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في غمرة التطورات التي تعيشها منطقتنا، ومنطقة شرق آسيا على السواء، قد يرى البعض 

في الحديث عن السياحة الصينية في منطقتنا ترفاً ليس في وقته، واهتماماً بمسائل ال تمثّل 

 أولوية لكال األمتين العربية والصينية.

ولكن الواقع يقول غير ذلك، ويزيد أن موضوع السياحة الصينية في العالم العربي، 

والسياحة العربية في الصين هو موضوع حيوي وأساسي، ال بل هو أساس الدبلوماسية 

الشعبية التي ينبغي أن ترافق الدبلوماسية الرسمية القائمة بين دول أمتنا العربية وجمهورية 

 الصين الشعبية.

فالسياحة هي تعّرف وتعارف، وهي التي تشّكل القاعدة التي تقوم عليها العالقة بين األمتين، 

وتفتح آفاقاً واسعة لخلق األجواء المالئمة الرتباط مستدام وأبدي يقوم على التفهّم والتفاهم 

 والتعارف ومن ثم التالقي واالرتباط واإلعجاب والحب.

 ومن أجل تحقيق هذا االرتباط ينبغي بذل كل الجهود الممكنة لتسهيل هذه السياحة وتعزيزها.

والفوائد التي يمكن تحقيقها من هذه السياحة متنّوعة وممتدة على أكثر من مجال، وليس 

المجال المعنوي إال إحداها، فيما يبّشر الناتج االقتصادي بالكثير من الحلول ألزمات كبيرة 

 وخطيرة في عالمنا العربي.

الوضع اآلن ليس جيداً، بالرغم من كل األرقام المقبولة التي سّجلتها سياحة الصينيين في 

بعض الدول العربية، واإلجراءات التي تتخذها بعض الدول األخرى لفتح القنوات المقفلة في 

 هذا المجال، أو لتوسيع ما تم فتحه من قنوات حتى اآلن.

إن حصول الدول العربية على حصة مقبولة من كعكة السياحة الصينية في الخارج هو أمر 

مطلوب وضروري، وينبغي أن تكون هذه الحصة متناسبة مع اإلمكانات السياحة المتاحة في 

عالمنا العربي. فنحن لدينا األماكن التاريخية والسياحية المميزة، ولدينا المؤسسات المقبولة 

إلدارة عملية سياحية ناجحة، ولدينا عنصر بشري يملك القابلية للتطور بما يخدم هذه 

 العملية.

كل ما ينقصنا هو بعض اإلجراءات التي ال يمكن اعتبارها مستحيلة، وقبل ذلك الوعي 

الفعلي بأهمية تعزيز السياحة الصينية في عالمنا العربي، وهذا األمر ليس صعباً، وإنما 

يتطلب إرادةً من المسؤولين وهّمةً من المعنيين وصبراً على بعض المتاعب لتجاوزها بما 

 يؤدي إلى كسر السدود الحائلة دون تدفق ماليين السياح الصينيين إلى منطقتنا.

فهل تتحرك دولنا للقيام بهذه اإلجراءات قبل فوات األوان، وقبل ضياع الفرصة المتاحة لبناء 

 الجسور الثقافية والحضارية والشعبية بين العرب والصين؟ 

ترجم  المواد من اإلنكليزي  إلى 

 العربي :

 آي  علي أحمد

 محمود ريا

هو مشروع متكامل، يهدف إلى جعل الةيفن  

أقرب، وهي التي باتت ت رض ن سها في كفل 

مكان في العالم، والتي تف فولفت إلفى ففر ف  

وت ّد في اآلن عينه، وهو لبن  أولى في بنفا  

 المعرف  العربي  حول الةين.

يقوم المشروع بشفكفل أسفاسفي عفلفى مفوقف  

 الةين بعيون عربي 

www.chinainarabic.org    

على شبك  اإلنفتفرنفت، وهفو مفوقف  مفتفكفامفل 

يتضمن الخبر والمعلوم  والفرأ  والفتف فلفيفل 

والت قيق والدراس  ويتناول قضفايفا الةفيفن 

الداخلي  وعالقاتها م  الدول العربي  والعفالفم 

كففكففل، إ ففاففف  إلففى اصو ففاع االقففتففةففاديفف  

 والمنوعات والريا  .

الموق  هو جز  مفن مفمفور عفربفي إلقفامف  

عالق   داق  م  الةين، وهو موق  شفقفيفق 

لالت اد الفدولفي لفلفةف ف فيفيفن واالعفالمفيفيفن 

والكتاب العربي أ دقا  الةين، هذا االتف فاد 

الذ  يتولى رئيس ت رير الموق  مهم  أميفن 

 السر وعضو المجلس القياد  التن يذ  فيه.

 مدير الموق : م مود ريا

 رئيس الت رير: علي ريا

لتفعفلفيفقفاتفكفم واسفتف فسفاراتفكفم ومفالحف فاتفكفم 

ومقاالتكم، يمكنكم مراسلتنا عفلفى الفعفنفاويفن 

 البريدي  التالي :

بريد موق  الةين بعيون عفربفيف  الفرسفمفي: 

info@chinainarabic.org 

مففجففمففوعفف  الةففيففن بففعففيففون عففربففيفف  عففلففى 

 ال ايسبوك

China In Arab Eyes  الةفيفن بفعفيفون

 عربي 

 بريد مدير المشروع: 

ramamoud@gmail.com 

 رقم الهاتف:

 من خارج لبنان 113431316131 

 من لبنان 11316131
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العالقات الصينيييا اليعي، يييان ا  ي يني يا 
الت ادل ال ش،ي ااإلنسانين هيي اليالقيات 
،ت قي يل ري يا،  ،ةٌ" أُ،سيت اتطيار "ُ ع ِّ
ط،يق الح،ي، ال ح،ي اال ي،ي الصييينيي 
القديي،ن قيقيد  ياب شيعية سيميطينيا اُلي ياب 
الع، ي العزيز أال  ب شي،   ينيسي ي يان 
ل انه ُ يحي ياإل لير يحيا، قيي بقياق الي يحيا، 

 اال حيطات.
هذا التيا،ييا اليعي، يي الصييينيي اليعي،ييق 
َ فيري،ة لينيا اليميعيالي، أ ي ي ن اهيا  ،  
 نساني َي   أ ا نا   ِّ را الص،يا لييسيت 
 العسي،ة اليميا الي ينيقيفيييب االي يتيعيمي يييب 
االعقائدييبن هي  ،ا،ة  ذل  ل  ا  يب 
شأنه تحقيق االزدها، االت ا ل لميعيالقيات 

الصينيا قي ال ينيحيا االنسيانيي  -الع، يا 
 الذاتن ل انه األق ل ااأل يد،ن الينيقيل 
الصداقا الع، يا الصينيا التيا،ييريييا اليا 
 ستا،  ستي،اتييي يي نيا يت ال ييتيزاليز  
 ف ، ات  الال يييا أا تيرياييفيات قي ي،ييا 

 ا الال يا غ، يا ا، عيا.
ا  ب هذا ال نحان ال  يد ليي أب اد يد 
حقيقا ناصعان هي أب ااق  الصِّالت  ييب 
الال ينا الع، ي االصيني ها ااق  ش،يف 
اصيفيحييتيه نيياصيعيا الي ييييا  ا يفييتياحييا 
لمع ا، اال شائ ا قي ا اَل ،  يل اليتيا،ييان 
ا لييا ذلييت ال تييتيينيياقيي   يي،ا ييييي ييا  يي  
يا االيتيطيميعيات الي يشي،االيا  ال صالح الندر

 لم ان يب.
المينا أب نفر، أي اإل أب لنا  ع،ة أالاييا 
ا ييتييشيياف الصيييييب ا ييعيي،قييتيي ييا االييداليياة 
ا قييي يا  العال يا إلد،ات شتا األَ عاد الُ   ر
لنا الرنسانيا. لذلتن ت،، قيادة "االتيحياد 
ت  قاة  إست،اتي يتنا  ي   الدالي" أب نت سر
الصيب انش،ها قي أاساط األُ ان ت ي يييداإل 
ة ا،قاقيا الال ينان االي،قيميا  إلستعادة أُرار
طات الغ،ة االستع ا،ي لتشيايي ي يا  ُ رطَّ
اتييد ييييي،هييا ااالنييتييقييا   يينيي ييا اتسييايييد 
صفحت ا قي أاليب األ يال الع، يا الفتييان 
التي ال تع،ف الن ا شيئاإل اال تي يحي  قيي 

 ال تة الب حقائق ا.
ا ب الطي يييعيي أب تي ياب السييياحيا أهي، 
اأس،  اأس ل الي،ااقي  لي يعي،قيا ا ري، 
اق  ه االتصادق  عه. اهنيا ني يد ليزا ياإل 

المينا االما األُ ا الع ل لال،تقاء  ال  اد 
السياحيا الع، يا نحا الصيب ا عم ا قيي 
يته انفعيه ليتي يادالت   ستا،إل حاس، قي  در

 تت ت   الدي ا ا ااأل ديا. 
اَح،ي  الع،ة  ن ا  اتعزيز العالقيات 
ال  عيا    الصيب ا   يني يا السييياحيييا 
النياشيطيان ا، يطي يا  ي  تيميت الي ينياطيق 
القا يا ذات ال ناقا اإلسال يا هناتن  نيل 
نينغشيييا اشيييني يييانيل. ا يب ال ي،ا،ي 
التنايه االتن يه هنا الا أب   ال التي يا،ة 
ييال  حصيي،اإل ال  دة اأ، يياحيي ييا اليي   الييُ يي يي،ر
ي  ن ا أب ت اب لاحدها   اناإل اال،تيقياء 
 عيالقيات الي يييقيا اسييياحيييا  ي ي،،  ي  
الصيبن  ،غ، اب  عي  اليدال اليعي، يييا 
تعت ، السياحا الصينيا "قي،صيا ذهي يييا" 

 إلنعاش اقتصادها. 
الييعييالقييات السييييياحيييييا هييي شيي ييل  يي يي، 
يي،ا ييات اإلنسييانيييييا األ ييد، ااألنييفيي   لييمييح 
ااأل قا لس يل تعزيز التفاه،    الشعياة 

تيينيياقيي  االييدال. ليي ييذا نييفيي يي، أسيي يياة 
الييحيي ييا ييات الييمييا ا ييتييذاة السيييييا  
الصينييبن  ،غ، الُ نا السياحيا الُ تريمِّيفيا 
قي  ع  ا ن ا ،د ذليت طيا ي  السييياحيا 

الصينيا النقاقي االح ،نيي ااإلنسيانيين 
النفع ا لدي ا ت ا اليتيي تيطيال ليعيصيا، 
طايما ُ ق مان السير ا  ب رالل تيطي يييقيات 
) ييييي ييييياد،ة اليييييحيييييزا، االيييييطييييي،ييييييق  

قيي بسيييان االيَ يأ يال  )الشيجينبينغييي  
يي ييا قييي أقيي،يييقيييييا. نيياهيييييت الييب أب  ييع  تيياسر
الصييييينييييييييب َييي ييااب اليي ييذ  ااإلنييفيياقن 

 ،، اليدن اسياحت ، "ال  يييا"  الش ،ت ، 
الييقييائيي ييا الييمييا  يي يي يياالييات غييفييييي،ةن 
ا ساه ت ا  تشغيييل الي ي،اقيق السييياحيييا 

 االرد يا االغذائيا الا.
اهنا أدالا القا،ئ ليميتيأ يل قيي اليحيقيييقيا 
الش،يفا لتا ر ات الصيب نحانا اَ ح تي يا 
ليينييا. قيي يينييذ تييأسييييي   يي يي ييا،يييا الصيييييب 
الشع يان تطمرعت داليا اليزالييي،  يااتسيي 
،ة ليتيد،يي  اليعي، يييا اليميا  تانل ال تح،ر
عان  ذلت  ياب  نطاقات  ترصِّصا ا تاسِّ
األ ، لتأسي  ال  عيا اإلسال يا الصينيا 
لت اش، الالقات نشطا    العال، االسال ي 

داليةيينييي     ينيه ) ن قياالنيفيتيا  السييية ي 
صينياإل الما اليعي،ة أ ي يعيييبن  ياليدالياة 
ة لعالقات  تعددة األلااب ااألشي يال  ال ادر
 ع ،ن قي حيييب  يانيت غيالي يييا الي يميداب 
االشييعيياة الييعيي، يييييا تيي،ز  تييحييت ن ييييي، 

مٌا  إغالله!  االستع ا، الغ، ي اُ   ر
ال تتااق، لدي أ،قا، الب حي ي، السييياحيا  

الصينيا ل ل ال مداب الع، يا ُ  ت عان ل ب 
، أه يا السياحا الصينيا اليعي، يييا  لنتصار
نيال الشيقيييقيا  صي، اليتيي تشيَغيل  الما   

ال ، ز النيانيي دالييياإل قيي قيائي يا   دا،ٍة 
الَ قاصد السياحيا الصينيان  يعيد حصيال 
القاه،ة اليميا ليقية "أ،ا   يديينيا ت ي، 
 ااق  سيياحيييا ليمي يسياقي،ييب الصييينيييييب 

م اإل   أب )"6102   دال ال، يا غي، 3. ال 

 ص،ن هي اإل ا،ات اال غ،ة اتياني ن 
تحتل   انا "أ ،ز" اليَ يَقياصيد السييياحيييا 
"ال ديدة" لمصينييبن   ب قيائي يا اليدال 

 العش، األالا.

*رئففيففس االتفف ففاد الففدولففي لففلففةفف فف ففيففيففن 

واإلعالميفيفن والفكفتّفاب الفعفرب أ فدقفا  

 االردن. –وُحل ا  الةين 

الةين بعيون ” ** المقال خاص  بنشرة 

 “عربي 

 اصكاِديمي مروان سودار*
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موق  دليل الس ر الةيني )تعريب خفاص ب  

 نشرة الةين بعيون عربي (”
تباطأ نمو السياحة الصينية الصادرة في عاام 

. حياث بالاد عادد السايّااح الادولايايان 6102

مليون سائح في النصف األول مان  30.15

٪ 3.5العام، وهو رقم شهد ارتفاعا باناساباة 

. وقاد 6103مقارنة بنفس الفترة مان الاعاام 

باتت الصين المصدر السياحي األول للعادياد 

من البلدان ماثال تااياالناد والايااباان وكاورياا 

الجنوبية، وجزر المالديف وروسيا والمملكاة 

 .المتحدة

 أين ذهب السيار الةينيون؟
بشكل رئيسي، كانت الوجهات األكثر شعبياة 

وسط السياح الصينين الدوليين هاي الابالادان 

اآلسيوية القريبة. وهناك ثالثة أسباب لاذلاك  

الرحلة القاصايارة نساباياا، وغايار الاماكالافاة  

الرحالت القصيرة تاحاتااج وقاتاا أقصار وال 

تتطلب عطلة طويلة  والهجماات اإلرهااباياة 

المتكررة التي وقاعات فاي أوروباا ماؤخارا، 

والتي جعلت الاعادياد مان السايااح ياغايارون 

 .وجهتهم إلى الدول اآلسيوية األكثر أمنا
الدول السياحاياة الارئاياساياة كاانات تااياالناد، 

كوريا الجنوبية، اليابان، سنغافورة، ماليزياا، 

 الواليات المتحدة وإندونيسيا. 

نهاية شهر نيسان، ارتافاع عادد سايااح الابار 

 5.33الرئيسى الصاياناي إلاى تااياالناد إلاى 

٪ مان 62مليون ساائاح، باماا يشاكال نساباة 

المجموع الكلي  وقد شهد ذلك ارتفاعا بنسبة 

. 6103٪ مقارنة بنفس الفترة من الاعاام 62

، بالاد 6102وفي النصف األول مان الاعاام 

 5.1222عدد السياح المسافرين إلى اليابان 

٪ مان ماجاماوع 62.62مليون سائح بنسباة 

 .٪30.6عدد السياح وهي زيادة بنسبة 
وقد شملت الوجهات السياحية العشر األبارز 

التي جذبت السياح الصينين ما يلي  فوكيت، 

غراند باالس )القصر الكابايارم، ماعاباد باوذا 

الزمردي، قصر غياوناغاباوك، لاوت وورلاد 

)عالم لوتم، معبد سينسوجي، ميوند دوناد، 

جااباال فااوجااي، الااجااساار الااماازدوج لاالااقااصاار 

 .اإلمبراطوري، وحديقة قلعة أوساكا

 السيار الةينيون؟ فعل ماذا
مقارنة مع السياحة السابقة التي تاماثالات فاي 

النوم في السيارة والتسوق والتقااط الصاور، 

يفضل السياح الصينيون اليوم قضاء أوقاتهم 

وإنفاق أموالهم في الترفيه عن أنفساهام. وقاد 

كانوا ميالين للجوالت النوعية كالعيش عالاى 

ناااحاااو أفضااال، وتااانااااول طاااعاااام أفضااال، 

واالستمتاع أكثر وقضاء المزيد مان الاوقات 

في استكشاف المواقع الجاذبة. كاان السايااح 

أكثر استعدادا الختبار الحياة اليومية للسكاان 

الماحالايايان وماعارفاة الامازياد عان الاعاادات 

 والثقافات المحلية. 

، كاان 6102في النصف األول مان الاعاام 

مدة اإلقامة في كل وجهاة سافار هاو متوسط 

يوما مقارنة  1.3يوما، أي أعلى بنسبة  6.5

 .6103مع الفترة نفسها من العام 

من هي القوة الرئيسي  للسياح  الةيني  

 الةادرة؟
، كاانات 6102في النصف األول من الاعاام 

األنثى هاي الاقاوة الارئاياساياة فاي السايااحاة 

٪، 35الصادرة. فقد استحوذت على حوالاي 

ووصل عدد النساء من السياح الدولييان إلاى 

الاماتاباقاياة هاي  ٪ 36مليون. ال  53.503

للذكاور، الاذي وصال عاددهام إلاى حاوالاي 

  مليون. 63.2062
ومن ضامان ماجاماوع عادد السايااح، لاعاب 

مواليد الثمانينات والتسعينيات دوراً هاماً فاي 

السياحة الصاادرة. حاياث تاراوحات أعاماار 

مالاياون  03.0226٪ من السايااح، أي 63

٪ ماناهام، 61ساناة.  50و 51سائح، ما بين 

ماالاايااون سااائااح، تااراوحاات  00.512أي 

 .سنة 60و  61أعمارهم ما بين 

سياح  الوكاالت ال زالت هي السائدة، ولكن 

 الجوالت المستقل  زادت بشكل كبير
٪ 31في الوقت الحالي، ال يزال أكاثار مان 

من السياح الصينيين الدوليين يساافارون فاي 

 مجموعات تنظمها وكاالت السفر. 

ويعود ذلك بشكل أساسي لاكاون الاعادياد مان 

السياح يسافرون إلى الخارج لالامارة األولاى 

وتنقصهم الخبرة  كما أن حاجز اللغاة ساباب 

 رئيسي كذلك. 

فضال عن أن اختيار الجوالت التي تناظاماهاا 

الوكاالت ياوفار الاوقات والاماشااكال، حاياث 

تساعد الوكاالت في تاحاصايال الاتاأشايارات، 

ووضع خطة السفر وحجز التذاكار وأمااكان 

 اإلقامة، وما إلى ذلك. 

ووفقا لوكاالت السفر إن الوجهات السياحاياة 

العشر األبرز هي تايالند والايااباان وكاورياا 

الجنوبية واندوناياساياا، وفارنساا، وإياطاالاياا، 

 .وسويسرا، والفليبين، وسنغافاورة، وفاياتاناام
وعلى المقلب اآلخار، ياتازاياد عادد السايااح 

الدولييان الاذيان يارغاباون فاي الاذهااب فاي 

جوالت مستقلة ألناهاا أكاثار ماروناة، حاياث 

باإلمكان السفر بحرية دون أية قيود، فيُناجاز 

السااياااح وثااائااق ساافاارهاام ويااذهاابااون حاايااث 

 يريدون. 

، كاانات 6102في النصف األول من الاعاام 

الوجهات األكثر شعبية للمسافرين المستقليان 

هي تايالند وجزر المالديف واليابان وكورياا 

الجنوبياة وانادوناياساياا والاوالياات الاماتاحادة 

 .وسنغافورة وموريشيوس وفيتنام وماليزيا

٪ في 1.3توقعات بو ول النسب  الى 

 7134 النةف الثاني من العام 
يُتوقع أن يصل عادد السايااح الادولايايان إلاى 

مليون سائح في النصاف الاثااناي  26حوالي 

، مما قد يشهد زيادة باناساباة 6102من العام 

5.0٪.   

مةففدر الففبففيففانففات: اإلدارة الففومففنففيفف  
 الةيني  للسياح 
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 7132-7-77مينا هيرالد   –دبي 
تااهاادف الشااركااات والااهااياا ااات الااحااكااوماايااة 

والمؤسسات المتخصصة في قطاع السيااحاة 

فااي ماانااطااقااة الشاارق األوسااط إلااى تااعاازيااز 

جهودها الرامية لزياادة حصاتاهاا مان ساوق 

السياحة الصادر من الصين والمقادر باقاياماة 

مليار دوالر أمريكي من خاالل تاقاديام  025

 .العديد من الحوافز

حيث بلد عدد الماساافاريان مان الصايان فاي 

مالاايااون مسااافاار،  061نااحاو  6102الاعااام 

وحافظت الصين على مكانتها كاأكابار ساوق 

من حيث عادد الاماساافاريان لالاخاارج عالاى 

مسااتااوى الااعااالاام خااالل الساانااوات األربااع 

الماضية، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة قابايال 

انعقاد فعاليات معرض سوق السفر الاعارباي 

م في مركاز دباي الاتاجااري 6102)الملتقى 

ناياساان    62-63العالمي خالل الافاتارة مان 

 .6102أبريل عام 

وبهذا السياق قال سيمون بريس، ماديار أول 

مان الاماهام “ معرض سوق السفر الاعارباي  

للغاية أن تسعى المدن والوجهات السايااحاياة 

في منطقة الشرق األوساط لازياادة حصاتاهاا 

من األسواق الاكابارى ماثال الصايان. حاياث 

تتميز العديد مان الاوجاهاات الارئاياساياة فاي 

الااماانااطااقااة بااقاادرتااهااا عاالااى مااواكاابااة أحااد  

اتجاهات وتلبية مختلف الميزانيات واعاتامااد 

أحااد  الااتااقااناايااات وتااوفااياار مااخااتاالااف أنااواع 

األطعماة والاماشاروباات فضاالً عان وجاود 

الااكااثاار ماان الاامااعااالاام السااياااحاايااة والااثااقااافاايااة 

 .”والتراثية

وتشمل الحوافاز الاتاي ساياتام تاطاباياقاهاا فاي 

المناطاقاة خاالل األشاهار األخايارة إماكااناياة 

حصول المواطنين الصينيين على تأشايارات 

الدخول في المطار عند وصولهم إلاى قاطار 

واإلمارات العربية المتحدة. كما أن الاقاطااع 

الااخاااظ يااوزااف الااماازيااد ماان الاامااوزاافااياان 

المتحدثين باللغتين الكانتونية والماندرين مان 

أجل التغلب على حاجاز الالاغاة، فضاالً إلاى 

قيام الكثير مان الشاركاات الصاياناياة با دارة 

عملياتها في منطقة الشرق األوسط وأفريقاياا 

 .انطالقاً من دولة اإلمارات العربية المتحدة

وقد ساعدت بعض المباادرات ماثال ماباادرة 

الصين أيضااً فاي تاعازياز -العام الثقافي قطر

عدد السياح القادمايان إلاى الادول الاعارباياة، 

حيث ارتفع عدد الزوار إلى الدوحة من آسيا 

فااي  536،022وأوقايااناوساياا لاياصال إلاى 

 .النصف األول من العام الماضي

مان شاباه “ وأضاف سيمون بريس باالاقاول  

المؤكد أن تاحاافال الصايان عالاى ماكااناتاهاا 

الارائادة ضاماان قااائامااة األسااواق الااماصاادرة 

 05للسياح على الصعيد الاعاالاماي. وتاوجاد 

مدينة صينية باماا فاياهاا باكايان وقاواناغاتاشاو 

وشانغهاي وشنتشن وهوند كوند، ترتبط ماع 

رحلاة طاياران  011دبي من خالل أكثر من 

 .”أسبوعياً 

ويصنف صندوق النقد الدولي الصين كثااناي 

تريلاياون  00.5أكبر اقتصاد في العالم بقيمة 

مليون مواطن صاياناي  30.5دوالر، وسافر 

إلى الاخاارج فاي الاناصاف األول مان عاام 

مالاياون  26، فيماا ارتافاع ذلاك إلاى 6102

شخص في النصف الثاني وذلك وفقاً لتقريار 

 .صادر عن تومسون رويترز

ألاف  211وتخطط أبوزباي مادياناة لاجاذب 

، 6160سائح صيني سناويااً باحالاول الاعاام 

٪ عالاى 623وهذا ما ياماثال زياادة باناساباة 

األرقاام الاماسااجالاة خااالل األشاهار الاتاساعااة 

، وفااقاااً لاالااباايااانااات 6102األولااى ماان عااام 

 .الصادرة عن هي ة أبوزبي للسياحة والثقافة

ألف سائح مان الصايان  331واستقبلت دبي 

ألاف  331باالاماقاارناة ماع  6102في العام 

، لتكون الصيان باذلاك 6103سائح في العام 

أسواق عالمية مصدرة  01ضمن قائمة أكبر 

للسياح إلى دبي. ومن جهاة أخارى، تساتاعاد 

هي ة اإلنماء التجاري والسايااحاي باالشاارقاة 

ألف من الازوار  611الستقبال ما يصل إلى 

 .6160الصينيين إلى اإلمارة بحلول العام 

وتضم قائمة الاعاارضايان الصايانايايان الاذيان 

أكدوا حضورهم في ماعارض ساوق السافار 

 )PKFAREم العربي هاذا الاعاام، شاركاة

والتي شاركت ألول مارة فاي ساوق السافار 

العالمي في لندن في نوفمبر الامااضاي. وقاد 

، وتاتاياح 6103تأسست هذه الشركة في عام 

للعمالء في جميع أنحاء العالم إمكانية حاجاز 

تذاكر الطيران والفنادق وربطها مع أناظاماة 

التوزياع الاعاالاماياة ماثال أماادياوس وسايابار 

 .وترافلبورت

ويعتبر ساوق السافار الاعارباي الاذي ياناعاقاد 

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس ماجالاس 

الوزراء حاكم دبي، الاحاد  األهام واألبارز 

للمتخصصين في قطاع السياحة فاي الشارق 

األوسط وشمال أفريقيا. وشهد هذا المعارض 

% فاي 5زيادة كبيرة في عدد الزوار بنسباة 

لاايااصاال الااعاادد إلااى أكااثاار ماان  6102عااام 

زائار. وساجالات الادورة السااباقاة  50،511

شاركاة عاارضاة، وتاوقاياع  6361مشاركة 

مالاياار  6.3صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 

دوالر خالل فعاليات الماعارض الاتاي تاماتاد 

 .ألربعة أيام
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CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  

مففتففى تففوا ففلففتففم لففلففمففرة  غففلففوبففال تففايففمففز:

 م  الةين؟ اصولى 

لقد زرت الصين لالامارة األولاى ماع  خالد:

وفد بقيادة وزير التجارة التونساي فاي عاام 

عاماا، اكاتاشاف  02. أنا اآلن، وبعد 6111

بالدا بقدرات تناماوياة هاائالاة. لاقاد ناجاحات 

الصين في إنشاء اقتصاد تنافسي، مافاتاوح، 

ومتنوع فيما طّورت بعض أحد  التقنيات. 

 .وأعتقد أنه ب مكاننا تعلم الكثير من الصين

تونس عضفو ففي اتف فاقفيف   غلوبال تايمز:

اصمم المت دة اإلماري  بشأن تغير المفنفا . 

كيف يمكن للبلدين العمل معا فيمفا يفتفعفلفق 

 بتغير المنا ؟

لقد شاركت فاي باعاض اجاتامااعاات  خالد:

األمم المتحدة بشأن تاغايار الامانااى. وعالاى 

غرار الصين، تبذل تونس قصارى جهادهاا 

للتصدي لتحديات تغير المنااى. لاقاد حاددناا 

بااعااض األهااداف، مااثاال خاافااض اناابااعاااثااات 

الغازات الادفايا اة، وإدارة أفضال لالاماوارد 

 المائية لدينا، وبناء القدرات. 

لااقااد الحااظاات أن الصااياان تاابااذل قصااارى 

جهدها للتعامل مع تلو  الهواء. وأعتقد أنه 

لدى الصين وتونس خبرات جيدة يمكاناهاماا 

 .مشاركتها

لففقففد أعففلفنففت الفف فكففومفف    :غفلففوبفال تفايففمفز

التونسي  أنها ستفسفتفثفمفر مفلفيفار  ديفنفار 

)مليفار دوالر( ففي قف فاع تفولفيفد الف فاقف  

المتجددة. هل ستكون الشركفات الةفيفنفيف  

 جز اً من ذلك؟

اسمحوا لاي أوال أن اطالاعاكام عالاى  خالد:

بعض األرقام. إن مزيج الطاقة فاي تاوناس 

يشكل حاليا قرابة الواحد في الاما اة. هادفاناا 

فاي الاما اة مان  51هو الوصول إلى نسبة 

. ناحان 6151مزيج الاطااقاة باحالاول عاام 

ميجاوات فاي ماجاال  0111نخطط إلنتاج 

و  6161الطااقاة الاماتاجاددة باحالاول عاام 

و  6161ماايااجاااوات بااياان عااامااي  0611

6163. 

الدافع لهذا االساتاثاماار هاو ضاماان تاوافار 

الطاقة وضمان نمونا االقتصادي الماساتادام 

 .ألننا حاليا نستورد جزءا من طاقتنا

كفيفف تفخف ف فون لفجفذب   :غلوبال تفايفمفز

 المزيد من السيار الةينيين إلى تونس؟
السااياااحااة هااي إحاادى الااقااطاااعااات  خففالففد:

األساساياة فاي االقاتاصااد الاتاونساي. فاهاي 

تساهم في معدالت التوزيف وناماو الانااتاج 

الماحالاي اإلجاماالاي واحاتايااطاي الاعاماالت 

األجاناباياة. وتاوناس هاي إحادى الاوجاهااات 

األكثر شهرة وجاذبياة فاي ماناطاقاة الاباحار 

األبيض المتوسط، ونحن واثقون ب مكااناات 

 سوق السياحة الصيني الكبيرة.  

لذلك، عرضت الاحاكاوماة الاتاونساياة عالاى 

السياح الصينييان الادخاول إلاى الاباالد مان 

دون تأشيرة. وأنا ماتافاائال بشاأن مساتاقابال 

السياحة الصينية الصادرة إلى تاوناس ألناه 

كااان مااعاادل ناامااو السااياااح  6102فااي 

فاي الاما اة، وخاالل  001الصينيين حوالي 

األسابيع الستة األولى من هاذا الاعاام، كاان 

في الم ة مقارنة باالافاتارة  311معدل النمو 

 .نفسها من العام الماضي

وقااد سااّرعاانااا أيضاااً الااباارامااج الااتاادريااباايااة 

للمرشدين السياحيين الناطقين بالصينية فاي 

تاونااس وناعااماال عاالااى إنشاااء خاط طاايااران 

 .مباشر بين الصين وتونس

كيف سفتفضفمفنفون سفالمف    غلوبال تايمز:

 السيار؟

لاادى تااونااس مسااتااوى أماانااي راسااخ  خففالففد:

اآلن. صحيح أننا واجهنا أوقاتا صعباة عاام 

، ولكنني أريد أن أؤكد أن اإلرهااب 6103

مشكلة عالمية، ال جنسية لاه وال ديان، وال 

هوية، ويمكنه أن يضارب فاي أي ماكاان. 

المجتمع الادولاي باأساره قالاق حاياال ذلاك، 

ونحن نشاطر الحكومة الصاياناياة الاماوقاف 

 نفسه بشأن هذه المسألة. 

في العام الماضي، عاّززناا أماناناا، وارتافاع 

عدد السياح القادمين إلى تونس بشكل كبيار 

. 6103مقارناة ماع الاعاام  6102في عام 

ويمكناناي أن أؤكاد لاكام أن تاوناس وجاهاة 

 .سياحية آمنة حقا

ما هفو هفدففك ففي الةفيفن  غلوبال تايمز:

 ؟ 7132للعام 

أنااا أعااماال بااجااد لضاامااان نااجاااح  خففالففد:

الاامااشاااركااة الااتااونساايااة فااي قاامااة الااحاازام 

والطريق في أيار  مايو القادم. إنها ماباادرة 

مهمة جداً. وقد كانت تونس جزءاً هاماً مان 

طريق الحرير القديم، وال يمكننا أن ناغاياب 

عن هذه المبادرة الاجاديادة والاماهاماة. كاماا 

أعمل أيضااً لضاماان ناجااح زياارة وزيار 

الخارجية التونسي خميس الجهايانااوي إلاى 

 .بكين تلبية لدعوة نظيره الصيني واند يي

   ي   غلوبال تايمز الةيني 

 يين يبينغ    7132 1 -5 
تففعففريففب خففاص ب فف ننشففرة الةففيففن 

 بعيون عربي ن

أحد أهم أولاوياات  وجذب المزيد من السياح الصينيين إلى تونس ه

السفير التونسي المعيّن حديثا في الصين ضياء خالد. وهدفه لالاعاام 

 .سائح صيني 61111هو استقطاب أكثر من  6102

ويسعى السفير التونسي أيضاً إلى تعزيز االستثمارات الصينية في 

 .مشروعاً للمستثمرين األجانب 031تونس، بعد توفير أكثر من 

وباعتبارها دولة رائدة في العالقات الصينية العربية، تعمل توناس 

اآلن على استقبال المزيد من السياح والمستثمرين الصينيايان. وقاد 

شاطر خالد صحيفة "غلوبال تايمز" رؤيتاه لاماساتاقابال الاعاالقاات 

 الثنائية.

http   arabic.people.com.cn n3 2017 0224 c31659-9182104.html  للمزيد عن الموضوع 



   2ا لففةفف فف فف  

   7132شبام/ فبراير  36وكال  أنبا  شينخوا  

 011بلد عدد السياح الصينيين إلى مصار قاراباة 

، محتال المكانة الخاامساة بايان 6102ألف في عام 

 .السياح األجانب القادمين إلى مصر

وأرجع أحمد حمدي ناائاب رئاياس هايا اة تاناشاياط 

السياحة المصرية األسباب فاي الاناماو الاماتاساارع 

لعدد السياح الصينيين إلى تعاماياق الاعاالقاات بايان 

الصاياان ومصاار وتساهاايال إجااراءات الااتاأشااياارات 

بجانب تحسين خدمات الطيران 

 .المدني

وذكر أحاماد حامادي فاي أثانااء 

الاامااؤتااماار الااعااالاامااي لااتاانااشاايااط 

السياحة الاذي عاقاد فاي مادياناة 

فابارايار أن  5شرم الشيخ ياوم 

صااادف الااذكاارى  6102عااام 

لااتااأساايااس الااعااالقااات  21الـاا

الاادباالااوماااساايااة بااياان الصااياان 

ومصااار، وسااااعااادت كاااثاااافاااة 

الزيارات الاماتاباادلاة بايان قاادة 

البلدين والمسؤولين الكاباار فاي دفاع الاعاالقاات الاثاناائاياة إلاى 

 . مستوى أعلى

وأضاف أن الجانب المصري قام بتخافاياف ماعاياار تاأشايارات 

األفراد لدى الوصول منذ النصف الثاني من الاعاام الامااضاي، 

كاامااا سااهاال إجااراءات الااتااأشااياارات لاا فااواج السااياااحاايااة لاادى 

خااطااوط مااباااشاارة لاارحااالت الااطااائاارات  5الااوصااول. وفااتااح 

المستأجرة في كل أسباوع. وبافاضال هاذه اإلجاراءات وفارت 

 .مصر تسهيالت كبيرة لزيارة السياح الصينيين إلى مصر

وبقيت شهية المواطنين الصينيين لازياارة مصار قاوياة خاالل 

عطلة عيد الربيع الصينية، إذ أن مصار أصاباحات الاحاصاان 

 .األسود ضمن عشرة مقاصد سياحية جديدة

وأزهرت البيانات الصادرة على موقع مصلحة الدولة للسياحة 

الصينية أن تعداد السياح الصينايايان إلاى الاخاارج وصال إلاى 

 2مليون شخص خاالل عاطالاة عاياد الارباياع، بازياادة  2.03

ألاف مان سايااح  523بالمائة على أساس سنوي، مان باياناهام 

 .بالمائة على أساس سنوي 6.3األفواج ، بزيادة 

وحساااااااااب " 

الااتااقاارياار عاان 

اتااجاااه السااياااحااة 

في عطالاة عاياد 

الرباياع وقاائاماة 

الاااااماااااقااااااصاااااد 

السياحية " الذي 

أصدرته شاركاة 

سيتريب ) إحدى أكبر شركات سياحية في الصايان م وماعاهاد 

دراسات السايااحاة الصاياناي أن ماعادل اإلنافااق الافاردي فاي 

الرحالت الخارجية التي تمت حجزها على موقع ستريب بالاد 

 06دوالرات أمريكية م، بزيادة  0510يوان ) حوالي  0111

 .بالمائة على أساس سنوي

وتوقع التقرير أن إنفاق السايااح الصايانايايان خاالل الارحاالت 

الخارجية في عطلة عيد الرباياع ساوف ياحاقاق رقاماا قايااساياا 

مليار يوان، عالاى أسااس جاماع ماعادل اإلنافااق  011ليسجل 

الفردي للرحلة ومعدل اإلنفاق في الشراء في المقاصد والمقدر 

 .ألف يوان، مما سيسجل رقما قياسيا مرة أخرى 03بـ

يذكر أن السياحة تلعب دورا هاماا فاي اقاتاصااد مصار. فاياماا 

احتلت الصين الاماكااناة األولاى مان حاياث عادد السايااح إلاى 

الخارج ومبلد اإلنفاق. وأكد محمد يحيي راشد وزير السايااحاة 

المصري أن مصر يجب أن تدرس متطلبات السوق الصاياناي 

وخاصة في اللهو واإلنفاق، ألن ذلك مهم للغاية لتنشيط قاطااع 

 .السياحة المصري
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مالاياون ماواطان صاياناي خاارج  23سافر 

. وخاالل األشاهار 6103الصين فاي عاام 

 30، ساافار 6102الستة األولى من العاام 

 مليوناً، وهذا العدد يزداد باستمرار.

مصر ودبي واألردن لها مكاتب خاصة بها 

فااي الصااياان لاالااتاارويااج لاالااسااياااحااة. فاارنسااا 

واسبانيا لديها مكاتب في الصيان لالاتاروياج 

للسياحة والنبيذ. المملكة المتحدة وأستارالاياا 

لديها مكاتبها لتشجيع تصدير منتجاتها إلاى 

الصين. فاماا الاذي ناقاوم باه تاجااه الساوق 

 الصينية ؟!

أال تريد وزارة السايااحاة ووكااالت السافار 

والفنادق في لبنان أن تفعل أي شيء لجاذب 

 السياح الصينيين؟!

 شخص ما يجب أن يفعل شي اً!

 ماذا يجب أن نفعل؟

فااي الااباادايااة يااجااب أن يااكااون هااناااك بااياان 

الاادولااتااياان رحااالت جااويااة مااباااشاارة لاانااقاال 

 الركاب ولنقل البضائع.

وأيضاً يجب أن يعمل لبنان على تقديم نفسه 

والدعااياة لاماا لادياه مان إماكااناياات داخال 

 الصين. 

إذا نظرنا إلى مصر، واألردن واإلماارات، 

نجد أن هذه الدول تملك مكاتب في الصين، 

لاالاامااشاااركااة فااي كاال أنااواع الاانااشاااطااات 

والمعارض للتعريف ببلدانهم، ساواء عالاى 

مسااتاااوى الساااياااحاااة أو عاالاااى مساااتاااوى 

 األعمـــال.

كل المسؤولين الرسميايان الاماعانايايان باهاذا 

الاامااوضااوع، كااوزارة السااياااحااة ووزارة 

االقتصااد، إضاافاة إلاى الاناقااباات كاناقااباة 

الفنادق ونقابة الوكاالت السياحية ياجاب أن 

يكونوا معاً ويساهموا بالقيام بما عليهام مان 

واجباات، وتاناظايام ماعاارض فاي الصايان 

 للتعريف بلبنان.

األشخاظ العاامالاون فاي قاطااع السايااحاة 

يجب أن يكونوا متخصصين بشاكال أكاثار، 

والمواقع السياحية ال ينبغي أن تقفل أبوابهاا 

في أوقات مبكرة كما يحاصال اآلن، حاياث 

تقفل األماكن األثرية في فصل الشتاء عاناد 

الساعة الثالثة والنصف أو الاراباعاة، وهاذا 

أمر غير مقبول، ألن السواح الصينيين لهام 

عادات محددة، وتقاليد ماناهاا أناهام عانادماا 

يسافرون للسياحاة فاي بالاد ماعايّان، فا ناهام 

يقضون كل وقتهم في زياارة كال األمااكان 

المتاحة لهم دون توقف، يتركون الفندق في 

الثامنة صباحاً وينطلقون من موقع سيااحاي 

إلى آخر، ويتناولون الاغاداء ثام ياتاوجاهاون 

إلى أحد  المواقع، ويبقون على هاذه الاحاال 

حتى ما بعد العشاء، حيث ينطلقون حاياناهاا 

 للمشاركة في الحياة الليلية.

هااام لاااياااساااوا كاااالسااايااااح األوروبااايااايااان 

واألميركيين، حيث تعمل وكاالت السيااحاة 

بهدوء، فيخرج السائح من الافانادق السااعاة 

التاسعة وإلى موقع واحد، ثم يتناول الاغاداء 

ويذهب إلى موقع سيااحاي آخار، ثام ياعاود 

 إلى الفندق لتناول العشاء. 

السياح الصينيون ال يفّضلون هذا البرنامج، 

هم يريدون برنامجاً سياحياً متكامالً ومليا ااً 

بااالاامااحااطااات، ثااال  وجاابااات فااي الاايااوم، 

 ونشاطات حتى الساعة العاشرة مساء.

األشخاظ الذي التقاياهام والاذيان يازورون 

لااباانااان هاام باامااجااماالااهاام رجااال أعاامااال 

ومجموعات حكومية، ولاكان ياباقاى هانااك 

سياح عاديون يأتون إلى لاباناان وياتاناقالاون 

بالحافالت الكبيرة أو الصغيرة، وهذا األمر 

 ال يبدو مناسباً.

ااالهت ا، األ  ،  النس ا لمسيا  ها األ يب 
االسال ا الشرصيان اه، يسألاب الب هيذ  
األ ا،  ش ل دائ، ق ل   يئ ،  لا لي ينيابن 
ألب األر ا، التي ُتنقل لم  ت   الصينيي ال 
يييا ييد قييييي ييا شيييء  يييييدن ا ييميي ييا تييتييعييمييق 
 التف ي،ات اإل،ها ييا االيريطيف االيقيتيلن 

 االقتال  يب  س،ائيل احزة هللا.

نحب الم نانييب ي ية أب نيعي،ف  يا هيي 
األر ا، التي ي ة أب ننيقيمي يا اليب  يميدنيا 
لمعيالي،  يميهن اليييطي  قيقيطيط ليمي ي يتي يطي  

 الصيني.

 3االتتم  على  الة    

نشرة الةين بعفيفون ” خاص   

 “:عربي 
إلففيففانففا إبففراهففيففم، مففوامففنفف  مففن 

الةففيففن، مففقففيففمفف  فففي لففبففنففان 

ومففتففزوجفف  مففن لففبففنففان، رئففيففسفف  

الجمعي  الةيني  العربي ، ناش   

في سبيل تفعفزيفز الفعفالقفات بفيفن 

اصمتين. هي من الةين، ولكفنفهفا 

عندما تت فد  عفن الفلفبفنفانفيفيفن، 

فهي تفتف فد  بةفيفغف  ننف فنن، 

لذلك ففنن الفرةيف  الفتفي تفقفدمفهفا 

إلمفال  السففيففاحف  الةففيففنفيفف  فففي 

لبنان تن لق من هّم حقيقفي نفابف  

مففن حففرص نالففمففوامففنن عففلففى 

بلده، ولفيفس مفن مفوقف  حفيفاد  

 وبارد.

إلففيففانففا كففتففبففت هففذه الففكففلففمففات ل  

ننشرة الةين بفعفيفون عفربفيف ن 

باللغ  اإلنكليزيف ، وتفم تفعفريفبفهفا 

من قبل النشرة، وهي تةف فيها 

واقف  السففيفاحف  ففي لفبفنففان، مففن 

وجففهفف  نفف ففر خففبففيففرة بشفف ون 

السياح  بشفكفل عفام، وبسفيفاحف  

 الةينيين في العالم بشكل خاص.
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ولكن بالتأكيد، باعاد ماجايء الساائاح إلاى 

لبنان وتمضية يومه األول أو الثاني، يجد 

االستقبال الممتاز واالستضافة الارائاعاة، 

يااباادأ باااالسااتاامااتاااع بااالاارحاالااة، وبشااعاار 

بالمفاجأة عند مشاهدته المواقع السيااحاياة 

المثيرة لإلعجاب، وتتكون لدياه مشااعار 

ال توصف حول المواقع الاتاارياخاياة فاي 

جاابااياال وبااعاالاابااك، حاايااث ياارى الااتاااريااخ 

متجسداً أمام عينيه، وهو يتأثر كثيراً باماا 

 يراه في هذه األماكن العظيمة.

لنأخذ بعلبك كمثال، إنهاا ماوقاع سايااحاي 

وتاريخي مميز على مستوى العالم، وأناا 

أحس بطاقة غريبة عند زيارتها مّرة بعاد 

مرة، وبالرغم مان تاكارر الازياارات إال 

أنني دائماً أجد شي اً جديداً. كل مارة أقاف 

في معبد جوبيتر أو ماعاباد بااخاوس أرى 

التاريخ يتجسد أمام عينّي وكأنني أشااهاد 

فيلمااً حايّااً، وأرى األشاخااظ الاروماان 

الذين يقيمون االحتفاالت ويعيشون حايااة 

 الفرح.

ولكن ل سف، فاي كال مارة أذهاب إلاى 

هناك أجد أن مجموعتاناا وحادهاا هانااك، 

وال يوجد الكثير من الزوار فاي الاقالاعاة، 

 وهذا أمر مثير للحزن.

ومن الضروري جداً أن يكون هناك نوع 

من الدعم التقني المتمثل بتقديم معلوماات 

حول المواقع األثرية والسيااحاياة باالالاغاة 

الصينية في كل موقع، وهاذا أمار ساهال 

لذا يجب أن يكون هناك نشارات ، وممكن

تعريفية بهذه الاماواقاع باالالاغاة الصاياناياة 

تتضمن ماعالاوماات أسااساياة حاول هاذه 

المواقع وتارياخاهاا وقصاصاهاا وماا إلاى 

 هنالك.

كما أن هناك الكثير من المواقع الصياناياة 

التفاعلية المتخصصة بالشؤون السياحية، 

ولذلك يجب أن يتام وضاع كال ماعالاوماة 

ممكنة عن السياحة في لاباناان عالاى هاذه 

المواقع، كالصور والمعلومات والتروياج 

السايااحااي، وكاايافايااة الااوصاول إلااى هااذه 

المواقع وساعات الدوام فيهاا، وكال ذلاك 

 باللغة الصينية.

وبااالااطاابااع هااذا يااجااب أن يااتاام ماان قااباال 

متخصصين وباعامال جامااعاي كافارياق. 

يجب وضاع اساتاراتاياجاياة حاول كايافاياة 

الترويج للسياحة في لبناان، وأي قاناوات 

يااجااب اسااتااخاادامااهااا لاالااعااماال عاالااى هااذا 

الترويج، وما هي المعلومات التي ياجاب 

أن نقّدمها، وَمن يمكنه فعل ذلك، وما هاو 

المستوى الذي يجب تقديم المعلومات من 

 خالله.

لذلك أنا أقترح تشكيل فريق ماتاخاصاص 

 للقيام بهذا األمر.

أناااا لااادّي خاااباااراتاااي ولااادّي ماااعاااارف 

واتصاالت، وأنا والجمعية التي أّساساتاهاا 

جاهزون للمشاركة في أي شيء يفيد فاي 

 تحقيق هذه األفكار. 

ونحن نحاول العمل مع وكاالت السيااحاة 

في الدول المجاورة، وأقترح بلادانااً ماثال 

األردن، اإلمااارات، تااركاايااا، اإلمااارات 

وإيران، وتأمين سيّاح لهم ومن خااللاهام، 

ألنه في األردن مثالً هناك سنوياً حاوالاي 

ألف سائح صيناي، فا ذا اساتاطاعاناا  531

جعل بعض السائحين الصينيين يماضاون 

يومين إضاافاياياـاـان أو ثاالثـاـاة أياام فاي 

لبنان، فهذا أمر يصبح أكثر سهولة بكثير 

مـاان اسااتااقااـاادام السااائـااح مااباااشااـاارة ماان 

 الصيـن.

لذا، يبدو واضحاً أن كال شايء فاي هاذا 

الاامااجااال يااجااب أن يااكااون مااباانااياااً عاالااى 

اسااتااراتاايااجاايااة واضااحااة، وكاال شااخااص 

مرتبط بهذا الملف يجب أن يامالاك الافاهام 

لكيفية التعااطاي ماع هاذه الاقاضاياة، ألن 

المطالاوب هاو الاعامال كافارياق وتاقااسام 

األدوار، وليس الاعامال بشاكال مانافاصال 

ومعزول، ما يؤدي إلى تكارار الاجاهاود، 

وبالتالاي إلاى تاقازيام الاماردود مان هاذه 

 الجهود.

على كل حال، أنا منفتحاة عالاى مانااقشاة 

كل إمكانيات التحرك، وأناا أعامال عالاى 

تاانااظااياام طاااولااة حااوار بااحااضااور وزياار 

السياحة ونقيب أصحاب الفنادق، ونقاياب 

أصحاب الاوكااالت السايااحاياة والسافايار 

 الصيني في لبنان.

في اجتماع بهذا المستوى على المساتاوى 

الرسمي آمل أنه يمكن تحاقاياق تاقادم فاي 

هذا الملف. وجمعيتي جاهزة لالاماسااعادة 

عاالااى الااعااماال عاالااى تااحااقاايااق كاال هااذه 

  الخطوات.

 8تتم  المنشور على  الة     
 اقترا ةتيد

.دالمشةرك دفيدمعةرضد1
 السية  دفيدالصين.

.دإنشةءدمكتبدترويجدالسية  د2
 اللبنةني دفيدالصين.

.دإقةم دامت ةنةتدلتأهيلدالةليلد3
السية يدالم ليدالمختصد

 بةلصينيين.

.دتوفيردالتةريبدللشركةتد ولد4
 كيفي داستقبةلدالسيةحدالصينيين.

.دتشجيعدالفنةةقدوالمطةعمد5
علىدإنشةءدصف ةتدعلىد

مواقعهةدبةللغ دالصيني ،دوطبةع د
لوائحدالطعةمدوغيرهةدمند
 التعلميةتدبةللغ دالصيني .

.دوفيدالوقتدنفسه،ديجبدأندالد6
نننسىدالصينييندالذينديعيشوند

 فيدبلةاندأخرىدغيردالصين.

دإطييتقدر ييتتدجييوييي د7 ديييجييب .
دبيييروت،د دإليى مبةشرةدمندالصين
دشيي ييند دخييط دفييتييح دإلييى بييةافييةفيي 
 جويدمبةشردبيندالصيندولبنةن.د
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 إن وميديا 

31-3-7132 
أكد المكتب الوطني المغرباي لالاسايااحاة، 

في بالغ له، أن المغرب أحرز أول أماس 

أفضال “ بالعاصمة الصينية بكين، جائزة 

بامانااساباة ″  6102وجهة سياحياة لساناة 

، ” غلوبال تايمز“ الدورة السادسة لمنتدى 

متقدما بذلك على وجهاات عاالاماياة ماثال 

 فرنسا و ألمانيا و تايالند.

و أوضاح الااماكاتااب الاوطااناي الااماغاربااي 

للسياحة، أن هذه الجائزة تمناح كال ساناة 

وفقا لثالثة معايير، من جامالاتاهاا عامالاياة 

الحاصاول عالاى الاتاأشايارة، و ماعادالت 

ارتفاع تادفاقاات السايااح و ماعادل رضاا 

غلوبال “السياح الصينيين. وأشار إلى أن 

تايمز، التي تعتبر حاليا هي ة ماؤثارة فاي 

الصيان، شاأناهاا فاي ذلاك شاأن الاوكاالاة 

شاياناخااوا “ الصاياناياة الارسااماياة لا ناباااء 

، شكلت عالمتها الخاصة بالتركيز ” نيوز

على مواضيع مختالافاة فاي اإلقاتاصااد و 

العلوم و السياسة و التكنولوجيا و حمااياة 

البي ة و الصحة و الثقافة و السياحاة، ماع 

ماالاايااون  6،3سااحااب يااومااي يصاال إلااى 

نسخة. على صعيد آخر، يتطلع الاماكاتاب 

الوطني الاماغارباي لالاسايااحاة إلاى جاذب 

ألف ساائاح صاياناي فاي أفاق ساناة  011

، و ذلاك باعاد الاتادابايار الاتاي تام 6105

اتااخاااذهااا مااؤخاارا، والاامااتااعاالااقااة باا لااغاااء 

التأشيرة على الصينيايان الاوافاديان عالاى 

 المملكة المغربية.

 7132-3-73بواب  العين اإلخباري  
قالت مجلة فوربس،  إن السايااح  

الصينيايان ياقابالاون عالاى زياارة 

دولة اإلمارات فاي عاطالاة رأس 

الساانااة الصاايااناايااة باافااضاال نااظااام 

 التأشيرة الجديد.

الاتااي تااهاتاام -وأضاافات فاوربااس 

باااالااادرجاااة األولاااى بااا حصااااء 

حساب صاحايافاة "الاباياان  -الثروات

"في عاددهاا الاياوم ،أن الصايانايايان 

الذيان ياحاتافالاون باالساناة الصاياناياة 

الجديدة التي تسمح بالحصاول عالاى 

أياام باماقادورهام  01إجاازة مادتاهاا 

االستفادة من التسهيالت التي أدخلت 

على نظام التأشيرات في بلدان ماثال 

اإلمارات حياث ياماكان الاحاصاول عالاى 

تأشيرة الدخول لهؤالء لدى وصولهم إلى 

 المطار دون الحاجة لتقديم طلب سابق.

ورأس السنة الصياناياة أو عاياد الارباياع، 

وتعرف أيضاً باسم السنة القمرية الجديدة 

 هو أهم االحتفاالت الصينية.

وتااوقااعاات دولااة اإلمااارات ارتاافاااع عاادد 

مالاياونااً  66السياح القادميان إلاياهاا إلاى 

، كما توقعت نمواً فاي 6102بنهاية العام 

% خاالل 5.5إنفاق هؤالء السياح بنسبة 

 العام نفسه.

وقال مدير إدارة االتصال الحكاوماي فاي 

ساعاياد   وزارة االقتصاد اإلماراتية طارق 

السويدي في تصريحات سابقة، إن إنفااق 

 03.3السااياااح لاالااعااام الااماااضااي، باالااد 

 مليار دوالرم 62 مليارات درهم )

 7134-3-71موق  الجزائري  
توجهت الجزائر إلى الاباحاث عان طارق 

كفيلة لتعويض العجز االقتصادي،وبادأت 

في دراسة سابال الاخاروج مان الضاائاقاة 

المالية، حاياث شارعات وزارة السايااحاة 

بقيادة الوزير الجديد عبد الوهااب ناوري 

في السعي إلى جذب انتباه سايااح الاقاارة 

االسياوية. ودعا وزير التهي ة العاماراناياة 

والسياحة والصناعة التقالايادياة، 

عبد الوهاب نوري، حسب بيان 

لاادائاارتااه الااوزاريااة، نااظاايااره 

الصااياانااي إلااى الااقاايااام باازيااارة 

رسمياة لالاجازائار، والاتاي مان 

خاللاهاا ساياتام إمضااء ماذكارة 

التعاون الجزائرية الصينية التي ستساماح 

بتسهايال تاناقال السايااح الصايانايايان إلاى 

 الجزائر واالطالع عن قرب عليها.

وأوضااح الاامااصاادر إلااى انااه قااد تااطاارق 

الطرفان إلى واقع العاالقاات الاجازائارياة 

الصاايااناايااة فااي مااجااال السااياااحااة وسااباال 

تعزيزهما، وذلك عان طارياق اإلمضااء 

المقبل على مذكرة تعاون بين البلدين فاي 

مجال السياحة، كما أتفق الطارفاان أيضاا 

عاالااى تااكااثاايااف تاابااادل الاازيااارات بااياان 

البلدين.وأشار الباياان، إلاى الاطارفاان قاد 

التزما عالاى باحاث فارظ الاتاعااون فاي 

جميع األنشطة المتعلقة بالسياحة وتعزيز 

التبادل في مجال الموارد الباشارياة ودفاع 

التعاون في مجال التكوين لفائدة المهنيين 

 والفاعلين في قطاع السياحة لكال البلدين. 
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السياحة االردنية الصينية قائمة برغم أناهاا 

غير مزدهرة، ومع أنها لاياسات ذات دفاق 

هادر، كما هو حال "السيااحاات" الساالاكاة 

بسهولة ما بايان الصايان وعادد كابايار مان 

 .الدول

الاعاالقاات االردناياة الصاياناياة بديهي ان  

عاامااوماااً تااطااّورت باانااقااالت ماالاامااوسااة 

، وقد تاوّساعات خصاوصااً ماناذ 0022منذ

تسعينات القرن المنصرم حين صار الادفاق 

االقتصادي والتجاري عالمة ُماَمايةازة لاهاا، 

وغدا من أهّم صورها تأسيس أول ماركاز 

ل بحا  األردنية فاي الاجااماعاة الصاياناياة 

للعلوم الجيولوجية بامادياناة ووخاان وساط 

 .الصين

وياُلَحل أناه يَاتارّدد فاي أوسااط سايااحاياة 

وإعالمية وعامة، بأن الزيارات "الكثيارة" 

التي نفّذها للصين مساؤولاون وُماناشاغالاون 

بقطاع السياحة االردني، وتباهياهام باكاثارة 

باماساتاوى  اجتمااعااتاهام هانااك، لام تارتاق  

السياحة الصيناياة بااألردن، ولام تاجاعالاهاا 

راكاً ُمتميّزاً، ويَعتقدون باأناهاا لان تصال  ح 

لمعدالت السياحة الصينية في بلدان الخلياج 

 ومصر. 

َحاولاُت كاثاياراً الاعاثاور عالاى إحصااءات 

ُمكتملة عن حاجام السايااحاة الصاياناياة فاي 

االردن للسنوات السابقة، لكني لام أجاد ماا 

يُشفي غليلي، ولم أُوفّق سوى بالعثور علاى 

باحاساب وكاالاة . ف6103َمعلومة عن العام 

األنااباااء االردناايااة، فاا ن عااديااد السااياااح 

 0،550الصينيين الى االردن بالاد حاياناهاا

بااالااماا ااة مااقااارنااة  0،2باازيااادة باالااغاات 

وياؤكاد ″.  0،652، حيث بلاغات6103بعام

بعض العارفايان، أناه بضامان ذلاك الارقام 

تُاادرج شااتااى الااوفااود الصاايااناايااة الاازائاارة 

لالردن، وبضاماناهاا الارساماياة والشاعاباياة 

 .واإلعالمية واالقتصادية، وهلمجرا

وبحسب مسؤولين دبلومااسايايان صايانايايان 

وأجانب، يُلمس ان السياحة االردنية لم تَعاد 

ُمنافسة لمقااصاد سايااحاياة آخارى عاديادة، 

السيّما ألسباب جاّدة أولها، األسعار الفلكية 

في الفنادق الماحالاياة  وماتاطالاباات الاحايااة 

 اليومية الُمكلفة.

ووفقاً لتصريحات سابقاة لاوزيار السايااحاة 

واألثااار االردنااي لاايااوماايااة "الااغااد"، فااقااد 

أزهرت اإلحصاءات تراجعاً فاي إجاماالاي 

عدد السياح القادمين إلاى الامامالاكاة خاالل 

 6103الشهور التسعة األولاى مان الاعاام 

%، مقارنة بالفترة نفسها مان الاعاام 0بنسبة

 5.2، إذ انااخاافااض عاادياادهاام إلااى 6103

مالاياون خاالل  3.0مليون سائح، مقارنة بـ

. )الامارجاع 6103الفترة نفسهاا مان الاعاام

 مااااياااو 00 -الاااعااارباااياااةCNNالاااُماااتااااح 

 م.6102أيار

في طبائع الصينيايان "الاتَاماتّاع باالاعاالام"،  

لذلك تراهم يُفّضلون الَماقااصاد الاماتاطاورة 

والناظايافاة سايااحايااً، وحاياث تاتاوافار كال 

لوا الطعاام  متطلباتهم، والسماح لهم بأن يُدخ 

والشااراب لااغاارفااهاام الاافااناادقاايااة، واألسااعااار 

الُمناف سة للسالاع وتاذاكار السافار والادخاول 

لاالاامااواقااع السااياااحاايااة، الساايّاامااا أن السااوق 

الصيني يتميّز بسلع رخيصة األثمان، ومن 

الطبيعي والحالة هذه ان يَتساّوق الاماواطان 

الصيني في بلدان مناف سة للسوق الصاياناي، 

أو على مستواه، وفي هذا المجال ال يُنَاف اس 

 االردن ل سف.

مديرة تسويق سياحي، وناش ف  ففي     • 

كففادر الفف ففرع االردنففي لففالتفف ففاد الففدولففي 

للة  يين واإلعالمييفن والفكفتّفاب الفعفرب 

أ ففدقففا  وُحففلفف ففا  الةففيففن، ومففنففتففديففات 

 أ دقا  وسائل اإلعالم الةيني  باالردن.

*المقال  خا   ب نشرة الةفيفن بفعفيفون 

 .عربي 

 مارينا سودار*
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CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  

أعربت الصين مراراً معارضتهاا الشاديادة 

لموافقة جمهورية كوريا عالاى نشار ناظاام 

ثاد المضاد للصواريخ على أراضيها. وقاد 

اتخذت الحكومة والشعب الصيني سالاسالاة 

من التدابير المضادة، والتي هي ضرورياة 

للغاية، ألن نشر ثاد سيعزز إلى حاد كابايار 

قدرة الاجاماهاورياة الاكاورياة عالاى كشاف 

الوضع الجوي والعساكاري فاي الامانااطاق 

 النائية الصينية.

صحيح أن نشر نظام ثاد هاو شاأن كاوري 

أميركي، لكنه في الاوقات الاذي ياحاق فاياه 

لكوريا الجنوبية طلب المسااعادة الادفااعاياة 

األمااريااكاايااة، فاا نااه ال يااحااق لااهااا مساااعاادة 

الواليات المتحدة على اإلضرار بالمصالاح 

األمنية الصينية. فهذا لن ياؤثار فاقاط عالاى 

الااتااوازن الااعااسااكااري فااي شاابااه الااجاازياارة 

الكورية، وإنماا ساياقاوض ايضاا الاتاوازن 

شاماال شارق آساياا وفاي الاعاالام  األمناي 

 بأسره.

هناك نوع من التوازن االستاراتاياجاي بايان 

الدول الكبرى في العالم، حتى لاو لام تاكان 

 متنازرا تماما.

الدولاي وغياب التوازن عن المشهد األمني 

سيولد صراعات وصوالً إلى حرب حاتاى، 

يعقبها جولاة جاديادة مان الاتاوازن. فاعالاى 

سبيل المثال، لم يكن لدى الصايان الاجاديادة 

أي سالح ناووي عانادماا تاأساسات لالامارة 

األولى، ولكن الاوالياات الاماتاحادة اباتازت 

الصين نووياً مراراً وتكراراً وهددت حتاى 

باستخدام األسلحة النووية عادة مارات فاي 

الخمسينيات، مما اضطر الصين لاتاطاويار 

سالحها النووي الاخااظ مان أجال إياجااد 

 توازن استراتيجي بين البلدين.

ليس هانااك شاك فاي أن تاطاويار الصايان 

أسلحة نووية ال يهدف إلى تهديد الاوالياات 

المتحدة أو أي بلد آخر، وإنما هو لردع أياة 

هجمات نووية محتملة ضادهاا. وكاماا هاو 

متوقع، لم تقدم الاوالياات الاماتاحادة، عاقاب 

االختبار النووي الصاياناي الانااجاح لالامارة 

، عالاى تاهادياد الصايان 0023األولى عام 

نووياً بشكل علني مرة أخرى، برغام أناهاا 

لم تتخل أبدا عن خطاة شان هاجاوم ناووي 

 ضد الصين.

وبالتالي، ومع كمية ماحادودة مان الساالح 

النووي، نجحت الصين فاي إياجااد تاوازن 

إستراتيجي مع الواليات الماتاحادة إلاى حاد 

ما. وحتى لو كانت أسلحتها الاناووياة أدناى 

من حيث الجودة والكاماياة باالاماقاارناة ماع 

الواليات المتاحادة، لاكان حاياازتاهاا كاافاياة 

إلجبار الحكوماة األمارياكاياة عالاى إتاخااذ 

 موقف أكثر برغماتية.

وبرغم أن الاوالياات الاماتاحادة ماناذ زمان 

طويال قاد تاحادت، وال تازال، الاماصاالاح 

الجوهرية الصينية، ف نها حذرة جادا حاياال 

أي خطوة قد تسباب نازاعاات ناووياة بايان 

الجانبين ألن الصين قادرة على الرد بشكال 

استراتيجي يفوق قدرة الاوالياات الاماتاحادة 

 على التحمل.

لكن نشر نظام ثاد فاي كاورياا الاجاناوباياة، 

سيمّكن الواليات المتحدة من توسيع ناطااق 

اساتااطاالعااهاا اإلساتااراتايااجاي الابااري ضااد 

 الصين وروسيا على أعتابهم.

ب مكان الجمهورية الكورية في وقت السالام 

مساعدة الواليات المتحدة عالاى اساتاطاالع 

التحركات الصينية بشكل وثيق من مساافاة 

آالف الكيلومترات. وخالل األزمات، وفاي 

حال شنت الصين أي هاجاوم اساتاراتاياجاي 

مضاد عقب وقوع هاجاوم ناووي ضادهاا، 

ف نه ب مكان نظام الرادار التابع لثااد كشاف 

أي تااحاارك اساتااخااباااري عساكااري بشااكاال 

مسبق على بعاد نصاف الاكارة األرضاياة، 

مما سيعاطاي  ناظاام الادفااع الصااروخاي 

األمريكي على الجانب اآلخر من الاماحاياط 

الهادئ عشرة الى عشرين دقاياقاة إضاافاياة 

 لإلنذار االستراتيجي المبكر.

وهذه الدقائق العشرة إلى العشرين ستقلاص 

بشكل كبير قادرات الاردع االساتاراتاياجاياة 

الصاايااناايااة وبااالااتااالااي سااتااقااوض الااتااوازن 

االستراتاياجاي شاماال شارق آساياا وحاول 

العالم. وبصراحة، ال يزال احاتاماال وقاوع 

صااراع خااطااياار بااياان الصااياان والااواليااات 

المتحدة قائما، ليس ألن الصين تسعاى إلاى 

الهيمنة، وانما ألن الواليات المتحادة تصار 

على إلحاق الضرر بالاحاقاوق والاماصاالاح 

الجوهرية الصاياناياة. وتاواصال الاوالياات 

المتحدة بل وتحّصن تدخلهاا فاي الاماساائال 

الااماارتاابااطااة باامااصااالااح الصااياان األساااساايااة 

ووحدتها الوطنية وسياادتاهاا، عالاى غارار 

سيادة الصين على تاياوان وجازر ديااوياو. 

وقد حد  ذلك مع إدارة أوباما وكاذلاك ماع 

 إدارة ترامب المنتخبة حديثا.
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وفيما ترسل الحكوماة األمارياكاياة رساائال 

خاط ة مرارا وتكرارا، ف نه ياناباغاي عالاى 

الصين إيقازهاا مان أي وهام لاكاي تاوقال 

سلطة تايوان والحكومة اليابانية. والاحافااز 

على ردع استراتيجي مضاد قوي وفاعاال، 

يمّكن الصايان باأفضال الاطارق مان حاقان 

البيت األباياض باالاجارعاة االساتاراتاياجاياة 

 المنبهة.

إن بناء الجمهورية الكورية نظاامااً مضااداً 

لاالااصااواريااخ رداً عاالااى تااطااوياار كااوريااا 

الديموقراطية صواريخ نووية أمر مفاهاوم، 

لكن المشكلة هي أنه عليها اتاخااذ الاخاطاوة 

 المضادة الصحيحة والمناسبة.

إن التهديد الذي تشكله كوريا الديماقاراطاياة 

للجاماهاورياة الاكاورياة ياتاولاد أسااسااً مان 

مدفعيتها القاوياة وصاوارياخاهاا الاقاصايارة 

المدى، والتي ال يمكن لنظام ثااد الاتاعاامال 

معها. ولكن إذا كانت قادرات االساتاطاالع 

الفائقة وبعيدة المدى لرادار إكس بااناد فاي 

ناظاام ثااد ماارتاباطااة بااالاناظااام الاعااساكااري 

اإلقليمي والعالمي للواليات الماتاحادة، فا ن 

ذلك سيعاطاي األخايارة الاثاقاة لـا "لالاعامال 

بحرياة" عالاى الصاعاياديان الاتاكاناولاوجاي 

 والفكري. وتلك هي المشكلة الرئيسية.

وإذا أخذت قوة عظمى زمام المبادرة لشان 

هجوم نووي وكانت قاادرة عالاى الاحاؤول 

دون حدو  رد عليه، ف ن العالم ساياصاباح 

غير متوازن، وستاصاباح الاقاوة الاعاظاماى 

أكثر جرأة في القيام بما تارياد. فافاي زمان 

خال من الاتاوازن والاماحااساباة، كاماا كاان 

الحال مطلع هذا الاقارن، قاامات الاوالياات 

 المتحدة بما حال لها في العراق.

باعتبارهما قوتيان عاظاماتايان فاي الاعاالام، 

أنشأت الصين والواليات الاماتاحادة عاالقاة 

تعاونية شاملة وعميقة في مجموعة واسعة 

من المجاالت، شملت االقتاصااد والاتاجاارة 

والتاباادل االنسااناي، ولاكاناهاماا ال يازاالن 

يخوضان صراعا استراتيجيا هيكلياً، سيماا 

 فيما يتعلق بمسألة تايوان.

إن تايوان جزء ال يتجزأ من الصين. وهاذا 

مسلّم به ليس فقط من قبال األمام الاماتاحادة 

بلدا فاي  021وإنما أيضاً من قبل أكثر من 

جميع أنحاء العالم باماا فاي ذلاك الاوالياات 

المتحدة. ولكن الواليات الاماتاحادة تارفاض 

 االنصياع للقانون الدولي في هذا الشأن.

بااعااد تااطااباايااع الصااياان  011فااي الاايااوم 

والااواليااات الاامااتااحاادة عااالقاااتااهاامااا، وافااق 

الكونغرس األمريكي على مشروع قااناون 

ينص على أن "أي تهادياد لاتااياوان يشاكال 

تلقائيا تهديدا للواليات المتحدة"، كما تاعاهاد 

بأن الحكاوماة والاكاوناغارس األمارياكايايان 

 سيعمالن معا لتشريع الدفاع عن تايوان.

ومن المعروف للجميع أن الابار الارئاياساى 

الصينى وتايوان ليسا موحدين حاتاى اآلن، 

والزعيمة التايوانية الحالية لم تاقابال بامابادأ 

، 0006"صين واحدة" المتوافق عليه عام 

وبعض القوات التايوانية "االستقااللاياة" ال 

 تزال تسعى إلى إثارة المتاعب .

لقد أصادرت الاحاكاوماة الصاياناياة قااناون 

مناهضة االنفصال منذ فترة طويلاة والاذي 

حدد العديد من السيناريوهات التي ساياتاخاذ 

بموجبها البر الرئيسى الصاياناى إجاراءات 

 غير سلمية ضد "استقالل تايوان".

وبالتالي، عندما ياتاعالاق األمار باماساتاقابال 

تااايااوان، فاا نااه ال الصااياان وال الااواليااات 

المتحدة يستبعدان إمكانية اندالع صراعات 

وقد وقعت نزاعات خطيارة باالافاعال عابار 

 مضيق تايوان في منتصف التسعينات.

طااالاامااا ال تاازال هااناااك قااوى تسااعااى لـ 

"استقالل تايوان"، وطاالاماا أناهاا تاواصال 

رفض مبدأ "صين واحدة"، ف ن النازاعاات 

المسلحة عبر المضيق ستبقى محتملة، وقاد 

تااقااع صااراعااات خااطااياارة بااياان الصااياان 

والواليات المتحدة وفقا لقوانينهم الخااصاة، 

وقد تحد  عواقب وخاياماة ال يارغاب أي 

 منهما برؤيتها.

لاااذلاااك، إن الاااحااافااااز عااالاااى الاااتاااوازن 

االسااتااراتاايااجااي بااياان الصااياان والااواليااات 

المتحدة، حتى لو كان توازنا غير متنازار، 

ال يازال حاجار الازاوياة لا مان فاي آساياا 

 والمحيط الهادئ والعالم بشكل عام.

إن الصين ال تسعى للهاياماناة، وأي إجاراء 

تتخذه للحفاز على سيادتها منطقاي تامااماا. 

وللقيام باذلاك باناجااح، ال ياماكان لالاصايان 

االعااتااماااد عاالااى الصاادق والاادباالااوماااساايااة 

وحدهما، وانما سيتعين عليها تعازياز ردع 

دفاعي قوي، يكون هدفه الاوحاياد ماناع أي 

 انتهاك للسيادة الصينية.

عندما تم تأسيس الصين الجاديادة، ناجاحات 

األخيرة في إنشاء ردع محدود ولكنه فعاال 

برغم الصاعاوباات االقاتاصاادياة الاقااساياة. 

الاايااوم، يااردد الشااعااب الصااياانااي "الااحاالاام 

الصااياانااي"، وباااتاات الصااياان ثااانااي أكااباار 

 اقتصاد في العالم.

وفي ماواجاهاة إصارار كاورياا الاجاناوباياة 

العنيد على االنضمام إلى الواليات المتحادة 

ضد الصين عن طريق نشر نظام ثاد، فا ن 

المجتمع الصيني، حكومة وشعبا، متحاديان 

وعازمين على اتاخااذ الاتادابايار الاماضاادة 

الالزمة. يتعين على الصين اتخاذ خطاوات 

ملموسة الخبار كوريا الجنوبية والاوالياات 

المتحدة أنها عازمة وقاادرة عالاى الاحافااز 

 على فعالية ردعها االستراتيجي.

ز ال  ال يمكن للردع الدفاعي سوى أن يُاعاز 

أن يضعف. وأي ماحااولاة مان قابال دولاة 

أجنبية لإلضرار باألمن الشرعي الصاياناي 

ال تاهادد الصايان وحادهاا، وإناماا ساتاضار 

باالستقرار اإلقليمي والعالاماي، وساتاذهاب 

عكس اتجاه جهود نزع السالح النووي من 

 شبه الجزيرة الكورية.

ستواجه الصين بحزم أي محاولة مان هاذا 

النوع. ولن تستفيد كاورياا الاجاناوباياة باأي 

حال من األحوال من نظام ثاد، بل ستعاناي 

 من خسائر هائلة جراءه.

 8تتم  المنشور على  الة     
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شاي جايان باياناد  ياتفق الارئاياس الصايانا

والعاهل السعودى الزائر الملك سلماان بان 

عبد العزيز آل سعود على قاياام الادولاتايان 

بزيادة التاعااون فاي كال الاماجااالت ودفاع 

 الشراكة االستراتيجية الشاملة الى األمام .

وفي محادثاتهما التي جرت يوم )الخمياسم 

فى بكين، استذكر شى زيارته إلى المملاكاة 

العربياة الساعاودياة الاعاام الامااضاي الاتاى 

توصل خاللها الى اتفاق مع الملك سالاماان 

على دفع العالقات الثنائية وتوطيد التعااون 

 فى الشؤون الدولية واإلقليمية .

وقال شي انه سعيد لتنفيذ التوافاق مان كاال 

 الجانبين .

واضاف شي ان الصايان تادعام الامامالاكاة 

العربية السعودية وهى تتقدم عالاى طارياق 

للتنمية مناسب لظروفها الوطنياة وتاحاافال 

على السيادة الوطنية واألمان ومصاالاحاهاا 

التنموية وتاقاوم بادور أكابار فاي الشاؤون 

 اإلقليمية والعالمية .

وأشار شي إلى أن الصين تادعام الامامالاكاة 

العربياة الساعاودياة فاي خاطاتاهاا " رؤياة 

"، وتارحاب باأن تصاباح  6151السعودية 

 شريكا في مبادرة الحزام والطريق .

وأكد شي على أن الصايان ساوق ماوثاوق 

ومستقر لبترول المملكة العربية الساعاودياة 

داعيا إلى تعاون أوثاق فاى ماجااالت ماثال 

الطاقة واالتصااالت والاطاياران والاماالاياة 

واالستثمار والاثاقاافاة والاتاعالايام والصاحاة 

العامة والتكنولاوجاياا والسايااحاة واإلعاالم 

 واألمن .

وقال شي إن الصايان والادول االساالماياة 

يحترم باعاضاهاماا باعاضاا وياقادماان ماثااال 

 للتعايش المتناغم بين الحضارات .

وأضاااف شااي أنااه فااى شااؤون الشاارق 

األوسااط تااؤيااد الصااياان احااتاارام الساايااادة 

الااوطااناايااة وعاادم الااتاادخاال فااى الشااؤون 

 الداخلية .

وأشااار شااي إلااى أن الصااياان تاادعاام حاال 

النزاعات عن طريق الحوار وتخفيف حادة 

الاتااوتاارات الااخاااصاة بااالااقاضااايااا الساااخاانااة 

وافساح الماجاال لالادور الاماحاورى لا مام 

المتحدة وزيادة االهتمام برأي الاماناظاماات 

 االقليمية ودول المنطقة.

وأكد شي أن حل كاثايار مان الاقاضااياا فاي 

 الشرق األوسط يكمن في التنمية .

وقال إن الصين تأمل فاى تاعازياز ماباادرة 

الحزام والطريق مع الادول الاواقاعاة عالاى 

طول الحزام والطريق باماا فاي ذلاك دول 

 منطقة الشرق األوسط.

أما المالاك سالاماان فاأعارب عان تاماساكاه 

بسياسة الصيان الاواحادة وتاعاهاد باتاعازياز 

التعاون مع الصين فاي ماجااالت الاتاجاارة 

واالستثماار والاماالاياة والاطااقاة مان اجال 

االرتااقاااء بشااراكااتااهاامااـااا االسااتااراتاايااجاايااـااة 

 الشاملـة.

وأضاف ان المملكة العربية السعوية تاقادر 

كثيرا ماوقاف الصايان باعادم الاتادخال فاي 

الشاؤون الااداخاالاايااة لاالاادول االخاارى وحاال 

النزاعات عن طارياق الاحاوار والاوساائال 

 السلمية .

كما أعرب الملك سلمان عن تاقادياره لادور 

الصين فى الاحافااز عالاى الساالم واألمان 

الدوليين معرباا عان أمالاه فاي دور أكابار 

 للصين فى شؤون الشرق االوسط .

وفاي أعاقااب ماحاادثااتااهاماا شاهااد زعايامااا 

الدولتين التوقيع على اتفاقيات تعاوناياة فاى 

الااتااجااارة واالقااتااصاااد والااطاااقااة والااقاادرة 

 اإلنتاجية والثقافة والتعليم والتكنولوجيا .

كما حضرا حفل الختام الخااظ باماعارض 

لآلثار التارياخاياة مان الامامالاكاة الاعارباياة 

 السعودية .

CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  
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بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بان 

عبد الاعازياز آل ساعاود ، اخاتاتام ماناتادى 

االستثمار السعودي ـ الصيني في العاصمة 

مارس الجاري، والذي  02بكين مساء يوم 

نااظاامااتااه وزارة الااتااجااارة واالسااتااثاامااار 

السعودية باالشاراكاة ماع ماجالاس الاغارف 

التجارية ، وذلك على هامش زيارة العاهل 

 03السعودي إلى الصين خالل الفترة مان 

مااارس تاالااباايااة لاادعااوة الاارئاايااس  05الااى 

 الصيني شي جين بيند.

أمايار ووزراء  05وحضر اختتام المنتدى 

اعضاء الوفد الارساماي، ووكايال الاوزارة 

للتجارة الخارجية، وأمين نااصار الارئاياس 

التنفيذى لشركة أرامكو النفطية السعاودياة، 

والسفير السعودي لدى الصايان تاركاي بان 

محمد المااضاي، وعان الاجااناب الصاياناي 

 211وزير التجارة الصيني جوند شاان، و

رجل اعمال في كال البلدين ، ولافاياف مان 

 وسائل االعالم الصينية السعودية.

وألقى وزير التجارة الصياناي جاوناد شاان 

كلمة أعرب فيها عن سعادته بعقد المناتادى 

االسااتااثااماااري السااعااودي ـاا الصااياانااي فااي 

الصين بنجاح، مؤكداً على ضرورة زياادة 

فرظ االستثماار بايان الابالاديان. وقاال إن 

تبادل الزيارات بين الرئيس الصاياناي شاي 

جين بيند والعاهل السعودي سلمان بن عبد 

العزيز فاي فاتارة قصايارة، تاعاكاس مادى 

اهتمام الجانبين باالشاراكاة االساتاراتاياجاياة 

الشاملة بين البلدين، وساوف يضاياف قاوة 

هائلة في تطوير العالقات الثنائاياة. وأشاار 

جوند شان الى المزايا التكميلية والاتاعااون 

 الوثيق بين البلدين. 

وقد بلد حجم التبادل التجاري بين الابالاديان 

ماالاايااار  36.3حااوالااي  6102فااي عااام 

دوالر. كما يوجد في السعاودياة أكاثار مان 

شركاة صاياناياة لاتاطاويارالاماشاارياع  011

االستثاماارياة ومشاارياع الاتاعااون، تشامال 

مشاااريااع الاابااتااروكااياامااياااويااات ، والسااكااك 

الحديدة، والاماوانام وماحاطاات الاكاهاربااء 

واالتصاااالت وغااياارهااا ماان الاامااجاااالت 

االخاارى. وماان جااهااة أخاارى، حااقااقاات 

الشركات السعودية المستثمرة فاي الصايان 

فااوائااد اقااتااصاااديااة جااياادة فااي مااجااال 

البتروكيماويات وغايارهاا مان الاماجااالت 

االخاارى. وأكااد جااونااد شااان، أن الصااياان 

والمملكة كالهاماا فاي مارحالاة هااماة مان 

التنمية. حيث تسعى الصين لاتاعازياز بانااء 

مابااادرة " الااحاازام والااطااريااق"، وتسااريااع 

" ، 6151السااعااوديااة فااي تااناافاايااذ "رؤيااة 

وهانااك درجاة عاالاياة مان الاتاكاامال بايان 

استراتيجية التنمية لكال البلدين، ماا ياخالاق 

امكانات هائلة في الاتاعااون بايان الابالاديان. 

مضاياافاا، ساتااواصال الاحااكاومااة الصااياناايااة 

والحكومة السعودية معا خالاق بايا اة جايادة 

من التعااون مان خاالل الالاجاناة الارفاياعاة 

الاامااسااتااوى بااياان الااباالاادياان، والاامااجاالااس 

االقتصادي والتجاري وغيرها من اآللياات 

االخاارى. كاامااا أن الشااركااات هااي اساااس 

التجارة بين الصين والساعاودياة، والصايان 

تتطلع الى ترجمة تعميق التعااون الاعامالاي 

بين رجال االعمال من البلدين، وماواصالاة 

جهود قادة البلاديان فاي تاوافاق فاي اآلراء 

تتحول الى ثاماار حاقاياقاياة. وعابار وزيار 

االقتصاد والتخطياط الاماهانادس عاادل بان 

محمد فقيه، في كلمة القااهاا خاالل اخاتاتاام 

المنتدى، عن تمنياته باأن يساهام الاماناتادى 

االستثماري السعودي ـ الصيني في تعزياز 

العالقات االقتصادية والتجارية بين البلديان 

وإيجاد شراكات جديدة ذات قاياماة مضاافاة 

تخدم مصالح البلدين المشتركة، حياث ياعاد 

خطوة جديدة لتعزيز التاعااون االقاتاصاادي 

والتجاري واالستثماري الذي اماتاد لاعاقاود 

طويلة بين السعودية والصايان. ماؤكادا أن 

الصين دائما محط اهتماام الامامالاكاة، كاماا 

كانت المملكة محط اهتمام الصايان، وذلاك 

كونها من أبرز شركائها التجاريايان ناظاًرا 

ألهمية دورها االقتصادي في الاعاالام وفاي 

منطاقاة الشارق األوساط حاياث أصاباحات 

الشريك االقتاصاادي األول لالامامالاكاة فاي 

م. وأشار عادل بن محمد فقيه  6102العام 

إلى أن العالقات بين البلدين شاهادت خاالل 

الفترة الماضية حراًكاا كاباياًرا عالاى كاافاة 

الاامااسااتااويااات نااتااج عاانااه تشااكااياال الاالااجاانااة 

السعودية الصينية رفيعاة الاماساتاوى الاتاي 

يرأسها من الجانب السعودي األمير محاماد 

بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولاي الاعاهاد 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير 

الدفاع رئيس مجلس الشاؤون االقاتاصاادياة 

والتنمية، وستعمل هذه اللجنة على تاحاقاياق 

، 6151الااتااكاااماال بااياان رؤيااة الاامااماالااكااة 

ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية، وأن 

الشراكة االستراتيجية ستكون ناجحة حياث 

تمتلك المملكة كل مقاوماات الاناجااح، كاماا 

تمتلك موقًعا جغرافيًاا ماماياًزا ساياكاون لاه 

األثر المميز على تنمية العالقات التجاارياة 

وتقديم خدمات الدعام الالاوجساتاي والاباناياة 

 التحتية.

وعلى هامش منتدى االستاثاماار الساعاودي 

اتفاقية استثماارياة  66الصيني جرى توقيع 

بين البلدين في مجاالت االستثمار والطااقاة 

والبتروكيماويات والمقاوالت وتكناولاوجاياا 

 االتصاالت. 
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أقااماات الساافاارة الصااياانايااة فااي 

-5-03لااباانااان يااوم الااثااالثاااء 

حفل استقاباال لالاضابااط  6102

اللبناانايايان الاذيان شااركاوا فاي 

 دورات تدريبية في الصين.

حضر الحفل ممثل قائد الاجاياش 

العماد جاوزياف عاون الاعاماياد 

انطون أنطون، وعدد من كاباار 

الضباط فاي الاجاياش الالابانااناي 

والضباط المكّرمين وزوجاتهم، 

إضافة إلاى ضابااط مان قاوات 

الطوارئ الدولاياة الاعاامالاة فاي 

 جنوب لبنان.

وألقى السفير الصيني في لباناان 

واند كيجيان كلاماة فاي الاحافال 

شارح فاايااهاا لاالااضايااوف أجااواء 

الاااااتاااااطاااااور االقاااااتاااااصاااااادي 

واالجتماعي في الصايان خاالل 

وتااحااد  عاان  6102الااعااام 

ماجارياات دورتاي الامااجالاساياان 

الاتااشااريااعااي واالسااتااشاااري فااي 

بكين، وال سيما تاقاريار الاعامال 

الحاكاوماي الاذي قادماه رئاياس 

الااوزراء لااي كاايااتاايااانااد، كاامااا 

عاااارض  آخاااار تااااطااااورات 

 العالقات بين لبنان والصين.

وأشاد كاياجاياان باالادور الاماهام 

الذي يلعبه الجيش اللبانااناي فاي 

حماية األمن الوطني في لاباناان 

 وفي محاربة اإلرهاب. 

وأكد أن الحكومة والاجاياش فاي 

الصين لديهما رغبة فاي تاباادل 

الااااخااااباااارات مااااع لااااباااانااااان، 

والمسؤولون الصينيون ساعاداء 

برؤية الصين تلعب دوراً أكابار 

فااي تااكااوياان الااخااباارات لاادى 

الضباط اللبنانيين. وأضااف أن 

الصااياان سااتاانااّمااي بشااكاال أكااباار 

التعاون بين الجيشيان الالابانااناي 

والصياناي، وساتاعازز زياارات 

 الضباط اللبنانيين إلى الصين. 

ورأى أن هاؤالء الضابااط باعاد 

هاااذه الااازياااارات يصاااباااحاااون 

أصدقاء للصين وسفراء لتعزياز 

العالقات بين البلدين، ويلاعاباون 

دوراً فعاالً في تاقاوياة الارواباط 

بااياان لااباانااان والصااياان وبااياان 

 جيشيهما الصديقين.

CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  

وافقت لجنة الصحة والشؤون االجتماعية التابعة لمجلس نواب 

الشعب )البرلمانم في تونس ياوم الاخاماياس بااإلجامااع عالاى 

مشروع قانون أساسي يتعلق باعتمااد باروتاوكاول اتافااق بايان 

الحكومتين الصينية والتونسية بشأن إرسال فرق طبية صاياناياة 

 إلى تونس.

وذكرت وكالة األنباء التونسية الرسمية مساء الخميس، أن هذا 

البروتوكول يندرج في إطاار تادعايام عاالقاات الاتاعااون بايان 

الكوادر الطبية التونسية والصينية، ومواصلة تباادل الاتاجاارب 

 والخبرات في هذا الميدان بين البلدين.

فرق طبية صيناياة إلاى  3وينص هذا البروتوكول على إرسال 

من أساتذة مكلفين بالاتادرياس  33تونس كل عامين، تتكون من 

والااعااالج وأطااباااء رؤساااء وأطااباااء عااالج فااي مااخااتاالااف 

 االختصاصات التي تطلبها وزارة الصحة التونسية.

كما ينص أيضا على تعيين هذه الفرق الطبياة باالاماساتاشافاياات 

الجهوية )اإلقليميةم بكل من محافظات جندوبة وسيادي باوزياد 

ومدنين وتونس، على أن يقوم الفريق الطبي الصاياناي الاماقايام 

بتونس، بالتعاون مع كلية الطب، بالتدريس النظري والتطبيقاي 

للوخز باإلبر والمساهمة في تكوين مختصين تونسيين في هاذا 

 المجال.

أكد الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية )كيزادم في 

أبوزبي مانع محمد سعيد المالّ، اهتمامهم المتزايد بالتعاون 

التجاري واالستثماري مع الصين، مرحبا بتواجد الشركات 

 الصينية في المدينة الصناعية.

وقال المال في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ))شينخوامم إن 

لدينا اهتماما متزايدا بالتعاون التجاري واالستثماري مع 

 الصين، التي تعتبر سوقا مهما بالنسبة لإلمارات.

وأعرب عن ترحيبه بتواجد الشركات الصينية في مدينة خليفة 

الصناعية، الفتا إلى اتفاقية االمتياز التي وقعتها موانم 

أبوزبي في سبتمبر الماضي مع شركة )كوسكوم المالحية 

للموانم المحدودة، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة 

))كوسكومم الصينية المالحية، التي تعتبر من أكبر مشغلي 

 محطات الحاويات في العالم.

ووفقا لالتفاقية ستشغل شركة ))كوسكومم محطة الحاويات 

ورصيفا بحريا يصل  6105الجديدة في ميناء خليفة عام 

مترا، فضالً عن األراضي  05متر وبعمق  0611طوله إلى 

 والساحات المجاورة، حسب المال.

 المزيد على الرابط التالي 
 http   arabic.people.com.cn n3 2017 0317 c31659-

9191874.html 
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بقلم يانغ شين،    ي بة يف ف  

 الشعب اليومي  الةيني :

هذه الساناة الاثاالاثاة لاي مان أن “ 

توليت منصب السافايار اإلياراناي 

فاااي الصااايااان، وأناااا مسااارور 

للاماشااركاة فاي افاتاتااح اجاتامااع 

الاادورتااياان لاامااعاارفااة الااتاانااماايااة 

والااتااحااوالت الصاايااناايااة بشااكاال 

أدلااى بااذلااك الساافااياار ”  مااباااشاار.

االيراني لدى بكين علي اصغر خاجي في المقابلة الصحفية ماع صاحايافاة 

 الشعب اليومية.

قد لقي اهتماما دوليا واساعاا لاطارحاه ”  الدورتين“ وقال خاجي ان إجتماع 

مواضيع دولية هامة مثل العولمة. وإلى جانب الخاطاة الاخاماساياة الاثاالاثاة 

عشر، يهتم العالم بالمؤتامار الاوطاناى الاتااساع عشار لالاحازب الشاياوعاي 

الحاظات ”  الصيني الذي سيعقد في النصف الثاني من العام الحالي. وقاال 

أن الدورتين تدفع التنمية الصينية الاى األماام خاالل هاذه الساناوات، كاماا 

 ”تطرح مواضيع جديدة للدراسة كل عام.

وأعرب خاجي ان العالقات بين الصين وايران تشهد تاطاورا سارياعاا فاي 

السنوات األخيرة. حيث مثلت زيارة الارئاياس الصاياناي شاي جايان باياناد 

حدثا أهمية تاريخية، حيث رفاعات الاعاالقاات  6102اليران في يناير عام 

 02الثنائية الى عالقات الشراكة االستراتيجية الشاامالاة، كاماا تام تاوقاياع 

وثيقة تعاون دخلت حيز التنفيذ في الوقت الحالاي. وأشاار خااجاي الاى ان 

ايران تعد دولة غنية بالنفط واحتياطي الاغااز الاطاباياعاي، ياماكان أن يساد 

حاجات الصين للطاقة. كما هناك آفاق كبيرة للتعاون الثان ي فاي ماجااالت 

الطاقة والتجارة واألمن وغيرها. وتعد الصين أكبر شريك تجاري الياران 

منذ سنوات، وهي دولة قوية على مستاوى الاماال والاتاجاارة والصانااعاة، 

وتلعب دورا ال غنى عنه في إنشاء الاباناياة الاتاحاتاياة االياراناياة. وياماتالاك 

الجانبان مصالح مشتركة في عدة مجاالت، ومن المتوقع ان يكون التعاون 

أكثر تنوعاا و تانااساقاا فاي دفاع الاتاعاددياة الاعاالاماياة وضارب اإلرهااب 

 والمنظمات اإلجرامية.

، قاال خااجاي ان الصايان ” الاحازام والاطارياق“ وأثناء حديثه عن مبادرة 

” الحزام والاطارياق“ وايران وقعتا على مذكرة تفاهم لدفع التعاون في بناء 

خالل زيارة الرئيس شي اليران. وقد لعبات اياران دور جسار الاتاواصال 

بين الصين والغرب منذ عصور طريق الحريار الاقاديام. وناظارا لاماكااناة 

ايران التاريخية في العالقاات ماع الصايان عالاى الاماساتاوى االقاتاصاادي 

”. الحزام والطارياق“ والثقافي، يمكن اليران أن تلعب دورا مميزا في بناء 

الاحازام “ ترغب ايران في الاماوائاماة بايان ماخاطاطااتاهاا الاتاناماوياة ماع “ 

، وتعزيز التعاون في هذا اإلطار في القدرة االنتااجاياة والاباناياة ” والطريق

وأشار إلى أن ايران قاد أساسات لاجاناة ”  األساسية وغيرها من المجاالت.

، ويشمل أعضااءهاا ماخاتالاف ” الحزام والطريق“ عابرة ل قسام لدفع بناء 

 األقسام الحكومية والمؤسسات الشخصية والكيانات االقتصادية.

ذكاار الساافااياار 

الااعااراقااي لاادى 

الصااياان أحاامااد 

تاااااحاااااسااااايااااان 

بااااارواري أن 

مبادرة الاحازام 

والاااااطااااارياااااق 

الصينياة تاخادم 

السالم الادولاي 

وعلى األخاص 

فاااي ماااناااطاااقاااة 

الشاااااااااااااااااااارق 

األوسط، داعيا قادة الدول الواقعة على طول الاماباادرة 

 إلى اإلستفادة من الفرظ واإليجابيات التي تتيحها.

صرح السفير بذلك في مقابالاة خااصاة أجارتاهاا ماعاه 

وكالة أنباء ))شينخوامم بماقار السافاارة الاعاراقاياة فاي 

بكين قبيل تقديم أوراق اعتماده سفيرا للعراق للارئاياس 

 مارس الجاري. 02الصيني شي جين بيند غدا يوم 

نااحاان سااعااداء جاادا بااهااذه الااماابااادرة “ وقااال باارواري 

وندعمها ونحاول بكل ما نستطيع أن نكون جزءا فعاال 

فيها ألننا نعتقد بأن الصايان با طاالقاهاا هاذه الاماباادرة 

وعملها على تقوية األواصر وتوسيع العالقات الدولياة 

بنمط جديد ليس عدوانيا كما تفعل باعاض الادول لاكان 

بنمط التنمية والصداقة سيكون لهاا دور إياجااباي جادا 

 ”.في السالم الدولي وعلى األقل في منطقتنا

نحن في العراق مهتمون جدا باهاا وناحااول ”  وأضاف

بقدر المستطاع أن نندمج بها بما يخدم مصالحنا كدولة 

في الشرق األوسط وفي نفس الوقت كمصالح مشتركة 

، ” بين الدول التي تقع على هذا الحزام وهاذا الاطارياق

داعيا قاادة الادول باطاول الاماباادرة وخااصاة الشارق 

” اإليجابيات الكابايارة جادا”  األوسط إلى االستفادة من 

 التي تقدمها، بحسب قوله.

وسلط السفير العراقي الضوء على عوامل عدة تجاعال 

من العراق جزءا مهما من هذه المبادرة بيناهاا ماوقاعاه 

االستراتيجي على خط الاحاريار والاماصاادر الاهاائالاة 

للطاقة الموجودة به واألواصر الثقافية التي تربطه ماع 

الدول التي تمر بها المبادرة وكون الاعاراق دولاة ذات 

 حضارات قديمة ترجع إلى آالف السنين.

 المزيد على الرابط التالي: 

http://www.chinesebeltandroad.com/?

p=182 
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موق  مبادرة ال زام 

وال ريق بعيون عربي ، 

موق  شقيق لموق  

الةن بعيون عربي ، 

مختص بمتابع  كل ما 

مبادرة ال زام ”يتعلق ب  

التي املقها “ وال ريق

الرئيس الةيني شي 

 .7131جين بينغ عام 

الموق  يرحب بمقاالتكم 

حول مبادرة ال زام 

وال ريق، ويض  

   اتكم في تةرفه 

لنشر أ  تعليق أو تقرير 

 له عالق  بالمبادرة.
 

www.chinesebeltandroad.com 

 ُ َور من ُعمان
تثري المقومات السياحية الموجودة في محافظة مسندم في سلطنةُعمان التي تتمتع بتضاريس طبيعية سياحية وواجهات 

بحرية خالبة الجانب السياحي وتدعم تطلعات الحكومة في هذا الجانب باإلضافة إلى الترا  التاريخي الثري التي تنعم 

 به محافظة مسندم والموروثات الحضارية القديمة


