سياحة مدن

سنغافورة أفضل الوجهات السياحية األسيوية طبيعة
خالبة و جودة الحياة والسياحة
توفيق نعوم  -مسقط
الحديقة الصينية
..سانغافورة

فرضت سنغافورة نفسها في موقع قوي لقيادة النمو السياحي العالمي في آسيا سنة
 2011بحيث ستستقطب سياحة األثرياء من السياح ،وذلك بناء على التصريحات التي
السيد إس إس�واران ،وزير التجارة والصناعة والتعليم في سنغافورة ،متوقعا
أدلى بها
ّ
أن يزور سنغافورة بين  12إل��ى 13مليون زائر في العام  .2011وصلت السياحة
السنغافورية إلى هذا المستوى الجيد نظ ار لما تتوفر عليه من أجناس سياحية متنوعة،
وخدمات ذات جودة عالية ،واستراتيجية هادفة جعلت هذا البلد األسيوي الصغير يحمل
شعلة السياحة في آسيا.وفي هذه الورقة سنعطي للقارئ الوفي وللسائح المهتم ،نبذة
موجزة عن سنغافورة تلخص كل الجوانب التاريخية والطبيعية والتراثية والسياحية لهذا
البلد.

مركز سنغافورة بالليل

قطار وسط المدينة

سنغفورة جمهورية صغيرة في جنوب ال���دول األق��ل ف��س��ادا ف��ي العالم .اسم
ماليزيا ،و عدد سكانها هو خمسة ماليين ،سنغافورة مركب من "سنغا" و"بورا"
 80%منهم من الصينيين ،و 14%من وتعني مدينة األسد.
الماالي ،و 8%من الهنود ،و 1%من
األور-أس��ي��وي��ي��ن والهنود األسيويين التاريخ يحكي
والقوقازيين الوافدين للعمل أو للدراسة..
تبلغ مساحته  710،3كلم .2ويبلغ طول ما بين القرنين السادس عشر وبداية
سواحلها  180كلم .وتعتبر سنغافورة القرن التاسع عشر كانت الجزيرة موقعا
ثاني دولة في العالم من ناحية الكثافة ل�لإم��ب��راط��وري��ة "ال��س��ري��ف��ي��ج��اي��ا
السكانية بعد موناكو .وتحتل جودة الحياة السومطرية" ، ،وكانت سنغافورة جزءا
فيها الدرجة األول��ى أسيويا و الحادية من سلطنة جوهر في  ،1613أحرق
عشرة عالميا.كما تصنف واح��دة من المقاتلون البرتغال المستوطنة عند مصب
إحدى البحيرات في
سنغافورة

منتجع سياحي

شارع يؤدي إلى مركز المدينة

األسد السمكة معلمة سياحية

نهر سنغافورة وغرقت الجزيرة في بريطانية سنة 1824م.
ال��ظ�لام خ�لال قرنين .بعدما استقر
المستكشف البريطاني توماس ستامفورد احتالل اليابان لسنغافورة
رافلز في الجزيرة الرئيسية لسنغافورة احتلت اليابان مااليا ،وبلغت ذروتها في
في  28يناير  ،1819تأكد من أنها م��ع��رك��ة س��ن��غ��اف��ورة .ح��ي��ث استسلم
مركزا تجاريا استراتيجيا لجنوب شرق البريطانيون بعد أسبوع  ،واحتل الجنرال
آسيا ،مما جعله يوقع معاهدة مع السلطان الياباني تومويوكي ياماشيتا في 15
حسين شاه جوهر نيابة عن شركة الهند فبراير  1942ال��ق�لاع المنيعة من
الشرقية البريطانية في  6فبراير  1819سنغافورة .حيث أق��ر رئيس وزراء
لتطوير الجزء الجنوبي من سنغافورة بريطانيا ونستون تشرشل بأن االستسالم
كمستوطنة ومركز تجاري ثم مستعمرة "أسوأ كارثة وأكبر استسالم في تاريخ

بريطانيا".وأدت الحرب العرقية بعد ذلك
إل��ى مذبحة تشينغ س��وك ،م��ات فيها
 25000شخص .ولم يستعد البريطانيون
الجزيرة إال في  12سبتمبر  ،1945بعد
انتهاء الحرب العالمية الثانية .وفي
أغسطس سنة  1963أعلنت سنغافورة
االستقالل عن بريطانيا من طرف واحد،
وانضمت بعدها إلى االتحاد الفيدرالي
الماليزي في سبتمبر  1963تم طردت
منه بعد عامين.
التعاون الخارجي
تعتبر سنعافورة عضوا في األمم المتحدة

والكومنولث واآلس��ي��ان وحركة عدم
االنحياز ،ولها  175سفارة وتمثيلية في
الخارج على الرغم من أنها ال تحتفظ
بلجان عليا أو سفارات في العديد من تلك
البلدان .وعالقاتها جيدة مع العديد من
الدول األوروبية ،مثل فرنسا وألمانيا
والمملكة المتحدة .وتشارك مع األخيرة
ف��ي ترتيبات دف���اع ال��ق��وى الخمسة
( )FPDAإلى جانب أستراليا وماليزيا
ونيوزيلندا .وتحتفظ بعالقات طيبة مع
الواليات المتحدة التي تنظر إليها على
أنها قوة استقرار في المنطقة لموازنة
ال��ق��وى اإلقليمية .طبعت سنغافورة
المركز السياحي بالمدينة

قنطرة خاصة
بالراجلين

مركب رياضي سنغافورة

مسجد السلطان-
سنغافورة

ملعب فوق الماء

المعبد الصيني في سنغافورة

عالقاتها مع جمهورية الصين الشعبية
بعد انفتاحها في ع��ام  .1978حيف
أقامت اتفاقيات تجارية متينة معها،
بالرغم من أنها تحافظ على عالقات
دبلوماسية مع جمهورية الصين في
تايوان.
طبيعة و سياحة واقتصاد
األرض المنخفضة المستوى بوجه عام،
و التالل المنتشرة في الشمال الغربي ،و
قمم الجبال التي ال يتعدى أعالها 177

متراً في الجنوب الشرقي ،والمجاري
الصغيرة من تلك الجبال إلى الجنوب
الشرقي ،والغابات التي تغطي كثيراً من
سواحلها ،و بعض تاللها ،والمناخ
اإلستوائي ال��رط��ب ،وم���زارع علمية
واسعة للمطاط وجوز الهند ،والفواكه
المدارية .تلك هي المؤهالت الطبيعية
التي جعلت من سنغافورة منتجعات
ت��غ��ري السائح لما تتوفر عليه من
مواصفات هائلة ومغرية ،وبالتالي
المساهمة في تحفيز السياحة البيئية

فندق باطو الباخرة سنغافورة

مركز المدينة

ألف��ض��ل بلد سياحي أس��ي��وي حسب وتصنيع األدوي���ة وال��م��واد الغذائية
الخبراء .ويتجلى ذلك في بعض األرقام المصنعة وال��م��ش��روب��ات ،ومنتجات
منها :تساقطات المطرية السنوية  2342المطاط وإصالح السفن.
مم ،معدل درجة الحرارة القصوى 31
°م ،معدل درجة الحرارة الدنيا ° 25م .معلومات لسياح سنغافورة
المطبخ السنغافوري مستمد من البلدي،
معدل نسبة الرطوبة .% 84
سنغافورة هي أهم محور اقتصادي في ومتأثر باختالف وتعدد ثقافات المطبخ
منطقة جنوب شرقي آسيا .كما يفترض البريطاني و الصيني والهندي والماليزي
أن مطاراتها وموانئها وشبكات طرقها واإلندونيسي والتاميلي .وأهم أنواع
من بين األفضل في العالم .و اقتصادها وصفات المائدة السنغافورية :الساتاي،
مبني على النظرية العلمية الحديثة .حيث ناسي ليماك ،سرطان تشيلي ،دجاج
يشمل اإللكترونيات والخدمات المالية ،بالرز هيناني .وباإلضافة إلى السياحة
ومعدات حفر آبار النفط ،وتكرير النفط البيئية تشتهر سنغافورة بالسياحة الثقافية
باب مصجد سنغافورة

منتجع جيروند بيرد بارك

نهر سنغافورة

جناح من مطار سنغافورة

مما جعلها مركزا للفنون والثقافة في
المنطقة ،وتتجلى جهودها المبذولة في
ذل��ك ،ببناء إسبالند مركز من أعلى
درجات الفنون المسرحية الذي افتتح في
 12أكتوبر عام  .2002كما تنظم عدة
مهرجانات أهمها :مهرجان فنون
سنغافورة ،وهو الحدث السنوي المنظم
من ط��رف المجلس الوطني للفنون.
ومسابقة جينيه العالمية للبالية ،المسابقة
ذات الشهرة ف��ي البالي الكالسيكي
والمنظمة من طرف األكاديمية الملكية
ل��ل��رق��ص .ك��م��ا للسياحة الترفيهية
والرياضية نصيب وافر في سنغافورة

نذكر منها :اإلبحار والتجديف والتزلج
على الماء ،والغوص في أماكن مخصصة
لذلك مثل جزيرة بوالو .Hantu
أما البنيات التحتية السياحية ووسائل
النقل المتوفرة فحدث وال حرج ،حيث
توجد ترسانة من الفنادق الحديثة المتسمة
بالجودة والخدمة العالية ومطاعم تقدم
كل أن��واع الطبخ المحلي والعالمي،
وأماكن ترفيهية للعائالت واألف��راد .و
يعبر خطان للسكة الحديدية ( 70كم)
منطقة وسط المدينة يربطان  42محطة
م � ًع��ا .وت��ص��ل ق���درة استيعابها إلى
 800.000راكب يوميًا .وهناك خطوط

مواصالت متطورة تؤمن النقل
الدولي منها خط السكك الحديدية
الرابط سنغافورة بماليزيا .بينما
يعد مطار تشانجي الدولي ،في
الطرف الشرقي للجزيرة ،المطار
ال��رئ��ي��س��ي وواح����� ًدا م��ن أح��دث
المطارات في العالم .حيث تقوم
حوالي  50شركة طيران برحالت
جوية إلى أكثر من  100مدينة في
أكثر من  50دولة حول العالم.

سنغافورة من بعيد

خريطة سنغافورة

