
 

 

 

  التحكيم

  دكتور صائب عريقات با�صالة عن نفسه وبالنيابة عن منظمة التحرير الفلسطينيةالشكوى مقدمة من 

   2011 يناير 26-23، 1، قناة الجزيرة ا%نجليزيةالوثائق الفلسطينية

رر شكوى المعاملة الجائرة وا-نتھاك غير المب) Ofcom( البريطانية ا-تصا-ت تنظيم ھيئةلم تؤيد : ملخص
  .دكتور صائب عريقات با�صالة عن نفسه وبالنيابة عن منظمة التحرير الفلسطينيةالللخصوصية التي قدمھا 

") الجزيرة("بحثت سلسلة الحلقات الوثائقية المؤلفة من أربعة أجزاء والتي أذيعت على قناة الجزيرة ا%نجليزية 

، التي تتعلق بالجوانب المتعددة لعملية الس9م في " الفلسطينيةالوثائق"الوثائق الدبلوماسية الُمسربة، والمعروفة باسم 
وتضمنت السلسلة عدداً من ا-نتقادات للدور الذي لعبه دكتور صائب عريقات، كبير مفاوضي منظمة . الشرق ا�وسط

  . التحرير الفلسطينية، في المفاوضات

  : يلي إلى ماOfcom البريطانية ا-تصا-ت تنظيموبإيجاز، توصلت ھيئة 

م الحقائق المادية المرتبطة باجتماعات المفاوضات التي تم عرضھا في البرامج أو تحَذف على نحو  • Bلم تقد
  . دكتور صائب عريقاتاليسفر عن ا%جحاف ب

استخدام التمثيل الدرامي -جتماعات المفاوضات لم يكن غير -ئق ولم يسفر عن التصوير غير المنصف  •
  . للدكتور عريقات

وعلى الرغم من . دكتور عريقات فرصة م9ئمة وآنية للرد على ا-نتقادات الموجھة له في البرامجالاء تم إعط •
  . في البرامج) وموقف منظمة التحرير الفلسطينية(أنه لم يشترك، فإنه قد تم تضمين موقفه 

ھذا ا-نتھاك حتى إذا كان ھناك انتھاك للخصوصية فيما يتعلق بالحصول على الوثائق واستخدامھا، فإن  •
مبرر، إذا ما وضعنا في اعتبارنا ا-ھتمام الجماھيري الضخم بالقضايا المثارة في البرامج، سواء في الشرق 

  .ا�وسط أو في العالم بأسره

  

    مقدمة 

زيرة على قناة الجأُذيعت عبارة عن سلسلة حلقات وثائقية مكونة من أربع حلقات باللغة ا�نجليزية " الوثائق الفلسطينية"
. والمتعلقة بعملية الس0م في الشرق ا.وسط" تم تسريبھا"حيث فحصت الوثائق الدبلوماسية التي  ،")الجزيرة("ا�نجليزية 

وقد فعلت ھذا مستعينة بالتمثيل الدرامي للمفاوضات، وتحليلھا من قبل لجنة من الخبراء، وأخذ آراء بعض المواطنين 
  .الفلسطينيين

  

  دس  الق–الحلقة ا.ولى 

  : وذكر البرنامج، كمقدمة للحلقات، ما يلي". الوثائق الفلسطينية"، بثت قناة الجزيرة الحلقة ا.ولى من 2011 يناير 23في 

، تحقيق قناة الجزيرة، التخلي عن المدينة المقدسة، أوراق دبلوماسية تكشف إلى أي مدى كانت السلطة الوثائق الفلسطينية"
وأخيراً، رسم دولة جديدة على منديل، تفاصيل محادثات لم يكن من المفترض أن تسمعھا . نازلالفلسطينية على استعداد للت
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 تليفزيون وھي جزء من شبكة. الجزيرة ا�نجليزية عبارة عن قناة فضائية باللغة ا�نجليزية مملوكة لشركة الجزيرة الدولية المحدودة 

  . ا�خبارية الناطقة باللغة العربية"الجزيرة"لقناة " القناة الشقيقة"الجزيرة و



 

 

وتقدم ا.وراق . أكبر تسريب للوثائق السرية في تاريخ الصراع ا�سرائيلي الفلسطيني، حصلت عليه قناة الجزيرة. أبداً 
  ".المتحدةرؤية داخلية للمفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والوCيات 

أثناء تمثيل إحدى .  وإسرائيل2ركز ھذا البرنامج على المفاوضات المتصلة بالقدس والتي اشتركت فيھا السلطة الفلسطينية
 فبراير 12المفاوضات، قال ممثل يلعب دور الدكتور صائب عريقات، كبير مفاوضي منظمة التحرير الفلسطينية حتى 

2011:  

إنھم يرجون حدوث ذلَك أكثر مما تعتقد، وأحياًنا تفوق رغبتھم ھذه رغبة . نھا غير واثقةإسرائيل تريد حل الدولتين ولك"
فما تحويه ھذه ا.وراق يمنحھم أكبر أورشليم في التاريخ اليھودي، مع عودة عدد رمزي من ال0جئين، ودولة . الفلسطينيين

   " بإمكاني تقديمه أكثر من ھذا؟ كانما الذي... منزوعة الس0ح 

إحدى جلسات المفاوضات عرض المستوطنات ا�سرائيلية خ0ل  عريقاتدكتور ال البرنامج أيضاً كيف رسم فريق وصف
  .ثم عرض البرنامج مقابلة سابقة التسجيل مع الدكتور عريقات أكد فيھا صحة ھذه القصة". على منديل"

وأخيراً، عرض البرنامج . 3حرم الشريفناقش البرنامج المعلومات التي كشفت النقاب عن العرض الفلسطيني بصدد ال
  ): مترجم من العربية(دكتور عريقات الوقال . مقابلة سجلھا الدكتور عريقات مع شبكة الجزيرة الشقيقة في القاھرة

، أي السلطة نناأفي مناسبات عديدة، صرحت على قناة الجزيرة . لقد أتيت إلى الجزيرة .نني ليس لدي ما أخفيه”
 من ةنيي وا.رمةاليھودي ا.حياءوإذا كنا قد عرضنا بالفعل على إسرائيل .  نتنازل أبداً عن أي من حقوقناالفلسطينية، لن

؟ أليس الوضع النھائيلماذا لم توقع إسرائيل على اتفاق ف، يدعونكما ] القدس بالتعبير اليھودي[ الكبرىأورشليم والقدس 
  "رائيل ومع ذلك C نصل إلى اتفاق للس0م؟غريباً أن نقدم كل ھذه التنازCت التي تطلبھا إس

   ال0جئون– الحلقة الثانية 

وناقشت الحلقة ما إذا كان ا�سرائيليون على . الوثائق الفلسطينية، بثت قناة الجزيرة الحلقة الثانية من 2011 يناير 24في 
اء، وما التأثير الذي سيحدثه تغيير رئاسة استعداد �عادة المواطنين الفلسطينيين لفلسطين، وما إذا كان سيتم إجراء استفت

كما ناقش البرنامج كيف اتصل المذيع بالسلطة الفلسطينية . الوCيات المتحدة، من جورج دبليو بوش إلى باراك أوباما
  :وقال مقدم البرنامج. وطرح أسئلة على السيد نبيل شعث، أحد كبار مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية

  

ين ساعة وجدنا صعوبة شديدة في الحصول على أي تعليق من السلطة الفلسطينية، وأجرينا حواراً مع منذ أربعة وعشر”
بعد ذلك لم يحدث أي . وكان مستعر الغضب في ذلك الوقت. السيد صائب عريقات على شبكة الجزيرة العربية الشقيقة

  ".إنكار تامشيء، وامتنعوا تماما عن ا�دCء بأي قول، ويبدو أنھم كانوا في حالة 

ثم عرض البرنامج مقابلة أجراھا الدكتور عريقات جنباً إلى جنب مع أمين عام جامعة الدول العربية في مؤتمر صحفي 
  : جانبي، قال فيھا

ندعو الجميع .ن يتذكروا تماماً أننا قمنا بإيداع الوثائق المتعلقة بقضايا القدس والحدود وال0جئين . ليس لدينا ما نخفيه"
لقد أودعنا كافة الوثائق مع كافة . وقد كنا دائما نتشاور معه ومع فرقه القانونية. اء والمعتقلين لدى السيد عمرو موسىوالم

 .، إC أن ھذه الوثائق كانت مرتبطة بمكتبي بعدوأنا لم أدرس ھذه الوثائق. إخواننا العرب فيما يتعلق بما حدث أمس

وفيما يتعلق بالمحتوى، فقد Cحظت انتقاء الموضوعات . ة القانونوسنجري تحقيقاً فيما حدث وسوف أخضع لقو
  ."واخت0طھا

ثم تضمن البرنامج مقتطفات من مؤتمر صحفي أجراه أحد مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية الكبار، السيد ياسر عبد 
بعض العبارات التي ن قال إوة، ربه، الذي قال إن منظمة التحرير الفلسطينية ستجري تحقيقا في مصداقية الوثائق المسرب
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كما ُيشار إليھا أيضاً باسم السلطة الوطنية . المنظمة ا�دارية التي تم تأسيسھا للتحكم في أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة 

  .الفلسطينية

3
  . المسلمون السنيون ثالث أقدس المواقع في ا�س0مويعتبره. يعرف أيضاً باسم جبل الھيكل 



 

 

وقال السيد عبد ربه إن الجزيرة كانت . استخدمتھا الجزيرة قد أخذت خارج سياقھا وأن بعضھا قد قيل بطريقة ساخرة
  . تروي القصة في محاولة لمنافسة ويكيليكس بعد محاولتھا الفاشلة ل0ستحواذ عليھا

   ا.من–الحلقة الثالثة 

وركزت ھذه الحلقة على التعاون بين قوات . الوثائق الفلسطينيةناة الجزيرة الحلقة الثالثة من ، بثت ق2011 يناير 25في 
في نوفمبر  وقال البرنامج إنه في ذات مرة تم إب0غ السلطة الفلسطينية بخطط إسرائيلية. ا.من ا�سرائيلية والفلسطينية

كما زعم . ف عنه معارضته .ي تعاون مع ا�سرائيليين Cغتيال السيد حسن المدھون، الناشط الفلسطيني الذي عر2005
، قد تآمر لمساعدة كل من إسرائيل وفلسطين على MI6أن جھاز اCستخبارات ا.جنبية البريطاني، المعروف أيضاً باسم 

  .2003 عن طريق خطف بعض شخصياتھا القيادية في 4تقويض حماس

من الفلسطينية في البرنامج ودحض اCدعاءات المتعلقة بقتل السيد ظھر اللواء عدنان الدميري المتحدث باسم قوات ا.
  . حسن المدھون

رئيس (وصرح بأن الرئيس محمود عباس ". الوثائق الفلسطينية"بعد ذلك بحث البرنامج رد الفعل المثار حول برامج 
ترحيب " فلسطين ورحب به للمرة ا.ولى، قد عاد إلى الوثائق، الذي كان في مصر عندما عرضت )السلطة الفلسطينية

وأخبر الرئيس عباس مؤيديه . .ن الفلسطينيين كانوا يعترضون على ما شعروا أنه حملة تشويه تشنھا الجزيرة" ا.بطال
وقال البرنامج إن الدكتور عريقات قد . الجزيرة قد استخدمت وثائق مزورة في محاولة منھا لتلويث سمعة حكومتهن أ

. "شكك أيضاً في نزاھة الوثائق ومصداقيتھا"قط رأسه ورحب به ھناك ترحيب ا.بطال وإنه قد وصل إلى مدينة أريحا مس

  :وقال الدكتور عريقات في مقابلة مصورة أجريت في الطريق أثناء عودته

جب أن فالجزيرة تقول إننا مذنبون إلى أن يتم إعدامنا، وبعد إعدامنا، ي. إننا نواجه أخطر حملة تشويه في تاريخ الصحافة"
إنني أتحدى الجزيرة أن تنشر .  المحايدة بأسلوب الجزيرة2011وھذا ھو ما يطلق عليه صحافة . نخضع لمحاكمة جائرة

  ". ا.وراق والمواقف الرسمية الفلسطينية بصدد القدس، والحدود، واCستيطان، وال0جئين، وغيرھا من القضايا

   غزة–الحلقة الرابعة 

وركزت ھذه الحلقة على الغزو ا�سرائيلي . الوثائق الفلسطينيةاة الجزيرة الحلقة ا.خيرة من ، بثت قن2011 يناير 25في 
إلى أن ا�سرائيليين قد حذروا السلطة الفلسطينية من اقتراب اCجتياح العسكري " تلمح"الوثائق المتسربة ن ألغزة وذكرت 
، تحت 5مم المتحدة بشأن المصادقة على تقرير غولدستونأن السلطة الفلسطينية قد عطلت تصويت ا." تثبت"ا�سرائيلي و

دكتور عريقات قد توسط في صفقة لتأمين تمويل من رجل أعمال الكما كشفت عن أن . ضغط من الوCيات المتحدة
 .ةيفلسطيني للمعارضة ا�يرانية لمساعدتھم على إنشاء محطة إذاع

 

 

 

السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما يتعلق بتقويض حركة حماس بدCً بين المحادثات المتكررة سلط البرنامج الضوء على 
صائب عريقات انطباًعا أن بإمكانه تقديم / ذكر البرنامج أنه خ0ل اCجتماع أبدى الدكتور". القضايا الجوھرية"من ُمناقشة 

يون من إسرائيل إC في اTونة فرصة لSسرائيليين �عادة احت0ل بعض المناطق في قطاع غزة والتي لم يستردھا الفلسطين
  . أشار البرنامج إلى أن ھذا كان بمثابة محاولة لتقويض حركة حماس. ا.خيرة

  :عريقات في ذلك اليوم ذاته، قال فيه/ أدلى به الدكتور) باللغة العربية، ُمترجم(تضمن البرنامج أيًضا حديًثا صحفًيا 
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  .وله أيضاً جناح عسكري يصنفه البعض كمنظمة إرھابية. 2006حزب سياسي إس0مي فلسطيني يحكم قطاع غزة منذ عام  

5
زة كبعثة دولية  أثناء حرب غ2009 أبريل 3بعثة تقصي الحقائق التابعة لUمم المتحدة المعنية بالصراع في غزة والتي تأسست في  

  .مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في جرائم الحرب المرتبطة بالصراع



 

 

"Cخر زائف، كتلك التي تتناول أورشليم الكبرى، ولكنني أقر بأن بعض ا.وراق التي نشرتموھا صحيحة، إTأن البعض ا 
 الخاصة بالسلطة الفلسطينية لكي يعرف الفلسطينيون – التي في حوزتي –أتحدى أن تنشر قناة الجزيرة المواقف الرسمية 

  ".تم تدمرون طموحاتناأن. لقد أخذت جميع الوثائق من سياقھا. حول العالم الحقائق ولكي C يضعوا رؤوسھم في الرمال

وقد تذمر . كشف البرنامج بعد ذلَك أن السلطة الفلسطينية تخوفت من أن تكون حركة حماس تتلقى الدعم من دولة قطر
  . المفاوضون من ك0 الطرفين من الدور الذي تلعبه دولة قطر

  : الجزيرة بإصدار بيان جاء فيهذكر البرنامج أنه رًدا على المزاعم التي ذكرتھا السلطة الفلسطينية، قامت شبكة 

. في الشرق ا.وسطالصراع الجزيرة ھي وكالة أنباء عالمية ُتكِرس قدًرا كبيًرا من مواردھا وفترات البث لديھا لتغطية "

كما تلتزم القناة في جميع ا.وقات بأعلى معايير التحرير وتعرض على الُمشاھدين تغطية متوازنة وُمتعمقة وُمحايدة 
نحن نقوم بنشر كافة الوثائق على موقع الوثائق الفلسطينية عبر ا�نترنت بما في ذلَك . في المنطقة وخارجھالUحداث 
  " الموجھة ضد قناة الجزيرة، وذلَك تأكيًدا وتصديًقا مّنا على التزامنا بمبدأي الشفافية وتحمل المسؤوليةاCدعاءات

، أفاد البرنامج أن ھذا التحدي "الوثائق والمواقف الرسمية"نشر كافة صائب عريقات فيما يتعلق ب/ رًدا على تحدي الدكتور
  . وھا نحن أوCء قد نشرنا اTن وثائق عشر سنوات كاملة على شبكة ا�نترنت" موضع قبول وترحيب"كان 

  

  صائب عريقات/ قضية الدكتور

  جائرةالظالمة أو الُمعاملة ال

  

   -: بشكل جائر أو ظالم في البرنامج أثناء البث، ويتمثل ذلَك فيما يليعريقات من ُمعاملته/ بإيجاز، اشتكى الدكتور

أنه أغفل عمًدا معلومات سياقية ھامة والتي من شأنھا أن تتيح للمشاھدين الفھم الصحيح للموضوعات التي   )أ 
تمت ُمناقشتھا خ>ل جلسات التفاوض المعنية، كما ركز البرنامج فحسب على الُمناقشات الفردية وبعض 

عريقات / وصرح الدكتور. ھا من سياقھا من محاضر اBجتماعات غير الرسميةؤلُمقتطفات التي تم اجتزاا
أن ھذه المحاضر كانت في أغلب اIحيان تُدون بشكل ُمختزل من قِبل الُمشاركين أنفسھم وتشتمل أحيانًا 

  .على ُمغالطات وأخطاء

زيرة اقتبست عنه قوله خ0ل المفاوضات، بأنه قدم عرض عريقات أن قناة الج/ على سبيل المثال، ذكر الدكتور
عريقات قائ0ً أن ھذا اCقتباس منسوب إليه بشكل غير دقيق وأنه / ؛ واستطرد الدكتور"أكبر أورشليم في التاريخ"

 . ينبغي على قناة الجزيرة التحقق والتثبت من مثل ھذه اCقتباسات قبل بثھا

اضر غير رسمية للقاءات في غاية الحساسية وقولبتھا في شكل درامي  الُمقتطفات التي تم أخذھا من مح  )ب 
عريقات أن ھذا قد حدث دون استشارة أي شخص ممن حضر بالفعل / ذكر الدكتور. كان أمًرا غير ُم>ئم

في ھذه الُمناقشات، وبالتالي قررت ھيئة البث بنفسھا الكيفية الُمتبعة لتوصيف أفراد وُمحادثات B يملكون 
عريقات بأن الُمذيع تخطى حدود آداب السلوك وتعامل بحرية / كما صرح الدكتور. أية معرفة دقيقةعنھا 

وجرأة فيما يتعلق بتنغيم الصوت وإدخال موسيقى تصويرية وتصوير الشخصية بشكل يھدف عمًدا إلى 
 . التأثير بطريقة سلبية على إدراك الُمشاھد

 التي تم نشرھا في البرنامج، واBدعاءات) 1600(ق الوثائق عريقات أنه نظًرا لحجم ونطا/ ذكر الدكتور  )ج 
  . كان ينبغي منح القناة الوقت ال>زم للتحقق من صحة ھذه الوثائق وصياغة رد إع>مي

  

. عريقات بأنه لم يسبق وأن تم إخطاره مسبًقا من قِبل قناة الجزيرة بشأن ھذه الوثائق/ على خلفية ا.حداث، قال الدكتور

عريقات بأن أول مرة يتم فيھا إخطاره من قِبل قناة الجزيرة العربية كانت مساء اليوم ا.ول من البث / لدكتوركما صرح ا
عريقات قائ0ً أنه تساءل عن موضوع البرنامج غير / استطرد الدكتور). كان ھناك بث ُمتزامن على قناة الجزيرة العربية(

وقال أيًضا أن قناة الجزيرة العربية أعادت اCتصال . متنع عن الُمشاركةأن قناة الجزيرة العربية رفضت إخباره ومن ثم ا
  .به وأخبرته أن ا.مر كان بخصوص التعليق على وثائق المفاوضات ومن ثم وافق على الظھور في ھذا البرنامج مساًءا

بأة غير المؤكدة والتي لم يكن عريقات أنه قد تم نصب كمين له من خ0ل استخدام قدر كبير من الوثائق الُمخ/ قال الدكتور
وع0وة على ذلَك، صرح . لديه معرفة ُمسبقة بأن ھيئة البث ستقوم بعرضھا، ومن قناة الجزيرة على وجه الخصوص

عريقات قائ0ً بأن كافة الُمعلقين اTخرين في تلك ا.مسية كان أمامھم مجموعة كاملة من الوثائق، وكان من / الدكتور



 

 

 الوصول إليھا واستعراضھا لبعض الوقت، حيث إنھم كانوا يقومون باقتباسات ُمباشرة منھا خ0ل الواضح أن بإمكانھم
فيه ظلم بّين له عريقات أن ھذا كان تصرًفا / قال الدكتور. تقديم البرنامج فيما يتعلق بالتصريحات المزعومة التي أدلى بھا

  .  يكن على استعداد لSجابة عنھا بصورة مقبولة وعادلةعلى ادعاءات خطيرة لم" بشكل فوري"حيث إنه اضطر إلى الرد 

  

  انتھاك خصوصية غير ُمبرر 

عريقات من انتھاك خصوصيته فض0ً عن خصوصية منظمة التحرير الفلسطينية بشكل غير / باختصار، اشتكى الدكتور
  : ُمبرر خ0ل إعداد وعرض البرنامج على النحو التالي

وبالتالي . ائق سرية تمت سرقتھا من مكتبه في خرق تام وصارخ للسريةعمل البرنامج على بث تفاصيل وث  )د 
  . فقد تم ھذا النشر غير الُمصرح به دون الحصول على موافقة منه أو من منظمة التحرير الفلسطينية

ي عريقات بأن ھذا قد تسبب في ضياع فرصة التوصل إلى اتفاقية قابلة للتفاوض ف/ على خلفية ا.حداث، قال الدكتور
  . الشرق ا.وسط، فض0ً عن أنه أساء إلى الشعب الفلسطيني

  

  

  قضية الجزيرة

على خلفية ا.حداث، صرحت قناة الجزيرة بأن القضايا التي تطرقت لھا البرامج كانت ھي ا.كثر أھمية واھتماًما من قبل 
اُستخدمت . ذلَك على الصعيد الدوليالرأي العام، ليس فقط في إسرائيل وفلسطين، ولكن في كافة أنحاء الشرق ا.وسط وك

 وثيقة تتعلق 1600، وھي أكثر من "الوثائق الفلسطينية"البرامج في عرض تقارير عن بعض القضايا الناجمة عن 
بالمفاوضات التي تمت بين مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى وإسرائيل ومسؤولين في السلطة الفلسطينية حول ُمستقبل 

صائب عريقات منصب كبير المفاوضين الفلسطينيين بمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد / غل الدكتورش. فلسطين وإسرائيل
  . كان ُيمثل السلطة الفلسطينية في المفاوضات مع إسرائيل والوCيات الُمتحدة بشأن ُمستقبل فلسطين

أغفلت عمًدا معلومات قامت قناة الجزيرة في المقام اIول بالرد على أول شكوى والتي تُفيد أن البرامج   )أ 
سياقية ھامة كان من شأنھا أن تتيح للمشاھدين الفھم الصحيح للموضوعات التي نوقِشت خ>ل جلسات 

 .التفاوض الُمقدمة في البرامج

ي البرنامج قد أولوا ا.مر العناية المعقولة لضمان عرض الوقائع المادية بنزاھة،  Zصرحت قناة الجزيرة بأن ُمعد
  . ٍد ُمضٍن في عمليات البحث والتحليل والتثبت وتقصي الحقائق التي أجريت قبل البثوذلَك بعد ُجھ

 بالمصدر 2010ك0يتون سويشر وھو أحد الصحفيين لديھا قد التقى في أغسطس / قالت قناة الجزيرة بأن السيد

خل السلطة الفلسطينية، شارك في إعداد ھذه السلسلة خمسة مصادر ُمستقلة من داوقد . ا.صلي للوثائق الفلسطينية
وعمل ُمعدو البرامج على التحقق من دقة الوقائع المادية وصحة الوثائق مع كل مصدر من ھذه المصادر كٍل على 

ي البرامج قاموا أيًضا بتأكيد صحة ودقة الوثائق مع ا.مريكيين الذين حضروا . حده Zقالت قناة الجزيرة بأن ُمعد
كما أكد بعض . ابقين في وكالة اCستخبارات المركزية واCستخبارات البريطانيةاCجتماعات والممثلين وأعضاء س

  . ُممثلي الوفد ا�سرائيلي على دقة بعض التفاصيل والحقائق الواردة بالوثائق

صائب عريقات وغيره من داخل ُمنظمة التحرير الفلسطينية قد علموا با.مر قبل البث، / قالت الجزيرة بأن الدكتور
و البرامج باCتصال بعدد من الناس من داخل ُمنظمة التحرير الفلسطينية، غير أنھم رفضوا الُمشاركة حيث قا Zم ُمعد

عريقات باCتصال بأحد مصادر السلطة الفلسطينية الخمسة الذين / ، قام الدكتور2010وفي أواخر أكتوبر . جميًعا
سويشر بترتيب لقاء مع / واستجابة لھذا قام السيد. لتسريباتساعدوا قناة الجزيرة في ا�عداد واتھمه بأنه وراء ھذه ا

/  في واشنطن العاصمة، وأرسل النص الكتابي للمقابلة إلى الدكتور2010 نوفمبر 5عريقات بتاريخ / الدكتور

 سويشر بأنه سيلتقي به ُمجدًدا في وقٍت قريب، إC/ عريقات السيد/ أخبر الدكتور. 2010 نوفمبر 9عريقات بتاريخ 

  .أنه لم يفعل ذلكَ 

أغفلت عمًدا معلومات سياقية ھامة من شأنھا أن تتيح للمشاھدين "فيما يتعلق بالشكوى التي ُتفيد أن قناة الجزيرة 
؛ صرحت القناة بأنھا لم تقم بحذف أو "الفھم الصحيح للموضوعات التي نوقِشت خ0ل جلسات التفاوض التي قدموھا

الُمشاھدين من الوصول إلى كافة الوثائق الفلسطينية حتى يتسنى لھم فھم القضايا إغفال أية معلومات مادية ومكنت 
ي البرنامج قد قاموا بتحميل . ومن ثم تشكيل وتكوين وجھات النظر الخاصة بكل منھم Zوأكدت قناة الجزيرة أن ُمعد



 

 

، والتي net.aljazeera.transparency.www( C(كافة الوثائق الفلسطينية على موقعھا على شبكة ا�نترنت 
تزال ُمتاحة حتى اTن، وأن ُمقدمي البرنامج قد أخطروا الُمشاھدين مراًرا وتكراًرا بأن تلَك الوثائق الفلسطينية ُمتاحة 

 ُمناسبة خ0ل عرض 39شاشة في ظھرت بعض التعليقات على ال. بالكامل على الموقع ا�لكتروني لقناة الجزيرة
أشارت قناة . سلسلة الحلقات �خطار الُمشاھدين بأن الوثائق ُمتاحة عبر ا�نترنت مع ذكر عنوان الموقع ا�لكتروني

عريقات حث الُمشاھدين على استعراض كافة الوثائق الموجودة على موقع قناة / الجزيرة أيًضا إلى أن الدكتور

بعد أيام قليلة " بي بي سي"قناة  على "حديث صعب "Hard Talkبرنامج خ0ل لقاء له في الجزيرة، وقد كان ذلَك 
  . من بدء بث سلسة الحلقات

 والُمستقل بشكل ُكلي عن قناة –خارجية في واشنطن السياسة ال ُمحلل –مارك بيري / قالت الجزيرة بأن السيد
في الحلقة الرابعة بسبب عدم التركيز على دور الوCيات الجزيرة، قد صرح بأنه ُيمكن توجيه النقد لقناة الجزيرة 

  : وأنه" التخلي عن المبادئ ا.مريكية"الُمتحدة و

فأي شخص من الُمشاھدين أو الُمستمعين باستطاعته الدخول إلى شبكة . C يتعين عليَك أن تتفق مع قناة الجزيرة"
  "الديمقراطيةا�نترنت وقراءة الوثائق بنفسه، كون رأيك بنفسك، ھذه ھي 

  

عريقات وغيره من كبار ا.عضاء بمنظمة التحرير / بعد ذلَك صرحت قناة الجزيرة بأنه قد ُعِرَض على الدكتور
الفلسطينية فرًصا عديدة للُمشاركة في ھذه السلسلة من الحلقات، وذلَك على النحو الُمبين في رد قناة الجزيرة بالفقرة 

  . الواردة أدناه) ج(

عريقات ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ /  أنه على الرغم من الموقف الُمتعنت الذي تبناه الدكتورقالت الجزيرة
البداية، إC أنھا قامت بتضمين المعلومات السياقية الھامة في سلسلة الحلقات، بما في ذلَك عدًدا من الُمقاب0ت 

عريقات أو / الخطية أو الشفھية التي أدلى بھا الدكتورالُمباشرة والُمقاب0ت الُمسجلة والبيانات وتقارير التصريحات 
غيره من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية أو الُمنظمة نفسھا وذلَك على النحو الُمبين في رد قناة الجزيرة بالفقرة 

ينية عريقات ومنظمة التحرير الفلسط/ عملت البرامج أيًضا على إيضاح وإظھار موقف الدكتور. الواردة أدناه) ج(
في الحلقة الثانية، قامت قناة . لسلة من الحلقاتالسفيما يتعلق بالرد على القضايا واCدعاءات التي أثيرت في ھذه 
  :عريقات رًدا على ھذه السلسلة، قال فيه/ الجزيرة ببث لقطات من المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور

سنجري تحقيًقا فيما حدث، وسأكون . كانت الوثائق ُمتصلة بمكتبي... لقد قمنا بإيداع كافة وثائقنا مع أشقائنا العرب "
  ". Cحظت أن ھناك انتقائية وخلط بين القضايا وفيما يتعلق بالمحتوى؛ فإنني. رھًنا لسيادة القانون

  

إثارة "سويشر أن السلطة الفلسطينية رفضت الوثائق الفلسطينية باعتبار أنھا / في الحلقة نفسھا، أوضح السيد
عبد ربه، / بمنظمة التحرير الفلسطينية، السيدرفيع مسؤول قدمه من مؤتمر صحفي تم إدراج لقطات ". شةطائ

  : والذي صرح بأنه طلب من الباحثين

بطريقة ساخرة في ألقتھا والتي في العبارات المقتبسة بعض الجمل من سياقھا الجزيرة لدراسة مدى اجتزاء ..."
  ". بعض ا.حيان

كبار المسؤولين الفلسطينيين ": أدريان فينيغان بالتحدث للُمشاھدين قائ0ً / ثة، قام ُمقدم البرنامج السيدفي الحلقة الثال
وقد احتوى البرنامج على لقطات من اCحتجاجات التي خرجت ُمناھضة لقناة ، "يقولون بأنھم ضحايا حملة تشھير

  : أدريان فينيغان قائ0ً / اس، وصرح السيدمحمود عب/ الجزيرة في رام [ خ0ل زيارة الرئيس الفلسطيني

  ".أخبر الرئيس عباس مؤيديه أن قناة الجزيرة تستخدم وثائق مزورة في محاولة منھا لتشويه سمعة حكومته"

محمود عباس وھو ُيجيب على القضايا الُمثارة في ھذه البرامج، Cسيما الجزء / أظھرت اللقطات أيًضا الرئيس
  . "أكبر أورشليم في التاريخ"لتحرير الفلسطينية تعرض على إسرائيل الُمتعلق بأن ُمنظمة ا

  :أدريان فينيغان قائ0ً / ثم استطرد السيد

في الوقت نفسه قام اثنان من أبرز المفاوضين الفلسطينيين أيًضا بالتشكيك في نزاھة تغطية قناة الجزيرة؛ وھما "
أنصار عريقات في مسقط .  بارز في الوثائق الفلسطينيةأحمد قريع، وك0ھما عضو/ صائب عريقات والسيد/ السيد
وقد اتھم عريقات وقريع قناة . استقبلوه استقباCً حاًرا فور عودته من القاھرة، حيث كان برفقة عباس" أريحا"رأسه 

  ." الجزيرة بانتھاج تكتيكات قذرة



 

 

لموافقتھا على ل إنكار السلطة الفلسطينية قالت الجزيرة أنھا عرضت أيًضا على الُمشاھدين في الحلقة الثالثة تفاصي
  . محاولة اغتيال إسرائيلية .حد الُمقاتلين التابعين لحركة فتح

صرحت الجزيرة بأن الحلقة الرابعة تنطوي على لقطات من اCحتجاجات التي خرجت ُمناھضة لقناة الجزيرة بسبب 
أحمد قريع، كبير / تمر الصحفي الُمنعقد بواسطة السيد المؤتالقضايا التي أثارتھا في ھذه السلسلة من الحلقات وبث

ُعِرَض . مفاوضي ُمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي تساءل فيه عن ُكنه مصالح قناة الجزيرة فيما يتعلق بھذه القصة
  : عريقات، والذي يقول فيه/ بعد ذلَك بيان الدكتور

 وبعد تشويه سمعتنا يتعين علينا المثول أمام محكمة جائرة، ھذا قناة الجزيرة تعتقد أننا مذنبون إلى أن ُيقضى علينا،"
أنا أتحدى قناة الجزيرة أن تقوم بنشر الوثائق الفلسطينية .  على طريقة الجزيرة2011ما ُيسمى بالصحافة الُمحايدة 

  ". الرسمية ومواقفھا بشأن القدس والحدود والمستوطنات وال0جئين وكافة القضايا ا.خرى

عريقات أو منظمة التحرير الفلسطينية بغض النظر عن مدى / اة الجزيرة بأنھا قامت ببث موقف الدكتورصرحت قن
العداء أو اCنتقاد الموجه لقناة الجزيرة، وذلَك بدون أي تدخل أو تعليق سلبي من القناة أو محاولة �قناع الُمشاھدين 

 ًCيكون مقبو Cبأن ھذا يجب أ.  

وھو ما ذلَك بأنھا قد توخت الحرص في عرض الحقائق والقضايا بطريقة عادلة ونزيھة صرحت قناة الجزيرة بعد 

 لقد .مجموعة متنوعة من الخبراء والمراقبين المستقلين في كل حلقةأجرته من خ0ل التحليل الُمتعمق الذي تجلى 
ضوع واTثار الُمترتبة على قدم ھؤCء الخبراء معلومات سياقية وتحلي0ً ُمستق0ً حتى يتسنى للمشاھد فھم المو

  . القضايا الُمثارة

0نتفاضة المؤسس المشارك لعلي أبو نعمة، / قالت قناة الجزيرة أن الحلقة ا.ولى ساھم فيھا كل من السيد
شلومو بن عامي، وزير الخارجية / داوود عبد [، مدير مرصد الشرق ا.وسط، والسيد/ ا�لكترونية، والدكتور

.  دقيقة27 إجمالي الوقت الممنوح لُمداخلة الخبراء في ھذه الحلقةبلغ . سابق ووزير ا.من الداخليا�سرائيلية ال

رامي خوري، / علي أبو نعمة، والسيد/ شلومو بن عامي، والسيد/ اشتملت الحلقة الثانية على إسھامات من السيد
روبرت / مريكية في بيروت، وكذلَك السيدمدير معھد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، الجامعة ا.

بلغ إجمالي الوقت الممنوح للمداخلة . ، الُمدير السابق لمركز مكافحة ا�رھاب بوكالة المخابرات المركزية6غرينير

  .  دقيقة19مع الخبراء في ھذه الحلقة 

اليستر / دس العربي، والسيدعبد الباري عطوان، رئيس تحرير جريدة الق/ اشتملت الحلقة الثالثة على لقطات للسيد
كروك، الوسيط السابق ل0تحاد ا.وروبي بالشرق ا.وسط وضابط مخابرات سابق وخبير في اCستخبارات 

أكيفا إلدر، كاتب سياسي بارز في / مارك بيري، ُمحلل سياسية خارجية بواشنطن، والسيد/ البريطانية، والسيد
ديرمر، عقيد ُمتقاعد بجيش الوCيات الُمتحدة والذي . ج. ب/ ، والسيد"تسھآر"الصحيفة الوطنية اليومية ا�سرائيلية 

بلغ إجمالي الوقت الممنوح للمداخلة مع . تعامل عن كثب وبشكل مباشر مع قوات ا.من ا�سرائيلية والفلسطينية

علي أبو / السيدوقد صرحت الجزيرة بأن الحلقة الرابعة ساھم فيھا خبراء ھم .  دقيقة19الخبراء في ھذه الحلقة 
كارما / داوود عبد [، والسيد/ باتريك ثيروس، السفير ا.مريكي السابق بدولة قطر، والدكتور/ نعمة، والسيد

مارك /  أكسفورد، والسيدبجامعةنابلسي، الممثل السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية ويشغل اTن منصب زميل 

  . راء دقيقة للمداخ0ت مع الخب23بيري، مع تخصيص 

عريقات أو منظمة التحرير الفلسطينية بصفة خاصة، /  أفادت قناة الجزيرة بأن البرامج لم تقتصر على ذكر الدكتور
في تغطيتھا، ولكنھا ذكرت ببساطة تحليلھا لمحتوى الوثائق الفلسطينية، وقد كانت تعمل بحياد وإنصاف كلي عند 

لُمشار إليھا في الوثائق الفلسطينية والتي شاركت في المفاوضات التعامل مع ُمختلف الُمنظمات وا.فراد والدول ا
على سبيل المثال، تناولت سلسلة الحلقات المواقف التي تبنتھا إسرائيل إزاء المفاوضات بعين . الفلسطينية ا�سرائيلية

نت بشأن القدس على الرغم تناولت الحلقة ا.ولى ما ُيمكن النظر إليه باعتباره غطرسة إسرائيلية والعناد والتع. النقد
بينما تناولت الحلقة الثانية اCقتراح الُمقدم . من إبداء السلطة الفلسطينية استعدادھا لتقديم تنازCت فيما يتعلق بالمدينة

  . اCTف من مواطنيھا نظير المزيد من ا.راضي" مقايضة"من إسرائيل لـ 

                                                             

6
 من عام 27 بعد ،2006 عام المركزية اCستخبارات وكالة من تقاعد. ERG  واhستراتيجية المالية اBستشارات لشركة رئيس ھو جرينير روبرت 

 . بالوكالة السرية الخدمات في العمل



 

 

اCنتقادات للوCيات الُمتحدة وتم ا�شارة في الحلقة الثانية صرحت الجزيرة بأن سلسلة الحلقات أوردت أيًضا بعض 
بأنه ينبغي تھجير ) وزيرة الخارجية ا.مريكية السابقة(كوندوليزا رايس / إلى اCقتراح الذي تقدمت به السيدة

للتوصل  كأساس 1967تناولت الحلقة الثانية رفض اCعتراف بحدود . يلي وا.رجنتينتشال0جئين الفلسطينيين إلى 

إلى تسوية بين الدولتين من قِبل إدارة الرئيس ا.مريكي باراك أوباما، وكذلَك رفضھا ُمساندة ودعم المواقف التي تم 
تمت تغطية ھذه القضية في سلسلة الحلقات بوضوح، . اعتمادھا سابقًا من قِبل إدارة الرئيس السابق جورج بوش

أوردت الحلقة الرابعة أيًضا بعض . نية تجاه موقف الوCيات الُمتحدةوأظھرت ا�حباط المفھوم لدى السلطة الفلسطي
اCنتقادات للوCيات الُمتحدة بشان الضغط غير الُمبرر الذي يبدو أنھا تمارسه على السلطة الفلسطينية بغرض إرجاء 

  . التصويت على تقرير غولدستون

لوثائق الفلسطينية والتي أظھرت المملكة الُمتحدة في قالت قناة الجزيرة بأن سلسلة الحلقات تناولت أيًضا جوانب ا
مراكز تدريب الشرطة الفلسطينية والمخابرات " إفشاء وكشف"في الحلقة الثالثة، تناولت قناة الجزيرة . موقف حرج

  والمذكورة في الوثائقMI6الخارجية البريطانية العامة وخدمات ا.من الوقائي الممولة من قِبل جھاز المخابرات 

 أيد MI6الخارجية البريطانية سلط البرنامج الضوء أيًضا على التلميح الذي ُيفيد أن جھاز المخابرات . الفلسطينية

  . اعتقال أعضاء بارزين من حماس وكان متواطًئا في تعذيبھم

  

ع المقر حيث يق(قالت قناة الجزيرة، أن سلسلة الحلقات انطوت على انتقادات لنفسھا ولدولة قطر على حٍد سواء 
  : سويشر قائ0ً / على سبيل المثال، صرح السيد. وذلَك في الحلقة الرابعة منھا) الرئيسي للقناة

ھناك شكاوى من مفاوضي الجانبين الفلسطيني وا�سرائيلي على حٍد سواء من الدور الذي تلعبه دولة قطر مراًرا "
مقتبساً أحمد قريع قناة الجزيرة / ، اتھم السيد2008غسطس إلى ھذه القناة، في أھذا اCنتقاد اTن تحول و... وتكراًرا 
  ". الجزيرة ليست صديقتنا، إنھا ُتساند حماس: "وصرح في شھر سبتمبر قائ0ً " بانتصارات حماسيشيد  "منھا نصاً 

 على عريقات بشأن اCقتباس واCجتزاء من الوثائق الفلسطينية التي قيل فيھا أنه عرض/ فيما يتعلق بشكوى الدكتور

عريقات بھذا الصدد كان غير / ، ردت الجزيرة قائلًة بأن موقف الدكتور"أكبر أورشليم في التاريخ"ا�سرائيليين 
أن ھذا اCقتباس ) وفكومأ(ھيئة تنظيم اCتصاCت البريطانية عريقات في رسالة وجھھا إلى / لقد ذكر الدكتور. متسق

ومع ذلَك، ". وھمي وُمزيف"ة مع قناة الجزيرة العربية أن ھذا اCقتباس وذكر في ُمقابل" ُنِسَب إليه بشكل غير دقيق"
ربما كان رًدا على التعليق ا�سرائيلي بأن العرض الفلسطيني "عريقات في شكواه أيًضا أن تعليقه / أورد الدكتور

 بعد ما إذا كان قالت الجزيرة أنه في ظل ھذه الظروف، لم يكن قد اتضح". لمبادلة ا.راضي في القدس غير كافٍ 
عريقات قد َسَلَم بأنه استخدم تلك الكلمات الموجودة باCقتباس، غير أن الوثائق ذات الصلة سجلت عنه / الدكتور

  . استخدام ھذه الكلمات على أي حال من ا.حوال

غالطات تشتمل أحياًنا على مُ "و" ُمختزلة"عريقات بأن محاضر اCجتماعات كانت / فيما يتعلق بتصريح الدكتور
، ردت الجزيرة قائلًة بأن محاضر اCجتماعات بدت كاملة تماًما وُمفصلة ورسمية ومسجلة حرفًيا، وأن قناة "وأخطاء

في البث التمثيلي الُمقتطفات المروية خ0ل . الجزيرة تحملت المسؤولية التامة عن الُمضي قُدًما على ھذا ا.ساس
  : عريقات/ حاضر الرسمية، والتي يظھر فيھا قول الدكتورالحلقة ا.ولى أُِخَذت كلمة بكلمة من الم

إنھم يرجون حدوث ذلَك أكثر مما تعتقد، وأحياًنا تفوق رغبتھم ھذه . إسرائيل تريد حل الدولتين ولكنھا غير واثقة"
ن فما تحويه ھذه ا.وراق يمنحھم أكبر أورشليم في التاريخ اليھودي، مع عودة عدد رمزي م. رغبة الفلسطينيين

  "  بإمكاني تقديمه أكثر من ھذا؟ كانما الذي... ال0جئين، ودولة منزوعة الس0ح 

عريقات كانت التفاوض على حل الiدولتين والتعنiت اhسiرائيلي وأن / ردت الجزيرة بأن خلفية تصريحات الدكتور
تنiازBت بiشأن القiدس عريقiات ومنظمiة التحريiر الفلiسطينية لتقiديم / سلسلة الحلقات أسفرت عن اسiتعداد الiدكتور

عريقات فiي شiكواه تiدعم وتؤيiد ھiذا / وقالت الجزيرة أن المحاضر التي استشھد بھا الدكتور. لتحقيق حل الدولتين
عريقiات بطريقiة عادلiة وُمحايiدة، حتiى أنھiا أشiارت /  أظھiر الiدكتورل>جتمiاعالبرنامج إعادة تمثيل الموقف وأن 

  .الُمبرر فيما يتعلق بالعناد والتعنت اhسرائيلي إزاء قضية القدسبوضوح وج>ء إلى غضبه وحنقه الطبيعي و

  

ولقiiد ردت الجزيiiرة علiiى الiiشكوى بiiأن المقتطفiiات التiiي تمiiت معالجتھiiا دراميiiاً لمحاضiiر اBجتماعiiات غيiiر ) ب
نھiا تمiت دون الرجiوع إلiى أي شiخص ممiن شiاركوا فعليiاً فiي تلiك أالرسمية عالية الحiساسية كانiت غيiر Bئقiة و

  .اقشاتالمن

 



 

 

 أو مقتطفات بعينھا من البرنامج، بل إنھا شiكوى تمثيلذكرت الجزيرة أن تلك الشكوى ليست متعلقة بأعمال إعادة 
أجزاء من اجتماعات المفاوضات الھامة بين السلطة الفلسطينية تمثيل وقال المذيع إنه كان من الم>ئم إعادة . عامة

  .سطين وإسرائيلوإسرائيل والوBيات المتحدة حول مستقبل فل

 

، وذلiiك ليiiدرك "تمثيiiلإعiiادة "ولقiiد ذكiiرت الجزيiiرة كiiذلك أن كiiل حلقiiة مiiن الحلقiiات ذات الiiصلة حملiiت عنiiوان 
 B صياتiم الشخiوات ورسiصIرت أن أداء اiا أقiاً وأنھiة دراميiات معالجiحلق Bيس إiالمشاھدون أن ما يشاھدونه ل

ولقد أكد المذيع أن ھذه . تمثيلھابان اBجتماعات التي تم إعادة  إأشاروايمثل تحديًدا كيف تحدث اIفراد المعنيين أو 
الحلقات B تحتوي على أي شيء، على صعيد اIداء الصوتي أو الموسيقى أو رسم الشخصيات، كان الغرض منه 

كمiiا ذكiiر أن نفiiس .  صiiائب عريقiiات أو أفiiراد آخiiرين مiiن الiiسلطة الفلiiسطينية علiiى نحiiو سiiلبيالiiدكتورتiiصوير 
الدرامية ورسم الشخiصيات قiد تiم اسiتخدامھما مiع جميiع اIفiراد المiشاركين فiي المفاوضiات والiذين تiم المعالجة 
ولقiد كiان الحiوار . ، سiواء كiانوا مiن اhسiرائيليين أو الفلiسطينيين أو اIمiريكيينالتمثيل في عمليات إعادة تقديمھم

  .Bجتماعات المعنية ولم يكن نتاًجا لعمل فني قائًما على المحاضر الفعلية لجلسات اتمثيلھافي اIجزاء المعاد 

 

 لiم تiستعرض سiوى جiزء ضiئيل للغايiة مiن تغطيiة البرنiامج تمثيلھiاوذكرت الجزيرة أن اIجزاء القصيرة المعiاد 
للوثائق الفلسطينية، حيث تم تخصيص الغالبية العظمى من كل برنامج Bستعراض تقارير مقدمة من مراسiلين فiي 

الiiذين أجiiروا لقiiاءات صiiحفية مiiع ممثلiiين للiiسلطة الفلiiسطينية ومنظمiiة التحريiiر الفلiiسطينية فلiiسطين وإسiiرائيل، و
فiiض>ً عمiiا سiiبق، فiiإن جميiiع المiiستندات المدرجiiة ضiiمن الوثiiائق . عii>وة علiiى نخبiiة مiiن المحللiiين المحنكiiين

لكترونiي لقنiاة ، متiوافرة علiى الموقiع اhالتمثيiلالفلسطينية، بمiا فيھiا محاضiر اBجتماعiات التiي تعرضiت hعiادة 
ومن ثم أصبح في متنiاول يiد المiشاھدين ثiروة مiن المiصادر التiي تفiوق كثيiًرا اIجiزاء القiصيرة المعiاد . الجزيرة
  .ھم الخاصة بشأن اIحداث المعنيةء، ليكونوا آراتمثيلھا

 

  

قiق مiن صiحة ثم ردت الجزيرة على الشكوى بأنه كان يجب إتاحة الفرصة المواتية للسيد صائب عريقات للتح) ج
فأجابت الجزيرة فiي البدايiة بiأن لiديھا . المستندات المشار إليھا في البرنامج ولصياغة رد قائم على معلومات دقيقة

مخاوف أمنية مبiررة إذا مiا علمiت منظمiة التحريiر الفلiسطينية مiسبقاً بمجمiل القiضايا التiي سiيتم مناقiشتھا ضiمن 
لھا مكتب الجزيiرة فiي رام هللا والتiي وقعiت عقiب إذاعiة أولiى الحلقات، في ضوء الھجمات الشرسة التي تعرض 

  .حلقات البرنامج

 

ولقد أكدت الجزيرة بأنھا على الرغم من ھذا الھاجس اIمني، فإن السيد عريقات قد حظي بفiرص عديiدة ومناسiبة 
 عريقiات فiي عiدد مiن  البرنiامج اBتiصال بالiدكتورُمعiدوفلقد حiاول . للرد على القضايا المعنية قبل إذاعة الحلقات

، تمكiن أحiد أفiراد صiناع البرنiامج لiكوعلiى الiرغم مiن ذ. المواقف قبل اhذاعة، إB أنه تعذر عليھم الوصول إليiه
ى ھاتفiه  صiائب عريقiات علiالiدكتوروالذي يعمل فiي القنiاة الiشقيقة للجزيiرة، الجزيiرة العربيiة، مiن التحiدث إلiى 

.  لدعوته لحضور البرنامج في ذلك اليiوم2011 يناير 23في يوم ) بتوقيت جرينتش (14:00المحمول في الساعة 

ولقiد تiiم إعi>م الiiسيد عريقiات بفحiiوى موضiiوع اللقiاء، وأنiiه سiيدور حiiول محاضiر جلiiسات دورات المفاوضiiات 
 قiام باBتiصال بمكتiب 17:30 في تمiام الiساعة  عريقات المشاركة، إB أنهالدكتورورفض . الفلسطينية اhسرائيلية

دكتور الiولقiد قiام المنiتج بقiراءة المقتطفiات الخاصiة ب. اللقاء مبديًا رغبته في معرفة المزيد حول المقابلة المقترحiة
عريقiiات فiiي أحiiد الوثiiائق وأخبiiره بأنiiه يمكنiiه اBطii>ع علiiى الوثiiائق الفلiiسطينية بأكملھiiا أثنiiاء تواجiiده فiiي مكتiiب 

ولقد أبدى السيد عريقات موافقته على عقد لقاء مع كiل مiن .  ثم يقرر بعدھا المشاركة من عدمھا في اللقاءالجزيرة
ولقiiد أوضiح مقiiدم قنiاة الجزيiiرة فiي مطلiiع أول برنiامج أن الجزيiiرة قiد قامiiت بiiدعوة . الجزيiرة العربيiiة والجزيiرة

ه مiع ئiومiع ذلiك، بعiد لقا. "ينiا فiي وقiت Bحiقنحن نأمل أن ينiضم إل" عريقات للظھور في البرنامج قائ>ً الدكتور
ولقiد حiاول . الجزيرة العربية، غادر السيد عريقات منفع>ً بغضب ورفض إجراء اللقiاء المتفiق عليiه مiع الجزيiرة

عليه فرصiة لكي يعرضوا  2011 يناير 24 و23صناع البرنامج اBتصال بالدكتور عريقات مرات عدة في يومي 
أو أنiه لiم يكiن يiرد علiى اBتiصال رة في الحلقات، لكنھم كانوا يجدون ھاتفه إما مiشغوBً أو لرد على القضايا المثاا

 عريقات في البiرامج، قالiت الجزيiرة أن الدكتوروع>وة على تلك المحاوBت hشراك . كان يقوم بإغ>ق الخطأنه 
الفلسطينية الiسيدة حنiان عiشراوي، البرنامج قد اتصل كذلك بممثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ُمعدي أحد 

وعلiى الiرغم . والتي رفضت بدورھا المشاركة، على أسiاس اعتiزام منظمiة التحريiر الفلiسطينية مقاطعiة الحلقiات
البرنامج لم يدخروا جھًدا Bستخدام مقتطفiات ُمعدي من الصعوبات الناجمة عن ھذا القرار، فلقد أكدت الجزيرة أن 

 قناة الجزيرة العربية ليؤكدوا على أنھم أدرجiوا رؤيتiه حيiال الموضiوعات المثiارة  عريقات معالدكتورمن حديث 
 عريقiات بنفiسه أن بعiض ھiذه الوثiائق علiى اIقiل قiد تiم الiدكتوركمiا ذكiرت الجزيiرة، وفقiاً hقiرار . في البiرامج

وقالiت الجزيiرة أن . قبل بiث الحلقiاتفإنه كان يفترض أن يكون على معرفة جيدة بھا تسريبھا من مكتبه الخاص، 



 

 

 مسجلة وتقارير حول بيانات خطيiة من لقاءاتالبرنامج قد اشتمل على عدد من اللقاءات المباشرة وبعض البيانات 
  . عريقات وIعضاء آخرين في منظمة التحرير الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية نفسھاللدكتوروشفھية 

 

 مقiiدم البرنiامج أنiiه قiد تمiiت دعiوة الiiسيد عريقiات للحiiضور، كمiiا أوضiح نiه فiiي الحلقiة اIولiiى،أذكiرت الجزيiiرة 
كما أفصح مقدم البرنامج أن السيد عريقات قiد أنكiر . استعرض البرنامج جزًءا من حواره مع قناة الجزيرة العربية

 ورالiدكتكما أورد البرنامج مقتطفiات مiن لقiاء سiبق تiسجيله مiع . تقديمه أية تنازBت وعروض فيما يتعلق بالقدس

مفاوضiات الروايiة القائلiة بiأن فريقiه قiام أثنiاء العريقات قبل بث ذلك البرنامج بأسابيع قليلة، والذي أكد فيه صحة 
  "على منديل"برسم عرض اBستيطان اhسرائيلي 

 

وذكرت الجزيرة أن البرنامج الثاني قد تضمن لقاًءا مع أحد كبار مسؤولي منظمة التحرير الفلiسطينية، وھiو الiسيد 
عث، والذي تم منحه من خ>له كل الفرص المتاحة للiرد علiى القiضايا المطروحiة وعiرض آرائiه وآراء منظمiة ش

كما ُمنح الiسيد شiعث الفرصiة للiرد علiى سiؤال طرحiه أحiد ال>جئiين الفلiسطينيين فiي لبنiان، . التحرير الفلسطينية
حيiل تاركiة الفرصiة للفلiسطينيين ليقiرروا والذي سأله متى ستقوم منظمة التحرير الفلسطينية بجمع أغراضھا والر

كما حظي السيد شعث بالفرصة للرد على انتقادات بشأن شرعية الiسلطة الفلiسطينية . مصيرھم ومستقبلھم بأنفسھم
كمiا . واستعراض وجھات نظره ووجھات نظر منظمة التحرير الفلسطينية فيما إذا كانت الوثائق الفلسطينية أصلية

ف منظمة التحرير الفلسطينية حيال محتiوى الوثiائق الفلiسطينية، حiسبما عرضiت علiى استعرض السيد شعث موق
كمiا أجiاب علiى .  عريقات في حلقة اليiوم الiسابق مiن البرنiامجالدكتورشاشة الجزيرة، كما رد على جزء من لقاء 

 إذا كانiت تعتبiر ھiي أسئلة تتعلق بالتأثير طويل المiدى لتiسريب الوثiائق الفلiسطينية علiى الiسلطة الفلiسطينية، ومiا
  .الجھة اIنسب للتفاوض نيابة عن الفلسطينيين وما إذا كانت B تزال تتمتع بالشرعية

 

وقالت الجزيرة أن البرنامج الثالث قد اشتمل على لقاء مiع اللiواء الiدميري، المتحiدث الرسiمي باسiم أجھiزة اIمiن 
 اIمiن التابعiة للiسلطة الفلiسطينية أي دور فiي اغتيiال  Iجھزةن بالسؤال عما إذا كاخ>لهالفلسطينية، توجھت إليه 

 الدكتورولقد تم منح اللواء الدميري الفرصة للتعليق على جزء من الوثائق الفلسطينية منسوب إلى . المدھونالسيد 

دة لقد كان لزاًما علينا أن نقتل فلسطينيين لتأسيس سلطة واحدة وس>ح واحد وإرساء سيا: عريقات، والذي جاء فيه
  ".نحن نواصل الوفاء بالتزاماتنا. القانون

 

وذكرت الجزيرة أنه كان ھناك، فiي الحلقiة اIخيiرة، لقiاء مiع الiسيد حمiد، أحiد مستiشاري زعiيم منظمiة التحريiر 
 عباس، والذي قام بiالتعليق علiى اقتiراح بiأن الiسلطة الفلiسطينية قiد أذعنiت محمودالفلسطينية والرئيس الفلسطيني 

كمiا اشiتملت تلiك الحلقiة مiن البرنiامج كiذلك علiى . ولدسiتونغكية حينما عمدت إلى تأخير تقريiر للضغوط اIمري
 عريقiات علiى قنiاة الجزيiرة العربيiة، والiذي حظiي خ>لiه بالفرصiة الدكتورمقتطف من اللقاء الذي تم إجراؤه مع 

  .في حلقات البرنامجللرد على اBدعاءات التي تنطوي عليھا الوثائق الفلسطينية والقضايا المطروحة 

 

  اBنتھاك غير المبرر للخصوصية 

 

 عريقiات وخiصوصية منظمiة الiدكتورقامت الجزيرة عقب ذلك بالرد علiى شiكوى بأنiه قiد تiم انتھiاك خiصوصية 
  .التحرير الفلسطينية على نحو غير مبرر أثناء إعداد وإذاعة البرنامج

 

 الiiدكتوريل مiiستندات سiiرية تمiiت سiiرقتھا مiiن مكتiiب رًدا علiiى الiiشكوى بiiأن البرنiiامج قiiد اشiiتمل علiiى تفاصii) د

عريقات على نحو يمثiل انتھاكiاً للiسرية وبiدون موافقتiه أو موافقiة منظمiة التحريiر الفلiسطينية، قالiت الجزيiرة أن 
ولقiد أكiد . يھدف بوضوح إلى حماية خiصوصية الحيiاة الخاصiة والعائليiة لwفiراد") الميثاق ("للبثميثاق أوفكوم 
مج أن موضiiوع الحلقiiات B يمiiت بiiصلة للحيiiاة الخاصiiة للiiسيد عريقiiات أو Iي مiiن أعiiضاء منظمiiة مقiiدم البرنiiا

التحرير الفلسطينية وأن البرنامج لم يحتiو علiى أي شiيء يمكiن للiسيد عريقiات أو لمنظمiة التحريiر الفلiسطينية أن 
  .يتوقعا من باب المنطق التمتع بحق الخصوصية بشأنه

 

نامج يتناول ع>قات عامة ذات أھمية سياسية ودولية ھائلة، وھي على اIخص مiستقبل ولقد قالت الجزيرة أن البر
كمiا أكiدت الجزيiرة أن الiسيد عريقiات وبiاقي كبiiار . فلiسطين وإسiرائيل وإمكانيiات تحقيiق اBسiتقرار فiي المنطقiiة

لم إبiiان إذاعiiة اIعiiضاء والمفاوضiiين فiiي منظمiiة التحريiiر الفلiiسطينية كiiانوا جميعiiاً تحiiت نظiiر أعiiين شiiعوب العiiا
ولقد كان لقراراتھم وأعمالھم تأثيراً كبيراً على مستقبل وأمن الشعب الفلiسطيني ولiم يكiن ھنiاك ثمiة شiك . الحلقات

في أھميiة تحiري تلiك القiرارات واIعمiال وتحليلھiا علiى نحiو انتقiادي، كاشiفة الiسج>ت الوثائقيiة وإظھiار الiسيد 
وتقول الجزيرة أنه في حالة ما إذا كiان . حو الذي بدوا به في البرنامجعريقات ومنظمة التحرير الفلسطيني على الن



 

 

ھنiاك أي تبريiiر Iي انتھiاك لخiiصوصية الiسيد عريقiiات أو خiصوصية منظمiiة التحريiر الفلiiسطينية، فإنiه لiiم يكiiن 
ھنiاك مiا يiدعو للحiصول علiى موافقiة الiسيد عريقiات أو أي شiخص آخiر ضiمن منظمiة التحريiر الفلiسطينية قبiiل 

من محتiوى الوثiائق الفلiسطينية أي معلومiات اقتطع ُمعدوه نه قبل بدء إذاعة البرنامج، أ كما ذكرت الجزيرة .البث
خاصiiة ببيانiiات اBتiiصال الشخiiصية، مثiiل عنiiاوين البريiiد اhلكترونiiي وأرقiiام الھiiاتف لحمايiiة خiiصوصية اIفiiراد 

  .المعنيين

 

 

  القرار
 

جميiiع الخiiدمات التلفزيونيiiة فيمiiا يتعلiiق ب، "أوفكiiوم"ت البريطانيiiة القانونيiiة لھيئiiة تنظiiيم اBتiiصاB المھiiام تتiiضمن
جميع اIشخاص اxخرين من اBنتھاك غيiر العiادل ل وللجمھورلمعايير التي توفر حماية كافية تطبيق اوال>سلكية، 

  .وغير المبرر للخصوصية، أو من خ>ل صناعة البرامج التي تنطوي عليھا ھذه الخدمات

 

، وضعت أوفكiوم فiي اعتبارھiا الحاجiة إلiى تiأمين تطبيiق تلiك المعiايير علiى المھام المنوطة بھافيذ وسعياً منھا لتن
أوفكiوم ملتزمiة، فiي جميiع الحiاBت، أن كما . النحو الذي يضمن توفير أكبر قدر ممكن ومناسب من حرية التعبير

 الموجھة فقط إلىلة والتناسب واBتساق وءلمبادئ التي تضمن التزام اIنشطة التنظيمية بالشفافية والمسالباBمتثال 

  .الحاBت التي تستوجب اتخاذ أفعاBً حاسمة

 

وھiو مiا اشiتمل . بعنايiة وحتى تفي بالتزاماتھا، قامت أوفكوم بدراسة كافة المواد ذات الصلة المقدمة مiن الطiرفين
   .ك> الطرفين المقدمة من الدفوع الخطيةعلى تسجي>ت البرامج حسبما تمت إذاعتھا ونصوصھا و

  

عند تناول الشكاوى المعنية بالمعاملة غير العادلة، تضع أوفكوم في اعتبارھا مiا إذا كانiت أعمiال الiشركة المذيعiة 
المعاملiiiة غيiiiر المنiiصفة أو غيiiiر العادلiiiة لwفiiراد والمنظمiiiات، حiiiسبما ھiiiو يتجنiiiب البرنiiiامج المiiذاع تiiضمن أن 

 قراراتھiا اتخiاذعتبiار عنiد Bقيiد االقاعiدة  ه وضiعت أوفكiوم ھiذولقiد.  من الميثiاق1-7 القاعدةمنصوص عليه في 
  .بشأن الشكاوى الرئيسية الواردة أدناه بالتفصيل

 

قامت أوفكوم في بادئ اIمر بتناول الشكوى المقدمiة مiن الiدكتور عريقiات بخiصوص معاملتiه بطريقiة   ) أ
ت سiياقية ھامiة والتiي كانiت ظالمة أو غير منصفة نظًرا لقيام البرنامج علiى نحiو متعمiد بحiذف معلومiا

ستساعد المشاھدين على الفھم الصحيح للموضوعات التي خضعت للمناقشة أثناء جلسات التفاوض التiي 
وعوًضا عن ذلك، ركز البرنامج فقط على مناقشات فردية ومقتطفات خاصة تiم اسiتقطاعھا . تم عرضھا

الiدكتور عريقiات أن تلiك المحاضiر ولقiد ذكiر . من سياقھا الصحيح من محاضر الجلسات غير الرسiمية
عادة ما كانت تحرر على نحو مختصر من قبل المشاركين أنفسھم كما كانiت تحتiوي أحيانiاً أخiرى علiى 

 .مغالطات

 

 من الميثاق، والتiي تiنص علiى أنiه قبiل 9-7 مادةوعند تناولھا ھذا الجزء من الشكوى، استندت أوفكوم إلى ال
ھات المذيعة أن تتخذ كافة سبل العناية المعقولة للتأكiد مiن عiدم وجiود أي نشر برنامج واقعي، يتعين على الج

  . حقائق ھامة لم يتم عرضھا أو تم إغفالھا أو حذفھا على نحو غير منصف بصدد شخص ما أو منظمة

 

ولقد قامت أوفكوم بتقييم البرامج على نحiو مجمiل وارتiأت أنiه مiن خi>ل تلiك البiرامج اIربعiة تiم بالتفiصيل 
ل عدد من القضايا التي ترتبط بعملية الس>م في الشرق اIوسط، مع استخدام الوثiائق الفلiسطينية كوسiيلة تناو

 تلك القضايا حجم التنازBت التiي قiدمتھا منظمiة التحريiر تضمنتولقد . hيضاح بعض النقاط التي تتم إثارتھا
iiة بمدينiiات المعنيiiيما المفاوضiiسBات، وiiل المفاوض<iiن خiiسطينية مiiضية الفلiiع قiiل مiiة التعامiiدس وكيفيiiة الق

ال>جئين الفلسطينيين والدور الذي تضطلع به قوات اIمن الفلسطينية واhسرائيلية وردود الفعل إزاء الوثiائق 
 أن البiرامج قiد فكiومولقiد رأت أو. ولدسiتونغالفلسطينية والغiزو اhسiرائيلي لغiزة والتبiاطؤ فiي نiشر تقريiر 

يiiiل التفiiiصيلي للموضiiiوعات المطروحiiiة، سiiiواء مiiiن قبiiiل مقiiiدمي البiiiرامج تiiiضمنت قiiiدًرا كبيiiiًرا مiiiن التحل
والمراسلين المشاركين أو من خ>ل المناقشات المطولة التي تمت بiين مجموعiة واسiعة النطiاق مiن ضiيوف 

  .البرنامج

 

موا البرنiامج قiد قiاُمعiدي ولقد اعتبرت أوفكوم أنه بتلقيھم الوثائق الفلسطينية من مصدر مجھول الھوية، فiإن 
 البرنامج قiد ذكiروا أن ھنiاك ُمعديولقد Bحظت أوفكوم أن . باتخاذ خطوات حاسمة hثبات صحة المستندات



 

 

خمسة مصادر مختلفة من داخل السلطة الفلسطينية شاركوا في صناعة تلك السلسلة من الحلقات وأنھم تحققوا 
قد شiارك فiي تلiك العمليiة مفiاوض ول. من مصداقية المستندات مع كل من ھؤBء المصادر الخمسة على حدة

 ا سiبق لھiالتiي البرنامج كذلك مع بعض الشخصيات اIمريكية ُمعدوسابق في السلطة الفلسطينية، كما تحدث 
 البرنiامج مiع ممثلiين لجھiاز المخiابرات ُمعiدوكمiا تحiدث . حضور بعض الجلسات المiشار إليھiا فiي الوثiائق

، فإن الشكوى التي قدمت كانت معنية بصفة الخصوص بالحذف وعلى الرغم من ذلك. اIمريكية والبريطانية
  . المزمع لمعلومات سياقية ھامة وليس بالخطوات التي تم اتخاذھا للتحقق من صحة المعلومات المقدمة

  

ولقد أدركت أوفكوم أن الوثائق الفلسطينية قد اشتملت على عدد كبيiر مiن المiستندات، والتiي B تمثiل فiي حiد 
ومن ثم، فإن عرض تلك المiادة فiي برنiامج مكiون مiن أربعiة . ا من عملية تفاوض بالغة التعقيدذاتھا إB جزءً 

ولقiد كiان اIمiر . حلقات مسلسلة يعني بما B يدع مجاBً للشك أنه سيتم حiذف جiزء كبيiر مiن تلiك المiستندات
، قiiد أدت إلiiى عiiدم يتمثiل بالنiiسبة Iوفكiiوم فiiي النظiر فiiي مiiا إذا كانiiت اIجiزاء المحذوفiiة، علiiى نحiiو مجمiل

  .إنصاف الدكتور عريقات ومنظمة التحرير الفلسطينية

 

وفي ظل ھذا السياق، Bحظت أوفكوم أنه تمت إتاحة جميع الوثiائق الفلiسطينية علiى الموقiع اhلكترونiي لقنiاة 
كمiا . الجزيiرة وأنiه تiم لفiت انتبiاه المiشاھدين فiي عiدد مiن المواقiف إلiى تلiك الحقيقiة طiوال حلقiات البرنiامج

عدم اhنصاف داخل البرامج عند إذاعتھiا برتبط بصفة خاصة ت من الميثاق إنما 1-7 القاعدةذكرت أوفكوم أن 
وتبني الرأي القائل بأن مجرد توجيه المiشاھدين نحiو كميiة ضiخمة مiن المعلومiات المنiشورة والتiي لiن يُقiدم 

د ذاتiه حiذف حقiائق ھامiة مiن المiادة B يبiرر فiي حi على اIرجح سiوى أقليiة علiى اBطi>ع عليھiا بالتفiصيل
ومiع ذلiك، رأت أوفكiوم أنiه، فiي ضiوء الحجiم الكبيiر للبيانiات . المذاعة على نحو يؤدي إلiى عiدم اhنiصاف

الموجودة، فإن نشر المعلومات على اhنترنت كiان طريقiة جيiدة Bطi>ع المiشاھدين علiى التفاصiيل فiي ظiل 
  .سياق المادة المنشورة

 

لشكوى الرئيسية، قامت شركة أوفكوم أيًضا باIخذ في اBعتبار الخطوات التي تم اتخاذھا مع ُمراعاة ھذه او
لُمطالبة الدكتور عريقات بالمشاركة في البرنامج، وفي ظل غياب مثل ھذه الُمشاركة، اشتملت الخطوات التي 

وذلَك على .  التحرير الفلسطينيةأو إلى ُمنظمة/ موقفه فيما يتعلق باBنتقادات التي ُوِجھت إليه و لتوضيح اتخذت 
  .المذكور أدناه) ج(النحو الُمبين في القرار المعنون 

  

عملت أوفكوم أيًضا على دراسة مجموعة واسعة ومتنوعة من التعليقات الخاصة بأشخاص مستقلين ساھموا 
 على الرغم من أن أشارت أوفكوم إلى أنه.  وأبدوا رأيھم حول القضايا الُمثارةةوشاركوا في البرامج اIربع

عريقات، إB أنھا تضمنت أيًضا انتقادات لغيره من / البرامج انطوت على العديد من اBنتقادات الموجھة للدكتور
اIشخاص الُمشاركين في عملية الس>م بالشرق اIوسط، بما في ذلَك إسرائيل والوBيات الُمتحدة والمملكة 

أقرت . رابعة أيًضا إلى اBنتقادات التي تُعبر عن رأي قناة الجزيرة نفسھاوقد تمت اhشارة في الحلقة ال. الُمتحدة
 B يعني بالضرورة إغفال بعض التفاصيل، ولكنھا Bحظت أنه لم يتم الموادأوفكوم بأن عرض قدر كبير من 

بالمادة ذھب أن يإذاعتھا كان من شأن تزويدھا بأمثلة ُمحددة، والتي قد كانت ُمتاحة لدى قناة الجزيرة، والتي 
  . منعطف ُمختلف للغايةالمذاعة إلى 

  

عندما يتم أخذ كل ھذه العوامل في اBعتبار، Bسيما إدراج موقف الدكتور عريقات بشأن اBنتقادات الموجھة إليه 
أو إلى ُمنظمة التحرير الفلسطينية، تستبين حقيقة أن ھذه البرامج كانت تبحث عملية الس>م في الشرق اIوسط 

العديد من وجھات النظر المختلفة والتي اشتملت على مساھمات مجموعة من الُمعلقين الخبراء، ومن ثم عبر 
خلصت أوفكوم إلى أن قناة الجزيرة قد أولت اھتماًما معقوBً بھذه القضايا لكي تكون على اقتناع تام بأن حقائق 

عريقات وُمنظمة التحرير / ة أو غير ُمنصفة للدكتورالمادة لم تُقدم أو يتم إغفالھا أو تجاھلھا بطريقة لم تكن عادل
  . الفلسطينية

  

فيما يتعلق بالمثال الخاص بالظلم والجور الذي أشار إليه الدكتور عريقات في ھذا الصدد، فھناك إشارة ُمحددة 
لى أن ، وقد أشارت أوفكوم إ"أكبر أورشليم في التاريخ"منسوبة إليه وھي قوله أثناء المفاوضات بأنه يعرض 

أوفكوم ليست في موقع يمكنھا من تحديد . الدكتور عريقات ادعى أن ھذا اBقتباس منسوب إليه عن طريق الخطأ
. ما إذا كان الدكتور عريقات قد تلفظ في الواقع بتلَك الكلمات المنسوبة إليه أم أنھا تُلخص موقفه بشكل صحيح

 15فيد بأنه أدلى بھذا التصريح في اBجتماع الُمنعقد بتاريخ يُ وعلى أية حال، فھناك تسجيل في الوثائق الفلسطينية 

، وعلى النحو الُمبين أع>ه، قام ُمعدو البرامج باتخاذ عدًدا من الخطوات الُمناسبة للتحقق من صحة 2010يناير 
ًضا بحوزة بعد التحقق من صحة الوثائق التي كانت تُمثل سج>ت دبلوماسية والتي كانت أي. وموثوقية ھذه الوثائق



 

 

ُمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن استخدام قناة الجزيرة لھا بھذه الطريقة لم يكن أمًرا ُمجحفًا أو غير ُمنصف على 
ُمقابلة مع قناة الجزيرة العربية، من على أية حال، أشارت أوفكوم إلى أن البرنامج يحتوي على لقطات . اhط>ق

، وذلَك لكي يُدرك "وھمي وُمزيف" أن ھذا اBقتباس المنسوب إليه وفي ھذه الُمقابلة صرح الدكتور عريقات
  .الُمشاھدون أن الدكتور عريقات يُنكر أنه قال تلَك العبارة المنسوبة إليه

  

وأحيانًا " ُمختزلة"أشارت أوفكوم إلى قول الدكتور عريقات أيًضا بأن محاضر اجتماعات المفاوضات كانت 
أقرت أوفكوم بذلَك، في حين أن المحاضر B تمثل تسجي>ً حرفيًا ". طاءُمغالطات وأخ" تنطوي على تكان

ل>جتماعات، ومن الوارد حدوث أخطاء، وعلى الرغم من ذلَك فھي سج>ت دبلوماسية ُمحتفظ بھا من قِبل ُمنظمة 
ق ُمعدي تم اتخاذھا للتحقق من صحة الوثائق، فمن ثم يكون من حللخطوات التي التحرير الفلسطينية، ونظًرا 

باhضافة إلى ذلَك، اعتبرت أوفكوم أنه قد تمت اhشارة بوضوح في . البرنامج اBستناد إلى ُمحتوى ھذه الوثائق
البرنامج إلى أن ُمعدي البرنامج يستندون إلى السج>ت الوثائقية بدBً من اBعتماد على اIفراد الذين حضروا 

  ). أو معلومات غير دقيقة بكل تأكيدوالتي قد تنطوي أيًضا على ُمغالطات (بالفعل 

  

  .بناء على ذلَك، رأت أوفكوم أن الدكتور عريقات لم يتعرض Iي ظلم في ھذا الصدد

  

 مفادھا بأن الُمقتطفات تم أخذھا من محاضر غير رسمية التيقامت أوفكوم بعد ذلَك بالبت في الشكوى   ) ب
  . َك أمًرا غير ُم>ئمللقاءات في غاية الحساسية ومعالجتھا بشكل درامي وكان ذل

  

) أ( على النحو الُمبين في الفقرة 7- 9 اھتمامھا بالمادةأوفكوم أبدت عند النظر في ھذا الجزء من الشكوى، 

 مثل المسرحيات واIعمال الدرامية القائمة - التي تنص على أن البرامج 7-10 المادةالمذكورة أع>ه، وكذلَك 
وصيف وقائع أو أحداث أو أفراد أو مؤسسات بطريقة تُعد ُمجحفة أو غير  B ينبغي أن تقوم بت–على الوقائع 

  .ُمنصفة لفرد أو ُمنظمة ما

  

أشارت أوفكوم إلى قول الدكتور عريقات بأن ھذا قد تم دون استشارة أحد ممن شاركوا فعليًا في ھذه الُمناقشات 
تعلق بتنغيم الصوت وتضمين موسيقى وأن الُمذيع قد تخطى حدود آداب السلوك وتعامل بحرية وجرأة فيما ي

  .درامية وتصوير الشخصية بشكل يھدف عمًدا إلى التأثير بطريقة سلبية على إدراك الُمشاھد

  

بيد أنھا أشارت .  خاصة في شكواهتمثيلأشارت أوفكوم إلى أن الدكتور عريقات لم يتطرق إلى أية عملية إعادة 
 الدرامي ل>جتماعات التفاوضية بين التمثيل عدد من عمليات إعادة أيًضا إلى أن سلسلة الحلقات قد اشتملت على

تم إيراد تعليق مصاحب لكل . السلطة الفلسطينية وإسرائيل والوBيات المتحدة حول مستقبل فلسطين وإسرائيل
  . ، واعتبرت أوفكوم أن الُمشاھدين لم يساورھم أدنى شك بأنھا على ما ھي عليهتمثيلإعادة مشھد يفيد بأنه 

  

في ھذا السياق، قامت أوفكوم بدراسة ما إذا كان من الُم>ئم استخدام ُمقتطفات من المحاضر كأساس للمعالجة 
الدرامية من عدمه، وإذا كان اIمر كذلَك، فمن ثم دراسة ما إذا كان ضروريًا التشاور مع اIفراد الذين شاركوا 

رأت أوفكوم أنه على الرغم من أن المحاضر B . ريقاتبشكل شخصي في ھذه الُمناقشات، كما اقترح الدكتور ع
تمثل سج>ً حرفيًا ل>جتماعات، إB أنھا سج>ت دبلوماسية بحوزة ُمنظمة التحرير الفلسطينية، ومتى تم اتخاذ 

طوات الُمناسبة للتحقق من صحتھا كما حدث في ھذه الحالة، تكون بالتالي قادرة على تكوين أساس hعادة الخ
اعتبرت أوفكوم أنه على الرغم من أن الُمدخ>ت الُمتأتية من اIفراد الذين حضروا قد تكون ُمفيدة في . التمثيل
حيث أن الُمطالبة بھا في جميع .  الدرامي، إB أن ھذه الُمدخ>ت B تُعد شرطًا ضروريًا لتجنب الظلمالتمثيلإعادة 

  .  والتعبيركون بمثابة تدخل غير ُمتناسب مع حرية الرأيتالحاBت س

  

من وجھة نظر أوفكوم، B يوجد شيء البتة في الطريقة التي قُِدَم بھا الدكتور عريقات قد يؤثر سلبًا على تصورات 
ھم على أساس الكلمات التي ألقاھا الممثل، ءبل أنھا اعتبرت أن الُمشاھدين من الُمرجح أن يكونوا آرا. الُمشاھدين

Iجتماعاتوالتي تم استخ>صھا في المقام اBأعربت أوفكوم عن اقتناعھا بأن الوقائع المادية لم . ول من محاضر ا
تُعرض في البرامج أو تُحذف منھا بطريقة ُمجحفة أو غير عادلة في حق الدكتور عريقات، وذلَك لwسباب الُمبينة 

نه لم يكن ھناك أي في ظل ھذه الظروف والم>بسات، خلصت أوفكوم إلى أ. المذكورة أع>ه) أ(في إطار الفقرة 
  .  الدرامي Bجتماعات التفاوضالتمثيلالبرامج إعادة  ظلم أو غبن واقع على الدكتور عريقات كنتيجة لتضمين

  .بناء على ذلَك، رأت أوفكوم أن الدكتور عريقات لم يتعرض Iي ظلم في ھذا الصدد

  



 

 

 على الدكتور ه كان يتعينكوى الخاصة بأنحجم ونطاق الوثائق واCدعاءات، نظرت أوفكوم في الشبالنظر إلى ) ج(

  .عريقات أن يحصل على الوقت الكافي ليتحقق من صحة الوثائق ويصوغ رًدا إع0مًيا

 من الميثاق التي تنص على أنه إذا ادعى أحد 11-7عند نظر ھذا الجزء من الشكوى، رجعت أوفكوم إلى المادة رقم 

ادعاءات أخرى خطيرة، يتعين منح المعنيين الوقت الكافي والفرصة المناسبة البرامج وجود مخالفة أو عدم كفاءة أو ادعى 
  .للرد

 عريقات أكد أنه لم يتم إع0مه مسبًقا من معدي البرنامج بالوثائق التي ذكرتھا قناة الجزيرة الدكتورCحظت أوفكوم أن 
ريقات عن موضوع البرنامج، رفضت قناة  صائب عالدكتوروعندما استعلم . العربية في بادئ ا.مر في مساء البث ا.ول

عندما عاود معدو البرنامج اCتصال به وأخبروه بأنھم يريدون . الجزيرة العربية ا�فصاح له، فامتنع عن المشاركة
وجدت أوفكوم أيًضا أن . الحصول على تعليقه حول وثائق المفاوضات، وافق على الظھور في ذلك البرنامج ذلك المساء

ات قد ذكر أنه قد تم التربص به بمجموعة كبيرة مخبأة من الوثائق المشكوك في صحتھا التي لم يكن على  عريقالدكتور
علم بھا مسبًقا، بينما حصل جميع المعلقين اTخرين في ذاك المساء على المجموعة الكاملة من الوثائق وتمكنوا من 

وا يستشھدون منھا مباشرة أثناء البرنامج على بعض أنھم كانحيث زعم الدكتور عريقات (اCط0ع عليھا لبعض الوقت 
  ).التصريحات التي أدلى بھا

 عريقات ومنظمة التحرير الدكتوروجدت أوفكوم أن البرامج قد تضمنت عدًدا من اCدعاءات الخطيرة بخصوص 
ءات خطيرة فيما يتعلق وتحديًدا، تضمنت البرامج ادعا. الفلسطينية والدور الذي لعبوه في عملية الس0م بالشرق ا.وسط

عريقات ومنظمة التحرير الفلسطينية أثناء المفاوضات مع إسرائيل والوCيات المتحدة الدكتور بمدى التنازCت التي قدمھا 
  .ومن ثم، كان يتعين على القائم على البث منح عريقات الفرصة الم0ئمة والوقت الكافي للرد. ا.مريكية

ة قد ذكرت أنه كانت لديھا مخاوف أمنية إذا أفصح معدو البرنامج لمنظمة التحرير Cحظت أوفكوم أن قناة الجزير
الفلسطينية مسبًقا عن القضايا الكاملة المقرر طرحھا للنقاش في سلسلة حلقات البرنامج، نظًرا للھجمات التي وقعت على 

 أنه ومع ھذه المخاوف، بذل معدو البرنامج ومع ذلك، وجدت أوفكوم. مكتب قناة الجزيرة برام [ بعد بث البرنامج ا.ول
  .عريقات قبل البث، إC أن ھذه المحاوCت لم تتمكن من تأكيد مشاركتهبالدكتور عدًدا من المحاوCت ل0تصال 

 ودعاه 2011 يناير 23عريقات في الدكتور لوحظ أيًضا أن أحد معدي البرنامج بقناة الجزيرة العربية قد تحدث إلى 
إجراء مقاب0ت على  عريقات الدكتوروبعد رفضه للدعوة في بادئ ا.مر، Cحظت أوفكوم موافقة . ذلك اليوملبرنامج في 

عريقات الدكتور وقبل المشاركة في المقابلة، قام . تليفزيونية في كل من قناة الجزيرة العربية وقناة الجزيرة ا�نجليزية
 بعد بث – عريقات الدكتورومع ذلك، فقد رفض . بمكتب الجزيرةبمراجعة وثائق المفاوضات الفلسطينية ا�سرائيلية 

  . المشاركة في المقابلة المخطط لھا مع قناة الجزيرة–المقابلة على قناة الجزيرة العربية 

 عريقات في عدد من المناسبات في الدكتوركما وضعت أوفكوم في اعتبارھا أيًضا محاوCت معدي البرنامج ل0تصال ب

  .القضايا المثارة في الحلقات، إC أنھم لم يتمكنوا من اCتصال بهعلى للرد �تاحة الفرصة له  2011ر  يناي24 و 23

 عريقات ومنظمة التحرير الدكتوررأت أوفكوم وجود مادة كبيرة قيد البحث فيما يتعلق بحلقات البرنامج وأقرت بأن 
ربما توجد ظروف يكون من . متاحة �عداد ردودھمايفض0ن فترة أطول عن تلك التي كانت ربما كانا سالفلسطينية 

الوثائق التي تكون صحتھا مح0ً للنزاع وذلك كجزء من الخطوات المعقولة التي باCط0ع على المناسب فيھا السماح 
يما  ف-نظرنا ومع ذلك، فإننا . يتخذھا القائم على البث لضمان عدم تقديم الحقائق أو تجاھلھا أو حذفھا بشكل غير عادل

ھذه الخطوات منطقية أن الخطوات التي اتخذتھا قناة الجزيرة للتحقق من صحة المادة واعتبرنا  –يتعلق بموضوع القضية 
إذا ادعى أحد البرامج "نه أبجوھر اCدعاءات وتنص على  ، في المقام ا.ول،11-7ترتبط المادة رقم . في ھذه الحالة

عاءات أخرى خطيرة، يتعين منح المعنيين الوقت الكافي والفرصة المناسبة وجود مخالفة أو عدم كفاءة ما أو ادعى اد
على الوقت الكافي والفرصة المناسبة للرد على محتوى قد حصل  عريقات كان الدكتورومن ثم فالقضية ھي ما إذا . "للرد

  .اCدعاءات



 

 

فإنه سيكون على  عريقات، الدكتوركتب ن تلك الوثائق قد خرجت من مالتي تقول أنه نظراً .أيدت أوفكوم وجھة النظر 
 الدكتوروبوضع ا.حداث المبينة أع0ه في اCعتبار وبالنظر إلى رفض . علم بالمادة قبل اتصال معدي البرنامج به

 عريقات شخصًيا فرصة الدكتورعريقات المشاركة في الحلقات، رأت أوفكوم أن قناة الجزيرة قد بذلت جھوًدا كافية لمنح 
  .والرد على اCنتقادات المقرر توجيھھا في البرنامجالمشاركة 

رأت أوفكوم أيًضا أن معدي البرنامج قد سعوا لتأمين مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في حلقات البرنامج، إC أنه تم 
  .إع0مھم بنية مقاطعة منظمة التحرير الفلسطينية للبرنامج

اتخاذ البرامج خطوات �دراج موقف في  – عريقات بعدم المشاركة تورالدك بالرغم من قرار –نظرت أوفكوم بعد ذلك 
  .البرامجالتي تضمنتھا  عريقات ومنظمة التحرير الفلسطينية من اCدعاءات الخطيرة الدكتور

 عريقات قد تمت دعوته للحضور الدكتورCحظت أوفكوم أنه في الحلقة ا.ولى، وضح مقدم البرنامج في البداية أن 
  : عريقاتالدكتورقال مقدم البرنامج أن . طفات من لقاء عريقات على قناة الجزيرة العربيةوعرض مقت

في وقت )  عريقاتالدكتور(وإليكم ما قاله . ينكر تقديمه للتنازCت التي سمعنا عنھا ھنا أو العروض الخاصة بالقدس"...
 لن – السلطة الفلسطينية –ة على قناة الجزيرة أننا قلت في غير مناسب. أتيت إلى الجزيرة .نه ليس لدي ما أخفيه‘: سابق

وأورشليم الكبرى كما  فإذا كنا قد قمنا بالفعل بمنح إسرائيل ا.حياء اليھودية وا.رمينية من القدس. نتخلى عن حقوقنا
التي تطلبھا إسرائيل،  التنازCت ھذهنقدم كل غريباً أن يدعون، فلماذا إذا لم توقع إسرائيل على اتفاق الوضع النھائي؟ أليس 

 C للس0م اتفاق نصل إلى ومع ذلك.""  

الرواية التي  عريقات على قناة الجزيرة العربية أكد فيه الدكتورتضمن البرنامج أيًضا مقتطفات من لقاء ُسجل مسبًقا مع 
  ".على منديل" المفاوضات برسم عرض اCستيطان ا�سرائيلي تقول بأن فريقه قام أثناء

 عريقات على قناة الجزيرة العربية، قال فيه رًدا الدكتوركوم أن الحلقة الرابعة قد تضمنت مقتطًفا من اللقاء مع Cحظت أوف
  :على اCدعاءات في وثائق المفاوضات الفلسطينية ا�سرائيلية والقضايا المثارة في البرامج

، كتلك التي تتناول أورشليم أقر بأن بعض ا.وراق التي نشرتموھا صحيحة، إC أن البعض اTخر زائف"
 الخاصة بالسلطة – التي في حوزتي –الكبرى، ولكنني أتحدى أن تنشر قناة الجزيرة المواقف الرسمية 

لقد أخذت جميع . الفلسطينية لكي يعرف الفلسطينيون حول العالم الحقائق ولكي C يضعوا رؤوسھم في الرمال
  ".أنتم تدمرون طموحاتنا. الوثائق من سياقھا

 عريقات، Cحظت أوفكوم أن سلسلة الحلقات تضمنت أيضا لقطات لممثلي منظمة الدكتوربا�ضافة إلى تضمين موقف 
: على سبيل المثال.  عريقاتالدكتورالتحرير الفلسطينية الذين عبروا عن اTراء نيابة عن المنظمة وإلى حد ما نيابة عن 

 المسؤولين بمنظمة التحرير الفلسطينية، بآرائه وآراء منظمة التحرير شعث، أحد كبار/ في البرنامج الثاني أدلى السيد
أنكر فقدان منظمة التحرير الفلسطينية لشرعيتھا، كما رأى أن وثائق : على سبيل المثال(الفلسطينية عن عدد من القضايا 

بت رأيه بأن تلك الوثائق قد قُرأت ، إC أنه أعطى أمثلة ليث"على ا.رجح"المفاوضات الفلسطينية ا�سرائيلية كانت حقيقية 
؛ وفي البرنامج الثالث التقى مقدم البرنامج باللواء الدميري المتحدث الرسمي باسم أجھزة ا.من الفلسطينية، )خارج سياقھا

لقد كان لزاًما علينا أن نقتل فلسطينيين لتأسيس سلطة : " عريقات لم يكن ليقولالدكتورالذي عبر عن رأيه القائل بأن 
  ".نحن نواصل الوفاء بالتزاماتنا. واحدة وس0ح واحد وإرساء سيادة القانون

 عريقات بعدم المشاركة في الدكتوربالنظر إلى جميع المقتطفات السابقة من البرامج، رأت أوفكوم أنه بالرغم من قرار 
ومنظمة التحرير (عريقات  الدكتورتم توصيل موقف كل من إC أنه البرامج، وقرار منظمة التحرير الفلسطينية ، 

للمشاھدين بشكل كاف وذلك نتيجة لتضمين لقطات للدكتور عريقات من مصادر أخرى ولقطات لضيوف ) الفلسطينية
  .آخرين



 

 

 عريقات فد ُمنح الفرصة الم0ئمة والوقت الكافي للرد على ادعاءات الدكتورفي ضوء ما ذكر أع0ه، ترى أوفكوم أن 
 الوصول إلى رأي حول ما إذا كانت مخاوف – في ضوء ھذا اCستنتاج –أنه من الضروري C ترى أوفكوم . البرنامج

  .المصرح بھا لھا ما يبررھا ا.منية قناة الجزيرة

 . عريقات في ھذا الصددالدكتوروعليه وجدت أوفكوم أنه لم يقع ظلم على 

  انتھاك الخصوصية غير المبرر

ن على ولقائمايتمتع بھا القوية التي الحقوق وحق الفرد في الخصوصية بين نة موازالمن وجھة نظر أوفكوم، يتعين أن تتم 
وC يجب أن يطغى حق على اTخر، وحيثما يوجد تضارب بين الحقين، فمن الضروري . حرية التعبيرفيما يتعلق بالبث 

رير للتدخل في أو تقييد ك0 يجب الوضع في اCعتبار أي تب. التركيز بشكل مكثف على ا.ھمية المقارنة للحقوق المحددة
  .تناسبياً الحقين، كما يتعين أن يكون التدخل أو التقييد 

 من الميثاق التي تنص على أنه يتعين تبرير أي انتھاك للخصوصية 1- 8وينعكس ذلك في كيفية تطبيق أوفكوم للقاعدة رقم 

  .في البرامج أو فيما يتعلق بالحصول على مادة متضمنة في البرامج

 عريقات وخصوصية منظمة التحرير الفلسطينية التي اُنتھكتا ب0 الدكتورخصوصية المتعلقة بت أوفكوم الشكوى  نظر)د
 عريقات الدكتورمبرر خ0ل إعداد وبث البرنامج الذي تم فيه التصريح بتفاصيل وثائق سرية كانت قد ُسرقت من مكتب 

 عريقات أو من الدكتوربه دون الحصول على موافقة من وقد تم ھذا النشر غير المصرح . في انتھاك تام للخصوصية
  .منظمة التحرير الفلسطينية

تنص المادة .  من ميثاق ممارسة المھنة6- 8 و5-8 تينعند نظر ھذا الجزء من الشكوى، رجعت أوفكوم إلى كل من الماد

يجب أن أو المؤسسة أو / خص و على أن أي انتھاك للخصوصية في إعداد برنامج يجب أC يتم إC بموافقة الش5-8رقم 

فإنه  من الميثاق على أنه إذ كان أحد البرامج ينتھك خصوصية أحد ا.شخاص، 6-8وتنص المادة . يتم تبرير ھذا اCنتھاك
  .يجب الحصول على موافقة قبل بث المادة ذات الصلة، ما لم يتم تبرير ھذا اCنتھاك

 عريقات أو خصوصية منظمة التحرير الفلسطينية ب0 مبرر الدكتورة قد تم انتھاك خصوصيكان عند النظر إلى ما إذا 
 عريقات الدكتورأثناء إعداد البرنامج أو بثه، وضعت أوفكوم أوCً في اعتبارھا مدى التوقع المشروع للخصوصية من قبل 

  .ومنظمة التحرير الفلسطينية

وثائق، إلى أنه كان جلًيا .وفكوم أن ھذه الوثائق قد Cحظت أوفكوم أن رد قناة الجزيرة لم يوضح كيفية حصولھا على ال
 عريقات وC منظمة التحرير الفلسطينية قد سلما الوثائق أو صرحا الدكتور عريقات وأنه C الدكتورجاءت من مكتب 

ومع ذلك . ريةقد اعتبرا أن ھذه الوثائق س)  عريقات ومنظمة التحرير الفلسطينيةالدكتور(بتقديمھا للقائم على البث وأنھما 
كبير مفاوضي منظمة التحرير الفلسطينية، وھو يمثل بصفته  عريقات الدكتوريتضح أيًضا أن الوثائق تتعلق فقط بأنشطة 

الوجه العام لمنظمة تسعى للتحدث عن الشعب الفلسطيني بصفة عامة، وذلك أكثر من تعلقھا ببعض الجوانب في حياته 
د المفاوضات خلف أبواب مغلقة وأسباب لعدم رغبة المفاوضين في الكشف عن توجد أسباب استراتيجية لعق. الخاصة

  .موقفھم من المفاوضات أو استراتيجيتھم التفاوضية، إC أن موضوع المفاوضات غالبا ما يكون شأنا عاما

سألة قد تمت  حتى إذا كان ھناك توقع مشروع للخصوصية فيما يتعلق بالحصول على المادة وبثھا وأن ھذه الم–ومع ذلك 
في ھذه الحالة، فمن الضروري .وفكوم أن تستمر في دراسة مدى تبرير أي انتھاك محتمل للخصوصية بعناية موازنتھا 

 حرية التعبير وحق المشاھدين في الحصول على المعلومات وا.فكار دون فيوأن تزن الحق التنافسي للقائمين على البث 
  .تدخل غير ضروري

 ومنھا الطريقة التي تم بھا إجراء عملية الس0م بالشرق ا.وسط وأدوار –ضايا المطروحة في الحلقات رأت أوفكوم أن الق
وكان الدور .  Cقت اھتماما عاما كبيرا في الشرق ا.وسط وعلى الصعيد العالمي–العديد من المشاركين في ھذه العملية 



 

 

را ھاما من عناصر تلك العملية وكان للوثائق التي تم  عريقات ومنظمة التحرير الفلسطينية عنصالدكتورالذي لعبه 
في ھذه .  عريقات أھمية واضحة وفائدة في إع0م المشاھدين بدورھما في عملية الس0مالدكتورالحصول عليھا من مكتب 

ة عريقات ومنظمة التحرير الفلسطينية الخاصة بالخصوصية، رأت أوفكوم ترجيح المصلح. الحاCت، حتى مع توقعات د
  .العامة على ھذه التوقعات واعتبرت الحصول على المادة واستخدامھا أمًرا مبرًرا

 عريقات أو خصوصية منظمة التحرير الدكتوروبالتالي، وجدت أوفكوم أنه لم يكن ھناك انتھاك غير مبرر لخصوصية 
  .الفلسطينية خ0ل إعداد البرنامج وبثه

قات المقدمة نيابة عنه ونيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية بخGصوص  عريالدكتوروعلى ذلك، - تؤيد أوفكوم شكوى 
 .المعاملة غير العادلة أو انتھاك الخصوصية غير المبرر خ9ل إعداد البرنامج وبثه

 

 


