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نفطيون :المنتجون في طريق الحد من ارتفاعات
أسعار النفط المفرطة في السوق
ي����رى حم��ل��ل��ون ن��ف��ط��ي��ون �أن
الت�رصيحات الإيجابية لوزير
ال��ط��اق��ة الأم�ي�ر عبدالعزيز بن
�سلمان بثت الثقة يف الأ�سواق،
وطم�أنت امل�ستهلكني على تراجع
الأ�سعار ،بعدما حققت مكا�سب
قيا�سية �سابقة عقب الهجوم
الإره���اب���ي ع��ل��ى من�ش�أتي نفط
رئي�سيتني يف ال�سعودية ،ما �أدى
�إل��ى هبوط املعرو�ض العاملي
بنحو .%5
وتراجعت �أ�سعار النفط �أم�س و�سط
ت�صاعد املخاوف والتوترات يف
ال�رشق الأو�سط من وقوع �أعمال
ع�سكرية ،يف الوقت الذي طم�أنت
فيه ال�سعودية الأ����س���واق على
الإمدادات ،عرب امل�ؤمتر ال�صحايف
لوزير الطاقة ،الذي �أكد خالله
قدرة اململكة على جتاوز الأزمة
والعودة �إل��ى م�ستوى الإم��دادات
والإنتاج الطبيعي بنهاية ال�شهر
احلايل.
وي��ع��ت��ق��د خم��ت�����ص��ون وحمللون
نفطيون �أن حجم التعطل يف الإنتاج
ال�سعودي �أقل بالفعل كثريا مما
توقعوه م�سبقا ،وعلى الأرجح،
ف����إن عملية ال��ت��ع��ايف �ستجري
بوترية �رسيعة ،و�سيعود �إنتاج
اخلام ال�سعودي �إلى م�ستوياته
الطبيعية خالل �أ�سابيع قليلة.
وذك��ر املخت�صون �أن الزيادات
ال�سعرية �ستتخلى عن امل�ستويات
القيا�سية ،التي �سجلت بداية
الأ�سبوع املا�ضي عقب الهجوم
الإرهابي مبا�رشة ،م�شريين �إلى
�أن اخلطة ال�سعودية واال�ستعانة
باملخزون اال�سرتاتيجي الأمريكي

• استمرار التنسيق بني «أوبك» واملنتجني

�سيهدئ وت�يرة �صعود الأ�سعار
قبل �أن تعود �إل��ى م�ستوياتها
الطبيعية مع ا�ستكمال خطة �إ�صالح
املن�ش�أتني املت�رضرتني.
يف هذا الإطار قال �سيفني �شيميل
مدير �رشكة «يف جي �إند�سرتي»
الأمل��ان��ي��ة� ،أن ال��ه��ج��وم على

املن�ش�أتني النفطيتني يف ال�سعودية
يعد من �أخطر احلوادث يف تاريخ
ال�صناعة وت�سبب يف حدوث �أكرب
ا�ضطراب يف تاريخ �سوق النفط،
ما دف��ع الأ�سعار �إل��ى م�ستويات
قيا�سية ي��وم االثنني املا�ضي،
�إال �أن الأ�سعار مل توا�صل قفزاتها

وم��ال��ت لالنخفا�ض يف اليوم
التايل مع توقع عديد من الهيئات
النفطية واملالية �أن ت�ست�أنف
املن�ش�أتان املت�رضرتان ن�شاطهما
ب�شكل �أ�رسع من املتوقع.
و�أ�ضاف �شيميل �أن تلك الهجمات
الإره��اب��ي��ة لن تقود �إل��ى �أزم��ات
فورية يف املعرو�ض العاملي،
خا�صة �إذا �أخ��ذن��ا يف االعتبار
قدرة قطاع النفط ال�سعودي على
التعايف وجت��اوز الأزم���ة ،ف�ضال
عن وجود طاقة احتياطية عاملية
هائلة.
من جانبه ،يقول �أن��درو موري�س
مدير �رشكة «ب��وي��ري» الدولية
لال�ست�شارات� ،إن هناك العديد
من العوامل التي هد�أت ن�سبيا من
املخاوف الوا�سعة التي اندلعت
بعد الهجوم ،ومنها بالت�أكيد
املوقف ال�سعودي ،ال��ذي حدد
على الفور �إطارا زمنيا للتعايف،
و�أي�ضا املوقف الأم�يرك��ي الذي
�أك��د ا�ستعداده لن�رش امل��وارد من
احتياطي النفط اال�سرتاتيجي
�إذا ل��زم الأم����ر ،لتعوي�ض �أي
ا�ضطرابات يف الأ�سواق نتيجة لهذا
العمل العدواين.
و�أ�شار موري�س �إلى �أن املنتجني
بالفعل على الطريق لل�سيطرة
على الأزمة واحلد من االرتفاعات
ال�سعرية املفرطة يف ال�سوق،
وذلك بف�ضل التن�سيق بني حتالف
منتجي «�أوبك »+وجتاوب الواليات
املتحدة ودول اال�ستهالك الرئي�سة
و�أبرزها ال�صني والهند واليابان،
التي ا�ستجابت بالفعل لتعديالت
امل��واع��ي��د وال��ن��وع��ي��ات ،التي

طرحتها �رشكة «�أرامكو» ال�سعودية
ع��ق��ب ال��ه��ج��وم الإره���اب���ي.م���ن
ناحيته ،يعتقد ماركو�س كروج،
كبري حمللي �رشكة «�إيه كنرتول»
لأبحاث النفط والغاز� ،أن م�سار
الأ�سعار على الأغلب لن يتعر�ض
للقفزات العنيفة ،التي وقعت
مبا�رشة عقب الهجوم ،خا�صة مع
بداية تعامالت الأ�سبوع احلايل،
ب�سبب انح�سار املخاوف ن�سبيا،
متوقعا �أن تكون الزيادات حمدودة
مع م�ضي ال�سعودية قدما يف خطة
التعايف و�إحراز تقدم ملحوظ يف
ا�ستعادة الكفاءة الكاملة للمن�ش�آت
النفطية املت�رضرة.
بدورها ،تقول ناجندا كومندانتوفا
ك��ب�يرة حمللي امل��ع��ه��د ال���دويل
لتطبيقات الطاقة� ،إن ارتفاعات
الأ���س��ع��ار احل��ال��ي��ة ل��ن ت�ستمر
ط��وي�لا ،وق��د ال تتجاوز خم�سة
دوالرات للربميل حل�ين �إ�صالح
املن�ش�آت النفطية ال�سعودية،
الفتة �إلى �أن اجلميع على قناعة
ب�أن ال�سوق مقبلة على حالة من
وفرة الإم��دادات يف العام املقبل
مع تباط�ؤ الطلب ما مل يتم �إحراز
تقدم يف مفاو�ضات التجارة بني
الواليات املتحدة وال�صني.
و�أ���ش��ارت كومندانتوفا �إل��ى �أن
كثريا من الدول املنتجة من خارج
حتالف «�أوبك »+ت�سارع يف زيادة
�إم��دادات��ه��ا النفطية ،وبالأخ�ص
ال�برازي��ل ،التي ميكن �أن ينمو
�إنتاجها ،بح�سب بع�ض الدرا�سات
الدولية ،بن�سبة  %70لت�صل �إلى
 4.4ماليني برميل يف اليوم يف
عام .2035

النفط يرتفع بعد أسبوع مضطرب وسط طمأنة السعودية بشأن اإلنتاج
ارت��ف��ع��ت �أ���س��ع��ار النفط يف املعامالت
الآ�سيوية �أم�س بعد ا�ضطراب لأيام ،لتهد�أ
الأ�سواق بف�ضل تعهد ال�سعودية با�ستعادة
الإنتاج الكامل بنهاية �سبتمرب يف املن�ش�آت
التي �أعقبتها هجمات بطائرات م�سرية
و�صواريخ مطلع الأ�سبوع ،وزادت العقود
الآجلة خلام برنت � 8سنتات �إل��ى 63.68
دوالر ًا للربميل يف حني تقدم اخلام الأمريكي
غرب تك�سا�س الو�سيط � 14سنتا �إلى 58.25
دوالر ًا للربميل.

ي�أتي انح�سار املخاوف ،بعد قفز %14.6
يف �أ�سعار برنت االثنني املا�ضي  -الأكرب
بالن�سبة املئوية يف يوم واحد لعقد اخلام
منذ  1988على الأقل  -عقب �إعالن ال�سعودية
جدوال زمنيا للت�شغيل الكامل ،وقولها �إنها
ا�ستطاعت العودة ب��إم��دادات العمالء �إلى
م�ستويات ما قبل الهجمات عن طريق ال�سحب
من خمزوناتها النفطية.
وتقول ال�سعودية� ،أكرب م�صدر للنفط يف
ال��ع��امل� ،إن الهجوم ال��ذي �شل موقعني

نفطيني لها ك��ان «بدعم ال ميكن دح�ضه»
من مناف�ستها الإقليمية اللدود �إيران .وقال
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �إن هناك
خيارات عديدة �آخرها احلرب م�ضيفا �أنه �أمر
اخلزانة الأمريكية «بتكثيف �شديد للعقوبات»
املفرو�ضة على طهران .وتنفي �إيران �ضلوعها
يف الهجمات .وقال مايكل مكارثي ،كبري
حمللي الأ�سواق لدى �سي.ام�.سي ماركت�س يف
�سيدين« ،الأ�سعار قد تكون عرثت على نقطة
توازن لبع�ض الوقت» .و�أ�ضاف �أن تعافيا

�رسيعا يف �إنتاج النفط ال�سعودي �سي�ؤكد �أن
التعطل كان م�ؤقتا.وتقدر �رشكة كايرو�س
لتحليالت النفط �أن ال�سعودية فقدت نحو 3.4
ماليني برميل يوميا من الإنتاج بعد تراجع
خمزونات اخلام نحو  10ماليني برميل يف
� 16سبتمرب مقارنة مع م�ستويات ما قبل
الهجمات .وعلى الرغم من هذا ،قال مدير
وكالة الطاقة الدولية املا�ضي �إنه ال يرى
حاجة �إلى الإف��راج عن خمزونات الطوارئ
لأن الأ�سواق تتلقى �إمدادات جيدة

سعر سلة خامات «أوبك» يتراجع إلى  64.57دوالراً للبرميل
�أعلنت منظمة الدول امل�صدرة للنفط «�أوبك»
�أم�س �أن �سعر �سلة خاماتها تراجع �أول �أم�س
 3.31دوالرات للربميل لي�صل �إلى  64.57دوالر ًا
للربميل مقابل  68.88دوالر ًا الثالثاء املا�ضي.
وذكرت ن�رشة وكالة �أنباء «�أوبك» �أن املعدل
ال�سنوي ل�سعر ال�سلة للعام املا�ضي بلغ 52.43
دوالر ًا للربميل.وت�ضم �سلة «�أوب��ك» التي تعد

مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة االنتاج  14نوعا بينها
خام «�صحارى» اجلزائري واالي��راين الثقيل
و«الب�صارة» العراقي وخام الت�صدير الكويتي
وخام «ال�سدر» الليبي وخام «بوين» النيجريي
واخل��ام العربي اخلفيف ال�سعودي واخلام
الفنزويلي و«جريا�سول» االنغويل و«اورينت»
االك��وادوري وزافريو غينيا اال�ستوائية ورابي

اخلفيف «الغابون» وخ��ام جينو «الكونغو»
وخام مربان الإماراتي.
وك��ان وزراء نفط من داخ��ل وخ��ارج «�أوب��ك»
اتفقوا يف الثاين من �شهر يوليو املا�ضي خالل
م�ؤمترهم ال���وزاري االخ�ير على متديد قرار
خف�ض االنتاج لفرتة �إ�ضافية مدتها ت�سعة �أ�شهر
تنتهي بحلول  31مار�س .2020

االقتصاد العالمي ينمو بأسوأ وتيرة منذ األزمة العالمية
خف�ضت منظمة التعاون االقت�صادي
وال��ت��ن��م��ي��ة ت��وق��ع��ات��ه��ا للنمو
االقت�صادي العاملي عن العام
احلايل و 2020لأدنى م�ستوى منذ
الأزمة املالية العاملية .وقالت
املنظمة يف تقرير �صادر �أم�س،
�إن��ه��ا خف�ضت توقعاتها لنمو
االقت�صاد العاملي خ�لال العام
احلايل عند م�ستوى  ،%2.9وهو
ما يقل  %0.3عن تقديرات مايو
املا�ضي� .أما يف العام املقبل ف�إن
املنظمة خف�ضت توقعاتها للنمو
بن�سبة � %0.4إلى م�ستوى .%3

وخف�ضت املنظمة تقديرات النمو
االقت�صادي للواليات املتحدة
يف  2019والعام املقبل بن�سبة
 %0.4و %0.3ع��ل��ى الرتتيب
عند م�ستوى  %2.4و %2على
الرتتيب .كما خف�ض التقرير
توقعات النمو االقت�صادي يف
منطقة ال��ي��ورو للعام احل��ايل
و 2020بن�سبة  %0.1و %0.4على
الرتتيب عند م�ستوى  %1.1و%1
على الرتتيب.
ومل تنجو ال�����ص�ين م��ن خف�ض
توقعات النمو من جانب املنظمة

حيث قل�صت التقديرات للعام
احلايل بن�سبة � %0.1إلى .%6.1
كما تتوقع املنظمة �أن ينخف�ض
النمو االقت�صادي يف ال�صني �أدنى
م�ستوى  %6يف العام املقبل عند
 ،%5.7خمف�ضة بذلك توقعاتها
بنحو  .%0.3وتعر�ضت �أملانيا
�إل���ى خف�ض ح���اد يف توقعات
املنظمة مل�ستويات النمو وذلك
بن�سبة  %0.2يف العام احلايل
عند  ،%0.5وبنحو  %0.6يف
 2020عند م�ستوى .%0.6
وذكر التقرير �أن ت�صعيد توترات

ال�سيا�سة التجارية �أدى �إلى تراجع
مطرد يف الثقة واال�ستثمارات
وت�سبب يف زي���ادة ع��دم اليقني
يف ال�سيا�سة و�ضغط على خماطر
الثقة يف الأ�سواق املالية وعر�ض
�آف���اق النمو يف امل�ستقبل �إلى
اخلطر .وتابع« :اال��ضراب��ات يف
التجارة و�سال�سل التوريد هي
مبثابة عبء على الطلب ،كما �أن
لديها تكاليف مرتفعة بالن�سبة
للنمو على امل��دى الطويل عرب
خ��ف�����ض الإن��ت��اج��ي��ة واحل��واف��ز
لال�ستثمار».

النفط الكويتي ينخفض
ليبلغ  64.28دوالراً

• برميل النفط الكويتي يفقد  4.16دوالرات

انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي  1.19دوالرات يف تداوالت
�أول ام�س ليبلغ  64.28دوالر ًا مقابل  68.47دوالر ًا للربميل يف
ت��داوالت الثالثاء املا�ضي وفقا لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية .ويف الأ�سواق العاملية تراجعت �أ�سعار النفط
�أول �أم�س بعد �أن قالت ال�سعودية �إنها �ست�ستعيد �رسيعا �إنتاجها
كامال يف �أعقاب الهجمات التي تعر�ضت لها من�ش�آت نفطية يف
اململكة ال�سبت املا�ضي ومع زيادة غري متوقعة يف خمزونات
اخلام بالواليات املتحدة.
وانخف�ض �سعر برميل نفط خام القيا�س العاملي مزيج برنت
� 95سنتا لي�صل عند الت�سوية الى م�ستوى  63.60دوالر ًا يف
حني انخف�ض �سعر برميل خام القيا�س الأمريكي غرب تك�سا�س
الو�سيط  1.23دوالر لي�صل �إلى م�ستوى  58.11دوالر ًا».

محللون« :أرامكو» تتسم بخبرة
كبيرة ...وخطط طوارئها جيدة
�أكد م�س�ؤولون يف �شــركات نفط
وحمللون� ،أن �سيا�ســـة �إدارة
الأزم��ات يف ال�سعودية جترى
على نحو كفء ،م�شريين �إلى
�أن «�أرامكو» تت�سم بخربة كبرية
اكت�سبتها من �أزمات م�شابهة.
وذكر بيرت باخر ،حملل �ش�ؤون
الطاقة وخبري القانون� ،أن
�سيا�سة �إدارة الأزم��ات جترى
على نحو كفء يف ال�سعودية،
وم��ن ذل��ك االه��ت��م��ام بتلبية
اح��ت��ي��اج��ات امل�ستهلكني،
خا�صة الرئي�سني يف �آ�سيا ،على
الرغم من النق�ص املفاجىء يف
م�ستوى الإنتاج نتيجة الهجوم
على �أك�ب�ر م�صنع ملعاجلة
النفط اخل��ام يف العامل ،ما
خ�صم من املعرو�ض العاملي
نحو  ،%5وهي ن�سبة كبرية
وب�شكل مفاجئ.
ولفت �إلى �أن حتركات «�أرامكـــو
ال�سعـــودية» تت�سم باخلربة

الكبرية ،التي اكت�سبتها من
التعامل مع �أزم��ات م�شابهة
�سابقة.و�أ�شار �إل��ى �أن �إبالغ
«�أرامكو«يف حينه �رشكة بهارات
برتوليوم  -ثاين �أكرب معالج
حكومي يف الهند  -ب�أنها ال
تتوقع حدوث خلل يف الإمداد،
وتعهدت بت�أمني الإم���دادات
ب�شكل جيد.
بدورها� ،أ�شارت �أريف ناهار،
خم��ت�����ص��ة ب�������ش����ؤون النفط
وال��غ��از يف �رشكة «�أفريكان
ليدر �شيب» ال��دول��ي��ة� ،إلى
�أن الأزم���ة الراهنة لن تقلل
من دور النفط ال�سعودي يف
الأ����س���واق ،خا�صة يف �إط��ار
عالقات التعاون وال�رشاكة
ال��ب��ن��اءة والإي��ج��اب��ي��ة التي
تربط ال�سعودية باملنتجني
يف «�أوبك» وخارجها� ،إ�ضافة
�إل��ى التن�سيق والتعاون مع
امل�ستهلكني.

الذهب يستقر وسط عدم وضوح

مسار السياسة النقدية األميركية
ا�ستقرت �أ�سعار الذهب
دون تغري يذكر �أم�س
ب��ع��د ه��ب��وط ح���اد يف
اجلل�سة ال�سابقة ،مع
الوحدة
ت��وخ��ي امل�ستثمرين
�سعر الذهب عيار 24
احل����ذر يف ظ���ل ع��دم
و�ضوح م�سار ال�سيا�سة
�سعر الذهب عيار 22
ال��ن��ق��دي��ة ملجل�س
االحتياطي االحت��ادي
�سعر الذهب عيار 21
«ال���ب���ن���ك امل���رك���زي
�سعر الذهب عيار 18
الأم�ي�رك���ي» .وخف�ض
امل���رك���زي الأم�يرك��ي
�سعر الذهب عيار 14
�أ�سعار الفائدة للمرة
�سعر الذهب عيار 12
ال��ث��ان��ي��ة ه���ذا العام
مب��واف��ق��ة � 7أع�ضاء
�سعر اوقية الذهب
ورف�ض  3يف ت�صويت
�سعر جنيه الذهب
�أج����ري �أول �أم�����س،
لكنه ا�ستبعد مزيدا
�سعر كيلو الذهب
م��ن التخفي�ضات يف
ظل ا�ستمرار قوة �سوق
العمل.
وكان اخلف�ض متوقعا على نطاق وا�سع ،لكن انق�سام
الت�صويت �أث��ار بع�ض القلق ب�ش�أن توقعات م�سار
ال�سيا�سة النقدية يف امل�ستقبل .وقالت مارجريت
ياجن يان ،حمللة الأ�سواق لدى �سي�.إم�.سي ماركت�س
«ي�شعر املتعاملون بخيبة �أم��ل جتاه تفرع م�سار
تخفي�ضات الفائدة يف امل�ستقبل ،وتقل�ص ال�سوق
توقعاتها لب�ضع تخفي�ضات ج��دي��دة يف الأ�شهر
املقبلة» .ويقلل خف�ض �أ�سعار الفائدة تكلفة الفر�صة
البديلة حلائزي الذهب الذي ال يدر عائدا ،وي�ؤثر

أسعار الذهب في الكويت
دينار

دوالر

 14.69دينار ًا

48.30

 13.46دينار ًا

44.27

 12.85دينار ًا

42.26

 11.02دينار

36.22

 8.57دنانري

28.17

 7.34دنانري

24.15

 456.76دينارا

1.502

 102.81دينار

338.08

 14.687دينارا

48.296

�سلبا على الدوالر.
وك��ان ال�سعر الفوري للذهب مرتفعا � %0.1إلى
 1495.36دوالر ًا للأوقية «الأون�صة» ،بعدما هبط %1
الأربعاء املا�ضي .غري �أن �سعر املعدن يف العقود
الأمريكية الآجلة انخف�ض � %0.8إلى  1503دوالرات
للأوقية .ويف املعادن النفي�سة الأخ��رى ،تراجعت
الف�ضة قليال يف املعامالت الفورية �إلى  17.72دوالر ًا
للأوقية ،يف حني مل يطر�أ تغري يذكر على البالتني
والبالديوم لي�ستقرا عند  930.34دوالر ًا و1590.79
دوالر ًا للأوقية.

 100عام من النزاع التجاري بين اليابان وكوريا الجنوبية على صناعة التكنولوجيا عالمي ًا

• النزاع يهدد صناعة التكنولوجيا وميتد إلى االقتصاد العاملي

ال تلوح يف الأفق بوادر حل للنزاع التجاري
املت�صاعد بني اليابان وكوريا اجلنوبية ،وهو
نزاع يرجع تاريخه �إلى عام  ،1910وبح�سب
تقرير ن�رشته «زي كونفرزي�شن» ،ي�شكل هذا
النزاع تهديدات على �صناعة التكنولوجيا الأمر
الذي ميتد �إلى االقت�صاد العاملي بالتزامن
مع نزاع الواليات املتحدة وال�صني ،و�أعلنت
طوكيو ر�سمي ًا �إزال���ة كوريا اجلنوبية من
قائمتها لل�رشكاء التجاريني اجلديرين بالثقة
الذي يتلقون معاملة مف�ضلة يف ا�سترياد ال�سلع
اليابانية مثل املواد الكيميائية واملنتجات
الالزمة ل�صناعة �أ�شباه املو�صالت والرقائق
الإلكرتونية.
ويعني ذلك �أن ال�رشكات اليابانية لن تتقدم
للح�صول على طلب لت�صدير مواد كيميائية
لكوريا اجلنوبية ملدة ت�سعني يوم ًا ،وهي
مواد تعتمد عليه �صناعة �أ�شباه املو�صالت يف
«�سيول» ب�شكل كبري حيث �أن «�سام�سونغ» تورد
 %60من ذاكرة الرقائق الإلكرتونية لأجهزة
على ر�أ�سها اجلوال للأ�سواق العاملية.

و مل تبد اليابان �أي بادرة على تغيري �سيا�ستها
جتاه كوريا اجلنوبية م�شرية �إلى �أن القيود
اجلديدة مبثابة ردة فعل على خماوفها حيال
الأم��ن القومي مع خ�شية ت�رسيب منتجاتها
الكيميائية �إلى كوريا ال�شمالية.و مل تقدم
طوكيو �أي دل��ي��ل ي��دع��م م��زاع��م��ه��ا ،ولكن
ال�سيناريو الأرجح يكمن يف �أن ت�رصف احلكومة
يعد جزءا من حملة الت�صعيد والنزاع امل�ستمر
املمتد عرب عقود خا�صة حول ا�ستعمار اليابان
ل�شبه اجلزيرة الكورية منذ �أكرث من قرن.
و�أي�ضا جندت طوكيو � 670ألف كوري للعمل
ق�رس ًا وتنفيذ الطموحات الع�سكرية اليابانية،
ولكن ق��رار طوكيو قد مت اتخاذه عقب حكم
ق�ضائي يف �أكتوبر  2018يفر�ض على ال�رشكات
اليابانية تعوي�ض �ضحايا العمالة الق�رسية
الكورية �أثناء احلرب العاملية الثانية.
وت�رص اليابان على �أن معظم التعوي�ضات
املطلوبة مت ت�سويتها بالفعل كجزء من
مدفوعات قدرها  500مليون دوالر مبوجب
معاهدة مت توقيعها عام  ،1965ثم اتفاق

�آخ���ر ع��ام .2015ويرى الرئي�س الكوري
اجلنوبي «مون جاي�-إن» �أن اتفاق عام 2015
مل ير�ض ال�ضحايا كما طالب اليابان مبا�رشة
بتحمل امل�س�ؤولية بينما ترف�ض الأخرية �أي
مناق�شات حول هذا الأمر ،وتدهورت العالقات
بني البلدين منذ ذلك احل�ين.و�أدى ذلك �إلى
احتجاجات من ع�رشات الآالف من الكوريني
اجلنوبيني �ضد اليابان و�أطلقوا مبادرات
ملقاطعة املنتجات اليابانية.
وي�أتي النزاع بني «طوكيو«و«�سول» يف الوقت
ال��ذي تثار فيه نزاعات �أخ��رى حول العامل
كاحلرب التجارية بني ال��والي��ات املتحدة
وال�صني وعدم اليقني ب�ش�أن خروج بريطانيا
من االحتاد الأوروب��ي وخماوف ركود عاملي
حمتمل جراء تباط�ؤ اقت�صادات �أملانيا والهند
وال�صني و�أمريكا والتقلبات يف �أ�سواق املال.و
يف املا�ضي ،كانت �أمريكا تتدخل لنزع فتيل
�أي �صدام حمتمل بني احلليفني يف جنوب �رشق
�آ�سيا اليابان وكوريا اجلنوبية ،ولكن على
ما يبدو ،ف�إن �إدارة الرئي�س «دونالد ترامب»

مرتددة يف التدخل رغم دور الدولتني يف كبح
الطموحات النووية الكورية ال�شمالية.
ويف ب��ادرة حتول يف ميزان القوى� ،أعربت
ال�صني عن ا�ستعدادها للتدخل لإخماد النزاع
بني طوكيو و�سول ،والتقى وزراء خارجية
الدول الثالث م�ؤخر ًا لكنهم ف�شلوا يف التو�صل
�إلى اتفاق حتى لعقد اجتماع بني زعمائهم.و
ت��رى ال�صني �أن ا�ستقرار دول جنوب �رشق
�آ�سيا �أولوية وت�سعى لتحقيق تكامل اقت�صادي
مع احلكومات يف هذه املنطقة بالتزامن مع
ت�صاعد نزاعها التجاري مع �أمريكا .وهناك
خم��اوف دولية من ا�ستخدام اليابان �أمنها
القومي كمربر ل�سيا�ستها التجارية خا�صة بعد
�إ�شارة «ترامب» هو الآخر �إلى �أن فر�ض ر�سوم
على واردات بالده من ال�صلب والأملنيوم يعد
مبثابة م�س�ألة �أمن قومي.
و�أما ال�صني ،فهي ترى �أن احلرب التجارية مع
وا�شنطن حماولة لتعطيل ا�سرتاتيجيتها «�صنع
يف ال�صني  »2025وكبح �صعودها كقوة عاملية
عرب تهديد �سيادتها و�أمنها.

