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االجتامعية  والعدالة  العاملة 

تدرس  «النقابات العاملية يف تحول 4.0» اإلجراءات اإلسرتاتيجية للنقابات 
املال  رأس  يستخدم  للعمل» حيث  «عامل جديد  القوة يف  مصادر  لتعبئة 
االتحاد  برنامج  يهدف  العمل.  عملية  تنظيم  إلعادة  الرقمية  التكنولوجيا 
العاميل العاملي ملؤسسة فريدريش إيربت )FES( إىل فهم كيفية تأثر توازن 
القوى بني رأس املال والعاملة وكيفية استجابة العامل لتهديدات الرتاجع 
الرقمي نحو زيادة استغالل العامل وعدم استقرارهم. من خالل اتباع نهج 
النهاية املساهمة يف  املنحى، يعتزم املرشوع يف  الحوار وعميل  قائم عىل 

األفكار االسرتاتيجية والتجريبية والتحول الهادف للنقابات العاملية.
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اتحاد ُمِعدي محتوى YOUTUBE: حالة جديدة لتنظيم العاملني  

 :YouTube اتحاد ُمِعدي محتوى 
حالة جديدة لتنظيم العاملني

ملشاركة  منصة  كأكرب  املايض  العقد  يف  مكانتها   YouTube رسخت 
ملياري  من  أكرث  اليوم  يستخدم  العامل.  أنحاء  جميع  يف  الفيديوهات 
شخص YouTube بانتظام، فهي ال تعد مجرد مولد مهم للربح ومصدر 
إنها  بل   ،)Alphabet 2020( فحسب   Google األم  لرشكتها  للبيانات 
 YouTube متثل أيضاً مصدر دخل ألكرث من 100000 من العاملني عىل
يُِعدون معظم املحتوى، الذي يشاهده املستخدمون ويشاركون  الذين 
ُمِعدي  عمل  ظروف  تختلف   .)Funk 2020( يومياً  املوقع  عىل  فيه 
املحتوى )YouTubers( اختالفاً كبرياً عن األشكال التقليدية للتوظيف، 
فهي أشبه بـ »العمل عىل منصات العمل« )Platform work(: نشاط 
بيئة  خالل  من  وتنسيق  مرنة  جدولة  مع  الذايت،  التوظيف  عىل  قائم 
عمل  ظروف  عن  حتى  تختلف  أنها  غري  البيانات.  كثيفة  خوارزمية 
لـ  العاملة  القوى  إن  األخرى، حيث  العمل  العاملني يف منصات  أغلب 
املحتوى  ُمِعدي  يف  واملتمثلة  العامل  مستوى  عىل  املنترشة   YouTube
تواجه بيئة عمل يسودها التشتت، مام يجعل تأسيس رابطة للعاملني 
أمراً يبدو بالغ الصعوبة. ومع ذلك متكنت، يف عام 2018، مجموعة من 
ُمِعدي املحتوى عىل YouTube من التنظيم بنجاح لتحقيق مصالحهم 
التغيريات  لتحدي   )YTU( املحتوى«  ُمِعدي  »اتحاد  وشكلت  الجامعية 
إىل  املجموعة  انضمت  النهاية  ويف  املنصة.  عىل  الرشكة  تجريها  التي 
 YouTube للدخول يف مفاوضات مع IG Metall النقابة العاملية األملانية
لتنظيم  الشائعة  وغري  باالهتامم  الجديرة  الحالة  هذه   .Google و 
نجاح  مدى  عن  التساؤل  تثري  النطاق  واسعة  منصة  عىل  العاملني 

التنظيم يف هذه البيئة الجديدة.

 Amazon و   Google مثل  ورشكات  املنصات«  »اقتصاد  ظهور   مع 
و Facebook ، طرح النشطاء يف مجال العمل والعلامء عىل حد سواء 
سؤاالً؛ أال وهو: كيف ميكن أن يبدو العمل الجامعي للعاملني يف هذا 
غري  الفروق  أن  والواقع   .)Lehdonvirta 2016( الجديد؟  املجال 
األجر  املدفوع  والعمل  األجر  املدفوع  غري  العمل  بني  الواضحة 
)املتجسد يف توضيحات »االقتصاد التشاريك«( وأشكال التوظيف الذايت 
الزائف واإلمكانيات الجديدة للرقابة واملراقبة جعلت من التساؤالت 
قضية  اإلسرتاتيجي  وتوظيفهم  العاملني  قوة  مصادر  تكوين  حول 
النقاش من خالل توضيح  ّحة. يهدف بحثنا إىل املساهمة يف هذا  ُملِ
الجامعي يف  للعمل  ، وهي حالة غري معروفة حتى اآلن   YTU حالة 
اقتصاد املنصات. نود أن نوضح كيف شّكل ُمِعدو املحتوى YTU وما 
الذي  الجدل  تعبئتها؟  للمجموعة  ميكن  التي  القوة  مصادر  هي 
ال   YouTube عىل  الجامعي  العمل  أن  هو  البحث  هذا  يف  طرحناه 
مثل  العمل  لتنظيم  التقليدية  األشكال  إىل  يستند  أن  ميكن 
 )1( للتطبيق من خالل  قابالً  كان  ذلك  بدالً من  ولكنه  االعتصامات، 
التعبئة الرسيعة باستخدام املنصات اإللكرتونية، )2( مامرسة ضغوط 
هذه  تقليدية.  عاملية  نقابة  مع  التحالف   )3( الرشكة،  عىل  عامة 
القضايا  من  للعديد  املجموعات  استحضار  إىل  باإلضافة  التكتيكات، 
تثبت  أن  للمجموعة  املمكن  من  جعلت  الواضحة،  غري  القانونية 
 .)YouTube Dolata/Schrapee 2018( ضد  جامعي  كممثل  نفسها 
الحالة  أننا نزعم أن بإمكان  التنظيم كان محدوداً، إال  رغم أن نجاح 
عىل  العاملني  تنظيم  إمكانيات  حول  مفيدة  ثاقبة  نظرة  تقديم 

منصات العمل والعقبات التي تعرتضه. 

 ،YouTube عىل  املحتوى  ملُِعدي  الجامعية  الجهود  وصف  خالل  من  
يختلف هذا البحث عن معظم األبحاث السابقة حول العمل الجامعي 
يف اقتصاد املنصات، والتي ركزت عىل ترتيبات العمل الحر املرتبط مبوقع 
يف قطاع النقل أو التوصيل )Tassinari/Maccarrone 2017(. فإىل جانب 
 Wood/Lehdonvirta( الجامعي«  للعمل  البدائية  »األشكال  بعض 
28 :2019( املوصوفة حتى اآلن، مل يبُد التنظيم الناجح قابالً للتطبيق يف 
يعملون يف  املنصات  اقتصاد  العاملني يف  أغلب  ألن  ونظراً  املجال.  هذا 
القطاع عن بُعد، فإن التطورات الجديدة يف هذا املجال لها أهمية كبرية. 
التطورات  قادوا  الذين  اآلخرين  التكنولوجيا«  »عاملقة  مع  حدث  كام 

االقتصادية يف السنوات األخرية، من املرجح أن تنترش ديناميكيات العمل 
 Ellmer عىل منصات وسائل اإلعالم يف االقتصاد األوسع نطاقاً أيضاً. يزعم
وزمالؤه أنه مع أن حجم العمل عىل املنصات ما يزال هامشياً، فإن مناذج 
عمل املنصات »تتحدى بكل تأكيد مؤسسات سوق العمل الراسخة وقد 
تكون مبثابة مخطط إلعادة تشكيل تنظيم العمل يف صناعات ومجاالت 
عن  أيضاً  نفسه  اليشء  قول  ميكن   .)Ellmer et al. 2019: 8( أخرى« 
العاملني القامئني بالتنظيم عىل هذه املنصات، تلك الظاهرة التي بدأت 
تثليث  عىل  نقدمه  الذي  البحث  يعتمد  األخرية.  السنوات  يف  تزداد 
)Triangulation( ثالث طرق، تنظر كل طريقة منها إىل الحالة من زاوية 
مختلفة )Flick 2011(. تم جمع املعرفة حول دوافع وترصفات األفراد من 

 YTU أعضاء  مع  أجريت  املشكلة  حول  تتمحور  مقابالت  ست  خالل 
)Witzel 1985, 2000(. وجمعت البيانات الخاصة بالعمليات الجامعية 
عن طريق إثنوغرافيا اإلنرتنت ملجموعة YTU عىل Facebook وحملتهم 
املشرتكة مع النقابة العاملية IG Metall. واستكملت زاويتا البحث من 
خالل مقابالت خرباء مع مؤسس املجموعة وممثل IG Metall. تم تشفري 
معظم البيانات البحثية باستخدام أداة برمجية لتحليل البيانات النوعية 
متأصل  نظرية  نهج  طريق  عن  الفئات  ووضعت   )Kuckartz 2010(
 2018 أكتوبر  بني  امليداين  البحث  أُجري   .)Corbin/Strauss 1990(

وأكتوبر 2019.

YouTube كمنصة وعاملة إعداد املحتوى 

لفهم العاملة عىل YouTube والنزاعات املرتبطة بها، يتطلب األمر النظر 
 ،Google يف منوذج العمل الذي تتبناه الرشكة. وكام هو حال الرشكة األم
 .)Srnicek 2017( عبارة عن رشكة تعمل من خالل منصة YouTube فإن
تحتية  بنى  املنصات  رشكات  توفر  الخدمات،  أو  السلع  إنتاج  من  بدالً 
للسوق متّكن الجهات الفاعلة املختلفة )املنتجني واملستهلكني وأرباب 
العمل( من التواصل أو التجارة أو إبرام العقود. تربط YouTube ، من 
اإلعالن  رشكات  تقدمها،  التي  الفيديو  مقاطع  مشاركة  خدمة  خالل 
منوذج  وهو  منصتها،  عرب   )YouTubers( املحتوى  وُمعّدي  واملستهلكني 
عمل مييز الرشكة عن منوذج السوق ذي الوجهني لرشكات النرش ورشكات 
اإلعالم التقليدية.1 وباعتبار رشكات املنصات مالكة للسوق، فإنها قادرة 
عىل إمالء رشوط الوصول إىل بنيتها التحتية: فهي تحدد متطلبات الدخول، 
 .)Staab 2019( وتضع أسعار املعامالت، وتحصل عىل عمولة من املشاركني
عىل YouTube ، ميكن للمستخدمني تحميل مقاطع فيديو والحصول 
عىل أرباح منتظمة مقابل ذلك، وميكن للمعلنني القيام بالرتويج بجانب 
هذه املقاطع. مترر YouTube جزءاً من أرباح اإلعالنات إىل ُمِعدي املحتوى، 
بعد خصم نسبة تبلغ عادة 45 باملئة )van Es 2019(. تعتمد وظائف 
YouTube ، مثلها كمثل املنصات الرقمية األخرى، عىل استخراج كميات 
املعلنني  بني  توافق  إلحداث  وذلك  املستخدمني،  بيانات  من  هائلة 
مبقاطع  املشاهدين  إلمداد  وكذلك  املستهدفة  املستهلكني  ومجموعات 
 YouTube تختلف  حني  يف   .)Zuboff 2019( جذابة  أو  مناسبة  فيديو 
مثل  التقليديني  اإلنرتنت  عرب  العاملة  موفري  عن  إعالمية  كمنصة 
Upwork أو Mechanical Turk ، إال أنها تعمل كمنصة عاملة ملُِعدي 
األخرى،  العاملة  منصات  شأن  ذلك  يف  شأنها  تستخدم،  فهي  املحتوى. 
تكتيكات إدارية محددة مثل اإلدارة الخوارزمية وتعتمد عىل االستخدام 

املرن لقوى عاملة مستقلة قابلة للتطوير بسهولة.

بأنهم   YouTube عىل  للدخل  املدر  املحتوى  ُمِعدي  وصف  ميكن 
عاملون يف منصات عمل. تعرِّف األبحاث العاملني يف منصات العمل 
مع  للتوافق  إلكرتونياً  موقعاً  أو  تطبيقاً  »يستخدمون  أفراد  أنهم 
العمالء من أجل تقديم خدمة ]...[ يف مقابل املال. ]...[ عادًة ما يشكل 
تقديم  من  يتجزأ  ال  جزءاً  اإللكرتوين  املوقع  أو  التطبيق  استخدام 
الخدمة، عىل سبيل املثال لتمكني العامل من تسليم عمله ]...[ من 
إدراج  يتم  قد   .)O’Farrell/Montagnier 2019: 1( املنصة«  خالل 

1    يف األسواق ذات الوجهني كام هو الحال يف مجال نرش الصحف، »تحتاج وسيلة اإلعالم إىل تحقيق التوازن بني 
   )Burgess/Green 2018: 9( .»مصالح املعلنني من ’ناحية‘ والقراء أو الجامهري من ناحية أخرى
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YouTube مؤسسة فريدريش إيربت – تنظيم

العالية. تشري األبحاث إىل أن العديد من ُمِعدي املحتوى  الذاتية  درجة 
يتخذون ألنفسهم عىل منصات وسائل التواصل االجتامعي وضع »معبودي 
الرتويج« )Duffy/Pooley 2019(، أي أفراد يتمتعون بروح املبادرة الذاتية 
الحقيقي  الذات  عن  والتعبري  الفردية  بجدارتهم  الوعد  وراء  والسعي 
)املرجع الساِبق: 9(. وعىل غرار األشكال األخرى لألعامل املعارصة القامئة 
عىل الريادة املستقلة، فإن ُمِعّدي املحتوى يشاركون يف عمليات مستمرة 
»للتسويق الذايت« )Duffy/Pooley 2019(، والذي يتم غالباً عرب منصات 
مختلفة. كام يشرتك ُمِعدو املحتوى، وخاصة أولئك الذين لديهم نسبة 
متابعة أقل، يف أشكال من »العمل الطموح« )Duffy 2017(، وهي أنشطة 
عمل نادراً ما يُتقاىض أجر مقابلها، ولكنها تعزز »إمكانية مامرسة وظيفة 
 YouTube تجمع بني العمل والرتفيه« )املرجع الساِبق: 4(. يف حني تروج
لنفسها عىل أنها منصة دميقراطية، إال أن ُمِعّدي املحتوى ال يتساوون من 
حيث تحقيق الدخل عىل املنصة. حيث مييز تصنيف اإلعالنات ُمِعدي 
املحتوى يف دول الشامل )Global North(، وتشري األبحاث إىل وجود فجوة 
 Arnold( بني الجنسني تتجاوز حتى وسائل اإلعالم التقليدية بفارق كبري

.)2013; Döring/Mohseni 2019; Writes 2019

 YouTube عىل  العاملني  تنظيم  يبدو  الجامعي،  العمل  منظور  من 
صعباً. حيث يواجه العاملون ثالثة أشكال من التشتت: أوالً، يواجهون 
تشتتاً تنظيمياً من خالل وضعهم كمتعاقدين مستقلني. عىل الرغم من 
التي يتمتع بها ُمِعدو املحتوى عىل املنصة، إال أنه مل  الرقابة الصارمة 
حقوق  إىل  يفتقرون  فهم  وبالتايل  املنظمة  يف  رسمياً  دمجهم  يتم 
عىل  العاملني  أن  وحقيقة  الجامعي.  التنظيم  أو  الجامعية  املساومة 
YouTube يحاربون بعضهم البعض باعتبارهم منافسني يف هذا السوق 
تزيد من حدة هذه الديناميكية. ثانياً، يشري منطق اإلدارة الخوارزمية 
تشتتاً  يواجهون  العاملني  أن  إىل  أيضاً  أعاله  املبني  املراقبة  القامئة عىل 
تكنولوجياً متداخاًل مع درجة عالية من التباين يف املعلومات متنعهم 
تشتتاً جغرافياً،  املحتوى  ُمِعدو  يواجه  ثالثاً،  بينهم.  التواصل فيام  من 
من  كثري  يف  وخضوعهم  العامل  أنحاء  جميع  يف  العاملني  النتشار  نظراً 
العاملون  يكون  ال  األحيان  بعض  يف  مختلفة.  قانونية  ألطر   األحيان 
لنفس  خاضعني  أو  البلد  نفس  يف  موجودين  واملعلنون   YouTube و 
أفراد عىل  بني  رابطة  تأسيس   .)Berg et al. 2019( القضائية  السلطة 
هذه األسس أمر صعب، كانت نتيجته عدم ظهور صوت جامعي ملُِعدي 

 .YouTube املحتوى عىل

  »Adpocalypse« ـ نزاع YouTube: ال

مثل معظم التنظيامت العاملية، كان ظهور YTU مرتبطاً بنزاع خاص 
مبكان العمل. نشأ النزاع عىل YouTube بسبب سلسلة من الفضائح 
عمليات  عىل  الرقابة  تشديد  إىل  وأدت   2017 عام  بدأت  املنصة  عىل 
عرض  تم  عندما  كبرية  مادية  لخسائر   YouTube تعرضت  العاملني. 
 Winkler( اإلعالنات بجانب محتوى عنرصي معاد للسامية ومضلل 
 Walmart مثل  معلنني  إعراض  إىل  ذلك  أدى  وقد   .)et al. 2017 
وإلغائهم   YouTube عىل  اإلعالن  عن   Starbucks و   Coca-Cola و 
كانت  فقط،  أسابيع  بضعة  وبعد   .)Nicas 2017( الرعاية  لعروض 
احتامل  مع  أمرييك،  دوالر  مليون   750 بنحو  تقدر   YouTube خسائر 
 Rath( الالحقة  األشهر  يف  الدوالرات  من  مليارات  عدة  إىل  ارتفاعها 
فرضت  املعلنني،  بني  الثقة  واستعادة  التدهور  هذا  ملواجهة   .)2017
YouTube نظاماً صارماً لإلرشاف اآليل )يف أغلب األحوال( عىل املحتوى 
هذه  أسفرت  فيه،  املشكوك  املحتوى  حذف  جانب  إىل  املنصة.  عىل 
التغيريات أيضاً عن نظام عمل خوارزمي مكثف ألغلب ُمِعدي املحتوى 
التعسفية  العقوبات  من  كبري  عدد  إىل  أدى  الذي  األمر  املنصة،  عىل 
وإغالق القنوات وتراجع يف الدخل. وبرصف النظر عام كانت القواعد 
قد انتهكت فعلياً، فقد تم إبطال3 مقاطع فيديو )»حجبها«(4 أو إغالق 

العمل عىل YouTube ضمن عمل املنصات عرب اإلنرتنت )أو عن بُعد(، 
مثل  مبنصات  أشبه  فهي  معني.  جغرايف  مبوقع  مرتبط  غري  ألنه  نظراً 
Upwork و Mechanical Turk )التي ميكن استخدامها عرب اإلنرتنت(، 
أو   Uber مثل  مبوقع  املرتبطة  العمل  منصات  عن  تختلف  ولكنها 
Deliveroo أو Instacart. خالفاً للعمل عىل معظم املنصات األخرى، 
يتم دفع مقابل العمل عادًة عىل YouTube بعد نرش املحتوى، وذلك 
بناًء عىل املشاركات واملشاهدات التي يتلقاها )Kenney 2018(. وفقاً 
يف  تصنيفهم  ميكن  فإنه   ،)YouTubers( املحتوى  ُمِعدي  عمل  ملجال 
اقتصاد املنصات كعاملني ثقافيني ووضعهم جنباً إىل جنب مع العاملني 
 Instagram Johnson/Woodcock أو Twitch أو TikTok يف منصات
العمل  يتمحور   .)2019k; O’Meara 2019; Stokel-Walker 2019b(
املحتوى  ُمِعد  قناة  عىل  فيديو  مقاطع  إنتاج  حول   YouTube عىل 
املحتوى  ُمِعدو  يعمل  املحتوى.  مشاهدة  ونسبة  الفعالة  واملشاركة 
عىل تقديم املحتوى الخاص بهم وتصويره ونرشه، وعادة ما يتفاعلون 
مع جمهورهم من خالل قنوات متعددة. لعمل ُمِعدي املحتوى بشكل 
»اإلدارة  استخدام   )2( متعددة،  دخل  مصادر   )1( جوانب:  ثالثة  عام 
العمل. ال يحصل  العامل يف عمليات  ذاتية  أولوية   )3( الخوارزمية«، 
ُمِعدو املحتوى عادًة عىل دخل فقط من YouTube مبارشة، بل أيضاً 
)حيث   Patreon مثل  االشرتاك  منصات  مختلفة:  أخرى  مصادر  من 
متاجر  أو  مبلغ(،  دفع  مقابل  للفنانني  األشخاص يف حسابات  يشرتك 
الرعاية.  عروض  أو  التجارية  العالمات  وتربعات  صفقات  أو  السلع 
جميع مصادر الدخل املذكورة مرشوطة نسبياً، وقد يرتفع الدخل أو 
األسايس  الرشط  فإن  ذلك  ومع  للغاية.  وجيزة  فرتة  غضون  يف  يرتاجع 
لنجاح ُمِعدي املحتوى هو ظهورهم عىل املنصة: فإذا تم عرض ُمِعدي 
 YouTube لتوصيات  الجانبي  الرشيط  عىل  متكرر  بشكل  املحتوى 
ميكنهم زيادة فرص تحقيقهم لألرباح، أما إذا ظهروا بشكل أقل فإن 
التوصيات  مبحرك   YouTube عىل  الظهور  يرتبط  يرتاجع.  دخلهم 
يراه  ما  تختار  خوارزمية  بنية  عن  عبارة  وهو  باملنصة،  الخاص 
 .YouTube املستخدمون كتوصيات عىل شاشاتهم عندما يستخدمون
يعد هذا املحرك أداة ملساعدة املستخدمني وزيادة وقت املشاهدة عىل 
املوقع بشكل عام، كام أنه يعمل كأداة إدارة تخصصية ملُِعدي املحتوى. 
فيديوهاتهم،  مقاطع  مبشاهدة  والتوصية  املحتوى  ُمِعدي  وإلظهار 
يتعني عليهم االلتزام بقواعد غري مكتوبة غالباً ما تكون رسيعة التغري: 
أن يصل مقطع الفيديو ملدة معينة )أكرث من 10 دقائق(، وأن يكون 
تواتر النرش كبرياً )مرة واحدة عىل األقل يف األسبوع(، وتجنب استخدام 

 .)Kumar 2019( لغة مثرية للجدل لضامن قدر ثابت من التوصيات

Bu-(  تشكل إمكانية عدم التوصية ملُِعدي املحتوى »خطراً بعدم الظهور«
أجل  من  للنرش  األقىص  والحد  بالقواعد  لاللتزام  وضغطاً   )cher 2018
ُمِعدي  بيانات  تتبع  يعد  املنصة.  عىل  الظهور  استمرار  عىل  الحفاظ 
املحتوى باإلضافة إىل التسلسل الهرمي للعاملني عىل أساس تكنولوجيا 
الشبكات العصبية من السامت الشائعة ملا يُعرف بـ »اإلدارة الخوارزمية« 
التعامل مع نظام  األمان يف  الشعور بعدم  )Lee et al. 2015(.ـ2 وحول 

العمل هذا، قال أحد ُمِعدي املحتوى الذي أجرينا مقابلة معه:

»يقومون بتغيري 300 خوارزمية سنوياً، وال يخربوننا عن أي من 
هذه التغيريات تقريباً. نحن فقط نالحظ وجود تغيري. ]...[ هناك 
ما يقرب من مليون سبب مختلف ).( من املحتمل أن يكون وراء 
ما يحدث، وال تعرف أبداً ما إذا كانت YouTube وراء ذلك. إنه أمر 

محبط للغاية«. )املقابلة 2: 15(

يؤكد هذا أن ُمِعدي املحتوى يفتقرون إىل املعرفة األساسية حول كيفية 
توزيع YouTube ألنشطتهم أو كيفية مكافأتها أو فرض عقوبات عليها، 
 .)Rosenblat/Stark 2016( »وهي ظاهرة تُعرف بـ »التباين يف املعلومات
املستقلني  العاملني  بني  التقليدية  العالقة  عن  يختلف  الذي  األمر 
وموزعيهم أو عمالئهم. الخاصة الثالثة الهامة للعمل عىل YouTube هي 

2    تصف اإلدارة الخوارزمية بيئة عمل حيث „يتم تعيني الوظائف البرشية وتحسينها وتقييمها من خالل 
   .)Lee et al 2015: 1603( »الخوارزميات والبيانات املتعقبة

3    يشري „اإلبطال« إىل تصنيف مقطع فيديو عىل أنه „غري مالئم للمعلنني«. ال ميكن ملقاطع الفيديو 
التي تم إبطالها أن تحقق أرباحاً.

4    يشري „الحجب )Shadow banning(« إىل عملية جعل العثور عىل املحتوى عىل منصة أمراً 
صعباً أو مستحيالً. مام يؤدي إىل الحد من الوصول للمحتوى بشكل كبري.
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   FairTube :IG Metall التعاون مع النقابة العاملية األملانية

قنوات ُمِعدي املحتوى لعدة أسابيع. تتضمن بعض األمثلة للمحتوى 
الذي تم اإلبالغ عن مخالفته بشكل خاطئ مقاطع فيديو حول تقنية 
لبناء القوارب تسمى »strip built« )تم وضع عالمة مخالف عليها 
»تََعّري«(، ومقاطع أخرى بسبب  »strip« والتي تعني  بسبب كلمة 
استخدام لغة دارجة أو مصطلحات مثل »مثيل« أو »ترانس«، والتي تم 
 Alexander 2019; Kumar( صادم«  »محتوى  أنها  عىل  تصنيفها 
 YouTube عىل  طرأت  التي  املفاجئة  التغريات  أثارت   .)2019: 7f
والتواصل غري الواضح واالفتقار إىل املساءلة بشأن هذه القضية ردود 
Alexan-(  فعل عنيفة من ِقبل ُمِعدي املحتوى ومستخدمي املنصة

der 2019(. كشف النزاع، الذي أطلق عليه اسم »Adpocalpyse« يف 
مجتمع YouTube ، عن تبعيات ونقاط ضعف ُمِعدي املحتوى الذين 
املوقف  ِخَضّم هذا  قبل. يف  املنصة من  بالفعل عىل  كانوا موجودين 
الساخن شكلت مجموعة من ُمِعدي املحتوى YTU لتحدي ظروف 

العمل عىل املنصة. 

   YouTube اتحاد ُمِعدي محتوى

استجابًة ألزمة اإلعالن عىل YouTube وتداعياتها، تم تأسيس YTU من 
ِقبل ُمِعدي املحتوى يف مارس 2018. بدأ تأسيس هذه املجموعة عىل يد 
)Joerg Sprave )JS، وهو ُمِعد محتوى أملاين شهري تراجع دخله ومعدل 
ظهوره عىل املنصة بسبب إعادة هيكلة اإلعالنات عىل YouTube. نرش 
 YouTube مقطع فيديو لحملة دعا فيه »جميع ُمِعدي املحتوى عىل JS
 ، Facebook وأنشأ مجموعة عىل )Sprave 2018b( »إىل حمل السالح
انضم إليها 15000 فرد يف غضون ستة أسابيع. أوضح JS دافعه إىل إنشاء 

هذه املجموعة قائالً:

مبا أنني مل أكن الشخص الوحيد املترضر، أعتقد أن هذه مشكلة 
كبرية يف الوقت الحايل، ألنها تُظهر أيضاً مدى صعوبة األمر كُمِعد 
محتوى صغري عىل YouTube. ]…[ أنا لست بهذا الحجم الضئيل، 
ولكن حتى قنايت الكبرية ال ميكنها درء ذلك. ليس هناك ما ميكنك 
من  أصبح  السبب،  ولهذا  يتم.  ما  تحُمل  فبإمكانهم  به،  القيام 
فلن   YouTube عىل  املحتوى  ُمِعدو  يتحد  مل  إذا  أنه  يل  الواضح 

يتحقق أي تغيري«. )مقابلة 6: 3(5

تتألف املجموعة التي تأسست حديثاً من ثالث فئات رئيسية: ُمِعدي 
املحتوى املحرتفني واملهنيني الطامحني وأخرياً املشاهدين واملؤيدين. تم 
األعضاء  من  ومجموعة  نفسه   JS بواسطة  األعامل  معظم  تنفيذ 
املسؤولني وعدد من كبار ُمِعدي املحتوى املحرتفني الذين نرشوا مقاطع 
فيديو عىل قنواتهم للحملة. وفقاً لبحثنا، فإن YTU خدم ثالثة أغراض 
رئيسية لألعضاء: جمع البيانات وتبادلها، وتنظيم الحمالت أو دعمها، 
البيانات  تبادل  كان   )1( املنصة.  عىل  الجارية  التغيريات  ومناقشة 
حول  العامة  املعلومات  لجمع  املحتوى  ملُِعدي  هاماً  أمراً  وجمعها 
بني  رأي  استطالعات  أُجريت  فردي.  بشكل  واجهوها  التي  املشاكل 

جميع األعضاء لتحديد املظامل املشرتكة، وتم مشاركة لقطات شاشات 
ُمِعدو  واجهها  التي  املشاكل  الضوء عىل  لتسليط  اإلحصائيات  تعرض 
ثانياً  شكالً  ودعمها  الحمالت  تنظيم  كان   )2( األدلة.  وجمع  املحتوى 
الكبرية  العضوية  قاعدة  استخدام  تم  التفاعل.  أشكال  من  مهاّمً 
الجمهور،  أمام  أو حمالتها  املجموعة  إجراءات  للمجموعة عند عرض 
وذلك من خالل اإلعجابات أو املشاركات أو التعليقات أو أشكال التدخل 
التغيريات  مناقشة  كانت   )3( االجتامعي.  التواصل  وسائل  األخرى عرب 
التطورات  مناقشة  متت  للعضوية.  هاماً  ثالثاً  نشاطاً   YouTube عىل 
من  الجديدة(  والرشوط  البنود  )مثل  املنصة  عىل  والقادمة  األخرية 
منظور ُمِعدي املحتوى. وقد شكل هذا األمر تناقضاً مع املعلومات غري 
الواضحة التي تقدمها الرشكة يف كثري من األحيان. كانت العالقات بني 
بعضهم  يعرفون  ال  معظمهم  وكان  وسلسة،  حرة  عادة   YTU أعضاء 
البعض. اشرتك يف YTU أعضاء لديهم أنواع مختلفة من القنوات، إال أن 
النشطة كانت متجانسة نسبياً، حيث تكونت إىل حد كبري  عضويته 
من ُمِعدي محتوى من الذكور والبيض من الواليات املتحدة أو أوروبا، 
الذين عادة ما تقدم قنواتهم محتوى ترفيهياً. ال يُفرس هذا التجانس 
متأثر  فهو   .YouTube يف  والجنساين  العرقي  التحيز  خالل  من  فقط 
 ، YTU البيض والذكور يف  التي يسيطر عليها  بربوز املجموعات  أيضاً 
أو  باألسلحة  متعلقاً  محتوى  تعرض  التي  القنوات  ذلك  من  واألهم 
األسلحة النارية. وبناًء عىل ذلك، تالعب خطاب حملة YTU مبواضيع 
عسكرية موجهة بشكل خاص للرجال: »أيها املُِعدون واملستخدمون... 
 .)Sprave 2018a( YouTube إىل السالح! انضم إىل اتحاد ُمِعدي محتوى
من املرجح أن يكون هذا الظرف قد ساهم يف هذه العضوية املحددة 

املتجانسة.

ميكن تقسيم تطور YTU بشكل عام إىل مرحلتني: مرحلة تنظيم ذايت 
 ،)2019 يوليو  إىل   2018 )مارس  األول  عامها  يف  القاعدة  مستوى  عىل 
 IG Metall ومرحلة ثانية متيزت بالتعاون مع النقابة العاملية األملانية
)بدءا من يوليو 2019(. بدأت املرحلة األوىل بالتشكيل األويل للمجموعة 
أرسلت   .Facebook مجموعة  إىل  عضو   15000 حوايل  انضم  أن  بعد 
وأجرت  الرئييس،   YouTube مقر  إىل  متهيدية  رسائل  املجموعة 
إنذارياً«  »إرضاباً  وأطلقت  العضوية،  حول  داخلية  رأي  استطالعات 
سبتمرب  يف   YouTube جانب  من  جادة  مشاركة  أول  بدأت  جامعياً.6 
De- اتحاد YTU )بعنوان  باسم  JS مقطع فيديو  2018، بعد أن نرش 

 YouTube ضبط  )فُِضحت:   bunked: YouTube caught lying!
إرشادات  بشأن  املضللة  الرشكة  إبالغات  عن  كشفت  والذي  كاذبة!((، 
نظام  طريق  عن  يتم  لن  أنه  الرشكة  ذكرت  بينام  الدخل.  تحقيق 
التوصيات خفُض مستوى ظهور مقاطع الفيديو املصنفة عىل أنها »غري 
مناسبة لإلعالن«، قدم JS واألعضاء اآلخرون إحصائيات القناة إلظهار أن 
الحجة عىل قناة رسمية  بالفعل.7 تم نرش هذه  كال األمرين مرتبطان 
عىل YouTube )تُدعى Creator Insider(، بدعم من أعضاء YTU ، مام 

شكل 1:

.)Sprave 2018c( 2018 يف سبتمرب YTU ـ مشاركة من حساب »Creator Insider« عىل YouTube تحت فيديو ل

5     متت ترجمة هذا التعليق وجميع التعليقات األملانية التالية )املقابالت 6 و 7 و 9( من ِقبل املؤلفني.

6    كانت الفكرة وراء اإلرضاب اإلنذاري هي االمتناع عن نرش املحتوى لعدة أسابيع من أجل الضغط عىل 
YouTube لتقديم تنازالت. 

7    يكمن التعارض بالنسبة ملُِعدي املحتوى يف االرتباط الواضح بني حالة تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو 
واحتامل التوصية بها. بينام نفت YouTube أنها تتعامل مع مقاطع الفيديو التي ترعاها اإلعالنات بشكل 

ن تم إبطال مقاطع  مختلف عن مقاطع الفيديو التي ال تحتوي عىل إعالنات، مل يوافق ُمِعدو املحتوى ِممَّ

 .)Kumar 2019 الفيديو الخاصة بهم عىل هذا البيان )انظر
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لها  التي  القرارات  عىل  باالعرتاض  املحتوى  ملُِعدي  السامح    )4(
عواقب سلبية

)5(  إنشاء مجلس وساطة مستقل لحل النزاعات 
عىل  الهامة،  القرارات  يف  املحتوى  ملُِعدي  الرسمية  )6(    املشاركة 
املحتوى«  ملُِعدي  استشاري  مجلس  خالل  من  املثال  سبيل 

 )FairTube 2019(

وقد طلبت الحملة من YouTube إما مبارشة هذه املطالب أو املشاركة 
ثالث  خالل  من  املطالب  هذه  تقديم  تم  ومفاوضات.  اجتامعات  يف 
 YouTube/Google ضد  قضائية  دعوى   )1( للضغط:  إسرتاتيجيات 
بتهمة التوظيف الذايت الوهمي، )2( دعوى قضائية النتهاكات الالئحة 
العامة لحامية البيانات )GDPR( يف االتحاد األورويب، )3( الضغط العام 
أعضاء  ِقبل  التجارية«8 من  العالمة  تعاونية عىل  من خالل »هجامت 
مع  للمطالب،  لالستجابة  يوماً   30 مهلة   YouTube ُمِنحت   .YTU

التهديد باتخاذ تدابري أخرى.  

بحالة  االهتامم  من  نسبياً  مرتفعاً  FairTube مستوى  جذبت حملة 
ُمِعدي املحتوى عىل YouTube. كان لفيديو الحملة تأثري واسع النطاق 
عىل وسائل التواصل االجتامعي وكان مصحوباً بفيديوهات للحملة لـ 
الصحافة،  من  األفعال  ردود  أبرز  وجاءت  كبرية.  مبتابعة  حازت   YTU
األخبار  ِقبل شبكات  من  واسع  نطاق  الحملة عىل  تغطية  تم  حيث 
أنحاء  جميع  يف  التقنية  اإلعالم  ووسائل  التجارية  والصحافة  الكربى 
وأملانيا، غطت معظم  املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات  العامل. ويف 
رشكات اإلعالم الرئيسية الحملة.9 كام حظيت الحملة باهتامم املزيد 
حجم  تقريباً  وتضاعف   .YouTube ومجتمع  املحتوى  ُمِعدي  من 
من  أكرث  إىل   15000 من  ارتفع  حيث  الحملة،  أثناء   YTU مجموعة 
مع  تتفاعل  مل   YouTube أن  حني  يف  أشهر.  ثالثة  غضون  يف   25000
الحملة يف البداية، إال أنها أصدرت بيانات صحفية بعد أيام قليلة من 
بدء الحملة وبعد أن أصبحت استفسارات وسائل اإلعالم أكرث تواتراً. 
سالمة  بشأن  قلقها  عن  الرشكة  أعربت  الحملة،  ملطالب  استجابًة 
العالمة  سالمة  أهمية  عن  فضالً  للمشاهدين،  بالنسبة  املحتوى 
التجارية بالنسبة للمعلنني، وأكدت أن ُمِعدي املحتوى ال ينظر إليهم 
النتيجة  وكانت   .)Sands 2019(  YouTube لدى  أنهم موظفون  عىل 
من  كل  وجهتها  التي  الدعوة  هي   FairTube لحملة  وضوحاً  األكرث 
YouTube و Google أملانيا لـ IG Metall يف األسبوع األخري من العد 
أيام  قبل  لكن   .)Sprave 2019b( يوماً   30 ملدة  عنه  املعلن  التنازيل 
قليلة من االجتامع، رفضت YouTube السامح ألعضاء YTU بالحضور. 
 IG Metall ثم أعلنت .)IG Metall 2019b( االجتامع IG Metall ألغت
و YTU أنهام ستتخذان إجراءات ضد YouTube. يف وقت كتابة هذه 
الورقة البحثية، كانت حملة FairTube تِعد دعوى قضائية ضد الرشكة 

واستمرت يف العمل مع YouTube بشكل غري رسمي. 

بالرغم من أن نتائج هذه السياسة مل تظهر بعد، إال أن الحملة قد غريت 
وضع YTU و YouTube و IG Metall. بالنسبة إىل YTU فقد جعلت 
الحملة قضيتهم أكرث وضوحاً للجمهور، كام ساعدت عىل تنويع أعضاء 
االتحاد.10 أما YouTube فأصبحت تحت الرقابة العامة، لكنها متكنت 

استجاب  النهاية،  يف   .YouTube عىل  أوسع  نطاق  عىل  مناقشات  أثار 
بعض أعضاء اإلدارة للضغوط ودعوا JS إىل اجتامع شخيص )شكل 1(.

 JS بني  الشخصية  االجتامعات  من  عدد  عقد  إىل  الدعوة  هذه   أدت 
و YouTube ، عقدت يف زيورخ )سويرسا( ويف املقر الرئييس للرشكة يف 
القضايا  املمثلون بعض  ناقش  املتحدة(. يف حني  )الواليات  برونو  سان 
مرتبة  إىل  املحادثات  يرفعوا  مل  أنهم  إال  املجموعة،  طرحتها  التي 
املفاوضات مع املجموعة. مكنت االجتامعات من إنشاء عملية تقديم 
أعضاء  بني  رسمية  غري   )Feedback process( األداء  عىل  مالحظات 
تغيريات صغرية عىل  بضعة  إحداث  إىل  ذلك  أدى   .YouTube و   YTU
YouTube: تم تغيري بعض قواعد نظام اإلرضاب، كام تم »إنقاذ« العديد 
ن تم إبطال مقاطع الفيديو الخاصة بهم من خالل قيام  من األعضاء ِممَّ
YouTube باالتصال الشخيص بهم. غري أنه مل يكن ممكناً تحقيق أي 
بينام  العملية.  هذه  خالل  من  مؤسسية  اتفاقات  أو  دامئة  تغيريات 
بعض  مع  فردي  بشكل  للتحدث  استعدادها  عىل   YouTube أكدت 
املجموعة  مع  التواصل  رفضت  أنها  إال  البارزين،  املحتوى  ُمِعدي 

ورفضت أي شكل مؤسيس للمراجعة وتقديم مالحظات عىل األداء. 

FairTube :IG Metall التعاون مع النقابة العاملية األملانية

بعد أن عجزت املحادثات مع YouTube عن التوصل إىل اتفاقيات دامئة، 
 .IG Metall يف مرشوع تعاوين مع النقابة العاملية األملانية YTU دخل
تعد IG Metall أكرب نقابة عاملية يف أوروبا ولديها أثر يف صناعة املعادن 
والكهرباء )IG Metall 2019c(. رغم أن العاملة عىل شبكة اإلنرتنت قد 
تبدو للوهلة األوىل غري مألوفة بالنسبة لنقابة مثل IG Metall ، إال أن 
IG Metall قد بدأت يف املايض بالفعل بعض املحاوالت لتنظيم العاملني 
 ،»Fair Crowdwork« مبادرتها  خالل  من  وخاصة  املنصات،  قطاع  يف 
التي بدأت يف عام 2015، واعتامد »إعالن فرانكفورت ملنصات العمل« 
 N/N(  2016 عام   )Frankfurt Declaration of Platform Work(
2017(. التقى ممثلو IG Metall مبؤسس املجموعة JS يف سبتمرب 2018 
يف مؤمتر نقايب يف برلني، أملانيا. كانت الخربة القانونية واملوارد املالية لـ 
IG Metall من بني الحجج الرئيسية بالنسبة لـ JS للعمل الجامعي مع 
YouTube )انظر مقابلة  ، والتي عرضت إمكانية مقاضاة   IG Metall
6(. اجتمعت املجموعة بني نوفمرب 2018 ويوليو 2019 بشكل منتظم 
 FairTube حملة  عن  النهاية  يف  أسفر  الذي  األمر  لتعاونها،  لإلعداد 
 JS أعلن  أن  بعد   ،2019 يوليو  يف   FairTube حملة  بدأت   املشرتكة. 

و IG Metall يف بيان صحفي مشرتك عن عزمهام العمل معاً:  

أعلنت اليوم IG Metall ، أكرب نقابة عاملية يف أوروبا، واتحاد ُمِعدي 
مبادرة  عن  اإلنرتنت،  عىل  الفيديو  ملُِعدي  اتحاد  وهو  املحتوى، 
الذين   YouTube محتوى  ُمِعدي  عمل  ظروف  لتحسني  مشرتكة 
يكسبون دخالً أو يسعون إىل ذلك من مقاطع الفيديو التي يقومون 

)IG Metall 2019a( . منصةYouTube بتحميلها عىل منصة

اقرتاح  تأكيد   YTU أعضاء  من  طُلب  النية،  هذه  عن  اإلعالن  بعد 
التعاون عرب استطالعات الرأي الجامعية عىل Facebook والتصويت 
عىل املطالب املشرتكة. يف 26 يوليو 2019، أطلقت املجموعتان حملة 
FairTube ، والتي تتضمن ثالثة عنارص رئيسية: فيديو لحملة عامة 
http://( للحملة  إلكرتوين  وموقع  االجتامعي،  التواصل  وسائل  عىل 

والجمهور  املحتوى  ُمِعدي  إبالغ  طريقه  عن  يتم   )fairtube.info
تم  للحملة  مطالب  وستة   ،  YouTube عىل  املوجودة  باملشاكل 
متثلت   .)Sprave 2019a( أعضاء  YTU أعضاء  ِقبل  من  عليها  التصويت 

املطالب فيام ييل: 

عىل  تؤثر  التي  القرار  اتخاذ  ومعايري  الفئات  جميع  »)1(  نرش 
تحقيق الدخل ومشاهدات مقاطع الفيديو

)2(  تقديم تفسريات واضحة للقرارات الفردية ]...[
ببيانات االتصال بشخص مسؤول يكون  )3(   مد ُمِعدي املحتوى 

مؤهالً ومرصحاً له برشح القرارات ]...[

8    الهجامت التعاونية عىل العالمات التجارية هي „هجوم عام من ِقبل عدد كبري من مستخدمي اإلنرتنت 
عرب منصات وسائل التواصل االجتامعي عىل عالمة تجارية بهدف إلحاق الرضر بها و/أو إجبارها عىل 

تغيري سلوكها« )Rauschnabel et al. 2016: 381(. تم اإلشارة يف الحملة إىل ذلك بتعبري 

»shitstorms« )ويقصد به „سيل من التعليقات السلبية«(، وهو مصطلح يستخدم غالباً يف أملانيا لشن 
هجامت من هذا القبيل.   

 MIT 9     تناولت هذه القضية صحيفة واشنطن بوست ولندن تاميز وبلومبريج وفوربس ووايرد و
 Chen 2019; Ellis 2019; Moody / Schu( وغريها Technology Review
;Sands 2019; Webb 2019b, 2019a 2019(. ويف أملانيا، قام نارشون كبار مثل 

 Küchemann 2019( تاجيسشاو وفرانكفورتر ألجامينه تسايتونج وهاندلسبالت بتغطية الحملة

.)Ostendorf 2019; Specht 2019;
10     عىل الرغم من أن املجموعة ظلت من حيث تكوينها الدميوغرايف واإلقليمي غري ممثلة لـ YouTube ، إال 

أن عدداً ملموساً من منظمي الحملة كانوا من ُمِعدي املحتوى غري البيض واإلناث واملتحولني جنسياً. وكان 

بعض األعضاء النشطني يف بلدان مثل الهند والصني والربازيل.  
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من تحمل الضغط. وبالنسبة إىل IG Metall فقد متكنت من الرتويج 
لنفسها بتنظيم حملة للعاملني عىل منصات العمل، مضيفة بذلك إىل 
أعاملها السابقة يف هذا املجال. قال ممثل IG Metall ، الذي شارك يف 
جهود FairTube ، عند سؤاله عن دوافعه أن الحملة املشرتكة تهدف إىل 
منع انتشار أسواق الظل عرب اإلنرتنت وتوقع التحديات املستقبلية يف 

املجال العام لظروف العمل:   

تََكّون سوق عمل  العمل ضد  الرئيسية يف  أهدافنا  أحد  »يتمثل 
ناضلت  التي  اإلنجازات  جميع  عىل  سيقيض  الذي  األمر  موازٍ، 
النقابات والعاملون من أجلها. هذا هو الهدف األول. الهدف الثاين 
هو االستعداد للظروف املتغرية للتنظيم يف مكان العمل وألدوات 

تقنية لتشكيل العمل يف الرشكات.« )مقابلة 9: 5(

أضاف أعضاء IGM عىل مدار الحملة يف الترصيحات العامة معلومات 
الحركة  وأهداف  العاملني  وحقوق  النقابات  مفهوم  عن  أساسية 
مع  لقاءات  أيضاً   YTU أجرى   ،  IG Metall جانب  إىل  العاملية. 
مجموعات عاملية أخرى يف اقتصاد منصات العمل. عندما رفع مثانية 
قضائية  دعوى  كاليفورنيا  يف   11LGBTQ الـ  من  املحتوى  ُمِعدي  من 
، أكد كل   YouTube الخوارزميات يف  جامعية ضد ديناميكيات إدارة 
من حملة FairTube وُمِعدي املحتوى من الـ LGBTQ عىل تضامنهام 
 Ellis 2019;( بينهام  فيام  االتصال  استمرار  عىل  وحرصهام  املتبادل 
Solsman 2016(. كام كان هناك تبادل مامثل وتعبري عن التضامن مع 
عاميل  أجل  من   AB5 تنظيم  يف  يناضلون  كانوا  الذين  الناشطني 
كاليفورنيا  يف   )Gig workers( املنصات  عىل  املؤقتة  الوظائف 
التي  واملظاهرات  اإلرضابات  مع  وكذلك   ،)Konger/Scheiber 2019(
قام بها عاملو التكنولوجيا يف Bhuiyan 2019( Google(. فضالً عىل 
وهي   ،Internet Creators Guild )ICG( نقابة  مؤسسو  كان  ذلك 
مع  اتصال  عىل   ،  YouTube محتوى  ُمِعدي  لتمثيل  سابقة  محاولة 
YTU وأيدوا جهود االتحاد علناً )Stokel-Walker 2019a(. وعىل نحو 
تشكيل  اليمينية  الجامعات  من  العديد  حاولت  للجدل،  إثارة  أكرث 
تحالفات مع YTU ، لتامرس الضغط ضمن املجموعة لحشد التأييد 
ضد إغالق القنوات اليمينية. مل يتم تبني هذا الهجوم أو دعمه من 
من  أفراد  واستبعاد  التدخالت  بعض  حظر  تم  حني  يف   .YTU ِقبل 

املجموعة، إال أن YTU من ناحية أخرى مل يعالج هذه املسألة علناً. 

بشكل عام، أثبت إنشاء YTU عىل مرحلتني )األوىل بتنظيم ذايت ثم بعد 
يف  جامعي  كممثل  املجموعة  لتأسيس  كاف  أنه  نقايب(  بدعم  ذلك 
الذي  والتشتت  للعقبات  ونظراً  العامة.  والساحة   YouTube مجتمع 
الجهود  فإن  سابقاً،  واملوضحة  املنصة  عىل  املحتوى  ُمِعّدو  يواجهه 
املبذولة إلنشاء وتطوير YTU هي بالفعل جديرة باملالحظة. األمر الذي 
يثري التساؤل حول مصادر القوة التي ميكن للمجموعة تعبئتها، والتي 

سيتم مناقشتها فيام ييل.  

تحليل مصادر القوة: إمكانات القوة النقابية واملجتمعية 

لتقييم عالقات القوة يف هذا النزاع العاميل ومعرفة ما إذا كان YTU قادراً عىل 
التعبئة، تطبق هذه الورقة البحثية نهج مصادر القوة )PRA(. تم تطوير 
نهج الـ PRA يف سياق »إعادة إحياء« منظامت العمل باعتباره أداة إرشاد 
بحثي لتحليل إمكانات النقابات والحركات االجتامعية يف النزاعات العاملية 
  .)Lévesque/Murray 2013; Turner 2006; Voss/Sherman 2000(
يهدف هذا النهج إىل تحديد الكيفية التي وجدت بها املنظامت العاملية 
إسرتاتيجيات جديدة ملامرسة مصالحها وبناء نفوذها. يتم التمييز يف أي نزاع 

بني القوة الهيكلية والقوة النقابية والقوة املؤسسية والقوة املجتمعية 
للعاملني )Schmalz et al. 2018(. بينام يستخدم الـ PRA يف املقام األول يف 
األبحاث املتعلقة بتحوالت النقابات العاملية، إال أنه ميكن أن يستخدم أيضاً 
كأداة لتقييم الحركات االجتامعية دون دعم مؤسيس. إن حجتنا املبنية عىل 
املادة التجريبية هي أنه يف حني أن القوة الهيكلية منخفضة للغاية بالنسبة 
ملُِعدي املحتوى عىل YouTube ، إال أنه ميكن إرجاع إنشاء YTU إىل التعبئة 
الناجحة وتطوير اثنني من مصادر القوة األخرى، أال وهام القوة النقابية 
والقوة املجتمعية. تم تعزيز هذه العملية من خالل نقاش متنام حول 
متكنت  والتي  املؤسسية(،  )القوة   YouTube لـ  القانونية  املسؤوليات 

املجموعة من االستناد إليها لصالحها. 

يف نزاعات العمل، تصف القوة الهيكلية القوة التي ميتلكها العاملون يف 
النظام االقتصادي )Wright 2000(، إما من خالل التوقف اإلسرتاتيجي 
عن العمل أو عن طريق االنسحاب من عالقة العمل بشكل دائم. النظر 
محاوالت  وإىل  املحتوى  ُمِعدي  عمل  عملية  يف  املوجود  التشتت  إىل 
اتحاد ُمِعدي املحتوى )»اإلرضاب اإلنذاري«، »يوم  التي نظمها  اإلرضاب 
عدم التحميل«( يشري إىل أن سحب قوة العمل بشكل جامعي كان له 
العالمة  وقيمة  املوقع  وظائف  عىل  التأثري  معدوم  أو  محدود  تأثري 
التجارية.12 يضع سوق عمل YouTube ُمِعدي املحتوى كمنافسني ضد 
ن  بعضهم البعض يف الوقت الفعيل؛ إذا توقف أحد ُمِعدي املحتوى ِممَّ
يكسب دخاًل من نرش املحتوى، ميكن ملُِعدي املحتوى اآلخرين ملء هذه 
الفجوة عىل الفور. هناك حاالت مامثلة ألشكال أخرى من العمل عىل 

.)Vandaele 2018( منصات العمل عىل شبكة اإلنرتنت

أثبتت  فقد  أعاله،   YTU يف  الذايت  التنظيم  عمليات  وصف  أوضح  كام 
القوة النقابية أنها أداة بالغة األهمية للمجموعة. تنشأ القوة النقابية 
»من اتحاد العاملني لتشكيل جمعيات سياسية جامعية أو ]...[ اتحادات 
تحديد  عمليات  وتتطلب   )Nachtwey/Brinkmann 2010( عاملية« 
YTU كيف  )Schmalz et al. 2018(. يوضح تطور  وتنظيم بني األفراد 
 Facebook و YouTube خصص« ُمِعدو املحتوى موارد التواصل لكل من«
 YouTube وظيفة مشاركة الفيديوهات عىل YTU لضم أفراد. استخدم
لتعزيز الدعوات إىل اتخاذ إجراءات واملطالبة باملطالب، مستفيدة بذلك 
أدوات  استخدام  تم  املنصة.13  عىل  املتابعة  ومن  الواسعة  شبكاتها  من 
مجموعة Facebook لتجميع األعضاء بشكل جامعي بقليل من الجهد. 
فقد كانت مبثابة بنية تحتية مجانية من السهل الوصول إليها وبدون 
تحت رشوط  التواصل  املحتوى  ُمِعدو  يستطيع   .YouTube من  تدخل 
عىل  التصويت  وحتى  املحتوى  وتحميل  هويتهم  عن  اإلفصاح  عدم 
املشاكل املشرتكة. من خالل استخدام Facebook ، أمكن جمع أكرث من 
25000 شخص يف فرتات زمنية قصرية للغاية. كانت القدرة عىل ضم هذا 
العدد الكبري من األعضاء ممكنة لتحقق رشطني مسبقني: املبادرة البارزة 
 »YouTube واالستدعاء الناجح لهوية مشرتكة لـ »ُمِعدي محتوى JS لـ
ضمن مجتمع ُمِعدي املحتوى عىل املنصات. مل تؤد مبادرة وقيادة JS إىل 
تأسيس املجموعة فحسب، بل زودت YTU أيضاً بشخصية عامة ذات 
صلة. عىل الرغم من عدم االلتزام بقواعد التداول األفقي، إال أن JS مَتّكن 
أمام  جامعياً  وممثالً  القرار  باعتباره جهة صنع  املجموعة  تأسيس  من 
 14»YouTube   أثارت هوية »ُمِعدي محتوى .IG Metall و YouTube
إعجاب جميع ُمِعدي املحتوى يف املجموعة تقريباً؛ حيث شعروا جميعاً 
فكرة  عىل  ووافقوا  خاطئ  بشكل  املحتوى  ُمِعدي  تعامل  الرشكة  أن 
تضارب املصالح )أو عىل الخصومة يف بعض الحاالت( بني ُمِعدي املحتوى 

تحليل مصادر القوة: إمكانات القوة النقابية واملجتمعية

12     ومع ذلك فإن هذا ال يغري حقيقة أن املنصة تعتمد بطبيعتها عىل قوى عمل ُمِعدي املحتوى 
وقد تكون ُعرضة النسحابها. فإىل حد ما، أظهر ُمِعدو املحتوى الكبار يف قطاع األلعاب أشكاالً من 

„القدرة عىل املساومة يف السوق« )أحد أشكال القوة الهيكلية(، حيث متكنوا من االنتقال إىل منصة 

Twitch اململوكة لرشكة Amazon أو عملوا عىل تسويق العالمة التجارية عرب منصات متعددة 
   .YouTube لكن ذلك ال ينطبق عىل غالبية ُمِعدي املحتوى يف .)Cassillo 2019(

13    عىل سبيل املثال، تم مشاهدة فيديو حملة FairTube من ِقبل أكرث من 500000 مشاهد عىل 
YouTube وتم التوصية مبشاهدته من خالل املنصة، وهو نجاح أمكن إحرازه من خالل استخدام 

شبكات )املشرتكني( املوجودة بالفعل عىل املنصة. 

14   يشكل ذلك فارقاً كبرياً مقارنة مبنصات العمل األخرى القامئة عىل شبكة اإلنرتنت، حيث ال يُعرّب 
 .)Wood et al. 2018( العاملون عادة عن هويتهم من خالل منصتهم

LGBTQ      11 هو اختصار ملصطلحات مثلية ومثيل الجنس وثنايئ الجنس واملتحول جنسياً وحر الجنس. 
 Lesbian & Gay( تصف هذه املصطلحات التوجه الجنيس للشخص أو هويته الجنسية 

Community Services Center 2020(. نظرًا لبنية النرش املنفتحة، أصبحت 
 .LGBTQ ساحة هامة ملُِعدي املحتوى من الـ YouTube
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و YouTube. استند ذلك إىل الخربات اليومية املشرتكة ملُِعدي املحتوى، 
كان  ذلك  ومع  بينهم.  فيام  والتضامن  بالتامسك  إىل خلق شعور  وأدى 
استخدام  أن  من  الرغم  عىل  النقابية.  القوة  لتطور  حدود  أيضاً  هناك 
أدوات منصتي YouTube و Facebook أثبت فائدته، إال أن االستخدام 
البنية  عىل  معتمدة  املجموعة  جعل  املنصتني  لهاتني  الحرصي  شبه 
املشاركة  األحيان  بعض  أعاق يف  لهام، كام  التقنية  االجتامعية  التحتية 
املستدامة.15 يف حني أن دور JS القيادي يف YTU كان موضع تقدير من 
ِقبل األعضاء وكان له مزايا إسرتاتيجية، إال أنه أسفر أيضاً عن مشاركة 
سلبية لألعضاء إىل حد ما، حيث تم إضفاء الرشعية عىل القرارات من 
بشأنها.  التفاوض  أو  فيها  البت  يتم  املشرتك، ولكن مل  التصويت  خالل 
وعىل الرغم من أن JS أثبت ارتباطه الوثيق ببعض ُمِعدي املحتوى، إال أنه 
 .YouTube رمبا كان أقل ارتباطاً مبجموعات أخرى من ُمِعدي املحتوى يف
عىل أساس معايري YouTube ، فإن الغالبية العظمى من YTU تتكون 
 Global( من رجال بيض بارعني يف التكنولوجيا ومقيمني يف دول الشامل
محتوى  ُمِعدي  »هوية  إىل  االستناد  استطاع   YTU أن  رغم   .)North
 YTU إىل هوية  يُرتجم  ومل  غامضاً  بها ظل  االرتباط  أن  إال   ،»YouTube
 .)Schmalz et al. 2018: 120( »مميزة أو »أرضية إيديولوجية مشرتكة
من  متجانسة  غري  مجموعة  من  جزءاً  الواقع،  يف   ،  YTU أعضاء  كان 
املجموعات االجتامعية )والسياسية(، والتي تبدأ مبجموعات اصنع كل 
البستنة ومتتد حتى مؤيدي  )do-it-yourself( أو قنوات  يشء بنفسك 
املتحررين  املحتوى  وُمِعدي  العاملية  الحركة  وأنصار  البديل  اليمني 
ُمِعدي  الرغم من أن بعض أعضاء املجموعة، خاصة من  جنسياً. وعىل 
املحتوى املتحررين جنسياً وغريهم من الفئات املهمشة، رفضوا إظهار 
تضامنهم مع ُمِعدي املحتوى اآلخرين، إال أن ذلك مل يكن الشعور العام 
السائد. كام شّكل تأثري ُمِعدي املحتوى من اليمني البديل وأتباعهم خطراً 

واضحاً عىل تطور املجموعة كحركة عاملية قامئة عىل التضامن. 

أزال التعاون مع IG Metall بعض هذه التناقضات، مام زاد من القوة 
النقابية الكلية لـ YTU. ساعدت قدرة االتحاد عىل جذب جمهور ذي 
نطاق أوسع عىل تنويع العالقات النقابية وتقويتها. ولكن عىل املستوى 
الجنساين، من املرجح أن يكون لهذا التطور أثر محدود، وذلك بالنظر إىل 
)عامل  الذكور  عليها  يهيمن  كنقابة  وهيكلها   IG Metall طبيعة 
البنية  مبوارد  مصحوباً  التعاون  هذا  جاء   YTU إىل  بالنسبة  املعادن(. 
األساسية )معرفة الخرباء والقدرات املالية واالعرتاف املؤسيس(. من خالل 
التغطية اإلعالمية الواسعة، تنوع أيضاً تكوين املجموعة أثناء تطورها، 
ومتكنت مجموعة أكرب من الناس من التعبري عن قضاياهم واهتامماتهم.

قابلة  تعاون  سياقات  عن  »الناشئ  النفوذ  املجتمعية  القوة  تصف 
املجتمع  ودعم  أخرى  اجتامعية  ومنظامت  مجموعات  مع  للتطبيق 
تكمن   .)Schmalz et al. 2018: 122( العاملية«  النقابات  ملطالب 
)»القوة  لصالحها  العام  الخطاب  صياغة  عىل  القدرة  يف  القوة  هذه 
)»القوة  أخرى  مجموعات  مع  تحالفات  وتشكيل  الخطابية«( 
يف  بنجاح.  املوارد  هذه  من  كل  تعبئة  من   YTU متكن  االئتالفية«(. 
عىل  الضغط  من   YTU متكن  التحديد،  وجه  عىل   FairTube حملة 
YouTube لإلدالء بترصيحات عامة وإجراء تغيريات يف سلوكها اإلداري. 
العالمة  »قيمة  لـ  الكبرية  األهمية  يف  القوة  هذه  جذور  تكمن  قد 
التجارية« بالنسبة إىل YouTube و Google ، وتهديد ُمِعدي املحتوى 
بإلحاق الرضر الشديد بهذه القيمة من خالل فضح مامرسات العمل. 
املتنامي ضد  الشعور  االستفادة من  YTU من  العام، متكن  املجال  يف 
البيانات  جمع  فضائح  بسبب  املنصات  عاملقة  من  وغريها   Google
وقضايا التهرب الرضيبي )Manavis 2018(. كام أن االهتامم باألسباب 
أنفسهم   YouTube محتوى  ُمِعدي  لوضع  نظراً  شك  بال  زاد  قد 
العام  االهتامم  أثبت  لقد  العام.  النقاش  يف  للغاية  بارزة  كشخصيات 

من  أخرى  مجاالت  يف  للتطبيق  قابلة  إسرتاتيجية  أنه  خطابية  كقوة 
مجاالت عمل املنصات يف املايض: استهدف عامل توصيل األطعمة يف 
العامة للرشكة ومتكنوا من  التحديد الصورة  تورينو وبرلني عىل وجه 
 Tassinari/Maccarrone( القضايا  بنجاح بشأن بعض  الضغط عليها 
عرب  تختلف  قد  التجارية  العالمة  قيمة  أهمية  أن  حني  يف   .)2017
من »األصول غري  أساسياً  أنها تشكل جزءاً  إال  املنصات،  مجال رشكات 
 YTU بالنسبة إىل   .)Haskel/Westlake 2018( امللموسة« لكل رشكة 
الساحة  استهدافها يف  أيضاً  YouTube رشكة معروفة قد سّهل  فكون 
العامة، وهو ظرف نادر إىل حد ما يف مجال عاملة منصات العمل عىل 
شبكة اإلنرتنت. واألهم من ذلك، أن »القوة االئتالفية« قد تم إنشاءها 
جيدة  عامة  مبكانة  تتمتع  نقابة  وهي   ،  IG Metall طريق  عن 
ومجموعة كبرية من املوارد. منح هذا التعاون مكانة واعرتافاً مؤسسياً 
لـ YTU ، مام أدى إىل توسيع نطاقه إىل ما هو أبعد من مجرد مجموعة 
عىل اإلنرتنت. وقد يتم يف املستقبل بحث تحالفات محتملة أخرى مع 
يف  منظمني  عاملني  مع  وكذلك   )ICG ;LGBTQ( املحتوى  ُمِعدي 
YouTube و Google )تحالف العاملني يف مجال التكنولوجيا(. لعبت 
الجهود الجامعية التي بُذلت داخل املجموعة دوراً هاماً أيضاً بالنسبة 
إىل  جنباً  ينظمون  املحرتفني  املحتوى  وُمِعدي  الهواة  فكون   :YTU لـ 
املجموعة  وصول  نطاق  توسيع  إىل  أدى  قد  مشاهديهم  مع  جنب 
واملشاهدين  املحتوى  ُمِعدي  بني  التعاون  يتطلب  رمبا  كبري.  بشكل 
النزاعات  يف  شائعة  غري  سمة  أنه  يبدو  إذ  األبحاث،  من  املزيد  إجراء 

العاملية.

تصف القوة املؤسسية إمكانية االستناد إىل القواعد التنظيمية القامئة 
ُمِعدي محتوى  إىل  بالنسبة  العمل.  مكان  املال يف  رأس  لوقف سلطة 
تزال مهنهم  ما  والذين  العامل  أنحاء  املنترشين يف جميع   ،  YouTube
مجهولة عىل نطاق واسع لدى السلطات، غالباً ما يكون الوضع القانوين 
املستقبلية  اإلمكانات  إىل  هذا  يشري  للتغيريات.  وخاضعاً  واضح  غري 
لإلدارة(  الخوارزمية  )باألشكال  العمل  عمليات  من  كل  يف  للتنظيم 
للعمل  فيه  املشكوك  )بالوضع  املحتوى  ملُِعدي  الوظيفي  والوضع 
املستقل(. بشكل عام، ال ميكن لـ YTU أو ملُِعدي املحتوى االستفادة من 
اتخذت  فقد  ذلك  ومع   .YouTube مع  الجامعية  املساومة  يف  الحق 
املجموعة إجراءات لرفع دعاوى قضائية يف مختلف املجاالت لتوضيح 
الوضع القانوين ومتهيد الطريق لتنظيم جديد يف هذا املجال. من خالل 
الجهود املبذولة لرفع دعوى قضائية ضد YouTube يف االتحاد األورويب 
الذايت  والتوظيف   )GDPR( البيانات  لحامية  العامة  الالئحة  النتهاك 
لتغيري مامرساتها.  عليها  الضغط  يتم  قد  بلدان مختلفة،  الوهمي يف 
واللوائح  القوانني  من  العديد  هو  التطور  هذا  ملثل  املؤرشات  أحد 
 AB5 تنظيم  مثل  األخرية،  السنوات  يف  تقدميها  تم  التي  التاريخية 
لعاميل الوظائف املؤقتة عىل املنصات )Gig workers( يف كاليفورنيا 
)Konger/Scheiber 2019(، والعقوبات التي تقدر مبليارات الدوالرات 
مكافحة  قانون  النتهاكها  األورويب  االتحاد  يف   Google عىل  املوقعة 
االحتكار )European Commission 2019(. غري أن القوة املؤسسية ما 
تزال ميداناً غري مكتشف حتى اآلن. قد تصدر املحكمة أحكاماً لصالح 
القوة  استخدام  ميكن  بعد.  يتضح  مل  ذلك  لكن  املحتوى،  ُمِعدي 
)برفع  كتهديد  الغالب  يف   ،  YTU لـ  القوة  مصادر  كأحد  املؤسسية، 
 ،  FairTube حملة  خالل  من  الرشكة.  عىل  للضغط  قضائية(  دعاوى 
ميكن أن يستفيد YTU من القوة املؤسسية لـ IG Metall ، عىل سبيل 
املثال من خالل بدء محادثات رسمية مع الرشكة. يف حني ميكن النظر 
أن  إال   ،  YTU لـ  إمكانات  توفر  أنها  عىل  عموماً  املؤسسية  القوة  إىل 
الطبيعة الوطنية للمؤسسات كثرياً ما تشكل أيضاً عقبة أمام الحركات 

عرب الوطنية، ورمبا تشتت أعضاءها. 

مصادر  من  مصدرين  تعبئة  يف  نجح   YTU أن  القول  ميكن  الختام،  يف 
القوة: القوة النقابية والقوة املجتمعية. تم تكوين القوة النقابية من 
خالل عملية التنظيم التي بدأها برنامج JS وُمِعدو املحتوى اآلخرون يف 
وقت كانت فيه سمعة YouTube يف أدىن مستوياتها وكانت املعارضة 
ضد مامرساتها قوية. ورسعان ما تم تجميع العضوية من خالل استخدام 
جامعية  عملية  وإنشاء   YouTube و   Facebook لـ  التحتية  البنية 
موجهة نحو تبادل املعلومات واملساعدة املتبادلة ووضع اإلسرتاتيجيات. 

15    عىل سبيل املثال، تعتمد خوارزمية Edgerank لـ Facebook )التي تنسق ملف أخبار 

مستخدمي Facebook( بشكل كبري عىل التفاعل املستمر. فعندما يكون التفاعل منخفضاً يف 

املجموعة، لن يتم إعالم األعضاء بالتطورات األخرية للمجموعة يف ملف أخبارهم، عىل الرغم من نرش 

مشاركات وتعليقات جديدة. تظهر املقابالت أن ذلك قد أدى إىل فقدان األعضاء ملعلومات هامة حول 

القضية، خاصة يف أوقات التفاعل املنخفض.
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16    ميكن القول أن ذلك كان الحال مع )Internet Creators Guild )ICG، التي كانت مرتبطة 

ارتباطاً وثيقاً بـ YouTube وامتنعت عن توضيح وجود تضارب واضح يف املصالح.

تم تطوير القوة املجتمعية من خالل الفضيحة الناجحة لكيفية معاملة 
YouTube ملُِعدي املحتوى وإدارة املحتوى التي أصبحت مثرية للجدل 
بشكل متزايد. أثار ذلك اهتامماً عاماً كبرياً وضغط عىل YouTube للرد 
بطرق مختلفة )مفاوضات غري رسمية، بيانات صحفية، تغيريات صغرية 
 IG Metall يف السياسة(. ازداد هذا الضغط من خالل التعاون الناجح مع
، مام أدى إىل تحسني مكانة YTU وتزويد املجموعة بالقوى املؤسسية 
والنقابية )أي الوضع القانوين ومعرفة الخرباء(. باإلضافة إىل ذلك، كانت 
 YouTube املنطقة القانونية الرمادية ملامرسات الخصوصية والعمل يف
مبثابة وسيلة ضغط مهمة لـ YTU للضغط عىل الرشكة وزيادة الوعي 
العام مبامرساتها. بطبيعة الحال مل يثبت أي من مصادر القوة املحشودة 
أنها خالية من املخاطر أو التناقضات. يف حني أن القوة النقابية كانت 
الهائل  التشتت  )ومواجهة  املجموعة  وتطوير  لبناء  األهمية  بالغة 
إمكانات  يُعرّض  الجوانب  من  كبرياً  عدداً  فإن  املنصة(،  عىل  للعاملني 
املجموعة الجامعية للخطر أو يجعلها تتسم بالتناقض كقوة: املشاركة 
الهوية الجامعية وخطر  JS وغياب  القوة يف يد  املحدودة بسبب تركز 
القوة  أن  رغم  معادية.  فرعية  ثقافات  بسبب  واإلقصاء  رصاع  نشوب 
املؤسسية توفر إمكانات، إال أن تأثريها الفعيل ما يزال غري مؤكد حتى 
 YTU لـ  بالنسبة  هاماً  مصدراً  تشكل  املجتمعية  القوة  تظل  قد  اآلن. 
واملجموعات املامثلة، ولكن من غري الواضح إىل متى ميكن الحفاظ عىل 

الزخم الخطايب وما إذا كانت التحالفات سوف تثبت أنها دامئة. 

الخالصة: تحدي التشتت

YTU وتحليل مصادر قوتها، ميكن استخالص عدة  بالنظر إىل تطور 
استنتاجات. أوالً وقبل كل يشء، يتضح أن YTU يختلف عن األشكال 
السابقة للعمل الجامعي املشهودة حتى اآلن للعاملني عىل منصات 
العفوية  الفعل  ردود   YTU ترصفات  تجاوزت  اإلنرتنت.  عرب  العمل 
بدالً  وميكن  ومستخدميها  منصة  عىل  للعاملني  عادًة(  )واملنقسمة 
من ذلك وصفه بأنه »جهة فاعلة جامعية ذات قدرات إسرتاتيجية« 
بني  الخلط  ينبغي  ال  نفسه،  الوقت  يف   .)Dolata / Schrape 2018(
هذه  فترصفات  العاملية.  النقابات  أو  الرسمية  واملنظامت   YTU
املنظم«  الرسمي  غري  »الطابع  من  ألشكال  وفقاً  تتشكل  املجموعة 
الرسمية  املنظامت  عن  تختلف  والتي   )Dobusch/Quack 2011(
والجامعات غري املنظمة. هناك فرق آخر هام بني YTU والجمعيات 
األخرى للعاملني املبدعني، وهو أن عملياته املنظمة كانت تستند إىل 
قد  املجموعة  أن  ورغم   16

YouTube.أن ضد  واضح  نزاع  خط  صياغة 
أنها  إال   ،  YouTube مع  للتعاون  استعدادها  عن  بوضوح  أعلنت 
اعتربت الرشكة مشكلة أساسية يف النزاع، وتحدت املفهوم اإليجايب لـ 
»الرشاكة« الذي تبنته الرشكة يف هذه العملية. ومع ذلك فإن نشاط 
»ذات  أو  للرأساملية  مناهضة  نظر  وجهة  من  ينبع  ال   YTU أعضاء 
تركز  وتكراراً.  مراراً  املقابالت  يف  املشاركون  أكد  كام  طبقي«،  وعي 
يعرفها  كان  كام  القدمية«   YouTube« إعادة  عىل  الرئييس  الجهد 
العدايئ  الرسد  فإن  ذلك  ومع  قبل.  من  واملشاهدون  املحتوى  ُمِعدو 

لخط النزاع قد يخدم كأساس ألشكال أوسع من تنظيم العمل. 

يتمثل أحد الجوانب الهامة لـ YTU يف التسلسل الهرمي الواضح بني 
الحقيقة  هذه  شكلت  للمجموعة.  العاديني  واألعضاء   JS املؤسس 
إمكانات القوة النقابية بطرق متناقضة. يف حني شكل فريق صغري من 
املسؤولني اإلداريني نواة تنظيمية حول JS وشارك يف بعض األحيان يف 
بعض عمليات صنع القرار، إال أن JS كان الشخصية الرمزية الرئيسية 
تطور عدم  أن  الرغم من  املجموعة. عىل  الرسمي ومنسق  واملتحدث 
الجامعية  الفاعلة  الجهات  بني  تقليدية  ديناميكية  هو  القوى  توازن 
)Dolata/Schrape 2018(، إال أن مظهره يف YTU كان متميزاً نسبياً. 
داخل  للقوى  العام  التوزيع  أيضاً  تعكس  الديناميكية  هذه  لكن 
YouTube ، حيث تحظى أقلية صغرية من ُمِعدي املحتوى ذوي النفوذ 

تكون  أن  إذن  املستغرب  من  ليس  والتأثري.  االهتامم  بأغلبية  الكبري 
»تأثريات ماثيو« )Matthew-effects( كهذه موجودة أيضاً يف تنظيم 
العمليات. ولكن يظل من غري الواضح كيفية تطور ذلك يف املستقبل. 
قد تصبح املجموعة أكرث توجهاً نحو القاعدة الشعبية، وقد تتمكن من 
الشخص  »منظمة  إىل  تتطور  قد  أو  العضوية،  نشاط  عىل  الحفاظ 
الواحد« )Lovink 2010( التي تركز عىل شخصية قيادية واحدة. إحدى 
النتائج األخرى التي توصل إليها البحث هو أن النقابات العاملية مثل 
IG Metall تبذل جهوداً حثيثة لوضع نفسها يف مجال عمل املنصات 
 IG وقد متكنت نوعاً ما من تحقيق ذلك بنجاح. يف هذه الحالة، كانت
Metall هي التي توفر املكانة املؤسسية والخربة والتجربة فضالً عن 
قد   IG Metall لـ  بالنسبة   .YTU لـ  التحتية  والبنية  املالية  املوارد 
مع رشكات  محتمل  تفاوض  االتحاد كرشيك  التعاون يف وضع  يساعد 
املنصات مثل Google. يختلف ذلك عن مجاالت التنظيم األخرى يف 
التقليدية أي دور أو لعبت  النقابات  قطاع املنصات، حيث مل تلعب 
أدواراً ثانوية فقط )Wood/Lehdonvirta 2019(. لكن من غري الواضح 
التعاون ستنترش وكيف ستتطور  بعد ما إذا كانت هذه األشكال من 

فيام بعد. 
باإلضافة إىل حالة YouTube ، ميكن التكهن أن العاملني عىل منصات 
العمل عىل اإلنرتنت لديهم القدرة عىل تشكيل حركات أو مجموعات 
االجتامعية  اإلعالم  وسائل  أدوات  استغلوا  إذا  إسرتاتيجية  قدرات  ذات 
النقابية  القوة  بناء  املنصة. ميكن  املتزايد عىل  النزاع  أوقات  العامة يف 
برسعة، وكذلك الحفاظ عليها لفرتات زمنية أطول. وقد تكون املبادرات 
العامة وجهود نرش الفضائح بالغة األهمية، وخاصة إذا كانت املنصة 
معروفة يف االقتصاد ككل. بالنسبة للنقابات العاملية يجب أن يكون 
يصعب  الحدود،  عرب  خاصة  املنصات،  عاميل  تنظيم  أن  الواضح  من 
االعتبار.  يف  املؤسسية  العمل  أطر جمعيات  مع وضع  تقييمه حرصياً 
غالباً ما تعرض الجهات الفاعلة الجامعية عىل اإلنرتنت أشكاالً مختلطة 
وسلسلة من العضوية، وال ميكنها عادًة البناء عىل االعرتاف القانوين أو 
IG Metall يف  اعتبار مامرسة  القرار. ميكن  اتخاذ  املشاركة يف  الحق يف 
هذه الحالة توجهاً ملحوظاً نحو إيجاد إمكانات تحالف بني منظامت 
قوى  ببناء  الخاصة  املقرتحات  أن  حني  يف  والجديدة.  القدمية  العمل 
العامل يف قطاع عمل املنصات محدودة بشكل عام )بسبب األشكال غري 
املتجانسة للعمل(، فإن النتائج املوضحة أعاله قد تكون مفيدة بشكل 
وخاصة  العمل،  منصات  عىل  الثقافيني  العاملني  من  لغريهم  خاص 
املنصات املعروفة مثل Twitch و Instagram و TikTok. وعىل نطاق 
أوسع، قد يتمكن العاملون يف قطاع العمل الكيل القائم عىل اإلنرتنت 
)يف رشكات مثل Upwork( من استخالص نتائج مفيدة من الحالة أيضاً. 
كام تُظهر الحالة املعروضة وغريها، يجب أن يُنظر إىل املنصات اإلعالمية 
عىل أنها مواقع عمل محفوفة يف األغلب بظروف غري مستقرة، وليس 

فقط كمواقع للرتفيه أو للرتويج الذايت الفردي.  

بشكل عام ميكن اعتبار اتحاد ُمِعدي محتوى YouTube مبثابة خطوة 
منصة  يف  العاملون  يواجهها  التي  املتعددة  التشتتات  لتحدي  ناجحة 
العمل عىل YouTube. هذا ال يعني أنه تم التغلب عىل هذه العقبات 
أو أن YouTube غريت سياساتها بشكل كبري. الواقع أن مطالب املجموعة 
نجاحها  أثبتت  املجموعة  لكن  األحيان.  أغلب  يف  ملباة  غري  ظلت 
باعتباره  العمل  وإثبات  الجامعي  االستياء  عن  اإلعراب  نحو  كخطوة 
قضية ذات صلة عىل املنصة. فيام يتعلق بالبحث يف مجال العاملة يف 
للعمل  األول  الشكل  وكأنها  تبدو  الحالة  هذه  فإن  املنصات،  اقتصاد 
البدائية  »األشكال  تتجاوز  قد  والتي  اإلنرتنت،  منصات  عىل  الجامعي 
للعمل الجامعي« )Wood et al. 2018: 28(. يشري ذلك إىل أن العمل 
الجامعي ممكن عرب منصات العمل، وال يقترص فقط عىل أجزاء معينة 

من اقتصاد الوظائف املؤقتة )Gig economy( القائم عىل املوقع.

بالنسبة إىل YTU توجد عدة إمكانات وتطورات محتملة مختلفة. كام 
أوضحنا سابقاً، من املرجح أن تجلب األحكام والترشيعات الصادرة عن 
يف  العمل  لرتتيبات  الوضوح  من  املزيد  املقبلة  السنوات  يف  املحاكم 
اقتصاد املنصات. األمر الذي سيساعد يف توضيح حجم القوة املؤسسية 
للمجموعة وُمِعدي املحتوى بشكل عام. وقد يتمكن YTU من البناء 
عىل هذا التطور لفرض الشفافية أو متكني أشكال من الحامية املؤسسية 

الخالصة: تحدي التشتت
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ضد  واملتزايد  املستمر  الضغط  ضوء  يف   .YouTube عىل  للعاملني 
يظل  قد  املعلنني(،  ِقبل  ومن  املأل  وعىل  )قانونياً   YouTube مامرسات 
YTU ناجحاً يف فضح سلوك الرشكة. ميكن لالتحاد زيادة تأثريه وقوته 
املجتمعية من خالل تشكيل تحالفات مع مجموعات أخرى من ُمِعدي 
العاملني  من  وغريهم   Google يف  والعاملني   YouTube عىل  املحتوى 
ن لديهم مظامل مامثلة.17 ولكن يبدو أن املجال  املبدعني عىل اإلنرتنت ِممَّ
ّح لتطوير املجموعة هو القوة النقابية. تتمثل اإلمكانات الواردة يف  املُلِ
ن لديهم تأثري عام.  زيادة العضوية خاصة من كبار ُمِعدي املحتوى ِممَّ
لكن قد يعود السبب يف عرقلة ذلك حتى اآلن إىل التكوين املتجانس 
للمجموعة )الذي يجعلها تبدو أشبه مبجموعة ملصالح خاصة( والرتكيز 
عىل قيادتها، األمر الذي ميكن التغلب عليه من خالل الجهود الداخلية 
الستيعاب مجموعة أكرب من ُمِعدي املحتوى ومن خالل الجهود الرامية 
 FairTube إىل تعزيز التعاون الوثيق مع مجموعات أخرى. كانت حملة
مبثابة خطوة يف اتجاه هذا التطور املحتمل. كام أن إمكانية دعم نشاط 
املجموعة والحفاظ عىل العمل أمر بالغ األهمية، وسيعتمد جزئياً عىل 
والجهات  والجمهور  واملعلنون   YouTube( اآلخرين  الالعبني  ترصفات 
 YouTube محتوى  ُمِعدي  اتحاد  حالة  باعتبار  النزاع.  يف  التنظيمية( 
فإنها قد  بُعد(،  املنصات )عن  العاملني يف قطاع  لتنظيم  حالة جديدة 
تفتح آفاقاً للحمالت يف مجاالت مامثلة. فإىل جانب الجهود األخرى التي 
تم وصفها يف السنوات املاضية، ميكن لهذه الحالة أن توضح الخطوات 

نحو اقتصاد منصة أكرث إثارة للجدل.

17    أكرث هذه الجهود مالءمة هم ُمِعدو املحتوى عىل Twitch و Instagram و TikTok لتشابه 
عملية عملهم )انظر O’Meara 2019( وإمكانية اتحادهم تحت مظلة )هوية( العمل اإلبداعي. قد 

تكون التحالفات مع العاملني يف منصات أخرى أكرث صعوبة، ولكنها ليست مستحيلة.
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عن   YouTube مع  املحادثات  لعجز  نظرًا 
التوصل إىل اتفاقيات دامئة، دخل اتحاد ُمِعدي 
املحتوى يف مرشوع تعاوين مع النقابة العاملية 
األملانية IG Metall – وهي أكرب نقابة عاملية 
نقابة  مع  التحالف  هذا  أسفر  أوروبا.  يف 
التي  املشرتكة   FairTube تقليدية عن حملة 
الحملة  جذبت   .2019 يوليو  يف  أطلقت 
ُمِعدي  بحالة  االهتامم  من  عالياً  مستوى 
املحتوى ولكنها متكنت يف البداية من تحمل 
جعلت  الحملة  فإن  ذلك  ومع  الضغط. 
قضيتهم أكرث وضوحاً للجمهور وساعدت عىل 
حني  يف  املحتوى،  ُمِعدي  اتحاد  أعضاء  تنويع 
لنفسها  الرتويج  من   IG Metall متكنت 
بتنظيم حملة للعاملني عىل منصات العمل. 

ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع: 
https://www.fes.de/lnk/transform

للدخل قوى عاملة  املدر  املحتوى  ُمِعدو  ميثل 
تواجه  ولكنها  العامل،  أنحاء  جميع  يف  منترشة 
رابطة  تأسيس  يجعل  مشتتة، مام  بيئة عمل 
للعاملني عىل املنصات أمراً يبدو بالغ الصعوبة. 
فضالً عن ذلك، ال يستطيع العمل الجامعي عىل 
التقليدية  األشكال  عىل  االعتامد   YouTube
لتنظيم العاملة مثل االعتصامات. ومع ذلك، يف 
مارس 2018، أدى التنظيم الذايت ملجموعة من 
اتحاد  إنشاء  إىل   YouTube محتوى  ُمِعدي 
ُمِعدي املحتوى )YTU( الذي يتألف من ُمِعدي 
محتوى محرتفني ومهنيني طامحني ومشاهدين 
رسائل  املحتوى  ُمِعدي  اتحاد  أرسل  ومؤيدين. 
وأجرى  الرئييس،   YouTube مقر  إىل  متهيدية 
استطالعات رأي داخلية حول العضوية، وأطلق 
 YouTube أكدت  جامعياً.  إنذارياً«  »إرضاباً 
بعض  مع  فردي  بشكل  للتحدث  استعدادها 
رفضت  أنها  إال  البارزين،  املحتوى  ُمِعدي 
التواصل مع اتحاد ُمِعدي املحتوى، ورفضت أي 
مالحظات  وتقديم  للمراجعة  مؤسيس  شكل 

عىل األداء.  

املايض  العقد  يف  مكانتها   YouTube رسخت 
جميع  يف  الفيديوهات  ملشاركة  منصة  كأكرب 
 YouTube محتوى  ُمِعدو  يعمل  العامل.  أنحاء 
وتصويره  بهم  الخاص  املحتوى  تقديم  عىل 
ونرشه، وعادة ما يتفاعلون مع جمهورهم من 
خالل قنوات متعددة. يعتمد نجاحهم، وبالتايل 
عىل  ظهورهم  عىل  يحققونها،  التي  اإليرادات 
YouTube مبحرك  الظهور عىل  يرتبط  املنصة. 
التوصيات الخاص باملنصة، وهو عبارة عن بنية 
خوارزمية تختار ما يراه املستخدمون كتوصيات 
 .YouTube يستخدمون  عندما  شاشاتهم  عىل 
ُمِعدي املحتوى  الشكاوى بني  ومع ذلك أثريت 
عندما فرضت YouTube نظاماً صارماً لإلرشاف 
عىل  املحتوى  عىل  األحوال(  أغلب  )يف  اآليل 

املنصة.

   YouTube تنظيم
حالة جديدة لتنظيم العاملني عىل املنصات  




