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والطريق الصينية بالنسبة
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طريق الحرير الجديد ...حكمة الشرق لمستقبل أفضل
قبل نحو ألفي عام  ،بدأ التجار والقوافل بالتحرك
شرقا وغربا على طول طريق الحرير ،لتجارة البضائع
والتكنولوجيا .أما اليوم؛ فإن طريق الحرير الحديث
الذي يعيش طور التشكل ،يعود للتألق من جديد،
جاذبا االستثمارات واالزدهار المشترك.
لقد حظيت مبادرة الحزام والطريق بقوة جذب
كبيرة منذ طرحها من قبل الصين في العام ،2013
حيث تتألف من الحزام االقتصادي لطريق الحرير،
وطريق الحرير البحري للقرن الـ  ،21بهدف بناء شبكة
تجارة وبنى تحتية تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا على
حد سواء ،وتتجاوز ذلك لتتعدى حدود طرق التجارة
القديمة.
وعقد في بكين العاصمة الصينية يومي  14و15
شهر مايو »منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي»
بحضور نحو  29رئيس دولة وحكومة ووفود من أكثر
من  130دولة ،استعرض خالله الرئيس الصيني شي
جين بينغ مبادئ وإجراءات تطوير الخطة الشاملة
والمفتوحة .وقال للصحفيين في ختام المنتدى إن
إجمالي  68دولة ومنظمة دولية وقعوا اتفاقيات
تعاون مع الصين حول الحزام والطريق.
وحول هذا المنتدى ،قال شيانغ جون يونغ ،الباحث
في جامعة الشعب الصينية ،والذي يتابع تطورات
المبادرة المعنية »:إن العديد من المشاريع الكبيرة
قد دفعت قدما نحو قمة المبادرة ،وقد تم وضع
النقاط على الحروف لترسم شكل الصورة الكبيرة
التي تصورتها الصين».
وأضاف شيانغ  »:إن البنية األساسية لطريق الحرير
الحديث قد أخذت شكلها تقريبا ،من خالل روابط
أفضل بين المدن الواقعة على طول الطرق،
ومناطق التجارة ،والممرات االقتصادية الدولية
والموانئ األفضل».
وبحسب ما أشارت إليه بيانات رسمية صادرة فإن
الصين استثمرت أكثر من  50مليار دوالر أمريكي في
الدول المشمولة بالمبادرة بين عامي  2014و .2016
كما تم بناء  56منطقة تعاون تجاري واقتصادي من
قبل الشركات الصينية في الدول الواقعة على طول
مبادرة الحزام والطريق ،لتخلق ما يقرب من  1.1مليار
دوالر أمريكي من عائدات الضرائب وتوفر  180ألف
فرصة عمل محلية.
حيوية جديدة
وبمناسبة الحديث عن تطور المبادرة ،قال فانغ
آي تشينغ ،نائب وزير التجارة الصيني  »:إن طريق الحرير
الجديد ال يعني بأي شكل من األشكال اتجاها صينيا
خاصا ،بل على العكس من ذلك ،إنها طريق عظيم
الستيعاب االزدهار للعديد من الدول».
وأضاف فانغ ،عندما يواجه االقتصاد العالمي
مشكلة النمو الضعيف ،فإن الطلب الضعيف

مصحوبا بالتقلبات المالية تكتنف كل زاوية ،ولذلك،
فإن مبادرة الحزام والطريق التي تستهدف النمو
وإعادة التوازن لالقتصاد العالمي ،تشكل حال معقوال
ومرغوبا لكل تلك المشاكل.
وتابع فانغ  »:إن معظم الدول على طول الحزام
والطريق تعتبر دوال نامية تتعطش نحو تحقيق أداء
اقتصادي أفضل وتكامل اقتصادي إقليمي».
وتلتحم مبادرة الحزام والطريق الصينية مع
استراتيجيات التنمية الفردية لمختلف الدول ،مثل
السعودية ومصر وكمبوديا وكازاخستان وبولندا
وتركيا وفيتنام .ولذلك؛ فإن مشاريع السكك الحديد
والموانئ وأنابيب نقل النفط ومشاريع البنى التحتية
األخرى قد تم بناؤها ،فيما تستمر التبادالت الثقافية
والتعليمية والسياحية واآلثارية بين مختلف الدول
المعنية.
وحاليا؛ يتم تسيير نحو  4200رحلة جوية مباشرة

أسبوعيا تربط الصين مع  43دولة ضمن مبادرة
الحزام والطريق ،فيما تم زيادة تسهيل إجراءات العبور
الحدودية على خطوط السكك الحديد ،مع  39خطا
لقطارات الشحن بين الصين-أوروبا تعمل قيد الخدمة
حاليا.
أما بالنسبة لقطارات الحاويات بين الصين-أوروبا
فإنها تشحن سلعا مثل الحواسب المحمولة
والسيراميك ومعدات التنقيب عن النفط إلى أوروبا،
وتعود محملة بسلع أخرى مثل المواد الغذائية
والنبيذ وحليب األطفال.
وتقوم أعداد متزايدة من الشركات الصينية واألجنبية
بشحن المزيد من البضائع عبر شبكات السكك الحديد
من مدن مثل تشنغدو و تشونغتشينغ في الصين.
وقال وو تشون قنغ وزير النقل الصيني  »:يعتبر
ترابط النقل عنصرا أساسيا في مبادرة الحزام والطريق»
مضيفا إن الصين وقعت أكثر من  130اتفاقية نقل

مسئول فلسطيني :سنعمل مع الصين لتحقيق اإلنجازات
المرجوة من مبادرة الحزام والطريق
قال مسئول فلسطيني إن بالده
تعمل وستعمل جنبا إلى جنب مع
الصين الصديقة من أجل تحقيق
اإلنجازات المرجوة من مبادرة
الحزام والطريق.
وأضاف أمين عام الرئاسة
الفلسطينية الطيب عبد الرحيم،
في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء
((شينخوا))،
إن مبادرة الحزام والطريق التي
تعيد الصين من خاللها إحياء
طريق الحرير التاريخي من شأنها
تقديم فوائد اقتصادية وسياسية
وثقافية جمة للشعبين الصيني
والفلسطيني ولشعوب المنطقة.

وأردف عبد الرحيم ،أن النجاحات
التي ستحققها مبادرة الحزام
والطريق ستمكن الصين الصديقة
من تمتين عالقتها مع دول
المنطقة ،وتزيد من فعالية دورها
في حل المشاكل في الشرق
األوسط ،فكلما أصبحت قوية
ازدادت امكانيتها واتسعت.
ووصف المسئول الفلسطيني
مبادرة الحزام والطريق ،بأنها
»مبادرة مبدعة وخالقة ورائعة»
تقوم على أساس االحترام
المتبادل والمصالح المتبادلة
استنزاف أو نهب ثروات الشعوب.
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ثنائي وإقليمي.
حكمة الشرق تبرز من جديد
قبل نحو  1300عام مضت ،تجمع اآلالف من تجار
التجزئة واالتجار في األسواق الشرقية والغربية لما
بات يعرف اليوم بمدينة شيآن ،حاضرة مقاطعة
شنشي بشمال غربي الصين ،وقد كانت تلك األسواق
معروفة ومشهورة على طول طريق الحرير القديم.
وقال وانغ بين المشرف على متحف السوق الغربي
لعهد أسرة تانغ ( »: )907-618إن الناس أحضروا الحرير
والشاي إلى هنا ،ونقلوهم بعيدا إلى الشرق األوسط
وأوروبا ،فيما عادت القوافل في المقابل محملة
بتوابل الفلفل والقرنفل وغيرها »
وأضاف وانغ  »:فترة ازدهار هذه السوق ،كانت تمثل
أوقاتا من االزدهار والعيش الطيب للناس ،واستمرت
السوق الغربية لـ  320عاما قبل أن تبدأ بالتقلص
واالنكماش ف النهاية بنهاية عهد أسرة تانغ».

وفيما يتواصل تنفيذ مبادرة الحزام والطريق،
تتوسع خدمات السكك الحديد في شيآن ،كما تم
تأسيس منطقة تجارة حرة فيها.
وحول ذلك قال خه لي فنغ رئيس اللجنة الوطنية
لإلصالح والتنمية  »:إن طريق الحرير القديم ّ
حول
المنازل والواحات الصغيرة إلى مدن كبيرة ،وسمح
بإجراء التبادالت بين أعظم حضارات العالم» ،مضيفا
بالقول  »:نحتاج إلى تذكر حقيقة أن في بداية طريق
الحرير ،كانت الصين بلدا منفتحا إلى حد ما ،ومن خالل
مبادرة الحزام والطريق ،فإن الصين تهدف إلى انفتاح
أكبر وازدهار مشترك».
وأضاف خه  »:قد يصمت التاريخ لفترة ،لكنه ال يختفي
أبدا ،ولقد حان الوقت الستحضار خبرات الماضي لرسم
صورة المستقبل».
لقد كان تعافي االقتصاد العالمي في السنوات
القليلة الماضية صعبا وضعيفا ،كما تباطأت التجارة
واالستثمارات الدولية ،فيما واجهت العولمة تحديات
هائلة.
وقال خه  »:بمواجهة تلك التحديات ،فإننا نحتاج إلى
استلهام الحكمة من أجدادنا والقيام بما يلزم لكسر
حالة الجمود هذه».
ومن جانبه ّ
ثمن غوباز سانيكيدز النائب السابق
لرئيس البرلمان الجورجي مبادرة الحزام والطريق
واصفا إياها بأنها طريق الحرير الجديد والعظيم .
الجميع على متن قطار التكنولوجيا
زادت الشركات الصينية حجم استثماراتها في الدول
الواقعة على طول طرق مبادرة الحزام والطريق،
وقامت ببناء المراكز التكنولوجية الدولية الخارجية
وقواعد الصناعات التحويلية.
وقال تشانغ شياو دونغ رئيس رابطة تعزيز
الصناعة لمبادرة الحزام والطريق في مجمع
تشونغقوانتسون العلمي في بكين  »:إن الشركات
الصينية تتطور بسرعة ،وخاصة شركات التكنولوجيا
الفائقة .والعديد منها بات جاهزا لخلق القيمة ونشر
تكنولوجياتها».
وعلى سبيل المثال ال الحصر ،تعتبر شركة بكين
المحدودة لتكنولوجيا المياه النقية ،شركة متخصصة
في مجال حلول المياه النقية والصافية في المجمع
العلمي المذكور ،وقد قامت بتطوير مرشحات عالية
الجودة لتنقية المياه ومنع وجود أي تلوث فيها ،كما
أنها استثمرت أكثر من  150مليون دوالر أمريكي في
برامج معالجة المياه في سلطنة عمان.
وفي هذا السياق قال يانغ هونغ مي نائب
رئيس أكاديمية »توس» القابضة لألبحاث  »:إن مناطق
التكنولوجيا الفائقة الصينية والمجمعات الجامعية
العلمية وغيرها من المراكز العلمية والبحثية تعكس
نموذجا جيدا بالنسبة للدول النامية األخرى ».

نائب الرئيس الصينى :الصين تدعم تسوية مبكرة
للقضية الفلسطينية
بكين ِ(شينخوا) أكد نائب
الرئيس الصيني لي يوان
تشاو ،أن الصين تدعم حال
شامال وعادال ومستداما
للقضية الفلسطينية في
وقت قريب.
وخالل لقاء تشاو مع
توفيق الطيراوي عضو
اللجنة المركزية لحركة
التحرير الوطني الفلسطيني
(فتح) الذي زار الصن أخيرا
أشار تشاو ،إلى أن الحزب
الشيوعي الصيني يرغب فى
تعزيز التبادالت الحزبية مع

فتح من أجل تعاون أوسع
بين الصين وفلسطين.
من جانبه عبر الطيراوي ،عن
شكر بالده للصين لدعمها
للشعب الفلسطينى قائال
إن بالده تعلق أهمية كبيرة
على تطوير العالقات مع
الصين والحزب الشيوعي
الصيني وترغب فى تعزيز
التعاون مع الصين في
مختلف المجاالت.
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ماذا تعني مبادرة الحزام والطريق الصينية بالنسبة للعرب؟
ال شك أن المرحلة الحالية التي يمر بها العالم
العربي هي مرحلة صعبة للغاية ،بل يرى
بعض المراقبين ،أن المأساة التي يعيشها
اليوم العالم العربي إجماال ،ليست مأساة
سياسية واجتماعية وأمنية فقط ،بل هي
مأساة حضارية بامتياز ،يتجلى ذلك في
واقع مؤلم ذي داللة رمزية هامة ،إذ أن
عواصم العصور العربية الباهرة عبر مراحلها
التاريخية ،وهي دمشق عاصمة العصر
األموي ،وبغداد عاصمة العصر العباسي،
والقاهرة عاصمة الدولة الفاطمية ،كلها
تمر ،وإن بدرجات متفاوتة ،بأصعب وأخطر
أوقاتها منذ عقود أو قرون من الزمن،
ذلك إضافة إلى أن اليمن وليبيا والصومال
تكتوي بنيران الحرب األهلية والطائفية،
والشعب الفلسطيني ال يزال يرزح تحت نير
االحتالل واالستيطان ...
هكذا ،يغلب على صورة العالم العربي
اللون القاتم ،وإن لم تخل سماؤه من
تألقات تتجسد في مظاهر األمن واالستقرار
والرخاء التي تنعم بها بعض الدول العربية،
وخاصة دول الخليج .والسؤال المطروح
هنا :إلى أين تتجه األمة العربية؟ أو أين
المخرج؟
في هذا السياق ،تكتسب مبادرة »الحزام
والطريق» الصينية أهميتها بالنسبة للعرب،
ألنها ُتطرح كتصور بديل لحل المشاكل في
الشرق األوسط ،تصور يتركز على التنمية
والبناء من الناحية المادية ،وعلى السالم
والتعاون والكسب المشترك من الناحية
المعنوية.
ماديا ،تعني هذه المبادرة التي طرحها
الرئيس الصيني شي جين بينغ ألول مرة
في عام  ،2013مشاريع تنموية هائلة
ومتنوعة تشارك فيها أكثر من  60دولة
على طول »الحزام والطريق» بما فيها
معظم الدول العربية ،مشاريع تتعلق بشق
الطرق ومد سكك الحديد ،وبناء المنشآت
األساسية لضمان سالسة الشحن البري
والبحري والجوي ،والممرات العابرة للحدود
للطاقة الكهربائية ،إضافة إلى توصيل
كابالت وشبكات االتصال التي تسمى
مجازا بـ »طريق الحرير المعلوماتي» ،وإنشاء

مناطق التجارة الحرة لتنشيط التجارة،
وتنمية األعمال التجارية اإللكترونية العابرة
للحدود ،والتعاون في تطوير الطاقات
النظيفة والمتجددة ،وفي الحفاظ على
التنوع البيولوجي ومواجهة التغير المناخي
لبناء »طريق الحرير األخضر» ...ال شك أن هذه
المشاريع التنموية الكثيرة ،إذا تحولت من
الورق إلى الواقع ،ستحسن مرافق البنية
التحتية وترفع القدرة اإلنتاجية والتصنيعية
للدول العربية إلى حد كبير ،مما يساهم
في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
وتحسين معيشة الشعب في هذه الدول.
إال أن المغزى األكبر للمبادرة الصينية
بالنسبة للعرب ،في رأيي ،يتجلى في
الناحية غير المادية .صحيح أن الشرق

األوسط يشهد اليوم اضطرابات خطيرة
وحروبا طاحنة ،مما يشكل تحديات كبيرة
لتنفيذ مبادرة »الحزام والطريق» ،ولكنه
في الوقت نفسه يعطي هذه المبادرة
قيمة أكبر ،ذلك ألنها تتيح لبلدان المنطقة
الفرصة لتكوين وحدة مصيرية مشتركة،
تربط بينها مصالح تنموية تشاركية ،مثل
شبكات المواصالت الحديثة ،ومناطق
التجارة الحرة ،وأنابيب النفط والغاز،
وقنوات كبرى لنقل المياه إلخ ،فتجد في
التعاون والتناسق بينها فوائد أكبر بكثير
من التنابذ والتصارع ،األمر الذي قد يجبر
ّ
صناع القرار في المنطقة على إعادة النظر
في سياساتهم ،حتى يحل مبدأ الكسب
المشترك محل المعادلة الصفرية وعقلية

الغالب والمغلوب .من هنا يمكن أن تقدم
المبادرة الصينية تصورا جديدا لحل النزاعات.
وال شك أنه ليس من السهل لبلدان
المنطقة المتنازعة قبول هذا التصور
على المدى القريب ،ولكن ،في اعتقادي،
أن عددا متزايدا من الناس وخاصة النخبة
الثقافية والسياسية ستدرك ،عاجال أم
آجال ،عواقب الصراعات المزمنة التي لن
تؤدي إال إلى طريق مسدود ،وإلى دوامة ال
تنتهي إال باستنزاف ثروات وقدرات شعوب
المنطقة جميعا .فضال عن ذلك ،إن الفرص
التنموية الكثيرة التي تجلبها هذه المبادرة
ستعود بفوائد على المنطقة ،وتساهم
في القضاء على الفقر وإزالة تربة التطرف
واإلرهاب.

لذلك ،من المهم بمكان إحياء مبادئ
السالم والتعاون والمنفعة المتبادلة
والكسب المشترك ،التي شكلت روح طريق
الحرير في العصور القديمة ،ألن تكون روح
مبادرة الحزام والطريق في وقتنا الحاضر.
وأميل إلى القول إن هذه الروح هي أهم
منتج معنوي تص ّدره الصين إلى الشرق
األوسط حيث يعتبر هذا المنتج سلعة
نادرة ،وال تقل أهميته عن أهمية المنتجات
والتكنولوجيا والرأسمال واألجهزة الصينية.
وقد يتساءل بعض الناس في منطقة
الشرق األوسط هل تعني هذه المبادرة
الصينية وجوب خيار العرب بين االصطفاف
مع الصين أو مع أمريكا؟ فالجواب أن هذا
التساؤل إنما نابع عن سوء الفهم لطبيعة

المبادرة .إن بناء الحزام والطريق ،على حد
قول الرئيس الصيني شي جين بينغ» ،يلتزم
بمبادئ التشاور والتشارك والتقاسم ،إنه
ليس مغلقا حصريا بل هو منفتح احتوائي،
إنه ليس عزفا منفردا للصين وحدها ،بل
هو عزف جماعي للدول المعنية ،كما أنه
مفتوح على جميع دول العالم» .فليس
»الحزام والطريق» ،حسب الرؤية الصينية ،حلبة
سباق بين الصين وأمريكا باعتبارهما أكبر
اقتصاديين في العالم ،إنما ساحة واسعة
الستكشاف نمط جديد من العالقات بين
الدول الكبرى ،نمط يمكن تلخيصه بعبارة
»وحدة مصيرية مشتركة» .وتجسيدا لهذه
الرؤية ،عبر الرئيس الصيني عن ترحيب الصين
بالواليات المتحدة لالشتراك في التعاون
في إطار بناء »الحزام والطريق» أثناء لقائه
بنظيره األمريكي دونالد ترامب في أوائل
الشهر الماضي .لذا ،فلن تعني مشاركة
العرب في مبادرة الحزام والطريق التضحية
بعالقاتهم مع أي دولة في العالم.
والجدير بالذكر أن المبادرة الصينية تلتقي
بالرؤى التنموية التي طرحت في السنوات
األخيرة في العديد من الدول العربية،
بما فيها رؤية  2030السعودية ،ورؤية
 2035الكويتية ،ورؤية اإلمارات إلحياء
طريق الحرير ،ومشروع تطوير منطقة
الدقم االقتصادية في سلطنة عمان،
ومشروع تنمية محور قناة السويس
في مصر وغيرها ،لذلك نرى أن جميع
الدول العربية أبدت ترحيبها الحار بالمبادرة
الصينية واستعدادها للتعاون مع الصين
والدول المعنية ،وانضمت سبع دول عربية
إلى البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية
التحتية )»»( كأعضاء مؤسسة منذ انطالقه
عام  .2014أما الصين ،فقد عبرت بدورها
عن نيتها القوية في المساهمة في
بناء المشاريع العربية المتنوعة في إطار
التعاون الصيني العربي لتفعيل مبادرة
»الحزام والطريق».
هكذا ،تعني مبادرة »الحزام والطريق» آفاقا
واسعة للغاية للتعاون الصيني العربي في
الحاضر وفي المستقبل.

وكالة أنباء الصين الجديدة  -شينخوا

الطب الشعبي الصيني يجذب الفلسطينيين في الضفة الغربية
رام الله (شينخوا) -دفع تردد الكثير من
المرضى الفلسطينيين وخاصة أصحاب األمراض
المزمنة على األطباء من دون الحصول على
نتائج مرضية إلى بحثهم عن الطب البديل.
وممن اشتهروا أخيرا في هذا النوع من الطب
الطبيب أسامة حبيب الله بعد تخرجه من بكين
ليعود إلى األراضي الفلسطينية ويقدم عالجا
لم يتعود عليه الفلسطينيون لكنه شهد إقباال
كبيرا في اآلونة األخيرة.
وال يستخدم حبيب الله سوى غرفة من عيادة
صغيرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية تضم
سيرا وأدوات صينية تقليدية يستخدمها في
عالج مرضاه.
ويقول حبيب الله لوكالة أنباء ((شينخوا))،
إن صعوبات وضغوطات حياة الفلسطينيين
دفعتهم للبحث عن الطب البديل لمساعدتهم
في عالج أمراض ال يفضي الطب الحديث إلى
نتائج في عالجها.
ويرى عوض الله ،أنه "في السنوات القليلة
الماضية أصبح الناس في فلسطين يدركون
فوائد الطب البديل .خاصة وأن له نتائج أفضل
في عالج األمراض المزمنة".
ويعاني الفلسطينيون بشكل عام من ارتفاع
مستويات اإلجهاد والتوتر وارتفاع ضغط الدم.
فهم يعيشون في ظل ظروف اقتصادية
سيئة .ووضع سياسي متوتر.
وأمام غرفة الطبيب حبيب الله كانت سهير

صبحي وهي سيدة فلسطينية تعاني من
ألم مزمن في الظهر والكتفين والرقبة تنتظر
دورها للدخول إليه.
وتقول صبحي ل((شينخوا)) ،إنها سمعت
بالطبيب عوض الله وحضرت إليه ليخلصها
من آالمها بعد أن جربت العالج في كثير من
العيادات والمستشفيات من دون الحصول
على نتيجة.
وصبحي سيدة عاملة وتقود سيارتها
لمسافات طويلة في طرقات تتخللها الحواجز
اإلسرائيلية العسكرية التي تضطرها إلى البقاء
لمدة طويلة في وضعية الجلوس داخل
سيارتها ،األمر الذي يزيد من اآلالم الجسدية
التي تشعر بها.
وكان أمل صبحي قبل دخولها إلى الطبيب
الحصول على نتائج تريحها من آالمها عبر
العالج بالحجامة التي تستخدم الستعادة
الدورة الدموية في الجسم .وفتح قنوات
الطاقة.
ويقول حبيب الله الحاصل على درجة الدكتوراه
في الطب الصيني ،إن العالج بالحجامة عادة ما
يكون له نتائج فورية .ويشعر مرضاه بالراحة.
ويوضح ،أن العالج بالحجامة هو طريقة من
طرق الطب الصيني والعربي القديم أيضا .حيث
يتم وضع أكواب فارغة في مناطق محددة
من الجسم .ويمكن معرفة وتقييم حالة

المريض من لون دمه .للحكم على الدورة
الدموية وتدفق الدم في الجسم.
ويشير حبيب الله ،إلى أن الطب الصيني
التقليدي يعمل على تصحيح االختالالت في
الجسم ،باإلضافة إلى التخفيف من األعراض.
الفتا إلى أن الفلسفة الصينية تقول إن المرض
يكون نتيجة لعدم توازن القوى في الجسد.
ويلفت إلى أنه يستخدم إلى جانب األكواب
الفارغة ،اإلبر الصينية في العالج ،مشيرا إلى
أنها تعد وسيلة تعمل على إزالة األلم والتعب
واستعادة التوازن في الجسم.
ويقول حبيب الله ،إن الوخز باإلبر الصينية
يشجع تدفق الطاقة "تشي" في الجسم.
الفتا إلى أن هذه األساليب يمكن استخدامها
أيضا كوسائل وقائية.
ويشير إلى أنه يتم غرس اإلبر حتى تصل إلى
 350نقطة في الجسم .ويمكن للوخز باإلبر
الصينية تحفيز األعصاب والعضالت والنسيج
الضام.
ويجهز حبيب الله الذي يعمل في عيادة
بمدينة القدس إلى جانب عيادته في رام الله
لفتح "مركز شامل للفلسفة الصينية" بحسب
ما يقول.
ويردف أن المركز لن يتخصص فقط في عالج
المرضى ،لكنه سيساعد الجميع للحفاظ على
توازن أجسامهم ،وتجنب اإلصابة باألمراض
باستخدام فنون الدفاع الصينية والشاي

الصيني وغيرها.
ويتابع حبيب الله .أن الفلسطينيين جربوا الكثير
من طرق العالج بما فيها العقاقير التي يمكن
لبعضها أن تساعد في شفاء عضو من الجسم
وتؤثر سلبا على عضو آخر لذلك فقد بدأوا

يبحثون عن الطب البديل بما في ذلك الصيني
والعربي.
ويعتقد الكثير ممن كانوا ينتظرون دخولهم
إلى غرفة الطبيب حبيب الله ،أن الطب
الصيني،بحسب ما سمعوا وقرأوا عنه ،ليس له

أي آثار جانبية.
ويقول حبيب الله بهذا الصدد ،إننا نرى الجسم
كوحدة كاملة .وعندما يكون هناك مرض ما.
فنتطلع لعالج السبب الرئيس الذي سبب هذا
المرض وليس العضو المصاب فحسب.
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مسئول فلسطيني :سنعمل مع الصين لتحقيق اإلنجازات المرجوة من مبادرة الحزام والطريق
قال مسئول فلسطيني إن بالده تعمل
وستعمل جنبا إلى جنب مع الصين الصديقة
من أجل تحقيق اإلنجازات المرجوة من
مبادرة الحزام والطريق.
وأضاف أمين عام الرئاسة الفلسطينية
الطيب عبد الرحيم ،في مقابلة خاصة مع
وكالة أنباء ((شينخوا)) ،إن مبادرة الحزام
والطريق التي تعيد الصين من خاللها إحياء
طريق الحرير التاريخي من شأنها تقديم
فوائد اقتصادية وسياسية وثقافية جمة
للشعبين الصيني والفلسطيني ولشعوب
المنطقة.
وأردف عبد الرحيم ،أن النجاحات التي
ستحققها مبادرة الحزام والطريق ستمكن
الصين الصديقة من تمتين عالقتها مع
دول المنطقة ،وتزيد من فعالية دورها
في حل المشاكل في الشرق األوسط،
فكلما أصبحت قوية ازدادت امكانيتها
واتسعت.
ووصف المسئول الفلسطيني مبادرة
الحزام والطريق ،بأنها »مبادرة مبدعة
وخالقة ورائعة» تقوم على أساس االحترام
المتبادل والمصالح المتبادلة دون استنزاف
أو نهب ثروات الشعوب.
وقال إن هذه السياسة الصينية الحكيمة
المبادرة ليست استراتيجية لتصدير القدرة
اإلنتاجية الصينية فحسب ،بل إقامة
عالقات متكافئة على أساس سلمي
يكون الجميع مستفيدا منها.
وأضاف أن المبادرة الصينية ليست من
طرف واحد كما يدعي البعض أو الذين
لديهم عقلية استعمارية قائمة على نهب
ثروات الشعوب ،ولكنها مشروع منفعة
متبادلة يقوم على االحترام والتعاون.
وأشار عبد الرحيم ،إلى أن الصين القديمة
أثارت انتباه العالم بشكل كبير بطريق الحرير،
واآلن ستكون مبادرة الحزاموالطريق
لتنمية الصناعة ،وفتح األسواق على
قدم المساواة ،والتدريب ومساعدة
الدول النامية بناء على منفعة الشعوب

على قدم المساواة وهذه هي فلسفة
المبادرة الصينية.
وتابع أن عقودا وقرونا مرت على طريق
الحرير وتغيرت معالمه ،ولكن القوة
الجياشة في قلوب العالم والشعوب لم
تتغير من أجل إقامة التعاون على أسس
صحيحة وواضحة وهذا ما تعتمد عليه
مبادرة الحزام والطريق من أجل بناء جسور
المحبة والتعايش والمساواة بين الشعوب
من دون إرهاب.
وتوقع عبد الرحيم ،أن تبذل دول
المنطقة جهودا مشتركة إلنجاح مبادرة

الحزام والطريق هذا المشروع العظيم
والخالق والمبدع.
واعتبر أن المبادرة الصينية ،من شأنها
تعزيز الثقة السياسية ،وتنشيط التعاون
االقتصادي والتجاري والتبادالت الثقافية،
مشيرا إلى أن الصين لها حضارة ضاربة في
التاريخ ولدى شعبها ثقافة لم يتطلع عليها
الكثيرون وهي ثقافة عميقة.
وأعرب عبد الرحيم ،عن تفاؤله بنجاح
مبادرة الحزام والطريق ،خاصة وأن الصين
تمتلك اآلن مقومات إنجاحها بشكل كبير
فهي دولة عظمى تحتل االقتصاد الثاني

في العالم.
وشدد المسئول الفلسطيني ،على
أنه »كلما كانت الصين قوية وكان لها
حضور في المنطقة ،فإن ذلك من شأنه
تحقيق العدل والمساواة وإحقاق حقوق
الشعوب».
وأردف عبد الرحيم »نحن بالتالي ال
نخشى على اإلطالق من قوة الصين في
المنطقة ،بل على العكس نحن نطمئن
لذلك» ،الفتا إلى أن »التجارب السابقة أثبتت
وستثبت التجارب الالحقة أن قوة الصين
هي قوة إلى جانب الحق والعدل والحلول

السلمية ،ومن هنا نحن كشعب فلسطيني
وجدناها صديقة تقف إلى جانب الحق
والعدل ،وكان لها مواقف في ذلك في
األمم المتحدة ،ومنظمة األمم المتحدة
للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) فهي
ال تتخلى عن سياسة التمسك بالعدل
والحق» .
ومن المقرر أن تستضيف بكين في 14
و  15مايو الجاري منتدى الحزام والطريق
للتعاون الدولي وهو اجتماع دولي رفيع
المستوي يهدف إلى حشد المزيد من
اإلجماع للمبادرة.

وتهدف المبادرة التي اقترحتها الصين
في عام  2013إلى بناء شبكة للتجارة
والبنية التحتية تربط آسيا وأوروبا وإفريقيا
على طول مسارات التجارة القديمة.
وتطرق عبد الرحيم ،إلى التعاون الثنائي
الفلسطيني الصيني قائال »نحن شعب
صغير بالنسبة للصين نتلقى منها التعليم
والخبرات».
وأضاف »أننا نتطلع إلى انخراط صيني
قوي وعميق في مجال المساعدة
على استكمال البنى التحتية للدولة
الفلسطينية على حدود عام  ،1967نحن
هذا همنا األساسي بحيث تصبح دعائم
وأسس الدولة حقائق قائمة على األرض
ال يستطيع أحد أن يتجاهلها أو يقفز من
فوقها».
وأضاف عبد الرحيم »نتطلع كذلك إلى
توقيع اتفاقيات مع الصين لتنمية القطاع
السياحي الذي تعتمد عليه فلسطين
لما تحتويه من أماكن أثرية وتاريخية،
ونتطلع إلى مساهمات صينية في تطوير
الصناعة والزراعة واالتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات».
وأشار إلى أن الفلسطينيين »ورثوا عن
االحتالل (إسرائيل) بنى تحتية محطمة
وبناؤها هي من أولوياتنا حتى نعمق
ونرسخ دعائم دولتنا المستقلة».
وأضاف عبد الرحيم ،أن »تدخل الصين إليجاد
حل عادل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
يقوم على كمبادئ الشرعية الدولية يقوم
على دولة فلسطينية وعاصمتها القدس
سيزيد من التعاون السياسي واالقتصادي
بين البلدين».
وأعرب عبد الرحيم عن أمله ،بأن ترسل
الصين وفودا ثقافية إلى األراضي
الفلسطينية ،وأن تفتتح الجامعات
الفلسطينية أقساما لتعليم اللغة الصينية
كباقي أقسام اللغة ألن الصين تمثل ربع
العالم ،ولها مشاريع خالقة وخاصة مبادرة
الحزام والطريق.

فرقة »مصباح متداول» الصينية تحيي أمسية فنية في رام الله وسط حضور فلسطيني كبير
وسط حضور جماهيري فلسطيني
كبير قدمت فرقة »مصباح متداول»
الصينية اليوم (السبت) عرضا تراثيا
صينيا في قصر الثقافة في مدينة رام
الله في الضفة الغربية.
ُ
ونظمت الفعالية بالتعاون بين
السفارة الصينية في فلسطين
ووزارة الثقافة الفلسطينية ،كخطوة
جديدة تؤكد طبيعة ومتانة العالقة
بين البلدين وتعزيز التعاون الثقافي
الصيني الفلسطيني.
وقدمت الفرقة عشرة عروض
مختلفة نالت استحسان الجمهور
الفلسطيني الذي صفق بحرارة ألعضاء
الفرقة ،وانعكست حالة من السعادة
على الذين حضروا خصيصا للتعرف
على الثقافة والتراث الصيني العريق.
وأعرب وزير الثقافة الفلسطيني ايهاب
بسيسو في كلمة خالل الحفل ،عن
السعادة بتقديم العرض الذي يؤكد
على العالقات المتينة مع جمهورية
الصين الشعبية.

وأضاف بسيسو أنه »رغم كل التحديات
التي يواجهها الشعب الفلسطيني،
ورغم كل االعتداءات اإلسرائيلية التي
تطال البشر واألرض الفلسطينية إال أن
شعبنا مصمم دائما على الحرية وأن
يكون جدير بالحياة التي هي عنوان
فلسطين على مر العصور».
وأردف »نحن نجسد العالقة الثقافية
مع الصين ليس فقط من خالل
األعمال الثقافية والفنية ،ولكن في
مختلف المجاالت ،ونقول بأن عرض
اليوم مجرد بداية نطرق من خاللها
باب العمل الثقافي المشترك مع
الصين والذي سيكون أفقا للمستقبل
القادم».
وثمن بسيسو دور سفير الصين في
فلسطين تشن شينغ تشونغ على
»تعاونه الدائم مع وزارة الثقافة من
أجل فتح افاق متعددة على صعيد
العمل الفني والمسرحي والكتابة،
وأيضا الترجمة ،ونحن نؤمن بدور
الصين وتاريخها ودورها الثقافي

ونؤمن بعالقتنا التاريخية معها».
وقال بسيسو إن عرض اليوم جاء
»ليؤكد جدارتنا بهذه العالقة ،ونحن
نتطلع إلى المزيد من العمل القادم
من أجل تحقيق الحضور لفلسطين
على المستويات الدولية المختلفة
فهو ال يمكن أن يتم إال بتعاون
األصدقاء المؤمنين بعدالة قضيتنا
وبحرية فلسطين وبجدارتها في
االستقالل لتكون القدس هي
العاصمة».
من جانبه ،قال السفير الصيني في
فلسطين »كلنا نعرف العالقات بين
البلدين والتواصل بين الشعبين» ،مشيرا
إلى أن »زيارة الفرق الفنية الصينية إلى
فلسطيني ستزيد التفاعل بين شعبينا
وتعمق عالقات الصداقة التاريخية».
وحضر الحفل عدد من أعضاء القيادة
التحرير
ومنظمة
الفلسطينية
الفلسطينية إضافة إلى جمهور غفير.
وقال مفوض الصين الشعبية في
حركة التحرير الوطني الفلسطيني

(فتح) عباس زكي ،إن »عالقتنا مع
الصين تتطور باستمرار» ،مشيرا إلى أن
»اهتمام الصين بالقضية الفلسطينية
يزداد أكثر فأكثر ألن الصين ذات
مواقف مشرفة».
وأضاف زكي أن »الصين ستصل بجهود
قياداتها إلى ما يسعد البشرية قريبا،
وها هي طريق الحرير ،وها هي
التكنولوجيا الصينية العالية جدا».
وأردف أن حفل الليلة »حمل إطاللة
جديدة بفعل روح الشباب الصيني
الذي أتحفنا بفن عريق لحضارة
عظيمة ،لصداقة تاريخية ودائمة
تقوم على المبادئ ورفض االحتالل
الصهيوني ألرضنا».
من جانبه ،قال الفلسطيني عبد
الكريم ضراغمة من سكان مدينة رام

الله وسط الصفة الغربية الذي حضر
الحفل إنه »أكثر من رائع ،نعم أنا أشجع
إقامة المزيد من العروض المماثلة
التي تزيدنا معرفة بالثقافة الصينية
وطبيعة حياتهم ،خصوصا وأن الصين
لديها حضارة وثقافة غنية بكثير من
القيم واالخالق التي نرغب بمعرفتها».
وأضاف ضراغمة »حضرت الكثير من
العروض الصينية في فلسطين
وأنا أشجعها دوما ألنها تزيد في
التعاون والتبادل الثقافي بين
فلسطين والصين ،وتعطينا الكثير
من المعلومات عن طبيعة حياتهم
وثقافتهم».
وأشار ضراغمة إلى أنه »تاجر مستورد
من الصين ولديه عالقات ومصالح
مع تجار صينيين ،وهذا النوع من

الفعاليات يجعله يتعرف أكثر على
ثقافتهم».
من جانبه ،قال الفلسطيني مصطفى
صالح الذي قدم إلى الحفل برفقة
أبنائه وزوجته الصينية إن »هذا الحفل
يأتي بأيام عيد الفطر السعيد وقد
أضفى مزيدا من الفرح على العائلة
واألوالد خصوصا أن زوجتي صينية
وأرغب بأن يتعلم أوالدي ثقافة بالد
والدتهم التي اعتز بها».
ويعتبر صالح أن هكذا فعاليات »تناسب
أذواقنا كفلسطينيين ألننا نحترم
الثقافة والحضارة الصينية ونقدرها
لما تحمله من قيم ومعاني سامية»،
مشيرا إلى »تفاعل الجمهور بشكل
كبير مع جميع العروض التي قدمتها
الفرقة الصينية».
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وزير الخارجية الفلسطيني يشيد بموقف الصين "اإليجابي والقوي" إزاء قضية بالده
بكين (شينخوا) أشاد وزير الخارجية
الفلسطيني رياض المالكي ،بموقف الصين
الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه
المشروعة.

وفرض ما يسمي بالتقاسم الزماني باتجاه
التقاسم المكاني بهدف تدمير المكان
وإقامة ما يسمى بالهيكل في نهاية
المطاف" ،بحسب قوله

وقال المالكي في محاضرة ألقاها بجامعة
الدراسات األجنبية ببكين بعنوان "القضية
الفلسطينية وآفاق فرص السالم في
الشرق األوسط" ،نحن نقيم دور الصين "
إيجابيا" ونعتقد أن الموقف الصيني واضح
تماما من خالل مبادرة الرئيس الصيني شي
جين بينغ ذات النقاط الثالث لحل القضية
الفلسطينية ومبادرة وزير الخارجية الصيني
وانغ يي ذات النقاط الخمس ،مقدما الشكر
للقيادة الصينية على حرصها على إظهار
موقفها "القوي والواضح" في المحافل
الدولية.

وحذر من أن إسرائيل بإجراءاتها "تهدف
باتجاه تحويل الصراع السياسي إلى صراع
ديني غير قابل للحل".
ولفت إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة
في العالم التي لم ترسم حدودها بعد
ألنها تتغير كل يوم واالقتصاد الفلسطيني
أصبح خاضعا وأسيرا لالقتصاد اإلسرائيلي ،
مشيرا إلى أن استمرار االحتالل يفيد اقتصاد
إسرائيل ،ألن فلسطين هي ثاني مستهلك
للسلع اإلسرائيلية بعد االتحاد األوروبي .
وحول الخيارات المتاحة ومدى فعاليتها
في التوصل إلى اتفاق سالم بين الجانبين،
قال الوزير الفلسطيني إن خيار المفاوضات
الثنائية للتوصل إلى حل للقضية لم يأت
بنتيجة منذ  25سنة ،مؤكدا "ال يوجد
مساواة في غرف التفاوض ،ال يوجود توازن
بين الموقفين بين دولة محتلة ودولة
واقعة تحت االحتالل  ،إسرائيل تستخدم
خيار المفاوضات الثنائية من أجل ديمومة
االحتالل".

واتفق الوزير الفلسطيني على أن مبادرة
الحزام والطريق يمكن أن تخدم السالم في
الشرق األوسط عبر بوابة التنمية".
وأضاف " نعتقد أن هذه المبادرة مهمة
وتساعد على تنمية العالقات مع الدول
العربية وإعطاء دور هام للصين للولوج إلى
منطقتنا".
وتهدف مبادرة الحزام والطريق التي
اقترحتها الصين عام  2013إلى بناء شبكة
للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا وأوروبا
وإفريقيا بطول مسارات التجارة لطريق الحرير
القديم وتعزيز التنمية المشتركة بين جميع
الدول الواقعة على طولها.
وأشار المالكي خالل المحاضرة إلى أن عام
 2017يجمع عددا من الذكريات المآساوية
للشعب الفلسطيني ،إذا يصادف الذكرى
المئوية لوعد بلفور عام 1917أساس
القضية الفلسطينية ،وذكرى مرور  70سنة
على نكبة الشعب الفلسطيني عام ،1948
وذكرى مرور  50عاما على إحتالل إسرائيل
لألراضي الفلسطينية المحتلة الضفة الغربية
بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة
عام  ،1967وذكرى  10أعوام على الحصار
اإلسرائيلي لقطاع غزة.

وأكد المالكي أن "الوضع الصعب للشعب
الفلسطيني لم يختره وإنما فرض عليه من
الخارج" ،محمال المجتمع الدولي المسؤولية
عن معاناة الشعب الفلسطيني بفشله
في رفع المعاناة وإيجاد الحلول للقضية
الممتدة ،قائال " هذه مسؤولية جماعية
تقع على المجتمع الدولي ألنه هو الذي
اختار أن يخلق هذه القضية في عام 1948
عندما قرر تقسيم فلسطين إلى دولتين".
وأكد المالكي أن " الدولة الفلسطينية ال
محالة .لكن مؤشرات هذه الدولة ال زالت غير
واضحة بعد مرور ربع قرن على المفاوضات"،
مشدداعلى أهمية الحفاظ على مبدأ حل

الدولتين وااللتزام به ،رغم أن ما يتبقي
فعليا بعد استيالء إسرائيل على معظم
األراضي الفلسطنية حوالي  22بالمئة من
المساحة التاريخية.
في الوقت نفسه ،انتقد المالكي استمرار
العمل بهياكل إتفاق أوسلو التي "انتهي
عمرها االفتراضي" ،موضحا أن اتفاق أوسلو
مؤقت وكان يفترض أن تنتهي هياكله
المؤقته لتشغيل الدولة في عام  ،1999اال
إن ذلك لم يحدث بل أصبحت "هذه الهياكل
المؤقتة هياكل دائمة".
وأكد أن "إسرائيل ال تريد أن تصل إلى مرحلة
تقام فيها دولة فلسطين ،والعالم ال

يحاول الوصول إلى هذا الوضع ،والشعب
الفلسطيني يدفع الثمن..كل يوم يمر
هناك معاناة جديدة للشعب الفلسطيني،
كل يوم يمر هناك مصادرة لألراضي  ،كل
يوم يمر هناك هدم لمنازل مواطنين
أبرياء ،هناك حواجز جديدة هناك اغتياالت
لشيوخ وأطفال ،هناك اغتياالت للمستقبل
واألمل".
ودعا المالكي ،إلى ترجمة اإلجماع الدولي
على حق الشعب الفلسطيني في إقامة
دولته إلى خطوات عملية على األرض تسرع
وتعجل بإنهاء االحتالل وإقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة على حدود 1967
تكون عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا

إلى جنب مع إسرائيل.
وانتقد " دولة ما -لم يسمها -تقف دوما
ضد حقوق الشعب الفلسطيني وتحمي
إسرائيل وتمنع المجتمع الدولي من
محاسبتها لتشعر بأنها فوق القانون".
وقال المالكي إن إسرائيل بدأت باضغط
بشكل كبير على الشعب الفلسطيني
مستغلة فترة االنتخابات األمريكية،
مستعرضا عددا من القرارات واإلجراءت
التي "زادت من معاناة الشعب الفلسطيني
مثل منع األذان في المساجد الفلسطينية،
واالعتداء على المقدسات المسيحية
واإلسالمية وتحديدا المسجد االقصي،

وأضاف أن خيار تدويل الصراع ال تريده إسرائيل
بل تريد خيار "الوضع القائم" أي إدارة الصراع
وليس حل الصراع  ،مضيفا أن هذا الوضع لن
يصمد بل ينذر بتحول الصراع إلى مواجهة
بعد ذلك ،مؤكدا رفض فلسطين لخيار
دولة غزة "ال دولة بغزة وال دولة بدون
غزة واستبدال حل الدولتين بدولة واحدة
ونظامين.
وألقى وزير الخارجية الفلسطيني المحاضرة
بمركز الشيخ زايد للغة العربية والدراسات
اإلسالمية بجامعة الدراسات األجنبية
ببكين بحضور نائب رئيس جامعة يان قوا
هوا والسفير الفلسطيني لدى الصين فريز
مهداوي وعدد من األكاديميين واإلعالميين
والصحفيين وطالب الجامعة.

مسؤولة فلسطينية :دول المنطقة تنظر بإعجاب إلى نهضة الصين وترغب بمحاكاتها
رام الله (شينخوا) قالت مسؤولة
فلسطينة ،إن جميع دول المنطقة بمن
فيهم فلسطين ينظرون بإعجاب كبير
إلى نهضة الصين ويرغبون في محاكاتها،
مشيرة إلى أن فلسطين ترغب دائما
بتعزيز التعاون مع الصين في االقتصاد
والتجارة.
واعربت وزيرة االقتصاد في حكومة
الوفاق الفلسطينية عبير عودة في
مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا))،
عن تطلعات السلطة الفلسطينية في
المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتوسيع نطاق
التبادل التجاري مع الصين ،مشيرة إلى
أن حجم االستيراد من الصين إلى السوق
الفلسطينية في تصاعد كبير حيث وصل
في العام  2012حوالي  197مليون و342
ألف دوالر أمريكي ،وارتفع في العام
 2013إلى حوالي  236مليون و 601ألف
دوالر أمريكي ،أما في العام  2014فقد
وصل إلى حوالي  281مليون و 810آالف
دوالر أمريكي.
وبحسب عودة تتركز أهم الواردات

الفلسطينية من الصين على األثاث
واآلالت واأللبسة واألحذية والتحف
والهدايا وغير ذلك ،مقابل أن الصادرات
الفلسطينية إلى السوق الصيني ال تزال
محدودة جدا (وبالكاد تصل إلى  100ألف
دوالر أمريكي سنويا إذا ما استثنينا حجم
صادراتنا من الحجر والرخام).
وبيت عودة أنه" ،لزيادة حجم صادراتنا
إلى األسواق الصينية فإننا نقوم
بمشاورات حثيثة لتفعيل اتفاقيات
التعاون المشترك مع الصين وزيادة
التعاون االقتصادي بين البلدين كون
الصين من الدول الصديقة والمساندة
لدولة فلسطين تاريخيا"
من جانبه قال وكيل وزارة الخارجية
الفلسطينية تيسير جرادات لوكالة أنباء
((شينخوا)) ،أن الصين دولة عظمى ولها
وزنها في الوضع الدولي والسياسة
الدولية.
وأردف جرادات ،أن القيادة الفلسطينية

"حريصة دائما على إيصال وجهة النظر
الفلسطينية للصين في كل ما يحدث
بشأن التطورات الفلسطينية ،والعراقيل
التي تواجه العملية السياسية".
وأشار المسؤول الفلسطيني ،إلى أن
الفلسطينين "يتطلعون دائما إلى
الموقف الصيني المساند والداعم
لنا في الدبلوماسية الدولية وفي
المنظمات الدولية".
وأعرب جرادات ،عن أمله بأن "تستمر
العالقة الفلسطينية الصينية وتتصاعد"،
مشيرا إلى أن الصين "لم يكن لها يوما
موقفا إال وكان داعما ومؤيدا ومساندا
لحقوق الشعب الفلسطيني".
وثمن جرادات مجاالت التعاون بين الصين
وفلسطين ،الفتا إلى أن الصين "لم تبخل
يوما على فلسطين بدعمها في التنمية
ومجاالت عديدة ،إضافة إلى الجانب
الثقافي والجانب التعليمي".
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فوانيس رمضان المصنعة في الصين تدخل الفرحة على أطفال غزة بأشكالها وألوانها المختلفة
غزة (شينخوا) بدت السعادة على وجه
الطفلة الفلسطينية سالي كساب ( 11عاما)
وهي تقف أمام بسطة في أحد األسواق
الشعبية تنظر إلى فوانيس رمضان التي
وضعت بأشكالها وأحجامها ضمن تنسيق
ملفت للنظر.

إلى أسواق قطاع غزة كجزء رئيس من
استعدادات شهر رمضان.
ويقول عدد من التجار ،إن فوانيس رمضان
المصنعة في الصين من السلع التي تلقى
رواجا وإقباال رغم ما تعانيه األسواق المحلية
في قطاع غزة من كساد جراء استمرار الحصار
المفروض على قطاع غزة .

وبدأت كساب تناقش والدتها التي كانت
تقف بجوارها وقد وقع نظرهن على
فانوس ألوانه زاهية وإضاءته جذابة ويخرج
منه صوت أغنية تراثية خاصة بشهر رمضان.

ويشير سعيد البيطار ( 33عاما) صاحب محل
فوانيس وألعاب ((شينخوا)) ،إلى أن البضائع
التي يعرضها في محله "مصدرها الصين
وهي رخيصة الثمن وفي متناول الجميع
حيث تبدأ من شكيل واحد وحتى ( 25الدوالر
يساوي  3.80شيكل)".

وكانت بعض المحال التجارية والبسطات
في األسواق بدأت منذ أيام بعرض فوانيس
رمضان وبعض األحبال المنيرة األمر الذي
يحبه سكان قطاع غزة وخاصة األطفال ألنه
يدخل إلى نفوسهم السعادة بأجواء شهر
رمضان.

ويضيف البيطار الذي لم يقم بزيارة
الصين في حياته لكنه يشتري البضائع عبر
مستوردين في القطاع  ،أن الفوانيس
الصينية تختلف كل عام في األشكال
واأللوان والرسومات ،مشيرا إلى أن الصناعة
الصينية كل يوم فيها جديد .

وتقول كساب وضحكتها ال تفارق محياها
لوكالة أنباء ((شينخوا)) "سعيدة بقدوم
شهر رمضان ألننا نشترى فوانيس ونصوم
ونقوم بزيارات عائلية ".

وهو يرى أن البضائع الصينية أسعارها
معقولة ومرغوبة لدى الجميع لكنه
اشتكى من ضعف مستوى البيع عازيا ذلك
إلى أن "غالبية الزبائن ال يمتلكون النقود
الكافية لشراء الفوانيس ألطفالهم".

وتضيف الطفلة بينما بدت الحيرة عليها
وهي تختار الفانوس المناسب لها " أنتظر
شهر رمضان من العام إلى العام من أجل
شراء الفانوس".
وتتابع كساب التي أبدت إعجابها بكافة
الفوانيس المعروضة "إنها جميها جميلة..
ولكن سأكتفي بواحد يصدر إضاءة وغناء وأن
يكون رخيص الثمن".
وتعتبر فوانيس رمضان من عادات وتقاليد
الشعب الفلسطيني منذ زمن طويل حيث
كانت تصنع يدويا من علبة من الصفيح
يتم إحداث عدة ثقوب بها وتوضع بداخلها
شمعة ويحملها األطفال ويرددون أغنيات
خاصة برمضان ويحصلون أثناء ذلك على
الحلوى من األقارب والجيران.

وتقول ربة المنزل هبة النفار في الثالثينات
من عمرها بينما كانت تدفع للبائع ثمن
فانوسين اشترتهما لطفليها "أصرا أن يأتيان
معي إلى السوق ليختارا فانوسيهما ()..
لقد تغيرت الفوانيس عن الماضي وأصبحت
بأشكال وألوان زاهية".
وتضيف النفار ل((شينخوا)) بينما طفالها
يلوحان بالفانوسين وهما يصدران أغاني
دينية "الفوانيس صناعة صينية لكنها

جميلة وتصدر عنها أصوات ألغاني وأدعية
باللغة العربية" ،مشيرة إلى أن غالبيتها تكون
رخيصة وفي متناول الجميع ".
وتلفت إلى أن "البضائع الصينية بشكل
عام وليس الفوانيس وأحبال الزينة المنيرة
فحسب جيدة وتنتشر في أسواق في
دول العالم وليس فقط قطاع غزة" ،الفتة
إلى كافة ألعاب أطفالها صينية الصنع
وبمواصفات عالية ".

وتشير النفار ،إلى أن أسعار البضائع واأللعاب
في السوق تكون حسب رغبة الناس،
فالفوانيس الصينية منها رخيصة الثمن
ومنها المتوسطة وهناك ما تعتبر باهظة
بالنسبة لكثير من الناس بسبب األوضاع
االقتصادية المتردية في قطاع غزة.
وهناك أشكاال متعددة األلوان واألحجام
للفوانيس التي تصنع في الصين ومنها
مزودة بجهاز بطاريات لتشغيلها ليصدر منها
صوت آذان أو أغاني تراث مثل (رمضان جانا)،

(وحي يا وحي ) باإلضافة إلى أضواء بألوان
زاهية تدخل السعادة على األطفال.
ويستورد التجار الفلسطينيين في قطاع غزة
كمية كبيرة من الفوانيس من الصين ومن
ثم يتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم
أبو سالم التجاري الوحيد جنوب قطاع غزة
مع إسرائيل .
وينقل التجار عشرات الحاويات الحديدية
(الكونتير) من الفوانيس واأللعاب الصينية

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع
غزة منذ منتصف عام  2007أثر سيطرة
حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) على
األوضاع فيه بالقوة بعد جوالت اقتتال مع
القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
ودفع ذلك إلى أن تصبح نسبة البطالة في
أوساط سكان قطاع غزة بشكل عام من بين
األعلى في العالم بحيث وصلت إلى حوالي
 42.7في المائة من إجمالي السكان بحسب
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

إقبال متزايد في غزة على أنظمة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية المستوردة من الصين
غزة (شينخوا) تحظى أنظمة توليد الكهرباء
بالطاقة الشمسية التي يتم استيرادها
من الصين بإقبال متزايد في قطاع غزة
في مواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي
المستمر منذ عدة سنوات.
ورغم ان توليد الكهرباء عن طريق الطاقة
الشمسية ،تكنولوجيا ليست جديدة ،فهي
مستخدمة في العديد من دول العالم ،إال
أن اتساعها في قطاع غزة ،جاء بسبب انتشار
العديد من الشركات التي تستورد أنظمة،
من شركات صينية متخصصة.
ومن ضمن هذا الشركات التي اكتسبت
سمعة جيدة شركة (سن واي) وسط مدينة
غزة والتي تزدحم بالزبائن من كل أنحاء قطاع
غزة.
ويقول مدير الشركة المهندس إبراهيم
المشهراوي ل((شينخوا)) ،إن ما يستورده
من أنظمة باتت محل طلب متزايد
للمؤسسات والمنازل.
ويلفت المشهراوي ،إلى أنه يتم استيراد
هذه األنظمة من الصين حصرا "نظرا لتمتعها
بجودة إنتاج عالية تتطابق مع المواصفات
العالمية وفي نفس الوقت بأسعار
منخفضة تتالءم مع ظروف غزة االقتصادية
الصعبة ".
ويوضح المشهراوي ،أن الطاقة الشمسية
تعتبر طاقة نظيفة وصحية وال تحمل أضرارا
وهو ما أدى إلى سرعة انتشارها بشكل
قياسي في قطاع غزة كبديل عن أزمة
انقطاع التيار الكهربائي.

ويشير المشهراوي ،إلى أنه يتلقى طلبات
شبه يومية من المدارس والمستشفيات
وأصحاب منازل وأبراج سكنية.
وقبل شهر تقريبا اشترى أبو محمود
المناصرة احد هذه األنظمة من شركة
المشهراوي .
وقال مناصرة لوكالة انباء ((شينخوا)) أن
منزله المكون من طابقين بات يعتمد اآلن
على هذه األنظمة.
وأضاف "منحنا الله الشمس في قطاع غزة
فهي مشرقة أغلب أيام السنة فلماذا ال
نستغلها".
ويضيف المناصرة ،أن كمية الكهرباء المنتجة
من هذه اللوحات تكفي لإلنارة وتشغيل
بعض األجهزة الكهربائية وهي خير بديل
لساعات انقطاع التيار الكهربائي.
ويحتاج قطاع غزة الذي يقطنه زهاء
مليون و 900ألف نسمة من  480إلى
 500ميغاواط ،من الكهرباء ،فيما ما يتوفر
حاليا  210ميغاواط يتم توريد  120منها من
إسرائيل ،و 30ميغاواط من مصر ،والبقية
تنتجها محطة توليد الكهرباء الوحيدة في
غزة.
ونتيجة لهذا العجز تعتمد شركة توزيع كهرباء
غزة على جدول طوارئ مستمر يقوم على
قطاع ثمانية ساعات في الوضع الطبيعي،
و  12ساعة عند ازمات توقف محطة توليد
كهرباء غزة عن العمل بسبب نقص الوقود.
ويتكون نظام توليد الكهرباء عن طريق

الطاقة الشمسية المستخدمة في غزة
من خاليا وبطاريات وأجهزة شحن ويتراوح
سعرها اإلجمالي من  1200إلى ثالثة آالف
دوالر أمريكي للمنازل ،ولنحو  30ألف دوالر
للمؤسسات.
ولدى استخدام النظام الشمسي لتوليد
الكهرباء في المنازل يتم وضع الخاليا فوق
سطح المنزل لتحول ضوء الشمس إلى
إلكترونات كهربائية يتم تحويلها بواسطة
أسالك إلى بطاريات تقوم بحفظ الطاقة
الكهربائية الناتجة من ضوء الشمس.
وبعد ذلك يتم تحويل الطاقة المخزنة
بالبطاريات إلى محوالت كهربائية توزع
الكهرباء على المنزل أثناء ساعات انقطاع
التيار الكهربائي.
وفي ساعات النهار توفر لوحات الطاقة
الشمسية طاقة كهرباء مجانية االستخدام،
فيما يمكن تخزينها الستخدامها في الليل
وهو ما يحد كثيرا من النقص الحاصل في
التيار الكهربائي في قطاع غزة بحسب
المشهراوي.
ويضيف أن اللوحات المستخدمة تولد ما بين
 300وات إلى كيلو وات من الكهرباء ،كما
أنها تتميز بعمر زمني افتراضي لالستخدام
يصل إلى  25عاما.
ولجأت عدة مؤسسات حكومية وأهلية
خاصة مؤخرا إلى توليد الطاقة الكهربية
من خالل ضوء الشمس ،فيما أن شرائها من
السكان العاديين يقتصر على من لديهم
اإلمكانات المادية.
وأعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية في

غزة في أبريل الماضي ،أنها وقعت اتفاقية
لتوليد  30ميجاواط من الكهرباء عبر الطاقة
الشمسية للتقليل من أزمة عجز التيار
الكهربائي في القطاع.
غير أن المشروع تم تجميده الحقا بسبب
صعوبات في توفير المواد والمعدات
المالية ،وهو ما شجع أكثر على نشر فكرة

اللجوء إلى استيراد معدات نظام توليد
الطاقة الشمسية من قبل شركات خاصة
وبيعها للسكان.
ويعتبر قطاع غزة الذي يقع على البحر
األبيض المتوسط من أغنى مناطق العالم
بالطاقة الشمسية بنسبه سطوع تبلع نحو
 300يوم مشمس سنويا.

ويبدي المشهراوي ثقته بأن المستقبل
في غزة هو للطاقة الشمسية ،خاصة أن
إمدادات الكهرباء التقليدية ظلت على مدار
سنوات معضلة كبيرة للسكان هنا بسبب
التكلفة الكبيرة للوقود الالزم لتشغيل
المولدات.
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مالمح من حياة الجاليات العربية في الصين خالل رمضان
بكين (شينخوا) على نحو مغاير لما كان عليه
الحال في السنوات الماضية ،يسود بكين
في بداية فصل الصيف طقس معتدل
تتخلله زخات مطر ونسائم عليلة ليشبه إلى
حد كبير الطقس الربيعي،وهذا يؤشر على
أن العرب المقيمين في بكين ومدن أخرى
يقضون شهر رمضان هذا العام والذي بدأ
في  27مايو المنصرم وسط مناخ جميل.

التمسك بفرائضهم الرمضانية ،بل يسرهم
مواجهة هذا التحدي والتغلب عليه.
وفي هذا الصدد ،يقول الجامعي محمد
األيوبي "إننا ندرس داخل الجامعة مع طلبة
مسلمين وغير مسلمين ،لهذا نحترم وقت
المحاضرات والدروس ألن الجامعة هي
التي تحددها ،أما األساتذة فهم في الواقع
يتساهلون معنا ويقدمون لنا يد العون
فيما يتعلق بالواجبات".

ورغم عدم إدخال تعديالت على أوقات
الدوام في جميع مواقع العمل وكذا
أوقات الدروس والمحاضرات بالمدارس
والجامعات ،لكن أفراد الجاليات العربية
والمقيمين األجانب من مختلف الدول
اإلسالمية في الصين يلتزمون بأداء أعمالهم
أو حضور دروسهم التزاما تاما وتجمعهم
بالصينيين المسلمين وغير المسلمين
مشاعر أخوة ومودة ،وال يقتصر شراؤهم
للمستلزمات الرمضانية على محالت البقالة
والسوبرماركت اإلسالمية فحسب ،بل
يجدون اآلن سبيال أيسر للحصول عليها أال
وهو مواقع التسوق عبر اإلنترنت.

وأضاف أن األيام االولى من الصيام يكون
هناك عدم تعود على مواعيد بدء
المحاضرات نظرا لكونه يذاكر دروسه حتى
وقت متأخر ويستيقظ مبكرا لالستماع ألول
محاضرة في الثامنة صباحا .ولكن "بعد مرور
أسبوع على رمضان ،يكون هناك تعود
ويتبدد اإلرهاق" ،على حد قول األيوبي.
ومن جانبه ،ذكر محمد رزق الطالب المصري
الذي يدرس حاليا في بكين "عندما تتغلب
على شعور الجوع والتعب ،فإنك تمارس
عملك اليومي ربما بشكل أفضل ممن
يأكلون طوال النهار .فالصوم يمنحنى
نشاطا وحيوية في داخلي وهذا يعطينى
شعورا بالقوة وعدم الرغبة في الطعام،
وإنما رغبة في العمل".

ــ الجاليات العربية :ال فرق كبير في أجواء
رمضان
كونها دبلوماسية مخضرمة ،تحظى
األستاذة هدى جاد الله المستشارة اإلعالمية
بالسفارة المصرية لدى بكين بالعديد من
األصدقاء الصينيين الذي يتحدثون العربية
وتتبادل دوما التهاني معهم في األعيا د
الصينية والمصرية واإلسالمية  .وفي رمضان
الحالي حرصت على زيارة بعض األحياء التي
يتجمع فيها المسلمون الصينيون والعرب
لتستشعر األجواء الرمضانية هناك.
"وجدت هناك نفس المالمح والخصائص
التي أجدها في البالد اإلسالمية ،وكانت
أشد بروزا في حي الـ(نيوجيه)  .فالمسلمون
من الصينيين والعرب والبلدان اإلسالمية
األخرى يتوجهون إلى ذلك الحي تحديدا قبل
أسبوع من حلول رمضان لشراء احتياجات
هذا الشهر الفضيل من المحال التجارية
هناك" ،هكذا قالت األستاذة هدى.
وتابعت بقولها "وفي وقت اإلفطار ُتنار
األضواء في الشارع الرئيسي بهذا الحي
العريق ويكون اإلقبال على المطاعم
المتواجدة على جانبيه شديدا .وحينما يحين
وقت اإلفطار ،يتناول الجميع الطعام ثم
يتوجهون للمسجد الكائن في نفس الشارع
ألداء الصالة في أجواء روحانية جميلة".
الـ"نيوجيه" هو أكبر وأشهر المجمعات
السكنية التي يقطنها المسلمون الصينيون

في وسط بكين ويشتهر في شارعه الرئيسي
بوجود مسجد الـ"نيوجيه" الذي يعد أحد
أقدم المساجد بالصين ويرجع تاريخه إلى
عام  979ميالديا.
أما رجل األعمال اليمني عبد الملك الحداد
الذي يعيش في مدينة قوانغتشو
بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين منذ
سنوات ،فهو يحرص بعد تمام أعماله على
تناول اإلفطار تارة مع أصدقائه الصينيين
في المساجد وتارة أخرى مع أصدقائه من
الجاليات العربية الذين يتبادل معهم عزائم
اإلفطار " .ال فرق بين الحياة في الصين
واليمن ،وفي شهر رمضان الكريم نجد
التسهيالت رائعة ونقوم بنفس الطقوس
الرمضانية ونؤدى نفس الشعائر الدينية مع
أفراد الجالية العربية واإلسالمية الكبيرة في
قوانغتشو" ،حسبما قال عبد الملك.
وحسب التقديرات يعمل اآلن نحو  30ألفا
من رجال األعمال العرب في مقاطعة
قوانغدونغ التي توصف بأنها أقدم بوابة
لتجارة الصين مع العالم الخارجي وتذخر بآثار
إسالمية تركها التجار العرب القدامى هناك

منذ أكثر من  1150عاما أثناء انتقالهم عبر
طريق الحرير البحري القديم.
ولكن بالنسبة للطالب المغربي الوافد
محمد األيوبي ( 21ربيعا) ،فهو يشتاق إلى
أهله في هذا الشهر المبارك ،ويرى أن هذا
الشعور لم يساوره قط منذ مجيئه إلى
الصين للدراسة في جامعة الدراسات الدولية
ببكين سوى في رمضان .ورغم ذلك قال
إن العالقة الجيدة التي تربطه بأصدقائه
الصينيين وتواصله معهم باستمرار تعد ميزة
في هذا الشهر الكريم ،هذا عالوة على
ذهابه في أحيان كثيرة خالل رمضان برفقة
أصدقائه الجزائريين والمغاربة واألفارقة
لتناول وجبتي اإلفطار والسحور في مطعم
إسالمي صيني يقع بالقرب من جامعته
يقدم لهم الطعام بدون مقابل.
ــ المستلزمات الرمضانية :سبل متنوعة
لشرائها في الصين
وفي الصين يعيش قرابة  25مليون مسلم.
لذا ال يتعذر الحصول على المستلزمات
الرمضانية في أنحاء الصين والسيما في

المدن الكبرى.
واألستاذة هدى غالبا ما تشتري كل ما
تحتاجه من منتجات إسالمية من مراكز
التسوق والسوبرماركت الكبرى حيث تؤكد
أن المستلزمات الرمضانية متوافرة في حي
الـ"نيوجيه" وحي الـ"سانليتون" المكتظ
باألجانب ،وخاصة التمر والعصائر التي تتوافر
بأنواع مختلفة في أرجاء بكين ألن الصينيين
يحبون شرب السوائل وهذه من العادات
الصحية لهم .و"نحن أيضا في شهر رمضان
نكثر من شرب السوائل لنتمكن من مواصلة
الصوم طوال اليوم".
ويشعر اليمني عبد الملك بوجود تسهيالت
كبيرة في استيراد المنتجات العربية ،فهناك
أكثر من سبعة محالت خاصة ببيع المنتجات
العربية في الحي الذي يقطنه .عالوة على
ذلك ،وجد خالل السنوات األخيرة سبيال
جديدا وسهال لشراء هذه المنتجات ،أال وهو
شراؤها عبر مواقع التسوق اإللكتروني
ومنها موقع "تاوباو" التابع لمجموعة
"علي بابا" التي تعتبر أكبر شركة عالمية
في مجال التجارة والخدمة اإللكترونية

وتبلغ قيمتها السوقية نحو  320مليار دوالر
أمريكي.
وقال إن الكثير من المسلمين المهاجرين
العرب في المدينة يشترون بالطريقة
التقليدية واآلن سهلت منصة "ويتشات"
على الهاتف الجوال وموقع "تاوباو" للتجارة
اإللكترونية حياة الناس كثيرا ،إذ يمكن عبرها
بيع المنتجات العربية للراغبين في شرائها
ليس في قوانغتشو فحسب وإنما في
جميع المقاطعات الصينية األخرى.
و"إضافة إلى ذلك ،فإن عملية التوصيل
الرائعة في الصين تجعل المنتج يصل إلى يد
المستهلك أينما كان داخل البالد خالل يوم
أو يومين أو ثالثة على األكثر ،وبهذا صارت
الحياة أكثر سهولة من ذي قبل" ،على حد
قوله.
ـــ تعايش متناغم مع أبناء األمة الصينية
وفي دولة غير إسالمية مثل الصين ،ال يرى
أفراد الجاليات العربية في عدم تعديل
مواعيد الدوام والدراسة صعوبة في

وباإلضافة إلى ذلك تعبر الجاليات العربية عن
تقديرها لتجاوب الصينيين مع الطقوس
الرمضانية ،حيث أشار رجل األعمال اليمني
عبد الملك أن الموظفين غير المسلمين
الذين يعملون في شركته متكيفون مع
األجواء الرمضانية لدرجة أنهم يقولون لي
"ارتح ونحن نقوم بالعمل".
وأضاف أن الشعب الصيني شعب متكيف
مع جميع العادات ،ويجد أن هناك تناغما
بين العادات العربية والصينية واحتراما
متبادال بينهما .و"هذه من المميزات الرائعة
في الشعب الصيني".
وقال محمد األيوبي إن الصينيين يتسمون
بروح التسامح المتأصلة في األفكار
والثقافات التقليدية الصينية ،مضيفا أن
أصدقائه الصينيين غير المسلمين يسألونه
عن سبب الصوم وعن شهر رمضان ،فيقوم
بشرح هذه األمور لهم لدرجة أن بعضهم ال
يتناولون أحيانا الطعام طوال اليوم حتى
يشاركونه في األفطار ليشعروا معا بأجواء
رمضان.
و"هم يجدون في ذلك بهجة" ،هكذا ختم
حديثه.

الصين تغوص عميقا في أعماق البحار
بكين (شينخوا) ال تزال أعماق البحار
تشكل هاوية من الغموض واألسرار حتى
اآلن  ،ورغم سنوات على عمليات البحث
واالستكشاف التي يقوم بها العلماء من
جميع أنحاء العالم .ولكن هذه المغامرات
لن تتوقف قبل كشف المزيد من خفايا هذا
المجهول الكبير ،وعليه؛ فإن الصينيين لن
يكونوا استثناء من ذلك.

التنقيب في أعماق البحار
تقترب بعثة التنقيب التي تستمر ألربعة
أشهر في بحر الصين الجنوبي من إكمال
مهمتها الموكلة إليها ،والتي تعتبر جزءا من
برنامج دولي الستشكاف المحيطات.
ومن بين  66عالما من  13دولة يقومون
بأعمال التنقيب على متن السفينة "جوديز
ريسوليوشن" هناك  26عالما من الجامعات
والمعاهد البحثية الصينية.

تحرز الصين تقدما كبيرا لتصبح قوة بحرية
عالمية ،حيث تقوم بدفع التكنولوجيا
واألبحاث قدما وعلى جميع الصعد.
مراقبة أعماق البحار
تعمل الصين على تأسيس شبكة مراقبة
غواصة ،وهي أول مشروع بنية تحتية
علمي وتكنولوجي على المستوى الوطني
في الميدان البحري.

على دراسة قاع بحر الصين الشرقي وبحر
الصين الجنوبي ،وجمع بيانات ليتم تحليلها
في شانغهاي.

ومن المقرر إكمال بناء هذا المشروع في
غضون خمس سنوات ،وبتكلفة إجمالية
تزيد على  2.1مليار يوان ( نحو  310ماليين
دوالر أمريكي).

كما ستعمل الشبكة أيضا على تشديد
الرقابة على البيئة والكوارث البحرية

وسيعمل الكابل الرئيسي للشبكة المذكورة

الغوص إلى أعماق البحار

لطالما حلم الصينيون بالسفر نحو السماء
والغوص في أعماق البحار لتعقب آثار
التنانين .وسعيا وراء تحقيق ذلك الحلم
الصيني ،ستقوم الغواصة الصينية المأهولة
"جياولونغ" اليوم الجمعة بغطستها الـ 150
في خندق ياب.
وأكملت "جياولونغ" المسماة تيمنا بتنين
الماء األسطوري  ،أول عملية غطس ناجحة

لها في العام  ،2009ووصلت إلى عمق
أقصى وصل إلى  7062مترا في خندق
ماريانا في يونيو .2012
كما تم قطر كل من الغواصتين غير
المأهولتين " هايلونغ  "2و "تشيانلونغ
 "1في مركز أعماق البحار الوطني في
تشينغداو في شهر فبراير الماضي.

وتم صنع الغواصات الثالثة محليا ،ولكل
منها ميزات واختصاصات محددة.
فالغواصة "هايلونغ  "2التي تحتاج إلى
سلك ُيربط مع سفينة الدعم  ،تستطيع
العمل على عمق أقصى يصل إلى 3500
متر ،أما الغواصة "تشيانلونغ  "1الالسلكية
 ،فبإمكانها العمل على عمق أقصى يبلغ
 6000متر.

ومنذ انضمامها إلى البرنامج الدولي
الستكشاف المحيطات في العام ،1998
قامت الصين بلعب دور رئيسي في عمليتي
تنقيب سابقتين في بحر الصين الجنوبي
في عامي  1999و  .2014وقام العلماء
بجمع نماذج وعينات لدراسة التغيرات
المناخية وتشكيل األحواض.
وستواصل الصين تنظيم المهمات الدولية
وتأسيس مركز جديد ألبحاث رواسب أعماق
البحار األساسية بين عامي  2018و ،2020
ومن ثم العمل على بناء جيل جديد من
سفن التنقيب في أعماق البحار.
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مطعم في غزة يقدم وجبات طعام صيني مرفقة بأعواد "هاشي" لجذب الزبائن
غزة (شينخوا) -نفذ مطعم في غزة فكرة
تقديم وجبات طعام صيني يتم تناولها بأعواد
"هاشي" الشهيرة في سابقة هي األولى
سعيا منه لجذب الزبائن في القطاع الساحلي
المكتظ.

ويقول رئيس هيئة المطاعم والفنادق
والخدمات السياحية في غزة صالح أبو حصيرة،
إن المطاعم باتت وجهة استثمار مفضلة
ألصحاب المال في القطاع في ظل شح فرض
االستثمار األخرى وتدهور وضع االقتصاد.

وحققت الفكرة رواجا ملحوظا لمطعم (كذا
ميزا) بالقرب من ساحة (الجندي المجهول) في
وسط مدينة غزة.

ويعتبر أبو حصيرة في تصريحات ل((شينخوا))،
أن الحصار وإغالق المعابر ساهما في الترويج
للسياحة الداخلية لسكان القطاع واإلقبال
على المطاعم بفعل حرمانهم من السياحة
الخارجية.

ولم يسبق للشيف المسؤول في المطعم
أحمد اقطيفان أن زار الصين لتعلم فن الطهي
هناك ،لكنه استفاد من مطالعة مواقع
إليكترونية متخصصة في كسب الخبرات الالزمة
إلنجاز عمله.

لكنه يشير إلى أن مشاريع االستثمار في
المطاعم تحمل مخاطر عالية كونها في الغالب
مشاريع صغيرة برأس مال محدود وتحظى
بإقبال جيد في أول أشهر عملها ثم تتالشي
تدريجيا.

ويقول اقطيفان وهو في الثالثينات من عمره
لوكالة أنباء ((شينخوا)) ،إنه بحث عن استحداث
قائمة طعام جديدة في المطعم ليميز إنتاجه
ويجذب الزبائن للمطعم وقد وجد مراده في
أصناف الطعام الصيني اللذيذ.

ويؤكد أبو حصيرة ،أن القطاع السياحي يساهم
بنحو  15في المائة من اقتصاد غزة بالرغم من
سوء أوضاعه بفعل الحصار وارتفاع الضرائب
على منشآته وتكبدها مصاريف تشغيلية
عالية بفعل نقص الخدمات األساسية خاصة
انقطاع الكهرباء.

وسبق أن عمل اقطيفان في عدة مطاعم في
قطاع غزة مختصة بوجبات الطعام والحلويات،
ويقول إن مبادرته إلضافة وجبات الطعام
الصيني في مكان عمله الجديد ساهمت في
جذب الكثير من الزبائن على الفور.
ويضيف أنه ال يجد صعوبات في تحضير الطعام
الصيني خصوصا الممزوج بالخضار واألرز وجبات
اللحوم واألسماك والمعكرونة ليرضي بها
أذواق الزبائن الباحثين عن كل ما هو جديد
بعيدا عن التقليد.
وتضم الوجبات الصينية التي يعدها الشيف
اقطيفان سبعة أصناف مختلفة.
وبدا الالفت أكثر من وجبات الطعام الصينية
لدى زبائن مطعم (كذا ميزا) تقديم أعوام
"هاشي" معها من أجل تناولها بديال عما
اعتادوا عليه في باقي مطاعم غزة.
ووجد الشاب عبد الله ساق الله أحد زبائن
المطعم،بعض الصعوبات في استخدام

األعواد لدى تناوله وجبة طعامه في المطعم،
لكنه أبدى سعادته بهذه التجربة األولى
بالنسبة له.
ويقول ساق الله ل((شينخوا)) ،إنه سعيد
بتوفر وجبات طعام صيني بالمضمون
وبالشكل في أحد مطاعم غزة ،مشيرا إلى أنه
رغب بشدة في تجربة ذلك مع أصدقائه فور
علمهم به.
وتقدم أعواد األكل أو الهاشي في المطعم
وفق الطرقة الصينية وهي زوج من أعواد
رفيعة ذات طول متساوي مصنوعة من
الخشب ،فيما احتاج أغلب الزبائن للتوضيح لهم
كيفية استخدام األعواد.

ويقول مسؤول المبيعات والتسويق في
مطعم (كذا ميزا) محمد المصري ،إن فكرة
إدخال وجبات الطعام الصيني مستحدثة نظرا
للفجوة الموجودة في قطاع غزة كون أن
أغلب المطاعم توفر األكالت الشرقية والغربية.
ويضيف المصري ل((شينخوا)) ،أن إدارة
المطعم سعت للتميز عن بقية المطاعم
األخرى من خالل إضافة الوجبات الصينية لبقية
أنواع الطعام المعتادة وتوفير أعوام الهاشي
الشهيرة لتناولها.
وسبق للمصري أن تعرف على الطعام الصيني
للمرة األولى خالل زيارته دولة اإلمارات العربية

المتحدة ،ويقول إنه ظل يحتفظ بمذاقه
اللذيذ ما دفعه القتراح إضافتها على إدارة
المطعم التي استحسنت الفكرة.
ولزبائن وجبات الطعام الصيني يوفر المطعم
سماع بعض األغاني الصينية المشهورة ،كما أن
إدارته تدرس إضافة بعض أنواع الديكور الصيني
الحقا ليتناسب مع ما يقدم من طعام صيني.
ويضيف المصري عن ذلك "نستغل إتاحة تجربة
فريدة من نوعها لسكان قطاع غزة الذين
أغلبهم لم يسبق لهم زيارة الصين والتعرف
على حضارتها التاريخية وتراثها وهو ما يسعدنا
في الترويج أكثر للمطعم".

وتعتقد إدارة المطعم ،أن مبادرتها من شأنها
أن تميز المطعم ولو نسبيا لدى الزبائن في ظل
المنافسة الحادة الموجودة بين المطاعم في
قطاع غزة بالنظر إلى انتشارها القياسي.
وفي شوارع مدينة غزة يسهل مالحظة
ازدياد عدد المطاعم الجديدة فيها وهي
زيادة تؤكدها بلدية غزة التي منحت بحسب
إحصائيات صادرة عنها تراخيص منذ بداية العام
الجاري ل  195مطعما جديدا.
ويدفع هذا التزايد في انتشار المطاعم
الجديدة بمزيد من المنافسة بينها لجذب
الزبائن في قطاع غزة المكتظ بنحو مليون
و 800ألف نسمة.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع
غزة منذ منتصف عام  2007إثر سيطرة حركة
المقاومة اإلسالمية (حماس) على األوضاع
فيه بالقوة بعد جوالت اقتتال مع القوات
الموالية للسلطة الفلسطينية.
وحذرت منظمات دولية وحقوقية مرارا ،من
أن استمرار الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة
يترك تداعيات توصف بالكارثية على األوضاع
االقتصادية والتجارية فيه ويؤثر سلبا على
المستوى المعيشي لسكانه.
وسبق أن رصد البنك الدولي قبل أسابيع
وصول نسبة البطالة في صفوف سكان قطاع
غزة البالغ عددهم زهاء مليون و 800ألف
نسمة إلى  43في المائة وهي نسبة تعتبر
قياسية على مستوى العالم.

الصين في طليعة االنتقال العالمي للطاقة
بكين (شينخوا) عندما حاولت شركة
النزاتيش  ،التي تحول غاز النفايات
الصناعية إلى وقود ومنتجات كيماوية،
جلب التكنولوجيا إلى السوق ،سعت إلى
إقامة شراكات في الواليات المتحدة،
ولكن دون جدوى.

ما يزيد على  40بالمائة من إجمالي
مبيعات السيارات الكهربائية في جميع
أنحاء العالم .وأكثر من ضعف المبلغ
المباع في الواليات المتحدة ،وفقا
لتقرير وكالة الطاقة الدولية.
وفي الوقت نفسه ،تسعى الصين أيضا
بنشاط وراء الخبرات العالمية في هذا
المجال في حين تشارك تجربتها مع
العالم.

وكان بدء تشغيل الطاقة الحيوية قد
حصل على دعم من بعض الشركات
الصناعية في الصين ،حيث أنشأت
مجموعة باوستيل ومجموعة شوقانغ،
مصنعان رئيسيان للصلب في البالد،
مشاريع مشتركة مع النزاتيش  ،ووضعتا
األساس لتسويق الشركة.

وخالل اجتماعه مع وزير الطاقة
األمريكي ريك بيري في بكين ،قال نائب
رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ
قاو لي إنه يأمل في أن تعزز الدولتان
التعاون في مجاالت الوقود األحفوري
والطاقة المتجددة من أجل الدفع
المشترك لالنتقال إلى الطاقة النظيفة
والمساهمة في التنمية المستدامة
للطاقة العالمية.

ومنذ ذلك الحين ،انضم الشركاء
العالميون إلى هذه المشاريع ،من أجل
جمع المزيد من األموال للشركة ،األمر
الذي قد يساعد في فوزها بجوائز
عالمية في مجال الطاقة النظيفة.
وقال أندرو تشونغ ،الشريك العام
السابق في شركة خوسال فينتوريس،
مستثمر مبكر في شركة النزاتيش،
إنه بدون المشاركة المبكرة لعمالقي
الصلب الصينيين ،لم تكن هناك أدنى
فرصة لتسويق هذه التكنولوجيات.
ويدفع حماس الصين للطاقة النظيفة
التحول العالمي نحو مستقبل منخفض
الكربون ،حيث تلعب الصين دورا متزايد
األهمية في ابتكار التكنولوجيا النظيفة
العالمي بفضل استثمارات القطاعين
العام والخاص والتزامها بالتعاون.
وخالل

السنوات

القليلة

الماضية،

شهدت الصين مزيدا من االستثمارات
واإلنشاءات في مجال الطاقة المتجددة
بالمقارنة مع أية دولة أخرى في العالم،
وفقا لتقرير صدر عن البنك الدولي.
وتزايدت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
بسرعة في الصين ،إذ تسعى البالد إلى
التحول من استهالك الطاقة القائم
على الفحم إلى نموذج أكثر اعتمادا
على الطاقة النظيفة.

وقال عدنان أمين ،المدير العام للوكالة
الدولية للطاقة المتجددة ،لوكالة
أنباء ((شينخوا)) على هامش اجتماع
للطاقة النظيفة عقد في بكين أخيرا
إن" تطوير تكنولوجيا الطاقة النظيفة
في الصين كان ملحوظا في السنوات
الماضية".
وأضاف "أن هذا له أيضا فائدة عالمية

ألن هذا الحجم من االستثمار في
التكنولوجيا واإلنتاج والتصنيع أدى إلى
انخفاض كبير في األسعار".
وتعتزم الصين استثمار  2.5تريليون
يوان (حوالي  368مليار دوالر أمريكي)
في مشروعات الطاقة المتجددة خالل
الفترة  ،2020-2016مما يخلق أكثر من
 1.3مليون وظيفة في هذا القطاع،
وفقا لما ذكرته مصلحة الدولة للطاقة.

وبفضل التعهد الرسمي ،اقتربت الفرصة
من القطاع الخاص .وشهدت شركات
صناعة السيارات الكهربائية في الصين
مثل بي واي دي نموا في المبيعات،
بالمقارنة مع المنافسين الدوليين بما
في ذلك تسال ونيسان.
وكانت الصين أكبر سوق للسيارات
الكهربائية في عام  ،2016إذ سجلت

كما أعرب حاكم والية كاليفورنيا
جيري براون عن اهتمامه بالتعاون
مع المسؤولين والشركات الصينية
خالل زيارته األسبوع الماضي ،قائال إن
الخبرة الصينية في مجالي تكنولوجيا
البطاريات والسيارات بدون انبعاثات
يمكن أن تساعد كاليفورنيا في دفع
الطاقة النظيفة.
وقال أمين إن مبادرة الحزام والطريق،
التي اقترحتها الصين في عام ،2013
ستعزز التعاون العالمي في مجال
الطاقة النظيفة ،وستخلق نظام طاقة
مترابط في جميع أنحاء العالم.
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الصين في صور

منظر حديقة المعبد السماوي في العاصمة الصينية بكين

(معبد "بايما" ,أول معبد بنته السلطات الصينية في التاريخ (68م

راقصات يقدمن عروضا رائعة من رقصات فونغيانغ لطبل الزهور التقليدية

معرض فني للموسيقي الكالسيكية في بكين

طيور أوز عراقي وسط الثلوج شمالي الصين

كهوف "لونغمن" الصخرية في مدينة لويانغ القديمة

