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أمل نزال

تزايد يف السنوات األخرية عد ُد الفلسطينيني الذي يَشكون من منصات التواصل
االجتامعي املهيمنة وعىل رأسها فيسبوك ،واتساب ،تويرت ،ويوتيوب بسبب قمعها
لحريتهم يف التعبري ،حيث وث َّقت منظمة صدى سوشال املدافعة عن حقوق
الفلسطينيني الرقمية  1000انتهاك يف العام  2019شملت حذف الصفحات العامة،
وإغالق الحسابات ،وإزالة املنشورات ،وتقييد إمكانية الوصول .غري أننا ال نعرف إال
القليل عن سياسات اليوتيوب ومامرساته إزاء املحتوى الرقمي الفلسطيني ،وعن مدى
انسجامها مع قوانني حقوق اإلنسان عمو ًما ،وكيفية تطبيقها عىل املحتوى الفلسطيني.
يستند هذا املوجز السياسايت إىل بحث أجراه املركز العريب لتطوير اإلعالم االجتامعي
(حملة) حول سياسة موقع اليوتيوب وإرشادات املنتدى الخاصة مبستخدميه،
ومامرساته يف إدارة محتوى التواصل االجتامعي ،وانتهاكه لحقوق الفلسطينيني الرقمية
من خالل الرقابة املفرطة .ويستند التحليل إىل مقابالت مع صحفيني ومدافعني
حقوقيني وناشطني فلسطينيني ،ومع منظامت حقوق إنسان دولية مثل منظمتي
“الشاهد” و”املادة .”19
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ينقاش املوجز املخرجات الرئيسية من املقابالت ،مثل التعريف امل ُبهم واإلشكايل
ملصطلح “املحتوى العنيف” املستخدم يف تقييد نرش املحتوى الفلسطيني عىل
اليوتيوب ،باإلضافة إىل مامرسات اليوتيوب التمييزية مثل التمييز اللغوي والتمييز
املكاين .ويقرتح املوجز يف خامتته توصيات عىل اليوتيوب ،ومنظامت املجتمع املدين،
وصانعي السياسات ،والناشطني واملدافعني يف مجال حقوق اإلنسان ،ومستخدمي
وسائل التواصل االجتامعي تهدف إىل حامية حقوق الفلسطينيني الرقمية.
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“هذا الفيديو يخالف إرشادات املنتدى”
أُنشئ موقع اليوتيوب يف شباط/فرباير  2005كمنصة أمريكية لنرش الفيديوهات،
واشرتته غوغل يف ترشين الثاين/نوفمرب  2006لقاء  1.65مليار دوالر .ويف  ،2019بلغت
دخل يف العامل .ويف كل
عوائد الرشكة  136.819مليار دوالر ،وباتت من أكرث الرشكات ً
دقيقة ،يُنرش عىل اليوتيوب ما يعادل  500ساعة تقري ًبا من الفيديوهات .وقد ازداد
عدد القنوات يف املوقع سنة  2019بنسبة  %27حتى تجاوز  37مليون قناة .ومع
ازدياد شعبية املحتوى املريئ وتأثريه ،أضحى اليوتيوب أحد أهم املنصات يف مجال نرش
املحتوى الرقمي عامل ًيا .وزاد عدد مستخدميه يف الرشق األوسط بنسبة  %160يف الفرتة
 ،2019-2017ومثة أكرث من  200قناة عىل اليوتيوب يف املنطقة تضم ما يزيد عىل
مليون مشرتك.
عىل الرغم من شعبية اليوتيوب ،إال أن الكثريين ينتقدون سياساته ومامرساته يف إدارة
املحتوى ،وال سيام خوارزمياته التي تساعد يف ترويج الفيديوهات التي تنرش نظريات
املؤامرة واألكاذيب ،والفيديوهات التي تستهدف األطفال يف ظاهرها ولكنها تحمل يف
ثناياها عنفًا و/أو إيحاءات جنسية.

وعىل املستوى اإلقليمي ،وخاصة يف سورياُ ،وث ِّقت الكثري من االنتهاكات التي مارسها
اليوتيوب عىل الحقوق الرقمية .فقد جمع الصحفي واملصور السوري ،هادي الخطيب،
عىل مدى عدة سنوات خالل الثورة السورية  1.5مليون فيديو يوثق انتهاكات حقوق
اإلنسان يف البالد ،مبا يف ذلك لقاط ملئات الهجامت الكياموية التي شنها النظام
السوري ،والتي هي أدلة من شأنها أن تكون حاسمة ملحاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
ومع ذلك ،أفاد الخطيب أنه يف عام  2018تم حذف وإخفاء أكرث من 200,000فيديو،
أي ما يعادل  %10من مقاطع الفيديو التي ح َّملها عىل اليوتيوب ،مع أن حذف
مقاطع الفيديو يف أوقات األزمات والحروب له تداعيات خطرية ،وقد يتسبب يف محو
أدلة مهمة للمحاكامت التي تنعقد الحقًا.
يتعهد اليوتيوب يف رسالته “مبنح جميع األشخاص حرية التعبري والتواصل مع العامل
أجمع ”،غري أن الواقع ليس دامئًا كذلك ،إذ ال يفتؤ املوقع يُصنف بعض الفيديوهات
بأنها مخالفة إلرشادات املنتدى دون تقديم أي تربيرات .يُطبق اليوتيوب أربع
إرشادات وسياسات رئيسية تندرج تحت باب إرشادات املنتدى وهي :سياسات
الخداع واملحتوى غري املرغوب فيه ،واملواضيع الحساسة ،واملحتوى العنيف أو
الخطري ،والبضائع الخاضعة للرقابة .ومع ذلك ،يتهم مستخدمون كُرث املوق َع بحذف
فيديوهاتهم دون مخالفة واضحة ألي من هذه اإلرشادات.

“قوات األمن اإلرسائيلية والفلسطينية اعتقلت
 800فلسطيني بإستخدام برمجة الذكاء
االصطناعي بسبب منشوراتهم عىل وسائل
التواصل االجتامعي”.
تثري هذه املامرسة إشكاالت كبرية حني يتعلق األمر بحقوق املستخدمني الرقمية.
فهي ُّ
تدل يف املقام األول عىل أن اليوتيوب ليس ُمحاس ًبا عىل وضوح إرشاداته ومدى
تخي ما يشاء من إرشاداته األربع لتربير حذف املحتوى .تقول
إنصافها ،وأنه قاد ٌر عىل ُّ
باربرا دوكالوفا ،الناشطة الرئيسية يف منظمة املادة  ،19إن اليوتيوب قد يستخدم أيًا
من سياساته املبهمة إلزالة املحتوى“ :إذا مل يُحذف الفيديو الخاص بك مبوجب سياسة
’املحتوى العنيف أو القايس‘ ،فيمكن أن يُحذف مبوجب سياسة ’املحتوى الضار أو
الخطري“‘.
وتضيف غابريل غيلمني ،وهي عضوة أخرى يف منظمة املادة  ،19بأن موقع اليوتيوب
مثل ،له تعريف آخر
مبهم“ :مصطلح اإلرهابً ،
يُع ِّرف بعض املصطلحات تعريفًا ً
وفقًا ليوتيوب ،يغدو مبوجبه بعض املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين عملنا معهم
إرهابيني ”.ولهذا أوصت منظمة املادة  19يف أيلول/سبتمرب  2018بأن يوائم اليوتيوب
تعريف اإلرهاب املعتمد لديه مع التعريف الذي اقرتحه مقرر األمم املتحدة املعني
مبكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان .وأكدت املنظمة أيضً ا أن سياسات وإرشادات
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املنتدى املتبعة لدى اليوتيوب ال ترقى ملستوى املعايري القانونية الدولية الخاصة بحرية
التعبري .وحثته املنظمة ،يف بيان أصدرته سنة  ،2018عىل التزام الشفافية عند تطبيق
مفصلة ودراسات حالة ورشوحات
إرشاداته يف املامرسة العملية وذلك بتقديم أمثلة َّ
وافية لِام يعدُّه محتوى “عنيفًا” و”جار ًحا” و”مسيئًا” ،مبا يف ذلك “خطاب الكراهية”
والهجامت “املؤذية”.
ثانيًا ،تشري املقابالت التي أُجريت يف سياق هذه الدراسة إىل أن اليوتيوب يُبقي عىل
محتوى إشكايل للغاية ويدافع عنه ،بينام يستمر بال هوادة يف حذف املحتوى الذي
يراه غري مالئم .ففي حزيران/يونيو  ،2019قرر اليوتيوب بأن جمل ًة من رسائل الكراهية
املعادية للمثليني واملوجهة ضد املنتج األمرييك ،كارلوس مازا ،مل تخالف رشوطه .ويف آب/
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أغسطس  ،2019قامت مجموعة من منشئي املحتوى عىل اليوتيوب من مجتمع امليم
يف والية كاليفورنيا برفع دعوى قضائية ضد اليوتيوب تزعم أن خوارزمية املوقع متيز
ضد املحتوى الذي ينرشه أفراد هذا املجتمع حني تستهدف أدوات إدارة املحتوى اآللية
ظلم  -القنوات التي تحتوي عناوينها عىل كلامت من قبيل
واملراجعون البرشيون ً -
“مثيل” أو “مزدوج امليل الجنيس” أو “متحول جنسيًا”.
ويف أيار/مايو  ،2020ات ُهمت خاصية الذكاء االصطناعي املستخدمة يف اليوتيوب بحذف
تعليقات احتوت عىل عبارات معينة باللغة الصينية ت ُعترب منتقدة للحزب الشيوعي
الحاكم يف البالد حذفًا تلقائ ًيا يف غضون  15ثانية من كتابتها تعقي ًبا عىل الفيديوهات
أو قنوات البث املبارش .وتكشف هذه الحالة كيف أن اليوتيوب قد ص َّمم عملية صنع
القرار اآليل (برمجة الذكاء االصطناعي) إلشارة وإزالة محتوى معني ألبعاد سياسية ،بغض
النظر عن السياق.
يربر اليوتيوب استخدامه الذكا َء االصطناعي بأنه أكرث فاعلية يف الكشف عن املحتوى
غري املالئم ،وال سيام أن العدد الهائل من مقاطع الفيديو امل ُح َّملة كل دقيقة عىل املوقع
مستحيل .ولكن تقول ضياء كيايل من منظمة الشاهد أن
ً
يجعل مراجعتها يدويًا أم ًرا
بالرغم من أن “الحواسيب قد تكون فعالة يف الكشف عن املحتوى العنيف ،إال انها
ليست دقيقة مثل البرش ،فهي ال ت ُجيد التفريق بني الفيديوهات املروجة لداعش وبني
الفيديوهات التي تتضمن أدل ًة مهمة توثق انتهاكات حقوق اإلنسان ”.وبالتايل “أصبحت
سياسة اليوتيوب يف إدارة املحتوى سيفًا ذا حدين ،وصار يقع يف رشاكها محتوى حقوق
اإلنسان املهم”.

ترويج املحتوى اإلرسائييل ،وإسكات الفلسطينيني
بات التعاون القائم بني وحدات األمن اإلرسائيلية وبني منصات التواصل االجتامعي مثل
الفيسبوك وواتساب وتويرت ظاهر ًة تستأثر بتوثيق متزايد ،وال سيام أن مكتب املدعي
العام اإلرسائييل يدير دون ٍ
سند قانوين “وحد ًة إلكرتونية” متارس الرقابة عىل املحتوى
فضل عىل أن
الفلسطيني وتتابع حسابات الفلسطينيني عىل وسائل التواصل االجتامعيً .
قوات األمن اإلرسائيلية والفلسطينية اعتقلت  800فلسطيني بإستخدام برمجة الذكاء
االصطناعي بسبب منشوراتهم عىل وسائل التواصل االجتامعي ،وبخاصة الفيسبوك .غري
أننا ال نعرف سوى القليل عن ميول اليوتيوب ِ
املناصة إلرسائيل.
لقد وجد الباحثون أن الكثري من الفيديوهات عن الجيش اإلرسائييل ال تزال ت ُعرض
عىل اليوتيوب بالرغم من احتفائها الواضح بالعسكرة والعنف .إن إتاحة املجال لتطوير
املحتوى اإلرسائييل الذي يروج دون لبس الستخدام القوة املميتة ويحتفي بها صار
عاديًا لدرجة التسويق له عىل اليوتيوب ،رغم معايري املنتدى التي تقيد صو َر العنف،
ورغم سياسة األسلحة النارية التي يطبقها ،والتي تنص عىل أنه “ال يُسمح بنرش املحتوى
عىل اليوتيوب إذا كان يهدف إىل بيع األسلحة النارية أو تعليم املشاهدين كيفية صنع

2

األسلحة النارية والذخرية وبعض املحلقات أو تقديم اإلرشادات حول كيفية تركيب هذه
امللحقات”.
بالرغم من هذه السياسة ،يروج اليوتيوب “ألفا غن موديلز” ،وهي رشكة تديرها
اإلرسائيلية أورين جويل “عارضة البنادق” التي يتابعها عىل اإلنستغرام  440,000متابع،
ولها قناة مشهورة عىل اليوتيوب اسمها “أنا ملكة البنادق” يتابعها  2,870مشرتك .وهي
تصف نفسها عىل حسابها عىل اإلنستغرام بأنها من املؤثرين ،ومر ِّوجة لرشكات األسلحة،
يف مخالفة رصيحة لسياسة األسلحة النارية املعتمدة يف اليوتيوب .ومع ذلك ،ال يزال
اليوتيوب يروج محتواها.
مثة مثال آخر لخطاب الكراهية واملضايقة ،يكشف ازدواجية معايري اليوتيوب ،ويتمثل يف
الفيديو الذي تروجه ماركة املالبس اإلرسائيلية ،هوديز ،والذي تظهر فيه عارضة األزياء
اإلرسائيلية ،بار رافاييل ،وهي تخلع النقاب قبل أن تعرض مجموعة من الثياب املختلفة.
ويختتم هذا الفيديو املعادي لإلسالم بشعار “الحرية أساسية” .وقد نرشت رافاييل هذا
الفيديو املمتد لنصف دقيقة عىل صفحتها عىل الفيسبوك حيث يتابعها ثالثة ماليني
متابع ،وال يزال الفيديو معروضً ا عىل اليوتيوب بالرغم من انتقادات الناشطني.

“الرقابة اآللية يف اليوتيوب مصممة...لتكون
متحيصا وتدقيقًا عىل املحتوى الصادر من
أكرث
ً
الضفة الغربية وغزة”.
يُعد اليوتيوب منص ًة مهمة جدًا للناشطني واملدافعني الفلسطينيني عن حقوق اإلنسان
أمل يف نرش الوعي
الذي يوثقون االنتهاكات اإلرسائيلية وينرشونها عىل اليوتيوب ً
ومحاسبة النظام اإلرسائييل .غري أن املحتوى الذي ينرشه العديد من املدافعني عن
حقوق اإلنسان يُحذَف من املوقع ،األمر الذي يرض الجهود الرامية إىل توثيق االنتهاكات
اإلرسائيلية بحق األطفال وذوي اإلعاقات والفلسطينيني عمو ًما.
أظهرت املقابالت التي أُجريت مع مدافعني فلسطينيني عن حقوق اإلنسان أن اليوتيوب
يحذف محتواهم بحجة أنه “عنيف” .ووفقًا للصحفي الفلسطيني بالل التميمي ،انتهك
موقع يوتيوب حقه يف نرش مقطع فيديو يظهر جنودًا إرسائيليني يسيئون معاملة صبي
يبلغ من العمر  12عا ًما يف قرية النبي صالح .وقال متأسفًا“ :اليوتيوب يفهم ما ينتهك
رشوطه وأحكامه ،وليس ما ينتهك حقوقنا نحن كفلسطينيني ...ما حاجتي باليوتيوب إذن
إ ْن مل أمتكن من اإلبالغ عن االنتهاكات التي يواجهها الفلسطينيون وأطفال الفلسطينيني
وأفلت بذلك
يوميًا؟” والحقًا قام التميمي بتضمني الفيديو املحذوف يف فيديو آخر أطول
َ
من الذكاء االصطناعي ،وهو أسلوب يستخدمه لاللتفاف عىل مامرسة إزالة املحتوى.
وعىل غراره ،قال رئيس تحرير شبكة قدس اإلخبارية ،إياد الرفاعي ،يف مقابل ٍة معه:
مثل ،عن نرش فيديو لطفل فلسطيني
“يتباين مفهوم العنف عند اليوتيوب ،الذي يتورعً ،
صغري وهو يُقتَل عىل يد الجيش اإلرسائييل ،ولكنه ال ُيانع يف الرتويج للعسكرة
اإلرسائيلية وفيديوهات أطفال إرسائيليني وهم يتدربون عىل إطالق النار ”.ومن
الفيديوهات التي أشار إليها الرفاعي فيديو يظهر أطفال إرسائيليني يتعلّمون كيفية حمل
السالح ،باإلضافة إىل قنوات إرسائيلية أخرى عىل اليوتيوب تحتفي بالعنف العسكري
اإلرسائييل.

 .1مجتمع امليم هو املصطلح املتعارف عليه يف املجتمعات الناطقة باللغة العربية ويعترب تصنيف للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس واملتحولني جنس ًيا والكويريني وغريهم.
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الذكاء االصطناعي ُمصمم للتمييز
أفاد املدافعون الفلسطينيون عن حقوق اإلنسان أثناء املقابالت أن اليوتيوب
يستهدف محتواهم بالتمييز اللغوي واملكاين ،حيث فيديوهاتهم الناطقة بالعربية
والتي تحمل عناوين أو ترجامت عربية كانت أكرث عرض ًة لرقابة اليوتيوب مقارن ًة
بغريها من اللغات .وباإلضافة إىل التمييز اللغوي ،يوضح الناشط والصحفي
الفلسطيني معاذ حامد أن الرقابة اآللية يف اليوتيوب مصممة و ُمف َّعلة لتكون أكرث
متحيصا وتدقيقًا عىل املحتوى الصادر من الضفة الغربية وغزة – والذي يُعرف
ً
بالتمييز املكاين.
ويعلِّق حامد ،وهو ناشط عىل اليوتيوب ،عىل تجربته مع التمييز اللغوي ،فيدير
حامد قناته الخاصة به عىل اليوتيوب املسامة “ ،”Palestine 27Kوالتي يتابعها
أكرث من  10,500مشرتك وتعرض  897فيديو .أوضح حامد أنه تم اإلبالغ عن العديد
من فيديوهاته وحذفها ،والسبب الوحيد املحتمل هو أنها تضمنت محتوى باللغة
العربية ،وعىل حد تعبريه“ :بطريقة أو بأخرى ،خضعت فيديوهاتنا املعنونة أو
املرتجمة بالعربية إىل مراقبة أكرث من إدارة اليوتيوب”.
وأضاف أنه استطاع فهم طريقة عمل اليوتيوب يف التمييز ضد املحتوى العريب،
واستطاع بالتايل أن يُفلِ َت منها:
أصبحت أك َرث خرب ًة بسياسات اليوتيوب وأساليبه الرقابية [ ]...ومع الوقت،
لقد
ُ
طورت مرسدًا بالكلامت املفتاحية التي تثري رقابة اليوتيوب مثل حامس والجهاد
اإلسالمي وحزب الله وما شابهها ]...[ .وهكذا لجأت إىل طمس بعض اللقطات يف
الفيديو مثل أعالم األحزاب السياسية.
يبني حامد أن التمييز املكاين الذي ميارسه اليوتيوب عىل الفلسطينيني صاد ٌم كام
يظهر من تجربته البسيطة التي أجراها حني كان يقطن يف الضفة الغربية“ :أرسلت
مقطع الفيديو نفسه الذي حذفه اليوتيوب من حسايب إىل أحد أصدقايئ يف أوروبا
[ ]...ومل َّا نرشه صديقي من إحدى الدول األوروبية مل يعرتضه اليوتيوب”.
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وفقًا ملعاذ حامد وسامر نزال ،الصحفي الفلسطيني والناشط عىل اليوتيوب املقيم
يف رام الله ،فإن الذكاء االصطناعي الذي يستخدمه اليوتيوب ُي ِّحص املحتوى
متحيصا شديدًا وال سيام حني تزيد مشاهداته ويزيد تأثريه .فقد
الفلسطيني
ً
الحظا أنه مل َّا حصدت فيديوهاتهام عددًا محددًا من املشاهدات (فيديو عن صبي
فلسطيني يقذف الحجارة عىل جندي إرسائييل ،وفيديو يصور عهد التميمي يف قرية
النبي صالح وهي ت ُطالب الجنود اإلرسائيليني بإخالء سبيل أخيها) ،بدأ موقع يوتيوب
يتعقب فيديوهاتهام الجديدة والقدمية والحظا حينها زياد ًة يف عد ِد اإلنذارات التي
يتلقيانها ويف وتري ِة حذف فيديوهاتهام وحتى وقف العائد املادي عنهام كعقوبة.
وبعبارة أخرى ،يُعاقب مستخدمي اليوتيوب بحرمانهم حقَّهم يف عوائد اإلعالنات
التي يجنوها بفضل محتواهم.
ليس من الواضح كيف يدير الذكاء االصطناعي املحتوى عىل اليوتيوب ،أو كيف
يوظَّف القامئون عليه ،أو كيف يُطبِّق الرقاب َة الرقمية ضمن سياقات محددة .ويف
هذا الصدد ،توضِّ ح باربرا دوكالوفا من منظمة املادة :19
ال نعرف سوى القليل عن طريقة معالجة البيانات ،وكيفية تطوير الخوارزميات
[ ]...ألن اليوتيوب ال يريد أن يكشف هذه املعلومات [ ]...كام أننا ال نعرف
سوى القليل جدًا عن موظفي يوتيوب ،كيف يتم تدريبهم؟ وهل يفقهون شي ًئا
عن السياق؟ وكيف تسري عملية املراجعة؟
فهم أفضل لكيفية تصميم الذكاء االصطناعي بحيث ميارس التمييز
وليك نكتسب ً
بأشكال مختلفة ،مثل التمييز اللغوي واملكاين ،ال بد من توضيح دور الذكاء
االصطناعي يف عملية إدارة املحتوى عىل اإلنرتنت .يُظهر الشكل أدناه كيف أن الذكاء
االصطناعي يزيد فاعلية الرشكات من خالل إدارة املحتوى عىل اإلنرتنت .وتُبني الطرق
الثالث ،املوضَّ حة باللون األخرض ،املواضع التي يتسنى فيها تصميم خوارزميات الذكاء
االصطناعي وبرمجتها عىل العمل بطريقة متييزية .ولكن كيف يحدث هذا التمييز
بالضبط؟
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أوالً ،يسمح سري العمل للذكاء االصطناعي املتحيز بتقييم محتوى املستخدم ،مثل
النصوص والصور والتسجيالت الصوتية ومقاطع الفيديو ،لتحديد ما إذا كان ضا ًرا أم
غري ضار ،ويُس ِفر ذلك تلقائ ًيا عن قرا ٍر متحيز .تتم هذه العملية يف “مرحلة ما قبل
إدارة املحتوى” .ثان ًيا ،تتم برمجة الذكاء االصطناعي بحيث تستحدث املزيد من بيانات
التدريب تلقائيًا وتساعد مديري املحتوى البرشيني ،وهذا يُنتج املزيد من البيانات
املنحازة والقرارات التمييزية .ولكن كيف ميكن تدريب خوارزميات الذكاء االصطناعي
عىل مامرسة التمييز؟
هناك طُرق معينة ت ُستخدم يف تدريب خوارزميات الذكاء االصطناعي لتقوم بذلك،
ومنها “املطابقة” ( )hash matchingالتي ت ُستخدم ملقارنة بصمة الصورة بقاعدة
بيانات الصور الضارة املعروفة ،ومنها أيضً ا أسلوب “ترشيح الكلامت املفتاحية” الذي
يستخدم كلامت تدل عىل محتوى ضار محتمل لإلبالغ عن محتوى من أنواع معينة.
وميكن أن يتسبب املحتوى املتض َّمن يف قاعدة بيانات املحتوى الضار يف حدوث حاالت
فمثل ،تستخدم وحدات املخابرات اإلرسائيلية خوارزميات لفرض الرقابة
متييز واضحةً .
عىل عرشات اآلالف من حسابات الشبان الفلسطينيني عىل الفيسبوك من خالل التعرف
إىل كلامت من قبيل الشهيد والدولة الصهيونية والقدس واألقىص ،باإلضافة إىل صور
الفلسطينيني الذين تقتلهم إرسائيل أو تأرسهم.

“تستخدم وحدات املخابرات اإلرسائيلية
خوارزميات لفرض الرقابة عىل عرشات اآلالف من
حسابات الشبان الفلسطينيني عىل الفيسبوك”.
أعرب الناشطون ومنشئو املحتوى عىل موقع يوتيوب والصحفيون الذين قوبلوا يف إطار
َ
هذه الدراسة عن شعورهم بالتمييز تجاههم واستبعادهم من قوة رقمية مهيمنة مثل
اليوتيوب ،وأعربوا عن غضبهم وخيبة أملهم وفقدانهم الحافز الذي يدفعهم إىل مواصلة
نشاطهم عىل اليوتيوب .ومع ذلك ،اقرتح املشاركون أساليب مختلفة لإلفالت من هذا
التمييز ومواجهته ،ومنها االحتفاظ دامئًا بنسخ احتياطية من الفيديوهات ،واستخدام
منصات بديلة مثل فيميو ودييل موشن ،وتطوير مرسد لغوي ملواجهة سياسات يوتيوب
املتحيزة.

توصيات
إن سياسات وإرشادات املنتدى املطبقة لدى يوتيوب ال ترقى إىل مستوى املعايري
والقوانني الدولية الكافلة لحرية التعبري ،والتي ينبغي أن يحرتمها اليوتيوب .وفضالً عىل
أن تعريفات اليوتيوب للمصطلحات الرئيسية املستخدمة يف إرشادات املنتدى ،مثل
“املحتوى العنيف ”،هي تعريفات مبهمة وإشكالية ،وترقى ملستوى انتهاك فعيل لحقوق
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املستخدمني الرقمية ،حيث ينتهك الذكاء االصطناعي املستخدم يف يوتيوب حقوق
الفلسطينيني الرقمية من خالل تطبيق الخوارزميات املتحيزة ضد اللغة العربية واملحتوى
العريب الناشئ من الضفة الغربية وغزة.
وملواجهة هذه املامرسات التمييزية وحامية الناشطني الفلسطينيني والصحفيني
ومستخدمي اليوتيوب ،ينبغي تنفيذ التوصيات التالية:
•يجب عىل إرشادات املنتدى يف اليوتيوب أن تحرتم القوانني واملعايري املرعية يف
مجال حقوق اإلنسان .وينبغي أن يكفل اليوتيوب للجميع فرص ًة متساوية للوصول
إىل املعلومات ،وأن يوفر إرشادات املنتدى بوضوح تام وباللغات الرسمية املعتمدة
يف األمم املتحدة مبا فيها اللغة العربية.
•ينبغي لطرف ثالث ،كمنظمة رقابية مدنية من منظامت حقوق اإلنسان و/
أو منظامت الحقوق الرقمية ،أن يكفل بأال تُفرط خاصية الذكاء االصطناعي يف
متحيص املحتوى الفلسطيني وأال متيّ ُز ضده .ويجب عىل الطرف الثالث أيضً ا أن
يكون مبثابة هيئ ٍة تحكيمية تدعم املستخدمني يف احتجاجهم عىل حذف محتواهم
والطعن يف قرارات الحذف .وال بد ملستخدمي اليوتيوب أن ميتلكوا حق الطعن يف
قرارات إزالة محتواهم.
•ينبغي ملوقع يوتيوب أن ينرش تقارير شفاف ًة عن حاالت الحذف أو الحجب أو
التقييد التي تطال محتوى املستخدمني الفلسطينيني وحساباتهم .ويجب أن ينرش
عدد الطلبات الواردة بتقييد املحتوى ،وعدد الطلبات املوافق عليها ،وأسباب
املوافقة عليها أو رفضها .ويجب أن يبني بوضوح كيف ميكن ألي شخص أن
يطعن يف القرار ،وأن يحدد مهل ًة زمني ًة معقولة للرد مع تحديد جهة اتصال ميكن
التواصل معها للحصول عىل مزيد من املعلومات.
•يجب عىل السلطة الفلسطينية أن تساند دعاوى الفلسطينيني القضائية ضد
منصات التواصل االجتامعي ،ويجب أن تعني املحامني ملساعدتهم.
•ينبغي ملنظامت املجتمع املدين الفلسطيني أن تساهم يف نرش الوعي بالحقوق
الرقمية من خالل تثقيف املستخدمني الفلسطينيني بشأن حقوقهم ،وكيفية التعبري
عن أنفسهم ،ومقاومة املامرسات التمييزية.
•ينبغي للناشطني والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان املشاركني يف املنصات
عىل اإلنرتنت أن يتبادلوا الخربات واالسرتاتيجيات واألساليب التي يستخدمونها
لاللتفاف عىل التمييز اللغوي واملكاين ،وغريه من االنتهاكات .وينبغي أن يعملوا
أيضً ا عىل تطوير تقنيات تُبطل تحيز الذكاء االصطناعي املستخدم يف اليوتيوب.

د .أمل نزال هي أستاذة مساعدة يف كلية إدارة األعامل واالقتصاد يف جامعة
بريزيت ،فلسطني .حصلت عىل درجة الدكتوراه من جامعة إكسرت حيث درست
أهمية نظرية بورديو للمامرسة من أجل التعرف عىل املامرسات واآلليات
والديناميكيات املختلفة يف املنظامت االجتامعية والثقافية.

«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية،
مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية
للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري ،وذلك ضمن إطار القانون الدويل
وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة
الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات
السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل «الشبكة»« ،شبكة السياسات
الفلسطينية» ،كمصدر اسايس لتلك املواد.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.
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