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نة امام البزنـ ــس والسياسة
حــاول إبــرام عقود في العراق ّ
تعوض
خ ـس ــائ ــره ،بــال ـتــزامــن م ــع دخ ــول ــه إلــى
مجاالت استثمار جديدة خارج اإلطار
الـتـقـلـيــدي ،مــن خ ــال أنـشـطــة تجارية
في العراق وكردستان ،أهمها االنتقال
إل ــى الـعـمــل فــي قـطــاع الـكـهــربــاء .ومــن
ّ
هــذا الباب ،أيضًا ،بــرز عامل آخــر عزز
ال ـخ ــاف م ــع ب ـ ـ ّـري ،ب ـعــد إن ـش ــاء كــريــم
تحسني خياط شركة تعمل في قطاع
الـكـهــربــاء ،وحـصــولـهــا عـلــى مناقصة
داخ ــل لـبـنــان ،لــم تــدخــل حـ ّـيــز التنفيذ
بسبب عــدم مصادقة وزارة املــال على
ب ـعــض ق ـ ـ ــرارات دفـ ــع امل ـس ـت ـح ـقــات ،ما
اعتبره خياط حربًا من ّبري استدعت
رفع سقف الهجوم عليه.
مــع إق ـفــال ال ـبــاب تـلــو اآلخ ــر فــي وجــه
مـ ـص ــال ــح خ ـ ـيـ ــاط ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ،س ـعــى
إلـ ــى إعـ ـ ــادة تـنـظـيــم ع ــاق ــات ــه ب ــال ــدول
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ،ال س ـ ـي ـ ـمـ ــا اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
والسعودية .وهنا ،ظهر موقف الفت
ل ـق ـن ــاة «الـ ـج ــدي ــد» م ــن ت ـغ ـط ـيــة ح ــرب
ّ
اليمن .فللمرة األول ــى ،أخــذت املحطة
ج ــانـ ـب ــا ب ـ ـ ــدا مـ ـتـ ـن ــاقـ ـض ــا م ـ ــع م ـح ــور
املـ ـق ــاوم ــة ،وصـ ــل إلـ ــى حـ ـ ّـد امـتـنــاعـهــا
ّ
ع ــن ب ــث أح ــد خ ـط ــاب ــات األمـ ــن ال ـعــام
لحزب الله السيد حسن نصرالله (في
مهرجان التضامن مع الشعب اليمني
يوم  17نيسان  ،)2015بعدما هاجمته
فــي مـقــدمــة إح ــدى نـشــراتـهــا واتهمته
ب ــالـ ـتـ ـح ــري ــض الـ ـط ــائـ ـف ــي وب ــال ـت ــوت ــر
وتنفيذ الـسـيــاســة اإليــران ـيــة ( 28آذار
ّ
 .)2015وقــد تولى متابعة االتصاالت
م ــع ال ـس ـع ــودي ــة أحـ ــد رجـ ـ ــال األع ـم ــال
ال ـع ــام ـل ــن م ــع خـ ـي ــاط ُ
ويـ ــدعـ ــى رض ــا
إسماعيل الــذي تربطه صداقة مع كل
مــن تعاقبوا على السفارة السعودية
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان .سـ ـم ــح ال ـ ـتـ ــواصـ ــل الـ ــذي
ّأم ـن ــه إس ـمــاعـيــل بــاسـتـئـنــاف الـعــاقــة
ب ــن ال ـس ـف ــارة وخـ ـي ــاط ،وأث ـم ــر زي ــارة
لألخير إلــى اململكة من بــاب املشاركة
فــي مـعــرض الـكـتــاب فــي ج ـ ّـدة .وترجم
تصحيح الـعــاقــة بــإطــاالت مـتـعـ ّـددة
ل ـل ـس ـف ـي ــر ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي الـ ـس ــاب ــق ع ـلــي
عــواض العسيري على شاشة القناة.
وت ـ ـطـ ـ ّـور األمـ ـ ــر إلـ ــى ت ــرت ـي ــب ل ـق ــاء مــع
املوفد السعودي تامر السبهان الذي
زار لـبـنــان أخ ـي ـرًا ،ف ـخــرج خ ـيــاط بعد
ال ـل ـقــاء لـيـقــول إن ال ـجــانــب الـسـعــودي
أثــار معه لعب دور سياسي ،باعتبار
ّ
السنية الوازنة ،إذ
أنه من الشخصيات
إن اململكة تسعى إلى تنظيم عالقاتها
م ــع م ـخ ـت ـلــف الـ ـقـ ـي ــادات ال ـس ـن ـي ــة .فــي
اإلطــار ذاتــه ،حصلت محاولة لترتيب
لـقــاء آخ ــر مــع أمـيــر منطقة مـكــة خالد
ال ـف ـي ـصــل الـ ـ ــذي زار بـ ـي ــروت لـتـنـهـئــة
الرئيس ميشال عون بانتخابه ،إال أن
اللقاء لم يحصل بعدما اعتذر املسؤول

السعودي بسبب ضيق الوقت.
جـ ـه ــود خـ ـي ــاط ل ــم ت ـت ــوق ــف ع ـن ــد ه ــذا
الحد ،إذ كان دائم البحث عن مصادر
دع ــم سـيــاسـيــة فــي ال ــداخ ــل .حــن عــاد
النائب عقاب صقر إلى بيروت ،بادرت
اإلعــامـيــة ب ــوال يعقوبيان إل ــى إقــامــة
م ــأدب ــة ع ـش ــاء ع ـلــى ش ــرف ــه ،حـضــرهــا
إع ــام ـي ــون وإع ــامـ ـي ــات م ــن أص ــدق ــاء
نائب زحلة ،من بينهم مديرة االخبار
في قناة الجديد الزميلة مريم البسام.
طلب صقر أن يكون اللقاء حيث يقيم
حاليًا في منزل الرئيس الحريري في
وادي أب ــو ج ـم ـيــل ،ن ـظ ـرًا إل ــى ظــروفــه
األم ـن ـي ــة ال ـح ـس ــاس ــة .وألن ال ـعــام ـلــن
ف ــي م ــدي ــري ــة األخـ ـب ــار ف ــي «ال ـج ــدي ــد»
ظـ ـل ــوا ع ـل ــى ع ــاق ــة ح ـس ـنــة وت ــواص ــل
دائ ـ ــم م ــع ص ـق ــر ط ـ ــوال ف ـت ــرة وجـ ــوده
خــارج البالد ،كــان للمحطة ّ
حصة من
الــدعــوة .غير أن نائبة رئيس مجلس
إدارة املـحـطــة ،كــرمــى خـيــاط ،اعـتــذرت
ع ــن عـ ــدم تـلـبـيـتـهــا ،خ ـش ـيــة م ـصــادفــة
الحريري ،وحصول أي مواجهة علمًا

ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ق ــان ــون اإلع ـ ــام
واض ــح لناحية إلــزامـيــة وج ــود تعدد
طــائ ـفـ ّـي ومــذه ـبــي ف ــي مـجـلــس إدارة
ال ـت ـل ـفــزيــونــات .ل ـكــن م ــواف ـق ــة مجلس
الوزراء ستجعل من تلفزيون املر ملكًا
بغالبية أسهمه ألسرة ميشال غبريال
املــر الصغيرة ،مــن دون الحفاظ على
ّ
ّ
ّ
الطائفي الشكلي.
التنوع
حد أدنى من
البحث عن «مر تلفزيون» في السجل
التجاري ّ
يبي أن ميشال غبريال املر
ه ــو امل ــدي ــر ورئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة،
وأن هـنــاك أربـعــة أعـضــاء فــي مجلس
اإلدارة فقط هم أشقاؤه جهاد وكارل
وكارول ،إضافة الى جوزف سركيس.
وال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة –
ال ـعــدد  56ت ـ ــاري ـ ــخّ 1997/12/11
تبي
أن ع ــدد املـســاهـمــن وأع ـضــاء مجلس

اإلدارة ك ــان  65شـخـصــا ومــؤس ـســة،
فيما لم يعد يتجاوز العشرة .وتشير
املـ ـعـ ـل ــوم ــات هـ ـن ــا إل ـ ـ ــى أن أصـ ـح ــاب
تراخيص التلفزيونات كانوا يوزعون
األس ـ ـهـ ــم ع ـل ــى ال ـس ـي ــاس ـي ــن ورجـ ـ ــال
األعمال من دون مقابل أحيانًا ،بهدف
تــأمــن الـغـطــاء السياسي أو تشجيع
رجال األعمال على بعض املساهمات،
أو لتوفير الـتـنــوع الـطــائـفــي .وغالبًا
مـ ــا تـ ـك ــون ه ـ ــذه األس ـ ـهـ ــم ع ـ ـبـ ــارة عــن
ح ـص ــة م ـج ــام ـل ــة ،وي ـم ـك ــن ألص ـح ــاب
ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــونـ ــات اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرداده ـ ـ ــا حــن
يشاؤون ،كما يحصل اليوم.
ت ــؤك ــد م ـص ــادر قــري ـبــة م ــن ال ـق ـن ــاة أن
مــا يحصل ع ــادي وال يشكل مخالفة
ل ـل ـق ــوان ــن ،إال أنـ ــه ي ـث ـبــت ف ــي الــوقــت
نـ ـفـ ـس ــه أن األم ـ ـ ـ ــر ال ي ـت ـع ـل ــق ب ـق ـن ــاة

(مروان
بوحيدر)

بــأن الـحــريــري دخــل عـلــى الحاضرين
وك ــان لطيفًا ،بحسب مـصــادر اللقاء،
رغم تبادله نكات ال تخلو من الرسائل
بينه وبني البسام .خالل اللقاء طلبت
البسام مــن الحريري تسجيل مقابلة
ص ـغ ـي ــرة مـ ـع ــه ،ع ـل ــى أن ت ـ ـ ِـرد ك ـف ـقــرة
ضمن برنامج الزميل جورج صليبي.

«المستقبل»
مصادر
ّ
لم تؤكد تعهد
الحريري بتسهيل
مشروع خياط الكهربائي
ولم تنفه أيضًا

تلفزيونية وإع ــام وغـيــره ،بــل مجرد
«ب ــزن ــس ع ــائ ـل ــي» ،وال شـ ــك ،بـحـســب
املتابعني املاليني ،في أن ترتيب البيت
اإلداري ك ـم ــا ي ـح ـص ــل ال ـ ـيـ ــوم يـمـهــد
لـ ــدخـ ــول ش ــري ــك رئ ـي ـس ــي ج ــدي ــد فــي
رأس ـمــال الـشــركــة ،بـعــد ال ـكــام الكثير
عن دخول أحد الوزراء السابقني على
خط تمويل عدة وسائل إعــام مرئية
ومسموعة ومكتوبة .ويــؤكــد مصدر
ّ
مطلع فــي التلفزيون أن القناة تلقى
دع ـمــا مـعـنــويــا ك ـب ـي ـرًا ،لـكــن م ــا يـشــاع
ع ــن ت ـقــدي ـمــات مــال ـيــة ال ي ـع ــدو كــونــه
«قــروشــا قليلة» فــي غالبية االحـيــان.
أما الحديث عن مساهم جديد وجدي،
فـيـعـنــي رؤي ـ ــة  5م ــاي ــن دوالر على
الطاولة.
(األخبار)

لــم تـلـ َـق الــدعــوة ّ
أي اع ـتــراض مــن قبل
ّ
رئيس الحكومة الــذي ذكــر صقر بأنه
وع ــد يـعـقــوبـيــان بـتـسـجـيــل حـلـقــة في
برنامجها ،خصوصًا أن النائب صقر
(الــذي بــات أحــد أهــم األذرع اإلعالمية
ّ
الـسـيــاسـيــة لـلـحــريــري) هــو مــن تــولــى
إقناعه بالقبول .بعد العشاء ،تواصلت
ك ــرم ــى خ ـي ــاط م ــع ص ـقــر لـتـبــريــر عــدم
تلبيتها ال ــدع ــوة .غـيــر أن األخ ـيــر أكــد
ّ
عــدم ممانعة الحريري لقاءها ،ورتــب
ع ـل ــى هـ ــذا األس ـ ـ ــاس «ق ـ ـعـ ــدة» جـمـعــت
بينهما بحضور شقيقها كريم .خالل
ال ـج ـل ـس ــة ،ت ـ ـ ّـم االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ت ـحــويــل
الفقرة إلى حلقة كاملة غير سياسية،
انتهت بــالـعــرض ال ــذي قــدمــه الرئيس
الـ ـح ــري ــري .وب ــامل ـن ــاس ـب ــة كـ ــان عــرضــا
ن ــاجـ ـح ــا ،إذ ج ـ ــرى ت ـق ــدي ـم ــه ب ـص ــورة
م ـخ ـت ـل ـفــة ع ـب ــر ش ــاش ــة تـ ـق ـ ّـدم نـفـسـهــا
ك ـخ ـصــم آلل الـ ـح ــري ــري ،وي ـح ـضــرهــا
جمهور واسع مناهض له .والدليل أن
معظم التعليقات التي انتشرت على
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي أش ــادت
بشخصية الحريري اإلنسانية بغض
الـنـظــر ع ــن مــواق ـفــه الـسـيــاسـيــة ،حتى
مـ ــن ق ـب ــل الـ ــذيـ ــن ي ـق ـف ــون ض ـ ـ ــده .بـعــد
اللقاء خــرجــت معلومات تتحدث عن
أن ك ــري ــم خ ـي ــاط أث ـ ــار خـ ــال الـجـلـســة
موضوع الكهرباء الذي يقف الرئيس
بـ ّـري حجر عثرة أمــام تنفيذه ،فوعده
الـ ـح ــري ــري ب ــامل ـس ــاع ــدة ،وت ـ ـحـ ـ ّـدث مــع
رئـيــس الـحـكــومــة الـســابــق تـ ّـمــام ســام
للبحث عــن آلـيــة تسمح لـشــركــة كريم
خ ـي ــاط بـ ــأن ت ـبــاشــر ع ـم ـل ـهــا ،ع ـلــى أن
يجري دفــع األمــوال املستحقة لها في
ما بعد.
«ه ــي لـيـســت امل ـ ّـرة األول ــى الـتــي نعمد
فيها إلى عرض حلقات تحمل جوانب
إن ـس ــان ـي ــة» ،ب ـح ـســب م ــا ت ـق ــول كــرمــى
خـيــاط .نافية كــل تحليالت وخلفيات
اخـ ـ ـ ــرى .واوض ـ ـحـ ــت لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
«ال ـل ـق ــاء م ــع ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري كــان
ت ـع ــارف ـي ــا ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ـ ــى ،ل ــم ي ـتـ ّـم
خــالــه ال ـت ـطــرق إل ــى مـلــف الـكـهــربــاء».
أما الحلقة التي عرضت فهي «تدخل
ض ـم ــن نـ ـط ــاق ع ـم ـل ـنــا ك ـص ـحــاف ـيــن».
الــروايــة املـضــادة عند خياط تقول إن
«الـجــديــد ،ومنذ سـنــوات ،ابتعدت عن
ع ــرض أي ب ــرام ــج سـيــاسـيــة ف ــي فـتــرة
األعـ ـي ــاد ،وكـ ــان م ــن ض ـمــن ال ـبــرنــامــج
ال ــذي وضعته الـقـنــاة فــي ليلة امليالد
إعداد تقارير مع شخصيات سياسية
يـضــاء فيها عـلــى جــوانــب إنـســانـيــة».
وك ــان الــرئ ـيــس ال ـحــريــري «م ــن ضمن
الشخصيات التي طلبنا إجراء مقابلة
م ـعــه وواف ـ ـ ــق .وب ـع ــد أن كـ ــان االت ـف ــاق
يقضي بتصوير فقرة معه تظهر في
برنامج «األسبوع في ساعة»ّ ،
حولنا

الفقرة إلــى حلقة كاملة ،خصوصًا أن
الضجة التي يمكن أن تثيرها مقابلة
م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع م ــع رئ ـي ــس ح ـكــومــة،
سـتـكــون أكـبــر بكثير مــن أي فـقــرة مع
نائب أو وزيــر ،علمًا بأننا طلبنا ذلك
مــن شخصيات أخ ــرى» .ليس الهدف
بـحـســب خ ـي ــاط «ال ـت ـســويــق لـلــرئـيــس
طلبنا أيضًا مقابلة
الحريري ،فنحن ّ
س ـيــاس ـيــة ،لـكـنــه ف ــض ــل ال ـح ـل ـقــة الـتــي
عــرضــت فــي عيد امل ـيــاد ،ألنــه كــان قد
قدم حلقة قبل وقت قصير مع الزميل
مارسيل غانم».
ت ـف ـصــل خـ ـي ــاط ب ــن ال ـح ـل ـقــة وال ـل ـق ــاء
وخــاف القناة مع الطبقة السياسية.
تـقــول «نستطيع أن نلتقي الـحــريــري
عـشــر مـ ــرات ،م ــع ذل ــك ل ــن ن ـتــوانــى عن
فضح أي ملف فساد في الدولة يرتبط
به أو بتياره ،وهذا لن ّ
يغير خط قناة
الجديد في شــيء» .في املقابل تفصل
خياط الرئيس الحريري عن االئتالف
الــذي كــان حاكمًا قبل عــام  ،2005فهو
«لم يترأس حكومة سوى ملرة واحدة»،
ونحن «سنقف ضــده فــي ّحــال أخطأ،
كـمــا ّأي ــدن ــا مــوقـفــه حــن رش ــح العماد
ميشال عــون إلــى الــرئــاســة ،خصوصًا
أن ــه أح ــد أركـ ــان الـعـهــد ال ـجــديــد ،الــذي
نجد أنفسنا معنيني بــاإلضــاءة على
إخ ـفــاقــاتــه ك ـمــا إن ـج ــازات ــه ،م ــن ضمن
دورنا كقناة تحارب الفساد» .وترفض
خـيــاط كــل ك ــام عــن ك ــون الـتـهــدئــة مع
ٍّ
لتمن سـعـ ّ
ـودي على
الحريري نتيجة
«الشخصيات السنية» بمنح رئيس
تيار املستقبل فرصة إثــر عــودتــه إلى
الحكم ،معترضة على إدراج القناة في
هذه الخانة الطائفية.
غ ـيــر أن ف ــي ت ـي ــار «امل ـس ـت ـق ـبــل» رواي ــة
أخرى يغلب عليها الطابع السياسي.
ّ
مـ ـص ــادر بـ ـ ــارزة ف ــي ال ـت ـي ــار ت ــؤك ــد أن
«ال ـ ـعـ ــاقـ ــة املـ ـسـ ـتـ ـج ــدة بـ ــن ال ــرئ ـي ــس
الحريري وقناة الجديد تعود إلى قرار
الــرجــل االن ـف ـتــاح عـلــى الـجـمـيــع ،كونه
أصبح رئيسًا للحكومة» .وتربط هذه
العالقة «بطلب سعودي بعدم الهجوم
على الحريري وإعطائه فرصة جديدة
خالل العهد الجديد» .وربطت املصادر
تنظيم ه ــذه الـعــاقــة «بـمـحــاولــة قناة
الجديد إعــادة عالقتها مع السعودية
ّ
الى سابق عهدها» ،مؤكدة أن «النائب
عقاب صقر هو من لعب دورًا أساسيًا
فــي إق ـنــاع الــرئـيــس ال ـحــريــري بـفــائــدة
هذه العالقة» .أما في ما يتعلق بلجوء
آل خياط إلى الرئيس الحريري ،كونه
صـ ــاحـ ــب سـ ـلـ ـط ــة ،فـ ــي ظـ ــل عــاق ـت ـهــم
امل ـت ــأزم ــة م ــع رئ ـي ــس امل ـج ـلــس نتيجة
ّ
عرقلته مـشــروع الـكـهــربــاء ،فلم تؤكد
املصادر ّ
تعهد الحريري بمساعدتهم...
لكنها لم تنفه أيضًا!

تؤكد مصادر قريبة من القناة أن ما يحصل عادي وال يشكل مخالفة للقوانين

