
 حجب يوتيوب

 تطال حرية العلم اللكتروني نتيجة فرض الرقابة على فيلم مناهض للسلمجانبيةعواقب 

 بهدف منع بث فيلم "براءة السلمي" السيء إلى السلم والد من أعمال العنف الناجمة عنه، اتخذت إجراءات رقابة ورقابة
 ذاتية مقلقة على شبكة النترنت. ففي بعض البلدان، حجب النفاذ إلى الفيديو و/أو النصة التي تستضيفه ببادرة من

 السلطات الحلية. وفي بلدان أخرى عمدت غوغل نفسها – دار يوتيوب الساسية – إلى تعليق ولوج روابط تسمح بشاهدة
الفيلم (يكن الطلع أدناه على تفاصيل إجراءات الجب).

 يشكل إقدام بعض الكومات على حجب كامل موقع يوتيوب أو غوغل، أكان لفترة مؤقتة أو ل، رداً غير متكافئ ومتطرّف
 مهما كانت الهانة التي يوجهها شريط الفيديو الذي تسعى إلى حجب بثه. فل يجوز أن يكون رد الفعل على موجة العنف

التي أثارها هذا الفيلم تهيداً أو ذريعة لفرض رقابة متطرفة على الويب أو تعزيز "بلقنة" النترنت.

 صحيح أن يوتيوب أصرّت على رفض سحب فيديو من الشبكة العنكبوتية، ولكن الرقابة "الحددة جغرافياً" التي تطبقها
 غوغل في هذه الال عبر منع النفاذ إلى الفيديو في بعض البلدان بالرغم من تطابق الفيلم مع شروط استخدامه قد تشكل

 سابقة خطرة. وإذا ما كانت تؤدي إلى أعمال عنف شديدة، فإنها قد تتسبب بنشوء حلقة مفرغة وإبقاء الباب مشرّعاً على
ضغوط محلية تارسها مجموعات مصالح تهدف إلى إلغاء محتوى يعتبر مهيناً. 

 الواقع أن حظر نشر هذا الفيلم يعدّ تدياً. فإن نشر التسجيلت عبر "أثر سترايزند" أو استخدام أدوات للتحايل على الرقابة
يحولن دون الخفاء الكلي لي محتوى على النترنت. 

 ل يجوز الستهانة بالعواقب النحرفة لتقدم الرقابة على الشبكة. فإن النصات التي تخضع لجراءات الترشيح اليوم هي أيضاً
تلك التي تروّج للشعور الديني.

 حجب منفّذ من حكومات و/أو سلطات إدارية مختصة:

 قامت سلطات عدة بلدان بتطبيق أساليب حجب مختلفة، متطرّفة أو موجّهة من دون الركون إلى قرار مسبق صادر عن أحد
القضاة وإنا بناءً على أمر من السلطات وحدها. 



  أيلول/سبتمبر، حجبت هيئة التصالت الباكستانية بوجب السلطة الوكلة إليها  الواقع التجديفية14: في باكستان
 والباحية. وأوضحت السلطات أن هذه الهيئة تتعاون بشكل وثيق مع الشركات الزوّدة لدمة النترنت في البلد وتنفّذ

 "مراقبة وحجباً استباقياً على مدار الساعة". وأشار مدير عام الهيئة إلى أنه أرسل طلباً إلى يوتيوب التي رفضته معتبرة أنه ما
 من اتفاق خاص حول سحب الحتويات بينها وباكستان لنه ما من نسخة محلية ليوتيوب. وشددت الكومة على أن

 الجب ل يطال إل الحتويات الناهضة للسلم وليس مجمل موقع يوتيوب قبل اطلق دعوة إلى الشعب ليطلع الهيئة على
أي محتوى يراه تديفياً. وأضاف أن قرار حجب هذه الحتويات سيتم لحقاً، كل حالة على حدة. 

  أيلول/سبتمبر، حجبت السلطات موقع يوتيوب إلى أجل غير مسمّى. أما محرّك البحث غوغل فمنع17: في بنغلدش
 النفاذ إليه لبضع ساعات. وفي اليوم السابق، توجهت اللجنة الكلّفة بضبط التصالت في بنغلدش برسالة إلى شركة غوغل

طلبت منها فيها بسحب الفيديو بغية "اللول دون العنف والفوضى الجتماعية".

 90 أيلول/سبتمبر، أعلنت الكومة أنها حجبت الوقع الخصص لشاهدة الفيديو على يوتيوب لدة 12: في أفغانستان
دقيقة لنع بث الفيلم. وأمرت الشركات الزوّدة لدمة النترنت بحجب النفاذ إلى يوتيوب حتى سحب الفيديو.  

 : هددت هيئة تكنولوجيا العلم والتصال في الملكة العربية السعودية غوغل بعرقلة النفاذ إلىالملكة العربية السعودية
 ،2012 أيلول/سبتمبر 18يوتيوب في البلد إذا لم تعمد الشركة إلى حجب كل روابط النصة الؤدية إلى الفيديو. وفي 

 أفادت وكالة النباء الرسمية بأن الهيئة أمرت أيضاً الشركات الزوّدة لدمة النترنت في الملكة بحجب النفاذ إلى الفيلم.
 عصام اليوموبعد العلن هذا، حجبت يوتيوب على القل فيديو واحد بحسب القتصادي والكاتب في الوقع الخباري 

. الزميل

 المارات العربية التحدة والبحرين واليمن أمرت أيضاً الشركات الزوّدة لدمة النترنت بحجب النفاذ إلى كل الواقع التي
تبث الفيديو. 

حجب صادر عن يوتيوب وغوغل

 إن الختلف في معالة غوغل للوضع بحسب البلد العني يطرح عدداً من السئلة. فقد قاومت الشركة المريكية الضغوط
 ولم تسحب الفيلم من منصة يوتيوب معتبرة أنه ل يخالف شروط الستخدام أو نظام مجتمع يوتيوب. إل أنها منعت النفاذ

 إلى الفيديو في عدة بلدان متذرعة بـ"ظروف استثنائية" (مصر، ليبيا) أو "عدم شرعية" الفيديو (إندونيسيا، الهند) في حي
أن بلداناً مثل باكستان أو بنغلدش قد أبلغت بعدم جواز مطلبها أو لم تتلقَ أي رد عليه. 



 بإستثناء ليبيا ومصر، تصرّفت غوغل بعد تلقيها طلبات خطية من الكومات ولكن من دون أن تتبع قراراً قضائياً صادراً في
هذا الصدد بالضرورة. 

 تطرح هذه القضية مجدداً مسألة السؤولية الجتماعية للشركات ورهانات التحكيم الذي تنفذه شركات خاصة في مسائل
 تتعلّق بحرية التعبير. وقد حرصت غوغل على تسي صورتها في هذه السنوات الخيرة كمدافعة عن حرية التعبير عبر وضع

 حد للرقابة الذاتية لرّك بحثها في الصي أو إطلق تقرير الشفافية الذي ينشر عدداً من الطلبات لسحب الحتويات في كل
 بلد ورَد غوغل على الوضاع السائدة. اليوم، أعادت النظر في استراتيجية الرد على الطالب الكومية والضغوط المارسة

عليها من أي نوع كانت، ما يلقي بظلله على ناشطي آخرين في الويب. 

  أيلول/سبتمبر، عبرّت غوغل عن رأيها في الوضوع: "نبذل قصارنا لرساء مجتمع يشعر فيه كل واحد بالراحة15في 
 ويسمح للفراد بأن يعبّروا عن آراء مختلفة. يحترم الفيديو – التوافر على الويب – قواعدنا السلوكية وسيبقى على

 يوتيوب. إل أننا حصرنا النفاذ إليه في بلدان يعدّ فيها غير شرعي مثل الهند وإندونيسيا كما في ليبيا ومصر بسبب الوضع
 . وسنحصر النفاذ ببعض2007الساس في هذين البلدين. وتتوافق هذه القاربة مع البادئ التي أعدّيناها في العام 

الحتويات التعلقة بأسماء الجالت الوطنية عندما تفرض قواني أحد البلدان ذلك، رداً على مطالب الكومة الحلية". 

: ت حجب الفيديو إثر تقدم هيئة التصالت والعلم الاليزية الضابط لشبكة النترنت بشكوى رسمية خطية.ماليزيا
  أ من قانون العقوبات298طلبت الكومة حجب الفيديو مهددة غوغل برفع دعوى قضائية ضدها في ماليزيا بوجب الادة 

بتهمة التحريض على "اللف والنقسام والكراهية على أسس دينية". 

  عنواناً إلكترونياً ترتبط بفيلم "براءة السلمي" منذ16: بناءً على طلب الكومة الندونيسية، حجبت غوغل إندونيسيا
  أيلول/سبتمبر الاضي. حيّت السلطات تعاون غوغل وطلبت أيضاً من ريسيرتس إن موشن، وهي الشركة الكندية التي14

تصنّع بلكبيري، تقييد النفاذ إلى الفيلم. 

  أيلول/سبتمبر بحجب النفاذ إلى محتوى "صادم". وقد بررت الشركة16: أكد وزير الارجية قيام غوغل الهند في الهند
المريكية نفسها متذرعة بالطابع "غير الشرعي" للفيديو بنظر القواني الحلية.

  أيلول/سبتمبر في إطار ظروف استثنائية بسبب أعمال العنف التي13: نفذّت يوتيوب حجب الفيديو منذ  مصروليبيا 
كان يثيرها في هذين البلدين. 



 بحسب موقع غلوبال فويزس، ت تبرير الجب في مصر في البداية بقرار قضائي (يكن الطلع على لقطات الشاشات) قبل
أن تتراجع غوغل معترفة بأنها اتخذت هذا القرار بنفسها. 

تهديدات بالجب في بلدان أخرى

 ، أعلن وزير التصالت نيكولي نيكيفوروف أنه إذا لم تجب يوتيوب الفيديو الناهض للسلم بنفسها، قدروسيافي 
 تجب النصة بجملها بعد دخول الظاهر الخيرة من قانون النترنت الديد حيّز التنفيذ في الول من تشرين الثاني/نوفمبر

 . فيسمح هذا القانون الهادف إلى ضمان حماية القاصرين من الحتويات الطيرة بحجب كامل الوقع إذا ما استضاف2012
محتوى محظوراً. 

  أيلول/سبتمبر، رفعت النيابة العامة طلباً إلى القضاء للغاء النفاذ إلى الفيديو عبر تسجيله على لئحة العمال17في 
"التطرّفة". ويلك القضاة الذين يتبنون بوجه عام رأي النيابة العامة خمسة أيام ليعلنوا موقفهم من الفيلم.

 بانتظار صدور هذا القرار، تغرق الشركات الزوّدة لدمة النترنت في الغموض التام وتواجه طلبات متناقضة. وقد أشارت
 عدة منها، من بينها ميغافون وروستيليكوم وفيمبلكوم إلى أنها تلّقت رسائل من النيابة العامة تطلب منها فيها بحجب

 الفيديو. كذلك، أوصت الوكالة الفدرالية الكلّفة براقبة التصالت العروفة بأروسكومناتزور كل الشركات الزوّدة لدمة
  أيلول/سبتمبر، أقدمت روستيليكوم على حجب النفاذ إلى يوتيوب بشكل18النترنت بحجب الفيديو منذ الن. وفي 

 كامل لدة سبع ساعات في أومسك (سيبيريا الغربية) بناءً على طلب النيابة القليمية. وتلقت الشركات الزوّدة لدمة
النترنت في خقاسيا (سيبيريا الوسطى) طلباً ماثلً من النيابة الحلية. 

  ايلول/سبتمبر عن نيّتها إيداع طلب أمام القضاء لبراز طابع الفيلم التطرّف.19في قيرغيزستان، أعلنت النيابة العامة في 
وما إن أدرج على لئحة العمال التطرّفة، يكن حظر بثه على الراضي الوطنية.   


