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مدير «الجزيرة» في عيـ
الوقائع الغريبة في صعود ّ
وضاح خنفر

ّ
األرض تهتز تحت قدمي الرجل القوي في
ّ
ّ
القطرية ،بعد املعلومات التي
املحطة
«ويكيليكس» .من هو هذا
كشفتها
ّ
اإلعالمي الذي حقق صعودًا سريعًا ،وكسب
حماية أمير قطر ،وكثيرًا من األعداء؟
الياس مهدي

ش�ظ��اي��ا وي�ك�ي�ل�ي�ك��س ت�ص�ي��ب وض��اح
خ�ن�ف��ر! ال��رج��ل ال ��ذي ب��ره��ن ع��ن ق��درة
خ � � ��ارق � � ��ة ع � �ل� ��ى ت� � � �ح � � � ّ�دي خ � �ص� ��وم� ��ه،
وم� ��واج � �ه� ��ة ال� �ض� �غ ��وط ال �س �ي��اس �ي��ة،
�وث �ق��ة يصعب
ي��واج��ه ال �ي��وم ت�ه�م��ة م� ّ
تكذيبها أو الشك في مصدرهاّ .إنها
وث��ائ��ق «وي �ك �ي �ل �ي �ك��س» ،ال �ت��ي كشفت
أخ �ي �رًا ع��ن وج ��ود ت �ع��اون وث �ي��ق بني
املدير العام لقناة «الجزيرة» ووكالة
االس �ت �خ �ب��ارات ال�ع�س�ك��ري��ة األم�ي��رك�ي��ة
 ،DIAوعن تلقي اإلعالمي الفلسطيني
ت�ق��اري��ر ش�ه��ري��ة م��ن ال��وك��ال��ة ع��ن أداء
«ال� � �ج � ��زي � ��رة» ف � ��ي ت �غ �ط �ي��ة األح� � � ��داث
املرتبطة بأميركا ومصالحها (راجع
املقال أدناه).
إذًا وص� �ل ��ت وث� ��ائ� ��ق «وي �ك �ي �ل �ي �ك��س»
ش �خ �ص �ي��ًا إل � � ��ى ال � ��رج � ��ل ال� � �ق � ��وي ف��ي
«الجزيرة» ،وها هو يقف في مواجهة
«ف �ض �ي �ح��ة» ق ��د ال ي �ت �م� ّ�ك��ن م ��ن ح� ّ�ل�ه��ا
ب��دب �ل��وم��اس �ي �ت��ه امل� �ع� �ه ��ودة .وإن ك��ان
اإلع�ل�ام ��ي امل� �ع ��روف ق ��د ام �ت �ن��ع حتى
�رد ع� �ل ��ى م � ��ا ن �ش��ره
ال � �س ��اع ��ة ع � ��ن ال � � � � ّ
م��وق��ع ج��ول�ي��ان أس��ان��ج ،ف ��إن كثيرين
ّ
�وق�ع��ون ص��دور ب�ي��ان أو تعليق أو
ي�ت� ّ
تسريب لخنفر قريبًا ،رغ��م أن الرجل
ن� ��ادرًا م��ا ي�ع� ّ�ل��ق ع�ل��ى ك��ل م��ا ي�ط��اول��ه
من أخبار أو اتهامات ،لكن هذه املرة،
ج ��اءت وث��ائ��ق «وي�ك�ي�ل�ي�ك��س» ل�ت�ب��رز
رب �م��ا ج��ان �ب��ًا م ��ن س � ّ�ر ص �ع��ود خنفر
ّ
وتدرجه السريع في «الجزيرة».
ي�ع��ود ت��اري��خ ال��وث��ائ��ق امل�ن�ش��ورة إل��ى
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وتكشفت عن تعاون وتنسيق دوريني
ب�ين وك��ال��ة االس �ت �خ �ب��ارات العسكرية
وامل��دي��ر ال�ع��ام ل�ـ«ال�ج��زي��رة» م��ن خالل
م�س��ؤول��ة ال�ش��ؤون ال�ع��ام��ة األميركية.
ّ
�رف�ين ،تعهد
وخ�لال ال�ل�ق��اءات ب�ين ال�ط� َ
خ �ن �ف��ر ت �ع��دي��ل األخ � �ب ��ار ال �ت ��ي ت��زع��ج
الحكومة األميركية أو حذفها تمامًا.
وبينما اعتصمت قناة «الرأي والرأي
اآلخ� � ��ر» ب��ال �ص �م��ت ،م ��ن دون خ ��روج
أي ن ��اط ��ق رس �م ��ي ب��اس �م �ه��ا ي��وض��ح
ح �ق �ي �ق��ة امل � �س� ��أل� ��ة ،ي �ن �ت �ظ��ر ال �ج �م �ي��ع
م��ا س�ي�ق��ول��ه خ�ن�ف��ر ف��ي أق� ��رب ف��رص��ة
للدفاع ع��ن نفسه ،مستائلني إن كان
س �ي �خ��رج ه ��ذه امل � ��رة أي �ض��ًا م�ن�ت�ص�رًا

من معركته الجديدة .معركة ستكون
ال ش� � � ّ�ك األص � �ع � ��ب ف � ��ي م� �س� �ي ��رة ه ��ذا
اإلعالمي الفلسطيني املحسوب على
ال� �خ ��ط «اإلس �ل��ام� � ��ي» .ك �ي��ف ال ،وه��و
�وث �ق��ة ،س� ّ�رب �ه��ا م��وق��ع
ي��واج��ه ت�ه�م��ة م� ّ
«ويكيليكس» ،الذي دافع خنفر نفسه
ع�ن��ه وع ��ن ص��دق�ي�ت��ه ف��ي ال �س��اب��ق ،بل
كان من ّ
السباقني إلى نشر تسريباته
على الشاشة القطرية.
وض ��اح خنفر امل��ول��ود ع��ام  1968في
ق��ري��ة ال��رام��ة (ج �ن��وب غ��رب ج�ن�ين في
فلسطني) ،تمتلئ سيرته بالتحديات
ج�لا طموحًا،
واملواقف التي جعلته ر ً
فنجح في الوصول إلى أعلى منصب
ف ��ي ه� ��رم أك �ب��ر ف �ض��ائ �ي��ة ع��رب �ي��ة ع��ام
 ،2003أي بعد ست سنوات فقط على
ال�ت�ح��اق��ه ب�ه��ا م��راس�ل ً�ا ص�ح��اف�ي��ًا ع��ام
.1997

بداية غامضة
ال ب��د م��ن ال�ع��ودة إل��ى ب��داي��ات وض��اح
خ�ن�ف��ر ف ��ي «ال� �ج ��زي ��رة» ل�ف�ه��م حقيقة
امل ��أزق ال ��ذي ي�م� ّ�ر ب��ه ح��ال�ي��ًا اإلع�لام��ي
املثير ل�ل�ج��دل .ت�خ� ّ�رج خنفر م��ن كلية
الهندسة في «الجامعة األردنية» عام
 ،1990والتحق بعدها بقسم الفلسفة
ف ��ي ك �ل �ي��ة اآلداب ،ث� � ّ�م أك �م��ل دراس �ت��ه
ف� ��ي ال� �ع�ل�اق ��ات ال ��دول� �ي ��ة ف� ��ي ج �ن��وب
أفريقيا .التحق بالفضائية القطرية
ص�ح��اف� ّ�ي��ًا ف��ي ق�س��م ال��ري��اض��ة ،ليجد
ن�ف�س��ه الح �ق��ًا ف��ي ق�س��م امل��راس �ل�ين في
مراسال
القناة اإلخبارية ،حيث عمل
ً
م��ن جنوب أفريقيا لتغطية األح��داث
ف ��ي ال � �ق ��ارة ال� �س� �م ��راء .ث ��م وص� ��ل إل��ى
الهند لتغطية تداعيات ال�ح��رب على
أف �غ��ان �س �ت��ان ب �ع��د أح� � ��داث  11أي �ل��ول
(س �ب �ت �م �ب ��ر)  .2001الح � �ق� ��ًا ،ال �ت �ح��ق
بزميله تيسير علوني في أفغانستان
بعد سقوط «حركة طالبان» وقصف
م�ك�ت��ب «ال �ج��زي��رة» ف��ي ك��اب��ول ،حيث
ع �م��ل م ��راس �ل ً�ا ل �ل �ق �ن��اة ط �ي �ل��ة خ�م�س��ة
أشهر.
وم� ��ن أف �غ��ان �س �ت��ان إل� ��ى ال � �ع� ��راق ،ق��ام
خ �ن �ف��ر ب �ت �غ �ط �ي��ة أخ � �ب� ��ار ال �ع �م �ل �ي��ات
ال �ع �س �ك��ري��ة ل�ل�اح �ت�ل�ال األم �ي��رك��ي في
مختلف محافظات بالد الرافدين ،قبل
أن يتسلم إدارة مكتب «الجزيرة» في
ب �غ��داد .وك��ان��ت ه��ذه امل��رح�ل��ة تحديدًا
ه � ��ي ن� �ق� �ط ��ة ال � �ت � �ح� ��ول ف � ��ي م �س �ي��رت��ه
اإلعالمية ،فانتقل بعدها من مراسل
م� �ي ��دان ��ي إل � ��ى إدارة ش� � ��ؤون ال �ق �ن��اة
اإلخبارية في الدوحة عام  .2003وفي
ش�ب��اط (ف �ب��راي��ر) م��ن ع��ام ُ ،2006ع�ِّي�نِّ
مديرًا عامًا لـ«شبكة ال�ج��زي��رة» ،التي
ت�ض��م مختلف ال�ق�ن��وات وامل��ؤس�س��ات
ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل � �ـ«ال � �ج � ��زي � ��رة» ،ب� �م ��ا ف�ي�ه��ا
ال � �ق � �ن ��ات ��ان اإلخ � �ب� ��اري � �ت� ��ان ال �ع��رب �ي��ة

واإلنكليزية ،و«ال�ج��زي��رة الوثائقية»
وال � �ق � �ن � ��وات ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة .أم� � ��ا ال� �س � ّ�ر
ال�ح�ق�ي�ق��ي ل �ه��ذه ال�ن�ق�ل��ة ال�س��ري�ع��ة من
ال�ع�م��ل امل �ي��دان��ي إل ��ى م�ك��ات��ب اإلدارة،
فيبقى لغزًا ال يعرف تفاصيله سوى
خنفر نفسه ،والجهات القطرية التي
ق� ّ�ررت نقله إلى مكاتب ال��دوح��ة ...وإن
�ؤك ��د أن أم� �ي ��ر دول ��ة
ك� ��ان ب �ع �ض �ه��م ي � ّ
قطر حمد بن خليفة آل ثاني اختاره
شخصيًا خلفًا للقطري جاسم العلي.
مثل تعيني خنفر مفاجأة مدوية
وقد ّ
ف ��ي ك��وال �ي��س ال �ق �ن��اة اإلخ� �ب ��اري ��ة ،لم
يتوقعها عدد كبير من زمالئه ،الذين
ّ
ل��م ي � َ�روا فيه ال��رج��ل امل�ن��اس��ب ،بسبب
ت�ج��رب�ت��ه ال�ف�ت�ي��ة ال �ت��ي ل��م ت�ت�ع� ّ�د س� ّ�ت��ة
أع� � � ��وام ،ووج � � ��ود أس � �م ��اء ك �ب �ي��رة م��ن
م��ؤس�س��ي ال�ق�ن��اة ك��ان��ت تستحق ه��ذا
املنصب .أما األهم ،فهو أن هذا القرار
أثار حفيظة بعض القطريني ،ممن لم
يهضموا فكرة تعيني مدير فلسطيني
بدال من إعالمي قطري.
للقناةً ،
خ� �ن� �ف ��ر ،ال� � � ��ذي ي � �ق� ��ول ب �ع �ض �ه��م إن ��ه
يتقاضى راتبًا خياليًا ،حصد الكثير
م ��ن األل� � �ق � ��اب ،أب� ��رزه� ��ا ت �ص �ن �ي �ف��ه ف��ي
املرتبة الثامنة بني أكثر الشخصيات
العربية تأثيرًا في العالم العربي عام
 ،2008وف��ق مجلة «أراب�ي��ان بيزنس»،
واملرتبة األولى بني اإلعالميني العرب.
وف��ي  ،2010حل في املرتبة السادسة
ضمن أق��وى عشر شخصيات عربية،
وف��ق تصنيف مجلة «ف��ورب��س» .لعل
ّ
ك��ل م��ا س�ب��ق دف��ع ك� ّ�ت��اب��ًا وصحافيني
ضد
قطريني إلى
شن حملة انتقادات ّ
ّ
متهمني
خنفر ف��ي الصحف املحليةّ ،
إي� ��اه ب��إق �ص��اء ال� �ك ��وادر ال �ق �ط��ري��ة .في
امل�ق��اب��ل ،ي��روي بعض اإلع�لام�ي�ين في
«ال�ج��زي��رة» أن اإلع�لام��ي الفلسطيني
ح��اول كسب ثقة زم�لائ��ه ف��ي بداياته.
ُ
وي �ن �س��ب إل �ي ��ه ب �ع �ض �ه��م ال �ف �ض��ل ف��ي
ت��رق �ي��ة ع ��دد م ��ن ال �ص �ح��اف �ي�ين ال��ذي��ن
ك��ان��وا ي�ش�ع��رون بالتهميش ،قائلني
وعمم
ّإن��ه داف��ع عنهم لرفع رواتبهمّ ،
االس �ت� �ف ��ادة م ��ن ال � �ع �ل�اوات ال �خ��اص��ة،

ب � �ع ��دم ��ا ك � ��ان � ��ت ح � �ك � �رًا ع � �ل ��ى ب �ع��ض
املذيعني النجوم.
وض � � � ��اح خ �ن �ف ��ر ال� � � ��ذي ي� �ن � ُ�س ��ب إل �ي��ه
ّ
حامال أفكارًا
بعضهم أيضًا أن��ه ج��اء
ً
ت�غ�ي�ي��ري��ة ف ��ي ال �س �ي��اس��ة ال�ت�ح��ري��ري��ة
ل�ل�ق�ن��اة ،وداف� ��ع ع��ن ح �ق��وق امل��راس�ل�ين
امل �ي��دان �ي�ين ،واج ��ه ف��ي امل �ق��اب��ل م��وج��ة
انتقادات «صامتة» من داخل املحطة،
وخصوصًا من جانب املذيعني الذين
ات�ه�م��وه ب�م�ح��اول��ة «ت�ق��زي�م�ه��م» .وه��و
م��ا ك � ّ�رره أي�ض��ًا ع��دد م��ن الصحافيني
البارزين الذين ُي� َ�ع� ّ�دون من مؤسسي
يهضموا تهميشهم .أما
ال�ق�ن��اة ،ول��م
ِ
هو ،فتابع عمله من دون االلتفات إلى
منتقديه ،محيطًا نفسه بمجموعة من
الكوادر املعروفة بميولها اإلسالمية،
م��ن ب�ي�ن�ه��م ب�ش�ي��ر ن��اف��ع وأي �م��ن ج��اب
ال �ل ��ه ،ك �م��ا أس �ن��د ع� ��ددًا م ��ن امل�ن��اص��ب

امل �ه �م��ة إل� ��ى ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين وم��وظ �ف�ين
ّ
لتوجهاته اإليديولوجية.
موالني
وق� � ��د ي � �ك ��ون أب � � ��رز م� ��ا س �م �ع �ن ��اه م��ن
انتقادات للرجل ،ص��در عن إعالميني
استقالوا م��ن املحطة احتجاجًا على
سياسته .هكذا قال اإلعالمي املصري
حافظ امليرازي« :خنفر شخص مهذب،
ل�ك� ّ�ن��ه يفتقر إل��ى ال�خ�ب��رة الصحافية
امل� �ط� �ل ��وب ��ة إلدارة م �ح �ط ��ة م �م��اث �ل��ة،
ف �ل�ا ي �ك �ف��ي م� �ث�ل ً�ا أن ت� �ك ��ون م ��راس�ل ً�ا
نشيطًا لتصبح م��دي �رًا ل�ق�ن��اة بحجم
«ال � �ج� ��زي� ��رة»» .أم� ��ا ل �ي �ن��ا زه� ��ر ال��دي��ن،
ف �ق��ال��ت« :م ��ا ت�غ�ي��ر ف��ي ال �ج��زي��رة بعد
وصول وضاح خنفر إلى إدارتها هو
طريقة تعاطيه املتعالية مع املوظفني،
وإغالق أبوابه أمامهم ،حتى وصل به
األمر إلى إلغاء االجتماعات الخاصة
ب��امل��ذي �ع�ين ،واج �ه ��ة ال �ق �ن��اة ،ك �م��ا أن��ه

أحاط نفسه
بمستشارين
ومساعدين مشهورين
بميولهم اإلسالمية

تلميذ نجيب لالستخبارات األميركية
ليال حداد

ّ
الظواهري وبن الدن في شريط بثته «الجزيرة» ()2001

ّ
ل��م ي �ن� ُ�ج وض� ��اح خ�ن�ف��ر م��ن ارت � ��دادات
«وي� �ك� �ي� �ل� �ي� �ك ��س» .وم� � ��ع ن� �ش ��ر امل ��وق ��ع
ال �ش �ه �ي��ر ل �ب��رق �ي��ة «خ �ط �ي ��رة» ت�ف�ض��ح
ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ـ«ش�ب�ك��ة
ال� �ج ��زي ��رة» و«وك� ��ال� ��ة االس �ت �خ �ب��ارات
العسكرية األميركية» ،بات اإلعالمي
الفلسطيني ّفي موقع ال ُيحسد عليه
ح�ت�م��ًا .إذًا وض� ��اح خ�ن�ف��ر ال ��ذي ع��رف
كيف ُيخمد كل الحرائق التي اندلعت
في «الجزيرة» ،يبحث اليوم بال ّ
شك
ع� ��ن م� �خ ��رج الئ � ��ق ي �ب �ع��د ع �ن ��ه ت�ه�م��ة
الرضوخ لإلدارة األميركية في تحديد
ال� �س� �ي ��اس ��ة ال� �ت �ح ��ري ��ري ��ة ل �ل �ف �ض��ائ �ي��ة

السياسة نفسها التي
القطرية .وهي
ّ
ّ
ط ��امل ��ا أك� � ��د خ �ن �ف��ر أن � �ه ��ا «ال ت�خ�ض��ع
لضغوط».
وج��اء ف��ي البرقية ال�ت��ي تحمل الرقم
 05doha1765وي �ع��ود ت��اري�خ�ه��ا إل��ى
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ّ
أن م� �س ��ؤول ��ة ال� � �ش � ��ؤون ال� �ع ��ام ��ة ف��ي
وزارة الدفاع األميركية زارت وضاح
خنفر «ملناقشة أح��دث تقارير وكالة
االس �ت �خ �ب��ارات ال�ع�س�ك��ري��ة األم�ي��رك�ي��ة
عن قناة «الجزيرة» واملضمون املزعج
ال��ذي ينشره م��وق��ع «ال�ج��زي��رة ن��ت»».
وأوض��ح خنفر للمسؤولة األميركية
أنه ُي ّ
عد ردًا مكتوبًا على النقاط التي
ذك ��ره ��ا ال �ت �ق��ري��ر األم� �ي ��رك ��ي ،وي �ط��ال

أشهر تموز (يوليو) وآب (أغسطس)
وأي�ل��ول (سبتمبر) .وأوض ��ح أن أكثر
املواضيع التي أثارت استياء الحكومة
األم �ي��رك �ي��ة ع �ل��ى امل ��وق ��ع اإلل �ك �ت��رون��ي
للفضائية القطرية قد جرى التخفيف
م ��ن ح � ّ�دت� �ه ��ا .وط� �ل ��ب م �ن �ه��ا «ت��رت �ي��ب
طريقة إرس��ال ال�ت�ق��اري��ر» ،مشيرًا إلى
أنه وجد أحدها على «آلة َالفاكس»!
إال أن ال �ت �ع��اون ب�ين ال �ط��رف�ين ال يقف
عند حدود تبادل التقارير ،بل تظهر
البرقية املرسلة م��ن س�ف��ارة ال��والي��ات
امل �ت �ح ��دة ف ��ي ال� ��دوح� ��ة أن امل �س��ؤول��ة
األم �ي��رك �ي��ة أب �ل �غ��ت خ �ن �ف��ر أن� ��ه «رغ ��م
ان�خ�ف��اض التغطية السلبية عمومًا
منذ شباط (فبراير) ،شهد شهر أيلول

(سبتمبر) ارتفاعًا ّمقلقًا لهذه النوعية
م��ن ال �ب��رام��ج» .ول��خ �ص��ت آخ ��ر تقرير
للحكومة األم�ي��رك�ي��ة ع��ن «ال�ج��زي��رة»،
ّ
ّ
ف�ق��ال��ت ب��وض��وح إن امل�ش�ك�ل��ة تتعلق
باعتماد املحطة على مصدرين في ما
ّ
يتعلق بتغطية األح��داث ف��ي ال�ع��راق،
إل��ى جانب مشاكل «تحديد املصادر،
ِّ
املحرضة ،والفشل في إحداث
واللغة
ت� ��وازن م��ع وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر امل�ت�ط��رف��ة،
واستخدام أشرطة اإلرهابيني».
أما وضاح خنفر من جهته ،فذكر في
اللقاء نفسه «مالحظاته» على التقرير
األم� �ي ��رك ��ي ع� ��ن ت �غ �ط �ي��ة «ال� �ج ��زي ��رة»
َ
شهري تموز (يوليو) وآب
ال��ذي طال
ّ
(أغ�س�ط��س) .وع��ل��ق ب��داي��ة على تقرير

