
Fahd zijn elk goed voor 1,29 miljard.
De familie schoof Saad Hariri naar

voren als politiek erfgenaam. Hij
leidde de beweging die na zijn vaders
dood opkwam tegen de Syrische mili-
taire aanwezigheid in Libanon en was
van 2009 tot 2011 premier. Na een ka-
binetscrisis over de samenwerking
met het in Leidschendam gevestigde
Special Tribunal for Lebanon dat de
moord op zijn vader moest onderzoe-
ken, vertrok Saad Hariri. Hij bracht
zijn tijd vooral door in Saoedi-Arabië
en Frankrijk. In februari 2016 kwam
hij terug naar Libanon, volgens lokale
analisten om zijn positie als soenniti-
sche leider veilig te stellen.

De andere kinderen van Rafic Hariri
houden zich op de achtergrond. He t
beursgenoteerde Solidere, waarvan
de familie Hariri naar eigen zeggen 6
procent bezit, had in 2015 bezittingen
ter waarde van 2 miljard dollar.

Saad Hariri kreeg ook de leiding over
Saudi Oger. Zijn broer Ayman en twee
achterneven zitten eveneens in het
bedrijf. Broer Bahaa werd in 2008 uit-
gekocht. Saudi Oger is na bouwbedrijf
Binladin (inderdaad: familie van’) het
grootste bouwbedrijf van Saoedi-Ara-
bië. Het stond in 2015 nog op nummer
13 in een Forb e s-lijst van top private
companies making an impact in the
Arab world en was een van de popu-
lairste werkgevers van Saoedi-Arabië.

Met die populariteit is het nu ge-
daan. Werknemers klagen dat salaris-
sen en verzekeringen al acht maanden
niet worden betaald. „Ik moet van
vrienden en familie geld lenen om van
te leven”, laat Mohammad Ullah (35)
weten aan NRC, „en mijn zoontje in
Bangladesh kan niet meer naar school.
Saad Hariri is mijn grootste vijand”.

Het is niet voor het eerst dat Saudi
Oger in de financiële problemen zit.
Er zijn al langer berichten over achter-
stallige betalingen en in 2008 moest
het 35 procent van Oger Telecom ver-
kopen aan Saudi Telecom.

Scheuren in Hariri-imperium
Midden- Oosten

Het Saoedische bouwbedrijf
Saudi Oger, pijler van het
imperium van de Libanese
familie Hariri, lijkt op
omvallen te staan.

Door�onze�medewerker
Jannie�Schipper

BEIROET.�De legende gaat als volgt:
Libanees Rafic Hariri (1944–2 0 05 )
groeide op in een eenvoudig milieu in
geboortestad Sidon. In 1965 brak hij
zijn studie af en ging naar Saoedi-Ara-
bië. Daar bouwde hij na diverse mis-
lukkingen in recordtijd een hotel in de
stad Taëf. Hij was in één klap miljonair.
De toenmalige Saoedische kroonprins
Fahd was zó onder de indruk dat Hariri
een Saoedisch paspoort kreeg – en
meer koninklijke projecten.

De familie Hariri houdt die mythe
in stand, zegt politicoloog Ward Vloe-
berghs van Erasmus University Col-
lege Rotterdam, die onderzoek deed
naar hun politieke positie. „Maar ik
twijfel niet aan de basisfeiten: van
een n o b o dy werd Hariri een succesvol
zakenman en vervolgens politicus.”
Geholpen door de Saoedische ko-
ninklijke familie maakte hij van de
noodlijdende Franse bouwer Oger in
Saoedi-Arabië een miljardenbedrijf.

„Hariri laat het imperium van zijn
vader in de steek”, kopte de Libanese
krant Al -Ak h b a r onlangs. Saad Hariri,
de tweede zoon van Rafic Hariri, zou
met de Saoediërs onderhandelen
over een overname van Saudi Oger.
Werknemers ontvangen al maanden
geen salaris, onbetaalde rekeningen
stapelen zich op en de website is al da-
gen offline. Libanese kranten – vaak
van politieke tegenstanders – zinspe-
len steeds vaker op een bankroet.

Is dit het einde van het Hariri-impe-
r i u m?

Saudi Oger (omzet onbekend) was
niet alleen het begin van een zakelijk
imperium, het was ook de pijler van
H a r i r i’s politieke loopbaan. „Po l it i e k
in Libanon is een spel van familierela-
ties, confessionele banden en zake-
lijke belangen”, zegt Vloeberghs.

Terwijl Rafic Hariri zijn investerin-
gen verbreedde naar banken, media
en ICT, groeide zijn politieke rol. Hij fi-
nancierde tijdens de Libanese burger-
oorlog (1975-1990) liefdadigheidspro-
jecten en trad op als gezant van de Sa-
oediërs, als de soennitische belangen-
behartiger in de Libanese politiek.

In 1992 werd Hariri de eerste naoor-
logse premier van Libanon. Dat zou
hij tot 2004 blijven, met twee jaar on-
derbreking. Tijdens zijn regeerperi-
ode voerde Hariri economische her-
vormingen door, maar rees ook de

staatsschuld de pan uit. Met zijn be-
drijf Solidere investeerde hij in de we-
deropbouw van de hoofdstad. On-
danks de kritiek dat de stad onbetaal-
baar werd voor gewone mensen, werd
Rafic Hariri in binnen- en buitenland
het gezicht van het nieuwe Libanon.
Op 14 februari 2005 kwam Hariri om
bij een aanslag met een autobom.

Jongste miljardair ter wereld
Na zijn dood werd de zakelijke erfenis
verdeeld. Dochter Hind werd op haar
22ste de jongste miljardair ter wereld.
Oudste zoon Bahaa is volgens Forb e s
nu 2,2 miljard dollar waard en tweede
zoon Saad 1,65 miljard. Ayman en

Salarissen en verzekeringen
zijn volgens werknemers al
acht maanden niet betaald

Een�bouwvakker�van�Saudi�Oger,�in�een�woonverblijf�bij�de�Saoedische�hoofdstad�Riad.�Ook�hij�wacht�volgens�persbureau�Bloomberg�al�maanden�op�salaris.
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De crisis lijkt nu acuter. Saoedische
overheidsopdrachten drogen op door
de lage olieprijs. Volgens lokale media
heeft het bouwbedrijf 4 miljard dollar
aan financiële verplichtingen uitstaan
waaraan het niet kan voldoen. Daar-
naast zijn er aanhoudende geruchten
over mismanagement en corruptie.

De Saoedische overheid stelt dat de
betalingen aan Saudi Oger niet zijn
gestopt, maar dat de bank deze con-
fisqueert door de opgelopen schul-
den van het bedrijf. Opvallend is dat
de Saoedische overheid zegt getrof-
fen werknemers te zullen helpen met
een fonds én Saudi Oger boetes wil
opleggen voor het niet nakomen van
s a l a r i s ve r p l i c ht i nge n .

‘Een straf voor Saad Hariri’
Het gebrek aan steun door de Saoedi-
sche overheid wordt in sommige lo-
kale media beschreven als een straf
voor Saad Hariri, die onvoldoende in
staat zou zijn hun belangen tegenover
Hezbollah te verdedigen. Anderen
zeggen dat de Saoediërs het geld ge-
woon niet hebben om Saudi Oger bij te
staan. „Er is geen sprake van verwijde-
r i ng ”, denkt financieel analist Firas
Seniora van de Libanese Fransabank.
Bij het laatste Suikerfeest bad Saad
Hariri nog zij aan zij met de Saoedische
koning in Mekka. „Ze weten dat ze
geen alternatief hebben voor Hariri.”

De negatieve gevolgen van de crisis
bij Saudi Oger zijn al voelbaar bij an-
dere onderdelen van het zakenimpe-
rium. Eerder dit jaar klaagden werk-
nemers over onbetaalde salarissen bij
Future TV; veel advertentieinkom-
sten van Hariri’s mediakanalen ko-
men uit Saoedi-Arabië. „Al het andere
hangt van samen met Saudi Oger, van
Saoedische opdrachten tot Libanese
werkgelegenheid en politieke good-
w ill”, zegt Seniora. „De familie Hariri
zal er alles aan doen om te zorgen dat
Saudi Oger niet onderuitgaat. Het is
hun belangrijkste visitekaartje.”


