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ترامب أجبر الصين على االستسالم

تحت العنوان أعاله ،كتب نيكيتا كوفالينكو ،في
“فزغلياد” عما سمي بـ”النتيجة األكبر” التي
تم تحقيقها في المفاوضات التجارية بين الصين
والواليات المتحدة ،ورأى في ذلك خضوعاً خطيراً
من بكين.
وجاء في المقال :بدا وكأن العالم كله ينبغي أن
يتنفس الصعداء ،بعد التوصل إلى هذه االتفاقيات
(التجارية بين واشنطن وبكين) .فالحرب التجارية
بين أكبر العبين في العالم ال يمكن إال أن تضر
بشكل خطير باالقتصاد والتجارة العالميين .فـ”من
وجهة نظر استقرار السوق المالية ،هذا يعني
استقراراً معيناً ،لكن من وجهة نظر التوقعات ،هذا
قرار معقد ومثير للجدل بالنسبة للصين ولبلدان
أخرى” ،كما قال دميتري أبزالوف ،رئيس مركز
االتصاالت االستراتيجية ،لـ”فزغلياد”.
ً
ً
وفي رأي أبزالوف ال يزال الوقت مبكرا جدا لنبتهج،
فقال “ :ال يعني أن األمور تحسنت لمجرد أننا لن نرى
حربا تجارية ...هذا يعني أن واشنطن بدأت بالضغط
لتحقيق مصالحها بأيديها وأرجلها”.وأضاف “ :الصين
استسلمت للضغوط .فإذا ما رفع ترامب اآلن على
الالفتات (وسوف يفعلها) هذا النصر االقتصادي ،فما
الذي سيوقفه مرة أخرى عن إضعاف موقف الصين؟”.
ووفقا لضيف الصحيفة ،فالصين ،على األرجح ،في
موقف انتظار وترقب .فهي تريد أن تصبر حتى انتهاء
فترة رئاسة ترامب“ ،لكن مخاطر هذا الموقف على
المدى الطويل خطيرة -يقول أبزالوف -وأشك في
أن الصين خالل هذا الوقت ستكون قادرة على إيجاد
قنوات للتأثير على واشنطن ،”..وأضاف“ :تكمن

المشكلة ً
أيضا في أن هذا النجاح يمكن أن يطلِق يدي
ترامب للضغط على جميع الشركاء االقتصاديين
اآلخرين باستخدام أدوات مالية وتجارية .فالقدرة
التنافسية لالقتصاد األميركي نفسه منخفضة .هناك
تكاليف إنتاج عالية ،وعدد من المخاطر اإلضافية.
والطريقة الوحيدة لتحقيق توازن هي ببساطة الضغط
على الخصوم السياسيين بوسائل سياسية أو سياسية-
اقتصادية ..هذا ما تفعله واشنطن اآلن ...عملياً ،يقترح
ترامب أن تُخضع جميع البلدان اقتصاداتها من أجل
الواليات المتحدة”.
وإذا لم يفعلوا ً
شيئا لحماية أنفسهم ،واكتفوا بالتفاوض
ببساطة ،مثل الصين ،فسيتحول ذلك تدريجياً إلى نظام
لإلدارة األميركية الخارجية .فال بد للبلدان لكي تحمي
نفسها من إنشاء أسواق استهالك وأنظمة مالية خاصة
بها.

السعوديات “يستمتعن” بأول معرض نسائي للسيارات
في المملكة
توافدت النساء على مركز
(لو مول) التجاري بمدينة
#جدة السعودية لحضور أول
#معرض_سيارات في المملكة
يخصص للنساء ،بعد بضعة
شهور من السماح لهُن بالقيادة.
والتقطت النساء صوراً لهن
أمام السيارات فيما جلست
أخرى على مقعد القيادة تضبط
غطاء وجهها ،بينما امتدت
أنامل أخرى تتحسس مقود
السيارة.
كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر في سبتمبر/أيلول أمرا ملكيا يرفع حظرا على قيادة
النساء للسيارات بحلول يونيو/حزيران الحالي .ولقي األمر الملكي إشادة باعتباره دليال على نهج تقدمي جديد في
المملكة.
وركز المعرض الذي حمل شعار “سوقي_وتسوقي” اهتمامه على السيارات منخفضة استهالك الوقود ،ووفر
فريقاً من موظفات المبيعات لمساعدة الشريحة الجديدة من الزبائن.

“ثروة سوداء” قد تدر مليارات الدوالرات على
االقتصاد المصري

َّ
وقعت مصر ممثلة في القوات المسلحة بروتوكول تعاون
مع شركة أسترالية يهدف إلى التعاون في مجال فصل
المعادن الموجودة في الرمال السوداء واالستفادة منها.
وتشتمل الرمال السوداء على فوائد عديدة ،من خالل
تكريرها وفصل المعادن الموجودة فيها ،والتي أكد
الخبراء أن االستثمار فيها يدر مليارات الدوالرات على
االقتصاد المصري.
وفي هذا السياق ،قال الدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة
البترول في الجامعة البريطانية في مصر ،إن “الرمال
السوداء تتوافر في مساحات شاسعة من مصر وتمتد
على مساحة  400كيلومتر ،وتوجد في  11منطقة على
مستوى الجمهورية”.
وأضاف راغب أن سبب تكوّن الرمال السوداء هو
األنهار التي تجرفها معها إلى شواطئ مصر ،الفتاً
إلى أن أبرز المعادن الموجودة في الرمال السوداء هي
المجناتيت واأللماتيد والمونازيت.
وأوضح أن معدن األلماتيد يستخدم في صناعة األصباغ،

في حين أن معدن المجناتيت يعد مادة خام في صناعة
الحديد ،كما تحتوي هذه الرمال على معادن مشعة مثل
المونازيت ،مشيرا إلى أن مصر تمتلك تقنية فصل هذه
المعادن عن الرمال.
وأكد الخبير البترولي أن االستثمارات في هذه الرمال
تدر على مصر مليارات الدوالرات سنويا ،لذا يجب أن
نتوسع في هذه الصناعة والصناعات التحويلية القائمة
عليها.
فيما ،قال الدكتور حسن بخيت رئيس رابطة المساحة
الجيولوجية المصرية ،إن مشروع االستفادة من الرمال
السوداء جاء متأخراً جداً ،إذ إن المشروع المطروح
حالياً سيقوم في منطقة واحدة من  11منطقة على مستوى
الجمهورية.
وأضاف بخيت أن الرمال السوداء تحتوي  6معادن
رئيسية وهامة جداً للكثير من الصناعات التحويلية
والمتقدمة ،أبرزها التيتانيوم والمجناتيد والزيركون
والثيريوم (المونازيد) ،والمناتيد ،والجارنيت ،وكل منها
يدخل في صناعة تحويلية رئيسة تدر المليارات على
االقتصاد القومي المصري.
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الليرة التركية “تتهاوى” أمام الدوالر
الليرة
سجلت
التركية انخفاضاً
جديداً أواخر الشهر
الماضي لتتخطى
حاجز  4.88ليرة
مقابل الدوالر
في أزقة البازار
المعروف
القديم
(بغراند بازار  -او
السوق المغطى)،
في قلب اسطنبول
القديمة ،ال يسمع
هنا إال صراخ
تجار العملة وهم
األنباء
يتبادلون
ويبلغون سماسرة العملة عن آخر أسعار صرف
عملتهم المحلية ،التي تواصل تدهورها السريع أمام
الدوالر األميركي منذ أسابيع.
أجواء ترقب وحذر بل وشكوك بأن تستقر األمور
قريبا ،أصابت أسواق العملة ومحال بيع المعادن
الثمينة في البالد ،بعد أن فقدت الليرة التركية أكثر
من عشرين في المئة من قيمتها في األشهر الخمسة
االخيرة فقط..
وبدا أن أحوال البالد التي تستعد لخوض انتخابات
برلمانية ورئاسية مبكرة هذا الشهر ،قد ألقت بظالل
ثقيلة على وضعها االقتصادي ،الذي لطالما تغنت به
حكومتها التي يقودها حزب العدالة والتنمية المحافظ
منذ ستة عشر عاما.
يوكسل أوموت 55 ،عاما ،تاجر ذهب في السوق
القديم ،يقول إن أحوال السوق تصيبنا بالشلل،
فالجميع يريد أن يعرف إلى أين يمكن أن تصل
األمور ،وكيف وعلى أي سعر سيستقر سعر
صرف الليرة ،مؤكداً أن اإلقبال على شراء الحلي
والمصوغات الذهبية ،شبه متوقف باستثناء عمليات
البيع ،فالجميع برأيهم ينتظر وصول العملة إلى حالة
من االستقرار.
حاولت الحكومة التركية التخفيف من الضغوط
المفروضة عليها ،السيما من قبل أحزاب المعارضة،
التي ترى في األمر فرصة مواتية للنيل من الحزب
الحاكم ،قبل موعد االنتخابات ،بحسب الكاتب
والمحلل السياسي التركي غوكتاي بيرم.
لكنه أردف قائال إن األزمة هذه المرة يبدو أنها
األصعب ،وليس بمقدور الحكومة أن تضبطها.
أرجع الدكتور عبد الرحمن الجاموس ،خبير
السياسات واالقتصاد في تركيا ،تدهور العملة
المحلية التركية ألسباب اقتصادية وسياسية.
ومن بين األسباب االقتصادية “مؤشرات التضخم
العالية ،وتصادم الرئيس التركي ،رجب طيب
أردوغان ،مع البنك المركزي واالختالف على سعر
الفائدة”.
وكان أردوغان قال خالل لقاء مع وكالة “بلومبيرغ”

األلمانية إنه يخطط لفرض سيطرة أكبر على
االقتصاد في حال فوزه باالنتخابات المقررة هذا
الشهر.
وطلب أردوغان من البنك المركزي (المستقل في
تركيا) أن يتنبه لما يقوله الرئيس ويعمل على أساسه.
ويطالب الرئيس التركي بخفض معدل الفائدة التي
تبلغ في تركيا  ،13.5%معتق ًدا أن ارتفاع أسعار
الفائدة يسبب التضخم .كما أرجع خبراء السبب إلى
عدم اقتناع المستثمرين باآللية التي يخطط الرئيس
التركي إتباعها لخفض التضخم.
وقال المتحدث باسم الحكومة التركية ،بكر بوزداغ،
إن “من يعتقد ّ
أن التالعب بسعر صرف الليرة
سيغير من نتائج االنتخابات المقبلة مخطئ؛ فالشعب
كشف اللعبة ومن يقف وراءها ،ولن يسمح ألحد
بالنيل من تركيا”.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين بوالية يوزغات
وسط تركيا .وأضاف بوزداغ“ :ندرك جيداً وجود
إرادة تسعى للتأثير على الناخبين األتراك عبر رفع
سعر الدوالر أمام الليرة التركية ،قبيل انتخابات
 24يونيو/حزيران الحالي .نعرف قواعد االقتصاد،
ونؤكد أن اقتصادنا قوي”.
وحذر بوزداغ من أن الجهات التي تقف وراء رفع
سعر صرف الدوالر أمام الليرة التركية “ستدبر
الكثير من المؤامرات” قبيل االنتخابات.
وأكد على الثقة في تخطي البالد كافة الصعوبات
كما نجحت في السابق .وأردف أن جميع المؤامرات
التي تحاك ضد تركيا الهدف منها عرقلة فوز
الرئيس رجب طيب أردوغان في االنتخابات
الرئاسية المقبلة ،أو على األقل تقييد وتكبيل حركته
عبر البرلمان.
يشار إلى أن البرلمان التركي أقر ،في  28أبريل/
نيسان الماضي ،بأغلبية األعضاء ،مقترحً ا لحزبي
“العدالة والتنمية” ،و”الحركة القومية” ،بإجراء
انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في  24يونيو/
ً
بدل من نوفمبر/تشرين الثاني
حزيران الحالي،
.2019

تعرف على أول امرأة تقود أكبر بورصة في العالم
تشهد بورصة نيويورك حدثاً تاريخياً فريداً منذ
تأسيسها ،إذ أنها تعين لرئاستها ستيسي كونينغهام
لتحل محل توم فارلي .وهي المرأة األولى التي
تتولى هذا المنصب منذ نحو  226عاماً منذ إنشاء
البورصة .وتعد هذه الخطوة إيجابية ومحفزة
بالنسبة للمرأة التي تحارب من أجل المساواة مع
الرجل.
وصفتها صحيفة نيويورك تايمز بـ “ الفتاة
الجريئة” ،فقد عملت في بداياتها بعد انهائها
لدراستها الجامعية كمتدربة في القطاع المصرفي
الذي كان وما زال يسيطر عليه الذكور إلى ح ٍد
كبير ،حيث تبلغ نسبة السيدات في المناصب
القيادية في القطاع المشالي  5في المئة فقط.
من هي؟
عملت كونينغهام البالغة من العمر  43عا مًا في
البورصة بطريقة حذرة ومحدودة طوال مسيرتها
المهنية .فبعد أن تخرجت من كلية الهندسة الصناعية
في جامعة ليهاي األميركية ،ساعدها والدها الذي
كان يعمل في شركة سمسرة في الحصول على
وظيفة في نفس القطاع.
اكتسبت خبرة وافرة منذ انطالقتها في عام 1994
ولم تتوقف عن تولي مهام ومناصب جديدة في كل
المؤسسات المالية التي التحقت بها ،وكانت في
بداياتها واحدة من بين  30امرأة في مجموعة تضم
ً
رجال .وفي عام  2015أصبحت الرئيس
1300
التنفيذي للعمليات في بورصة ناسداك األميركية.
وتقول كونينغهام ”:أنا مدينة لجيل النساء اللواتي
سبقنني في هذا القطاع وخاصة موريل سيبيرت

التي كانت تعد المرأة األولى التي انضمت إلى
ناسداك عام  ،1967وكذلك كاثرين كيني التي
شغلت منصب نائب الرئيس للمؤسسة عام .”2000
كما أن كونينغهام مهتمة بموضوع المساواة بين
الرجل والمرأة بحسب ما نقلت عنها وسائل اإلعالم
األميركية ،وخاصة في ظل التفرقة الموجودة في
المؤسسات على أساس الجنس وازدياد الحمالت
المناصرة لحقوق المرأة.
وتقول ستيسي كونينغهام”:رغم وجود قياديات
في العديد من المجاالت ،إال أننا مازلنا نكافح من
أجل الحصول على نسبة أكبر وتمويل أكبر لمسألة
المساواة بين الجنسين”.
كما أن منافسيها من مؤسسة ناسداك التي كانت
تعمل فيها سابقاً ومؤسسة “سي بي أو إي”
العالميتين قدمتا التهاني لها على المنصب الجديد
وأثنيا على قدراتها ومهاراتها المميزة للقيام بهذه
المهمة.

تابع أخبار العالم والشرق األوسط عبر
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