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ـن« ...ويكيليكس»
صرف العديد من أفراد الطاقم القديم،
واستبدله بمستشارين ومساعدين ال
عد لهم وال حصر .كان يتدخل في كل
ّ
كبيرة وصغيرة تخص املذيعات ،إلى
درج��ة أن��ه وصفهن بتماثيل الشمع،
وأص� � � ��در ت �ع �م �ي �م��ًا م �ن �ع �ه��ن ف� �ي ��ه م��ن
انتعال الكعب العالي».

ّ
األميركية :هل الترويج
االستخبارات
لنب الدن ك��ان بمباركة من العم سام؟
تحد حقيقي واجهه خنفر،
وكان أول ّ
ي � ��وم ُأث � �ي � ��رت ات� �ه ��ام ��ات ف� ��ي وس ��ائ ��ل
إع�ل�ام غ��رب�ي��ة ،زع�م��ت ب��أن إدارة قناة
«الجزيرة» تورطت في تسليم اإلدارة
األميركية ص��ورًا تلفزيونية ّ
صورها
فريق املحطة الذي رافق املال داد الله،
واستخدمتها ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة في
تحديد مكان إقامة القائد الطالباني
في والية هلمند ،مما أدى إلى اغتياله
عام .2007
وك � ��ان � ��ت االن� � �ت� � �ق � ��ادات ب � �ش� ��أن ال �خ��ط
التحريري لـ«الجزيرة» تتصاعد من
ال ��داخ ��ل أي �ض��ًا ،ف �ب��ات ال��رج��ل ي��واج��ه
خ �ص ��وم ��ًا م� ��ن داخ � � ��ل م �ج �ل��س إدارة
القناة ،أبرزهم عبد العزيز آل محمود،
ال ��ذي أق��ال��ه خنفر م��ن رئ��اس��ة تحرير

آب ال� ��ذي ح �م��ل ف ��ي ص�ف�ح�ت��ه األول ��ى
عنوان «العنف في ال�ع��راق» .هنا ذكر
جملة وردت ف��ي التقرير ت�ق��ول «بعد
انتهاك املحطة لالتفاق ال��ذي جمعها
ّ
باملسؤولني األم�ي��رك�ي�ين ،»...معلنًا أن
ه��ذا «االت� �ف ��اق» ك��ان ش�ف�ه�ي��ًا« ،ون�ح��ن
كمؤسسة إخبارية ال يمكننا توقيع
اتفاقيات من هذا النوع.»...
ل �ك��ن اإلع�ل�ام ��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي س��رع��ان
ّ
م � ��ا ت� �خ ��ط ��ى ال� �ش� �ك� �ل� �ي ��ات ل �ي �ع �ل��ن أن
ال � �ن � �ق� ��اط ال � �ت� ��ي ّذك� ��رت � �ه� ��ا ال� �ت� �ق ��اري ��ر
األم �ي��رك �ي��ة ت �ص��ن��ف ف ��ي ث�ل�اث ف �ئ��ات:
«ب� �ع� �ض� �ه ��ا أخ� � �ط � ��اء ب �س �ي �ط ��ة ي �م �ك��ن
أن ن�ق�ب�ل�ه��ا ون �ص� ّ�ح �ح �ه��ا ،وب�ع�ض�ه��ا
م �ق �ت �ب��س م ��ن خ � ��ارج س �ي ��اق ��ه» .وه �ن��ا

اس� �ت� �ف ��اض ش ��ارح ��ًا ط��ري �ق��ة ت�ح�ق�ي��ق
ّ
ق� �ن ��اة «ال � �ج� ��زي� ��رة» ل� �ل� �ت ��وازن ف ��ي ب��ث
أخ�ب��اره��ا« :املحطة ق��د تعرض وجهة
ن�ظ��ر ش�خ��ص ف��ي ب��رن��ام��ج م�ع�ّي�نّ ُ()...
توازنها
وتعود لتعرض وجهة نظر
ِ
في البرنامج نفسه أو في وقت الحق
من اليوم نفسه ،بما أن «الجزيرة» هي
ّ
قناة تبث  .»24 /24أم��ا الفئة الثالثة
ّ
ف �ه��ي ت �ل��ك ال �ت��ي ي�ص�ع��ب ح��ل �ه��ا ،مثل
ّ
ب ��ث ال�ف�ض��ائ�ي��ة ال �ق �ط��ري��ة «ل�لأش��رط��ة
�ة» .وه� �ن ��ا أب� �ل ��غ امل �س��ؤول��ة
اإلره� ��اب � �ي� � ّ
األميركية «اننا سنستمر باستعمال
ه� � ��ذه األش� � ��رط� � ��ة ،ل� �ك ��ن ال� � �س � ��ؤال ه ��و:
ك �ي��ف س �ن �س �ت �خ��دم �ه��ا؟» م �ش �ي �رًا إل��ى
َ
أن األش��رط��ة ت�ش��اه��د م ��رارًا وتخضع

«الجزيرة» ومسلسل االتهامات
أثناء إدارت��ه للمحطة القطرية ،واجه
خ �ن �ف��ر ض �غ ��وط ��ًا أم �ي ��رك �ي ��ة وغ��رب �ي��ة
وح� � �ت � ��ى ع � ��رب� � �ي � ��ة ،س� �ب� �ب� �ه ��ا ان� � �ف � ��راد
«ال� �ج ��زي ��رة» ف ��ي ب ��ث أش ��رط ��ة ف�ي��دي��و
للقيادي ال�س��اب��ق لتنظيم «ال�ق��اع��دة»
أس��ام��ة ب��ن الدن .وك��ان ه��و ي��داف��ع عن
سياسة ال�ق�ن��اة بحجة ع��رض «ال��رأي
وال � ��رأي اآلخ � ��ر» .م��ا ي �ط��رح ت �س��اؤالت
ال � �ي� ��وم ،ب �ع ��د ان� �ك� �ش ��اف ت ��واط� �ئ ��ه م��ع

«ال �ج ��زي ��رة ن� ��ت» .وس �ب��ب ال� �ع ��داء بني
الرجلني هو خ�لاف بشأن السياسية
ال �ت �ح��ري��ري��ة ،إذ ل ��م ي �ك��ن آل م�ح�م��ود
ي �س� �ت� �س �ي ��غ س � �ي � �ط� ��رة اإلس �ل��ام � �ي �ي��ن،
وال �ت ��وج ��ه اإلخ � ��وان � ��ي ،ع �ل��ى س�ي��اس��ة
القناة ،وال سيما في طريقة التعاطي
مع الخالف الفلسطيني الداخلي قبل
االنقسام.

املنعطف الكبير
في  ،2007أي في السنة نفسها التي
خرجت فيها فضيحة داد الله ،أصدر
ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ق �ط��ري ت�م�ي��م ب��ن حمد
مرسومًا ،أبعد بموجبه وضاح خنفر
وعد
من عضوية مجلس إدار القناةّ .
بعضهم ذل��ك ب�م�ث��اب��ة ب��داي��ة النهاية
ل�خ�ن�ف��ر .ل�ك��ن ال��رج��ل ظ��ل م��دي �رًا ع��ام��ًا
للشبكة ،رغم عزله من عضوية مجلس
اإلدارة ،ب �ي �ن �م��ا ُع �ِّي� نِّ�� «خ� �ص� �م ��ه» آل
محمود في عضوية املجلس .وازداد
خصوم خنفر في هذه املرحلة وسط
ت� �ن � ّ�ب ��ؤات ق ��وي ��ة ب�ت�ن�ح�ي�ت��ه وت��رش �ي��ح
اإلع �ل��ام� � �ي � ��ة ال � � �ج � ��زائ � ��ري � ��ة ،وإح� � � ��دى
م��ؤس �س��ات ال �ق �ن��اة ،خ��دي �ج��ة ب ��ن قنة
لخالفته ،نظرًا إلى قربها من الشيخة
م ��وزة ب�ن��ت ن��اص��ر ،زوج ��ة أم�ي��ر دول��ة
قطر .وأثار هذا األمر حساسية بينها
وبني خنفر ،بلغت حد القطيعة ،رغم
ترشحها للمنصب.
نفي بن قنة علنًا ّ
وخ �ل��اف � ��ًا ل� �ل� �ت ��وق� �ع ��ات ،ع � � ��رف خ �ن �ف��ر
م��رة أخ ��رى ك�ي��ف ينتصر ف��ي معركة
ج��دي��دة ،واح�ت�ف��ظ بمنصبه ،وأح��اط
نفسه بعدد من املستشارين ،ما أثار
حفيظة زم�لائ��ه ،الذين رأوا أن��ه بسط
هيمنة «اإلخوان» على القناة ،وفرض
حاجزًا بينه وبني زمالئه في املحطة،
ما أدى إلى ّ
تعرض بعضهم لعقوبات
وإق � �ص ��اء م �ه �ن��ي .ه �ك ��ذا ك� ��ان وض ��اح
خ �ن �ف��ر ي ��دي ��ر ب � �ه ��دوء وث� �ق ��ة ج �ب �ه��ات
ال�ص��راع ه��ذه ،مستندًا إل��ى دع��م قوي
من القيادة القطرية ،عرف جيدًا كيف
يحتفظ به ،إذ حصد نجاحات كبيرة
من خالل توسيع عمل الشبكة وفتح

في عام ُّ 2007اتهمت
المحطة القطرية
ّ
بالمساعدة على
اغتيال المال داد اهلل

للمنتجة .وع ��ن ق�ل��ق األم�ي��رك�ي�ين من
ّ
ال �ل �غ��ة ال�ت�ح��ري�ض�ي��ة ال �ت��ي ت �ب��ث على
«ال� �ج ��زي ��رة» ،أع �ل��ن خ�ن�ف��ر أن امل�ح�ط��ة
ّ
تتمتع بسلطة فقط على مراسليها،
«فيما املشكلة تكمن ف��ي األش�خ��اص
الذين نجري مقابالت معهم».
أما الفقرة السادسة فحملت عتبًا من
وض��اح خنفر على اإلدارة األميركية
بسبب تقاريرها ع��ن أداء «الجزيرة»
ّ
«ال�ت��ي ت��رك��ز فقط على السلبيات (...
ً
) ف��إن�ه��ا ال ت�ش�ي��ر م �ث�لا إل ��ى امل�س��اح��ة
التي أعطيناها للمتحدثني الرسميني
األميركيني.»...
وم��ن قناة «ال�ج��زي��رة» انتقل الحديث
إلى املوقع اإللكتروني للمحطة الذي

مكاتب دول�ي��ة ،إل��ى جانب التغطيات
الناجحة ،وخصوصًا خ�لال العدوان
على غزة عامي  2008و.2009
وب �ي��ن ال � �ح �ي�ن واآلخ� � � � ��ر ،ك ��ان ��ت ت �ب��رز
اتهامات جديدة لقناة «الجزيرة» بعقد
صفقات سرية مع اإلدارة األميركية،
والتغاضي عن جرائمها في العراق،
لكن خنفر أظ�ه��ر دبلوماسية رفيعة
مستغال حادثة
في رد تلك االتهامات،
ً
نشر وثائق تفضح الرئيس األميركي
األس�ب��ق ج��ورج ب��وش ،وال��وزي��ر األول
ال �ب��ري �ط��ان��ي ال� �س ��اب ��ق ط ��ون ��ي ب �ل �ي��ر،
باستهداف قناة «الجزيرة» أثناء غزو
العراق .ومن العدوان على غزة ،مرورًا
ب��االن �ق �س��ام ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ال ��داخ �ل ��ي،
�وال إل� ��ى ال � �ث� ��ورات ال �ع��رب �ي��ة ،ل��م
وص � � � ً
ت �ت ��وق ��ف االن � �ت � �ق� ��ادات ال� �ت ��ي ط ��اول ��ت
«ال �ج ��زي ��رة» م��ن ق �ب��ل ب�ع��ض األن�ظ�م��ة
ال �ع��رب �ي��ة ،وم ��ن ق�ب��ل م�ح� ّ�ل�ل�ين ات�ه�م��وا
ال �ق �ن��اة ب� �ـ «ع � ��دم ال �ح �ي ��اد ،وال �ت �ع��ام��ل
ب�م�ن�ط��ق م� � ��زدوج ،وال �ك �ي��ل ب�م�ك�ي��ال�ين
ف��ي ت�غ�ط�ي��ة ال� �ث ��ورات» .ه �ك��ذا ّات�ه�م��ت
امل �ح �ط��ة ب��دع��م ال �ث ��ورت�ي�ن ال�ت��ون�س�ي��ة
وامل � �ص� ��ري� ��ة ،وال� �ت� �غ ��اض ��ي ع� ��ن ث� ��ورة
ال�ش��ارع البحريني ،وامل�ض��ي ف��ي دعم
االن� �ت� �ف ��اض ��ة ال � �س� � ّ
�وري� ��ة إل � ��ى م��رح �ل��ة
التزوير والتحريض...

«الرأي اآلخر» والـ CIA
أم� � ��ا االت� � �ه � ��ام امل � �ب ��اش ��ر األول ال � ��ذي
ت �ل� ّ�ق��اه وض � ��اح خ �ن �ف��ر ب��ال �ت �ع��ام��ل مع
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات األم �ي ��رك �ي ��ة ،ف� ّ
�وج �ه��ه
إل �ي��ه ال �ق �ي��ادي ف��ي «م�ن�ظ�م��ة التحرير
الفسطينية» ص��ائ��ب ع��ري�ق��ات ،ق��ائ ً�لا
إن خ �ن �ف��ر «ي � �ت � �ع� ��اون م� ��ع م �ن��دوب�ي�ن
لالستخبارات األميركية تحت غطاء
صحافي»! وجاء هذا االتهام بعد نشر
«ال �ج��زي��رة» وث��ائ��ق ت�ف�ض��ح ال�ت��واط��ؤ
ب�ين السلطة الفلسطينية واالح�ت�لال
اإلسرائيلي.
وب � � �م� � ��وازاة ذل � � ��ك ،ت ��واص� �ل ��ت م� �ع ��ارك
وضاح مع زمالئه في القناة ،وبقدر ما
كان يحصد دعمًا رسميًا ،كان يخسر
زمالء «وحلفاء» سابقني استقالوا من
ال�ق�ن��اة ،متهمني إي��اه ب��االن�ح��راف عن
خطها التحريري .وأب��رز املستقيلني
ف��ي ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة ح��اف��ظ امل �ي��رازي،
�وال إلى غسان بن
ويسري ف��ودة ،وص� ً
ج ��دو ،وع ��دد م��ن امل��ذي�ع��ات م�ث��ل لونة
الشبل ،ولينا زه��ر ال��دي��ن ....بينما لم
يفهم ك�ث�ي��رون إل��ى ال�ي��وم س��ر إقصاء
سامي حداد وتوقيف برنامجه.
وف ��ي م��واج �ه��ة ت �ل��ك االت� �ه ��ام ��ات ،ك��ان
املدير العام لـ «شبكة الجزيرة» ينكر
وي� ينّ�رف��ض ح �ص��ره ف��ي غ �ط��اء سياسي
قائال
مع  ،أو تهمة إقصائه لزمالئه،
ً
إن ��ه ك ��ان ي�ت�ع��ام��ل م��ع ص�ح��اف�ي�ين من

ي �ب��دو أن� ��ه ي��زع��ج اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة
أكثر م��ن املحطة ،إذ أش��ارت مسؤولة
ال �ش ��ؤون ال �ع��ام��ة إل ��ى م��وض��وع نشر
ع �ل��ى ال � �ـ«ال � �ج ��زي ��رة ن� � ��ت» ،وي �ح �ت��وي
ع�ل��ى «ش �ه��ادة ح�ي��ة م��ن ت�ل�ع�ف��ر» ،وق��د
ن �ش��رت ف��ي امل��وض��وع ن�ف�س��ه «ص ��ورة
ّ
أوراق م �ل��ط �خ��ة ب ��ال ��دم ��اء وم �ث �ق��وب��ة
ب��ال��رص��اص» .ويضغط املشاهد على
ثقوب الرصاص للوصول إلى شهادة
ع� �ش ��رة «ش � �ه� ��ود ع � �ي� ��ان» م �ف �ت��رض�ين
يصفون العمليات العسكرية األخيرة
ف��ي تلعفر (ش �م��ال غ ��رب ال� �ع ��راق) .لم
ّ
يتردد خنفر في إظهار «حسن ّنيته»،
ّ
ف ��أوض ��ح أن ��ه «اط� �ل ��ع ع �ل��ى امل��وض��وع
وأزال ص ��ورت �ي�ن (ط � �ف �ل�ان م �ص��اب��ان

أك �ث��ر م��ن خ�م�س�ين ج�ن�س�ي��ة ،م�ع�ت�م�دًا
ع �ل��ى ك � �ف ��اءة ك ��ل م �ن �ه��م ،إل � ��ى ج��ان��ب
ع ��ودة صحافيني س�ب��ق أن استقالوا
من القناة مثل إبراهيم هالل ،وأحمد
الشيخ ،وجمال ريان وآخرين.
وض � ��اح خ �ن �ف��ر ،ال ��رج ��ل ال � �ه� ��ادئ ،ذو
اللحية الخفيفة ،أظهر طيلة السنوات
امل� ��اض � �ي� ��ة ح� �ن� �ك ��ة دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة ف��ي
ال �ت �ع��اط��ي م��ع األزم � ��ات ال �س��اب �ق��ة .في
املقابل ،ف��إن امل�س��ؤول «امللتزم دينيًا»
ل ��م ي �ج��د ي ��وم ��ًا ح ��رج ��ًا ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل
م� � ��ع األم � �ي� ��رك � �ي�ي��ن واإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي �ي�ن
وم�ح��اورت�ه��م ف��ي واش�ن�ط��ن وال��دوح��ة
ودول ع� � ��دة ،ب� ��ل إن ال �ج �م �ي��ع ي��ذك��ر
ّ
م� �ص ��اف� �ح� �ت ��ه ل � � ��وزي � � ��رة ال � �خ ��ارج � �ي ��ة
األم �ي��رك �ي��ة ه �ي�ل�اري ك�ل�ي�ن�ت��ون ،ال�ت��ي
اع� �ت ��رف ��ت ب� �ق ��وة وت ��أث� �ي ��ر ال� �ق� �ن ��اة ف��ي
نتمكن من
عهده ،كما ترددت أنباء لم
ّ
تأكيدها ،عن استقباله رئيسة «حزب
ك��ادي�م��ا» اإلس��رائ�ي�ل��ي تسيبي ليفني
في مكتبه في الدوحة.
إذًا «امل� ��راس� ��ل ال �ح ��رب ��ي» ال � ��ذي أث�ب��ت
أن��ه يجيد التعاطي م��ع التناقضات،
يقف اليوم في مواجهة تهمة موثقة،
ق��د تكون األك�ث��ر إح��راج��ًا ف��ي مسيرته
امل�ه�ن�ي��ة ،ف�ه��ل سيفلت م �ج��ددًا؟ أم أن
م ��وق ��ع «وي �ك �ي �ل �ي �ك��س» ال � � ��ذي أح� ��رج
س�ي��اس�ي�ين ب��ارزي��ن وع� ��ددًا ك�ب�ي�رًا من
ال �ح �ك��وم��ات واألن �ظ �م��ة ،س�ي�ض��ع ح�دًا
ل �ط �م��وح��ات رج � ��ل ح �ق��ق ال �ك �ث �ي��ر م��ن
اإلنجازات و ...األعداء؟

أس� ّ�رة املستشفى وام��رأة مصابة
على ِ
ّ
ف ��ي وج �ه �ه��ا إص ��اب ��ة ب ��ال� �غ ��ة)» .ل �ك��ن
املسؤولة األميركية لم تقف عند هذا
ال�ح� ّ�د ،بل واصلت انتقاد ما بقي من
امل��وض��وع نفسه ح�ت��ى وع��ده��ا خنفر
بإزالة املوضوع عن املوقع« ،لكن ليس
ف��ورًا ،ألن ذلك سيثير الريبة» .ويبدو
الجزيرة» فهم
أن املدير العام لـ«شبكة
ّ
الدرس جيدًا ،فأبلغ املسؤولة أنه قال
للعاملني في املوقع إنه يتعينّ عليهم
إرس� ��ال م �س� ّ�ودة ألي م ��ادة ت�ن�ش��ر في
ّ
قسم «تغطية خ��اص��ة» ليطلع عليها
ً
قبل نشرها .ثم أنهى حديثه قائال« :ال
ّ
أق��ول إن ه��ذه األش�ي��اء ل��ن تتكرر على
ُّ
َ
ّ
مستمرة»!
املوقع ،لكنها عملية تعلم

خالل تظاهرة
منددة بخنفر
في الضفة
الغربية مطلع
العام الحالي

