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انتهاء أزمة السيارات بين المغرب ومصر
الرباط ـ مصطفى قماس

فــي خــطــوة مــن شأنها أن تنهي 
أزمة تجارية بني مصر واملغرب، 
إعفاء  املصرية  السلطات  قـــررت 
ــصــنــعــة في 

ُ
ســـيـــارات »ريـــنـــو« الــفــرنــســيــة امل

املغرب من الرسوم الجمركية عند دخولها 
إلى األسواق املصرية، وفقًا التفاقية أغادير 

املوقعة بني البلدين قبل نحو 18 عامًا.
وأثــيــر مــوضــوع اســتــيــراد مصر الــســيــارات 
ــــي مـــديـــنـــة طــنــجــة  ــن مـــصـــنـــع »ريـــــنـــــو« فـ ــ مـ
شمالّي املغرب، في املباحثات التي أجريت 
فـــي الــصــيــف املـــاضـــي بـــني وزيــــر الــصــنــاعــة 
الحفيظ  مــوالي  السابق  املغربي  والتجارة 
ــارة  ــتــــجــ ــلـــمـــي ووزيــــــــــرة الـــصـــنـــاعـــة والــ الـــعـ

املصرية نيفني جامع.
ــربـــي آنـــــــذاك بــمــعــامــلــة  ــغـ ولـــــــّوح الــــوزيــــر املـ
الصادرات املصرية باملثل، بعدما اعتبر أن 
على  تضييقًا  تــمــارس  املــصــريــة  السلطات 

صادرات السيارات من مصنع طنجة، رغم 
اســتــيــفــائــهــا لــلــشــروط الـــتـــي تــنــص عليها 
اتفاقية أغادير. في املقابل، اقترحت وزيرة 
الصناعة والتجارة املصرية، تشكيل لجنة 
ــتـــي تــعــتــرض  ــنــــاول املـــشـــاكـــل الـ ــل تــ ــ مــــن أجـ

التبادل التجاري بني البلدين.
أخيرًا،  األميركية  بلومبيرغ  وكالة  ونقلت 
عــــن مــــســــؤول حـــكـــومـــي مـــصـــري قـــولـــه إنـــه 
ــاق مــــع الـــحـــكـــومـــة املـــغـــربـــيـــة عــلــى  ــفــ تــــم االتــ
صنعة فــي املغرب 

ُ
إعــفــاء ســيــارات ريــنــو امل

مــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــنــد دخــولــهــا إلــى 
األسواق املصرية، وفقًا التفاقية أغادير.

البلدين  بــني  التجارية  املــبــادالت  وتخضع 
التــفــاقــيــة أغــاديــر املــوقــعــة فــي الـــربـــاط، بني 
فـــي 25  املـــغـــرب وتـــونـــس ومــصــر واألردن، 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2004، الــتــي دخــلــت حــّيــز 
التطبيق في الربع األول من 2007. وتنص 
الجمركي لصادرات  اإلعفاء  االتفاقية على 
ــيـــارات  الـــسـ مــــن  االتـــفـــاقـــيـــة  دول  وواردات 

ـــكـــون 
ُ
ــات، بـــشـــرط أال تــقــل نــســبــة امل ــبـ ــركـ واملـ

ي عن %40.
ّ
املحل

ــانـــت اتـــفـــاقـــيـــة أغــــاديــــر تــســتــهــدف إقـــامـــة  كـ
مــنــطــقــة تــــجــــارة حـــــرة عـــربـــيـــة بــــني الـــــدول 
املــشــاركــة فــي االتفاقية، وهــو مــا لــم يحدث 

حتى اآلن.
ــلـــســـيـــارات فــي  ــاقـــة اإلنـــتـــاجـــيـــة لـ تــبــلــغ الـــطـ
ــــي مــصــنــعــي  ــارة فـ ــ ــيـ ــ ألــــــف سـ ــــرب 500  ــغـ ــ املـ
»ريــنــو« في طنجة والـــدار البيضاء، بينما 
تــتــجــه »بــيــجــو« الــفــرنــســيــة نــحــو مضاعفة 
إلــى 200  ألــف  إنتاجها بالقنيطرة من 100 

ألف سيارة هذا العام.
الجديد«  »العربي  لـ مغربي  مــســؤول  وقــال 
ــررت مـــنـــع صـــــــــادرات »ريــــنــــو«  ــ ــ إن مـــصـــر بـ
»عـــدم احـــتـــرام« تــلــك السلعة  مــن املـــغـــرب، بــــ
اشتراطات نسبة املكون املحلي، بينما %60 
من مكونات السيارات املصنعة في طنجة 
مــا يجعلها  مــغــاربــة،  عون 

ّ
مــصــدرهــا مصن

كذلك  أغــاديــر،  اتفاقية  قــواعــد  مــع  متوافقة 

فإنها تراعي مقتضيات الجودة املطلوبة.
ودفـــع املــوقــف املــصــري، املــغــرب إلــى اتخاذ 
تــدابــيــر فــي مــواجــهــة الـــصـــادرات املــصــريــة، 
حــيــث امــتــنــع عـــن مــنــح تــرخــيــص اســتــيــراد 
لسلع آتية من مصر، مشيرًا إلى أنه فحص 
عّينات من تلك السلع، وتبني أن مصدرها 

الصني.
وبـــلـــغـــت صــــــــادرات املــــغــــرب مــــن الـــســـيـــارات 
خـــال األشــهــر الــــ 11 األولــــى مــن عـــام 2021 
نــحــو 317 ألـــف ســـيـــارة مـــن تــصــنــيــع ريــنــو 
مقارنة   ،%12.8 بنسبة  زات  وبيجو، حيث 
بعام 2020، الذي انخفضت فيه الصادرات 
فــيــروس كــورونــا  تــداعــيــات جائحة  بسبب 
ــــدود. ووصـــلـــت  ــــحـ ــــاق الـ الـــتـــي اقـــتـــضـــت إغــ
ــائــــدات قـــطـــاع الـــســـيـــارات إلــــى حـــوالـــى 8  عــ
مليارات دوالر العام املاضي، بزيادة تقترب 
من 13% عن الفترة املماثلة من 2020، وفق 
ــادرة عــن مكتب الــصــرف نهاية  بــيــانــات صـ

ديسمبر/ كانون األول املاضي.

لندن ـ العربي الجديد

منذ  لها  أعلى مستوى  عامليًا،  األغذية  أسعار  تسجل 
أزمة املحاصيل عام 2011، بسبب زيادة الطلب والندرة 
التوريد، وسط  النقل وساسل  التي تسببها مشاكل 
مخاوف من ارتفاع الضغوط املعيشية في الكثير من 
الــدول، إذ تتاشى التحفيزات الحكومية التي ظهرت 
مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتبدأ مدخرات 
ــــق بــيــانــات صـــــادرة عن  املــســتــهــلــكــني فـــي الـــنـــفـــاد. ووفـ
ارتــفــاع   

ّ
فـــإن والـــزراعـــة،  املتحدة لألغذية  األمـــم  منظمة 

أســعــار الطعام يرجع إلــى الطقس الــجــاف الــذي يؤثر 

على منتجي الــحــبــوب الــكــبــار، ومــن ذلــك الــجــفــاف في 
الـــواليـــات املــتــحــدة، والــحــريــق فـــي روســـيـــا الــــذي دمــر 
ــغـــذاء  مـــحـــصـــول الـــحـــبـــوب. ويـــلـــقـــي ارتــــفــــاع أســــعــــار الـ
الــدول، ال سيما في الشرق  بتداعيات على الكثير من 
األوســط، حيث شكل الغاء وتردي الظروف املعيشية 
محللني  وفــق  العربي،  الربيع  لــثــورات  دافعًا  املتردية، 
جيوسياسيني. حاليًا، يقوم االنتعاش بعد الوباء على 
مــا فعلته الــكــوارث الطبيعية والــحــروب األهــلــيــة، قبل 
عقد من الزمن باألسعار، مما يدل على حجم املشكلة، 
وفـــق وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« األمــيــركــيــة، إذ يــؤثــر الطلب 
الــغــذاء. ومنذ  املكبوت بشكل كبير في تضخم أسعار 

املتحدة ألسعار  األمــم  ارتفع مؤشر  عــام 2019،  نهاية 
ــواد الــغــذائــيــة بنحو الــثــلــث، فيما يــتــوقــع اســتــمــرار  املــ
الحالي. وتعد دول  العام  الصعود خــال  األسعار في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا مثل السودان، واليمن، 
ولبنان، وتونس، ومصر، األكثر تعرضًا ألسعار الغذاء 
لـ  وفقًا  والسكر،  القمح  مــن  وارداتــهــا  بسبب  املرتفعة، 
»بلومبيرغ إيكونوميكس«. وتشهد بعض تلك الدول 
 عن حرب أهلية، وانهيار 

ً
اضطرابات سياسية، فضا

اقــتــصــادي، كما يمكن أن يـــؤدي ارتــفــاع أســعــار املــواد 
الغذائية إلى تفاقم تلك االضطرابات.

وفــي وقــت ســابــق مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــجــاري، 

ها ال ترى مجااًل للتفاؤل 
ّ
أشارت منظمة »الفاو« إلى أن

الـــغـــذاء فـــي 2022. وارتـــفـــع متوسط  بــاســتــقــرار ســـوق 
مؤشر »الفاو« ألسعار الغذاء لعام 2021 بنسبة %28.1 

عن العام السابق، ليصل إلى 125.7 نقطة.
وقال عبد الرضا عباسيان، كبير الخبراء االقتصاديني 
ه ُيتوقع في العادة 

ّ
ه »برغم أن

ّ
في املنظمة، في بيان إن

 ارتفاع 
ّ
أن يؤدي ارتفاع األسعار إلى زيادة اإلنتاج، فإن

ــب 
ّ
كــلــفــة املـــدخـــات، واســتــمــرار جــائــحــة كـــورونـــا، وتــقــل

ها مسائل 
ّ
الظروف املناخية أكثر من أي وقت مضى، كل

ال تترك مجااًل للتفاؤل بشأن عودة األسواق إلى حالة 
أكثر استقرارًا حتى في عام 2022«.

أسعار األغذية األعلى منذ أزمة المحاصيل في 2011

انخفاض أسعار المساكن 
في الصين

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة 
الوطنية لإلحصاء في الصني، 

أمس، أن أسعار املساكن في 70 
مدينة رئيسية سجلت انخفاضًا 
طفيفًا على أساس شهري خالل 

ديسمبر/كانون األول املاضي. 
وأشارت البيانات التي أوردتها 

وكالة »شينخوا« إلى تراجع أسعار 
املساكن الجديدة في أربع مدن 
من الدرجة األولى، وهي بكني 

وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، 
بنسبة 0.1% مقارنة بشهر 

نوفمبر/ تشرين الثاني، وانخفضت 
في قوانغتشو وشنتشن بنسبة 

0.6% و0.1% على التوالي، في 
حني ارتفعت في شانغهاي بنسبة 
0.4%. كما شهدت أسعار املساكن 

الجديدة في 31 مدينة من الدرجة 
الثانية و35 مدينة من الدرجة 

الثالثة، انخفاضًا بنسبة %0.3 
على أساس شهري. وقال شنغ قوه 
تشينغ، كبير اإلحصائيني في هيئة 

اإلحصاء الحكومية: »في العموم، 
استمرت أسعار املساكن في 70 

مدينة خاضعة للتتبع، في االتجاه 
الهبوطي الذي ظهر منذ الربع 

األخير من العام املاضي«.

إيران تتوقع صادرات بـ46 
مليار دوالر

قال مساعد رئيس مصلحة 
الجمارك اإليرانية للشؤون الفنية 

فرود عسكري، إّن من املتوقع 
أن تبلغ قيمة السلع التصديرية 
اإليرانية 46 مليار دوالر، خالل 

العام الجاري )العام اإليراني ينتهي 
في 20 مارس/ آذار(. وأشار 

عسكري، وفق وكالة »ارنا« إلى 
اإلسراع في وتيرة الصادرات ورفع 

بعض العقبات من أمام التجارة 
الخارجية، مضيفًا أّن الصادرات 

بلغت 3.5 مليارات دوالر شهريًا في 
النصف األول من العام الجاري و5 
مليارات دوالر شهريًا في النصف 

الثاني من العام. 

ارتفاع صادرات 
»صناعة عمان«

أظهرت بيانات صادرة عن غرفة 
صناعة عمان، ارتفاع صادرات 

الغرفة خالل العام املاضي، مقارنة 
بعام ما قبل جائحة فيروس 

كورونا 2019، مدفوعة بزيادة 
صادرات 8 قطاعات فرعية. 

وأشارت البيانات التي أوردتها 
وكالة األنباء األردنية »بترا«، أمس، 
إلى زيادة صادرات الغرفة بنسبة 
17% في 2021، لتصل الى 5.46 

مليارات دينار )7.64 مليارات 
دوالر(، مقابل 4.65 مليارات دينار 

عام 2019. واستحوذت الواليات 
املتحدة والهند والسعودية والعراق، 
على غالبية صادرات الغرفة العام 

املاضي، مسجلة ما قيمته 3.1 
مليارات دينار، وفق البيانات التي 

أظهرت قفزة في الصادرات إلى 
الواليات املتحدة بنسبة %91، 

لتصبح في مقدمة الدول األكثر 
استقباال لصادرات صناعة عمان، 
مسجلة ما يزيد على مليار دينار، 

مقابل 548 مليون دينار عام 2019.

أخبار

األميركيون 
يواجهون التضخم 

بسندات االدخار

يتدافع املّدخرون األميركيون للحصول على سندات االدخار املحمية من التضخم، الذي وصل في أكبر اقتصاد بالعالم إلى أعلى مستوى في 4 
عقود. وباعت الحكومة ما قيمته 2.78 مليار دوالر من سندات االدخار، التي تدفع سعر فائدة ثابتًا باإلضافة إلى التضخم خال ديسمبر/ كانون 
األول املاضي، بينما باعت نحو 1.07 مليار دوالر في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الخزانة. وقد يرتفع الطلب أكثر على 
 شخص سنويًا. وبلغ 

ّ
سندات االدخار، لوال متطلبات الحد األقصى الصارمة التي تفرضها الحكومة على املشتريات بواقع  10 آالف دوالر لكل

معدل التضخم السنوي في الواليات املتحدة 7%، نتيجة ازدهار طلب املستهلكني، وأزمات سلسلة التوريد التي أثارها الوباء.

اقتصاد
Sunday 16 January 2022
األحد 16 يناير/ كانون الثاني 2022 م  13  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2694  السنة الثامنة

)فرانس برس(
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

ــــود لــتــحــاصــر  ــوقــ ــ تــــعــــود أزمــــــــة الــ
صــــنــــعــــاء الــــتــــي يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
ــات  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ الـــــحـــــوثـــــيـــــون وســـــــــط اتـ
الشرعية  للحكومة  الداعم  العربي  للتحالف 
بحجز سفن النفط، لتشتعل جــذوة »الحرب 
املعيشية« مجددًا وفق محللني، على خلفية 
الـــصـــراع الـــدائـــر فـــي الــيــمــن مــنــذ نــحــو سبع 
ــااًل،  ســـنـــوات، بينما ال تــبــدو عـــدن أحــســن حـ
إذ تتخبط فــي فــوضــى الـــدوالر الــتــي أنهكت 
حكومية  اتهامات  وســط  املواطنني،  معيشة 
بــــالــــوقــــوف وراء  ــيـــني  لـــلـــمـــضـــاربـــني والـــحـــوثـ
انــهــيــار الـــريـــال إثـــر تــداعــي االقــتــصــاد، فيما 
الجوع والفقر  تسقط ماليني األســر ضحايا 

الناجم عن استمرار الصراع.
وتضرب أزمــة الوقود صنعاء وعــدة مناطق 
شــمــال الـــبـــالد، مـــا دفـــع الــكــثــيــر مـــن محطات 
تــعــبــئــة الــبــنــزيــن إلـــى إغــــالق أبـــوابـــهـــا، وســط 
حــالــة تــذمــر مـــن املـــواطـــنـــني الـــذيـــن أنهكتهم 

األزمات املعيشية املتالحقة.
ــادت الــطــوابــيــر الــطــويــلــة مـــن الـــســـيـــارات  ــ وعــ
ــاف أمـــــــــام مـــحـــطـــات  ــفــ ــطــ واملــــــركــــــبــــــات لــــالصــ
ــتـــي اســـتـــمـــرت فــــي الـــعـــمـــل، فــيــمــا  الــتــعــبــئــة الـ
ســجــلــت أســعــار الـــوقـــود أرقـــامـــا قــيــاســيــة مع 
ــــول ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن )20 لــتــرًا(  وصـ
في السوق الــســوداء إلــى 30 ألــف ريــال )49.9 
دوالرا وفـــق ســعــر صـــرف الــعــمــلــة األمــيــركــيــة 
املــقــدر بنحو 601 ريـــال فــي صــنــعــاء(، بينما 
تــعــتــمــد ســلــطــات الــحــوثــيــني مــنــذ منتصف 
تبلغ  رســمــيــة  2021 تسعيرة  املــاضــي  الــعــام 

تونس ـ إيمان الحامدي

تــعــانــي األســـــر الــفــقــيــرة ومــتــوســطــة الــدخــل 
ــلـــع املـــدعـــومـــة  فــــي تــــونــــس مــــن اخـــتـــفـــاء الـــسـ
مــن األســـــواق، مــا يــضــطــرهــا إلـــى الــبــحــث عن 
الحكومة  تتبادل  بينما  ماليًا،  بدائل مرهقة 
والتجار االتهامات حول التسبب في األزمة 
الـــتـــي تــتــعــمــق بـــالـــبـــلـــد الــــــذي يــشــهــد تـــرديـــًا 

معيشيًا في ظل تأزم املشهد السياسي.
»الحرب  وتشهد تونس ما يصفها محللون بـ
الـــبـــاردة« بــني السلطة وكـــارتـــالت الـــغـــذاء، إذ 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ارتفعت وتيرة االستيراد من بوابة صالح 
غــزة،  قطاع  أقصى جنوبي  الواقعة  الــديــن 
والــتــي تــربــطــه بـــاألراضـــي املــصــريــة بشكٍل 
ــــالل الــــعــــام األخـــــيـــــر، مـــقـــارنـــة مــع  ــــت خــ الفــ
السنوات التي سبقته وسط معطيات على 

انفتاح أكثر خالل الفترة املقبلة.
وتمر مئات الشاحنات ثالثة أيام أسبوعيًا 
عبر البوابة املصرية من خالل شركة »أبناء 
سيناء« التي يترأسها إبراهيم العرجاني 
املــقــرب مــن األجــهــزة األمنية املــصــريــة، إلى 
الحكومة  مــع  تفاهمات  على  بــنــاًء  القطاع 

التي تديرها حركة حماس في غزة.
وال تنحصر عملية إدخــال السلع الــواردة، 
على الوقود والسجائر، بل تتنوع إلدخال 
مـــواد الــبــنــاء الــخــام مثل اإلســمــنــت واملـــواد 
التموينية والحبوب والعصائر واألسماك 

والخضروات والفواكه.
ومــــع اتـــجـــاه الــتــجــار الــفــلــســطــيــنــيــني نحو 
الـــقـــاهـــرة تــلــتــزم  الـــجـــانـــب املــــصــــري، إال أن 
بـــمـــنـــع إدخــــــــال الـــبـــضـــائـــع واملـــــــــواد الـــخـــام 
ثنائية االســتــخــدام، مــثــل حــديــد الــبــنــاء أو 
ــواد الــصــلــبــة الـــتـــي يــحــظــرهــا االحـــتـــالل  ــ املــ
ــلـــي، فـــي إطـــــار تــفــاهــمــات أمــنــيــة  ــيـ اإلســـرائـ

جرت بني القاهرة وسلطات االحتالل بعد 
العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة 

في مايو/ أيار 2021.
وفي موازاة األصناف املمنوعة من العبور 
لغزة من مصر، فإن الشركة املصرية تضع 
التي  السلع  على  مرتفعة  تأمينية  رسومًا 
ــع تكلفة   عـــن رفــ

ً
تــدخــلــهــا لــلــقــطــاع، فـــضـــال

الــنــقــل والــتــعــامــل مـــع تــجــار غــــزة بالسعر 
الـــدولـــي، مـــا يــجــعــل أســعــارهــا فـــي الــســوق 
املحلية قريبة للغاية من تلك الــواردة عبر 
مــعــبــر كـــرم أبـــو ســالــم الــــذي يسيطر عليه 
االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي. وبــحــســب بــيــانــات 
رسمية، فإن معدل الواردات عبر معبر كرم 
أبــو ســالــم عــام 2020 كــان يشكل 87% من 
إجمالي واردات القطاع، بينما كان الوارد 
عــبــر مــصــر 13% فـــقـــط، فـــي حـــني ارتــفــعــت 
نسبة االستيراد من مصر إلى 20% بنهاية 
2021، وتــراجــعــت الــــــواردات عــبــر الــجــانــب 

اإلسرائيلي إلى %80.
ــالـــي  ــمـ  إجـ

ّ
ووفـــــقـــــًا لــــهــــذه الــــبــــيــــانــــات فــــــــإن

الـــواردة إلــى القطاع خــالل عام  الشاحنات 
أكثر  منها  شاحنة،  ألــف   116.7 بلغ   2020
مـــن 90 ألــــف شــاحــنــة عــبــر كــــرم أبــــو ســالــم 
بـــوابـــة صــالح  ألــــف شــاحــنــة عــبــر  و14.67 
بينما خــالل 2021 وصل  الدين مع مصر، 

عــبــر  شـــاحـــنـــة  آالف   105 حــــوالــــي  الـــقـــطـــاع 
شاحنة  ألــف  و20.98  اإلسرائيلي  الجانب 

عبر الجانب املصري.
ويــشــيــر الــبــاحــث فـــي الـــشـــأن االقــتــصــادي 
أسامة نوفل، إلى أن نسبة االستيراد على 
صعيد الــقــطــاع الــخــاص واملــحــروقــات في 
سنة 2020 كــانــت 82% مــن كــرم أبــو سالم 
والــنــســبــة الــبــاقــيــة مــن بــوابــة صـــالح الــديــن 
وفـــي ســنــة 2021 دخـــل مــن كـــرم أبـــو سالم 

74% وكانت النسبة الباقية من مصر.
 هناك 

ّ
ويقول نوفل لـ »العربي الجديد« إن

زيـــــادة مـــطـــردة فـــي عــمــلــيــة االســـتـــيـــراد من 
ــراء الــقــطــاع  ــ مـــصـــر، حــيــث ارتـــفـــع مـــعـــدل شـ
2021، وســط  بــنــهــايــة   %19 إلــــى  الـــخـــاص 
توقعات أن ترتفع هذه النسبة خالل العام 
 الــحــكــومــة فـــي غـــزة لم 

ّ
الـــجـــاري. ويــــرى أن

الجانب  التوجه نحو  التجار  تفرض على 
املــصــري واالســتــيــراد مــنــه، إال أنــهــا قدمت 
مجموعة من التسهيالت للمستوردين من 
أجل تشجيعهم على االستيراد بشكل أكبر 

من خاللها.
وتــفــرض الــجــهــات الــحــكــومــيــة فــي غـــزة ما 
نــســبــتــه 5% إلــــى 6% كــجــمــارك وضـــرائـــب 
املحروقات  باستثناء  الـــواردة  السلع  على 
والــســجــائــر الــتــي يــخــتــلــف مــعــهــا الــتــعــامــل 

الجزء  ل  ُيحصَّ الــذي  الوقت  في  الجمركي، 
ــاء ســـيـــنـــاء«  ــ ــنـ ــ األكــــبــــر مــــن قـــبـــل شــــركــــة »أبـ
 
ّ
ــى أن ــل، مــشــيــرًا إلــ املـــصـــريـــة، بــحــســب نـــوفـ

هامش االخــتــالف فــي األســعــار بــني السلع 
الـــواردة مــن مصر والــــواردة عبر االحتالل 
الشركة املصرية تضع   

ّ
يعتبر بسيطًا، ألن

نسبة تأمني مرتفعة.
ويـــقـــول املــخــتــص فـــي الـــشـــأن االقــتــصــادي 
 عــوامــل عـــدة دفعت 

ّ
أبـــو جــيــاب، إن محمد 

إغالق  أبــرزهــا  املصرية،  البوابة  غــزة نحو 
االحـــتـــالل مــعــبــر كـــرم أبـــو ســالــم الــتــجــاري 
ملــدة 3 أشــهــر بعد نهاية الــعــدوان األخــيــر، 
وحالة االرتفاع في أسعار السلع العاملية. 
 
ّ
ويوضح أبو جياب لـ »العربي الجديد« أن

الجهات الحكومية في غزة قدمت سلسلة 
ــاءات الـــضـــريـــبـــيـــة والــجــمــركــيــة  ــ ــفــ ــ ــن اإلعــ مــ
لــلــتــجــار وهـــو مــا دفــعــهــم نــحــو االســتــيــراد 
من مصر، إلــى جانب دخــول مــواد اإلعمار 
األخــيــرة.  الفترة  فــي  الــبــوابــة املصرية  عبر 
االقتصادي  الــشــأن  فــي  املختص  وبحسب 
 االستيراد من البوابة املصرية سيعزز 

ّ
فإن

الــحــكــومــيــة في  الــعــائــدات املــالــيــة للجهات 
غــــزة، وســيــســهــم فـــي مــعــالــجــة املــضــايــقــات 
اإلسرائيلية على بعض األصناف والسلع 

التي يعرقل إدخالها.

ألــف ريــال للصفيحة. وألقت األزمــة  نحو 11 
الراهنة بظاللها سريعا على قطاعات النقل 
والزراعية  التجارية  واألســـواق  واملــواصــالت 
ــار الــســلــع  ــعـ ــع بــــدء تــصــاعــد تـــدريـــجـــي ألسـ مـ
واملواد الغذائية واالستهالكية. ويقول عارف 
ــركـــاب، تعمل  الــقــدمــي ســائــق حــافــلــة لــنــقــل الـ
»الــعــربــي  فــي خــطــوط الــنــقــل داخـــل صــنــعــاء لـــ
املباعة  البترول  صفيحة  سعر  إن  الجديد«، 
حاليا فــي الــســوق الــســوداء هــو األعــلــى منذ 
بداية الحرب قبل نحو سبع سنوات، والتي 
رافــقــهــا أزمــــات مــركــبــة ومــتــعــددة تــركــز جــزء 

كبير منها في الوقود.
»العربي الجديد«،  ويعبر سائق آخر، تحدث لـ
عــن تــذمــره مــن تــصــرف ســلــطــات الــحــوثــيــني، 
التي تفرض إجراءات صارمة تمنع السائقني 
فــي خــطــوط املــواصــالت داخـــل املـــدن مــن رفع 
تعرفة نقل الركاب التي تصل إلى 100 ريال، 
في حني يفرض سائقو املركبات األخرى مثل 
املدن  بني  النقل  وباصات  التاكسي  سيارات 

واملحافظات زيادات على األسعار. 
وتــجــددت أزمــة الــوقــود في صنعاء ومناطق 
الحوثيني،  لسيطرة  الخاضعة  اليمن  شمال 
بــعــد فـــتـــرة اســـتـــقـــرار مــبــنــيــة عــلــى تــفــاهــمــات 

أصبح إخفاء السلع وتجفيف األسواق سالح 
التجار لفرض سياسة األمر الواقع والتمرد 
املدعمة،  للمواد  الحكومية  التسعيرات  على 
بما في ذلك تسعيرة الخبز التي تمثل الخط 

األحمر للتونسيني.
كــذلــك تعيش أســـواق تــونــس على وقــع نــدرة 
في البيض والزيت النباتي وغاز الطهي، ما 
يضطر املواطنني إلى البحث عن بدائل لهذه 
املواد، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على 
الصحة الــعــامــة وتــأثــيــره على جـــودة الــغــذاء 

التي يستهلكه املواطنون.
وتــــمــــثــــل الــــشــــحــــوم الــــحــــيــــوانــــيــــة والـــــدهـــــون 
إليها  يلجأ  التي  البدائل  من  ا  جــزء النباتية 
ــم،  الــتــونــســيــون لتعويض زيـــت الــطــهــي املــدعَّ
بعدما قفزت أسعار الزيت غير املدعم بأكثر 
مــــن 20% فــــي شـــهـــر واحـــــــد، بــحــســب مــعــهــد 

اإلحصاء الحكومي.
االقــتــصــادي محمد منصف  الخبير  ر 

ّ
ويــحــذ

ــاع  ــفــ ــــل ارتــ ــــواصـ ــــن تــــداعــــيــــات تـ الــــشــــريــــف، مـ
األســعــار ونـــدرة املـــواد األســاســيــة واملــدعــمــة، 
ـــهـــا 

ّ
ــاء الـــســـلـــطـــة أن ــطــ ــن أخــ مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن مــ

التقليدية  الرقابية  الحلول  اعتماد  تــواصــل 
التجار  يعتمد  فيما  للمحتكرين،  للتصدي 
واملـــضـــاربـــون عــلــى أســلــحــة مــتــنــوعــة لــفــرض 

سياسة األمر الواقع في السوق.

ــى تــخــفــيــف الــقــيــود  ــ ــة أدت إلـ ــيــ ــايـــة دولــ بـــرعـ
املــفــروضــة على اســتــيــراد الــوقــود عبر ميناء 
الــغــربــي لليمن على  الــســاحــل  الــحــديــدة على 

البحر األحمر.
أن تجدد نقص  إلــى  اقتصاد  ويشير خــبــراء 
الوقود يأتي في أعقاب األزمــة التي اندلعت 
قبل أيام، حول ميناء الحديدة بعد استيالء 
اإلمــــارات،  علم  تــرفــع  سفينة  على  الحوثيني 
قــائــلــني إنـــهـــا ســفــيــنــة عــســكــريــة عـــدائـــيـــة تم 
االستيالء عليها بعد دخولها املياه اليمنية 
إن  العربي  التحالف  قــال  فيما  الحديدة،  في 
الــســفــيــنــة املــســتــولــى عــلــيــهــا ســفــيــنــة شــحــن، 
مــشــيــرا إلـــى أن اســتــخــدام الــحــوثــيــني مــواقــع 
ميناءي  قد يحول  مدنية ألغــراض عسكرية 
ــــداف عــســكــريــة  الـــحـــديـــدة والــصــلــيــف إلــــى أهــ

املتحدة  األمــم  أعلنت  من جانبها،  مشروعة. 
أنــهــا تحقق فــي اتــهــامــات الــتــحــالــف، مــؤكــدة 
باملالحة  املتعلقة  الــحــقــوق  احــتــرام  ضــــرورة 
البحرية وفقا للقانون الدولي، وحثت جميع 
األطــــــراف فـــي املــنــطــقــة عــلــى مــمــارســة ضبط 
الــنــفــس. ويـــقـــول مــصــدر مـــســـؤول فـــي شــركــة 
الحوثيني  لسيطرة  الخاضعة  العامة  النفط 
»العربي الجديد«، إن التحالف  في صنعاء لـ
ــفــــروضــــة عـــلـــى االســـتـــيـــراد  شـــــدد الـــقـــيـــود املــ
عــبــر مــيــنــاء الــحــديــدة خــصــوصــًا للمشتقات 
جماعيا  عــقــابــا  يعتبره  مــا  ــو  »وهـ النفطية، 

لليمنيني«.
ويشير املصدر إلى استمرار احتجاز 6 سفن 
مــحــمــلــة بـــالـــوقـــود فـــي عــــرض الــبــحــر، ومــنــع 
دخولها إلى ميناء الحديدة، تقدر حمولتها 
بأكثر مــن 135 ألــف طــن مــن مــادتــي البنزين 
واملازوت ولفترات متفاوتة، وهو ما يضاعف 
الخسائر ويفاقم األزمات املعيشية لليمنيني.
وحــســب شــركــة الــنــفــط فــي صــنــعــاء، فـــإن مــدة 
احــتــجــاز الــســفــن تــصــل حــالــيــًا إلـــى أكــثــر من 
أربــعــة أشــهــر، عــلــى الــرغــم مــن اســتــكــمــال تلك 
السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر 
جيبوتي  فــي  والتفتيش  التحقق  بعثة  آلية 

ــة.  ــيــ ــمــ ــى الــــتــــصــــاريــــح األمــ ــلــ ــا عــ ــهــ ــولــ وحــــصــ
نحو  منذ  البحري  الشحن  خطوط  وتغيرت 
خــمــس ســـنـــوات والـــتـــي تـــم تــحــويــلــهــا بــقــرار 
مــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة مــن مــيــنــاء الــحــديــدة 
البالد،  إلــى ميناء عــدن جنوب  اليمن،  غربي 
عــلــى إثــــر مـــعـــارك كـــانـــت دائـــــرة فـــي الــســاحــل 
الغربي لليمن أوقفها اتفاق استوكهولم في 
ديسمبر/ كانون األول من العام 2018، والذي 
تغيير  أزمـــة  لحل  اقــتــصــاديــا  ملحقا  تضمن 
خــطــوط املــالحــة البحرية واســتــيــراد الــوقــود 
ــه بــبــنــد مــالــي خــــاص لــصــرف  ــراداتــ وربــــط إيــ
رواتب املوظفني املدنيني في مناطق سيطرة 

الحوثيني.
ــــول مـــحـــمـــد الــــســــيــــاغــــي، وهـــــــو نـــاشـــط  ــقــ ــ ويــ
»العربي  اجتماعي وعامل في مجال اإلغاثة لـ
الجديد«، إن أزمة الوقود الحالية تترافق مع 
أزمة حادة في املساعدات اإلغاثية واإلنسانية 
والتي تشهد منذ بداية العام 2022 انخفاضا 
نسبة  عــلــى  وخــيــمــة  بتبعات  كــبــيــار سيلقي 
كبيرة من السكان في اليمن، الذين يعتمدون 
عليها بشكل كلي، وهــو ما يجعلهم عرضة 
ملثل هذه األزمــات االقتصادية التي ستسرع 
في ظل هذه الوضعية من توسع رقعة الجوع 

وانهيار األمن الغذائي. وكان برنامج األغذية 
العاملي قد حذر من بدء نفاد األموال ملواصلة 
تقديم املساعدة الغذائية إلى نحو 13 مليون 
شخص في اليمن، اعتبارا من يناير/ كانون 
ماليني  ثمانية  سيحصل  إذ   ،2022 الــثــانــي 
شـــخـــص عـــلـــى حـــصـــص غـــذائـــيـــة مــخــفــضــة، 
بــيــنــمــا ســيــحــصــل خــمــســة مــاليــني معرضني 
لــخــطــر االنــــــــزالق فــــي ظــــــروف املـــجـــاعـــة عــلــى 

حصص كاملة.
ويؤكد برنامج الغذاء العاملي أن أسعار املواد 
في  الضعف  مــن  أكــثــر  إلــى  ارتفعت  الغذائية 
معظم أنــحــاء اليمن فــي عــام 2021، فــي حني 
تـــأتـــي الــتــخــفــيــضــات فـــي أســـــوأ وقــــت ممكن 
لألسر في اليمن التي تعتمد على املساعدات 
الغذائية للبقاء على قيد الحياة، إضافة إلى 
ارتفاع االستهالك الغذائي غير الكافي خالل 
مقاييس  أحد  املاضية، وهو  الثالثة  األشهر 
ــتــــي يــتــتــبــعــهــا بـــرنـــامـــج األغــــذيــــة  الــــجــــوع الــ
الكبير على نصف جميع  الــعــاملــي، وتــأثــيــره 
األســــر حــيــث يــــؤدي انــخــفــاض قــيــمــة العملة 
اقــتــراب االقتصاد من  إلــى  املــفــرط  والتضخم 

االنهيار.
وال يـــبـــدو املــــواطــــنــــون فــــي عـــــدن واملـــنـــاطـــق 
ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة  الـ
ــًا، إذ يـــعـــانـــون أيـــضـــا مــــن حــصــار  ــثـــر حـــظـ أكـ
معيشي ولكن بسبب فوضى شطط الــدوالر 
والــعــمــالت األجــنــبــيــة مــقــابــل الـــريـــال اليمني 
الـــذي انــهــار نحو قــاع سحيق خــالل األشهر 
املحاوالت  الكثير من  املاضية بينما تعثرت 
الــحــكــومــيــة فـــي وقـــف انــهــيــار الـــريـــال، وســط 
بالتسبب  والحوثيني  للمضاربني  اتهامات 
في انهيار االقتصاد ومن ثم العملة الوطنية.
وتتحدث الحكومة من آن إلى آخر عن خطط 
وإجــــــــراءات إصـــالحـــيـــة لــتــحــقــيــق االســـتـــقـــرار 
الــوضــع املعيشي  يــتــأزم  االقــتــصــادي، بينما 
مع تهاوي سعر العملة، التي أفــرزت تفاوتًا 
حادًا في سعر الصرف بني املناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة وغيرها من مناطق نفوذ 

الحوثيني.
ويستقر سعر الــدوالر في صنعاء عند نحو 
601 ريــال، بينما كــان قد تجاوز 1700 ريال 
التحسن  قبل  عــدن،  في  املاضي  العام  نهاية 
لبضعة أســابــيــع وصـــل خــاللــهــا إلـــى حــوالــي 
800 ريـــــال، لــكــن ســـرعـــان مـــا عــــاد لــلــصــعــود، 
ليبلغ حاليا نحو 1050 رياال. وكان متوسط 
ســعــر الــــدوالر قــبــل الــحــرب يــقــدر بنحو 215 

ريااًل.
وسّبب الصراع تهاوي موارد الدولة، بينما 
املعترف بها دوليًا ترتكن  الحكومة  أضحت 
البنك املركزي  الدعم الخارجي. ويترقب  إلى 
في عدن وصول وديعة سعودية جديدة، من 
حدث استقرارًا فعليًا للريال، لكن 

ُ
شأنها أن ت

مع انقضاء الشهر األول على تعيني مجلس 
البنك، ال توجد أي مؤشرات تلوح في  إدارة 

األفق على وصول وديعة.
الجديد،  املــركــزي  البنك  إدارة  ووفــق مجلس 
فإنه سيكون »أمام مواجهة شرسة ومتعددة 
األوجــه واملــحــاور« من أجــل إعــادة االستقرار 
إلــى ســوق الــصــرف. وكــان 2021 بمثابة عام 
األمــر  الــهــاويــة،  نحو  اليمنية  العملة  سقوط 
الذي انعكس بشكل حاد على معيشة ماليني 

املواطنني. 
»العربي الجديد«،  ويقول مسؤول مصرفي لـ
إن هناك واقعا جديدا تشكل في سوق النقد 
ــتــــالالت  ــوده تـــشـــوهـــات واخــ ــســ ــي الـــيـــمـــن تــ فــ
عميقة تتطلب جهدا شاقا الختراقه، مشيرا 
إلــى أن الحلول ال تتوقف عند حــدود تغيير 
مجلس إدارة البنك املركزي أخيرًا، مؤكدا أن 
بني  ينفذها  سحرية  حــلــواًل  يملك  »ال  البنك 
الصرافني  للحد من قبضة  عشية وضحاها 

واملضاربني على سوق الصرف«.

 مشاكل 
ّ
»العربي الجديد« إن ويقول الشريف لـ

ـــج بــتــحــســني املـــخـــزونـــات 
َ
نـــــدرة الــســلــع تـــعـــال

الــدولــة كميات كبيرة مــن السلع حال  وضــخ 
 هـــذا األمــر 

ّ
تجفيف الــتــجــار لــلــســوق، غــيــر أن

بحتة،  مالية  تونس ألسباب  في  ممكن  غير 
إذ تعاني الحكومة من العجز املالي.

مبررة  الخبز،  سعر  املخابز  زادت  ومــؤخــرًا، 
ــــم، ما  ذلــــك بــعــدم اســتــعــمــالــهــا لــلــدقــيــق املــــدعَّ
الــقــانــونــيــة.  لــة  يجعلها خــــارج دائــــرة املــســاء
 

ّ
 الزيادة ليست إال

ّ
 محللني اعتبروا أن

ّ
غير أن

تمهيدًا لزيادة رسمية قد يعلن عنها الحقًا، 
تنفيذًا الشــتــراطــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 

مقابل تقديم قرض جديد للحكومة.
وبحسب مشروع اإلصالح االقتصادي الذي 
تقدمت به حكومة نجالء بودن إلى صندوق 
ــغــــذاء محل  الــنــقــد الــــدولــــي، ســيــكــون دعــــم الــ
عـــام 2023، فيما ستبدأ  مــن  بــدايــة  مــراجــعــة 
الحكومة هذا العام رفع الدعم عن املحروقات 

والكهرباء، باستثناء غاز الطهي املنزلي.
املستهلك  عــن  الــدفــاع  رئيس منظمة  ويشير 
ــدم قــــدرة الــحــكــومــة على  عـــّمـــار ضـــّيـــة، إلـــى عـ
 عن 

ً
السيطرة على مسالك توزيع السلع، فضال

الغالء نتيجة ارتفاع أسعار املواد املستوردة 
الـــتـــجـــارة وتــنــمــيــة   وزارة 

ّ
لـــكـــن ــارج.  ــخــ مـــن الــ

الصادرات قالت في بيان، الخميس املاضي، 

 جميع املواد األساسية متوفرة بالكميات 
ّ
إن

ــي تـــغـــطـــي االحـــتـــيـــاجـــات  ــتــ واملـــــخـــــزونـــــات الــ
االستهالكية للفترة الحالية والفترة املقبلة. 
 تحّسن 

ّ
أن اقتصاد،  املقابل، يؤكد خبراء  في 

تحّسن  رهــني  للتونسيني  املعيشي  الــوضــع 
الوضع السياسي. وفي تقريره األخير حول 
اآلفاق االقتصادية العاملية، قال البنك الدولي 

ارتفاع عدد اإلصابات بكورونا وتشديد   
ّ
إن

ــدم اســتــقــرار املــنــاخ  الــقــيــود عــلــى الــتــنــقــل وعــ
الــســيــاســي، مــثــلــت جــمــلــة مـــن الــعــوامــل الــتــي 
عــطــلــت الــنــمــو فـــي تــونــس خـــالل عـــام 2021، 
مــحــذرًا مــن تــأثــيــرات ارتــفــاع مــســتــوى الــديــن 
على تنفيذ السياسة االقتصادية الرامية إلى 

تحقيق النمو.

اليمن: الوقود يحاصر صنعاء والدوالر يطوق  عدن

غزة تزيد وتيرة االستيراد من مصرفقراء تونس يبحثون عن بدائل لـ»التموين« المختفي

طوابير أمام محطات الوقود في صنعاء )األناضول(

ال تكاد أسابيع تمر حتى 
تشتعل جذوة »الحرب 

المعيشية« في اليمن 
على خلفية الصراع الدائر 

منذ سنوات، إذ تعود 
أزمة الوقود لتحاصر 

صنعاء، بينما تطوق 
فوضى الدوالر عدن

تشهد تونس أزمة في 
السلع المدعومة، وسط 

اتهامات متبادلة بين 
الحكومة والتجار، بينما 

يرى محللون أن هناك 
تمهيدا إللغاء الدعم، 

وفق اشتراطات صندوق 
النقد

أوروبا تخشى رفع 
أسعار الفائدة

قالت املسؤولة البارزة في البنك 
املركزي األوروبي، إيزابيل شنابل، 

إّن رفع أسعار الفائدة قبل األوان قد 
»يخنق التعافي« االقتصادي من 

جائحة فيروس كورونا في منطقة 
اليورو التي تضم 19 دولة.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة »زود 
دويتشه تسايتونغ« األملانية اليومية، 

أمس السبت، رأت عضو املجلس 
التنفيذي للبنك املركزي األوروبي 

أن »التضخم سينخفض كثيرًا 
على املدى املتوسط«، مشيرة إلى أّن 
»املركزي األوروبي« يتوقع انخفاض 
التضخم على املدى املتوسط إلى ما 
دون الهدف الذي حدده، البالغ %2. 
ويعتبر التضخم مصدر قلق حاد 

بشكل خاص في أملانيا، بلد شنابل، 
التي لديها أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مكتب اإلحصاء التابع لالتحاد 
األوروبي في 7 يناير/كانون الثاني 
الجاري إّن معدل التضخم السنوي 
ارتفع إلى 5% في ديسمبر/كانون 

األول 2021، وهو أعلى مستوى 
في منطقة اليورو، منذ بدء حفظ 

السجالت عام 1997، محطمًا الرقم 
القياسي السابق البالغ 4.9% في 

نوفمبر/تشرين الثاني.

أميركا تخفف 
اعتمادها على 

الصين
قّدم عضوان في مجلس الشيوخ 

األميركي، أحدهما جمهوري 
والثاني ديمقراطي، مشروع قانون 

يهدف إلى التخفيف من اعتماد 
الواليات املتحدة على الصني 

لتزويدها باملعادن النادرة األساسية 
لتصنيع التكنولوجيات املتقّدمة.

وقال السيناتور الجمهوري عن 
والية أركنساس، توم كوتون، في 

بيان مشترك مع مارك كيلي، 
السيناتور الديمقراطي عن والية 

أريزونا، وفقًا لوكالة »فرانس 
برس« إّن »وضع حّد العتماد 
أميركا على الحزب الشيوعي 

الصيني من أجل استخراج هذه 
املواد وتحويلها، أمر ضروري 
ا نريد الفوز باملنافسة 

ّ
إذا كن

االستراتيجية ضّد الصني وحماية 
أمننا الوطني«.

واملعادن النادرة مجموعة من 
املعادن املهّمة لتصنيع عدد من 

األجهزة والهواتف الذكّية والسيارات 
الكهربائية واألسلحة.

محكمة أميركية 
تعلّق محاكمة بنك 

تركي
قت محكمة االستئناف في 

ّ
عل

نيويورك إجراءات املحاكمة، 
في التهم املوجهة ضد مصرف 

»خلق بنك« التركي، لدى املحكمة 
الفيدرالية، حتى يتمكن البنك من 

ممارسة حقه في االستئناف أمام 
املحكمة العليا.

وبعد هذا القرار، أصبح الطريق 
ممهدًا أمام املصرف للطعن لدى 

املحكمة العليا في الدعوى املرفوعة 
ضده. وفي 22 أكتوبر/تشرين 
األول املاضي، رفضت محكمة 

االستئناف الثانية في نيويورك 
طلب إسقاط الدعوى الذي تقّدم به 

البنك بشأن القضية املرفوعة بحقه. 
ويواجه مصرف »خلق بنك« التركي 
»خرق العقوبات األميركية  اتهامات بـ

املفروضة على إيران« في الواليات 
املتحدة.

استثمارات رقمية 
في كوريا الجنوبية

قالت حكومة مدينة سيول عاصمة 
ها ستستثمر 

ّ
كوريا الجنوبية، إن

345.9 مليار وون )291.4 مليون 
دوالر( خالل العام الجاري في 
املشاريع التي تستغل التقنيات 
الرقمية املتطورة، مثل مشروع 
امليتافيرس والبيانات الضخمة 

والذكاء االصطناعي. وذكرت 
وكالة »يونهاب« الكورية، أمس، 

أّن ما يصل إلى 1067 مشروعًا 
ستستفيد من هذه املخصصات.

أخبار مال وناس

نفطمعيشة

بروفايل

هنري كوفمان
نيويورك ـ شريف عثمان

ــات  ــواليــ الــ ــي  فــ يــفــتــش مــســتــثــمــرو »وول ســـتـــريـــت« 
املتحدة، عمن يقدم لهم النصح في مواجهة تداعيات 
التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أربعة 
عــقــود، مــا يعيد أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم إلــى حقبة 
استمرت من 1966 إلى 1982 وشهدت خالله ما يعرف 
ــــذي وصـــل إلــى  »الــتــضــخــم األمــيــركــي الــعــظــيــم« والـ بـــ
15% في بعض األحــيــان. ال يجد املستثمرون حاليًا 
 القليل مــمــن عــايــشــوا تــلــك الــفــتــرة، وعــلــى رأســهــم 

ّ
إال

االقتصادي هنري كوفمان، البالغ من العمر 94 عامًا، 
وامللقب باسم »Dr. Doom« بمعنى »دكتور املوت« 
أو »دكـــتـــور الـــشـــؤم« كــمــا نــقــول فــي الــعــربــيــة، بسبب 
أسعار  هبوط  ترجح  التي  املتشائمة  نظره  وجــهــات 
األســـهـــم والـــســـنـــدات فـــي أغـــلـــب األحـــــــوال. وكــثــيــرًا ما 
ينتقد كوفمان السياسات االقتصادية الحكومية في 
كانوا في مناصب  الذين  القالئل  أحــد  وكــان  أميركا، 
قــيــاديــة أواخـــــر الــســبــعــيــنــيــات، ومــــا زالـــــوا يــتــابــعــون 

األسواق حتى يومنا هذا.
يــمــتــلــك كــوفــمــان حــالــيــًا شــركــة كــبــيــرة لــالســتــشــارات 
االقتصادية واملالية، أسسها وأطلق عليها اسمه منذ 
 شهرته تــرجــع بــاألســاس 

ّ
أكــثــر مــن ثــالثــة عــقــود، لــكــن

إلى فترة عمله ألكثر من ربع قرن في بنك االستثمار 
»سالومون بــراذرز« الذي كان واحدًا من أكبر خمسة 

بنوك استثمار في الواليات املتحدة وقتها.
وخــــالل تــلــك الــفــتــرة كـــان لــكــوفــمــان تــوقــعــات شــديــدة 
ــه فــي أحـــد أيــام  ـ

ّ
الــدقــة عــن تــحــركــات األســهــم، حــتــى أن

شهر أغسطس/آب 1982، وكانت البالد تعاني وقتها 
أعلى مستويات التضخم والركود االقتصادي، تنبأ 
بــانــخــفــاض مــعــدالت الــفــائــدة، وتسببها فــي حــدوث 
طفرة فــي أســـواق األســهــم، وهــو مــا حــدث بالفعل في 
 
ً
نفس اليوم، حني بدأت األسعار في االرتفاع، محققة

أطول ماراثون في تاريخ األسهم األميركية. 
ــــالن عن  ــبــــوع املـــاضـــي، وبـــعـــد ســـاعـــات مـــن اإلعــ واألســ
آخــر شهور  فــي  أميركا  فــي  السنوي  التضخم  ارتــفــاع 
 
ً
أربعة عقود، مسجال عام 2021 ألعلى مستوياته في 
 البنك الفيدرالي ورئيسه الحالي 

ّ
7%، اعتبر كوفمان أن

ال يتحليان بالصالبة الكافية ملواجهة التضخم الذي 

يضرب البالد، مؤكدًا في حواٍر مع وكالة »بلومبيرغ« 
عن  االبــتــعــاد  باتجاه  األوضـــاع  »تغيير   

ّ
أن األميركية 

الــتــضــخــم يــتــطــلــب مــفــاجــأة األســـــــواق، ال أن يــتــم رفــع 
مــعــدالت الــفــائــدة بــالــتــدريــج«. وقـــال االقــتــصــادي الــذي 
كان أحد أهم أعمدة بنك االستثمار األكثر ربحية في 
 
ّ
إن املتحدة،  الواليات  في  والتسعينيات  الثمانينيات 

بول فولكر، رئيس البنك الفيدرالي األسبق، نجح في 
النزول بمعدل التضخم من 15% تقريبًا إلى 2.5% من 
معدالت  ورفـــع  النقود  لــعــرض  الشديد  التقييد  خــالل 
ه لو كان سينصح جيروم 

ّ
الفائدة إلى 20%. وأضاف أن

الــفــيــدرالــي، بما ينبغي عمله في  البنك  بـــاول، رئــيــس 
الظروف الحالية، لحثه على أن يكون »شديد القسوة« 
وأن يــرفــع مـــعـــدالت الـــفـــائـــدة عــلــى أمـــــوال الــبــنــك فـــورًا 
بمقدار نصف في املائة، واإلشـــارة صراحة إلــى عزمه 
الــقــيــام بــمــزيــد مـــن الـــرفـــع خـــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة. ورأى 
»أولهما  أساسيني:  خطأين  ارتــكــب  بــاول   

ّ
أن كوفمان، 

إرجاعه جزءًا من ارتفاع معدل التضخم إلى التأثيرات 
املــبــاشــرة وغــيــر املــبــاشــرة لــلــوبــاء )كـــورونـــا(، وهـــو ما 
ه مؤقت«.

ّ
يستحيل قياسه، واآلخر وصفه للتضخم بأن

ولــد كوفمان فــي أملانيا عــام 1927 وكــان أبــوه يعمل 
جــزارًا، وهرب وأسرته من النظام النازي إلى أميركا 
أعــوام  بثالثة  وبعدها  الحادية عشرة،  يكمل  أن  قبل 
التحق بمدرسة جورج واشنطن الثانوية في منطقة 
نيويورك،  فــي  العليا  بمانهاتن  واشنطن  مرتفعات 
 مـــن هــنــري كــيــســيــنــجــر، وزيـــر 

ّ
الــتــي ســبــقــه إلــيــهــا كـــل

الــخــارجــيــة ومستشار األمـــن الــقــومــي األســبــق، وآالن 
لخمس  األسبق  الفيدرالي  البنك  رئيس  غرينسبان، 

فترات متتالية خالل الفترة من 1987 إلى 2006. 
ــيـــويـــورك،  ــمـــان االقـــتـــصـــاد فــــي جـــامـــعـــة نـ درس كـــوفـ
كما حصل على  الــبــكــالــوريــوس،  فيها على  وحــصــل 
ماجستير العلوم في التمويل من جامعة كولومبيا، 
ــوراه فــــي الــــبــــنــــوك والـــتـــمـــويـــل مــــن جــامــعــة  ــ ــتــ ــ ثــــم دكــ
البنوك  أحــد  نيويورك عــام 1958. وعمل كوفمان في 
التجارية بعد تخرجه، قبل أن يلتحق ببنك االحتياط 
الــفــيــدرالــي فـــي نـــيـــويـــورك، الــــذي خـــرج مــنــه إلـــى بنك 
»سالومون براذرز« وبعد قضاء بعض الوقت هناك، 
 ما يخص أسواق األسهم 

ّ
لم يعد ينازعه أحد في كل

والسندات والسياسة النقدية.

سعر صفيحة البنزين 
بالسوق السوداء في 
صنعاء بلغ 49.9 دوالرًا

ــدل الــتــضــخــم في  ــع ــاع م ــفـ مـــع ارتـ
أربعة  في  مستوياته  أعلى  إلى  أميركا، 
يبحث مستثمرو »وول ستريت«  عقود، 
األميركي  »التضخم  فترة  عاصر  عمن 
فال  ــرن،  ق نصف  نحو  قبل  العظيم«، 
هنري  ــم  ــرزه أب القليلين،  إال  ــجــدون  ي

كوفمان، الملقب بـ»دكتور الموت«.

الخاضعة  اليمنية  النفط  شركة  قالت 
بيان  ــي  ف صــنــعــاء،  ــي  ف للحوثيين 
التحالف  إن  الماضي،  األسبوع  نهاية 
العربي يحتجز 6 سفن نفطية، ويمنع 
على  الحديدة  محافظة  دخولها 
عمار  ووفق  لليمن.  الغربي  الساحل 
التنفيذي  الــعــام  المدير  ــي،  ــرع األض
القدرة  لديها  »الشركة  فإن  للشركة، 
المناطق  لكافة  الوقود  توفير  على 
التكاليف  بأقل  فروعها  عبر  اليمنية 
وبسعر موحد، شريطة السماح لسفن 
الوقود بالوصول إلى ميناء الحديدة 

بصورة دائمة من دون اعتراض«.

احتجاز سفن نفطية

المخابز 
ترفع 
أسعار 
الخبز 
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