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اليابان كما تراها الصحافة الفلسطينية
كيف تنظر الصحافة ووسائل التواصل االجتماعية الفلسطينية للثقافة واألدب والتكنولوجيا
واالقتصاد الياابين والعالقات الفلسطينية-الياابنية
للياابن حضور يف الصحافة الفلسطينية ،ويتسع هذا بدرجة الفتة يف األنباء اليت تدور حول املساعدات االقتصادية
اجملزية اليت تقدمها الياابن للشعب الفلسطين ،سواء عرب وكالة غوث وتشغيل الالجئي "أونروا" ،أو من خالل مشاريع
البنية التحية واملساعدات املقدمة للسلطة الفلسطينية بال توقف منذ أتسيسها عام  ،1994ويضيق بدرجة الفتة يف
املساحات األخرى اليت تتعلق ابلياابن وثقافتها وآداهبا واقتصادها وعادات شعبها.

الثقافة الياابنية:
قلما جتد موضوعا خاصا عن الثقافة الياابنية يف الصحافة الفلسطينية ،لكن هناك بعض الكتاب والصحفيي الذين
زاروا الياابن ،وسجلوا انطباعاهتم عن تلك البالد وأهلها ،وهناك أيضا ما تنقله وكاالت األنباء العاملية الكبرية من أنباء
من الياابن تبدو مثرية وغريبة ويتم نشرها يف وسائل االعالم الفلسطينية.
يف الثامن عشر من أكتوبر عام  2010نشر الدكتور خالد احلروب مقاال يف صفحة الرأي يف جريدة األايم
الفلسطينية ،عن زايرة له للياابن وثق فيها احلضور الفلسطين يف تلك البالد البعيدة ،وبعض االنطباعات العميقة عن
مجال البالد وعادات أهلها وتقدمها العلمي والصناعي .ومما جاء يف املقال" :يف الطريق بي طوكيو وكيوتو ،يف القطار
األسرع يف العامل ،تزدحم السهول والوداين احملصورة يف الطبيعة اجلبلية للبالد ...جبل فوجي األشهر والشاهق ينتصب
يف وسط املسافة بي املدينتي معلقاً بي الغيوم البيضاء .نرى نصفه العلوي ،فيما يلتف البياض حول وسطه كإزار
راهب متعبد" .وعن اآلداب العامة يف الياابن يكتب احلروب" :يُقال يف تفسري التأدب املذهل للناس هنا أن ازدحامهم
يف األرض القليلة اليت أاتحتها الطبيعة فرض عليهم تطوير تقاليد تعامل تقوم على االحرتام ومراعاة مشاعر اآلخرين
واألدب معهم".
يكتب خالد احلروب عن العاصمة القدمية للياابن (كيتو)" :ماذا ينتظران يف كيوتو ،إحدى املدن األكثر عراقة،
والعاصمة األقدم لإلمرباطورية ،ومنطلق إصالحات امليجي .سنزور اجلامعة األهم ،ونزور املعبد الذهيب الكبري الذي
يقف الزوار صامتي يتحسسون على عتبته أطراف اتريخ يروح يف املاضي آالف السني ...أمام معبد أساكوسا
املشا به يف طوكيو كان هناك شارع طويل يقود إىل الواجهة الفخمة حيث ينثر الياابنيون مصنوعاهتم الباهرة .يرحبون
ابلزوار ابحنناءاهتم املتأدبة وحركات أيديهم األليفة" .وأييت خالد احلروب يف مقالة هذا على املستعرب الياابين نوبو
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أكي نوتوهارا صاحب كتاب" :العرب :وجهة نظر ايابنية" الذي حيمل "عتبا" على العرب بسبب ختلفهم عن شعوب
العامل املتقدم قائال" :ملاذا ملا تنهضوا؟ بدأمت معنا ،حممد علي يف مصر ،وامليجي يف الياابن انطلقا يف زمن متقارب،
فلماذا جتمدمت؟".

األدب الياابن:
األدب الياابين شائع يف األوساط الثقافية الفلسطينية لكنه اندر يف وسائل االعالم .وقال احملرر األديب يف صحيفة
"األايم" اليومية الروائي أكرم مسلم :األدب الياابين املرتجم للعربية مقروء جيدا يف فلسطي ويف العامل العريب ،لكن
حضوره ضعيف يف الصحافة واالعالم ألسباب هلا عالقة بضعف وسائل االعالم الفلسطينية ونطاق اهتمامها الذي
يغلب عليه الطابع احمللي" .وأضاف" :هناك عدد كبري من الرواايت الياابنية املرتمجة للعربية ،وتلقى رواجا واسعا يف
االوساط الثقافية الفلسطينية نظرا ألمهتها وأمهية موضوعاهتا واختالفها عن األدب العريب والغريب" .ويرى أكرم مسلم
أن األدب الياابين وأدب أمريكيا اجلنوبية منتشر يف األوساط الثقافية الفلسطينية اكثر من األدب األورويب".
ويتداول بعض الكتاب الفلسطينيي بعض الرواايت الياابنية يف مقاالهتم .الشاعر الفلسطين غسان زقطان كتب يف
عموده االسبوعي يف الصفحة األخرية من صحيفة األايم يف الرابع من يناير  2010مقاال عن رواية "انرايما" الياابنية.
وجاء يف املقال" :املؤلف هو "شيتشريو فوكازاوا" ،والرواية القصرية " "49صفحة تتخللها رسومات ومقدمة للمرتجم،
تبدأ مباشرة داخل احلدث" :جبال تليها جبال .وحيثما ذهب املرء ال جيد سوى اجلبال...وفيما يشبه تقصي األثر
تبدأ رحلة مشائي خلف أغاين تلك املنطقة اجلبلية الوعرة يف وسط اجلزر الياابنية"" .أو رن" هو اسم بطلة الرواية اليت
تقرتب من السبعي ابنتظار رحلتها إىل "انرايما" حممولة عرب األودية ،على لوح يعلقه ابنها على ظهره ،هناك سيرتكها
جبانب شجرة أو صخرة ويعود دون أن يلتفت إىل الوراء ،وهناك أيضاً سينتظرها "إله اجلبل ".مثة أغنية تقود كل حمطة
يف الرواية ،أغنية تنبع من املكان وقسوته الضارية ،وتقود املصري الذي يبدو مقدساً ،للمرأة :أغان خترج من الزوااي
املعتمة ملصائر أولئك الذين جتاوزوا سن العمل وبدأوا خيجلون من أسناهنم القوية ،وشهيتهم ،وقدرهتم على املضغ،
وأهنم ما زالوا أحياء".

رواايت ايابنية مرتمجة:
تنشر بعض املواقع األدبية على االنرتنت أمساء رواايت ايابنية مرتمجة للغة العربية ،وتنصح بقراءهتا .موقع املرسال نشر
يف العام  2016أمساء وخملص أهم عشر رواايت ايابنية مرتمجة اىل اللغة الغربية .وجاء يف امللخص ،أن سبب ابتعاد
الكثري من العرب عن الثقافة الياابنية يعود اىل صعوبة اللغة الياابنية ،وبعدها اجلغرايف ،لكن مع حركة الرتمجة أصبح
متاحا للقارئ العريب أن يطلع على أهم االنتاج األديب الياابين.
ومن الرواايت اليت عرضها املوقع رواية "ضجيج اجلبل" للكاتب ابسناري كواابات اليت قال أبهنا "قصيدة مديح لكل من
هوا إنساين يف هذا الكون" .ومنها "رواية كافكا على الشط" ،للكاتب هاروكي موراكامي .وجاء يف املقال أن الرواية
تتحدث عن صيب يف اخلامسة عشر من عمره يعيش حياته يف عامله اخلاص مع العجوز انكاات ،بعد أن ترك بيته
ووالديه واختار أن يعيش كما يريد .ومنها رواية "إيتشي كيو هاتشي يون" للكاتب هاروكي موراكامي ،واليت حققت
أعلى معدل مبيعات للرواايت والكتب يف الياابن يف عام  .2009وجاء يف املقال أهنا محلت تساؤالت كبرية بطريقة
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السرد القصصي .ومنها "سرب طيور بيضاء" للكاتب ابسناري كواابات ،وهي حسب عدد من النقاد ،من أفضل
الرواايت العلمية ،واعتمد الكاتب على سرد القصة حبوارات إنسانية بي الشخصية الطيبة وطيور الكركي األلف.
ومنها "رواية بوتشا" ،للكاتبة انتسومة سوسيكي .وقال املقال إهنا رواية حمببة للكثري من الشباب على مر األجيال "إذ
تتحدث عن األخالق وما هو الدور االجيايب الذي تصنعه األخالق يف بناء الشعوب واألوطان" .ومنها رواية "الغابة
النروجية" للكاتب هاروكي موراكامي وهي رواية رومانسية .وايضا رواية "هذا كل ما تستحقه" وهي رواية بوليسية
للكاتب ميوكي ميايب ،ورواية "سيد الغو" للكاتب ابسناري كواابات ،وهي رواية شبه خيالية ،ورواية "املكتبة الغريبة"
للكاتب هاروكي موراكامي ،ورواية "ذراع واحدة" للكاتب ابسناري كواابات اليت اعتربها الكاتب مثال لتيار الواقعية
السحرية يف األدب الياابين.

التكنولوجيا الياابنية:
وحتفل الكثري من وسائل االعالم الفلسطينية وغريها من الناطقة ابلعربية ،أبخبار عن االخرتاعات الفريدة اليت تنتجها
الياابن .وغالبا ما تنشر هذه االخبار نقال عن وكاالت األنباء العاملية وليس عن صحفيي وكتاب متخصصي يف
الشأن الياابين ،فال يوجد صحفي يف أي من وسائل االعالم الفلسطينية متخصص يف الشأن الياابين ،وإن كان هناك
بعض الكتاب العرب الذين يتابعون الشأن الياابين خاصة يف الصحافة املصرية ويف الصحافة اخلليجية.
وينشر موقع البوابة االلكرتوين يف العام  2017خربا حول االخرتاعات الغريبة يف الياابن واليت جتعل احلياة سهلة مثل
حامل لألجهزة اللوحية مثبت على السرير ،ومراحيض لألطفال يف احلمامات العامة ،وخوذة للنساء ميكنها اخراج
جديلة الشعر من فتحة خاصة ،واملسند اخلاص للقراءة اثناء االستلقاء على االرض وغريه .وجاء يف منت اخلرب الذي
نشر بصورة إجيابية بعنوان :اخرتاعات لن جتدها اال يف الياابن " :تشتهر الياابن ابخرتاعاهتا الغريبة وابتكاراهتا املذهلة،
فهم لديهم القدرة على حل أبسط املشاكل اليت تواجهنا يوميا حبلول عبقرية بسيطة جتعل حياتنا أسهل وأكثر راحة".
وينشر موقع مرسال يف العام  2021تقريرا بعنوان 25 :اخرتاج تربهن ان الياابن تعيش يف العام  .3018وجاء يف
التقرير :أتيت دولة الياابن يف مقدمة أكثر دول تقدما يف مجيع جماالت احلياة وخاصة يف التكنولوجيا رغم تعرضها
للعديد من احلروب ،وأشهرها تعرضها للهجوم النووي من أمريكا يف احلرب العاملية الثانية ،فسرعان ما قامت إبعادة
البناء واإلعمار من جديد وأصبحت من أوائل دول العامل املتقدمة يف خمتلف اجملاالت .
وأدرج املوقع انواع هذه االخرتاعات الغربية على سكان الدول العربية مثل القطارات على شكل حذاء ،واملراحيض
الياابنية اليت تتميز بتعدد األزرار واخلدمات ،وتقوم بقياس ضغط الدم والوزن  .ومنها ايضا شراء الطعام ومالبس من
م اكينات ،وحتديد شكل املنتجات الزراعية وأحجامها مثل البطيخ املربع الشكل ،ومحالة الصدر األكثر وقاية من
أمراض الثدي ،والثالجة املتحركة اليت أتيت اليك دون أن تذهب إليها ،كما أ ههنا ختربك مبا يوجد بداخلها مع إمكانية
إعداد قائمة لتحضري أحد الوجبات من املكوانت املوجودة بداخلها .
أيضا نظارات الدفع ،وهي عبارة عن شاشة متصلة هباتفك توضح مجيع اإلشعارات
ومن االخرتاعات الياابنية ً
كبريا وثورة عظيمة يف جمال
والنصوص الواردة على حسابك .وجاء يف التقرير" :لقد حققت دولة الياابن ً
تقدما ً
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،فكانت الدولة الرائدة يف صناعة أجهزة احلاسوب احلديث ،وأجهزة األلعاب
الرتفيهية وأجهزة اهلواتف الذكية مبختلف املاركات العاملية ابإلضافة إىل تقدمها يف جمال األمن السيرباين.

وسائل التواصل االجتماعي:
وتغيب الياابن بصورة كبرية عن وسائل التواصل االجتماعي يف فلسطي .الغالبية العظمى من الفلسطينيي ينشطون
على موقع فيسبوك ،وانستغرام .وقلة منهم على توتر .يهتم الفلسطينيون يف تغريداهتم ابلشؤون احمللية مثل انتهاكات
حقوق االنسان يف الضفة الغربية ويف قطاع غزة ،سواء من قبل السلطات االسرائيلية أو من قبل السلطات احمللية.
ويتابع ا جلمهور الفلسطين غالبا شخصيات فلسطينية وعربية .وهناك من يتابع فناين هوليوود .ويتابع املهتمون ابلشؤون
السياسية شخصيات سياسية فلسطينية واسرائيلية وأجنبية انطقة ابإلجنليزية ،وبعض الساسة الدوليي الذين يغردون
ابإلجنليزية.

االقتصاد الياابن:
تبدي الصفحات االقتصادية والدولية يف وسائل االعالم الفلسطين اهتماما ابلتطورات االقتصادية يف الدول الكربى مثل الياابن .وغالبا
ما تنشر أخبارا وتقارير من وكاالت االخبار الدولية عن التطورات االقتصادية يف الياابن كما يف الدول الكربى األخرى .ويقول رئيس

حترير موقع االقتصادي ،حممد عبد للا ،إن الصحافة الفلسطينية ال تبدي كثري من االهتمام ابلياابن بسبب بعدها
عنا ،وقلة أتثريها يف الوضع الفلسطين كما أمريكيا وأورواب .وقال" :ومع ذلك هناك اهتمام مبا تنقله وكاالت االخبار
العاملية عن االقتصاد الياابين من حيث متيزه ومنوه ومكانته بي اقتصادايت العامل ،وما يشمله ذلك من اخرتاعات
جديدة ،أو ما تقدمه الياابن من مساعدات للشعب الفلسطين".

ومن األمثلة على ما تنشره الصحافة الفلسطينية من أنباء اقتصادية من الياابن اخلرب التايل الذي نشرته صحيفة
القدس ،كربى الصحف الفلسطينية يف ااير  2021حتت عنوان :ارتفاع الصادرات الياابنية بنسبة  %38يف نيسان.
وجاء يف اخلرب املنقول عن وكالة األنباء األملانية( :د ب أ)" :أظهر تقرير حكومي اليوم اخلميس تسجيل الياابن فائضا
جتاراي قيمته 3ر 255مليار ين (33ر 2مليار دوالر) خالل نيسان/أبريل املاضي .وزادت قيمة الفائض التجاري
الذي أعلنته وزارة املالية الياابنية اليوم عن توقعات احملللي الذين توقعوا وصول الفائض خالل الشهر املاضي إىل 140
مليار ين فقط مقابل فائض قدره 2ر 662مليار ين خالل آذار/مارس املاضي وفقا للبياانت املعدلة يف حي كانت
قيمة الفائض خالل آذار/مارس املاضي وفقا للبياانت األولية (7ر 663مليار ين) .ومنها اخلرب التايل الذي نشر يف
كانون اثين : 2022سهم شركة تويوات يسجل أكرب ارتفاع له منذ  21شهرا.وجاء يف اخلرب املنقول عن وكالة األنباء
األملانية (د ب أ) :ارتفع سعر سهم شركة صناعة السيارات الياابنية العمالقة تويوات خالل تعامالت اليوم الثالاثء
بنسبة 3ر %6وهو أكرب ارتفاع له منذ نيسان/أبريل  2020ليصل إىل مستوى قياسي يف الوقت الذي تراجع فيه
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الي الياابين أمام الدوالر إىل أقل مستوايته منذ مخس سنوات .ومنها اخلرب التايل الذي نشر يف كانون اثين 2022
عن وكالة االنباء االملانية حتت عنوان مؤشر نيكي الرئيسي لألسهم الياابنية يسجل أكرب تراجع له منذ  6أشهر.

العالقات الياابنية-الفلسطينية:
وتوسعت وسائل االعالن الفلسطينية يف نشر انباء عن الدعم الياابين للشعب الفلسطين واملواقف السياسية املتوازنة
للياابن من املوضوع الفلسطين االسرائيلي .وتظهر االنباء اليت نشرهتا وسائل االعالم الفلسطينية أن الدعم الياابين
للفلسطينيي وصل منذ اقامة السلطة حىت اآلن حوايل  2مليار دوالر ،جزء منه عن طريق الوكاالت التابعة لألمم
املتحدة .ووصفتها املوسوعة الفلسطينية أبهنا اثن دولة يف الدعم املايل للفلسطينيي بعد الوالايت املتحدة.
وتنشر وسائل االعالم الفلسطينية أنباء وتقارير مفصلة عن مشاركة مسؤولي ايابنيي يف افتتاح مشاريع ايابنية يف
فلسطي ،أو يف الزايرات الدبلوماسية املتبادلة بي املسؤولي يف البلدين ،واملواقف اليت يعلنها املسؤولون الياابنيون
خالل هذه اللقاءات من القضية الفلسطينية ،خاصة الدعوة إلقامة دولة فلسطينية مستقلة ،ووقف االستيطان
اليهودي يف فلسطي ،ورفض االنتهاكات االسرائيلية حلقوق االنسان الفلسطين.
تغطية أكرب قطعة فسيفساء يف املنطقة:
من أبرز املشاريع الياابنية اليت حظيت بتغطية اعالمية ،مشروع تغطية فسيفساء قصر هشام بن عبد امللك يف مدينة
أرحيا اليت تعد أكرب قطعة فسيفساء يف املنطقة .وقد تواىل العديد من املسؤولي الياابنيي ،خاصة رؤساء بعثة مكتب
التمثيل الدبلوماسي الياابين يف مدينة رام للا على زايرة املشروع أثناء فرتة اجنازه اليت استمرت من العام  2016حىت
العام  .2021وجرت تغطية تلك الزايرات والتصرحيات اليت أصدرها املسؤولون الياابنيون أثناءها .ومولت الياابن
مشروع التغطية ( )Protective Shelterهلذه اللوحة اليت متتد على أرضية قاعة االستقبال يف قصر هشام بن عبد
امللك يف مدينة أرحيا اثلث أقدم مدينة يف العامل ،الذي بدأ بناءه يف العام  743ميالدي .وقد افتتح الرئيس حممود
عباس اللوحة الفسيفسائية بعد اكتمال املشروع ،نظرا ألمهيتها اخلاصة .عشرات املسؤولي واملختصي حتدثوا لوسائل
االعالم عن األثر السياحي اهلام هلذا املشروع الذي أشرف عليه فريق هندسي ايابين ،ويف مقدمته تعزيز مكانة أرحيا
كوجهة سياحية داخلية وخارجية تضم عشرات املواقع األثرية .ونقلت وسائل االعالم الفلسطينية عن سفري الياابن
قوله لدى تدشي املشروع ،أتكيده على موقف بالده الداعم لـ"إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة" ،وكذلك استمرار
الدعم الياابين للتنمية االقتصادية واالجتماعية وبناء اقتصاد مستقر.
املدينة الصناعية الزراعية يف أرحيا:
وقد ارتبط اسم الياابن يف االعالم الفلسطين كثريا مبدينة ارحيا على حنو خاص ،حيث مولت احلكومة الياابنية إقامة
واحدة من أكرب املناطق الصناعية الزراعية يف فلسطي .وأقيمت املنطقة الصناعية الزراعية يف أرحيا على مساحة 615
دومنا ضمن املبادرة الياابنية املسماة "ممر السالم واالزدهار" .وبينت تقارير أخرية نشرت عن هذه املنطقة أهنا وفرت
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حىت اآلن حنو  3آالف فرصة عمل مباشرة وغري مباشرة ،ويتوقع ان تتضاعف حال استكمال املرحلة الثانية من
املشروع .ونقلت وسائل االعالم الفلسطينية عن وزير اخلارجية الياابين يف ذلك الوقت اترو اسو ،قوله يف املؤمتر
الصحفي املشرتك الذي عقد آنذاك ،إن بالده تعمل على املسامهة يف السالم واالستقرار يف املنطقة .وقال" :إن بناء
دولة فلسطينية يتطلب بناء اقتصاد قوي ميكنها من االستمرار".
سفراء الياابن يف فلسطني
ويتميز سفراء الياابن حبضور دائم يف الصحافة الفلسطينية من خالل مشاركتهم يف تفقد املشاريع الياابنية يف فلسطي،
خاصة املنطقة الصناعية الزراعية يف أرحيا .ونقلت صحيفة "األايم" يف السابع من اكتوبر  2020نبأ افتتاح جمموعة
من املصانع اجلديدة يف املدينة مبشاركة السفري الياابين لدى فلسطي ماسايوكي ماجوشي ورئيس الوكالة الياابنية
للتعاون الدويل لدى فلسطي توشيا ايب .وقالت الصحيفة ،إن وزير االقتصاد الفلسطين خالد العسيلي قام يف هذه
املناسبة بزراعة شجرة زيتون ختليداً لذكرى السفري الياابين الراحل جونيا ماتسورا ،الذي كان سفرياً للياابن لدى
فلسطي خالل الفرتة  ،2015-2012معرابً عن شكره وتقديره للياابن حكومة وشعباً على دعمها السخي
لتحسي االقتصاد الفلسطين يف خمتلف القطاعات وجذب وتشجيع االستثمار يف فلسطي.
مشاركة ايابنية الفتة:
وتظهر وسائل االعالم الفلسطينية حضورا الفتا للدبلوماسيي الياابنيي يف انشطة هادفة لتنشيط القطاع االقتصادي.
موقع وزارة االقتصاد نشر يف الثاين من يوليو  2019قيام وزير االقتصاد الوطن خالد العسيلي ،وسفري الياابن لدى
فلسطي اتكاشي أوكوبو ،إبطالق "برانمج ترويج الصناعة" لرفع مسامهة القطاع الصناعي من  13.5اىل  %25يف
الناتج احمللي االمجايل على مدار السنوات العشر املقبلة.
مشاريع إنسانية:
ونقلت وسائل االعالم الفلسطينية يف العام  2015عن صندوق األمم املتحدة للسكان بياان جاء فيه :إن الياابن قد
قررت مؤخرا صرف  100مليون دوالر أمريكي من خالل املنظمات الدولية مثل صندوق األمم املتحدة للسكان
ملشاريع انسانية .ونقل البيان عن السفري الياابين يف رام للا جونيا ماتسورا قوله" :إن الصندوق هو من شركائنا املهمي
الذين ينفذون املشاريع اإلنسانية يف غزة .وحنن سوف نستمر يف العمل سوايَ لنجاح مشروعنا".
عالقات سياسية:
يقوم مسؤولون فلسطينيون وايابنيون بتبادل الزايرات السياسية .وعينت الياابن مبعواث خاصا لعملية السالم الفلسطينية
اإلسرائيلية الذي يقوم بزايرات متكررة للمنطقة هبدف استكشاف فرص مساعدة الياابن يف العملية السياسية بي
الفلسطينيي واإلسرائيليي .وتقدم وسائل االعالم الفلسطينية تغطية الفتة هلذه الزايرات وما يصدر عنها من مواقف
وتصرحيات ومشاريع دعم .ومن ذلك الزايرة اليت قام الرئيس الفلسطين حممود عباس بزايرة إىل الياابن خالل الفرتة من
 14إىل  17فرباير/شباط  2017التقى خالهلا مع اإلمرباطور أكيهيتو ورئيس الوزراء شينزو آيب ،ورئيس الوكالة
الياابنية للتعاون الدويل «جايكا» شينتشي كيتاوكا ،وعدد كبري من املسؤولي يف طوكيو.
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ونقلت وسائل االعالم الفلسطينية تعهد رئيس الوزراء الياابين للرئيس عباس بتقدمي  78.2مليون دوالر مساعدات
إضافية لفلسطي ،مؤكداً عزم بالده مواصلة دعمها السياسي واالقتصادي من أجل أن تكون فلسطي دولة "مستقلة
ودميقراطية وقادرة على النمو ومتماسكة" .ونقلت وسائل االعالم عن رئيس الوزراء الياابين التعبري عن أسفه لعدم
إحراز تقدم من قبل اجلانبي الفلسطين واإلسرائيلي يف املفاوضات اليت جرت يف السنوات األخرية ،وحثهم على إجياد
أرضية مشرتكة الستئناف العملية السلمية .وأكد آيب أيضاً أمهية حتقيق املصاحلة لفلسطينية من أجل إجراء انتخاابت
نزيهة وشفافة.
مقرتحات:
تقرتح الورقة تعزيز احلضور الياابين يف وسائل االعالم واحلياة الثقافية الفلسطينية .وميكن القيام بذلك من خالل
استضافة صحافيي فلسطينيي يف جوالت يف الياابن ،بشكل منفصل عن الصحافيي اإلسرائيليي ،يقومون خالهلا
بكتابة تقارير عن احلياة السياسية والثقافية واحلضارة الياابنية .وميكن عمل برانمج تبادل اعالمي بي فلسطي والياابن.
ومنها أيضا استضافة ادابء وكتاب ايابنيي من قبل مؤسسات ثقافية فلسطينية يف ندوات مفتوحة يتحدثون فيها عن
انتاجهم األديب ،واقامة عروض سينمائية ألفالم ايابنية مرتمجة للعربية يف املؤسسات الثقافية الفلسطينية مثل بلدية رام
للا ومتحف حممود درويش وقصر الثقافة.
ومنها استضافة فرق ايابنية يف املهرجاانت الفنية الفلسطينية مثل مهرجان فلسطي للرقص املعاصر ومهرجاانت الرتاث
الصيفية اليت يقيمها مركز الفن الشعيب الفلسطين.
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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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