
عندم��ا بد�أ �القت�صادي�ن يفكرون يف كيفية �أن ت�ؤدي زيادة 
�النفتاح على �خلارج �ىل �لتاأثري يف درجة ح�صا�ص��ية �لناجت 
�حلقيق��ي للتغيري�ت يف م�ص��ت�ى �ال�ص��عار، فق��د ركزو� على 
�الط��ار �ال�صا�صي للطلب و�لعر�ض �لكلي، ود�خل هذ� �ملنهج 
ي�ج��د منظ���ر�ن بديالن يق���د�ن �ىل خال�ص��ة مفادها، �أن 
�ل��دول �الأكرث �نفتاحًا تك�ن ��صتجاب��ة �لناجت �حلقيقي فيها 

�أقل للت�صخم.
�أن زي��ادة �النفت��اح ت���ؤدي �ىل درج��ة �أكرب م��ن �لربط بني 
�الج���ر و�ال�صع��ار يف �ل��دول �لتي تتمتع ��ص����ق منتجاتها 
بدرج��ة مرتفعة م��ن �لتناف�صي��ة، ف�صاًل عن �ل�صل��ة �ل�ثيقة 
ب��ني �لتغي��ري�ت يف تكالي��ف �ملدخ��الت �مل�صت���ردة وب��ني 
�لتغي��ري�ت يف �مل�صت���ى �لع��ام الأ�صع��ار �ل�صل��ع و�خلدمات 
�ملنتجة، وي�ؤدي ه��ذ� �الأثر�ن �ىل زيادة �النفتاح و�ىل جعل 

�لناجت �لكلي �حلقيقي �أكرث ��صتجابة للت�صخم؟
ويف نف���ض �ل�قت، فاأن �ل��دول �لتي ت�ص�د �أ�ص���ق منتجاتها 
�ملناف�ص��ة غري �لتام��ة، ميكن �أن ي���ؤدي مزيد م��ن �النفتاح 
�ىل تقلي��ل �مل��دى �لذي من خالله ت�ص��تطيع �ل���ركات رفع 

�ال�ص��عار، ي�ص��اف �ىل ذل��ك، �أن زي��ادة �النفتاح ت���ؤدي �ىل 
تقليل �لت�ص��خم، لذل��ك فاأن �حلافز عل��ى تطبيق عق�د حتدد 
�الأجر �ال�صمي �ص�ف يزيد، وي�ؤدي �الأثر�ن �مل�صار �ليهما �ىل 

جعل �لناجت �الجمايل �حلقيقي �أقل ��صتجابة للت�صخم.
ولقيا���ض كيفي��ة تاأث��ري �النفت��اح عل��ى درج��ة ��ص��تجابة 
�لناجت �حلقيقي للتغيري�ت يف م�ص��ت�ى �ال�ص��عار، ي�ص��تخدم 
�القت�ص��ادي�ن مب��ا يعرف )مع��دل �لت�ص��حية(، وه� مفه�م 
يع��رب ع��ن �النخفا�ض يف �ملدى �لق�ص��ري يف �لن��اجت نتيجة 
�النخفا�ض يف �لت�ص��خم مق�ص���مًا على �النخفا�ض �ملقابل 
يف مع��دل �لت�ص��خم. وت�ص��ري �ل�ص����هد �لعملي��ة �ىل �مكانية 
وج�د عالقة �ص��البة ب��ني �النفتاح ومعدل �لت�ص��حية، وه� 
مايعن��ي �أن زي��ادة �النفت��اح تقل��ل م��ن ح�صا�ص��ية �لن��اجت 

للت�صخم.
�لن��اجت  ب��ني  �لعالق��ة  �ل�ص��ايف لالنفت��اح عل��ى  �الأث��ر  �إن 
و�لت�ص��خم، يك���ن م�جبًا يف بع�ض �لدول و�ص��البًا يف دول 
�أخرى، ومن منط�ر �ص��م�يل، تبدو زيادة �النفتاح م�صاحبة 
لت�ص��خم منخف�ض، وهناك �صببان رئي�ص��يان لتف�صري �ل�صبب 
يف �ن �النفت��اح �الأك��رب ي���ؤدي �ىل تقلي��ل �لت�ص��خم، وه��ذ� 

�ل�صببان هما: 

- يف �ل��دول �لت��ي ي���ؤدي فيه��ا �ملزي��د م��ن �النفت��اح �ىل 
جعل �لناجت �أقل ح�صا�ص��ية للتغيري�ت يف م�ص��ت�ى �ال�ص��عار، 
تك���ن هناك �إمكانية حمدودة للناجت لال�ص��تفادة من زيادة 

�لت�صخم.
- يف �لدول �لتي ت�ص�د �أ�ص��ق منتجاتها تناف�صية غري تامة، 
ف��اأن زيادة �النفت��اح جتعل �ل�ركات �ملحلية �أكرث عر�ص��ة 
ملزيد من �لتناف�صية، مما يقلل من قدرتها على فر�ض �أ�صعار 
تزي��د على تل��ك �ل�ص��ائدة يف ظل �لتناف�ص��ية �لتام��ة. ولذلك 
يك�ن �مل�ص��ت�ى �لع��ام لالأ�ص��عار �أقل ��ص��تجابة ل�صيا�ص��ات 
�مل���رف �ملركزي يف �القت�ص��اد�ت �الأك��رث �نفتاحًا، �الأمر 
�ل��ذي يقل��ل �الغر�ء �أم��ام �مل���رف �ملركزي عل��ى �نتهاج 

�صيا�صة ت��صعية لت�صجيع �لناجت عن طريق �رتفاع �ال�صعار.
مدى قوة العالقة بني االنفتاح والت�ضخم

من �الأم�ر �مل�ص��للة يف بع�ض �الأحيان، �أن نفرت�ض �لعالقة 
�ملقطعي��ة ملجم�ع��ة من �ل��دول تعرب عن �لع��م��ل �لهيكلية 
�لتي تن�ص��اأ يف كل دولة ود�خل كل دولة، ويظهر ذلك �ي�ص��ًا 
على �لعالقة بني �النفتاح و�لت�ص��خم و�لتي تخفي جمم�عة 

من �لفروع �ملهمة عرب �لدول.
1- �لف��روق يف �لعالق��ة بني �النفتاح و�لت�ص��خم يف �لدول 

�ملتقدمة و�الأقل تقدمًا
جامع��ة  يف  �ال�ص��تاذ  روم��ر(  )ديفي��د  �القت�ص��ادي  ق��ام 
كاليف�رنيا بدر��صة �لعالقة بني �النفتاح و�لت�صخم، �كتملت 
يف �أو�ئ��ل ت�ص��عينيات �لق��رن �لع�ري��ن، ومن��ذ ذل��ك �حلني، 
�ص��عفت ه��ذه �لعالقة �ىل ح��د ما، وب�جه خا���ض يف �لدول 
�ملتقدم��ة، م��ع بقائها بنف���ض �لق�ة تقريبًا يف �ل��دول �الأقل 
تقدم��ًا، و�أحد �ال�ص��باب �لتي ميك��ن �أن تف�ر ذل��ك �الأمر ه� 
متتع �لبن�ك �ملركزية يف �لدول �ملتقدمة باال�ص��تقاللية عن 
�ل�ص��غ�ط �ل�صيا�ص��ية على �لعك�ض مما ه��� م�ج�د يف �لدول 

�القل تقدمًا.
2- �لتعار���ض يف �لعالقات بني �النفتاح و�لت�ص��خم د�خل 

�لدول
يتف��اوت منط �لعالق��ة بني �النفتاح و�لت�ص��خم ب��ني �لدول 
نف�ص��ها، �ص����ء �ملتقدمة منه��ا �و �الأقل تقدمًا، فعلى �ص��بيل 
�ملثال، �ذ� �أخذنا دولت��ني متقدمتني هما �ل�اليات �ملتحدة 
و�لياب��ان، ودولتني �أقل تقدمًا �و من �لدول �الآخذة يف �لنم� 
كاالرجنتني وتركيا، فقد مت �لت��ص��ل �ىل عالقة �صالبة لدى 
�ل�الي��ات �ملتح��دة و�الرجنت��ني، يف ح��ني كان��ت �لعالق��ة 

م�جبة يف كل من �ليابان وتركيا.

متث��ل �ل�ص��ياحة ع�ص��ب �لتنمي��ة �لد�ئ��م، و�لر�فد 
�ل��ذي الين�ص��ب و�لر�ب��ط و�ملحفز ل��كل قطاعات 
�لبلد �القت�صادية، �ال �ن هذ� �لقطاع �ريع �لتاأثر 
باأي و�ص��ع �ص����ء كان �صيا�ص��يًا �و �قت�ص��اديًا �و 
�أمنيًا، فعلى �صبيل �ملثال �نعك�صت �ملقاطعة �لتي 
تفر�ص��ها �أربع دول عربية عل��ى قطر على قطاع 
�ل�ص��ياحة فيها، حيث ت�ص��هد فنادقها �لتي تك�ن 
يف �لعادة ممتلئة يف عطلة عيد �لفطر �نخفا�ص��ا 
حاد� يف معدالت �الإ�ص��غال، وجاء مت��ص��ط معدل 
�الإ�صغال بنح� 57% ي�م �أم�ض �أول �أيام عطلة عيد 
�لفطر، وفق م�ص��ح �صمل خم�ص��ة فنادق كربى يف 

�لدوحة.
م��ن جهت��ه ر�أى وي��ل ه�رت���ن �ملحل��ل �ملعن��ي 
ب�ص���ؤون �لط��ري�ن، �أن مط��ار حم��د �ل��دويل، �أح��د 
�أك��رث �ملط��ار�ت �زدحام��ا يف �ل���رق �الأو�ص��ط، 
�ص��يتعامل يف �أو�ئ��ل ي�لي��� �لقادم م��ع 76% من 
�لرح��الت �جل�ي��ة �لتي �ص��جلها يف نف���ض �لفرتة 
قب��ل عام بخ�ص��ارة قد تبلغ نح� 27 �ألف م�ص��افر 
ي�ميا، وكانت مئات �لرحالت �جل�ية �الأ�صب�عية 
م��ن قط��ر و�إليها ج��رى �إلغاوؤه��ا ب�ص��بب �الأزمة، 
�لت��ي تدفعه��ا  �لر�ص���م  و�ص��يخ�ر مط��ار حم��د 
�ركات �لطري�ن و�مل�ص��افرون، وكذلك �الإير�د�ت 
م��ن متاج��ر �الأ�ص����ق �حل��رة و�ملطاع��م، ومتثل 
�لرح��الت �جل�ي��ة �لت��ي علقته��ا �ل��دول �لعربية 
�الأربع )�ل�ص��ع�دية و�الإمار�ت و�لبحرين وم�ر( 

ح��يل 25% من رحالت �خلط�ط �جل�ية �لقطرية 
�أك��رب ث��الث  �إح��دى  �ململ�ك��ة للحك�م��ة وه��ي 
���ركات ط��ري�ن يف �ملنطق��ة، وت�ص��عى قطر �إىل 
تط�ي��ر �ص��ياحة �الأعم��ال و�ل�ص��ياحة �لرتفيهية، 
كجزء من م�ص��اعيها لتط�ير �قت�صادها بعيد� عن 

�العتماد على ع��ئد �لنفط و�لغاز.
اأمريكا �ضتخ�ضر اإيرادات باملاليني ب�ضبب 

حظر ال�ضفر
�رح طالب �لرفاعي �أمني عام منظمة �ل�ص��ياحة 
�لعاملي��ة �لتابع��ة ل��الأمم �ملتح��دة �إن �ل�الي��ات 
�ملتحدة �ص��تخ�ر �ملاليني من �إير�د�ت �ل�ص��ياحة 
ب�ص��بب �مل�ص��افرين �لذين �ص��يعزف�ن ع��ن زيارة 
�لبالد يف �ص���ء �حلظر �لذي تفر�ص��ه على دخ�ل 
م��طن��ي �ص��بع دول ذ�ت �أغلبي��ة م�ص��لمة، وذك��ر 
�لرفاعي �الأردين �جلن�ص��ية �أي�صا �أن �حلظر يرجع 
الأ�ص��باب من بينها �أن �الأمريكيني لي�ص�� من ه��ة 
�ل�ص��فر، و�أ�ص��اف �إن 63 باملئ��ة م��ن �مل��طن��ني 
�الأمريكي��ني ال يحمل���ن حتى ج��ز �ص��فر فلماذ� 
ننده�ض �إذن؟...�إذ� �ص��افرت تتفتح عيناك وينفتح 
عقل��ك وت�ص��بح �صخ�ص��ا �أف�ص��ل، و�إن م��ن غ��ري 
�ملت�ق��ع �أن تتاأث��ر �ل�ص��ياحة �لعاملي��ة باحلظ��ر، 
فبب�ص��اطة �صيختار �ل�صائح�ن �لز�ئرون لل�اليات 
�ملتحدة وجه��ة �أخرى بدال منها، لكنه �أ�ص��ار �إىل 
�أن �ل�اليات �ملتح��دة خ�رت 185 ملي�ن دوالر 
يف �ص��هر و�ح��د من��ذ تطبي��ق �حلظ��ر و�ص��تخ�ر 
ع�ر�ت �ملاليني كل �ص��هر �إذ� ��ص��تمرت مثل هذه 

�ل�صيا�صات.

وتابع �ح�ص��ب بذلك )خ�ص��ائر( 12 �صهر� - نتكلم 
ع��ن نح� رب��ع ملي��ار )دوالر( �ص��هريا، وه� رقم 
هائ��ل، وال ترج��ع هذه �خل�ص��ائر بال���رورة �إىل 
�ل��دول �لت��ي تاأث��رت مبا���رة، فيذك��ر �لرفاعي 
ل�ص��ت  �أماك��ن  �إىل  �لذه��اب  لعل��ك ال ترغ��ب يف 
مرحب��ا ب��ك فيها، فم��ا �ل��ذي يجربك عل��ى هذ�؟ 
�خلي��ار�ت كثرية، و�أ�ص��اد �لرفاعي -�لذي تنتهي 
واليته ه��ذ� �لع��ام- بالي�نان ال�ص��تقبالها �أكرث 
م��ن ملي���ن الج��ئ يف ذروة �أزم��ة �لهج��رة عام 
خط��ة  يف  مت�ص��ي  �لت��ي  �لي�ن��ان  و�إن   ،2015
�إنقاذها �لعاملية �لثالثة منذ 2010 �تخذت قر�ر� 
�ص��ائبا با�صتقبالها لهم م�ص��يفا "�أعني ب�صائب 
هنا �اللتز�م بالقان�ن �لدويل. هذ� ه� �ل�ص��بب يف 
�أن �ل�ص��ائحني مل يعزف���� عنها، وم��ن �ملت�قع �أن 
ترتفع عائد�ت �ل�صياحة �لي�نانية ت�صعة يف �ملئة 
يف 2017، وت�ص��هد �أعد�د �لز�ئري��ن �ل��فدين �إىل 

�لبالد �رتفاعا منذ �صن��ت رغم �لعقبات.
ال�ضياحة يف م�ضر تتعافى بخجل بعد 

�ضنوات ع�ضيبة
ب��د�أ قط��اع �ل�ص��ياحة يف م���ر يتعاف��ى ب�ص��كل 
خج���ل يف �الأ�ص��هر �ملا�ص��ية، م��ا مين��ح �م��ال 
للعامل��ني به��ذ� �لقط��اع �ل��ذي تعر���ض ل�رب��ة 
قا�صية جر�ء عدم �ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي وخ�ص��صا 
بعد �لهج�م �لد�مي �لذي ��صقط طائرة رو�صية ف�ق 
�صيناء �لعام 2015، و�أكدت �لناطقة باأ�صم وز�رة 
�ل�ص��ياحة �مل�رية �أميمة �حل�ص��يني هناك زيادة 
يف �أعد�د �ل�ص��ياح. يف يناير )كان�ن �لثاين(، كان 

�ل��ص��ع �أف�صل من 
�ل�ص��ابقة،  �ل�ص��نني 
م��ن  �لعدي��د  و�أو�ص��ح 
وكالء �ركات �ل�صياحة 
لفر�ن�ض بر�ض �أن �الأرتفاع 
يف �أع��د�د �ل�ص��ياح ملح���ظ 
�الأول/�أكت�ب��ر  ت�ري��ن  من��ذ 
�لفائ��ت، وخ�ص��ص��ا �الآتني من 
و�أوكر�ني��ا،  و�لياب��ان  �ل�ص��ني، 
للقط��اع  �نتعا�ص��ة  ذل��ك  وي�ص��كل 
�ملرت�ج��ع منذ �لث���رة عل��ى �لرئي�ض 
�الأ�صبق ح�صني مبارك يف �صتاء 2011، 
و�ل��ذي تعر�ض ل�ربة قا�ص��ية ب�ص��ق�ط 
طائ��رة ركاب رو�ص��ية ف���ق �ص��يناء بع��د 
دقائق من �إقالعها من مطار �رم �ل�صيخ يف 
�لي�م �الأخري من ت�رين �الأول/�أكت�بر 2015، 
و�أدى هذ� �لهج�م، �لذي مت بقنبلة وتبناه تنظيم 
�لدول��ة �الإ�ص��المية، �إىل مقت��ل 224 �صخ�ص��ا هم 
جمي��ع من كان�� عل��ى منت �لطائرة. كما ت�ص��بب 

ب�ق��ف رو�ص��يا كل رحالته��ا �إىل م���ر ووق��ف 
بريطانيا رحالتها �إىل منتجع �رم �ل�صيخ، و�أدى 
هذ� �حلظر �ىل �نخفا�ض حاد يف عدد �ل�صياح من 
9.3 ماليني �صائح �لعام 2015، �إىل 5.3 ماليني 
�لعام 2016، وبذلك، �نخف�صت عائد�ت �ل�صياحة 
بدوره��ا من 7.3 مليار�ت دوالر يف �لعام �ملايل 
فق��ط  دوالر  ملي��ار�ت   3.7 �إىل   2015-2014
بنهاي��ة �لع��ام �مل��ايل 2015-2016، بح�ص��ب 
تقرير ن���ره �لبنك �ملركزي �مل���ري يف نهاية 
كان�ن �لثاين/دي�ص��مرب �لفائ��ت، لكن منذ ت�رين 
�الأول/�أكت�ب��ر �لفائ��ت، يبدو �أن �ل��ص��ع حت�ص��ن 
قلي��ال بح�ص��ب عامل��ني يف �لقط��اع �لذي ي�ص��كل 
�أحد �أهم م�ص��ادر م�ر من �لعملة �ل�ص��عبة، ففي 
�الأول/دي�ص��مرب 2016، ز�ر 551.600  كان���ن 
�ص��ائح م�ر مقابل 440.000 يف �ل�ص��هر نف�صه 
من �لعام �ل�ص��ابق، بح�صب �أرقام �جلهاز �ملركزي 
للتعبئ��ة �لعام��ة و�الإح�ص��اء �حلك�مي، و�أو�ص��ح 
ك��رمي حم�ص��ن رئي���ض �الأحت��اد �مل���ري لغ��رف 
�ل�ص��ياحة �أن عدد �حلج�ز�ت ب��ني ت�رين �الأول/
�أكت�بر 2016 وكان�ن �لثاين/يناير 2017 �أعلى 
مما كان عليه يف �لفرتة نف�صها يف �لعام �ل�صابق.
و�ك��د تام��ر �ل�ص��اعر، نائ��ب جمم�عة بل� �ص��كاي 
لل�ص��فر �أنه بحل�ل �ص��تاء 2016-2017، حت�صن 
�لن�ص��اط قليال، و�أ�ص��ار �ل�ص��اعر �إىل زيادة "%30 
يف �ل�ص��ياح �الأوكر�نيني" مقارنة بالفرتة نف�صها 
�ل�ص��ياح  يف  و"%60  �ملنق�ص��ي،  �لع��ام  خ��الل 
�ل�ص��ينني"، م�ص��يفا �أن هن��اك طائ��رة كل ي���م 
تقريبا من �ل�ص��ني الأ�ص����ن، ويف �ل�صني، �صجلت 
�أك��رب وكال��ة �ص��فر عام��ة، خدمة �ل�ص��ني لل�ص��فر 
�لدويل، �أي�صا زيادة ب��قع 58% يف �أعد�د �ل�صياح 
�لع��ام  �ل��ذي ت�جه���� �ىل م���ر يف  �ل�ص��ينني 
�لياب��ان،  2016 مقارن��ة باأرق��ام 2015، ويف 
�كدت وكالة �ل�صفر "�ت�ض �آي �إ�ض" �أن عدد �ل�صياح 
"ت�ص��اعف م��ن 4 �إىل 5  �لياباني��ني �ىل م���ر 

مر�ت" بني 2015 و2016.
 14.7 م���ر  ��ص��تقبلت   ،2010 �لع��ام  ويف 
ميل�ن �ص��ائح، وه� رقم قيا�ص��ي �أنع�ض �القت�صاد 
�مل���ري ب 12 ملي��ار دوالر �آن��ذ�ك، ويف بل��د 
ي��جه و�حدة من ��ص����أ �الأزمات �القت�ص��ادية يف 
تاريخه، بت�ص��جيل معدل ت�ص��خم قيا�صي وزيادة 
يف �لبطالة، فاأن �نتعا�ض قطاع �ل�ص��ياحة جمدد� 
�صيك�ن م��ص��ع ترحيب، وتبني �الأرقام �لر�صمية 
�أن �ل�صياح �لرو�ض و�لربيطانيني �صكل�� معا %47 
من �إجمايل �ل�صياح �لذين ز�رو� م�ر بني 2014 
و2015. كما �ص��كل�� 62% من �ل�صياح �الآتني ج�� 
�ىل �رم �ل�صيخ، ومع بد�ية �صباط/فرب�ير 2017، 
رفعت �أربع دول �أوروبية هي �لدمنارك، �ل�ص���يد، 
�لرنوج وفنلند� حظر �ل�صفر �ملفرو�ض على جن�ب 
�ص��يناء، �أح��د �أهم �ملقا�ص��د �ل�ص��ياحية يف م�ر 
حيث ي�صتمتع �ل�صياح بال�ص��طىء �خلالبة ودفء 

�ل�صم�ض وميار�ص�ن ريا�صة �لغط�ض.
ال�ضياح ال�ضينيون �ضالح بكني اجلديد يف 

احلرب االقت�ضادية
كان منع ��ص��تري�د �لب�ص��ائع مثل �ملانغ� و�لفحم 
و�ص��مك �ل�ص��لم�ن �ال�ص��ل�ب �لتقليدي لل�صني منذ 
وق��ت ط�ي��ل يف معاقب��ة �لبل��د�ن �لت��ي ترف���ض 
�لتقرب من خطها �ل�صيا�صي، لكن بكني وجدت يف 
�ص��ياحها �لذين يق�ص��دون عادة تاي��ن �و ك�ريا 
�جلن�بية، وهم منتج مربح، و�صيلة الحلاق �الذى 
باالآخري��ن، ويعت��رب حملل�ن �ن مقاطعة �ل�ص��ني 

�الخرية لك�ريا �جلن�بية ب�ص��بب تركيب منظ�مة 
�أمريكية م�ص��ادة لل�ص����ريخ على �أر��صيها ي�صري 
�ىل عد�ئي��ة متنامي��ة يف �لطريق��ة �لت��ي تعر�ض 
فيه��ا بكني ع�ص��التها �القت�ص��ادية، فق��د منعت 
بكني �لرحالت �ل�ص��ياحية �ل�ص��ينية م��ن �لت�جه 
�ىل ك�ريا �جلن�بية، م�صتهدفة ��ص��قها �ل�صياحية 
وحمالت �ل�ص���ق �حلرة �لتابعة ملجم�عة "ل�تي" 
�لتجاري��ة �لعمالق��ة مالك��ة �الر���ض �لتي ن�رت 

فيها �ملنظ�مة �ل�صاروخية �ملثرية للجدل.
و�غلق��ت �لع�ر�ت من متاجر "ل�تي" يف �ل�ص��ني 
و�ص��ارت تظاه��ر�ت يف �نح��اء �لب��الد يف وق��ت 
ع��ززت فيه بك��ني �ل�ص��غ�ط على �ص��ي�ل للتخلي 
عن منظ�م��ة "ثاد" �ل�ص��اروخية �لت��ي تعتربها 
بك��ني تهدي��د� لقدر�ته��ا �لع�ص��كرية، كم��ا عان��ت 
جمم�عة "ل�تي" من نك�ص��ات �أخرى ب�صدور قر�ر 
�ص��يني ب�قف م�روعها القام��ة مدينة ترفيهية 
��ص��افة  دوالر،  ملي��ار   2،6 بقيم��ة  �ل�ص��ني  يف 
�ىل قر�ص��نة �مل��ق��ع �اللكرتوني��ة لل�رك��ة، كما 
�أعلنت �ركة �ل�ص��ياحة �لك�رية �ل�صينية �لدولية 
ومقرها �ص��ي�ل عن تر�جع عدد �ص��ياحها بن�ص��بة 
85%، و�أرج��ع م�ؤ�ص�ص��ها ذلك �ىل غ�ص��ب �ل�ص��ني 
�ز�ء منظ�م��ة "ث��اد"، وت�ص��تقبل �ل�رك��ة ع��ادة 
4000 �صائح يف �ل�ص��هر معظمهم من �ل�صينيني، 
لك��ن �لرق��م �نخف���ض �ىل نح� 500 �ص��خ�ض بعد 
�ن ح��ذرت �ل�ص��ني �ص��ياحها م��ن خماطر �ل�ص��فر 
�ىل ك�ري��ا �جلن�بي��ة و�أم��رت �ركات �ل�ص��ياحة 
�ل�ص��ينية ب�قف �ر�ص��ال �ملجم�عات �ل�ص��ياحية 

�ىل هناك.
وبامكان �ل�ص��ني كثاين �قت�صاد يف �لعامل و�لبلد 
�لتجاري �الكرب �حلاق �الأذى بالدول �الأخرى عرب 
من��ع ��ص��تري�د منتجاتها، وتعلمت �لرنوج در�ص��ا 
بالطريق��ة �ل�ص��عبة، فبع��د �ن منح��ت جلنة ن�بل 
يف �أو�ص��ل� جائ��زة �ل�ص��الم ع��ام 2010 للنا�ص��ط 
�ل�ص��يني �مل�ص��ج�ن ل� �ص��ياوباو، �أوقفت �ل�صني 
��صتري�د �صمك �ل�ص��لم�ن �لرنوجي، وعادت �الأم�ر 
�ىل طبيعته��ا يف ني�ص��ان/�أبريل �ملا�ص��ي فق��ط 
بع��د �ن تعهدت �لرنوج �لتز�مها �صيا�ص��ة �ل�ص��ني 
�ل��ح��دة و�ح��رت�م وح��دة �ر��ص��يها، و�أغ�ص��بت 
منغ�لي��ا بكني �ي�ص��ا يف ت�ري��ن �لثاين/ن�فمرب 
عندما ��صتقبلت �لد�الي الما �لذي تعتربه �ل�صني 
�نف�ص��اليا، وبعد زيارة �لزعيم �لروحي للب�ذيني 
يف �ملنفى �أتخذت �ل�ص��ني �جر�ء�ت �نتقامية �صد 
منغ�لي��ا، ت�ص��منت من��ع �ل�ص��احنات �ملنغ�لي��ة 
�ملحملة بالفحم من عب�ر �حلدود �ل�صينية، وهي 
خط���ة ذ�ت �رتد�د�ت ثقيلة عل��ى قطاع �ملناجم 
يف هذ� �لبلد �لفقري. كما �نخف�ص��ت �عد�د �ل�صياح 
�ل�ص��ينيني �ىل تاي��ن ب�ص��كل كبري بعد �ن �صاءت 
�لعالقات على جانبي �مل�صيق، �ذ �أعلنت م�ؤ�ص�صة 
تايبي��ه للفنادق عن تر�جع ن�ص��بته 50% يف عدد 
�ل��زو�ر �ل�ص��ينيني يف �ال�ص��هر �الخ��رية، وحذرت 
م��ن �ن "�ل��ص��ع ق��د ي��زد�د �ص���ء�"، يف �ملقابل، 
ف��ان �لبل��د�ن �لتي تذع��ن لطلبات �ل�ص��ني ميكن 
�ن تكاف��ىء، فق��د مت رف��ع �حلظر ع��ن 27 �ركة 
فيليبيني��ة لت�ص��دير �لفاكه��ة �ال�ص��ت��ئية بعد �ن 
�أعل��ن �لرئي���ض رودريغ��� دوتريت��ي "�نف�ص��اله" 
ع��ن �ل�اليات �ملتحدة خ��الل زيارة �ىل بكني يف 
ت�ري��ن �الول/�كت�بر، م�ؤكد� تقربه من �ل�ص��ني، 
وكانت �لعق�بات �ص��د مانيال قد �تخذت رد� على 
م�قفه��ا من ق�ص��ية بحر �ل�ص��ني �جلن�ب��ي �لذي 

تطالب �ل�صني بال�صيادة على معظمه.

 يع��د نق�ض �الأغذية للكثري من �لنا�ض يف �آ�ص��يا ذكرى 
بعي��ده ولك��ن بينما تكاف��ح �ملنطقة الإطع��ام وتغذية 
�ل�ص��كان �لذين ت��زد�د �أعد�دهم فاإنه ميكن �أن ي�ص��بح 

حقيقة م�ؤملة من حقائق �حلياة جمدد�.
�إن �آ�ص��يا بالفع��ل هي �أكرب �ص���ق للم����د �لغذ�ئية يف 
�لع��امل و م��ن �ملت�ق��ع بحل���ل ع��ام 2050 �أن ينم��� 
ع��دد �ص��كانها �إىل خم���ض ملي��ار�ت - بزي��ادة قدرها 
900 ملي�ن ن�صمة وب�صبب ت��صع �لطبقة �ل��صطى، من 
�ملرج��ح �أن متثل �ملنطقة ن�ص��ف �لزيادة �لعاملية يف 
�إ�صتهالك حل�م �لبقر و�لدو�جن �صن�يا و�أكرث من ثالثة 
�أرباع �لزيادة يف �إ�ص��تهالك �الأ�ص��ماك من �الآن وحتى 
ع��ام 2030 وبحل���ل ذل��ك �ل�قت، فاإن �أك��رث من 60 

يف �ملائ��ة من �إجمايل �لطلب عل��ى �حلب�ب يف �لعامل 
�لنام��ي �ص��ياأتي م��ن جن���ب و�رق �آ�ص��يا وم��ن �أجل 
م��كب��ة هذ� �لطلب �ملتز�يد، �ص��يتعني زي��ادة �الإنتاج 
�لغذ�ئ��ي بن�ص��بة ت��رت�وح ب��ني 60 و 70 يف �ملائ��ة 

مقارنة بالع�ر �صن��ت �الأخرية.
وم��ن �لناحية �ملثالية، ميكن ملز�رع �آ�ص��يا �أن ت��ص��ع 
�إنتاجها بب�ص��اطة ولكنها لالأ�ص��ف غ��ري مهيئة للقيام 
بذلك علما �أنه من �أجل �إنتاج كمية كافية من �الأغذية، 
�ص��تحتاج م��ز�رع �آ�ص��يا �إىل �خل�ص���ع لتح���ل �لقرن 

�حلادي و �لع�رين.
وينبغ��ي �أن تك�ن م�ص��اعدة �ملز�رعني عل��ى م��جهة 
تغ��ري �ملناخ يف �آ�ص��يا ج��زء� �أ�صا�ص��يا من ه��ذ� �جلهد 
وعل��ى �لرغم من �أن زيادة حر�رة ك�كب �الأر�ض ميكن 
�أن تع��زز �الإنتاج �لزر�عي يف ع��دد قليل من �ملناطق، 

فاإنها �صتحد ب�صدة من �الإنتاج ورمبا ت�ؤدي �إىل �أزمات 
غذ�ئية مط�لة يف بقية �أنحاء �ملنطقة ومع تز�يد ندرة 
�ملياه يف �ملناطق �خل�ص��بة تقليديا مثل �صهل �لغاجن 
�لهن��دي ف��اإن �رتف��اع م�ص��ت�ى �ص��طح �لبحر �ص��يدمر 
م�ص��احات �صا�ص��عة من �الأر��ص��ي �لزر�عية و�إذ� كانت 
م�ص��ت�يات �صطح �لبحر �صرتتفع مبقد�ر مرت و�حد، فاإن 
ت���رب �ملياه �ملاحلة �لناجم عن ذلك �ص��يهدد 70 يف 
�ملائ��ة من �الأر��ص��ي �لزر�عي��ة �ل�ص��احلية يف فيتنام 
وبينما تتغري تدفقات �ملياه �لد�فئة و�ملرتبطة باملد، 
ميكن �أن تنخف�ض �لعائد�ت من مناطق �صيد �الأ�صماك 

�ل�صخمة يف دلتا نهر ميك�نغ.
وفقا لبح�ث بنك �لتنمية �الآ�صي�ي، ميكن �أن ينخف�ض 
�إنتاج �الأرز و�لقمح �ملروي بحل�ل عام 2050 بن�صبة 
ت�ص��ل �إىل 20% و44% عل��ى �لت����يل ومن �ص��اأن ذلك 

�أن ي���ؤدي �إىل �إرتف��اع �أ�ص��عار �حلب�ب وف�ل �ل�ص���يا 
و�لقم��ح بن�ص��بة 70%، مم��ا ي�ص��بب يف �إرتف��اع ع��دد 
�الأطف��ال �لذين يعان�ن من �ص���ء �لتغذية يف �ملنطقة 

مبقد�ر 11 ملي�نا.
ولك��ن هذ� ال يج��ب �أن يك�ن م�ص��تقبل �آ�ص��يا ل� متكن 
�ملز�رع���ن فيه��ا م��ن �لتاأقل��م حي��ث ي���رف معظ��م 
�ملز�رع��ني �لي���م عل��ى قط��ع �أر��ص��ي �لكف��اف �لتي 
و�ملعرف��ة  �مل��ال  �إىل  ويفتق��رون  �الأ���رة،  تديره��ا 
�لالزم��ة لتح�ص��ني �الأنت��اج وج���دة �ملحا�ص��يل ففي 
ميامن��ار، على �ص��بيل �ملثال، ت�ص��تخدم 16 يف �ملائة 
فق��ط من �الأ���ر �لزر�عية �جهزة �حلر�ث��ة �أو �جلر�ر�ت 

الإعد�د �الأر�ض للزر�عة.
وعالوة على ذلك، فقد ترك �لتده�ر �لبيئي م�ص��احات 
�صا�ص��عة من �الأر��ص��ي ج��رد�ء ووفق��ا التفاقية �الأمم 

�ملتح��دة ملكافح��ة �لت�ص��حر، ت�ؤث��ر خمتل��ف �أ�ص��كال 
�لت�ص��حر على ما يقرب من 40 يف �ملائة من جمم�ع 
م�ص��احة �أر��صي �آ�صيا ويف حني ال ت�صتطيع �حلك�مات 
�إن�ص��اء �أر����ض جديدة قابل��ة للزر�عة، فاإنها ت�ص��تطيع 
-بل يجب- �أن تتبع �صيا�ص��ات لدعم وت�طيد وتكثيف 

�لعمليات �لزر�عية على �الأر�ض �لتي ال تز�ل متاحة.
�أوال ، ميك��ن حلك�م��ات �ملنطق��ة �لرتوي��ج للجمعيات 
�لتعاوني��ة �لزر�عي��ة وحتى ال يتم �خلل��ط بينها وبني 
�جلمعي��ات �لتعاوني��ة �لزر�عي��ة ذ�ت �لطاب��ع �لقدمي، 
ف��اإن �جلمعي��ات �لتعاوني��ة �حلالي��ة تعت��رب جتاري��ة 
متام��ا م��ع �إعط��اء �الأول�ية للكف��اءة و�الأرب��اح وهي 
ت�صمل �مل�صاريع �لزر�عية و �ملز�رعني �أي�صا وجميعهم 
ي�حدون م��رده��م خللق �إقت�ص��اد�ت �حلجم وخف�ض 
�لتكاليف ورفع �لدخل وعندما ت�صرتى بكميات كبرية 

من قبل �جلمعية �لتعاونية فاإن مدخالت �الإنتاج مثل 
�الأ�صمدة و�ملعد�ت ت�صبح �أقل تكلفة وهذ� ينطبق �أي�صا 
على عملية �حل�ص��اد ومن خالل �لتعاون معا لتن�صيق 
�لزر�ع��ة فاإن �جلمعيات �لزر�عي��ة �لتعاونية يف �لهند 
ونيب��ال قد جعل��ت من �ملمك��ن زر�عة حما�ص��يل كل 
ع�ص� يف �جلمعية وح�صادها معا من قبل �الآالت بدال 

من عمل ذلك فرديا ب�صكل يدوي.
كم��ا ميكن �أن ت�ص��يف �جلمعي��ة �لتعاوني��ة قيمة بعد 
�حل�ص��اد وذل��ك م��ن خ��الل تب�ص��يط وت�حي��د تنظيف 
�ملحا�صيل و�لت�ص��نيف و�لتعبئة و�لتغليف و�لتخزين 
و�لنق��ل وهذ� يزيد من �إم��د�د�ت �الأغذي��ة ويعزز دخل 
�ملز�رع��ني ال �ص��يما يف �أماكن مث��ل بنغالدي�ض حيث 
يف�ص��د �أكرث من ثلث �مل��د �لقابلة للتلف قبل �أن ت�صل 

�إىل �مل�صتهلك.
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