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تقرير

ّ
ميشال فرعون ...حريري مدى الحياة
إقــاق راحــة النائب خالد ضاهر في
عـكــار ك ــان سـيـهــددهــا أي ـضــا ،وحفظ
مـ ــاء وجـ ــه ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب مـيـقــاتــي
أو غـ ـي ــره يـ ـه ــدده ــا أيـ ـض ــا وأيـ ـض ــا.
ف ـه ــي ه ـش ــة وك ــرت ــون ـي ــة وي ـم ـك ــن مــن
أسـقــط امل ـشــروع الكبير مــن القصير
إل ـ ـ ــى حـ ـل ــب أن ي ـس ـق ـط ـه ــا ب ـس ـهــولــة
هــائ ـلــة م ــن دون خـشـيــة م ــن ال ـبــديــل.
وهـ ـك ــذا ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ال ـح ــري ــري
يـقــدم ت ـنــازالت لكنه يحقق مكاسب،
ويـكـفـيــه فــي ظــل االن ـك ـفــاء الـسـعــودي
وأوضـ ـ ـ ــاع ال ـت ـك ـف ـيــريــن ف ــي املـنـطـقــة
أن ي ـكــون رئـيـســا لـلـحـكــومــة وزعـيـمــا
لـلـطــائـفــة الـسـنـيــة .عـلـمــا أن الـحــديــث
ع ــن تـ ــوق ح ــري ـ ّ
ـري إلـ ــى ف ـتــح م ـغــاور
السلطة فيه الكثير من املبالغة .ففي
وزارة «الـ ـعـ ـم ــل» ،ال شـ ــيء «يـ ـح ــرز»،
فـيـمــا ال ش ــيء ال ـب ـتــة ف ــي «ال ـث ـقــافــة».
أمـ ـ ـ ـ ــا «االت ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاالت» ف ـص ـف ـق ــات ـه ــا
املحتملة تخضع لتقاسم عــادل بني
الجميع دون استثناء ،و»الداخلية»
استحدثت خــال الـعــامــن املاضيني
كل ما يمكن استحداثه من مشاريع.
أمــا النفط والــدفــاع فهما أهــم مــا في
الـسـلـطــة ال ـي ــوم ،وال يـشــك مــن يعرف
وزيـ ــري ـ ـه ـ ـمـ ــا ب ــاسـ ـتـ ـح ــال ــة ف ـت ـح ـه ـمــا
أيـ ـ ــة ش ـب ــاب ـي ــك ج ــان ـب ـي ــة ل ـل ـص ـف ـقــات
ال ـح ــري ــري ــة .وع ـل ـيــه ث ـمــة ال ـك ـث ـيــر من
ال ـك ــذب ف ــي امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي هــذيــن
اليومني ،ومبالغة في تودد الخصوم
ال ـســاب ـقــن بـعـضـهــم لـلـبـعــض اآلخ ــر،
وم ـش ـهــد ي ــوح ــي ب ـع ــودة ال ـح ـكــم إلــى
مــا ك ــان عـلـيــه فــي تسعينيات الـقــرن
املـ ــاضـ ــي .ل ـك ــن ال ش ـ ــيء فـ ــي امل ـقــابــل
يدفع إلى القول إن الحريري سيكون
امل ـس ـت ـف ـيــد األول م ــن هـ ــذا ك ـل ــه .فهو
حتى اآلن الخاسر األول الذي يخفي
ً
فــي ظله صفًا طــويــا مــن الخاسرين
تـتـقــدمـهــم ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة .يمكن
الـحــريــري أن يــواصــل الـتـظــاهــر بأنه
الــرئ ـيــس ال ـق ــوي ل ـل ـح ـكــومــة ،ويـمـكــن
ُ
سم َعه ما يريده.
املجلس النيابي أن ي ِ
وال ش ـ ــك ف ـ ــي أن غ ـ ـيـ ــاب ال ـح ـم ــاس ــة
الـ ـع ــونـ ـي ــة ل ـف ـض ــح األيـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـس ــود
ً
ُيحبط قليال .إال أن مشاهدة رئيس
الـحــزب القومي الــوزيــر علي قانصو
وهـ ـ ــذا الـ ـك ـ ّـم م ــن ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـعــون ـيــن
ووزراء امل ــردة وح ــزب الـلــه يحيطون
ُبــال ـحــريــري مـتـبـسـمــن ،يــؤكــد أن ما
أ ِخ ـ ـ ــذ ب ــده ــاء دب ـل ــوم ــاس ـ ّـي هـ ـ ــادئ ال
ُيـسـتــرد إال بــدهــاء دبـلــومــاسـ ّـي أهــدأ.
ول ـعــل الــرئ ـيــس ف ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة هو
ال ــوح ـي ــد امل ـت ـص ــال ــح م ــع ن ـف ـســه إل ــى
درجــة يرفض فيها املشاركة في هذا
اإلذالل املتمادي لفريقه.

تكتل التغيير واإلصالح عن االتفاق،
وتحدث ثالثة منهم ،اعترض النائب
عاصم عراجي .وعليه ،جرى التوافق
ع ـل ــى ح ــق أي ن ــائ ــب ب ـط ـلــب ال ـك ــام،
وإن كــان قــد شطب اسـمــه عــن الئحة
طــالـبــي ال ـك ــام .وك ــان الــرئـيــس نبيه
ً
ب ــري قــد ب ــدأ بتعيني ن ــواب ب ــدال من
النواب الذين أصبحوا وزراء ،وأشار
إلى أن «نسخة البيان املوجودة بني
أي ــدي ال ـن ــواب فـيـهــا بـعــض األخ ـطــاء
املطبعية ،أو بـعــض ال ـع ـبــارات التي
سقطت سهوًا ،مطالبًا باستبدالها»،
وهـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ع ـ ـبـ ــارة «امل ـن ـط ـق ــة
ً
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،بـ ـ ـ ــدال مــن
امل ـنــاطــق امل ـت ـنــازع عـلـيـهــا م ــع الـعــدو
اإلسرائيلي».

ميشال فرعون ،في الشكل ،هو نائب ووزير .أما في
أعمال يبحث عن الصفقة األنجح.
فهو رجل
المضمون،
ّ
ّ
من هذا المبدأ ،تنقل من صف اللقاء التشاوري والصداقة
مع رجال االستخبارات السورية في لبنان ،إلى صف «ثورة األرز»
والحلف مع القوات اللبنانية ،مع الحفاظ على الحلف مع
حماة مقعده الكاثوليكي ُفي ّ بيروت األولى.
آل الحريري،
ٌ
فرعون هو مثال للسياسي اللبناني الذي تمكنه «غريزة البقاء»
من االستمرار في الحكم بصرف النظر عن الحاكم .فتراه
الوحيد من بين «مستقلي قوى  14آذار» الذي تمكن من
مقعد له في العهد الجديد
حجز
ٍ
ليا القزي
ف ــي ع ــام  ،١٩٩٦بـحــث الــرئ ـيــس الــراحــل
رف ـي ــق الـ ـح ــري ــري ف ــي ك ـت ــاب ال ـع ــائ ــات
ال ـب ـي ــروت ـي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ع ــن شـخـصـيــة
كاثوليكية ُيــرشـحـهــا إلــى االنـتـخــابــات
النيابية ،فوجد أمــامــه ميشال فرعون.
ع ـ ــدم ت ـق ــدي ــم الـ ـن ــائ ــب الـ ــراحـ ــل ن ـصــري
امل ـع ـلــوف تــرشـيـحــه م ــن ج ــدي ــد ،ورغـبــة
ال ـحــريــري فــي «خ ـلــق» زعــامــة بيروتية
فــي وجــه زعــامــة آل سـكــاف الــزحــاويــة،
ح ـصــرا ال ـخ ـيــارات بــوريــث إح ــدى أقــدم
العائالت التي وصلت إلى بيروت منذ
العهد العثماني« .رأس املال خضع في
وق ــت ك ــان املـجـتـمــع اآلتـ ــي م ـنــه يــرفــض
الخضوع» ،كما يقول أحد السياسيني
ّالبيروتيني املناوئني لفرعون .صحيح
أن ـ ـ ــه ك ــان ــت قـ ــد م ـ ـ ـ ّـرت  ٤س ـ ـنـ ــوات عـلــى
«امل ـقــاط ـعــة املـسـيـحـيــة» الن ـت ـخــابــات ال ـ
 ،١٩٩٢لكن املواجهة مع سلطة الوصاية
الـ ـس ــوري ــة ك ــان ــت ال تـ ـ ــزال ف ــي أوجـ ـه ــا.
الحريري أبرز حلفائها ،وفرعون أصبح
صديقًا لها .ال يضيع ابن األشرفية أبدًا.
ُ
فأينما يكمن موقع القوة يكن .من أجل
ال ـس ـل ـطــة ،ال ـت ـحــق ب ـخــط ال ـح ــري ــري ،مع
ّ
كــل مــا كــان ُيمثله فــي التسعينيات من
ـاه مــع الـ ــدور ال ـس ــوري .فــي ال ـ ــ،٢٠٠٥
ت ـمـ ٍ
«رك ــب مــوجــة  ١٤آذار الـشـعـبـيــة» ،كما

يـقــول عضو فــي أمانتها الـعــامــة ،علمًا
بأن فرعون كان في الجبهة املقابلة .فقد
شارك في تشرين األول  ٢٠٠٢في الغداء
الـتـكــريـمــي ال ــذي أقــامــه ال ــوزي ــر غطاس
خـ ــوري ع ـلــى ش ــرف ال ـل ـقــاء ال ـت ـشــاوري
الذي أنشئ برعاية سوريا في وجه لقاء
قــرنــة شـهــوان .وهــو لــم يكن يــومــا جــزءًا
من لقاء البريستول .لكنه اليوم الوحيد
من «مستقلي  14آذار» الذي أخذ ُيصفق
لخيار تبني ترشيح العماد ميشال عون
إلــى رئــاســة الجمهورية مــن مـقـ ّـر حزب
الـقــوات اللبنانية .سبق العونيني إلى
رفع صور رئيس الجمهورية للمباركة
بانتخابه ،فيما ال يــزال صــدى كلماته
يتردد في األشرفية ،محذرًا من انتخاب
«حـلـيــف ح ــزب ال ـلــه» فــي الـنـيــابــة .وهــو
كــان منذ أيــام في معراب ،يشكر رئيس
ّ
القوات سمير جعجع على دعمه لتسلم
حقيبة وزارية من جديد .ميشال فرعون
هو نموذج لهذه الطبقة السياسية التي
ُ
ت ـح ــاف ــظ ع ـلــى وج ــوده ــا مـهـمــا تـبــدلــت
العهود وأيًا تكن طبيعتها.
ب ــامل ـع ـن ــى ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـت ـق ـل ـي ــدي ،لـيــس
ً
فرعون دخيال على عالم السياسة .والده
بيار ّ
وعمه هنري شغال مواقع نيابية
ووزاريـ ــة منذ عــام  .١٩٢٩العائلة التي
لعبت دورًا أساسيًا في بيروت ،خاصة
فــي األربـعـيـنـيــات والخمسينيات ،هي

أقــرب إلــى مرجعية بيروتية منها إلى
زعامةُ .ينافسهم كاثوليكيًا آل سكاف،
زعماء البقاع في حينه ،فأراد آل فرعون
دائمًا إثبات زعامتهم وامتدادهم خارج
ٌ
بـ ـي ــروت .مـ ـث ــال ع ـلــى ذل ـ ــك ،ن ـقــل هـنــري
ف ــرع ــون تــرشـيـحــه ال ـن ـيــابــي ع ــام 1947
إلى زحلة ،ما اضطر جوزف سكاف إلى
الترشح في الجنوب لتجنب املواجهة.
غــال ـبــا م ــا ك ــان ــت زع ــام ــة عــائ ـلــة منهما
مرتبطة بــاألخــرى .تـتـقـ ّـدم األول ــى حني
تتراجع الثانية ،والعكس .هذه العالقة
التنافسية ،كانت جزءًا من التركة التي
حصل عليها وزير السياحة السابق بعد
دخوله إلى السلطة .فهو أيضًا «عينه»
على التوسع بقاعًا واالستفراد بزعامة
الطائفة .هناك العديد من الفروقات بني
ّ
العائلتني «الكاثوليكيتني» ،أبرزها أن
زعامة سكاف جماهيرية ،على العكس
مـ ــن فـ ــرعـ ــون ال ـ ـ ــذي ل ـي ــس ل ــدي ــه عــاقــة
مباشرة مع الناس .النظرة إلى األحزاب
السياسية ميزت إحداهما عن األخــرى
أيضًا .فرعون يتعامل مع السلطة وفق
منطق ال ـعــرض والـطـلــب ،فـيــرضــى بــأن

نسج عالقات مع
األوصياء السوريين على
لبنان ،وكان صديقًا
لغازي كنعان

يستفيق فــي الـحـكــومــة الـحــالـيــة وزيــر
دولــة للتخطيط (أعلن أنــه ال يعرف ما
تـعـنـيــه ه ــذه امل ـه ـمــة) بـعــدمــا ن ــام وزي ـرًا
ّ
للسياحة .أما آل سكاف ،فال يملون من
ترداد شعارات على نسق «سيادة قرار
ُ
زحلة» ،رافضني أن تحدد لهم األحــزاب
حصتهم ووزنهم السياسي.
نــائــب ب ـيــروت األول ــى «لـيــس سياسيًا،
ب ــل ت ــاج ــر ي ـت ـصــرف وف ـق ــا ملـصـلـحـتــه»،

ُ
فرعون هو نموذج للطبقة السياسية التي تحافظ على وجودها مهما تبدلت العهود (هيثم الموسوي)

بحسب مصدر ّ
مقرب من الرئيس سعد
ال ـح ــري ــري .وص ــف ف ــرع ــون بــال ـتــاجــر ال
يــأتــي مــن بــاب ّ
ذم ــه .املقصد هــو الربط
بني دوره كرجل أعمال يبحث عن عقد
الصفقات الناجحة ،وانعكاس ذلك على
رؤيـ ـت ــه لـلـعـمــل ال ـس ـي ــاس ــي .ال ينفصل
ذل ــك ع ــن ت ــاري ــخ عــائ ـل ـتــه ال ـت ــي ّأس ـســت
أول مصرف خــاص فــي لبنان «فرعون
وشيحا» (اشتراه أخيرًا بنك بيبلوس)
وتــرأســت مــرفــأ ب ـيــروت وم ـيــدان سباق
الخيل .وهــو كــان مساهمًا فــي مصرف
الـعــائـلــة وي ـت ــرأس الـعــديــد مــن مجالس
إدارات الشركات.
نـ ـس ــج ع ـ ــاق ـ ــات أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ج ـ ـيـ ــدة مــع
«األوص ـ ـي ـ ــاء» الـ ـس ــوري ــن ع ـل ــى ل ـب ـنــان.
ال ـب ـع ــض ي ـق ــول إن ب ــواب ــة عـ ـب ــوره إل ــى
س ـ ــوري ـ ــا ك ـ ـ ــان «رجـ ـ ـ ــل األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال» ع ـهــد
ب ــارودي .والـبـعــض اآلخ ــر ،ممن عايش
ت ـل ــك امل ــرحـ ـل ــة ،ي ـ ــرى أن فـ ــرعـ ــون دخ ــل
س ــوري ــا «خ ـل ــف رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ومــن
خ ـ ـ ــال الـ ـثـ ـن ــائ ــي عـ ـب ــد ال ـح ـل ـي ــم خ ـ ــدام
وحـ ـكـ ـم ــت ال ـ ـش ـ ـهـ ــابـ ــي» .ك ـ ـ ــان ص ــدي ـق ــا
لرئيس شعبة االسـتـخـبــارات السورية
في لبنان ( ١٩٨٢ـ  )٢٠٠١الراحل غازي
كنعان .وتــوطــدت عالقتهما ألن الرجل
األم ـن ــي «ل ــم ي ـكــن يـسـتـسـيــغ آل سـكــاف
ب ـس ـب ــب ت ـح ــري ــض ب ـع ــض ال ـف ـع ــال ـي ــات
الزحلية عليهم ،فــأراد تقوية شخصية
كاثوليكية فــي وجههم» .تعيني رستم
غــزالــة خلفًا لـكـنـعــان« ،وانـفـتــاحــه على
يعن «الـتـعــرض لوجود
آل سـكــاف» ،لــم ِ
الذي لم َّ
يد ِع يومًا أنه
فرعون السياسي
ثقل كاثوليكي خ ــارج ب ـيــروت ،إال بعد
اغتيال الحريري وبروز  ١٤آذار».
يصف أحد سياسيي األشرفية فرعون
بأنه «مثال الرجل األرستقراطي الذي
يـمـلــك املـ ــال ،ولـكـنــه يــوظــف الـقـلـيــل من
مــالــه ف ــي ال ـش ــأن الـ ـع ــام» .ك ــان ُيـعــاونــه
م ــادي ــا ،بـ ـص ــورة غ ـيــر م ـب ــاش ــرة ،رجــل
األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال نـ ـبـ ـي ــل صـ ـ ـحـ ـ ـن ـ ــاوي واب ـ ـنـ ــه
أنـطــون (رئـيــس مجلس إدارة مصرف
«س ــوس ـي ـي ـت ـي ــه ج ـ ـنـ ــرال فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان»).
ففرعون كــان يــرى «أن الذين يخدمهم
آل صـحـنــاوي سـيـصـبــون فــي رصـيــده
في النهاية» .إلى أن ّ
فرقت االنتخابات
االختيارية األخيرة ما جمعه حلف ١٤
آذار «بعد أن تبني ألنطون صحناوي
ّ
أن فرعون الذي بدأ ينفتح على التيار
الوطني الحر ال يستشيره في اختيار
املــرشـحــن» .وقــد تمكن صحناوي من
«اس ـت ـم ــال ــة م ـخ ـت ـ َـاري ــن م ــن أصـ ــل ستة
رش ـح ـهــم فـ ــرعـ ــون» .ي ــذك ــر الـسـيــاســي
ّ
ذلك ،مع علمه أن صحناوي قادر على
«إحــراج الوزير وليس الفوز عليه ،ألن
املـعــركــة مــرتـبـطــة أيـضــا بالتحالفات»
التي ال يبدو أنها ستأتي على حساب
ت ـم ـث ـيــل فـ ــرعـ ــون الـ ـنـ ـي ــاب ــي .فــال ـع ـضــو
ال ـســابــق ف ــي ال ـل ـقــاء ال ـت ـش ــاوري (وه ــو
غير اللقاء املذكور أعاله) الذي «قاده»
الرئيس السابق ميشال سليمان عرف
كـيــف يظهر لـلـنــاس أن ــه نــائــب مستقل
عن األحــزاب ،بالتنسيق مع الحريري،
«إلـ ـ ـ ــى أن أص ـ ـبـ ــح رم ـ ـ ـ ـزًا ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات فــي
األشرفية ويعطي مشروعية لالئحتها
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة» .ي ـ ـهـ ـ ّـم ثـ ـن ــائ ــي ال ـت ـي ــار
وال ـقــوات أن يـبــرزا أسـمــاء «مستقلني»
يؤيدون تحالفهما ،دحضًا لالتهامات
بأنهما يعمالن على إقصاء كل من ال
يدور في فلكهما.
تـضـحــك م ـص ــادر رف ـي ـعــة امل ـس ـتــوى في
تيار املستقبل حني تتحدث عن فرعون:
«زار معراب ،وشكر جعجع على توزيره.
لكن حني تقول القوات إن كتلتها تضم
ّ
 ٣وزراء ،ف ـه ــذا ي ـع ـنــي أن ف ــرع ــون مــن
حصتنا» .ففي البدء كانت عالقة فرعون
مع رفيق الحريري ،ليتحول بعدها إلى
ٍّ
حــريـ ٍّ
حريري
ـري صديق للسوريني ،ثم
ضمن تحالف  ١٤آذار ،وحــريـ ٍّ
ـري مؤيد
لـلـتــوافــق الـعــونــي ـ ـ ال ـقــواتــي ،وحــريـ ٍّ
ـري
ـ ـ قــواتـ ٍّـي فــي الـحـكــومــة ال ـجــديــدة .يبدو
التحالف مع آل الحريري الثابت الوحيد
في حياة وزير الدولة ،والصفقة األربح
في مسيرته السياسية.

