
يشكوا الفلسطينيون من تزايد انتهاك حقوقهم الرقمية يف منصات التواصل االجتامعي، حيث وثَّقت منظمة صدى سوشال املدافعة عن حقوق الفلسطينيني الرقمية 1000 

انتهاك يف العام 2019 شملت حذف الصفحات العامة، وإغالق الحسابات، وإزالة املنشورات، وتقييد إمكانية الوصول. يتناول هذا املوجز السياسايت إرشادات املنتدى اإلشكالية 

التي يطبقها اليوتيوب، وطريقته يف إدارة محتوى التواصل االجتامعي، وانتهاكه حقوَق الفلسطينيني الرقمية من خالل فرض الرقابة املفرطة.

ويستند املوجز يف دراسته لسياسات الرقابة الجدلية املتبعة يف اليوتيوب إىل بحث أجراه املركز العريب لتطوير اإلعالم االجتامعي )حملة( وإىل مقابالت مع صحفيني ومدافعني 

فلسطينيني عن حقوق اإلنسان ومع منظامت حقوقية دولية. ويناقش تحديًدا التعريفات املبهمة واإلشكالية ملصطلحات معينة ترد يف إرشادات املنتدى لدى اليوتيوب 

وتُستخدم كذريعة لحذف املحتوى الفلسطيني، ويناقش أيًضا املامرسات التمييزية مثل التمييز اللغوي والتمييز املكاين. ويقرتح توصيات لتصويب هذا الوضع.

يُعد اليوتيوب يف الرشق األوسط أحد أبرز املنصات املستخدمة يف نرش املحتوى الرقمي، حيث زاد عدد مستخدميه يف الرشق األوسط بنسبة 160% يف الفرتة 2019-2017، 

وأكرث من مليون مشرتك. غري أننا ال نعرف سوى القليل عن عمل اليوتيوب يف تطبيق إرشادات املنتدى وتوظيف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي املستخدمة يف استهداف محتوى 

بعينه.

يُطبق اليوتيوب أربع إرشادات وسياسات رئيسية ملراقبة املحتوى وهي سياسات الخداع واملحتوى غري املرغوب فيه، واملواضيع الحساسة، واملحتوى العنيف أو الخطري، 

والبضائع الخاضعة للرقابة. ومع ذلك، يقول مستخدمون كُرث إن املوقَع يحذف فيديوهاتهم دون أن تُخالف أيًا من هذه اإلرشادات، ما يدلُّ عىل أن اليوتيوب ليس ُمحاسبًا 

عىل وضوح إرشاداته ومدى إنصافها، وأنه قادٌر عىل تخريُّ ما يشاء من إرشاداته األربع لتربير حذف املحتوى.

تؤكد منظمة املادة 19، وهي منظمة حقوق إنسان دولية، أن سياسات وإرشادات املنتدى املتبعة لدى اليوتيوب ال ترقى ملستوى املعايري القانونية الدولية الخاصة بحرية 

ه محتوى “عنيًفا”  التعبري. وحثت املوقع يف بيان أصدرته سنة 2018 عىل التزام الشفافية عند تطبيق إرشاداته وذلك بتقديم أمثلة ودراسات حالة ورشوحات وافية لاِم يعدُّ

و”جارًحا” و”مسيئًا”، مبا يف ذلك “خطاب الكراهية” والهجامت “املؤذية”.

يرشح عضو يف منظمة الشاهد لحقوق اإلنسان كيف أن تكنولوجيا الذكاء االصطناعي اإلشكالية املستخدمة لدى اليوتيوب تحذف املحتوى املهم لتحقيقات حقوق اإلنسان 

ألنها تصنفه خطأً كمحتوى “عنيف”. ويف إحدى الحاالت، يقول الصحفي واملصور السوري، هادي الخطيب، إنه جمع 1.5 مليون فيديو عىل مدار سنوات الثورة السورية يوثق 

مئات الهجامت الكياموية التي شنها النظام السوري، ومع ذلك أفاد الخطيب أنه يف عام 2018 تم حذف وإخفاء أكرث من 200,000 مقطع فيديو من اليوتيوب والتي ميكن 

االعتامد عليها كدليل يف محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.

هذا تحديًدا ما يتعرض له محتوى املستخدمني الفلسطينيني. واألدهى من ذلك أن اليوتيوب قد صمم ذكاءه االصطناعي ليكون منحازًا إىل جانب املحتوى اإلرسائييل، بغض 

النظر عن العنف الذي يروجه. فيسمُح، مثاًل، ألُورين جويل، عارضة البنادق اإلرسائيلية بأن تنرش محتواها الذي يروج لألسلحة النارية بالرغم من مخالفته الواضحة لسياسة 

األسلحة النارية املعتمدة لدى اليوتيوب.

يقول املدافعون الفلسطينيون عن حقوق اإلنسان إن اليوتيوب مُيارس التمييز ضد محتواهم بحجة أنه “عنيف”. ومن هؤالء الصحفي الفلسطيني بالل التميمي الذي يقول 

ه يف نرش مقطع فيديو يظهر جنوًدا إرسائيليني يسيئون معاملة صبي يبلغ من العمر 12 عاًما يف قرية النبي صالح ألن املقطع كان “عنيًفا”. والحًقا قام  إن املوقع انتهك حقَّ

التميمي بتضمني الفيديو املحذوف يف فيديو آخر أطول لتجاوز عقبة الذكاء االصطناعي، وهو أسلوب يستخدمه لإلفالت من مامرسة إزالة املحتوى.

وعىل وجه التحديد، يُفيد املدافعون الفلسطينيون عن حقوق اإلنسان بتعرُِّض محتواهم عىل اليوتيوب إىل متييز لغوي ومكاين، أي أن اليوتيوب يدرِّب خوارزميات الذكاء 

االصطناعي عىل استهداف الفيديوهات الناطقة باللغة العربية أكرث من غريها، ويصمم تلك الخوارزميات كذلك لرصد املحتوى الناشئ تحديًدا من الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وكلام زاد عدد املشاهدات التي يحظى بها املحتوى الفلسطيني، زادت احتاملية تعرضه للرقابة، والحجب، وقطع العائد املايل، والحذف.

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

انتهاك اليوتيوب لحقوق الفلسطينيني الرقمية: ما يتحتم فعله
 أمل نزال

http://sada.social/
http://sada.social/
http://sada.social/
https://7amleh.org/
https://www.academia.edu/38269463/State_of_Social_Media_Middle_East_2018
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/
https://www.article19.org/resources/youtube-community-guidelines-analysis-against-international-standards-on-freedom-of-expression/
https://www.article19.org/resources/youtube-community-guidelines-analysis-against-international-standards-on-freedom-of-expression/
https://www.youtube.com/watch?v=WOzNCaHlW4I
https://www.youtube.com/watch?v=WOzNCaHlW4I
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/policy-firearms?cid=community-guidelines&hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=Z2K8gNyhO74
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/policy-firearms?cid=community-guidelines&hl=en
https://imemc.org/article/israeli-troops-abduct-11-12-year-old-children-from-nabi-saleh-village/
https://imemc.org/article/israeli-troops-abduct-11-12-year-old-children-from-nabi-saleh-village/
https://www.youtube.com/watch?v=mg1-_oIfjqc
https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2020/12/Nazzal_PolicyBrief_Ara_Dec2020.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%88%d8%a8-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
https://al-shabaka.org/ar/author/amal-nazzal/


وملواجهة هذه املامرسات التمييزية وحامية الناشطني والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان الفلسطينيني عىل اليوتيوب، ينبغي تنفيذ التوصيات التالية:

يجب عىل إرشادات املنتدى يف اليوتيوب أن تحرتم القوانني واملعايري املرعية يف مجال حقوق اإلنسان، وال بد من ترجمة هذه اإلرشادات إىل لغات متعددة مبا فيها 	 

العربية.

ينبغي لطرف ثالث أن يكفل بأن خاصية الذكاء االصطناعي ال تُفرِط يف متحيص املحتوى الفلسطيني وال متيُّز ضده. وينبغي للطرف الثالث أن يدعم املستخدمني يف 	 

الطعن يف قرارات حذف محتواهم.

ينبغي ملوقع اليوتيوب أن ينرش تقارير شفافة عن العمليات التي يتبعها يف تقييد محتوى املستخدمني.  وينبغي أن يبني بوضوح كيف ميكن للمستخدم أن يطعن يف 	 

قرارات الحذف وتقييد املحتوى.

ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تسانَد الدعاوى القضائية التي يرفعها الفلسطينيون مستخدمو اليوتيوب ضد املوقع وضد غريه من منصات التواصل االجتامعي.	 

ينبغي ملنظامت املجتمع املدين الفلسطيني أن تساهم يف نرش الوعي بالحقوق الرقمية.	 

ينبغي للناشطني والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان أن يتبادلوا الخربات واالسرتاتيجيات لاللتفاف عىل التمييز اللغوي واملكاين، وغريه من أشكال التمييز. 	 

وينبغي أن يعملوا أيًضا عىل تطوير تقنيات تُبطل تحيز تكنولوجيا الذكاء االصطناعي املستخدمة يف موقع اليوتيوب.
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