيــة الرئيس ـ ّية األربعــة هــي تعريفــات العنــف ،والسياســات واملامرســات التمييزيّــة،
ـيتم رشحهــا واستكشــافها
والتجــارب الشــخص ّية/العاطف ّية ،التكتيــكات وتقن ّيــات الحاميــة املكتســبة ،والتــي سـ ّ
بشــكلٍ أفضــل يف القســم التــايل.
جــدول رقــم  .2بيانــات ،موضوعــات ،إدارة المحتــوى فــي يوتيــوب ،والسياســات التمييز يّة

األبعاد اإلجامل ّية

مواضيع درجة ثانية

أمثلة توضيح ّية لبيانات درجة أوىل من اقتباسات املُس َتطلَعني

تعريف العنف

"الال-عنفي"
انتهاك
ّ

يختلف تعريف العنف ويتناقض يف أحيان كثرية

فلسطني كـ"بقعة اختبار"
بالنسبة ليوتيوب

شخص ًّيا ،أعتقد أنّه ميكن استخدام فلسطني كـ"بقعة اختبار"
لسياسات ومامرسات يوتيوب من أجل تعريف وتحديد وتعديل
رشوط الخدمة املتعلّقة بالعنف ،مثالً ،بشكلٍ أفضل.

اللّغة العرب ّية

من خالل التعامل مع الكثري من اإلنذارات وحذف مقاطع الفيديو
التي يقوم بها يوتيوب ،أعتقد أنّ اللّغة العرب ّية تخضع ملراقبة أعىل
من ِق َبل يوتيوب مقارن ًة مع لغات أخرى [ ]...بطريقة أو بأخرى،
الخاصة بنا والتي تشمل عناوين أو ترجامت
خضعت مقاطع الفيديو ّ
باللّغة العرب ّية ملراقبة أكرب من يوتيوب.

التخ ّوف الحا ّيل/متييز
الوقت

كان من املفاجئ مالحظة أنّ يوتيوب مل يعارض رفع صور أو مقاطع
فيديو لشهداء فلسطين ّيني أو مقاطع فيديو لجنازاتهم من االنتفاضة
حريصا جدًّ ا أن يتعقّب أ ّي مقطع
األوىل والثانية [ ]...ولكنه كان ً
فيديو يتعلّق بأشكال املقاومة الفلسطين ّية الحال ّية ،كرمي الحجارة
والطعن والتظاهر وما إىل ذلك [ ]...وهذا يتعلّق بتخفيف التعبئة
الجامهرييّة من خالل حذف صور ومقاطع فيديو متداولة.

متييز مكا ّين

أرسلت نفس مقطع الفيديو الذي ت ّم حذفه من حسايب يف يوتيوب
إىل حساب اليوتيوب التابع لصديقي يف أوروبا [ ]...قمت بتجربة
مع ّينة ،ومل تكن مشكلة ليوتيوب مع مقطع الفيديو [ ]...ببساطة
أبقى يوتيوب مقطع الفيديو.

سياسات
ومامرسات متييزيّة
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الكيفي ،لندن.Sage :
 46كوربني ،ج .وشرتاوس ،أ )2008( .مبادئ البحث
ّ
كيفي .لندن.Sage :
 47سيلفرمان ،د )2000( .القيام ببحث ّ
 48غيويــا ،د .أ ،.كــوريل ،ن .غ .وهاملتــون أ .ل .)2013( .البحــث عــن الدقّــة النوع ّيــة يف البحــث االســتقر ّايئ :مالحظــات عــى منهج ّيــة غيويــا،
.Organizational Research Methods 16(1): 15-31

تجارب شخص ّية/
عاطف ّية

التكتيكات
وتقن ّيات الحامية
املكتسبة

مراقبة مفرطة للمؤثّرين/
تت ّبع الشعب ّية

فلسطيني يرمي
بعد أن نرشت مقطع فيديو يف يوتيوب لصبي
ّ
الخاصة يب
الحجارة عىل
يل حصلت قناة اليوتيوب ّ
ّ
جندي إرسائي ّ
عىل اشرتاكات أكرث [ ]...بعد هذه الحادثة ،الحظت أنّ يوتيوب
الخاصة يب أكرث وأكرث .تلقّيت
أصبح يراقب ويتت ّبع مقاطع الفيديو ّ
ثم وبعد فرتة مع ّينة ،منع يوتيوب
أكرث من ثالثة إنذارات ،ومن ّ
النقدي ع ّني ،كام منعني من وضع اإلعالنات لربح املال
التسييل
ّ
[ ]...عندي مئات املشاركني دون جدوى ،من ناحية ما ّد ّية أقصد.

التمييز والعزل

حس ًنا ،من املؤكّد أنّك تشعر أنّ سياسات يوتيوب مت ّيز ضدّك
كفلسطيني ،أو كعر ّيب ،أو أحيانًا كمسلم [ ]...ملاذا ما زال هناك
ّ
الكثري من مقاطع الفيديو العنيفة الجارية يف يوتيوب؟ هل هذه
سياسة عادلة وغري متييزيّة؟

اإلقصاء

عندما يحذفون مقطع الفيديو الخاص بك ،فإنّهم عمل ًّيا يحذفون
قصتك العين ّية من
قصتك ،روايتك ،صوتك [ ]...ويقومون بإقصاء ّ
ّ
األخبار والسياسات السائدة.

الغضب وخيبة األمل

بالتأكيد أنّك تشعر بالضيق والغضب [ ]...وتبدأ بطرح أسئلة مثل
"ملاذا أنا؟"" ،ما الخلل يف مقطع الفيديو؟"" ،كيف يخالف مقطع
الفيديو فعل ًّيا رشوط يوتيوب؟"

إحباط النشاط عىل
يوتيوب

بعد أن منع يوتيوب التسييل النقد ّي من قنايت ،شعرت بأنّه ال ميكنني
االستفادة من قنايت الشائعة كمستخدمي يوتيوب آخرين [ ]...شعرت
حقًا بخيبة أمل وبانعدام الحامس ألن أكون مستخدم يوتيوب ِ
نشط.

كلامت رئيس ّية غري
مستخدَمة/تطوير معجم

عندما تصبح يوتيوبري تصبح متم ّر ًسا بسياسات يوتيوب وتكتيكات
املراقبة الذي ي ّتبعه [ ]...ط ّورت مع مرور الوقت معجم يوتيوب
[ ]...عىل سبيل املثال ،سيتم اإلبالغ بشكلٍ شديد عن مقطع الفيديو
اإلسالمي ،حزب
عند استخدام كلامت مفتاح ّية مثل حامس ،الجهاد
ّ
الله ،وما إىل ذلك.

تقن ّيات تشويش

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

احتياطي -االنتقال
نسخ
ّ
منصات مختلفة
إىل ّ
(Dailymotion,
)Vimeo

ِ
ومناصة لها ،أش ّجع
بصفتي ناشطة ومدافعة عن حقوق اإلنسان
احتياطي
وخصوصا اليوتيوبريز ،أن يقوموا بنسخ
كل الناشطني،
بشدّ ة ّ
ً
ّ
وربا تجربة بدائل أخرى مثل Vimeo
بهم،
ة
الخاص
الفيديو
ملقاطع
ّ
ّ
و ]...[ Dailymotionعىل فكرة Bombzila ،هي مثال مثري يف هذا
منصة برتغال ّية مستقلّة عىل اإلنرتنت
السياق Bombozila .هي ّ
االجتامعي
للوصول إىل أفالم وثائق ّية ومقاطع فيديو تتعلّق بالنضال
ّ
واملقاومة الشعب ّية ،والتي من املمكن أن يحذفها يوتيوب.

رقمي
متابعة ونشاط ّ
لحقوق اإلنسان

الخاص بك ،وأن تنىس املوضوع،
أن تتجاهل حذف مقطع الفيديو
ّ
هذا ما يريدونه [باإلشارة إىل يوتيوب] .علينا أن نستم ّر مبطالبة
حقوقنا وحقوقنا الرقم ّية واملحاربة من أجلها.
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تعر يــف العنف
ـي أنّ املُس ـ َتطلَعني يواجهــون مشــكلة يف كيف ّيــة تعريــف
كشــفت البيانــات التــي تـ ّ
ـم تجميعهــا مــن البحــث الكيفـ ّ
يوتيــوب ملــا هــو عنيــف ومــا هــو غــر عنيــف.
ـطيني يف إحدى القــرى الفلســطين ّية.
بحســب مجــد ،انتهــك يوتيــوب ح ّقــه يف عكــس مــا حــدث فعالً مــع الطفــل الفلسـ ّ
قــال مجــد بــأىس" :يفهــم يوتيــوب مــاذا يخالــف رشوط اســتخدامه ،ليــس مــا ينتهــك عا ّمــة الشــعب [ ]...ملــاذا أنــا
بحاجــة ليوتيــوب إذا مل أمتكّــن مــن اإلبــاغ عــن االنتهــاكات التــي يواجههــا الفلســطين ّيون ،واألطفــال الفلســطين ّيني
عــى وجــه الخصــوص؟
الرئيــي لشــبكة أخبــار القــدس ً
مثــال حال ًّيــا آخــر الزدواج معايــر سياســات
ذكــر ُمســ َتطلَع آخــر كان املحــ ّرر
ّ
ومامرســات يوتيــوب .قــال يــزن" :يتنـ ّوع العنــف بحســب يوتيــوب .عــى ســبيل املثــال ،عندمــا يــرى يوتيــوب مقطــع
ـن ال مشــكلة لديــه يف
ـطيني قتلــه جيــش االحتــال ،لديــه مشــكلة مــع نــر هــذا املقطــع ،ولكـ ّ
فيديــو لطفــل فلسـ ّ
يتدربــون عــى إطــاق النــار بالبنــادق".
ترويــج العســكرة اإلرسائيل ّيــة ومقاطــع فيديــو تظهــر أطفــا ًال إرسائيل ّيــن وهــم ّ
إحــدى مقاطــع الفيديــو التــي تطـ ّرق إليهــا املُسـ َتطلَع الســابق كان مقطــع فيديــو يف يوتيــوب عنوانــه الــذي يعكــس
ـم جمعهــا تعكــس
عســكرة وتجنيــد جيــش االحتــال االرسائيــي لالطفــال االرسائيليــن" 49.بالتــايل ،البيانــات التــي تـ ّ
املخــاوف التــي يشــعر بهــا املُس ـ َتطلَعون بخصــوص سياســات يوتيــوب املتعلّقــة بتعريــف مــا الــذي يعتــر محتــوى
عني ًفــا ومــا الــذي ال يعتــر كذلــك.
عــاوة عــى ذلــك ،شــاركت نــور ،ناشــطة حقــوق اإلنســان التــي تعمــل يف منظّمــة  ،Witnessمخاوفهــا وشــكوكها بأنّــه
ميكــن اســتغالل فلســطني بشــكلٍ كبــر كـ"بقعــة اختبــار"" :شــخص ًيا ،اعتقــد أنّــه ميكــن اســتخدام فلســطني كـ"بقعــة
اختبــار" لسياســات ومامرســات يوتيــوب مــن أجــل تعريــف وتعديــل رشوط "املحتــوى العنيــف والصــوري" بشــكل
أفضــل ،عــى ســبيل املثــال".
بحثــت املقابلــة مــع بارب ـرا ،كبــرة مســؤويل الحمــات يف  ،Article 19مســألة غمــوض سياســات يوتيــوب .قالــت:
"إذا نظرنــا إىل معايــر منتــدى يوتيــوب ،ســنالحظ أنّــه ميكــن اســتخدام الكثــر مــن هــذه السياســات واملعايــر لحــذف
ـم حــذف مقطــع
ـاص بــك [ ]...ميكــن اســتخدام عــدّ ة سياســات وليــس فقــط واحــدة [ ]...مثـاً ،إذا مل يتـ ّ
املحتــوى الخـ ّ
ـوري ،ميكــن حذفــة بنــا ًء عــى بنــد املحتــوى املــيء أو
الفيديــو الخـ ّ
ـاص بــك بنــا ًء عــى بنــد املحتــوى العنيــف والصـ ّ
الخطــر" .أضافــت جابريــال ،وهــي عضــو آخــر يف " :Article 19التعريفــات يف يوتيــوب غــر واضحــة [ ]...عــى ســبيل
ـم اعتبــار بعــض املدافعــن عــن حقــوق
املثــال ،يتــم تعريــف اإلرهــاب بحســب يوتيــوب بشــكلٍ مختلــف ،حيــث تـ ّ
اإلنســان أنّهــم إرهاب ّيــن".
ـي األهم ّيــة.
ـطيني ينشــط يف يوتيــوب ،مالحظــة ودليـ ًـا بالغـ ّ
عــاوة عــى ذلــك ،أضــاف أحمــد ،صحــايفّ وناشــط فلسـ ّ
الخاصــة بأحمــد  5,930مشــرك ،وفيهــا حــوا ّيل  703مقطــع فيديــو" :مــن خــال التعامــل مــع
تشــمل قنــاة يوتيــوب ّ
الكثــر مــن اإلنــذارات وحــذف مقاطــع الفيديــو التــي يقــوم بهــا يوتيــوب ،أعتقــد أنّ اللّغــة العرب ّيــة تخضــع ملراقبــة
الخاصــة بنــا
أعــى مــن ِق َبــل يوتيــوب مقارنـ ًة مــع لغــات أخــرى [ ]...بطريقــة أو بأخــرى ،خضعــت مقاطــع الفيديــو ّ
والتــي تشــمل عناويــن أو ترجــات باللّغــة العرب ّيــة ملراقبــة أكــر مــن يوتيــوب".
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خــال إجـراء املقابلــة أكــر مــع أحمــد والتحــدّ ث معــه ،شــاركنا مبالحظــة إضاف ّيــة عــن كيف ّيــة متييــز يوتيــوب ملقاطــع
الفيديــو الفلســطين ّية الحديثــة أكــر مــن املقاطــع التاريخ ّيــة" :كان مــن املفاجــئ مالحظــة أنّ يوتيــوب مل يعــارض رفــع
صــور أو مقاطــع فيديــو لشــهداء فلســطين ّيني أو مقاطــع فيديــو لجنازاتهــم مــن االنتفاضــة األوىل والثانيــة [ ]...ولكنــه
أي مقطــع فيديــو يتعلّــق بأشــكال املقاومــة الفلســطين ّية الحال ّيــة ،كرمــي الحجــارة
كان
ً
حريصــا جــدًّ ا أن يتع ّقــب ّ
والطعــن والتظاهــر ومــا إىل ذلــك [ ]...وهــذا يتعلّــق بتخفيــف التعبئــة الجامهري ّيــة مــن خــال حــذف صــور ومقاطــع
فيديــو متداولــة".

سياســات وممارســات تمييز ّية
ـطيني .كشــف املسـ َتطلَعون
يركّــز البعــد اإلجــا ّيل الثــاين عــى الديناميك ّيــات وطــرق متييــز يوتيــوب للمحتــوى الفلسـ ّ
ـطيني يف يوتيــوب.
مــن خــال البيانــات التــي تـ ّ
ـم تجميعهــا عــن مختلــف ديناميك ّيــات التمييــز ضــدّ املحتــوى الفلسـ ّ
عـ ّـر وليــد ،صحــايفّ ،عــن الروابــط املعاديــة لفلســطني واملنـ ِ
االجتامعي.
ـاصة إلرسائيــل عنــد العديــد مــن رشكات اإلعــام
ّ
ـي ،ال ميكننــا
قــال وليــد" :نعــم ،يتــم اســتهدافنا [بإشــارة إىل الفلســطين ّيني] مــن قبــل عــدّ ة ّ
منصــات إعــام اجتامعـ ّ
ـي ،إنّــه تعــاون كبــر ومخيــف".
إنــكار ذلــك .أنظــري إىل التعــاون مــا بــن غوغــل وفيســبوك وبــن الجانــب اإلرسائيـ ّ
ـم تجميعهــا هــو مــا سـ ّـاها البحــث "التمييــز
ـم الكشــف عنهــا مــن البيانــات التــي تـ ّ
مامرســة متييز ّيــة أخــرى تـ ّ
أي محتــوى يــأيت من
املــكا ّين" .أفــاد أحمــد أنّ آل ّيــات التعلّــم الرقاب ّيــة التابعــة ليوتيــوب مص ّممــة وتعمــل عــى مراقبــة ّ
املوقــع الجغـرايفّ لفلســطني التاريخ ّيــة .مــن خــال قيامــه بتجربــة بســيطة عــر اإلنرتنــت ،كشــف املُسـ َتطلَع" :أرســلت
ـم حذفــه مــن حســايب يف يوتيــوب إىل حســاب اليوتيــوب التابــع لصديقــي يف أوروبــا
نفــس مقطــع الفيديــو الــذي تـ ّ
[ ]...قمــت بتجربــة مع ّينــة ،ومل تكــن مشــكلة ليوتيــوب أن ُينــر مقطــع الفيديــو مــن دولــة أوروب ّيــة [ ]...أمــر مثــر
للســخرية ،أليــس كذلــك؟".
تط ّرقــت بارب ـرا ،العضــوة يف  ،Article 19إىل البيانــات الســابقة التــي وفّرهــا أحمــد .رشحــت بارب ـرا" :إنّهــا مســألة
تطبيــق بالنســبة ليوتيــوب .نعــرف القليــل جــدًّ ا عــن كيف ّيــة معالجــة البيانــات ،وكيف ّيــة تطويــر الخوارزم ّيــات []...
يوتيــوب غــر مســتعدّ أن يشــارك هــذه املعلومــات [ ]...نحــن نعــرف أيضً ــا القليــل جــدًّ ا عــن فريــق العمــل يف
يوتيــوب وكيف ّيــة تدريــب أف ـراده ،وهــل يعرفــون عــن الســياق؟ وكيــف تــدور عمل ّيــة املراجعــة؟".
كل مــن مجــد ووليــد ديناميك ّيــة مه ّمــة يســتخدمها يوتيــوب للمحافظــة عــى مســتوى عــالٍ
باإلضافــة إىل ذلــك ،أثــار ّ
ـطيني عندمــا يتــم مشــاهدته أكــر ويصبــح أكــر تأثـرًا .روى مجــد ،وهــو مص ّمــم
مــن املراقبــة ضــدّ املحتــوى الفلسـ ّ
غرافيــك يف وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل ،ومدافــع عــن حقــوق اإلنســان يف بتســيلِم ،حادثــة واجههــا مــع يوتيــوب:
ـي حصلــت
ـطيني يرمــي الحجــارة عــى جنـ ّ
ـدي إرسائيـ ّ
بعــد أن نــرت مقطــع فيديــو يف يوتيــوب لصبــي فلسـ ّ
الخاصــة يب عــى اشـراكات أكــر [ ]...بعــد هــذه الحادثــة ،الحظــت أنّ يوتيــوب أصبــح يراقــب
قنــاة اليوتيــوب ّ
الخاصــة يب أكــر وبوتــرة أعــى [ ]...تلقّيــت أكــر مــن ثالثــة إنــذارات ،ومــن ثــم
ويتت ّبــع مقاطــع الفيديــو ّ
ـدي لربــح املــال ع ّنــي [ ]...عنــدي مئــات املشــاركني دون
وبعــد فــرة مع ّينــة ،منــع يوتيــوب التســييل النقـ ّ
جــدوى ،مــن ناحيــة ما ّد ّيــة أقصــد.
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ـطيني
كانــت الحادثــة التــي واجهــت وليــد مشــابهة وذات منــط مامثــل مــن التمييــز ضــدّ املحتــوى الفلسـ ّ
ـي مقطــع فيديــو ق ّيــم لعهــد التميمــي يف النبــي صالــح يف
ذي الشــعب ّية عــى يوتيــوب .وثّــق هــذا الصحفـ ّ
50
الض ّفــة الغرب ّيــة املحتلّــة يف املناطــق الفلســطين ّية .يف ذلــك مقطــع الفيديــو ،الــذي ص ـ ّوره وليــد ،تطالــب
ي .حصــل مقطــع الفيديــو هــذا
عهــد مــن الجنــود اإلرسائيل ّيــن إرجــاع أخيهــا الــذي اعتقلــه الجيــش اإلرسائيـ ّ
الخاصــة بالصحــايفّ لتصــل إىل
ـا أ ّدى إىل تعزيــز قنــاة اليوتيــوب
ّ
عــى  31,896,271مشــاهدة يف يوتيــوب ،مـ ّ
 76.3ألــف مشــرك .يــروي وليــد:
بعــد أن أصبــح هــذا املقطــع شــائ ًعا يف يوتيــوب ،بــدأت أالحــظ أنّ بعــض قنــوات يوتيــوب قــد رسقــت
ائيــي األطفــال
مقطــع الفيديــو ووضعــت لــه عناويــن مثــل "أنظــروا كيــف يعامــل الجيــش اإلرس ّ
الفلســطين ّيني العنيفــن بلطافــة" أو "أهــايل فلســطين ّيني يدفعــون أوالدهــم الســتفزاز الجنــود اإلرسائيل ّيــن"
كل القنــوات التــي رسقــت م ّنــي مقطــع الفيديــو [ ]...وأبلغــت
[ ]...غضبــت كثــ ًرا وبــدأت أتعقّــب ّ
ـم رفعــه بطريقــة غــر قانون ّيــة
يوتيــوب قائ ـ ًا إنّ لــدي حقــوق نــر عــى مقطــع الفيديــو هــذا ،وأنّــه تـ ّ
وتضليل ّيــة [ ]...لقــد أخــذ ليوتيــوب فــرة طويلــة للتعامــل بإيجاب ّيــة مــع طلبــي [ ]...ولكــن كانــت حالــة
ـي التــي اســتخدمت هــي أيضً ــا مقطــع الفيديــو التابــع
قنــاة اليوتيــوب التابعــة لجيــش الدفــاع اإلرسائيـ ّ
يل بطريقــة غــر قانون ّيــة ،حالــة غريبــة .مل يحــذف يوتيــوب مقطــع الفيديــو ،ولك ّننــي تابعــت الكتابــة
ـم حــذف مقطــع الفيديــو.
ورشح القض ّيــة مطال ًبــا بحقوقــي الرشع ّيــة ،ويف نهايــة األمــر تـ ّ

تجــارب شــخصيّة وعاطفيّة
خصصــت املقابلــة الكيف ّيــة التــي أُجريــت مــع املُســ َتطلَعني األحــد عــر ح ّيــ ًزا للســؤال عــن التجــارب
ّ
الشــخص ّية والعاطف ّيــة التــي شــعر بهــا املُسـ َتطلَعني كناشــطني وصحاف ّيــن فلســطين ّيني ومدافعــن عــن حقــوق
اإلنســان .أبــرزت النتائــج عــدّ ة تجــارب عاطف ّيــة وشــخص ّية ،كالشــعور بالتمييـ ّز ضدّ هــم أو عزلهم/إقصائهــم
مــن القــوى املهيمنــة ،باإلضافــة إىل الشــعور بالغضــب وخيبــة األمــل واإلحبــاط حيــال االســتمرار يف النشــاط
عــر يوتيــوب.
ـطيني ،أو كعــر ّيب ،أو كمســلم
قــال أحمــد" :حسـ ًنا ،مــن املؤكّــد أنّــك تشــعر أنّ سياســات يوتيــوب مت ّيــز ضــدّك كفلسـ ّ
[ ]...ملــاذا مــا زال هنــاك الكثــر مــن مقاطــع الفيديــو العنيفــة الجاريــة يف يوتيــوب؟ هــل هــذه سياســة عادلــة وغــر
متييز ّيــة تط ّبقهــا يوتيــوب؟ أشــكّ يف ذلــك!"
ـم التعبــر عــن الشــعور باإلقصــاء مــن ِق َبــل عــدّ ة ُمس ـ َتطلَعني .قــال خالــد" :عندمــا يحذفــون مقطــع فيديــو
تـ ّ
قصتــك العين ّيــة مــن األخبــار
قصتــك ،روايتــك ،صوتــك [ ]...ويقومــون بإقصــاء ّ
خــاص بــك ،فإنّهــم عمل ًّيــا يحذفــون ّ
ـم الكشــف عــن تجــارب شــخص ّية
والسياســات الســائدة .هــم يقومــون بإقصائــك أنــت" .عــاوة عــى ذلــك ،تـ ّ
تعـ ّـر عــن الغضــب والظلــم واإلحبــاط عــر عــدّ ة مقابــات .قــال مجــد" :بالتأكيــد أنّــك تشــعر بالضيــق والغضــب
ـاص يب؟"" ،مــا الخلــل يف مقطــع الفيديــو؟"،
[ ]...وتبــدأ بطــرح أســئلة مثــل "ملــاذا أنــا؟"" ،ملــاذا مقطــع الفيديــو الخـ ّ
"كيــف يخالــف مقطــع الفيديــو رشوط يوتيــوب فعل ًّيــا؟".
 50ســامر ن ـ ّزال ( 2ترشيــن ثــانٍ  )2012 ،عهــد التميمــي -طفلــة فلســطينية تواجــه جنــود االحتــال -النبــي صالــح  ،2012تـ ّم االســرجاع يف (20
كانــون ثــانٍ  ،)2020 ،مــن https://www.youtube.com/watch?v=oWlxLq-2RQA
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أ ّدى تراكــم املشــاعر والتجــارب الســلب ّية التــي شــعر بهــا عــدّ ة ُمسـ َتطلَعني إىل إحبــاط نشــاطهم يف يوتيــوب،
ـدي عــن قنــايت ،شــعرت بأنّــه ال ميكننــي االســتفادة مــن
وكــا عـ ّـر وليــد" :بعــد أن منــع يوتيــوب التســييل النقـ ّ
قنــايت الشــائعة كمســتخدمي يوتيــوب آخريــن [ ]...شــعرت ح ًقــا بخيبــة أمــل وبانعــدام الحــاس ألن أكــون مســتخدم
يوتيــوب ِ
نشــط".
عــى مســتوى آخــر ،واجهــت املُســ َتطلعات النســويّات مهــا وإميــان خطــاب كراه ّيــة عــر اإلنرتنــت ُو ِّجــه
ـن كنســاء ،والــذي ُيشــار إليــه كـ"كراه ّيــة النســاء عــر اإلنرتنــت" .كــا نوقــش ســابقًا ،انتــر خطــاب
ضدّ هـ ّ
الكراه ّيــة ضــدّ النســاء بشــكلٍ رسيــع بعــد أنّ احت ّجــت نســاء ونســويّات فلســطين ّيات ضــد قتــل إرساء
غر ّيــب الشــنيع يف آب  .2019بعــد أن خرجــت آالف النســاء يف مســرات يف عــدّ ة مــدن فلســطين ّية بحملــة
عنوانهــا "طالعــات" ،كانــت هنــاك منشــورات كارهــة للنســاء يف يوتيــوب.
تقــول إميــان بــأىس" :مــن املؤســف واملخجــل أن نشــاهد كيــف أنّ شــعبنا الــذي يعــاين مــن نفــس األمل ،يقــوم
بالتشــهري ضدّ نــا عــر اإلنرتنــت ويصفنــا بصــورة سـ ّيئة" .وأضافــت مهــا" :مل تكــن التعقيبــات يف يوتيــوب تقوم بالتشــهري
ـخيص ألنّ هــذا الحـراك
بنــا وتديننــا بحــدّ ذاتنــا ،وإنّ ــا بالحـراك كلّــه ،ومــع ذلــك ،شــعرت بهــذه التعليقــات بشــكلٍ شـ ّ
يعـ ّـر ع ّنــي ،كــا يعـ ّـر عــن العديــد مــن اإلنــاث والذكــور يف مجتمعنــا".

مكتســبة وتقن ّيــات حماية
تكتيــكات
َ
عــر العديــد
فيــا يتعلّــق بالتجــارب الشــخص ّية والعاطف ّيــة الســلب ّية التــي شــعر بهــا عــدّ ة ُمســ َتطلَعونّ ،
منهــم عــن طــرق مختلفــة ملقاومــة مامرســات يوتيــوب التمييز ّيــة ضــدّ محتواهــم .شــاركنا وليــد بأفــكاره:
التمســك بحقوقنــا وعــدم منــاورة سياســات يوتيــوب للتمييــز
"يجــب أن تكــون القاعــدة رقــم واحــد بالنســبة لنــا هــي ّ
واإلقصــاء".
الخاصــة بهــم ومنــع
شــارك ُمســ َتطلَعون آخــرون التكتيــكات التــي اكتســبوها لحاميــة مقاطــع الفيديــو
ّ
حجبهــا .كان التكتيــك الــذي اكتســبه أحمــد مشــاب ًها لتطويــر معجــم مــن الكلــات والكلــات املفتاح ّيــة:
"عندمــا تصبــح يوتيوبــر تصبــح متم ّر ًســا بسياســات يوتيــوب وتكتيــكات املراقبــة الــذي ي ّتبعــه [ ]...طـ ّورت مــع مــرور
الوقــت معجــم يوتيــوب [ ]...عــى ســبيل املثــال ،ســيتم اإلبــاغ بشــكلٍ شــديد عــن مقطــع الفيديــو عنــد اســتخدام
ـامي ،حــزب اللــه ،ومــا إىل ذلــك" .أضــاف أحمــد أيضً ــا" :تشــويش
كلــات مفتاح ّيــة مثــل حــاس ،الجهــاد اإلسـ ّ
بعــض األمــور التــي تظهــر يف مقطــع الفيديــو هــي مــن بــن التكتيــكات التــي بــدأت باســتخدامها ،كتشــويش علــم
حــاس أو حــزب اللــه مث ـاً".
احتياطــي ملقاطــع الفيديــو هــو أمــر
عــاوة عــى ذلــك ،اتّفــق معظــم املُســ َتطلَعون أن القيــام بنســخ
ّ
الفلســطيني ،كــا أنّ
الرقمــي
رضوري نظــ ًرا للمراقبــة العاليــة التــي يقــوم بهــا يوتيــوب عــى املحتــوى
ّ
ّ
ّ
منصــات بديلــة مشــابهة ليوتيــوب .قالــت نــور ،وهــي ناشــطة حقــوق إنســان يف
ـتخدام
ـ
الس
رضورة
هنــاك
ّ
منظّمــة :Witness
ِ
وخصوصــا
كل الناشــطني،
أشــجع بشــدّ ة ّ
بصفتــي ناشــطة ومدافعــة عــن حقــوق اإلنســان
ً
ومنــاصة لهــاّ ،
وربــا تجربــة بدائــل أخــرى مثــل
ـي ملقاطــع الفيديــو ّ
الخاصــة بهــمّ ،
اليوتيوبــرز ،أن يقومــوا بنســخ احتياطـ ّ
21 /

 Vimeoو ]...[ Dailymotionعــى فكــرة Bombzila ،هــي مثــال مثــر يف هــذا الســياقBombozila .
منصــة برتغال ّيــة مســتقلّة عــى اإلنرتنــت للوصــول إىل أفــام وثائق ّيــة ومقاطــع فيديــو تتعلّــق بالنضــال
هــي ّ
االجتامعــي واملقاومــة الشــعب ّية ،والتــي مــن املمكــن أن يحذفهــا يوتيــوب.
ّ
عــاوة عــى ذلــك ،تعلّــم يــزن مــن تجربتــه الطويلــة بتقديــم البالغــات ليوتيــوب للدفــاع عــن حقــوق النــر
درســا مفيــدً ا شــارك بــه عنــدا قــال:
الرقم ّيــة
ّ
الخاصــة بــه ً
ـاص بــك ،إنــى املوضــوع ،هــذا مــا يريدونــه [باإلشــارة إىل يوتيــوب].
تجا َهــل حــذف مقطــع الفيديــو الخـ ّ
علينــا أن نســتم ّر باملطالبــة بحقوقنــا الرقم ّيــة واملحاربــة مــن أجلهــا [ ]...علّمتنــي تجربتــي مــع يوتيــوب
عــدم االستســام واالســتمرار بتقديــم البالغــات ورشح قض ّيتــي وكتابــة رســائل طويلــة بطريقــة مهن ّيــة إلثبــات
حقــوق النــر التــي أملكهــا.
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توصيات
ـم اســتخراج البعــض اآلخــر
يقــدّ م هــذا القســم قامئــة توصيــات ،التــي طــرح املُس ـ َتطلَعون بعــض منهــا ،وتـ ّ
ين ورشكــة
مــن مراجعــة البحــث .هــذه التوصيــات ذات صلــة بالســلطات الرســم ّية ومنظّــات املجتمــع املــد ّ
يوتيــوب ومســتخدمي يوتيــوب الفلســطين ّيني ،ورشكات الهايتــك وناشــطي حقــوق اإلنســان واملدافعــن عنهــا،
ـي بشــكل عــام ،كــا األكادمي ّيــن والباحثــن.
ومســتخدمي االعــام االجتامعـ ّ

يوتيوب
رفــع رشوط االســتخدام بطريقــة غــر متييزيّــة والتأكّــد مــن أنّ نشــاطاتهم ال تســاهم يف انتهــاكات
الفلســطيني.
حقــوق اإلنســان للمجتمــع
ّ
توفــر منال ّيــة متســاوية للمعلومــات مــن يوتيــوب والتأكّــد مــن توفــر إرشــادات املنتــدى يف يوتيــوب
مــع توضيحــات كاملــة بلغــات رســم ّية بحســب األمــم امل ّتحــدة ،مبــا يف ذلــك اللّغــة العرب ّيــة.
الرســمي للمعايــر القانون ّيــة
توضيــح إرشــادات وسياســات منتــدى يوتيــوب واإلعــان عــن املصــدر
ّ
لحقــوق اإلنســان التــي يتبعونهــا.
ـزي،
ـطيني بشــكلٍ مفــرط أو متييـ ّ
ـي ال يقــوم مبراقبــة املحتــوى الفلسـ ّ
التأكّــد مــن أنّ الــذكاء االصطناعـ ّ
ـق الفلســطين ّيني بالتعبــر عــن الــذات وتحمــي
أو برتجمــة أمــور متعلّقــة بفلســطني بطريقــة تقمــع حـ ّ
حقّهــم لتقريــر املصــر.
نــر تقاريــر شــفاف ّية عــن حــذف ،حجــب وتقييــد محتــوى وحســابات مســتخدمني فلســطين ّيني .نــر عــدد
ـكل العــب ،وعــدد الطلبــات املُصــادق عليهــا ،وأســباب ُمصادقــة أو رفــض الطلبــات.
طلبــات تقييــد املحتــوى لـ ّ
خــاص بهــم مــع رشح
إبــاغ املســتخدمني عندمــا تكــون ن ّيــة لتقييــد أو حــذف محتــوى أو حســاب
ّ
واضــح ألســباب اتّخــاذ تدابــر مــن هــذا القبيــل.
ـاص
يجــب أن يكــون مــن حـ ّ
ـق املســتخدمني االســتئناف ضــدّ القــرارات عندمــا تتــم إزالــة املحتــوى الخـ ّ
بهــم ،وأن تكــون طريقــة لذلــك .هــذا يعنــي أنّ تكــون فرصــة ثانيــة ملراجعــة املحتــوى الــذي متّــت
إزالتــه عــن طريــق الخطــأ أو بشــكلٍ غــر عــادلٍ  ،واســتعادة حقّهــم يف التعبــر.
يجــب أن يــرح يوتيــوب بشــكلٍ واضـحٍ كيــف ميكــن لشــخص مــا أن يتو ّجــه إليــه بالنســبة لقــرار ،وأن
يو ّفــر جــدوالً زمن ًّيــا للــر ّد مــع توفــر تفاصيــل تواصــل للحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات.
يجــب أن يبــادر يوتيــوب إىل نــر بيانــات حــول عــدد املحتويــات املحذوفــة ،وأنــواع البالغــات،
وأســباب الحــذف ،وعــدد التو ّجهــات التــي يتلقّاهــا ومخرجــات هــذه التو ّجهــات.
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الحكومي
المستوى
ّ
يجب اشــراط احرتام حقوق التعبري الرقم ّية عىل الدول.
الفلســطيني يف مختلــف
يجــب إصــاح القوانــن للتأكّــد مــن قيــام الــدول بالدفــاع عــن املحتــوى
ّ
وخصوصــا يف يوتيــوب.
االجتامعــي،
منصــات اإلعــام
ً
ّ
ّ
يجــب أن تطـ ّور الــدول آل ّيــة مســاءلة مســتقلّة لرصــد ومعالجــة خطــاب الكراه ّيــة والتحـ ّرش والتشــهري
ررة عــى اإلنرتنــت وخارجــه.
ضــدّ املجموعــات املتـ ّ
رضرين.
يجب أن تدعم الدول قضايا الدعوى وأن ّ
تعي محامني ملســاعدة مســتخدمي يوتيوب املت ّ
أي خطــط حكوم ّيــة ال تضمــن حاميــة حقــوق املحتــوى
يجــب أن متنــع جهــات الطــرف الثالــث متويــل ّ
ـي وحريّــة التعبــر.
الرقمـ ّ
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عن مركز حملة
االجتامعــي هــي مؤسســة أهليــة غــر ربحيــة تركّــز عــى حاميــة
حملــة  -املركــز العــر ّيب لتطويــر االعــام
ّ
الحقــوق الرقم ّيــة للفلســطين ّيني يف فضــاء االنرتنــت .تبنــي برامجنــا قــدرات الفلســطين ّيني للوصــول إىل االنرتنــت
ـن ،ولبنــاء حمــات رقم ّيــة ناجعــة وملنــارصة الحقــوق الرقم ّيــة وحقــوق اإلنســان .يعمــل فريــق عمــل
بشــكلٍ آمـ ٍ
حملــة يف القــدس وغ ـ ّزة والض ّفــة الغرب ّيــة وإرسائيــل ،ويتعــاون بشــكلٍ دائـ ٍـم مــع رشكاء محلّ ّيــن ودول ّيــن.
ين ومــع املبــادرات الشــعب ّية واملهن ّيــن اإلعالم ّيــن
التدريــب والورشــات :نعمــل مــع منظّــات املجتمــع املــد ّ
ـي ،ومــن أجــل بنــاء قدراتهــم يف
واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني مــن أجــل تعزيــز أمانهــم الرقمـ ّ
بنــاء الحمــات العاديّــة والرقم ّيــة .د ّرب مركــز حملــة مئــات األشــخاص يف فلســطني ويف جميــع أنحــاء منطقــة
ـي وبنــاء الحمــات الرقم ّيــة وروايــة القصــص.
الــرق األوســط وشــال أفريقيــا مبوضــوع األمــان الرقمـ ّ
بنــاء الحمــات :تنســيق وإدارة حمــات جامهرييّــة واســتخدام املــوارد الرقم ّيــة مبواضيــع شـ ّتى ترتبــط بحقــوق
الفلســطين ّيني .تشــمل الحمــات كتابــة التقاريــر البحث ّيــة واإلنفوغــراف ومقاطــع الفيديــو ومــواد أخــرى .ركّــزت
إحــدى الحمــات عــر اإلنرتنــت األكــر نجا ًحــا التــي أدرناهــا يف عــام  2019عــى العنــف املبنــي عــى الجنــدر
ـطيني يف قطــاع غ ـ ّزة والقــدس وإرسائيــل
عــر اإلنرتنــت ،والتــي وصلــت بشــكلٍ عضـ ّ
ـوي إىل  1,000,000فلسـ ّ
والض ّفــة الغرب ّيــة.
ين لتطويــر اســراتيج ّيات منــارصة تعتمــد عــى
البحــث والمناصــرة :يعمــل مركــز حملــة مــع املجتمــع املــد ّ
ـبوعي انتهــاكات الحقــوق الرقم ّيــة،
األدلّــة لتغيــر سياســات الــدول ورشكات التكنولوجيــا .نرصــد بشــكلٍ أسـ ّ
ويشــمل ذلــك االعتقــال وإزالــة املحتــوى وخطــاب الكراه ّيــة واملراقبــة ،عــدا عــن أمــور أخــرى تؤثّــر عــى
ـق الوصــول لألســواق االقتصاديّــة ،وحريّــة التعبــر
الفلســطين ّيني .نرشنــا يف عــام  2019أبحاثًــا ركّــزت عــى حـ ّ
الرقمــي للبنــى التحت ّيــة لتقن ّيــات املعلومــات واالتّصــاالت الفلســطين ّية.
للشــباب ،واالحتــال
ّ
منتــدى فلســطين للنشــاط الرقمـ ّـي :ينظّــم مركــز حملــة ســنويًّا مؤمتـ ًرا يســتم ّر ملــدّ ة أســبوع (كان املؤمتــر رقم ًّيــا
يف عــام  2020نتيجــة فــروس الكورونــا) لتعزيــز الحــوار بــن أصحــاب مصلحــة متعدّ ديــن مــع القطاعــات
واملؤسســات التعليم ّيــة ،باإلضافــة إىل قطاعــات أخــرى.
ين
الحكوم ّيــة
ّ
ّ
والخاصــة ،ومــع قطاعــات املجتمــع املــد ّ
ـي ميكــن زيــارة موقــع .www.PDAF.ps
ملعلومــات إضاف ّيــة عــن مؤمتــر فلســطني للنشــاط الرقمـ ّ
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تواصلوا معنا:

info@7amleh.org | www.7amleh.org
هاتف+972 (0)774020670 :

االجتامعي 7amleh :
تابعونا عىل وسائل ال ّتواصل
ّ
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