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السفير الصيني :ال شروط سياس ّية نفرضها
على لبنان في مشاريع "الحزام والطريق"

متسكا مببدأ االحرتام املتبادل واملنفعة املتبادلة
وانطالقا من مصلحة البلد والشعب.

ترتكز العالقة بني لبنان والصني عىل اسس متينة وصداقة رسختها  50عاما من العالقات الديبلوماسية والتعاون االقتصادي
والتجاري بني الجانبني ،حيث تحتل الصني املركز االول يف قامئة الدول التي يستورد منها لبنان
تقدم السوق اللبنانية العديد من الفرص
اىل املستثمرين الصينيني ،خصوصا يف قطاع
التكنولوجيا والصناعات االسرتاتيجية والبنى
التحتية والطاقة واملوارد الطبيعية والقدرات
االنتاجية واالنشطة التجارية .اخريا ،انهت رشكات
صينية استطالعا اوليا يف السوق اللبنانية يف
خصوص جدوى االستثامر يف قطاعي التكنولوجيا
والنفط.
بدأت العالقات التجارية اللبنانية  -الصينية يف
العام  1955حيث تم توقيع اول اتفاقية تجارية
بني البلدين .وقد شهدت العالقات التجارية تطورا
كبريا ،فاصبحت الصني اكرب رشيك تجاري للبنان،
اذ بلغت قيمة الصادرات الصينية اىل لبنان يف
العام  2018نحو  2مليار دوالر اي ما ميثل نحو
 10يف املئة من اجاميل الواردات ،بينام بلغت قيمة
الصادرات اللبنانية اىل الصني حواىل  464مليون
دوالر اي  5.11من اجاميل الصادرات.
من مظاهر التعاون بني لبنان والصني ،انضامم
لبنان يف  26حزيران  2018اىل البنك االسيوي
لالستثامر يف البنى التحتية ( )AIIBبعد موافقة
مجلس محافظي البنك عىل الطلب الذي كان
مقدما اليه .ان انضامم لبنان اىل هذا البنك الذي
سيكون للصني فيه اكرب مساهمة بحصة تبلغ
حواىل  50يف املئة ،سيسمح له بأن يستفيد من
مصادر متويل جديدة ،نظرا اىل السيولة الكبرية
التي يتمتع بها ولقدرته عىل متويل مشاريع بنيوية
مهمة.
يف هذه املقابلة مع السفري الصيني يف لبنان تشيان
مينجيان اضاءات وافية عىل التعاون اللبناين -
الصيني.

اىل لبنان يف العام  1998وبدأت العمل يف سفارة
الصني لدى لبنان .لبنان هو املحطة االوىل ملسرييت
الديبلوماسية ،فعندي عالقة خاصة مع بلدكم.
يرشفني ان اعود اىل لبنان يف هذا العام ،واشغل
منصب السفري الصيني الـ 14لديه .اتطلع اىل
العمل مع االصدقاء اللبنانيني من االوساط
املختلفة لدفع تطور عالقات الصداقة بني الصني
ولبنان اىل االمام بشكل مطرد.

■ تصادف العام الجاري الذكرى الخمسون القامة
العالقات الديبلوماسية بني لبنان والصني يف 9
ترشين الثاين  1971ما الذي سيميز هذه الذكرى؟
□ يف  9ترشين الثاين من العام  1971اقيمت
العالقات الديبلوماسية بني الصني ولبنان عىل
مستوى السفراء رسميا .عىل مدى الخمسني عاما
املاضية ،ظل البلدان يتبادالن الدعم ويواصالن
ترسيخ الثقة السياسية .كام حافظ البلدان عىل
التنسيق االيجايب يف الشؤون الدولية واالقليمية
وتوصال اىل توافقات عديدة .ظل الجانب الصيني
يدعم جهود الجانب اللبناين يف صيانة سيادته
واستقالله وسالمة اراضيه ويدعم الشعب اللبناين
يف اختيار طريق التنمية بارادة مستقلة .قدم
الجانب اللبناين الدعم القوي يف ما يتعلق باملصالح
الجوهرية والهموم الكربى للجانب الصيني،
وتعمق التعاون العميل بني البلدين باستمرار.
ظلت الصني من اكرب الرشكاء التجاريني للبنان
لسنوات عديدة متتالية .ومنذ فرتة طويلة ،استمر
الجانب الصيني يف املشاركة الفعالة يف عمليات
حفظ السالم التابعة لالمم املتحدة يف جنوب لبنان
وتقديم مساعدة من دون اي رشوط سياسية اىل
الجانب اللبناين عرب القنوات الثنائية واملتعددة
■ سعادة السفري عملت لفرتة زمنية يف سفارة الطرف.
جمهورية الصني يف بريوت ،هل تخربنا عنها وعن
مسارك الديبلومايس بشكل عام؟
■ انضم لبنان اىل مبادرة الرئيس يش جني بينغ
□ بعد التحاقي بوزارة الخارجية الصينية ،اتيت "الحزام والطريق" يف العام  2017ما جديدها؟

□ يعترب لبنان رشيكا طبيعيا للصني يف البناء
املشرتك لـ"الحزام والطريق" وقوبلت مبادرة
"الحزام والطريق" بتجاوب ايجايب من مختلف
االوساط يف لبنان منذ طرحها ومل تنقطع
املشاورات والتواصل بشان التعاون الثنايئ يف اطار
مبادرة "الحزام والطريق" .يف العام  ،2017وقعت
الحكومتان "مذكرة تفاهم يف شأن التعزيز املشرتك
لبناء الحزام االقتصادي لطريق الحرير وطريق
الحرير البحري للقرن الحادي والعرشين" رسميا.
وقام وزراء من الحكومة اللبنانية ومسؤولون من
املؤسسات املالية ورجال اعامل ،بزيارة الصني
مرات عدة ،املني يف تعزيز التبادل مع الجانب
الصيني .من الجانب الصيني ،بعث املجلس
الصيني لتنمية التجارة الدويل وفدين عىل رأسهام
رئيس املجلس لزيارة لبنان لبناء منصة للتعاون
والتواصل بني الرشكات للجانبني .يف العام ،2019
وقعت الحكومتان "اتفاقية التعاون االقتصادي
والفني بني حكومة جمهورية الصني الشعبية
وحكومة الجمهورية اللبنانية" وتخصص املنحة
لهذه االتفاقية يف تنفيذ مرشوع املعهد الوطني
اللبناين العايل للموسيقى ،ومناقشة تنفيذ مشاريع
تنموية تعاونية اخرى تتفق عليها الحكومتان .يف
العام  ،2020وقعت الحكومتان اتفاقية حول تبادل
انشاء مراكز ثقافية .يعترب املعهد الوطني اللبناين
العايل للموسيقى واملركز الثقايف الصيني ببريوت
من املشاريع الثقافية الرئيسية يف اطار البناء
املشرتك لـ"الحزام والطريق" بني الصني ولبنان.
التزم الجانب الصيني دامئا مبدأ "التشاور والتشارك
والتقاسم" لتعزيز التعاون يف مرشوعات "الحزام
والطريق" مع لبنان ،ولن يفرض الرشوط السياسية
عىل التعاون مع لبنان .كام يرص الجانب الصيني
عىل احرتام سيادة لبنان وارادته وااللتزام بالقواعد
الدولية ،ولن يقف مع طرف بعينه ضد طرف آخر.

■ تحتل الصني املركز االول يف قامئة الدول التي

السفري الصيني يف لبنان تشيان مينجيان.

يستورد منها لبنان ،فضال عن املساعدات املالية،
كيف ميكن ان تساعد لبنان وسط حصار خليجي
شبه محكم عىل بلدنا؟ وماذا عن تطوير الواردات
الصينية من لبنان؟
□ يف السنوات االخرية ،ظل التعاون االقتصادي
والتجاري بني الصني ولبنان يتطور عىل نحو مستقر
ويشهد هيكل التبادل التجاري تحسنا مطردا .تقوم
الحكومتان والجمعيات املعنية بتشجيع صادرات
املنتجات اللبنانية املميزة اىل الصني ،وتشارك
العديد من الرشكات اللبنانية بنشاط يف معرض
الصني الدويل للواردات ومعرض "كانتون" ومعرض
الصني والدول العربية ومعرض الصني الدويل
لتجارة الخدمات ،ومعارض تجاري صينية اخرى
لتزويد املستهلكني الصينيني منتجات لبنانية تتميز
بالخصائص والقدرة التنافسية القوية .يف العام
 ،2019ظهر جناح لبنان الول مرة يف معرض الصني
الدويل للواردات .ويف العام  ،2020انضمت غرفة
التجارة والصناعة والزراعة يف زحلة والبقاع اىل
برنامج الرشكاء العامليني ملعرض "كانتون" .نشجع
الجانب اللبناين عىل مواصلة تعزيز التسويق يف
االسواق الصينية من خالل قنوات متعددة من
اجل زيادة سمعة املنتجات اللبنانية املميزة

يجب احترام الدور
القيادي للحكومة السورية
في مكافحة االرهاب

وجاذبيتها ،مثل زيت الزيتون والنبيذ والصابون
والشوكوال بني املستهلكني الصينيني.
■ يف ايلول  ،2018تم التوقيع عىل مذكرة تفاهم
حول الرتويج املشرتك للتعاون يف اطار الحزام
االقتصادي ماذا يعني ذلك؟
□ حافظت الصني ولبنان عىل االتصاالت االيجابية
حول تعزيز التعاون العميل علام ان الجانبني لديهام
ارادة سياسية مشرتكة .السباب عدة ،ال يوجد للصني
حاليا مرشوع استثامري كبري يف لبنان .رغم ذلك ،انا
عىل ثقة بأن التعاون العميل بني الجانبني سيحقق
بالتاكيد نتائج ايجابية طاملا يواصل الجانبان دفع
املشاورات واملناقشات بعد انتهاء جائحة كورونا

■ ما هو الدور الصيني حاليا يف سوريا ،جارة
لبنان ،يف السياسة واالستثامر ،وقد عينتم مبعوثا
خاصا فيها؟
□ ظل الجانب الصيني ملتزما صيانة سيادة
جميع الدول واستقاللها وسالمة اراضيها ،مبا يف
ذلك سوريا ،كام نرفض تدخال غاشام يف الشؤون
الداخلية السورية .يف متوز هذا العام ،طرح
مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ
يي مبادرة صينية ذات نقاط اربع لحل املسألة
السورية خالل زيارته يف سوريا ،هي:
اوال ،التمسك باحرتام سيادة سوريا ووحدة
اراضيها .يجب احرتام خيار الشعب السوري
والتخيل عن وهم تغيري النظام ،يجب ترك الشعب
السوري ليقرر املستقبل واملصري لبالده.
ثانيا ،التمسك باولوية معيشة الشعب وترسيع
وترية اعادة االعامر .ان الحل الجذري لالزمة
االنسانية يف سوريا يكمن يف الرفع الفوري لكل
العقوبات االحادية والحصار االقتصادي املفروض
عىل سوريا .يجب احرتام السيادة السورية يف
عمليات املساعدات االنسانية الدولية ورضورة
التشاور والتنسيق مع الحكومة السورية.
ثالثا ،التمسك مبكافحة االرهاب عىل نحو فعال.
يجب مكافحة كل املنظامت االرهابية املدرجة
يف قامئة مجلس االمن وعدم مامرسة املعايري
املزدوجة .يجب احرتام الدور القيادي للحكومة
السورية يف مكافحة االرهاب ورفض التحريض عىل
االنقسام بني الشعوب باستغالل مكافحة االرهاب.
رابعا ،التمسك بالحل السيايس املتسم بالتسامح
واملصالحة ،اذ يجب دفع عملية الحل السيايس
التي يقودها الشعب السوري وحل الخالفات بني
مختلف االطراف عرب الحوار والتشاور ،مبا يريس
اساسا سياسيا متينا لالمن واالمان الدامئني والتنمية
والنهضة يف سوريا.
يقدر الجانب الصيني الجهود الكبرية التي
يبذلها الجانب اللبناين يف استقبال النازحني
السوريني ،ويحرص عىل الحفاظ عىل التبادل
مع االطراف املعنية ،مبا يف ذلك لبنان لحشد
قوة مشرتكة للدفع بايجاد حل شامل للمسألة
السورية عىل نحو فعال.
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