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تقرير

العودة أبغض الحالل :الحريري «راجع»؟
روايتان في تيار المستقبل
حول عودة الرئيس سعد
الحريري إلى لبنان قبل عيد
الميالد .الروايتان ال تؤكدان
«الرجعة» وال تنفيانها.
ثمة من َ
لكن ّ
ينصح الرجل
بالعودة مع «مكرمة»
سعودية أو من دونها
ميسم رزق

«وسطية» أن تكون زيارة النائب وليد
جنبالط (يرافقه ابنه تيمور والوزير
وائل أبو فاعور والنائب نعمة طعمة)
إل ـ ــى ال ـس ـع ــودي ــة تـ ـه ــدف إل ـ ــى إط ــاق
مـ ـب ــادرة سـيــاسـيــة م ــا ب ـشــأن الــوضــع
الداخلي اللبناني .وأكدت املصادر أن
زيارة جنبالط متصلة بعالقته بحكام
الرياض ،وخاصة بعد االستياء الذي
عـ ّـبــر عنه إثــر االسـتـقـبــال «الــرئــاســي»
ال ــذي حـظــي ب ــه رئ ـيــس ح ــزب ال ـقــوات
اللبنانية سمير جعجع.

ّ
«لكل غيبة عــودة» .بهذا «امل ـ ّـوال» ُيمني
أنصار الرئيس سعد الحريري أنفسهم
مــع كــل ي ــوم إضــافــي يعيشه «قــائــدهــم»
ُ
خ ــارج ال ـبــاد .ال تـفــارقـهــم الــرغـبــات وال
اآلمـ ـ ــال بـ ــأن امل ـس ـت ـق ـبــل أفـ ـض ــل ،وأن ما
يحصل مـنــذ فـتــرة لـيــس ســوى سحابة
صيف عابرة .ليس لدى أي منهم تصور
واض ــح ملــا سـيـكــون عـلـيــه وض ــع الـتـيــار
في املقبل من األيــام .لكنهم يتشاطرون
ال ـه ــواج ــس م ــع م ــا يـ ـت ــردد ع ــن تـجــاهــل
امل ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ّـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة لــوضــع
ال ـحــريــري وســنــة ل ـب ـنــان .حـتــى أول من
أم ـ ـ ــس ،ك ــان ــت ال ـ ــروات ـ ــب وامل ـس ـت ـح ـقــات
ّ
(املجمدة منذ سبعة أشهر) هي الحديث
الوحيد الذي يتبادله موظفو مؤسسات
الحريري ،حتى كادت «خنقتهم» املالية
تنسيهم فــرضـيــة «رج ــوع ــه» .ول ـكــن ،ما
إن نقلت صحيفة «األن ـب ــاء» الكويتية،
اإلثـ ـن ــن املـ ــاضـ ــي ،أن «الـ ـح ــري ــري أب ـلــغ
ق ـي ــادات فــي فــريــق  14آذار أن ــه سيعود

قــريـبــا إل ــى ب ـي ــروت ،وس ـت ـكــون ل ــه فيها
ّ
مـحــطــة طــويـلــة قـبــل امل ـيــاد ،وأن األزم ــة
امل ــال ـي ــة تـتـجــه ن ـحــو الـحـلـحـلــة قــري ـبــا»،
حتى استفاقت الحاجة إلى هذا الظهر
ال ـح ــاض ــر ل ـل ــدع ــم ف ــي أي وقـ ـ ــت ،وغ ــاب
ّ
ال ـ ـسـ ــؤال ع ــن م ــوع ــد «الـ ـقـ ـب ــض» ل ـي ـحــل
ّ
محله االستفسار عن موعد العودة! فما
ّ
ه ــي صــحــة امل ـع ـلــومــات ال ـتــي تــداولـتـهــا
ً
الصحيفة؟ وهــل فـعــا ُبـلـغــت الـقـيــادات
اآلذارية بعودة قريبة للحريري؟
رواي ـ ـ ـتـ ـ ــان غـ ـي ــر م ـث ّـب ـت ـتــن داخ ـ ـ ــل ت ـي ــار
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ،ال ت ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدان وال ت ـن ـف ـي ــان
معلومات الصحيفة الكويتية .إحداهما
(ك ـم ــا وص ـل ــت إلـ ــى م ـســامــع ك ـ ــوادر فــي
ّ
يتحدث
التيار) تنقل كالمًا من اململكة
ع ـ ـ ــن «س ـ ـي ـ ــول ـ ــة مـ ــال ـ ـيـ ــة س ـ ـت ـ ـصـ ــل إلـ ــى
املــؤس ـســات ال ــزرق ــاء قـبــل نـهــايــة الشهر
ّ
ال ـ ـجـ ــاري ل ـت ـح ــل م ـع ـهــا األزمـ ـ ـ ــة امل ــال ـي ــة
املـتـفــاقـمــة مـنــذ أش ـه ــر» .وأخ ـ ــرى ،تـقــول
مصادر بارزة في التيار إنها «الفرضية
األقوى» ،ألن من نقلها شخصيات التقت
الحريري في باريس أخيرًا ،وهي الرواية
املطابقة ملا نقلته الصحيفة الكويتية.
ّ
إذ أكــدت هذه الشخصيات أن الحريري
أكـ ــد أم ــام ـه ــا «وج ـ ــود وع ـ ــود س ـعــوديــة
أكيدة بمساعدته ماليًا ،وأنه عائد بعد
امليالد ،وفي جعبته الكثير من السيولة
الكافية ّ
لسد كل العجز وتغطية النفقات
فــي مــراحــل الحـقــة» .وأش ــارت كــذلــك إلى
ّ
وربما
أن «عودته هذه ستكون طويلة،
دائ ـمــة لــن تقطعها إال س ـفــرات عـمــل أو
دعوات سياسية من الخارج»« .بأمانة»،
تـنـقــل امل ـص ــادر نـفـسـهــا م ــا وصـلـهــا من
أجواء ،من دون نفي أو تأكيد ،وال سيما
أن «ال أحد يضمن ّ
تبدل الظروف األمنية
والسياسية داخل البالد» .وربما ،ألنها

ب ــات ــت ت ـع ـيــش ع ـل ــى ق ــاع ــدة «ال ت ـبــالــغ
ُ
باألمل حتى ال تصاب بالصدمة»!
يدفع ذلك إلى السؤال عن سبب استفاقة
املـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـ ـغـ ــارقـ ــة ف ـ ــي وحـ ـ ـ ــول ال ـي ـم ــن
وس ـ ــوري ـ ــا ،فـ ـج ــأة ،ع ـل ــى إع ـ ـ ــادة تـعــويــم
«ط ـف ـل ـهــا املـ ـت ــروك م ـنــذ مـ ـ ـ ّـدة» سـيــاسـيــا
وماليًا؟
ّ
ّ
ك ــل م ــا ي ـت ــردد ع ــن ت ـخــلــي ال ــري ــاض عن
ّ
الـحــريــري ال يــأخــذه مـقــربــون مــن الرجل
ّ
على محمل ّ
الجد .يؤكد هؤالء أن «القرار
ال ـس ـعــودي ي ـعــود إل ــى أن األزمـ ــة املــالـيــة
كبرت إلى حد لم ُيعد ممكنًا تجاهله أو

األزمة ّالمالية كبرت
إلى حد لم يعد ممكنًا
للسعوديين تجاهله

تجاوزه» ،مع يقني اململكة بأن «األخطار
الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت ت ـن ـجــم ع ــن هـ ــذه األزم ـ ـ ــة ال
ُي ـم ـك ــن مـ ــداوات ـ ـهـ ــا بـ ـع ــاج ــات ن ـف ـس ـيــة،
ّ
ّ
ب ــل ب ـح ــل ع ـم ـلــي ي ـش ــكــل ح ــاف ــز ص ـمــود
الحريري األول في وجه خصومه» .وفي
اعتقادهم «ال ينبغي أن تكون مفاجئة
عودة التدخل السعودي على خط امللف
اللبناني» .فاململكة «تخشى اليوم على
نفسها من الساحة اللبنانية املنقسمة
ع ـل ــى ن ـف ـس ـهــا إزاء األزم ـ ـتـ ــن ال ـس ــوري ــة
والـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة» ،وت ـ ـ ــرى أنـ ـه ــا «هـ ـ ــي ال ـتــي
ستدفع الثمن مع الرئيس الحريري على

ّ
السنية ،وبالتالي ال ُيمكنها أن
الساحة
تنسى لبنان أو أن تغلق موقعها فيه».
ومع أن كل املعلومات الواردة حتى اآلن
حول «املكرمة» السعودية القريبة ،تشي
ب ــأن ال ـت ـنــاقــض وال ـغ ـمــوض ه ـمــا سـ ّـيــدا
املوقف ،تستبعد مصادر تيار املستقبل
األن ـ ـبـ ــاء الـ ـت ــي ت ـت ــداول ـه ــا ال ـص ــال ــون ــات
السياسية عن «عدم قدرة الرياض على
دفـ ــع األمـ ـ ـ ــوال ألج ـن ـح ـت ـ ّهــا ف ــي املـنـطـقــة
نتيجة الحرب التي تشنها على اليمن،
ُ ّ
والتي تكلف خزينة الدولة أكالفًا كبيرة،
ً
فضال عن أزمتها نتيجة انخفاض سعر
ّ
ال ـن ـفــط» ،إذ إن ذل ــك ال يـعـنــي «تخليها
عن دعمها للمعارضة السورية وال عن
وقوفها إلى جانب فريقها في لبنان».
مــع ق ــرب ه ــذه املـعـلــومــات مــن الــواقــع أو
ب ـعــدهــا ع ـن ــه ،حـقـيـقــة واحـ ـ ــدة ال ُيـمـكــن
إنـ ـك ــاره ــا ،ه ــي س ـق ــوط ره ـ ــان الــرئ ـيــس
املعارضة السورية
سعد الحريري على
ّ
(امل ـع ـت ــدل ــة) ال ـت ــي ل ــم تـ ُـحــقــق ل ــه أمـنـيـتــه
بــالـعــودة مــن طــريــق مـطــار دم ـشــق ،كما
كان ّ
يروج .هو سيعود حتمًا إلى لبنان،
إن كـ ــان ف ــي املـ ـي ــاد أو ق ـب ـلــه أو ب ـعــده
ب ـف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ،ل ـك ــن م ــن ط ــري ــق م ـطــار
ب ـيــروت ال ــدول ــي ،ب ـمــال س ـعــودي أو من
دونــه ،وذلــك ألن ّكل خيار من الخيارات
املتاحة أمامه ُيمثل معضلة أيضًا .طول
غـيــابــه يـقـلــب ال ـش ــارع عـلـيــه .وع ــدم دفــع
املستحقات سـيــؤدي إلــى انـفـجــار كبير
فــي وج ـهــه .وب ـق ــاؤه حـيــث هــو لــم ّ
يغير
ف ــي واقـ ــع ال ـح ــال ش ـي ـئــا .الـ ـع ــودة تبقى
أبغض الحاللّ ،
وثمة من ينصح الشيخ
سعد بالعودة ،بـ «مكرمة» سعودية أو
من دونها ،ألنه «بمكوثه الطويل خارج
ال ـب ــاد يـقـطــع آخ ــر خ ـيــط ات ـص ــال بينه
وبني جماعته».

ــى صورة إتفاق فيينا
عــاقــة لهم بــاالســام .ينبغي فرض
الحل في سوريا ،وهذا يتوقف على
س ــت دول ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ـق ــري ــر ه ــذا
الـ ـح ــل» .وس ـ ّـم ــى بـ ــري الـ ـ ــدول الـســت
وهـ ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وروس ـي ــا
واوروبا وايران وتركيا والسعودية.
وق ــال« :عندما يـفــرض الـحــل تنتهي
ال ـ ـحـ ــرب الن ال ـ ـسـ ــاح واالمـ ـ ـ ـ ـ ــدادات
يتوقفان عن املسلحني واالرهاب».
واستشهد بتجربة اتفاق الطائف في
لبنان «حيث واجهة التسوية نواب
لبنانيون بينما االفــرقــاء الدوليون
س ـهــروا عليها مــن تـحــت ال ـطــاولــة».
وقـ ــال ان ال ـش ــرق االوس ـ ــط «ي ـمــر في
ازم ـ ــات خ ـط ـيــرة جـ ــدا ،وك ــل ال ـب ـلــدان
العربية او معظمها تعيش احداثا
دامية ما عدا لبنان والحمدلله».
ب ـعــد االج ـت ـم ــاع ع ـقــد بـ ــري مــؤت ـمــرا
ص ـح ــاف ـي ــا م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره الـ ــرومـ ــانـ ــي
الـ ــذي رح ــب ب ــه كـ ــ»واح ــد م ــن افـضــل
اصــدقــاء رومــانـيــا» .وقــال ان الــزيــارة
تصادف الذكرى الخمسني للعالقات
الديبلوماسية الرومانية ـ اللبنانية،
مرحبا بــاقـتــراح بــري توقيع مذكرة
ت ـف ــاه ــم بـ ــن الـ ـب ــرمل ــان ــن ال ــروم ــان ــي
واللبناني .وقــال ان الحديث تناول
«ال ـ ـ ـنـ ـ ــواحـ ـ ــي االم ـ ـن ـ ـيـ ــة والـ ــاج ـ ـئـ ــن
السوريني ال سيما في لبنان واالردن
وتركيا ،ولكن يبقى العدد االكبر في
لبنان نسبة الى عدد سكانه».
وتحدث بــري عن التعاون التجاري
واالقتصادي بني البلدين ،ودعا الى
زي ـ ــادة االس ـت ـث ـم ــارات ف ــي رومــان ـيــا،
وت ـ ـطـ ــرق ال ـ ــى ت ـس ـه ـيــل ال ـت ــأش ـي ــرات
«ال ـ ـتـ ــي ب ـح ـث ـنــا ف ـي ـه ــا فـ ــي م ـنــاس ـبــة
وجـ ــود رئ ـيــس الـحـكــومــة الـ ــذي يعد
مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع عـ ـ ـ ــدة ل ـت ـس ـه ـي ــل اع ـ ـطـ ــاء
التأشيرات للبنانيني .بالنسبة الى
االهـتـمــام بـمــوضــوع الــاجـئــن ،كــان
اي ـض ــا م ــرك ــزا ع ـل ــى ال ـح ــل ال ـن ـهــائــي

وجبات آمنة
لـفــت الــرئـيــس نبيه ب ــري االجـ ــراءات
االم ـ ـن ـ ـيـ ــة امل ـ ـ ـشـ ـ ــددة ال ـ ـتـ ــي اح ــاط ــت
بــزيــارتــه .لــم تقتصر على املواكبة،
وال ع ـل ــى ت ـش ــدي ــد الـ ـح ــراس ــة عـلــى
جناحه وعند باب غرفته حتى ،بل
كــان املـســؤولــون الــرومــان املولجون
تـلــك االجـ ـ ــراءات« ،ي ـتــذوقــون» سلفا
ّ
الوجبات التي تقدم اليه للتحقق من
انها «آمنة» قبل االذن بادخالها الى
جناحه.

الــذي ال يتم اال بالحل السياسي في
سوريا .ورومانيا كانت السباقة الى
فهم حقيقة هــذا املوضوع عندما لم
تقفل سفارتها في دمشق.»،
وردا على ســؤال قــال« :مــا تتحدثون
عـنــه عــن تــدفــق الــاجـئــن الـســوريــن
الــى اوروب ــا ،فــان عــدد هــؤالء اقــل من
م ـئــة ال ـ ــف ،بـيـنـمــا ي ــوج ــد ف ــي لـبـنــان
وحـ ـ ـ ــده اك ـ ـثـ ــر مـ ــن م ـل ـي ــون ــي الجـ ــىء
بــن س ــوري وفلسطيني» .واض ــاف:
«اوروب ـ ــا هــي االق ــرب الـيـنــا ،وعليها
ان ت ـض ـغــط ل ـح ــل س ـي ــاس ــي ،وال ـح ــل
الذي حصل مع ( 1+5االتفاق النووي
االي ــران ــي) ليس بعيدا مــن الـحــل في
سوريا».
ب ـ ـعـ ــد املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ح ـضــر
ب ــري لبعض الــوقــت اح ــدى جلسات
البرملان الروماني التي كان يرئسها
نـظـيــره .ثــم اجـتـمــع بــرئـيــس مجلس
الشيوخ كالني بوسكو.

Banque de l’Industrie et du Travail SAL
and Near East Commercial Bank SAL
Acquisition - Merger

Following Banque du Liban’s approval, Banque de l’Industrie
et du Travail SAL (“BIT”) and Near East Commercial Bank
SAL (“NECB”) have the pleasure to announce that the NECB
shareholders have swapped their shares with shares in BIT,
leading to the creation of one group of shareholders in BIT.
The new group of BIT shareholders comprises the Bustani,
El Khazen families, Mr. Carlos Ghosn, the Mecattaf, Mikati,
Saradar, Shammas, and Wiederkehr families, with the
former NECB shareholders holding in aggregate 51% of BIT.
The new group brings signiﬁcant complementary strengths
and is under the management of Mr. Mario Saradar. With a
consolidated equity base exceeding USD 200 million and
total assets of USD 1.6 billion, the new group will offer an
integrated range of premier ﬁnancial services specializing in
the ﬁelds of Private, Commercial, and Retail Banking.
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