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سياسة

الحريري ـ عون؟
طرف في تيار املستقبل ينتظر عودة
الحريري من إجازته إلــى بيروت هذا
األس ـبــوع ،ومــا وصــل إلـيـنــا ،أن هــؤالء
يتوقعون أن يكمل الحريري باملسار
الذي بدأه في آخر تواصل بني القنوات
ّ
في املستقبل والتيار» .إل أن املصادر
ال تبالغ في التفاؤل ،خصوصًا حول
مــا ي ـتـ ّ
ـردد عــن «س ــوء عــاقــة الحريري
ب ــالـ ـسـ ـع ــودي ــة» ،وانـ ـتـ ـظ ــار ال ـح ــري ــري
لــإشــارات السعودية ،فــي وقــت يــزداد
فيه «الجفاء» بني الطرفني أو «ارتفاع
م ـن ـس ــوب ع ـ ــدم االكـ ـ ـت ـ ــراث ال ـس ـع ــودي
للحريري ولبنان».
ّ
م ــن جـهـتـهــا ،ت ــؤك ــد م ـص ــادر وسـطـيــة
ل ــ«األخ ـب ــار» أن ــه «ل ــم يـطــرأ أي تعديل
على ً موقف الحريري أو السعودية»،
الفـتــة إلــى أن «السعوديني منشغلون

ع ــن ل ـب ـن ــان ،والـ ـح ــري ــري ل ـيــس م ـقـ ّـي ـدًا
ب ـم ــوق ــف ال ـس ـع ــودي ــة ف ـح ـســب ف ــي مــا
ّ
ّ
خص موضوع الجنرال عون» .وتؤكد
املـ ـص ــادر أن «ال ـح ــري ــري ي ـح ـتــاج إلــى
الــدعــم الـسـعــودي طبعًا للسير بعون
رئ ـي ـس ــا ،ل ـك ـنــه ل ــن ي ـس ـيــر بــال ـت ـســويــة
وح ـ ـ ـ ــده ،إذا لـ ــم يـ ـج ــد أن كـ ــل الـ ـق ــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة تــدع ـمــه ف ــي ه ــذا ال ـخ ـيــار،
ً
ف ـضــا ع ــن تـحـضـيــر ش ــارع ــه لـخـطــوة
ك ـ ـهـ ــذه ،وهـ ـ ـ ــذا عـ ـك ــس ال ـ ــواق ـ ــع اآلن».

ّبري للسنيورة :أنت
تقطع طريق الحريري
إلى رئاسة الحكومة

وت ـض ـي ــف امل ـ ـصـ ــادر أن «االت ـ ـصـ ــاالت
األخـيــرة بني وسطاء الحريري وعون
ك ــان ــت هــام ـش ـيــة ،وال يـمـكــن أن تنتج
تـ ـس ــوي ــة» .وت ـل ـ ّـم ــح امل ـ ـصـ ــادر إلـ ــى أن ــه
ً
«فـضــا عــن غـيــاب الــرضــى أو الرفض
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي لـ ـ ـع ـ ــون ،ل ـ ــدى الـ ـح ــري ــري
أزم ــة داخ ــل ال ـت ـيــار ح ــول ع ــون ولــديــه
أزم ــة ب ـ ّـري والـنــائــب سليمان فرنجية
وإن أعلن
والنائب وليد جنبالط ،الذي ّ
ّ
الوقت وفض أي
أنه يؤيد عون لكسب ّ
لكنه وقــت الجدّ
اشتباك مع الجنرال،
سيكون في الفريق اآلخر».
ّ
هي إذًا أزمة مركبة لدى فريق الحريري
وتيار املستقبل ،تمنع اللبنانيني من
اق ـت ـنــاص فــرصــة ال ـت ـســويــة الــداخـلـيــة
اللبنانية والوصول إلى ملء الشغور
ف ــي رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة ،ف ــي الــوقــت
الـ ـ ـ ــذي ت ـن ـش ـغ ــل فـ ـي ــه ال ـ ـ ـ ــدول ال ـك ـب ــرى
واإلقليمية بإدارة الحرب على األرض
ً
السورية والعراقية واليمنية ،وصوال
إلى ...أوكرانيا!
أم ـن ـيــا ،أع ـلــن الـجـيــش الـلـبـنــانــي أمــس
قـ ـي ــام م ــواق ـع ــه ف ــي وادي ح ـم ـ ّـي ــد فــي
ج ــرود بـلــدة عــرســال املـحـتـلــة مــن قبل
الجماعات اإلرهابية ،بإطالق النيران
ّ
ع ـلــى مـسـلـحــن ح ــاول ــوا ال ـت ـســلــل من
الجرود باتجاه البلدة ،من دون إعالن
تفاصيل أخرى.
(األخبار)

الزعامة!
هذه التساؤالت» ،لكن الوقوف عندها
ّ
متعددة:
يقود إلى نتائج
ً
أوال :اذا ق ـ ـ ـ ــررت املـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ش ـ ـ ــراء ش ــرك ــة «سـ ـع ــودي
أوجـ ـي ــه» ،املـ ـم ـ ّـول األول ل ـكــل مـشــاريــع
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،فـ ـه ــذا ي ـع ـن ــي أن ال ـع ــاق ــة
اإلقتصادية بني الحريري واململكة قد
انتهت .وبالتالي فهو بات مجبرًا على
الـبـحــث عــن س ــوق عـمــل السـتـثـمــاراتــه،
وربما تكون تركيا وجهته.
ثــان ـيــا :تـبـقــى ال ـعــاقــة مــع تــركـيــا أكـثــر
اس ـ ـت ـ ـق ـ ــرارًا ،ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـت ـخ ـب ــط ال ـ ــذي
تـعـيـشــه امل ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة
في املنطقة .وبالتالي ُيمكن الحريري
أن يــرى في األتــراك حاضنة بديلة عن
النظام السعودي .بما معناه ،أن ينقل
الـحــريــري ج ــزءًا مــن أوراق ــه السياسية
إل ـ ـ ــى ال ـ ـسـ ــاحـ ــة ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة ،بـ ـحـ ـث ــا عــن
مكتسبات لــم تعد اململكة ق ــادرة على
توفيرها.
ثالثًا :بعد محاولة اإلنـقــاب الفاشلة
ضد نظام أردوغان ،وإلى جانب الدور

الصورة الرمزية مع
رؤساء الدول تعطي
الحريري شرعية
زعامتية في لبنان

ال ـس ـيــاســي وال ـع ـس ـك ــري ال ـ ــذي تــؤديــه
فــي ســوريــا ،تعتقد تــركـيــا أنـهــا باتت
ف ــي ح ــاج ــة إلـ ــى م ــوط ــئ قـ ــدم ف ــي عــدد
مــن الـ ــدول ومـنـهــا لـبـنــان .وه ــي الـيــوم
ع ـلــى ق ـنــاعــة ب ــأن ال ـط ــري ــق ال ــى لـبـنــان
سالكة أمامها ،وفي ظل محاولة مصر
ال ــدخ ــول عـلــى خ ــط األزمـ ــة السياسية
في لبنان ،من دون أن يكتب ملبادرتها
النجاح.
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السنة القادمة :برميل نفط بـ  150دوالرًا؟
عامر محسن
ّ
ّ
سعر النفط اليوم يقل عن خمسني دوالرًا للبرميل ،أي نصف
ما كان عليه قبل عامني .األسواق املالية تعتبر أن ًسوق ّالنفط
ما زالت في «تخمة»ّ ،
وأن العرض ال يزال كبيرا نسبة الى الطلب.
أضف الى ذلك الصعود املستمر للطاقات البديلة ،وعزوف
الشركات النفطية عن االستثمار في االنتاج ،ويصبح من
السهل أن نفهم ملاذا ال تتوقع األسواق ّعودة برميل النفط الى
وقت قريب .ال ّأن هناك من يحمل
قيمته ً ّأيام «الطفرة» في أي ّ ٍ
ّ
ّ
املثالية
ويصر على أننا نشهد تكون
تحليال مخالفًا،
الظروف ّ
ّ
ّ
ّ
أسعار النفط ً ،وأنها ستحصل أقرب مما نتوقع،
لقفزة في
ً
ٌ
خبير نفطي
وستكون سريعة وعنيفة وال مجال لعكسها.
وحساسة في شركات عاملية كبرى ّ
شغل مراكز عالية ّ
تحدث
احتمال االنفجار النفطي القادم (هو يعتبره
الى «األخبار» عن
ّ
ّ
املؤكد) ،محاججًا ّ
بأن
ويتكلم عنه بصيغة
مسألة محسومة ّ
أسبابًا بنيوية ستولد األزمة وتجعلها من طبيعة تختلف عن
ّ
ٌ
ّ
سعرية سبقتهاّ .
شرح ملخص
السطور التالية هي
ّأي دورة
لهذه الفكرة.
ّ
النفط :سلعة غير «مرنة»
ً
ّ
ٌ
ّ
بالنسبة
بداية ،هناك ّ مصطلح اقتصادي بسيط ولكنه جوهري ً
الى هذا النقاش .املصطلح هو «مرونة العرض نسبة الى
األسعار» ،وهي خاصية تختلف بني سلعة وأخرى« .مرونة
العرض» لسلعة ما تعني ببساطة :اذا ما ّ
تغيرت أسعار هذه
ّ
السلعة في السوق بسبب ّ
ّ
تغير العرض والطلب ،فما هو مقدار
«املرونة» في رفع أو خفض العرض (أو االنتاج) الخاص بهذه
السلعة لكي يتماشى مع األسعار؟ من هذه الزاوية ،هناك ٌ
ّ
سلع
بشكل شبه لحظي
مرنة للغاية ،يمكن رفع أو خفض انتاجها
ٍ
لإلستجابة ألي ّ
تغي ٍر في السوق ،كبعض االلكترونيات الخفيفة
ّ
صنف معي من الثياب ،يمكن
واملنسوجات (اذا ما ارتفع سعر
ٍ
ّ
بشكل سريع ،وإن انخفضت األسعار،
أن يزيد املصنع انتاجه
ٍ
سلع أخرى أو خفضه من دون
فمن السهل تحويل ٌ االنتاج الى ٍ
فجزء أساسي من عملية االنتاج يدوي ،وآالت
كلفة كبيرة ـ ـ
النسيج ليست باهظة الكلفة وال تحتاج ألن تعمل على الدوام
تحصل «فورات» في أسعار
بكامل طاقتها) .لهذا السبب ،ال
ً
ً
الـ»جينز» مثال ،وال يصبح فجأة سلعة نادرة تقف الناس في
طوابير لشرائها .هناك ،في املقابلٌ ،
ّ
«متوسطة املرونة» من
سلع
ٍ
جهة العرض ،كالقمح والذرة وبعض املنتجات الزراعية :يحدث
ٌ
موسم سيئ على املستوى العاملي ،فينخفض االنتاج وترتفع
ّ
األسعار ،ولكن ذلك سيحفز املزارعني ،السنة القادمة ،لزراعة
السلعة ّ
مساحات أكبر من هذه ّ
وسد فجوة الطلب .وقد يتوالى
ٍ
بشكل كبير ،ولكن هذا
األسعار
فترتفع
قحط
موسم
أكثر من
ٍ
ٍ
ّ
نادر و ،على املدى البعيد ،ستظل الفوارق في سعر القمح ضمن
هامش ّ
معي ،وسيالحق حجم املحصول أسعار السوق ،طاملا لم
تحدثٍ ّ
تغيرات ّبنيوية غير متوقعة ـ ـ في املناخ مثال .املغزى هنا
هو ّأن «مرونة الطلب» تساهم في تحديد شكل دورة األسعار في
قطاع ما ،وهل تكون مراحل االرتفاع والهبوط معتدلة وقصيرة،
أم ٍ ّ
متطرفة وقاسية؟
سلع معروفة ّ
جهة أخرى ،هناك ٌ
بأن العرض فيها «قليل
من ٍ
ّ
املرونة» الى ّ
حد استثنائي ،أبرزها النفط .من املمكن تعداد
ّ
التي تستخدم
أمثلة أخرى على هذه السلع ،كشرائح الذاكرة ّ
ّ
في الهواتف الذكية أو معالجات الكمبيوتر .وهذه ّكلها ،كالنفط
ً
والغاز ،تستلزم استثمارًا ّأوليًا هائال ومصانع تكلف مليارات
الدوالرات ،يستغرق بناؤها فترات طويلة (أربع أو خمس
سنوات على األقل إلنشاء مشروع نفطي كبير أو معمل شرائح
الكترونية) وهي ،حني تبدأ االنتاج ،ليس من املنطقي لها أن
ّ
تتوقف ،بل هي «مجبرة» على العمل بكامل طاقتها بغض النظر
ُ
عن حالة األسعار .هذه الصناعات ،لو تركت السوق على غاربها،
معرضة على ّالدوام ّ
ّ
ّ
سعرية كبرى :تدخل عدة مصانع
لهزات
لشرائح الكمبيوتر السوق في الوقت نفسهّ ،فيفيض العرض
على الطلب بكثير ،وتنكسر األسعار ،وقد تظل كذلك لسنوات
ّ
حتى يستوعب النمو الطبيعي لالستهالك فائض االنتاج.
ولكن ،حني يرتفع الطلب أخيرًا ،ستنفجر األسعار ّألنه ما من
ّ
فوري ،وقد تظل األسعار
بشكل
امكانية لتلبية الطلب الزائد
ٍ
ً
مرتفعة لسنوات حتى ينتهي بناء خطوط تصنيع جديدة تضخ
ّ
منتوجها في السوق .املعادلة نفسها تنطبق على سوق النفط،
حيث يستلزم الحقل النفطي سنوات عديدة قبل بدء االنتاج فيه،
ّ
ّ
بالضخ ،فأنت ال حافز لديك ّ
وحني تبدأ
للحد من مبيعاتك (حتى
ً
ولو كان املشروع ّبمجمله خاسرأ واألسعار منهارةّ ،فإن خفض
ً
االنتاج لن يعني ال مزيدًا من الخسارة ومدخوال أقل ،وانت لن
ّ
تؤثر بمفردك على حالة السوق).
نهاية الـ»كارتيل» :انطالق دورات األزمة
لهذه االسباب ،كانت أسواق النفط والبتروكيمياويات وأمثالها
ّ
تميل غالبًا الى نمط «الكارتيل» ،حيث ّ
يتم التحكم باألسعار
مركزي عبر تنسيق ّ
ّ
كمية العرض في السوق وتحديدها،
بشكل
ٍ
وعبر االحتفاظ بـ»قدرة انتاج احتياطية» ،غير مستخدمة ،من
املمكن توظيفها ـ ـ أو حجبها ـ ـ لتلبية أي زيادة مرحلية في الطلب
ّ
من دون إحداث خض ٍة في األسعار .هذا ،تحديدًا ،هو الدور الذي
ّ
كانت تلعبه «اوبك» حتى فتر ٍة قريبة (وقبلها ،حتى الستينيات،

ّ
ائتالف الشركات النفطية الكبرى) ،وهو ما حمى سوق النفط
ّ
ات أعنف بكثير من تلك التي شهدتها في املاضي .يقول
من هز ٍ
ّ
ّ
الخبير النفطي لـ»األخبار» إن املنطق الناظم لعمل «اوبك» لم يكن
ّ
ثمن ممكن لبرميل النفط ،بل إبقاء
محاولة
استحصال أكبر ٍ
األسعار فوق ٍّ
حد أدنى يسمح باستمرارية االستثمار في
ّ
االنتاج؛ فال تتوقف الشركات والدول عن تطوير حقول ومصادر
جديدة بسبب انخفاض األسعار ،وال تولد «فجوات زمنية» ـ ـ أي
مراحل طويلة ينعدم فيها االستثمار النفطي بسبب األسعار
املتهاودة ،ينتج عنها فترة موازية ،بعد سنوات ،ال يدخل فيها أي
جديد الى السوق.
انتاج
ٍ
ٍ
ّ
هذا ،تحديدًا ،هو ما يحصل اليوم ،يؤكد املسؤول النفطي ،مع
ّ
تخلي «اوبك» عن دور «الكارتيل» (وهو ٌ
دور كان قد تآكل
تدريجيًا بسبب االنتاج الكبير من خارج دول املنظمة)،
ً
ابتداء من عام  ،2014بإغراق السوق
وسياسة دول الخليج،
ّ
واالستغناء عن «قدرة االنتاج االحتياطية» ،التي طاملا مثلت
ّ
األسعار والتحكم بكمية النفط
الوسيلة األساس للتأثير على
ّ
املعروضة .حني انهارت األسعار ،توقف االستثمار تقريبًا في
مشاريع نفطية جديدة ،وهو ما تظهره حسابات الشركات
الكبرى واالنخفاض الهائل في ميزانياتها االستثمارية (وأكثر
ّ
موجه للحفاظ على مستوى االنتاج الحالي
هذه امليزانيات
وتعويض االنحدار الطبيعي ،وليس إضافة موارد جديدة).
«ناظم مركزي» كـ»اوبك»ُ ،سمح لألسعار باالنهيار
في غياب
ٍ
مشروع جديد أمرًا غير
أي
في
الخوض
تجعل
درجة
الى
ٍ
ّ
ً
وتمولهّ .تم
منطقي ،ومن املستحيل أن توافق عليه املصارف
ٍ
إكمال املشاريع التي كانت في طور اإلنشاء وقد شارفت على
ً
مثالّ ،
وتم شطب الباقي
االكتمال ،في العراق وكازاخستان
ونسيان املشاريع الضخمة التي كانت في مراحل التخطيط،
كالحفر في املياه العميقة مقابل البرازيل أو في الدائرة القطبية.
ّ
ال أحد يشعر ،الى اليوم ،بأثر غياب االستثمار ألننا ما زلنا
انهيار األسعار ،افتتاح مشاريع ّتم البدء ببنائها
نشهد ،رغم ّ
في مرحلة «الطفرة» .ولكن هذا الدفق سينتهي ،او هو شارف
مرحلة تدوم لسنوات ّ ال
على االنتهاء ،وسندخل قريبًا في
ٍّ
يوازي ّ
نمو االنتاج فيها نمو الطلب على النفط .حني يتحقق
هذا السيناريو ،وهذا ،بحسب الخبير النفطي ،مسألة وقت ال
أكثر ،سيكون األوان قد فات الستدراك األزمة ،ولن تكون هناك
ّ
من وسيلة ملنع األسعار من التحليق (حتى لو ارتفع الطلب
على النفط واألسعار اليوم ،وابتدأنا ببناء مشاريع نفطية
سنوات لتلبية الطلب الزائد).
جديدة غدًا ،فاألمر سيستغرق
ٍ
املسألة ال تحتاج الى انتعاش اقتصادي في الغرب أو آسيا يرفع
كبير ومفاجىء ،يضيف املصدر لـ»األخبار».
االستهالكّ بشكل
ظل االقتصاد ٍكما هو ،فهناك ّ
نمو طبيعي لالستهالك
حتى لو
ّ
في الصني والهند ،أقله بسبب الزيادة السكانية ،وهناك االنحدار
السنوي النتاج حقول النفط حول العالم ،والذي ّ
يتعي استبداله،
وهو يوازي وحده سبعة ماليني برميل يوميًا (أي أكثر بكثير
من كامل انتاج النفط الصخري األميركي في ّقمته) .حني يقترب
االستهالك العاملي من حدود االنتاج ،وتكتشف السوق أنه ال
لسنوات قادمة ،وال طاقة
توجد مشاريع جديدة «في األنبوب»
ٍ
انتاج احتياطية يمكن االستعانة بها المتصاص الطلب ،من
املفترض أن ترتفع األسعار بشكل ٍّ
حاد وسريع.
ٍ
مرحلة جديدة؟
ٌ
ما يجري اليوم ،اذًا ،هو في ظاهره سوق نفطية راكدة ولكنه،
في العمق ،يشبه اصطدام سيارتني ،تراه على وشك الحدوث
وسيلة ملنعه .هذه النبوءة ،لو كانت صحيحة،
أمامك ،ولكن ما من
ٍ
يمكن أن تفيد مضارب البورصة الذي يراهن على ارتفاع أسعار
ّ
السلع وانخفاضها ،ولكنها لن تنفع شركات النفط نفسها،
حتى ولو اقتنع اداريوها بأن األسعار تتجه الى انفجار :الوضع
املالي ألكثر هذه الشركات سيئ للغاية ودفاترها ّمثقلة بالديون،
نفط
واملصارف لن تقرضها مليارات الدوالرات في ظل أسعار ٍ
متهاودة .أما في الدول املنتجة ،فقد أجبر انخفاض األسعار
الحكومات على توجيه أكثر مدخولها النفطي لتغطية امليزانية،
ّ
فائض لإلستثمار .حني ترتفع األسعار مجددًا
ولم يتبق من
ٍ
ويعود االستثمار «منطقيًا» ،سيكون الوقت قد فات ،كما
ّ
شرحنا أعاله ،وأي اجراءات تؤخذ حينها (أو اليوم حتى) لزيادة
سنوات قبل أن تترجم في الواقع.
االنتاج ستستلزم
ٍ
مرحلة قصيرة في بداية عهد النفط ،كان للسوق
باستثناء
ٍ
النفطية ،على الدوامّ ،
«منسق مركزي»« .االخوات السبع» بداية،
أي الشركات الغربية الكبرى املهيمنة ،التي كان مسؤولوها
ّ
فيقررون كميات االنتاج ومصادره
بشكل دوري،
يجتمعون
ٍ
ّ
والسعر املبتغى فرضه .ثم انتقلت هذه املهمة الى «اوبك» ،التي
تنسيق يدخل
خسرتها بالتدريج .اليوم ،في غياب «كارتيل» أو
ٍ
قدرًا من «العقالنية» الى عمل ّ
ّ
سيتصرف برميل النفط
السوق،
ّ
كما تتنبأ النظرية االقتصادية لسلعة من هذا النوع :ارتفاع
ٌ
وكساد طويالن .تعدنا هذه
حاد في السعر وأزمة ،يليها ركود
ّ
ّ
السردية بأن نتحضر ،قريبًا ،لخض ٍة سعرية أعنف بكثير من
مرحلة جديدة في
سابقة نألفها ،وتكون فاتحة
أزمة الـ 73أو أي
ٍ
ٍ
عصر النفطّ .
يقدر املسؤول النفطي بأن سعر  200دوالر قد ال
حدث من هذا
يكون مستغربًا بعد  18شهرًا من اليومّ ،أما تأثير ٍ
النوع على الوضع السياسي في الشرق األوسط ،وسلوك الدول
الغربية في املنطقة ،فهو ما ال يمكن تقديره.

