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انتهاء أزمة السيارات بين المغرب ومصر
الرباط ـ مصطفى قماس

فــي خـطــوة مــن شأنها أن تنهي
أزمة تجارية بني مصر واملغرب،
املصرية إعفاء
ق ــررت السلطات ُ
س ـي ــارات «ري ـن ــو» الـفــرنـسـيــة املـصـنـعــة في
املغرب من الرسوم الجمركية عند دخولها
إلى األسواق املصرية ،وفقًا التفاقية أغادير
املوقعة بني البلدين قبل نحو  18عامًا.
وأثـيــر مــوضــوع اسـتـيــراد مصر الـسـيــارات
مـ ــن م ـص ـن ــع «ريـ ـ ـن ـ ــو» فـ ــي م ــديـ ـن ــة طـنـجــة
ّ
شمالي املغرب ،في املباحثات التي أجريت
ف ــي الـصـيــف امل ــاض ــي ب ــن وزيـ ــر الـصـنــاعــة
والتجارة املغربي السابق مــوالي الحفيظ
ال ـع ـل ـم ــي ووزيـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـصـ ـن ــاع ــة والـ ـتـ ـج ــارة
املصرية نيفني جامع.
ول ـ ـ ـ ّـوح الـ ــوزيـ ــر امل ـغ ــرب ــي آن ـ ـ ــذاك بـمـعــامـلــة
الصادرات املصرية باملثل ،بعدما اعتبر أن
السلطات املـصــريــة تـمــارس تضييقًا على

صادرات السيارات من مصنع طنجة ،رغم
اسـتـيـفــائـهــا ل ـل ـشــروط ال ـت ــي ت ـنــص عليها
اتفاقية أغادير .في املقابل ،اقترحت وزيرة
الصناعة والتجارة املصرية ،تشكيل لجنة
م ــن أجـ ــل تـ ـن ــاول امل ـش ــاك ــل ال ـت ــي تـعـتــرض
التبادل التجاري بني البلدين.
ونقلت وكالة بلومبيرغ األميركية أخيرًا،
ع ــن مـ ـس ــؤول ح ـك ــوم ــي مـ ـص ــري ق ــول ــه إن ــه
ت ــم االت ـ ـفـ ــاق م ــع ال ـح ـك ـ ُـوم ــة امل ـغ ــرب ـي ــة عـلــى
إعـفــاء س ـيــارات ريـنــو املصنعة فــي املغرب
مــن ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة عـنــد دخــولـهــا إلــى
األسواق املصرية ،وفقًا التفاقية أغادير.
وتخضع املـبــادالت التجارية بــن البلدين
التـفــاقـيــة أغــاديــر املــوقـعــة فــي ال ــرب ــاط ،بني
امل ـغ ــرب وت ــون ــس وم ـصــر واألردن ،ف ــي 25
ف ـبــرايــر /ش ـبــاط  ،2004ال ـتــي دخ ـلــت حـ ّـيــز
التطبيق في الربع األول من  .2007وتنص
االتفاقية على اإلعفاء الجمركي لصادرات
وواردات دول االت ـف ــاق ـي ــة م ــن ال ـس ـي ــارات

ُ
وامل ــركـ ـب ــات ،ب ـش ــرط أال ت ـقــل نـسـبــة امل ـكــون
ّ
املحلي عن .%40
ك ــان ــت ات ـف ــاق ـي ــة أغـ ــاديـ ــر ت ـس ـت ـهــدف إق ــام ــة
م ـن ـط ـقــة ت ـ ـجـ ــارة ح ـ ــرة ع ــرب ـي ــة بـ ــن ال ـ ــدول
املـشــاركــة فــي االتفاقية ،وهــو مــا لــم يحدث
حتى اآلن.
ت ـب ـلــغ ال ـط ــاق ــة اإلن ـت ــاج ـي ــة ل ـل ـس ـي ــارات فــي
امل ـ ـغـ ــرب  500ألـ ـ ــف س ـ ـيـ ــارة فـ ــي مـصـنـعــي
«ريـنــو» في طنجة وال ــدار البيضاء ،بينما
تـتـجــه «بـيـجــو» الـفــرنـسـيــة نـحــو مضاعفة
إنتاجها بالقنيطرة من  100ألــف إلــى 200
ألف سيارة هذا العام.
وقــال مـســؤول مغربي لـ«العربي الجديد»
إن م ـص ــر ب ـ ـ ــررت م ـن ــع ص ـ ـ ـ ــادرات «ريـ ـن ــو»
مــن امل ـغ ــرب ،ب ــ«ع ــدم اح ـت ــرام» تـلــك السلعة
اشتراطات نسبة املكون املحلي ،بينما %60
السيارات املصنعة في طنجة
من مكونات ّ
مـصــدرهــا مصنعون مـغــاربــة ،مــا يجعلها
متوافقة مــع قــواعــد اتفاقية أغــاديــر ،كذلك

فإنها تراعي مقتضيات الجودة املطلوبة.
ودف ــع املــوقــف امل ـصــري ،املـغــرب إلــى اتخاذ
تــدابـيــر فــي مــواجـهــة ال ـص ــادرات املـصــريــة،
حـيــث امـتـنــع ع ــن مـنــح تــرخـيــص اسـتـيــراد
لسلع آتية من مصر ،مشيرًا إلى أنه فحص
ّ
عينات من تلك السلع ،وتبني أن مصدرها
الصني.
وب ـل ـغــت صـ ـ ـ ــادرات املـ ـغ ــرب م ــن ال ـس ـي ــارات
خ ــال األش ـهــر الـ ـ  11األول ــى مــن ع ــام 2021
نـحــو  317أل ــف س ـي ــارة م ــن تـصـنـيــع ريـنــو
وبيجو ،حيث زات بنسبة  ،%12.8مقارنة
بعام  ،2020الذي انخفضت فيه الصادرات
بسبب تــداعـيــات جائحة فـيــروس كــورونــا
ال ـت ــي اق ـت ـضــت إغ ـ ــاق ال ـ ـحـ ــدود .ووص ـلــت
ع ــائ ــدات ق ـط ــاع الـ ـسـ ـي ــارات إلـ ــى ح ــوال ــى 8
مليارات دوالر العام املاضي ،بزيادة تقترب
من  %13عن الفترة املماثلة من  ،2020وفق
بـيــانــات ص ــادرة عــن مكتب الـصــرف نهاية
ديسمبر /كانون األول املاضي.
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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  %0.1مقارنة بشهر
نوفمبر /تشرين الثاني ،وانخفضت
في قوانغتشو وشنتشن بنسبة
 %0.6و %0.1على التوالي ،في
حني ارتفعت في شانغهاي بنسبة
 .%0.4كما شهدت أسعار املساكن
الجديدة في  31مدينة من الدرجة
الثانية و 35مدينة 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 عسكريّ ،إن من املتوقع
أن تبلغ قيمة السلع التصديرية
اإليرانية  46مليار دوالر ،خالل
العام الجاري (العام اإليراني ينتهي
في  20مارس /آذار) .وأشار
عسكري ،وفق وكالة «ارنا» إلى
اإلسراع في وتيرة الصادرات ورفع
بعض العقبات من أمام التجارة
الخارجية ،مضيفًا ّأن الصادرات
بلغت  3.5مليارات دوالر شهريًا في
النصف األول من العام الجاري و5
مليارات دوالر شهريًا في النصف
الثاني من العام.
ارتفاع صادرات
«صناعة عمان»

(فرانس برس)

األميركيون
يواجهون التضخم
بسندات االدخار

يتدافع ّ
املدخرون األميركيون للحصول على سندات االدخار املحمية من التضخم ،الذي وصل في أكبر اقتصاد بالعالم إلى أعلى مستوى في 4
عقود .وباعت الحكومة ما قيمته  2.78مليار دوالر من سندات االدخار ،التي تدفع سعر فائدة ثابتًا باإلضافة إلى التضخم خالل ديسمبر /كانون
األول املاضي ،بينما باعت نحو  1.07مليار دوالر في نوفمبر/تشرين الثاني ،وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الخزانة .وقد يرتفع الطلب أكثر على
ّ
سندات االدخار ،لوال متطلبات الحد األقصى الصارمة التي تفرضها الحكومة على املشتريات بواقع  10آالف دوالر لكل شخص سنويًا .وبلغ
معدل التضخم السنوي في الواليات املتحدة  ،%7نتيجة ازدهار طلب املستهلكني ،وأزمات سلسلة التوريد التي أثارها الوباء.

أظهرت بيانات صادرة عن غرفة
صناعة عمان ،ارتفاع صادرات
الغرفة خالل العام املاضي ،مقارنة
بعام ما قبل جائحة فيروس
كورونا  ،2019مدفوعة بزيادة
صادرات  8قطاعات فرعية.
وأشارت البيانات التي أوردتها
وكالة األنباء األردنية «بترا» ،أمس،
إلى زيادة صادرات الغرفة بنسبة
 %17في  ،2021لتصل الى 5.46
مليارات دينار ( 7.64مليارات
دوالر) ،مقابل  4.65مليارات دينار
عام  .2019واستحوذت 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  548مليون دينار عام .2019

أسعار األغذية األعلى منذ أزمة المحاصيل في 2011
لندن ـ العربي الجديد

تسجل أسعار األغذية عامليًا ،أعلى مستوى لها منذ
أزمة املحاصيل عام  ،2011بسبب زيادة الطلب والندرة
التي تسببها مشاكل النقل وسالسل التوريد ،وسط
مخاوف من ارتفاع الضغوط املعيشية في الكثير من
الــدول ،إذ تتالشى التحفيزات الحكومية التي ظهرت
مع تداعيات جائحة فيروس كورونا ،وتبدأ مدخرات
املـسـتـهـلـكــن ف ــي ال ـن ـف ــاد .ووفـ ــق ب ـيــانــات ص ـ ــادرة عن
ّ
منظمة األم ــم املتحدة لألغذية وال ــزراع ــة ،ف ــإن ارتـفــاع
أسـعــار الطعام يرجع إلــى الطقس الـجــاف الــذي يؤثر

على منتجي الـحـبــوب الـكـبــار ،ومــن ذلــك الـجـفــاف في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وال ـحــريــق ف ــي روس ـي ــا الـ ــذي دمــر
م ـح ـص ــول ال ـح ـب ــوب .وي ـل ـق ــي ارتـ ـف ــاع أسـ ـع ــار ال ـغ ــذاء
بتداعيات على الكثير من الــدول ،ال سيما في الشرق
األوســط ،حيث شكل الغالء وتردي الظروف املعيشية
املتردية ،دافعًا لـثــورات الربيع العربي ،وفــق محللني
جيوسياسيني .حاليًا ،يقوم االنتعاش بعد الوباء على
مــا فعلته الـكــوارث الطبيعية والـحــروب األهـلـيــة ،قبل
عقد من الزمن باألسعار ،مما يدل على حجم املشكلة،
وف ــق وكــالــة «بـلــومـبـيــرغ» األمـيــركـيــة ،إذ يــؤثــر الطلب
املكبوت بشكل كبير في تضخم أسعار الـغــذاء .ومنذ

نهاية عــام  ،2019ارتفع مؤشر األمــم املتحدة ألسعار
امل ــواد الـغــذائـيــة بنحو الـثـلــث ،فيما يـتــوقــع اسـتـمــرار
األسعار في الصعود خــال العام الحالي .وتعد دول
الشرق األوسط وشمال أفريقيا مثل السودان ،واليمن،
ولبنان ،وتونس ،ومصر ،األكثر تعرضًا ألسعار الغذاء
املرتفعة ،بسبب واردات ـهــا مــن القمح والسكر ،وفقًا لـ
«بلومبيرغ إيكونوميكس» .وتشهد بعض تلك الدول
ً
اضطرابات سياسية ،فضال عن حرب أهلية ،وانهيار
اقـتـصــادي ،كما يمكن أن ي ــؤدي ارت ـفــاع أسـعــار املــواد
الغذائية إلى تفاقم تلك االضطرابات.
وفــي وقــت ســابــق مــن يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي الـجــاري،

ّ
ً
أشارت منظمة «الفاو» إلى أنها ال ترى مجاال للتفاؤل
بــاسـتـقــرار س ــوق ال ـغ ــذاء فــي  .2022وارت ـف ــع متوسط
مؤشر «الفاو» ألسعار الغذاء لعام  2021بنسبة %28.1
عن العام السابق ،ليصل إلى  125.7نقطة.
عباسيان ،كبير ّالخبراء االقتصاديني
وقال عبد الرضا
ّ
في املنظمة ،في بيان إنه «برغم أنه ُيتوقع في العادة
ّ
أن يؤدي ارتفاع األسعار إلى زيادة اإلنتاج ،فإن ارتفاع
ّ
كـلـفــة امل ــدخ ــات ،واس ـت ـمــرار جــائـحــة ك ــورون ــا ،وتـقــلــب
ّ
الظروف املناخية أكثر من أي وقت مضى ،كلها مسائل
ً
ال تترك مجاال للتفاؤل بشأن عودة األسواق إلى حالة
أكثر استقرارًا حتى في عام .»2022
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مال وناس

اليمن :الوقود يحاصر صنعاء والدوالر يطوق عدن
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
صنعاء ـ محمد راجح

ت ـ ـعـ ــود أزمـ ـ ـ ــة ال ـ ــوق ـ ــود ل ـت ـحــاصــر
صـ ـنـ ـع ــاء ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـي ـط ــر ع ـل ـي ـهــا
الـ ـ ـح ـ ــوثـ ـ ـي ـ ــون وس ـ ـ ـ ــط ات ـ ـهـ ــامـ ــات
للتحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية
بحجز سفن النفط ،لتشتعل جــذوة «الحرب
املعيشية» مجددًا وفق محللني ،على خلفية
الـ ـص ــراع ال ــدائ ــر ف ــي ال ـي ـمــن م ـنــذ ن ـحــو سبع
ً
س ـن ــوات ،بينما ال ت ـبــدو ع ــدن أح ـســن ح ــاال،
إذ تتخبط فــي فــوضــى ال ــدوالر الـتــي أنهكت
معيشة املواطنني ،وســط اتهامات حكومية
ل ـل ـم ـض ــارب ــن وال ـح ــوث ـي ــن ب ــال ــوق ــوف وراء
انـهـيــار ال ــري ــال إث ــر تــداعــي االق ـت ـصــاد ،فيما
تسقط ماليني األســر ضحايا الجوع والفقر
الناجم عن استمرار الصراع.
وتضرب أزمــة الوقود صنعاء وعــدة مناطق
ش ـمــال ال ـب ــاد ،م ــا دف ــع الـكـثـيــر م ــن محطات
تـعـبـئــة الـبـنــزيــن إل ــى إغ ــاق أبــواب ـهــا ،وســط
حــالــة تــذمــر م ــن امل ــواط ـن ــن ال ــذي ــن أنهكتهم
األزمات املعيشية املتالحقة.
وع ـ ــادت ال ـطــواب ـيــر ال ـطــوي ـلــة م ــن ال ـس ـيــارات
واملـ ـ ــرك ـ ـ ـبـ ـ ــات ل ــاصـ ـطـ ـف ــاف أم ـ ـ ـ ــام م ـح ـط ــات
ال ـت ـع ـب ـئــة ال ـت ــي اس ـت ـم ــرت ف ــي ال ـع ـم ــل ،فـيـمــا
سـجـلــت أس ـعــار ال ــوق ــود أرق ــام ــا قـيــاسـيــة مع
وصـ ــول س ـعــر صـفـيـحــة ال ـب ـنــزيــن ( 20ل ـت ـرًا)
في السوق الـســوداء إلــى  30ألــف ريــال (49.9
دوالرا وف ــق سـعــر ص ــرف الـعـمـلــة األمـيــركـيــة
املـقــدر بنحو  601ري ــال فــي صـنـعــاء) ،بينما
تـعـتـمــد س ـل ـطــات ال ـحــوث ـيــن م ـنــذ منتصف
ال ـعــام املــاضــي  2021تسعيرة رسـمـيــة تبلغ

نحو  11ألــف ريــال للصفيحة .وألقت األزمــة
الراهنة بظاللها سريعا على قطاعات النقل
واملــواصــات واألس ــواق التجارية والزراعية
م ــع ب ــدء ت ـصــاعــد ت ــدري ـج ــي ألس ـع ــار الـسـلــع
واملواد الغذائية واالستهالكية .ويقول عارف
ال ـقــدمــي ســائــق حــافـلــة لـنـقــل ال ــرك ــاب ،تعمل
فــي خـطــوط الـنـقــل داخ ــل صـنـعــاء لــ«الـعــربــي
الجديد» ،إن سعر صفيحة البترول املباعة
حاليا فــي الـســوق ال ـســوداء هــو األعـلــى منذ
بداية الحرب قبل نحو سبع سنوات ،والتي
رافـقـهــا أزمـ ــات مــركـبــة وم ـت ـعــددة تــركــز جــزء
كبير منها في الوقود.
ويعبر سائق آخر ،تحدث لـ«العربي الجديد»،
عــن تــذمــره مــن تـصــرف سـلـطــات الـحــوثـيــن،
التي تفرض إجراءات صارمة تمنع السائقني
فــي خـطــوط املــواصــات داخ ــل امل ــدن مــن رفع
تعرفة نقل الركاب التي تصل إلى  100ريال،
في حني يفرض سائقو املركبات األخرى مثل
سيارات التاكسي وباصات النقل بني املدن
واملحافظات زيادات على األسعار.
وتـجــددت أزمــة الــوقــود في صنعاء ومناطق
شمال اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيني،
ب ـعــد ف ـتــرة اس ـت ـق ــرار مـبـنـيــة ع ـلــى تـفــاهـمــات

ب ــرع ــاي ــة دولـ ـي ــة أدت إلـ ــى ت ـخ ـف ـيــف ال ـق ـيــود
املـفــروضــة على اسـتـيــراد الــوقــود عبر ميناء
الـحــديــدة على الـســاحــل الـغــربــي لليمن على
البحر األحمر.
ويشير خـبــراء اقتصاد إلــى أن تجدد نقص
الوقود يأتي في أعقاب األزمــة التي اندلعت
قبل أيام ،حول ميناء الحديدة بعد استيالء
الحوثيني على سفينة تــرفــع علم اإلم ــارات،
قــائ ـلــن إن ـه ــا سـفـيـنــة ع ـس ـكــريــة ع ــدائ ـي ــة تم
االستيالء عليها بعد دخولها املياه اليمنية
في الحديدة ،فيما قــال التحالف العربي إن
الـسـفـيـنــة امل ـس ـتــولــى عـلـيـهــا سـفـيـنــة شـحــن،
مـشـيــرا إل ــى أن اس ـت ـخــدام الـحــوثـيــن مــواقــع
مدنية ألغــراض عسكرية قد يحول ميناءي
ال ـح ــدي ــدة وال ـص ـل ـيــف إل ــى أه ـ ــداف عـسـكــريــة

سعر صفيحة البنزين
بالسوق السوداء في
صنعاء بلغ  49.9دوالرًا

مشروعة .من جانبها ،أعلنت األمــم املتحدة
أنـهــا تحقق فــي اتـهــامــات الـتـحــالــف ،مــؤكــدة
ض ــرورة اح ـتــرام الـحـقــوق املتعلقة باملالحة
البحرية وفقا للقانون الدولي ،وحثت جميع
األطـ ـ ــراف ف ــي املـنـطـقــة ع ـلــى م ـمــارســة ضبط
ال ـن ـفــس .وي ـق ــول م ـصــدر م ـس ــؤول ف ــي شــركــة
النفط العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيني
في صنعاء لـ«العربي الجديد» ،إن التحالف
ش ـ ــدد الـ ـقـ ـي ــود املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى االسـ ـتـ ـي ــراد
عـبــر مـيـنــاء ال ـحــديــدة خـصــوصــا للمشتقات
النفطية« ،وه ــو مــا يعتبره عـقــابــا جماعيا
لليمنيني».
ويشير املصدر إلى استمرار احتجاز  6سفن
مـحـمـلــة ب ــال ــوق ــود ف ــي ع ــرض ال ـب ـحــر ،ومـنــع
دخولها إلى ميناء الحديدة ،تقدر حمولتها
بأكثر مــن  135ألــف طــن مــن مــادتــي البنزين
واملازوت ولفترات متفاوتة ،وهو ما يضاعف
الخسائر ويفاقم األزمات املعيشية لليمنيني.
وحـســب شــركــة الـنـفــط فــي صـنـعــاء ،فــإن مــدة
اح ـت ـجــاز الـسـفــن تـصــل حــالـيــا إل ــى أك ـثــر من
أرب ـعــة أش ـهــر ،عـلــى الــرغــم مــن اسـتـكـمــال تلك
السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر
آلية بعثة التحقق والتفتيش فــي جيبوتي

وحـ ـص ــولـ ـه ــا عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـصـ ــاريـ ــح األمـ ـمـ ـي ــة.
وتغيرت خطوط الشحن البحري منذ نحو
خ ـمــس س ـن ــوات وال ـت ــي ت ــم تـحــويـلـهــا ب ـقــرار
مــن الـحـكــومــة الـشــرعـيــة مــن مـيـنــاء الـحــديــدة
غربي اليمن ،إلــى ميناء عــدن جنوب البالد،
ع ـلــى إث ــر م ـع ــارك كــانــت دائ ـ ــرة ف ــي الـســاحــل
الغربي لليمن أوقفها اتفاق استوكهولم في
ديسمبر /كانون األول من العام  ،2018والذي
تضمن ملحقا اقـتـصــاديــا لحل أزم ــة تغيير
خـطــوط املــاحــة البحرية واسـتـيــراد الــوقــود
وربـ ــط إي ــرادات ــه بـبـنــد مــالــي خ ــاص لـصــرف
رواتب املوظفني املدنيني في مناطق سيطرة
الحوثيني.
وي ـ ـق ـ ــول مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـس ـ ـيـ ــاغـ ــي ،وه ـ ـ ــو ن ــاش ــط
اجتماعي وعامل في مجال اإلغاثة لـ«العربي
الجديد» ،إن أزمة الوقود الحالية تترافق مع
أزمة حادة في املساعدات اإلغاثية واإلنسانية
والتي تشهد منذ بداية العام  2022انخفاضا
كـبـيــار سيلقي بتبعات وخـيـمــة عـلــى نسبة
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

احتجاز سفن نفطية
قالت شركة النفط اليمنية الخاضعة
للحوثيين فــي صــنــعــاء ،فــي بيان
نهاية األسبوع الماضي ،إن التحالف
العربي يحتجز  6سفن نفطية ،ويمنع
دخولها محافظة الحديدة على
الساحل الغربي لليمن .ووفق عمار
األضــرعــي ،المدير الــعــام التنفيذي
للشركة ،فإن «الشركة لديها القدرة
على توفير الوقود لكافة المناطق
اليمنية عبر فروعها بأقل التكاليف
وبسعر موحد ،شريطة السماح لسفن
الوقود بالوصول إلى ميناء الحديدة
بصورة دائمة من دون اعتراض».
طوابير أمام محطات الوقود في صنعاء (األناضول)

معيشة

تونس ـ إيمان الحامدي

ت ـعــانــي األس ـ ــر ال ـف ـق ـيــرة وم ـتــوس ـطــة الــدخــل
فـ ــي ت ــون ــس مـ ــن اخـ ـتـ ـف ــاء ال ـس ـل ــع امل ــدع ــوم ــة
مــن األس ـ ــواق ،مــا يـضـطــرهــا إل ــى الـبـحــث عن
بدائل مرهقة ماليًا ،بينما تتبادل الحكومة
والتجار االتهامات حول التسبب في األزمة
الـ ـت ــي ت ـت ـع ـمــق ب ــال ـب ـل ــد الـ ـ ــذي ي ـش ـهــد ت ــردي ــا
معيشيًا في ظل تأزم املشهد السياسي.
وتشهد تونس ما يصفها محللون بـ«الحرب
ال ـب ــاردة» بــن السلطة وك ــارت ــات ال ـغ ــذاء ،إذ

هنري كوفمان
نيويورك ـ شريف عثمان

ي ـف ـتــش م ـس ـت ـث ـمــرو «وول س ـت ــري ــت» ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة ،عمن يقدم لهم النصح في مواجهة تداعيات
التضخم ،الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أربعة
عـقــود ،مــا يعيد أكـبــر اقـتـصــاد فــي الـعــالــم إلــى حقبة
استمرت من  1966إلى  1982وشهدت خالله ما يعرف
بــ«الـتـضـخــم األم ـيــركــي الـعـظـيــم» والـ ــذي وص ــل إلــى
 %15في بعض األحـيــان .ال يجد املستثمرون حاليًا
ّ
إل القليل مـمــن عــايـشــوا تـلــك الـفـتــرة ،وعـلــى رأسـهــم
االقتصادي هنري كوفمان ،البالغ من العمر  94عامًا،
وامللقب باسم « »Dr. Doomبمعنى «دكتور املوت»
أو «دك ـت ــور ال ـش ــؤم» كـمــا ن ـقــول فــي الـعــربـيــة ،بسبب
وجـهــات نظره املتشائمة التي ترجح هبوط أسعار
األس ـه ــم وال ـس ـن ــدات ف ــي أغ ـل ــب األح ـ ـ ــوال .وك ـث ـي ـرًا ما
ينتقد كوفمان السياسات االقتصادية الحكومية في
أميركا ،وكــان أحــد القالئل الذين كانوا في مناصب
ق ـيــاديــة أواخ ـ ــر الـسـبـعـيـنـيــات ،وم ــا زال ـ ــوا يـتــابـعــون
األسواق حتى يومنا هذا.
يـمـتـلــك كــوف ـمــان حــالـيــا شــركــة كـبـيــرة لــاسـتـشــارات
االقتصادية واملالية ،أسسها وأطلق عليها اسمه منذ
ّ
أكـثــر مــن ثــاثــة عـقــود ،لـكــن شهرته تــرجــع بــاألســاس
إلى فترة عمله ألكثر من ربع قرن في بنك االستثمار
«سالومون بــراذرز» الذي كان واحدًا من أكبر خمسة
بنوك استثمار في الواليات املتحدة وقتها.
وخ ــال تـلــك الـفـتــرة ك ــان لـكــوفـمــان تـّـوقـعــات شــديــدة
الــدقــة عــن تـحــركــات األس ـهــم ،حـتــى أن ــه فــي أح ــد أيــام
شهر أغسطس/آب  ،1982وكانت البالد تعاني وقتها
أعلى مستويات التضخم والركود االقتصادي ،تنبأ
بــانـخـفــاض م ـعــدالت ال ـفــائــدة ،وتسببها فــي حــدوث
في
طفرة فــي أســواق األسـهــم ،وهــو مــا حــدث بالفعل ً
نفس اليوم ،حني بدأت األسعار في االرتفاع ،محققة
أطول ماراثون في تاريخ األسهم األميركية.
واألسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،وب ـع ــد س ــاع ــات م ــن اإلع ـ ــان عن
ارتـفــاع التضخم السنوي فــي أميركا فــي آخــر شهور
ً
عام  2021ألعلى مستوياته في أربعة عقود ،مسجال
ّ
 ،%7اعتبر كوفمان أن البنك الفيدرالي ورئيسه الحالي
ال يتحليان بالصالبة الكافية ملواجهة التضخم الذي

حوار مع وكالة «بلومبيرغ»
يضرب البالد ،مؤكدًا في
ٍ
ّ
األميركية أن «تغيير األوض ــاع باتجاه االبـتـعــاد عن
الـتـضـخــم يـتـطـلــب م ـفــاجــأة األس ـ ـ ــواق ،ال أن ي ـتــم رفــع
مـعــدالت الـفــائــدة بــالـتــدريــج» .وق ــال االقـتـصــادي الــذي
كان أحد أهم أعمدة بنك االستثمار األكثر ربحية في
ّ
الثمانينيات والتسعينيات في الواليات املتحدة ،إن
بول فولكر ،رئيس البنك الفيدرالي األسبق ،نجح في
النزول بمعدل التضخم من  %15تقريبًا إلى  %2.5من
خــال التقييد الشديد لـعـ ّـرض النقود ورف ــع معدالت
الفائدة إلى  .%20وأضاف أنه لو كان سينصح جيروم
ب ــاول ،رئـيــس البنك الـفـيــدرالــي ،بما ينبغي عمله في
الظروف الحالية ،لحثه على أن يكون «شديد القسوة»
وأن يــرفــع م ـع ــدالت ال ـف ــائ ــدة ع ـلــى أم ـ ــوال ال ـب ـنــك ف ــورًا
بمقدار نصف في املائة ،واإلش ــارة صراحة إلــى عزمه
ال ـق ـيــام بـمــزيــد مــن الــرفــع خ ــال ال ـف ـتــرة املـقـبـلــة .ورأى
ّ
كوفمان ،أن بــاول ارتـكــب خطأين أساسيني« :أولهما
إرجاعه جزءًا من ارتفاع معدل التضخم إلى التأثيرات
ـا) ،وه ــو ما
املـبــاشــرة وغـيــر املـبــاشــرة لـلــوبــاء (ك ــورون ـ ّ
يستحيل قياسه ،واآلخر وصفه للتضخم بأنه مؤقت».
ولــد كوفمان فــي أملانيا عــام  1927وكــان أبــوه يعمل
جــزارًا ،وهرب وأسرته من النظام النازي إلى أميركا
قبل أن يكمل الحادية عشرة ،وبعدها بثالثة أعــوام
التحق بمدرسة جورج واشنطن الثانوية في منطقة
مرتفعات واشنطن بمانهاتن العليا فــي نيويورك،
ّ
ال ـتــي سـبـقــه إلـيـهــا ك ــل م ــن ه ـنــري كـيـسـيـنـجــر ،وزي ــر
الـخــارجـيــة ومستشار األم ــن الـقــومــي األس ـبــق ،وآالن
غرينسبان ،رئيس البنك الفيدرالي األسبق لخمس
فترات متتالية خالل الفترة من  1987إلى .2006
درس ك ــوف ـم ــان االقـ ـتـ ـص ــاد ف ــي ج ــام ـع ــة ن ـي ــوي ــورك،
وحـصــل فيها على الـبـكــالــوريــوس ،كما حصل على
ماجستير العلوم في التمويل من جامعة كولومبيا،
ثـ ــم دك ـ ـت ـ ــوراه فـ ــي الـ ـبـ ـن ــوك والـ ـتـ ـم ــوي ــل مـ ــن جــام ـعــة
نيويورك عــام  .1958وعمل كوفمان في أحــد البنوك
التجارية بعد تخرجه ،قبل أن يلتحق ببنك االحتياط
ال ـف ـيــدرالــي فــي ن ـيــويــورك ،ال ــذي خ ــرج مـنــه إل ــى بنك
«سالومون براذرز» وبعد قضاء بعض الوقت هناك،
ّ
لم يعد ينازعه أحد في كل ما يخص أسواق األسهم
والسندات والسياسة النقدية.

أخبار
أوروبا تخشى رفع
أسعار الفائدة

قالت املسؤولة البارزة في البنك
املركزي األوروبي ،إيزابيل شنابل،
ّإن رفع أسعار الفائدة قبل األوان قد
«يخنق التعافي» االقتصادي من
جائحة فيروس كورونا في منطقة
اليورو التي تضم  19دولة.
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 ّأن
«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  7يناير/كانون الثاني
الجاري ّإن معدل التضخم السنوي
ارتفع إلى  %5في ديسمبر/كانون
األول  ،2021وهو أعلى مستوى
في منطقة اليورو ،منذ بدء حفظ
السجالت عام  ،1997محطمًا الرقم
القياسي السابق البالغ  %4.9في
نوفمبر/تشرين الثاني.

أميركا تخفف
اعتمادها على
الصين

ّقدم 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 ّ
املتقدمة.
وقال السيناتور الجمهوري عن
والية أركنساس ،توم كوتون ،في
بيان مشترك مع مارك كيلي،
السيناتور الديمقراطي عن والية
أريزونا ،وفقًا لوكالة «فرانس
برس» ّإن «وضع ّ
حد العتماد
أميركا على الحزب الشيوعي
الصيني من أجل استخراج هذه
املواد وتحويلها ،أمر ضروري
ّ
إذا كنا نريد الفوز باملنافسة
االستراتيجية ّ
ضد الصني وحماية
أمننا الوطني».
واملعادن النادرة مجموعة من
املعادن ّ
املهمة لتصنيع عدد من
ّ
األجهزة والهواتف الذكية والسيارات
الكهربائية واألسلحة.

محكمة أميركية
تعلّق محاكمة بنك
ّتركي

علقت محكمة االستئناف في
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.

نفط

فقراء تونس يبحثون عن بدائل لـ«التموين» المختفي
تشهد تونس أزمة في
السلع المدعومة ،وسط
اتهامات متبادلة بين
الحكومة والتجار ،بينما
يرى محللون أن هناك
تمهيدا إللغاء الدعم،
وفق اشتراطات صندوق
النقد

وانهيار األمن الغذائي .وكان برنامج األغذية
العاملي قد حذر من بدء نفاد األموال ملواصلة
تقديم املساعدة الغذائية إلى نحو  13مليون
شخص في اليمن ،اعتبارا من يناير /كانون
الـثــانــي  ،2022إذ سيحصل ثمانية ماليني
ش ـخ ــص ع ـل ــى ح ـص ــص غ ــذائـ ـي ــة م ـخ ـف ـضــة،
بـيـنـمــا سـيـحـصــل خـمـســة مــايــن معرضني
ل ـخ ـطــر االنـ ـ ـ ــزالق ف ــي ظـ ـ ــروف امل ـج ــاع ــة عـلــى
حصص كاملة.
ويؤكد برنامج الغذاء العاملي أن أسعار املواد
الغذائية ارتفعت إلــى أكـثــر مــن الضعف في
معظم أنـحــاء اليمن فــي عــام  ،2021فــي حني
ت ــأت ــي ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات ف ــي أس ـ ــوأ وقـ ــت ممكن
لألسر في اليمن التي تعتمد على املساعدات
الغذائية للبقاء على قيد الحياة ،إضافة إلى
ارتفاع االستهالك الغذائي غير الكافي خالل
األشهر الثالثة املاضية ،وهو أحد مقاييس
ال ـ ـجـ ــوع الـ ـت ــي ي ـت ـت ـب ـع ـهــا ب ــرن ــام ــج األغ ــذي ــة
الـعــاملــي ،وتــأثـيــره الكبير على نصف جميع
األس ــر حـيــث ي ــؤدي ان ـخ ـفــاض قـيـمــة العملة
والتضخم املـفــرط إلــى اقـتــراب االقتصاد من
االنهيار.
وال يـ ـب ــدو امل ــواطـ ـن ــون ف ــي ع ـ ــدن وامل ـن ــاط ــق
ال ـت ــي ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة ال ـشــرع ـيــة
أك ـث ــر ح ـظ ــا ،إذ ي ـع ــان ــون أي ـض ــا م ــن حـصــار
معيشي ولكن بسبب فوضى شطط الــدوالر
وال ـع ـمــات األجـنـبـيــة مـقــابــل ال ــري ــال اليمني
ال ــذي انـهــار نحو قــاع سحيق خــال األشهر
املاضية بينما تعثرت الكثير من املحاوالت
الـحـكــومـيــة ف ــي وق ــف ان ـه ـيــار ال ــري ــال ،وســط
اتهامات للمضاربني والحوثيني بالتسبب
في انهيار االقتصاد ومن ثم العملة الوطنية.
وتتحدث الحكومة من آن إلى آخر عن خطط
وإجـ ـ ـ ــراءات إصــاح ـيــة لـتـحـقـيــق االس ـت ـقــرار
االقـتـصــادي ،بينما يـتــأزم الــوضــع املعيشي
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
 601ريــال ،بينما كــان قد تجاوز  1700ريال
نهاية العام املاضي في عــدن ،قبل التحسن
لبضعة أســابـيــع وص ــل خــالـهــا إل ــى حــوالــي
 800ري ـ ــال ،ل ـكــن س ــرع ــان م ــا ع ــاد لـلـصـعــود،
ليبلغ حاليا نحو  1050رياال .وكان متوسط
سـعــر الـ ــدوالر قـبــل ال ـحــرب يـقــدر بنحو 215
ً
رياال.
ّ
وسبب الصراع تهاوي موارد الدولة ،بينما
أضحت الحكومة املعترف بها دوليًا ترتكن
إلى الدعم الخارجي .ويترقب البنك املركزي
في عدن وصول وديعة سعودية جديدة ،من
ُ
شأنها أن تحدث استقرارًا فعليًا للريال ،لكن
مع انقضاء الشهر األول على تعيني مجلس
إدارة البنك ،ال توجد أي مؤشرات تلوح في
األفق على وصول وديعة.
ووفــق مجلس إدارة البنك املــركــزي الجديد،
فإنه سيكون «أمام مواجهة شرسة ومتعددة
األوجــه واملـحــاور» من أجــل إعــادة االستقرار
إلــى ســوق الـصــرف .وكــان  2021بمثابة عام
سقوط العملة اليمنية نحو الـهــاويــة ،األمــر
الذي انعكس بشكل حاد على معيشة ماليني
املواطنني.
ويقول مسؤول مصرفي لـ«العربي الجديد»،
إن هناك واقعا جديدا تشكل في سوق النقد
ف ــي ال ـي ـم ــن تـ ـس ــوده ت ـش ــوه ــات واخـ ـت ــاالت
عميقة تتطلب جهدا شاقا الختراقه ،مشيرا
إلــى أن الحلول ال تتوقف عند حــدود تغيير
مجلس إدارة البنك املركزي أخيرًا ،مؤكدا أن
ً
البنك «ال يملك حـلــوال سحرية ينفذها بني
عشية وضحاها للحد من قبضة الصرافني
واملضاربني على سوق الصرف».

بروفايل

مـــع ارتـــفـــاع مــعــدل الــتــضــخــم في
أميركا ،إلى أعلى مستوياته في أربعة
عقود ،يبحث مستثمرو «وول ستريت»
عمن عاصر فترة «التضخم األميركي
العظيم» ،قبل نحو نصف قــرن ،فال
يــجــدون إال القليلين ،أبــرزهــم هنري
كوفمان ،الملقب بـ«دكتور الموت».
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أصبح إخفاء السلع وتجفيف األسواق سالح
التجار لفرض سياسة األمر الواقع والتمرد
على التسعيرات الحكومية للمواد املدعمة،
بما في ذلك تسعيرة الخبز التي تمثل الخط
األحمر للتونسيني.
كــذلــك تعيش أس ــواق 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 الـعــامــة وتــأثـيــره على ج ــودة الـغــذاء
التي يستهلكه املواطنون.
وتـ ـمـ ـث ــل الـ ـشـ ـح ــوم الـ ـحـ ـي ــوانـ ـي ــة وال ـ ــده ـ ــون
النباتية جــزءا من البدائل التي يلجأ إليها
الـتــونـسـيــون لتعويض زيــت الـطـهــي املـ َّ
ـدعــم،
بعدما قفزت أسعار الزيت غير املدعم بأكثر
م ــن  %20ف ــي ش ـه ــر واح ـ ـ ــد ،ب ـح ـســب مـعـهــد
اإلحصاء الحكومي.
ّ
ويـحــذر الخبير االقـتـصــادي محمد منصف
الـ ـش ــري ــف ،مـ ــن ت ــداعـ ـي ــات تـ ــواصـ ــل ارتـ ـف ــاع
األس ـعــار ون ــدرة امل ــواد األســاسـيــة واملــدعّـمــة،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن م ــن أخـ ـط ــاء ال ـس ـل ـط ــة أن ـه ــا
تــواصــل اعتماد الحلول الرقابية التقليدية
للتصدي للمحتكرين ،فيما يعتمد التجار
وامل ـض ــارب ــون عـلــى أسـلـحــة مـتـنــوعــة لـفــرض
سياسة األمر الواقع في السوق.

ّ
ويقول الشريف لـ«العربي الجديد» إن مشاكل
َ
ن ـ ــدرة ال ـس ـلــع ت ـع ــال ــج بـتـحـســن امل ـخ ــزون ــات
وضــخ الــدولــة كميات كبيرة مــن السلع حال
ّ
تجفيف الـتـجــار لـلـســوق ،غـيــر أن ه ــذا األمــر
غير ممكن في تونس ألسباب مالية بحتة،
إذ تعاني الحكومة من العجز املالي.
ومــؤخ ـرًا ،زادت املخابز سعر الخبز ،مبررة
ذل ــك ب ـعــدم اسـتـعـمــالـهــا لـلــدقـيــق امل ـ َّ
ـدع ــم ،ما
يجعلها خ ــارج دائـ ــرة امل ـســاء لــة الـقــانــونـيــة.
ّ
ّ
ّ
غير أن محللني اعتبروا أن الزيادة ليست إل
تمهيدًا لزيادة رسمية قد يعلن عنها الحقًا،
تنفيذًا الش ـتــراطــات ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي
مقابل تقديم قرض جديد للحكومة.
وبحسب مشروع اإلصالح االقتصادي الذي
تقدمت به حكومة نجالء بودن إلى صندوق
ال ـن ـقــد الـ ــدولـ ــي ،س ـي ـكــون دعـ ــم الـ ـغ ــذاء محل
مــراجـعــة بــدايــة مــن ع ــام  ،2023فيما ستبدأ
الحكومة هذا العام رفع الدعم عن املحروقات
والكهرباء ،باستثناء غاز الطهي املنزلي.
ويشير رئيس منظمة الــدفــاع عــن املستهلك
عـ ّـمــار ضـ ّـيــة ،إل ــى ع ــدم ق ــدرة الـحـكــومــة على
ً
السيطرة على مسالك توزيع السلع ،فضال عن
الغالء نتيجة ارتفاع أسعار املواد املستوردة
ّ
م ــن الـ ـخ ــارج .ل ـك ــن وزارة ال ـت ـج ــارة وتـنـمـيــة
الصادرات قالت في بيان ،الخميس املاضي،

ّ
إن جميع املواد األساسية متوفرة بالكميات
واملـ ـ ـخ ـ ــزون ـ ــات الـ ـت ــي ت ـغ ـط ــي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
االستهالكية للفترة الحالية والفترة املقبلة.
ّ
ّ
تحسن
في املقابل ،يؤكد خبراء اقتصاد ،أن
ّ
الــوضــع املعيشي للتونسيني رهــن تحسن
الوضع السياسي .وفي تقريره األخير حول
اآلفاق االقتصادية العاملية ،قال البنك الدولي

المخابز
ترفع
أسعار
الخبز
بدعوى
عدم
استخدام
الدقيق
المدعَّ م
(فرانس
برس)

ّ
إن ارتفاع عدد اإلصابات بكورونا وتشديد
ال ـق ـيــود عـلــى الـتـنـقــل وع ــدم اس ـت ـقــرار املـنــاخ
ال ـس ـيــاســي ،مـثـلــت جـمـلــة م ــن ال ـعــوامــل الـتــي
عـطـلــت الـنـمــو ف ــي تــونــس خ ــال ع ــام ،2021
م ـحــذرًا مــن تــأثـيــرات ارت ـفــاع مـسـتــوى الــديــن
على تنفيذ السياسة االقتصادية الرامية إلى
تحقيق النمو.

غزة تزيد وتيرة االستيراد من مصر
غزة ـ يوسف أبو وطفة

ارتفعت وتيرة االستيراد من بوابة صالح
الــديــن الواقعة أقصى جنوبي قطاع غــزة،
بشكل
وال ـتــي تــربـطــه ب ــاألراض ــي املـصــريــة
ٍ
الف ـ ــت خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام األخ ـ ـيـ ــر ،مـ ـق ــارن ــة مــع
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
املـقــرب مــن األجـهــزة األمنية املـصــريــة ،إلى
القطاع بـنـ ً
ـاء على تفاهمات مــع الحكومة
التي تديرها حركة حماس في غزة.
وال تنحصر عملية إدخــال السلع الــواردة،
على الوقود والسجائر ،بل تتنوع إلدخال
م ــواد الـبـنــاء الـخــام مثل اإلسـمـنــت وامل ــواد
التموينية والحبوب والعصائر واألسماك
والخضروات والفواكه.
وم ــع ات ـج ــاه ال ـت ـجــار الـفـلـسـطـيـنـيــن نحو
ال ـج ــان ــب املـ ـص ــري ،إال أن ال ـق ــاه ــرة تـلـتــزم
ب ـم ـنــع إدخـ ـ ـ ــال ال ـب ـض ــائ ــع وامل ـ ـ ـ ــواد ال ـخ ــام
ثنائية االس ـت ـخــدام ،مـثــل حــديــد الـبـنــاء أو
امل ـ ــواد الـصـلـبــة ال ـت ــي يـحـظــرهــا االح ـت ــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ف ــي إط ـ ــار ت ـفــاه ـمــات أمـنـيــة

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
رسومًا تأمينية مرتفعة على السلع التي
ً
تــدخـلـهــا ل ـل ـق ـطــاع ،ف ـض ــا ع ــن رف ــع تكلفة
ال ـن ـقــل وال ـت ـعــامــل م ــع ت ـجــار غ ــزة بالسعر
ال ــدول ــي ،م ــا يـجـعــل أس ـعــارهــا ف ــي الـســوق
املحلية قريبة للغاية من تلك الــواردة عبر
مـعـبــر ك ــرم أب ــو ســالــم ال ــذي يسيطر عليه
االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي .وبـحـســب بـيــانــات
رسمية ،فإن معدل الواردات عبر معبر كرم
أبــو ســالــم عــام  2020كــان يشكل  %87من
إجمالي واردات القطاع ،بينما كان الوارد
ع ـبــر م ـصــر  %13ف ـق ــط ،ف ــي ح ــن ارتـفـعــت
نسبة االستيراد من مصر إلى  %20بنهاية
 ،2021وتــراج ـعــت الـ ـ ــواردات عـبــر الـجــانــب
اإلسرائيلي إلى .%80
ّ
ووفـ ـ ـق ـ ــا ل ـ ـهـ ــذه الـ ـبـ ـي ــان ــات فـ ـ ـ ــإن إج ـم ــال ــي
الشاحنات ال ــواردة إلــى القطاع خــال عام
 2020بلغ  116.7ألــف شاحنة ،منها أكثر
م ــن  90أل ــف شــاح ـنــة ع ـبــر ك ــرم أب ــو ســالــم
و 14.67أل ــف شــاح ـنــة ع ـبــر ب ــواب ــة صــاح
الدين مع مصر ،بينما خــال  2021وصل

ال ـق ـط ــاع ح ــوال ــي  105آالف شــاح ـنــة عـبــر
الجانب اإلسرائيلي و 20.98ألــف شاحنة
عبر الجانب املصري.
وي ـش ـيــر ال ـبــاحــث ف ــي ال ـش ــأن االق ـت ـصــادي
أسامة نوفل ،إلى أن نسبة االستيراد على
صعيد الـقـطــاع ال ـخــاص وامل ـحــروقــات في
سنة  2020كــانــت  %82مــن كــرم أبــو سالم
والـنـسـبــة الـبــاقـيــة مــن بــوابــة صــاح الــديــن
وف ــي سـنــة  2021دخ ــل مــن ك ــرم أب ــو سالم
 %74وكانت النسبة الباقية من مصر.
ّ
ويقول نوفل لـ «العربي الجديد» إن هناك
زي ـ ــادة م ـط ــردة ف ــي عـمـلـيــة االس ـت ـي ــراد من
م ـص ــر ،ح ـيــث ارت ـف ــع م ـع ــدل شـ ــراء الـقـطــاع
ال ـخ ــاص إل ــى  %19بـنـهــايــة  ،2021وســط
توقعات أن ترتفع هذه النسبة خالل العام
ّ
الـ ـج ــاري .ويـ ــرى أن الـحـكــومــة ف ــي غ ــزة لم
تفرض على التجار التوجه نحو الجانب
امل ـصــري واالس ـت ـيــراد مـنــه ،إال أنـهــا قدمت
مجموعة من التسهيالت للمستوردين من
أجل تشجيعهم على االستيراد بشكل أكبر
من خاللها.
وت ـفــرض الـجـهــات الـحـكــومـيــة فــي غ ــزة ما
نـسـبـتــه  %5إل ــى  %6ك ـج ـمــارك وض ــرائ ــب
على السلع ال ــواردة باستثناء املحروقات
والـسـجــائــر ال ـتــي يـخـتـلــف مـعـهــا الـتـعــامــل

الجمركي ،في الوقت الــذي ُي َّ
حصل الجزء
األك ـ ـبـ ــر مـ ــن ق ـب ــل ش ــرك ــة «أب ـ ـنـ ــاء س ـي ـن ــاء»
ّ
امل ـص ــري ــة ،بـحـســب ن ــوف ــل ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
هامش االخـتــاف فــي األسـعــار بــن السلع
ال ــواردة مــن مصر وال ــواردة عبر االحتالل
ّ
يعتبر بسيطًا ،ألن الشركة املصرية تضع
نسبة تأمني مرتفعة.
وي ـق ــول امل ـخ ـتــص ف ــي ال ـش ــأن االق ـت ـصــادي
ّ
محمد أب ــو ج ـيــاب ،إن عــوامــل ع ــدة دفعت
غــزة نحو البوابة املصرية ،أبــرزهــا إغالق
االح ـت ــال مـعـبــر ك ــرم أب ــو ســالــم الـتـجــاري
ملــدة  3أشـهــر بعد نهاية ال ـعــدوان األخـيــر،
وحالة االرتفاع في أسعار السلع العاملية.
ّ
ويوضح أبو جياب لـ «العربي الجديد» أن
الجهات الحكومية في غزة قدمت سلسلة
م ــن اإلع ـ ـف ـ ــاءات ال ـض ــري ـب ـي ــة وال ـج ـمــرك ـيــة
لـلـتـجــار وه ــو مــا دفـعـهــم نـحــو االسـتـيــراد
من مصر ،إلــى جانب دخــول مــواد اإلعمار
عبر الـبــوابــة املصرية فــي الفترة األخـيــرة.
وبحسب املختص فــي الـشــأن االقتصادي
ّ
فإن االستيراد من البوابة املصرية سيعزز
ال ـعــائــدات املــالـيــة للجهات الـحـكــومـيــة في
غـ ــزة ،وسـيـسـهــم ف ــي مـعــالـجــة املـضــايـقــات
اإلسرائيلية على بعض األصناف والسلع
التي يعرقل إدخالها.

وبعد هذا القرار ،أصبح الطريق
ممهدًا أمام املصرف للطعن لدى
املحكمة العليا في الدعوى املرفوعة
ضده .وفي  22أكتوبر/تشرين
األول املاضي ،رفضت محكمة
االستئناف الثانية في نيويورك
طلب إسقاط الدعوى الذي ّ
تقدم به
البنك بشأن القضية املرفوعة بحقه.
ويواجه مصرف «خلق بنك» التركي
اتهامات بـ«خرق العقوبات األميركية
املفروضة على إيران» في الواليات
املتحدة.

استثمارات رقمية
في كوريا الجنوبية

قالت حكومة مدينة سيول عاصمة
ّ
كوريا الجنوبية ،إنها ستستثمر
 345.9مليار وون ( 291.4مليون
دوالر) خالل العام الجاري في
املشاريع التي تستغل التقنيات
الرقمية املتطورة ،مثل مشروع
امليتافيرس والبيانات الضخمة
والذكاء االصطناعي .وذكرت
وكالة «يونهاب» الكورية ،أمس،
ّأن ما يصل إلى  1067مشروعًا
ستستفيد من هذه املخصصات.

