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خليل الشقاقي

أعضاء فريق العمل الياابن-الفلسطيين املشرتك

السيد توشيا آيب ،املمثل الرئيسي جلايكا يف فلسطي
السيد حممد دراغمة ،مدير مكتب الشرق يف فلسطي
د .علي اجلرابوي ،أستاذ يف جامعة بريزيت ومدير مركز إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية
السيد رجا اخلالدي ،املدير العام ملؤسسة ماس ،معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطين
د .عبد الناصر مكي ،عمل سابقاً مع جايكا
د .إيكو نشيكيدا ،أستاذة يف دائرة القانون والعلوم السياسية يف جامعة كيو
السيدة توموكو أوجي ،حمررة وكاتبة رئيسية يف جريدة مينيتشي
السيد عمر شعبان ،مؤسس ومدير مؤسسة ابلتنك يف قطاع غزة
د .خليل الشقاقي ،مدير املركز الفلسطين للبحوث السياسية واملسحية يف رام للا
د .هريويوكي سوزوكي ،أستاذ يف جامعة طوكيو
د .ريوجي اتتياما ،أستاذ يف أكادميية الدفاع الوطن يف الياابن
السيد كوهي تسوجي ،مراسل هيئة اإلذاعة الياابنية يف واشنطن يف الوالايت املتحدة

أوراق وتقارير صادرة عن فريق العمل الفلسطيين-الياابن املشرتك
أوراق خلفية مت إعدادها للورشة األوىل:
• حممد دراغمة ،الياابن كما تراها الصحافة الفلسطينية:كيف تنظر الصحافة ووسائل التواصل االجتماعية الفلسطينية للثقافة واألدب والتكنولوجيا
واالقتصاد الياابن والعالقات الفلسطينية-الياابنية
• عبد الناصر مكي ،تقوية املبادرة الياابنية " ممر للسالم واالزدهار“ :الياابن وغور األردن
• عمر شعبان ،الدور الياابن التنموي يف قطاع غزة ،اجلهد التنموي يف ظل االنقسام وإمكانيات تعزيزه يف ظل تعاون مع اجملتمع املدن والقطاعات اإلنتاجية
• خليل الشقاقي ،انطباعات اجلمهور الفلسطيين عن الياابن ،نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيين
PCPSR, Japan in the Middle East, 2017-2021: The Palestinian-Israeli Peace Process and
)Palestinian-Japanese Relations (excerpts from Japan’s MOFA Bluebook

•

PCPSR, Official PA-PLO Positions on Japanese-Palestinian Relations: recent statements
on the Palestinian-Israeli Peace Process and Palestinian-Japanese Relations

•

تقارير مت إعدادها للورشة الثانية:
• خليل الشقاقي ،العالقات الياابنية-الفلسطينية :مراحل اترخيية ابلتطورات الرئيسية خالل اخلمسني عاماً املاضية

تقارير حول مداوالت فريق العمل املشرتك:
• تقرير مبداوالت الورشة األوىل لفريق العمل الفلسطيين-الياابن املشرتك ،كانون اثن (يناير) 2022
• تقرير مبداوالت الورشة الثانية لفريق العمل الفلسطيين-الياابن املشرتك ،آذار (مارس) 2022

تقارير أخرى:
The Future of the Middle East Peace Process: Policy Recommendations produced by the
Middle East Study Group, Headed by Dr. Ryoji Tateyama, Professor Emeritus, National Defense
Academy of Japan, Organized by The Japanese Institute of International Affairs
Government of Japan, Japan’s assistance to the Palestinians
Government of Japan, JAIP: Jericho Agro-Industrial Park

العالقات الياابنية-الفلسطينية:
مراحل اترخيية ابلتطورات الرئيسية خالل اخلمسني عاماً املاضية
يعد اقتصاد الياابن ،الذي يبلغ عدد سكانه  126مليون نسمة والناتج احمللي اإلمجايل  5.4تريليون دوالر ،اثلث أكرب
اقتصاد يف العامل بعد الوالايت املتحدة والصي .ويربز السرد التايل نقاط التحول الرئيسية يف العالقات الفلسطينية الياابنية
خالل السنوات اخلمسي املاضية .ولكنه يبدأ مبقدمة قصرية تصف املصاحل الرئيسية للياابن يف الشرق األوسط ومواقفها
السابقة فيما يتعلق بفلسطي واملخططات الصهيونية.
مقدمة:
يف أوائل القرن العشرين ،ترك التحالف األجنلو-ايابين ( )1923-1902أتثريه على موقف الياابن فيما يتعلق ابلتطورات
الفلسطينية احليوية .وقفت الياابن إىل جانب فكرة إنشاء وطن قومي يهودي يف فلسطي بعد وقت قصري من إعالن
الربيطانيي وعد بلفور يف عام  .1917كما أيدت احلكومة الياابنية االنتداب الربيطاين يف عصبة األمم ،الذي فتح الطريق
أمام هجرة اليهود واستيطاهنم .بي عامي  ،1945-1917كانت احلكومة الياابنية داعمة للمشروع الصهيوين.
يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية ،كانت مصاحل الياابن يف الشرق األوسط اقتصادية يف معظمها ،ولكن حتالفها مع
الوالايت املتحدة أضاف اعتبارا سياسيا مهما .وعالوة على ذلك ،أدى وضع الياابن الدويل واإلقليمي بعد احلرب وتغيرياهتا
الداخلية إىل زايدة الرتكيز على التعاون مع األمم املتحدة وغريها من البلدان اآلسيوية .وقد أدت هذه الديناميكيات ابلياابن يف
عام  1952إىل االعرتاف بدولة إسرائيل .ولكن املؤمتر اآلسيوي األفريقي األول ،الذي عقد يف ابندونج إبندونيسيا يف عام
 ،1955كان فرصة للياابن لتطبيع عالقاهتا مع جرياهنا .وقد بلور املؤمتر إمجاعا يف الرأي حول حقوق الفلسطينيي وتنفيذ
كافة قرارات االمم املتحدة ذات العالقة .وجاء يف البيان اخلتامي أنه "نظرا للتوتر القائم يف الشرق األوسط ،الناجم عن
الوضع يف فلسطي وخطر ذلك التوتر على السالم العاملي ،أعلن املؤمتر اآلسيوي األفريقي دعمه حلقوق الشعب العريب
الفلسطين ودعا إىل تنفيذ قرارات األمم املتحدة بشأن فلسطي وحتقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" .وصوتت الياابن
لصاحل القرار.
الجدول التاريخي للتطورات:
السبعينيات:

بيان نيكايدو ،تشرين الثان/نوفمرب  :1973أعلن كبري أمناء جملس الوزراء سوسومو نيكايدو رمسيا عن سياسة ايابنية جديدة
فيما يتعلق ابلصراع العريب -اإلسرائيلي .وعكست السياسة اجلديدة إعادة تقييم الياابن لعالقاهتا مع العامل العريب بعد احلظر
النفطي العريب الذي تعامل معها كدولة "غري صديقة" .وقد عرب البيان عن ثالثة مواقف سياسية:
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 )1أتييد حق الفلسطينيي يف تقرير املصري ودعم تنفيذ قرار جملس األمن رقم .242
 )2عدم جواز حيازة واحتالل أراض الغري ابلقوة ،وانسحاب القوات اإلسرائيلية من مجيع األراضي احملتلة ،واحرتام
"السالمة اإلقليمية جلميع الدول كشروط سالم ضرورية.
 )3حتذير إسرائيل من أن الياابن قد تعيد النظر يف سياستها جتاه الصراع إذا مل تنسحب من األراضي احملتلة.
ميثل بيان نيكايدو أول تصريح تتخذ فيه الياابن صراحة موقفا سياسيا بشأن قضية إسرائيل/فلسطي
التصويت لصاحل انضمام منظمة التحرير الفلسطينية يف األمم املتحدة ،تشرين الثان/نوفمرب  :1974يف عام ،1974
صوتت الياابن مع اجلمعية العامة لألمم املتحدة على القرار  3237ملنح منظمة التحرير الفلسطينية مركز املراقب يف األمم
املتحدة
الدعم املايل لألونروا :1974 ،ابتداء من عام  ،1974زادت الياابن بشكل كبري مسامهاهتا املالية لألونروا.
منظمة التحرير الفلسطينية تفتتح مكتبها يف طوكيو ،شباط/فرباير  :1977مسح ملنظمة التحرير الفلسطينية بفتح مكتب هلا
يف طوكيو .بيد أن املكتب مل يكن له وضع دبلوماسي ،ومل تعرتف الياابن مبنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها املمثل الشرعي
الوحيد للشعب الفلسطين.
خطة الشرق األوسط ذات النقاط األربع ،يونيو  :1979مت إرسال إيساكي ،ماسومي ،وزير التجارة الدولية والصناعة
الياابين إىل الشرق األوسط من أجل تنفيذ "خطة الشرق األوسط ذات النقاط األربع" اليت قدمها رئيس الوزراء أوهريا خالل
القمة االقتصادية يف طوكيو عام  .1979دعا أوهريا إىل وضع خطة من أربع نقاط للشرق األوسط ضمن سياسة األمن
القومي الشاملة للياابن ،واليت مبوجبها "ينبغي على مجيع الدول [العمل] من أجل تنفيذ قراري األمم املتحدة  242و338؛
احرتام حقوق الفلسطينيي يف تقرير املصري الوطن؛ على مجيع األطراف أن تتبع سياساهتا اخلاصة من أجل ضمان التحرك حنو
اتفاق سالم شامل".

الثمانيات:
الزايرة األوىل اليت يقوم هبا عرفات للياابن يف اكتوبر  :1981جاءت هذه الزايرة نتيجة لدعوة من اعضاء الربملان وفيها
التقى عرفات برئيس الوزراء زينكو سوزوكى ووزير اخلارجية سوانو سواندا وممثلي عن كافة االحزاب السياسية والعديد من
الشخصيات االقتصادية .واعرتض املسؤولون األمريكيون هبدوء على أساس أن ذلك لن يساعد يف تعزيز عملية السالم يف
الشرق األوسط وقد يضر بصورة الياابن يف الوالايت املتحدة .اعتربت منظمة التحرير الفلسطينية الرحلة نصرا يف جهودها
للحصول على اعرتاف دويل .اال ان الياابن مل تعترب الزايرة رمسية ومل تؤد الزايرة اىل اعرتاف ايابين رمسي مبنظمة التحرير
الفلسطينية .وعلى الرغم من ذلك ،صرح مسؤول رفيع املستوى بوزارة اخلارجية الياابنية لوسائل االعالم ابن الياابن " ترغب يف
االسهام بطريقة متواضعة يف حل هذه املشكلة العاملية  ...حنن حناول أن يكون لنا أتثريا معتدال على منظمة التحرير الفلسطينية
 . . .وان لقاء عرفات مع رئيس الوزراء سوزوكى واالستماع اىل وجهات نظره املعتدلة امر هام للغاية“.
تصويت الياابن يف األمم املتحدة ،من منتصف إىل أواخر الثمانينيات :يف الثمانينيات ،حتركت الياابن حنو موقف أكثر
"حيادية" يف الصراع العريب اإلسرائيلي استجابة ملطالب احلكومة األمريكية يف عهد الرئيس روانلد ريغان ببناء عالقات مع
إسرائيل .وابتداء من عام  ، 1984امتنعت الياابن عن التصويت يف كثري من األحيان لصاحل القرارات .وجتدر اإلشارة إىل أنه

2

العالقات الياابنية-الفلسطينية :مراحل اترخيية ابلتطورات الرئيسية خالل اخلمسي عاماً املاضية

بعد أن هدأت أزمة الطاقة الثانية يف أوائل الثمانينات ،كانت هناك وفرة يف النفط يف العامل .مل يعد اخلليج حيواي كما كان
عندما كان املعروض من النفط حمدودا والسعر مرتفعا.
وزير اخلارجية الياابن أونو سوسوكي يعقد أول اجتماع رمسي له مع ممثل ملنظمة التحرير الفلسطينية ،ديسمرب  :1988يف
حي واصلت الياابن مقاومة ضغوط منظمة التحرير الفلسطينية إلقامة عالقات دبلوماسية رمسية بي البلدين ،أكد هذا
االجتماع حدوث تغيري .وجتدر اإلشارة إىل أن االجتماع عقد بعد ساعات قليلة من إعالن الوالايت املتحدة قرارها بفتح حوار
مع منظمة التحرير الفلسطينية.
الزايرة الثانية لعرفات للياابن يف تشرين االول/اكتوبر  :1989خالفا لزايرته االوىل للياابن ،جاءت الزايرة الثانية لعرفات
نتيجة دعوة رمسية من احلكومة .وتلت الزايرة زايرة وزير اخلارجية االسرائيلي موشيه ارينز يف تشرين الثاين/نوفمرب.

التسعينيات:
الدبلوماسية الياابنية النشطة يف "املفاوضات متعددة األطراف" ،يناير  :1994-1992شهدت التسعينيات نشاطا
سياسيا ايابنيا جديدا جتاه الشرق األوسط .وشاركت يف االجتماع التنظيمي للمفاوضات املتعددة األطراف الذي عقد يف
موسكو لدعم املفاوضات الثنائية املباشرة واستكماهلا .ويف اجتماع موسكو ،أنشئت مخسة جمموعات تتعلق األمن اإلقليمي
ومراقبة األسلحة ،والتنمية االقتصادية اإلقليمية ،واملوارد املائية ،والالجئي ،والبيئة .وكانت الياابن عضوا يف الفريق العامل
للتنسيق املتعدد األطراف وترأست الفريق املعن ابلبيئة .ويف تشرين األول/أكتوبر  ،1994أقرت اجلماعة يف القاهرة مدونة
سلوك بيئية.
إهناء املقاطعة ،كانون األول/ديسمرب  :1992دعت الياابن الدول العربية إىل إهناء املقاطعة العربية إلسرائيل.
املساعدة املقدمة لألونروا :1994 ،حبلول عام  ،1994أصبحت الياابن اثين أكرب مانح لألونروا.
املساعدة املقدمة إىل السلطة الفلسطينية :1994 ،ابتداء من عام  ،1994قدمت الياابن املساعدة للسلطة الفلسطينية.
تضطلع الوكالة الياابنية للتعاون الدويل ،جايكا ،بوصفها املؤسسة املنفذة ،بدور هام يف فلسطي ابتداء من عام  .1997وقد
هدفت املساعدات الياابنية للسلطة الفلسطينية لدعم بناء البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ،وتوليد فرص العمل ،واحلكم،
وبناء املؤسسات للسلطة الفلسطينية كوسيلة لتشجيع وتسريع عملية السالم.
عرفات يزور الياابن يف ايلول/سبتمرب  :1996التقى الرئيس عرفات رئيس الوزراء ريواترو هاشيموتو .جاءت زايرة عرفات
للياابن بعد تسعة أشهر من انتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية وبعد اربعة أشهر من انتخاب نتانياهو رئيسا للوزراء وعدم اليقي
الذي سببته االنتخاابت ملستقبل اتفاق أوسلو .أعرب عرفات عن امله يف ان تبذل الياابن جهودا للحفاظ على املسار
الفلسطين وعملية السالم يف الشرق االوسط برمتها على املسار الصحيح ،واضاف ان هذا االمر له امهية كربى نظرا لدور
الياابن الدويل .وقال رئيس الوزراء هاشيموتو انه يدرك أمهية املسار الفلسطين ،وقال ان الياابن ستواصل بذل كل ما يف وسعها
لدعم عملية السالم يف الشرق االوسط .وردا على سؤال حول موقف الياابن من امكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ،قال
مسؤول يف وزارة اخلارجية الياابنية أن "هذا االمر جيب معاجلته يف مفاوضات الوضع النهائي .وأتمل الياابن يف التوصل إىل
اتفاق بي الطرفي .وتعتقد الياابن أنه ينبغي احرتام احلقوق املشروعة للفلسطينيي ،مبا يف ذلك احلق يف احلكم الذايت" .وبعد
املزيد من طلبات اإليضاح ،صرح متحدث ابسم الوزارة " ليس لدى وثيقة رمسية للرد عليك بشكل صحيح ".
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افتتاح املكتب التمثيلي للياابن :1998 ،افتتحت الياابن مكتب متثيل الياابن لدى السلطة الفلسطينية يف قطاع غزة.
عرفات يزور الياابن مرتني يف نيسان/ابريل  :1999أجرى الرئيس عرفات حماداثت مع رئيس الوزراء كيزو اوبيوشي ووزير
اخلارجية ماساهيكو كومورا .وحبث عرفات خالل الزايرة رد فعل الياابن على اعالن االستقالل الفلسطين احملتمل مبجرد انتهاء
فرتة احلكم الذايت املؤقتة يف  4مايو .ويف حي أكدت الياابن دعمها املستمر حلق الفلسطينيي يف تقرير املصري ،مبا يف ذلك
احلق يف إقامة دولة مستقلة ،فقد أوضحت أنه "ليس من املستحب أن يتم إعالن االستقالل يف  4أاير/مايو  ،1999وتطلب
من الرئيس عرفات عدم القيام بذلك" .وعالوة على ذلك ،أكدت الياابن أن "املبادئ األساسية القائمة لعملية السالم يف
الشرق األوسط واملقرة يف قرارات جملس األمن  242و 338و 425وكذلك مؤمتر مدريد واالتفاقات مثل اتفاق أوسلو ال
تزال سارية بعد  4أاير/مايو  ،1999وتدعو الطرفي للعمل على أن تقوم التسوية السلمية من خالل احلوار القائم على هذه
املبادئ وأهنا اخليار الواقعي الوحيد حنو حتقيق سالم عادل وشامل ودائم يف الشرق األوسط".

العقد األول من األلفية الثانية:
عرفات يزور الياابن ،آب/أغسطس  :2000جاءت الزايرة بعد وقت قصري من فشل حماداثت كامب ديفيد يف متوز/يوليه
 .2000وقد أجرى عرفات حماداثت مع رئيس الوزراء يوشريو موري ووزير اخلارجية يوهى كونو .وخالل الزايرة اكدت الياابن
موقفها من املفاوضات ابعتبارها الوسيلة الوحيدة للسالم ،بيد اهنا اشارت اىل اهنا " صديقة للفلسطينيي وتؤيد حق تقرير
املصري ،مبا يف ذلك حق الشعب الفلسطين يف اقامة دولة مستقلة " .وجتدر اإلشارة إىل أن مشعون برييز زار الياابن قبل يومي
فقط من زايرة عرفات.
موقف الياابن من االعرتاف بدولة فلسطني ،أيلول/سبتمرب  :2000صرح املتحدث ابسم وزارة اخلارجية الياابنية أبن
"الياابن تدعم وستواصل دعم جهود األطراف املعنية لتحقيق سالم دائم ...إن موقف الياابن األساسي من إقامة دولة فلسطينية
هو أن الياابن ستنظر فورا يف االعرتاف بدولة فلسطينية مبجرد أن يعلن الفلسطينيون استقالهلم بطريقة سلمية [نتيجة ملفاوضات
السالم] .ومل يتغري هذا املوقف األساسي .ويف آب/أغسطس أيضا ،عندما اجتمع الرئيس ايسر عرفات ،رئيس السلطة
الفلسطينية ،مع وزير اخلارجية كونو ،قدم وزير اخلارجية للرئيس عرفات نصيحة ودية أبنه لن يكون من املستحسن إعالن
االستقالل دون موافقة دولة إسرائيل .وإذا أعلن الفلسطينيون االستقالل من جانب واحد فان اخلسارة ستكون كبرية
للفلسطينيي ،ومن مث أعرب وزير اخلارجية كونو عن امله يف ان تواصل االطراف املعنية املشاركة يف املفاوضات بصرب".
االنتفاضة واهلجمات التفجريية :2003 ،أدانت الياابن "دورة العنف املتفاقمة يف املنطقة الفلسطينية واإلسرائيلية" .وأعلنت
ان "االرهاب ال ميكن تربيره الي سبب من االسباب وأن مكافحة العنف من قبل املتطرفي الفلسطينيي أمر ال غىن عنه من
أجل حتقيق السالم يف الشرق االوسط" .إال أهنا ذكرت ايضا ان اهلجمات االسرائيلية على الفلسطينيي ردا على اهلجمات
االنتحارية " ال ختدم حتسي الوضع " .ودعت السلطة الفلسطينية إىل "بذل قصارى جهدها للسيطرة على املتطرفي ،وتتمىن
بشدة أن ميارس اجلانبان ،اإلسرائيليون والفلسطينيون ،أقصى قدر من ضبط النفس ومواصلة احلوار من أجل السالم".
مجدت الياابن أصول محاس وجناحها العسكري وغريمها ،مبا يف ذلك اجلناح العسكري لفتح ،متوز/يوليه - 2002
أيلول/سبتمرب  :2003يف خضم االنتفاضة الثانية ،أعلنت الياابن قرارها بتجميد أصول خمتلف اجلماعات الفلسطينية
املسلحة .كان من بينهم كتائب عز الدين القاسم من محاس واجلهاد اإلسالمي الفلسطين ومنظمة أبو نضال وجبهة التحرير
الفلسطينية واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطي واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطي  -القيادة العامة وكتائب شهداء األقصى.
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حول محاس وتسميتها منظمة إرهابية ،أغسطس/آب  :2003ردا على طلب إسرائيل أبن تصنف الياابن محاس كمنظمة
إرهابية ،ردت وزيرة اخلارجية الياابنية كاواغوشي أبن الياابن "ستدرس بعناية ما إذا كانت ستصنف حبماس أبكملها كمنظمة
إرهابية ،مبا يف ذلك اجلناح السياسي".
جهود املسار الثان التفاوضي :2003 ،نظمت الياابن اجتماعات غري رمسية حتت شعار "مؤمتر بناء الثقة بي الفلسطينيي
واإلسرائيليي" .ساهم كبار املسؤولي السابقي من فلسطي واإلسرائيليي ذوي اخلربة يف املفاوضات فيما يسمى مببادرة جنيف.
االغتياالت اإلسرائيلية املستهدفة :2004 ،أدانت الياابن املمارسات اإلسرائيلية املتمثلة يف االغتياالت املستهدفة خالل
االنتفاضة الثانية .وصف سفري الياابن لدى األمم املتحدة هاراجوتشي كويتشي اغتيال زعيم محاس الدكتور عبد العزيز
الرنتيسي أبنه "طائش وغري مربر" ،وذلك يف أبريل/نيسان  2004يف جملس األمن .وقد استخدمت وزيرة اخلارجية
كاواجوتشى يوريكو نفس الكلمات عندما اغتيل الشيخ امحد ايسي .وقال املدير العام ملكتب شؤون الشرق األوسط وشؤون
أفريقيا يف الياابن ،دوميشي هيداكي ،إن الياابن تدين هذه األعمال اإلسرائيلية.
الرئيس عباس يزور الياابن يف أاير/مايو  :2005بعد أربعة أشهر من انتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية ،زار حممود عباس
الياابن .وقد أجري حماداثت مع رئيس الوزراء جونيتشريو كويزومى واجتمع مع وزير الشئون اخلارجية نوبواتكا ماتشيمورا.
وأعرب عباس عن استعداده للمشاركة يف اجتماع ثالثي إذا عقد اجتماع بي الفلسطينيي واالسرائيليي والياابنيي .كما اعرب
اجلانب الياابين عن اهتمامه بعقد مثل هذا االجتماع اذا وافق االسرائيليون على ذلك .وأعربت الياابن عن اهتمامها بلعب دور
يف عملية السالم يف الشرق األوسط ،ودعت اجلانبي هلذا الغرض إىل طوكيو .وعالوة على ذلك ،أبلغت الياابن عباس
ابعتزامها تقدمي  100مليون دوالر إضافية كمساعدات للفلسطينيي .وجتدر اإلشارة إىل أن الياابن عرضت يف وقت سابق من
ذلك العام ،مباشرة بعد انتخاب عباس 60 ،مليون دوالر كمساعدات للفلسطينيي.
املوقف من فوز محاس يف االنتخاابت الربملانية الفلسطينية ،آذار/مارس  :2006يف حي أن املسؤولي الياابنيي لن جيتمعوا
مع مسؤويل محاس ،ستواصل الياابن تقدمي مساعداهتا للفلسطينيي وقد أعلنت يف آذار/مارس  2006عن برانمج للمساعدات
الغذائية بقيمة  6ماليي دوالر من خالل األونروا وبرانمج األغذية العاملي .ويف أاير/مايو  ،2006حثت الياابن إسرائيل على
"نقل اإليرادات الضريبية اليت حجبتها [بعد فوز محاس يف االنتخاابت] إىل حيث تستحق ،للتخفيف من مأزق الفلسطينيي".
غري أن الياابن أعلنت يف أاير/مايو  2006أن املساعدة اجلديدة للسلطة الفلسطينية ستدرس من خالل "دراسة متأنية ملا إذا
كانت السلطة الفلسطينية تبذل جهودا إجيابية لدفع عملية السالم قدما ابلوسائل السلمية" .ويف متوز/يوليه  ،2006حولت
الياابن مساعداهتا املباشرة للسلطة الفلسطينية إىل مكتب الرئيس معلنة أنه "دعما للرئيس عباس يف عزمه الثابت على السالم
من خالل احلوار ،تقدم الياابن ما جمموعه  3.1مليون دوالر من املساعدات  ،....هبدف تعزيز وظيفة مكتب الرائسة من
خالل ،على سبيل املثال ،إعادة البناء والتأثيث ،وتوظيف املتخصصي أيضا .ومن بي املساعدات األخرى املقدمة
للفلسطينيي استمرار تدفق املساعدات من خالل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،واألونروا ،واليونيسيف.
ممر السالم واالزدهار ،متوز/يوليه  :2007-2006خالل زايرة قام هبا رئيس الوزراء إىل إسرائيل واألردن وفلسطي يف
متوز/يوليه  ،2006اقرتح رئيس الوزراء كويزومي رؤيته ل "ممر السالم واالزدهار" لتطوير غور األردن من خالل التعاون
اإلقليمي .واعتربت الياابن هذه املبادرة عنصرا يف بناء دولة قابلة للحياة للفلسطينيي مصحوبة ابلتنمية االقتصادية املستدامة من
خالل تعزيز شراكتها مع الدول اجملاورة واسرائيل واالردن .وعقد االجتماع األول لوزراء البلدان األربعة يف آذار/مارس 2007
يف طوكيو .واعلنت وزارة اخلارجية الياابنية ان "ممثلي اجلانبي االسرائيلي والفلسطين واالردين أعربوا عن تقديرهم ملبادرة الياابن
حول هذا املفهوم ومساعدهتا للفلسطينيي وأعربوا ايضا عن أملهم يف التنفيذ املبكر للمبادرة ولدور أكرب للياابن يف عملية
السالم يف الشرق االوسط".
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اتفاق مكة املكرمة ،شباط/فرباير  :2007ردا على إعالن مكة املكرمة ،أعربت الياابن عن أتييدها إلنشاء حكومة وحدة
وطنية بي فتح ومحاس معلنة أن "حكومة الياابن تقدر أن رئيس السلطة الفلسطينية عباس ورئيس املكتب السياسي حلماس
السيد مشعل اتفقا بعد حماداثهتما يف مكة املكرمة ،اململكة العربية السعودية ،على تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل إهناء
الصعوابت السياسية يف األراضي الفلسطينية ،واعتربهتا خطوة إجيابية حنو استئناف عملية السالم .وتتوقع الياابن أن يتوقف
العنف ،استنادا إىل هذا االتفاق ،وأن تبذل احلكومة اجلديدة جهودها لدفع عملية السالم مع إسرائيل قدما .وستواصل الياابن
متابعة هذا التطور عن كثب.
تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ،آذار/مارس  :2007أعلن الدكتور اتتسو أرميا ،املبعوث اخلاص حلكومة
الياابن للشرق األوسط ،أثناء وجوده يف الرايض ،أن الياابن مسرورة ابتفاقات مكة املكرمة يف شباط/فرباير  2007وأهنا
"ترحب بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وأتمل بقوة ،أبن احلكومة اجلديدة ستقود الطريق ،يف إطار مبدأ التعايش والرخاء
املشرتك بي إسرائيل وفلسطي ،الستئناف عملية السالم يف الشرق االوسط.
ال مفاوضات أو اتصال مع محاس ،مارس/آذار  :2009أكد وزير اخلارجية هريوفومي انكاسوين جمددا يف مؤمتر صحفي
على سياسة عدم االتصال اليت تنتهجها الياابن مع محاس .وقال إن "محاس ال تعرتف إبسرائيل وتلجأ إىل العنف .إن إجراء
مفاوضات مع محاس مينحهم نوعا من الشرعية ،مما يقوض من مكانة الرئيس عباس واجلهود الرامية إىل إقامة ’دولة فلسطينية’.
لذلك ،ليس لدينا يف الوقت احلاضر أي نوااي لالتصال حبماس .وكما ذكرت للتو ،نود أن نباشر تقدمي املساعدة إلعادة إعمار
غزة من خالل املؤمترات الدولية".

العقد الثان من األلفية الثانية:
عباس يزور الياابن يف شباط/فرباير  :2010هذه هي الزايرة الثانية لعباس للياابن منذ توليه رائسة السلطة الفلسطينية .التقى
رئيس الوزراء يوكيو هاتوايما .وأعرب رئيس الوزراء عن دعمه جلهود عباس لتحقيق حل الدولتي من خالل املفاوضات ،ودعا
الفلسطينيي إىل مواصلة اختاذ تدابري لتعزيز وقف العنف .كما شدد على ضرورة أن جتمد إسرائيل مجيع األنشطة االستيطانية.
وشدد رئيس الوزراء هاتوايما على أمهية املصاحلة الوطنية للفلسطينيي بقيادة الرئيس عباس .وأعرب عباس عن أتييده ملبادرة
ايابنية من شأهنا زايدة دعم دول شرق اسيا للسلطة الفلسطينية وجهودها من اجل التنمية االجتماعية واالقتصادية وتعزيز
السالم يف الشرق االوسط.
الزايرة الثالثة لعباس للياابن ،نيسان/أبريل  :2012التقى عباس برئيس الوزراء يوشيهيكو نودا ،وانقش اجلانبان قضااي عملية
السالم ومساعدة الياابن للسلطة الفلسطينية .لكنهما تبادال أيضا وجهات النظر حول قضااي أخرى مثل املصاحلة الفلسطينية،
والربيع العريب ،والتطوير النووي اإليراين .وقد ظهرت مسألة كوراي الشمالية خالل املناقشة .وأشار رئيس الوزراء إىل إطالق
صاروخ كوري مشايل مؤخرا ،أو "قمر صناعي" ،وأشار عباس إىل عملية اإلطالق على أهنا "عمل استفزازي جيب التنديد به".
ورد رئيس الوزراء نودا أبن اإلطالق كان "عمال خطريا واستفزازاي يهدد األمن مما يقوض السالم واالستقرار يف املنطقة ويف
اجملتمع الدويل وأنه انتهاك واضح لقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة ذي الصلة ،وأنه غري مقبول ومؤسف للغاية".
قبول فلسطني كدولة مراقبة غري عضو يف األمم املتحدة ،نوفمرب/تشرين الثان  :2012صوتت الياابن لصاحل قرار اجلمعية
العامة لألمم املتحدة بقبول فلسطي كدولة غري عضو .ويف معرض شرحها لتصويتها ،ذكرت الياابن أن "فلسطي ستتحمل
اآلن مسؤولية أكرب جتاه اجملتمع الدويل" .لكن الياابن طلبت من السلطة الفلسطينية أن تبدي "حصافة فيما يتعلق ابلسلوك،
مثل السعي لالنضمام للمنظمات الدولية ،وهو إجراء قد يؤثر سلبا على احتمال استئناف املفاوضات".
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سيباد ،فرباير  :2013استضافت الياابن أول اجتماع وزاري حول "التعاون بي بلدان شرق آسيا من أجل التنمية
الفلسطينية" ،املعروف بسيباد ( .)CEPADوتتكون اجملموعة من الياابن واندونيسيا وكوراي اجلنوبية وماليزاي واتيالند وسنغافورة
وفيتنام وسلطنة برواني وفلسطي .وكانت مبادرة إنشاء هذه اجملموعة ومهمتها فكرة ايابنية .وكان املؤمتر أول فرصة هلذه
البلدان إلدارة مساعداهتا لفلسطي بشكل أكثر فعالية .ومن املالحظ أن الصي مل تشارك .وأعرب املشاركون يف االجتماع
األول عن استعدادهم للتعاون فيما بينهم من أجل اإلسهام بشكل أفضل يف اجلهود الدولية من أجل السالم يف الشرق
األوسط من خالل تقدمي املساعدة االقتصادية لفلسطي.
سيباد  ،2مارس  :2014عقد املؤمتر الثاين لسيباد يف جاكرات ،إندونيسيا ،وحضره وزراء ومسؤولون رفيعو املستوى من 22
دولة ومخس منظمات دولية مبا يف ذلك الياابن وإندونيسيا وفلسطي وبرواني وسنغافورة وفيتنام واتيالند وكوراي اجلنوبية وماليزاي
والفلبي والوس وكمبوداي والصي .وأعلن وزير اخلارجية الياابىن كيشيدا ان الياابن ستقدم  200مليون دوالر أمريكي
كمساعدات للفلسطينيي .كما أعلن ان الياابن ستدعم تدريب حوايل ألف فلسطين على مدى مخس سنوات .واتفق املؤمتر
على زايدة عدد املشاركي وتشجيع مشاركة أكرب للمجتمعات املدنية يف شرق آسيا ملساعدة الفلسطينيي .وذكر بيان مشرتك
صدر يف ختام املؤمتر ان املشاركي اتفقوا على تشجيع مشاركة أكرب من جانب اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية يف دول
شرق آسيا.
رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،نتنياهو ،يزور الياابن ،أاير/مايو  :2014كانت زايرة نتنياهو للياابن مبثابة فرصة للدفع ابجتاه
استثمار ايابين أكرب يف إسرائيل يف السنوات التالية .استغرقت هذه الرحلة مخسة أايم وركزت بشكل كبري على تعزيز جتارة
التكنولوجيا الفائقة بي البلدين .وىف بيان مشرتك "أكد اجلانبان اعتزامهما بناء شراكة شاملة جديدة من اجل تعزيز العالقات
الثنائية " .وعالوة على ذلك " ،أكد اجلانبان جمددا امهية عمل الفريق املشرتك املتعلق ابالقتصاد .ورحبوا ابلزايرات القائمة بي
رجال األعمال يف البلدين واالستثمارات املوسعة ،وأكدوا بدء العمل على بدء املفاوضات بشأن اتفاق لالستثمار من أجل
زايدة تشجيع هذا االجتاه .وأكد اجلانبان على بذل مزيد من اجلهود الستكشاف التعاون املمكن لتعزيز البحث والتطوير
الصناعيي املشرتكي .واقرتح رئيس الوزراء آيب بدء العمل حنو بدء مفاوضات حول اتفاق استثماري ،وتعزيز التعاون يف جماالت
مثل البحث والتطوير الصناعي املشرتك ،والعلوم والتكنولوجيا ،مبا يف ذلك جمال الفضاء ،والثقافة الغذائية والسياحة .ورحب
رئيس الوزراء نتنياهو هبذه املقرتحات ،إىل جانب التأكيد على إمكانية التعاون الثنائي يف جمال االبتكار .يف  4كانون
الثاين/يناير  ،2015قدمت احلكومة اإلسرائيلية خططا لزايدة تعزيز العالقات االقتصادية والتعاون بي إسرائيل والياابن.".
موقف الياابن من مبادرة السالم العربية ،يناير/كانون الثان  :2015أكدت الياابن جمددا دعمها ملبادرة السالم العربية.
واشارت اىل اعتقادها ابن "حل القضية اإلسرائيلية-الفلسطينية ميكن ان يؤدي اىل حتسي العالقات بي اسرائيل والدول
العربية" .ولذلك ،ذكرت وزارة خارجيتها أ ن "الياابن تدعم مبادرة السالم العربية وحتث إسرائيل مرة أخرى على النظر يف
املبادرة جبدية ،كما حتث الدول العربية على االستجابة ابختاذ خطوات ملموسة لتنفيذ املبادرة .والياابن مستعدة للمشاركة
بنشاط يف مسار أي عملية سالم متعددة األطراف عندما تعقد".
رئيس الوزراء شينزو آيب يزور فلسطني وإسرائيل ،كانون الثان/يناير  :2015يزور رئيس الوزراء الياابين شينزو آيب فلسطي
ويلتقي الرئيس حممود عباس .ذكر آيب أن الياابن ستقدم  100مليون دوالر أمريكي كمساعدات جديدة ألغراض إنسانية
ولتعمري غزة ،فضال عن دعم السلطة الفلسطينية .ويف إسرائيل ،انضمت بعثة اقتصادية ايابنية كبرية من كبار رجال األعمال إىل
رئيس الوزراء آيب خالل زايرته .تعد هذه اول زايرة يقوم هبا رئيس وزراء ايابين إلسرائيل منذ تسع سنوات .ورحب آيب يف
حديثه مع نتنياهو ابخلطة اإلسرائيلية "لتعزيز العالقات االقتصادية والتعاون االقتصادي مع الياابن" ،وأصدر اجلانبان تعليماهتما
للمسؤولي من الطرفي ل لعمل هبدف االنتهاء من مفاوضات اتفاقية االستثمار حبلول هناية العام .كما طلب آيب من إسرائيل
"مراجعة تعليق نقل اإليرادات الضريبية إىل السلطة الفلسطينية" .وجتدر اإلشارة إىل أن زايرة آيب إلسرائيل جاءت بعد يومي
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فقط من إعالن حمكمة اجلنائية الدولية إهنا ستفتح حتقيقا أوليا يف جرائم حرب إسرائيلية حمتملة بعد شكوى قدمها
الفلسطينيون .الياابن عضو يف احملكمة وهي أيضا واحدة من أكرب داعميها املاليي.
الياابن حتدد موقفها من قضااي الوضع الدائم للمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ،كانون الثان/يناير  :2015للمرة
األوىل ،أعربت الياابن بشكل تفصيلي عن رؤيتها حلل خمتلف قضااي مفاوضات الوضع الدائم الفلسطين-اإلسرائيلي .وقد
غطت قضااي املستوطنات ،والدولة الفلسطينية ،واحلدود ،والقدس ،والالجئي.
املستوطنات :تتخذ الياابن موقفا يقول أبهنا لن تعرتف أبي تغيري من جانب واحد من جانب أي من الطرفي قد حيدد مسبقا
التسوية النهائية  .وبينما ترى الياابن أن املسائل مبا فيها الوضع النهائي ينبغي أن حتل عن طريق التفاوض املباشر ،فإهنا تؤكد من
جديد أن األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية يف الضفة الغربية ،مبا يف ذلك يف القدس الشرقية ،تتعارض مع القانون الدويل وينبغي
جتميدها فورا وبشكل كامل ،وتكرر دعوهتا إلسرائيل إىل جتميد األنشطة االستيطانية جتميدا اتما.
الدولة الفلسطينية :تتفهم الياابن الرغبة القوية للفلسطينيي يف دولتهم املستقلة املستقبلية ،وتؤيد حتقيقها .ولذلك ،أيدت الياابن
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي مينح فلسطي مركز دولة مراقب غري عضو يف األمم املتحدة يف تشرين الثاين/نوفمرب
 .2012وتدرك الياابن أن فلسطي تتحمل مسؤولية أكرب جتاه اجملتمع الدويل بعد صدور هذا القرار .وحتث الياابن فلسطي
بقوة على بذل املزيد من اجلهود لتحقيق السالم يف الشرق األوسط ،وحتث فلسطي على اختاذ موقف مرتوى بشأن إجراءات
أحادية اجلانب ،مثل االنضمام إىل املنظمات الدولية اليت قد تؤثر سلبا على استئناف املفاوضات املباشرة.
) (1ينبغي حتديد احلدود مبوجب حل الدولتي من خالل املفاوضات ،على أساس خطوط عام  ،1967مع تبادل
متفق عليه بشكل متبادل ،بطريقة من شأهنا حتقيق التعايش السلمي لدولة فلسطينية قابلة للحياة وإسرائيل مع حدود
آمنة ومعرتف هبا .ومن خالل حل الدولتي هذا ،سيتمكن الفلسطينيون من ممارسة حقوقهم يف إقامة دولة مستقلة،
وستكون إسرائيل قادرة على التمتع ببيئة أمنية معززة إىل حد كبري ،وسيتمكن الطرفان من إطالق تعاون كامل من أجل
االزدهار املتبادل.
) (2وينبغي حل الوضع النهائي للقدس من خالل املفاوضات على أساس افرتاض أهنا ستكون العاصمة املستقبلية
لكال اجلانب ي .وتشدد الياابن على أهنا لن تعرتف أبي حماولة قد حتكم مسبقا على الوضع النهائي للقدس ،مبا يف ذلك
ضم إسرائيل للقدس الشرقية ،وتعرب عن قلقها العميق إزاء تغيري األوضاع الراهنة يف القدس الشرقية ،مثل مواصلة
األنشطة االستيطانية وهدم املساكن الفلسطينية.
) (3وترى الياابن أن مسألة الالجئي ينبغي أن حتل عن طريق املفاوضات بي األطراف املعنية بطريقة منصفة بوصفها
عنصرا هاما من مسائل الوضع النهائي.
املوقف من قطاع غزة ،كانون الثان/يناير  :2015أعربت الياابن عن قلقها إزاء الوضع يف غزة يف أعقاب احلرب بي إسرائيل
ومحاس عام  .2014وقالت ان "حل قضية غزة جيب ان يؤدي اىل استئناف مفاوضات السالم يف الشرق االوسط وحتقيق
االستقرار يف منطقة الشرق االوسط أبكملها" .ودعت إىل سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة وإلنشاء آلية دولية
يدعمها اجملتمع الدويل لتقدمي املعونة إىل سكان غزة
عباس يزور الياابن يف شباط/فرباير  :2016التقى رئيس الوزراء شينزو آيب والرئيس حممود عباس يف طوكيو وانقشا العالقات
بي الياابن وفلسطي وكذلك الصراع اإلسرائيلي الفلسطين .وأبلغ آيب عباس أبن الياابن ستواصل دعم فلسطي حىت تصبح
"دولة مستقلة ودميقراطية وقابلة للحياة ومتصلة" .وأعلن ان الياابن ستقدم أكثر من  78مليون دوالر أمريكي كمساعدات
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اقتصادية اضافية لفلسطي .وشدد السيد آيب على أمهية املصاحلة الفلسطينية واعتربها "ال غىن عنها لالنتخاابت العادلة
والشفافة" .ورحب آيب بدعوة عباس إىل عملية سالم متعددة األطراف ،وقال إنه "استنادا إىل مبدأ أن اجملتمع الدويل جيب أن
يدعم بنشاط السالم يف الشرق األوسط ،رحبت الياابن بفكرة عقد احملاداثت املتعددة األطراف حول الصراع اإلسرائيلي-
الفلسطين" .وأعلن عن " استعداد الياابن للمشاركة بنشاط يف االلية متعددة االطراف عند انعقادها وذلك ابلتعاون مع
األطراف اإلقليمية ".
قرار جملس األمن الدويل رقم  ،2334ديسمرب/كانون األول  :2016صوتت الياابن ،إىل جانب  13دولة أخرى ،مع
قرار جملس األمن الدويل هذا الذي يطالب إسرائيل بوقف مجيع األنشطة االستيطانية فورا وبشكل كامل والوفاء ابلتزاماهتا كقوة
احتالل مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة .وذكرت أن النشاط االستيطاين اإلسرائيلي يشكل "انتهاكا صارخا" للقانون الدويل وليس
له "أي شرعية قانونية" .وجتدر اإلشارة إىل أن الوالايت املتحدة امتنعت عن التصويت ،مما جعل هذا القرار أول قرار جمللس
األمن بشأن إسرائيل/فلسطي يصدر منذ عام .2009
الياابن تصوت لصاحل تصويت اجلمعية العامة لألمم املتحدة على القدس ،ديسمرب  :2017ردا على قرار إدارة ترامب
االعرتاف ابلقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس ،اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة،
يف حتد للرئيس ترامب ،قرار "وضع القدس" الذي يدعو مجيع الدول إىل االمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية يف القدس ،وذكر
أن التدابري اليت تتعارض مع قرارات جملس األمن السابقة املتعلقة ابلقدس لن تقبل .صوتت ما جمموعه  128دولة عضو يف
األمم املتحدة لصاحل القرار الذي أعلن أن قرار ترامب بشأن القدس "ابطل والغ" .جاء التأييد الساحق للقرار ابلرغم من
التهديدات االمريكية خبفض التمويل .وصوتت الياابن لصاحل ذلك القرار .وعارضته تسع دول وامتنعت  35دولة عن
التصويت.
زايرة رئيس الوزراء الياابن إىل فلسطني وإسرائيل ،أاير/مايو  :2018أعرب رئيس الوزراء الياابين آيب يف اجتماعه مع الرئيس
عباس عن تفهم الياابن ل "حساسية موضوع القدس للفلسطينيي" .وذكر موقف الياابن ابن القضية "جيب ان حتل من خالل
املفاوضات بناء على موافقة الطرفي وقرارات االمم املتحدة ذات الصلة " ،واكد لعباس ان " الياابن لن تنقل سفارهتا اىل
القدس "  .ويف إسرائيل ،التقى السيد آيب برئيس الوزراء نتنياهو وانقش سبل تعزيز التعاون الثنائي يف جمايل االقتصاد واألمن
السيرباين" :ذكر رئيس الوزراء آيب أن العلم والتكنولوجيا ،اللذين يشكالن أساس القدرات السيربانية واالبتكار ،مها جماالن ميتاز
هبما كل من الياابن وإسرائيل ،وأعرب عن رغبته يف إحراز تقدم يف التعاون يف خمتلف جماالت البحث والتطوير ،وهو ما وافق
عليه رئيس الوزراء نتنياهو".
سيباد  ،3يونيو  :2018عقد املؤمتر الثالث للتعاون بي بلدان شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية ،سيباد ،يف ابنكوك.
وأشار وزير اخلارجية الياابين اترو كونو إىل أن الياابن "قدمت مساعدات تبلغ حوايل ملياري دوالر لفلسطي منذ عام
 ."1993كما ذكر أن "الياابن ستعمل على تطوير مبادرة "ممر السالم واالزدهار" مبا يف ذلك تطوير منطقة أرحيا الصناعية-
الزراعية وتعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف فلسطي وتسهيل اخلدمات اللوجستية يف الضفة الغربية.
سيباد  ،4يوليو  :2019عقد املؤمتر الرابع للتعاون بي دول شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية ،سيباد ،للمرة األوىل يف
فلسطي .وقد شاركت فلسطي والياابن يف استضافته .وقال السيد اتكيشي أوكوبو ،سفري الياابن لدى فلسطي ،إن الدول
اآلسيوية األعضاء يف سيباد ،مبا يف ذلك الياابن ،ملتزمة مبواصلة تقدمي الدعم التنموي لفلسطي ،مشريا إىل أن املؤمتر يهدف
إىل تعزيز فرص التنمية االقتصادية يف فلسطي .وقال وزير االقتصاد الوطن يف السلطة الفلسطينية ،خالد عسيلي ،إن "هذا
املنتدى االقتصادي هو فرصة لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري مع دول سيباد ،وتعزيز إمكانيات االستثمارات املشرتكة،
وتوسيع تعاوننا يف جماالت الصناعة ودعم املنتج الوطن ".وأضاف أن السلطة الفلسطينية "تعتمد على دعمكم ودوركم يف ...
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مساعدتنا يف تنفيذ مشاريعنا االسرتاتيجية الرامية إىل توسيع القاعدة اإلنتاجية وتعزيز صمود شعبنا مع االستفادة من خربات
بلدان االحتاد يف تطوير االقتصاد الفلسطين".
وزير اخلارجية الياابن اترو كونو حول دور صنع السالم يف الياابن ،يوليو  :2019يف مقابلة مع فيصل عباس ،رئيس حترير
صحيفة آراب نيوز ،قال كونو "أعتقد أن الياابن جيب أن تلعب دورا سياسيا أكرب يف هذه املنطقة ألن الياابن حمايدة جدا دينيا
وعرقيا .ميكننا أن نلعب دور الوسيط النزيه يف الشرق األوسط ،حيث أنه ليس لدينا اتريخ استعماري أو بصمة سلبية يف
املنطقة .كما يعتمد اقتصادان على الطاقة القادمة من املنطقة ولذا اعتقد انه يتعي علينا زايدة دوران يف عملية السالم ايضا".
وأضاف أن " 40يف املائة من النفط اخلام الذي نستورده أييت من اململكة العربية السعودية و 80يف املائة من النفط اخلام الذي
نستورده مير عرب مضيق هرمز ،وكذلك احلال ابلنسبة ل  20يف املائة من الغاز الطبيعي .لذلك ،فإن االستقرار والسالم يف
الشرق األوسط مرتبطان ارتباطا مباشرا ابقتصادان ".وعلى اجلبهة الفلسطينية ،أضاف كونو أن "الياابن تستثمر بكثافة يف
الضفة الغربية .لقد عملنا مع الفلسطينيي واإلسرائيليي واألردنيي إلنشاء املنطقة الصناعية ابلقرب من أرحيا ،وتيسري األمور
بشكل جيد للغاية .كما وضعت الياابن اطارا يسمى مؤمتر التعاون بي دول شرق اسيا للتنمية الفلسطينية ،سيباد ،جللب
جنوب شرق اسيا اىل عملية السالم هذه .أردان أن نتبادل الرأي حول الكيفية اليت نطور هبا االقتصاد اآلسيوي ونريد أن نتبادل
خرباتنا مع الفلسطينيي والشعوب يف املنطقة".
استطالع أجرته  YouGovحول االنطباعات العربية عن الياابن ،تشرين األول/أكتوبر  :2019أظهر استطالع أجرته
 YouGovابستخدام مقابالت عرب اإلنرتنت مع  3033عربيا من  18دولة عربية أن  ٪56من املشاركي يرون الياابن
كوسيط مثايل يف النزاع اإلسرائيلي-الفلسطين .مباشرة بعد الياابن جاء االحتاد األورويب مع  ،٪15وروسيا مع ،٪13
والوالايت املتحدة مع  ،٪11واململكة املتحدة مع  .٪5وأظهر االستطالع أن  ٪61من العرب الذين متت مقابلتهم يرون أن
الشعب الياابين جمتهد.
عباس يزور الياابن ،أكتوبر/تشرين األول  :2019خالل اجتماعه مع الرئيس عباس ،صرح رئيس الوزراء شينزو آيب أبنه
"من املهم استئناف احلوار مع إسرائيل والوالايت املتحدة" ،وأضاف أنه "ما مل يتم استئناف حماداثت السالم فمن غري املرجح
أن يتم التوصل إىل "حل الدولتي" .وأعرب الرئيس عباس عن أمله يف أن تضطلع الياابن بدور متزايد يف اجلوانب السياسية
لعملية السالم .وفيما يتعلق ابلقضااي الثنائية ،قال السيد آيب لعباس" :أود أن أواصل العمل معكم من أجل املضي قدما يف
مبادرات الياابن الفريدة ،مبا يف ذلك مبادرة "ممر السالم واالزدهار" و"مؤمتر التعاون بي بلدان شرق آسيا من أجل التنمية
الفلسطينية".

العقد الثالث من األلفية الثانية:
خطة املستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية ،كانون الثان/يناير  :2021أعربت الياابن عن قلقها إزاء موافقة احلكومة
اإلسرائيلية على خطط لبناء حنو  800وحدة سكنية يف املستوطنات يف الضفة الغربية" :ال تزال حكومة الياابن تشعر بقلق
عميق إزاء استمرار أنشطة حكومة إسرائيل االستيطانية وتعرب عن أسفها العميق هلا على الرغم من الدعوات املتكررة من
الياابن واجملتمع الدويل لتجميد هذه األنشطة .إن األنشطة االستيطانية تنتهك القانون الدويل وتقوض إمكانية حل الدولتي،
وحتث حكومة الياابن حكومة إسرائيل بقوة على الرتاجع عن القرارات املذكورة أعاله وجتميد أنشطتها االستيطانية جتميدا
كامال".
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العالقات الياابنية-الفلسطينية :مراحل اترخيية ابلتطورات الرئيسية خالل اخلمسي عاماً املاضية

االنتخاابت الربملانية الفلسطينية ،كانون الثان/يناير  :2021أعربت الياابن عن أتييدها إلجراء االنتخاابت الفلسطينية
ورحبت مبرسوم عباس االنتخايب املؤرخ يف  15كانون الثاين/يناير  2021إبجراء سلسلة من االنتخاابت يف فلسطي .واشار
بيان للحكومة اىل ان " الياابن تعتقد ان اجراء هذه االنتخاابت سيكون خطوة هامة حنو اقامة دولة فلسطينية دميقراطية
ومستقلة يف املستقبل "  .وحثت محاس وإسرائيل على املشاركة اإلجيابية يف هذا اجلهد الفلسطين لضمان جناحه ،وقالت إن
"الياابن أتمل بقوة يف إجراء انتخاابت حرة ونزيهة وشاملة ،مبا يف ذلك التصويت من قبل السكان الفلسطينيي يف قطاع غزة
والقدس الشرقية" .وقد رأت يف هذه االنتخاابت الوسيلة لتحقيق الوحدة الفلسطينية" :تواصل الياابن دعم فلسطي ،والعمل
مع اجملتمع الدويل ،وحتقيق وحدهتا من خالل هذه االنتخاابت ،واملشاركة حبزم يف حتقيق السالم يف الشرق األوسط".
الشيخ جراح والقدس الشرقية ،أاير/مايو  :2021يف معرض تناوهلما للتطورات يف القدس الشرقية اليت أدت إىل حرب
أاير/مايو بي محاس وإسرائيل ،أعربت الياابن عن قلقها إزاء احتمال "طرد" األسر الفلسطينية وخطط االستيطان اإلسرائيلية.
وذكرت أن "القرار احملتمل بطرد األسر الفلسطينية من منازهلا يف القدس الشرقية ،مبا يف ذلك حي الشيخ جراح ،ميكن أن يؤدي
إىل تفاقم الوضع .إن موافقة حكومة إسرائيل على بناء  540وحدة يف القدس الشرقية ليست سوى استمرار حكومة إسرائيل
يف األنشطة االستيطانية ،اليت دعت حكومة الياابن مرارا إىل الرتاجع عنها ألهنا تنتهك القانون الدويل ،وابلتايل فهي غري مقبولة
على اإلطالق .وحتث حكومة الياابن مرة أخرى حكومة إسرائيل على الرتاجع عن القرار املذكور أعاله وجتميد أنشطتها
االستيطانية جتميدا كامال".
"خطة االقتصاد من أجل األمن" اإلسرائيلية ،كانون الثان/يناير  :2022قال وزير اخلارجية هاايشي يوشيماسا لوزير
اخلارجية اإلسرائيلي ايئري البيد إن الياابن تقدر حماداثته مع الفلسطينيي ،مبا يف ذلك وضعه خلطة "االقتصاد من أجل األمن"
لقطاع غزة .وأعرب الوزير هاايشي عن امله يف ان تؤدي اجراءات بناء الثقة اليت يتخذها اجلانبان االسرائيلي والفلسطين على
التوايل اىل ختفيف حدة التوتر واالستقرار يف املنطقة" واكد جمددا موقف الياابن بدعم حل الدولتي.
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قام املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية مبراجعة وحتليل للعالقات الفلسطينية-الياابنية
وذلك من خالل تشكيل فريق عمل فلسطين-ايابين مشرتك من اخلرباء واألكادمييي هبدف فتح
احلوار حول خمتلف جماالت هذه العالقات وذلك لبلورة رؤية مشرتكة يف كيفية تطويرها ملواجهة
حتدايت املستقبل القريب ،ومن خالل إعداد أوراق عمل تتناول جوانب خمتلفة من هذه العالقات،
ابإلضافة إلعداد تقارير عن مداوالت فريق العمل واستنتاجاته .انقشت هذه املبادرة دور الياابن يف
الشرق األوسط من خالل فحص جوانب العالقات الفلسطينية-الياابنية يف ورشيت عمل ومشاورات
استمرت لثالثة أشهر بي أعضاء فريق العمل املشرتك.
مت احلوار عرب االنرتنت يف مناقشة للعالقات الراهنة واستكشاف أفكار وآفاق لتطويرها يف املستقبل.
صدر عن هذه املبادرة تقارير وأوراق عمل تغطي هذه العالقات وتعطي خلفية هلا ابإلضافة لتقريرين
عن مداوالت ورشيت العمل حيث تضمن تقرير الورشة الثانية ملخصا ابستنتاجات وتوصيات فريق
العمل.
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