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أعضاء فريق العمل الياابن-الفلسطيين املشرتك
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مداوالت وتوصيات ورشة العمل الثانية لفريق العمل الفلسطيني-
الياباني المشترك

عقدت ورشة العمل الثانية جملموعة العمل الفلسطينية الياابنية املشرتكة عرب تطبيق زووم يف  2آذار/مارس  2022مبشاركة مجيع
األعضاء االثن عشر .وخالفا لورشة العمل األوىل ،كانت هذا اللقاء مفتوحا للجمهور وانضم  18مشاركا إىل الدورة ليصبح اجملموع
 30مشاركا .وانقشت حلقة العمل التوصيات الست التالية:
) (1إطار الدولتني والبحث الفلسطيين عن املساواة يف احلقوق :مع احلفاظ على اإلطار نفسه والدفاع عنه ،جيب على الياابن
وفلسطي أن تدعوا معا إىل املساواة يف املعاملة بي الفلسطينيي واليهود اإلسرائيليي مبوجب قانون واحد كأفضل وسيلة لتجنب
مستقبل يهيمن عليه نظام الفصل العنصري .يناقشها الربوفيسور ريوجي اتتياما والسيد رجا اخلالدي.
) (2تعزيز قدرة سكان القدس الشرقية على الصمود :نظرا لعدم األمهية للرتاجع يف مكانة إطار حل الدولتي والقيود الكبرية اليت
تفرضها إسرائيل على املساعدات املقدمة للفلسطينيي ،قد تكون هناك فرصة لدور أكرب للياابن يف مساعدة القدس الشرقية .عالوة
على ذلك ،ون ظرا لألمهية اليت توليها املنظمات غري احلكومية الياابنية حلماية حقوق اإلنسان الفلسطينية ،فمن الضروري املساعدة يف
متكي هذه املنظمات غري احلكومية يف دعم الرفاه االجتماعي واالقتصادي لسكان القدس الشرقية من خالل دعم منظمات اجملتمع
املدين الفلسطين يف املدينة احملتلة .وميكن للياابن أن تعزز وتستخدم املؤسسات واخلطط القائمة اليت ينبغي توجيهها للرتكيز على
االحتياجات احلالية يف جماالت الصحة والتعليم والتكنولوجيا والثقافة ووسائط اإلعالم .يناقشها الدكتور علي اجلرابوي والدكتورة إيكو
نيشيكيدا.
) (3تعزيز قدرة غزة على الصمود :ينبغي على الياابن والسلطة الفلسطينية إجراء تبديل يف جماالت التعاون االقتصادي يف قطاع غزة
حبيث يركز على مساعدة القطاع اخلاص املنتج واجملتمع املدين .وميكن أن يستلزم ذلك إىل حد كبري الرتكيز على العالقات التجارية،
وتدريب العاملي يف اجملال الطيب ،واملشاريع املشرتكة للتكنولوجيا الفائقة ،ومصائد األمساك ،والزراعة .يناقشها الربوفيسور سوزوكي
والسيد عمر شعبان.
) (4غور األردن ومبادرة ممر السالم واالزدهار :مع تعرض غور األردن خلطر الضم اإلسرائيلي ،يكتسب العمل التنموي الذي
تقوم به جايكا يف هذا اجملال أمهية جيواسرتاتيجية وسياسية .ويف هذا السياق ،فإن جتديد وتوحيد العمل التنموي للوكالة الياابنية
للتعاون الدويل يف وحدات احلكم احمللي يف غور األردن وعملها يف املنطقة الصناعية-الزراعية يف أرحيا سيكون له أتثري إجيايب يف تعزيز
مبادرة ممر السالم واالزدهار .ينبغي للمبادرة ،وللسلطة الفلسطينية والياابن معا ،أن تعامال املنطقة أبكملها كوحدة إقليمية واحدة ،وأن
حتدد األطراف هدفها املشرتك من الناحية اجليوسرتاتيجية والسياسية ليصبح تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية وسكان املنطقة على البقاء
واالستثمار يف املنطقة ابعتبارها الوسيلة األكثر فعالية لردع الضم اإلسرائيلي .يناقشها السيد آيب والدكتور عبد الناصر مكي.
) (5تعزيز العالقات الدبلوماسية بني الياابن والسلطة الفلسطينية :ينبغي على الياابن أن تبدأ عملية تدرجيية لرفع مستوى عالقاهتا
الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية إىل مستوى أعلى والدخول يف مفاوضات معها هبدف وضع جدول زمن ينتهي ابعرتاف دبلوماسي
ايابين بدولة فلسطي .يناقشها الدكتور خليل الشقاقي والسيد كوهي تسوجي.
) (6تعزيز التبادل الثقايف واالتصاالت بني شعيب البلدين :العمل مع وسائل اإلعالم والفناني واملتاحف واجلامعات وجمموعات
الشباب لتعزيز املعرفة بثقافة اآلخر ،ويف الوقت نفسه املساعدة يف تقوية جهاز املناعة النفسي للشباب الفلسطين .يناقشها السيد
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حممد دراغمة والسيدة توموكو أوجي.
جاءت هذه التوصيات بناءً على اقرتاحات أعضاء الفريق املشرتك وذلك استجابة للدعوة لتقدمي أفكار حول ذلك .كما جاءت يف
العروض واملناقشات اليت جرت يف الورشة األوىل ،ويف التقارير وأوراق اخللفية اليت أعدها أعضاء الفريق املشرتك .ونوقشت التوصيات
واحدة تلو األخرى ابلرتتيب الوارد أعاله .وقدم عضوان من الفريق ،واحد من الفريق الفلسطين واآلخر من الفريق الياابين ،كل توصية
قبل فتح ابب املناقشة .وطلب من املتحدثي اقتصار عروضهم على  3دقائق .وأعقب عرض كل توصية مناقشة بي أعضاء اجملموعة
استمرت ملدة ترتاوح بي  10و 15دقيقة قبل أن ينتقل الفريق إىل التوصية التالية.
وجتدر اإلشارة إىل أن بعض أعضاء الفريق ،مثل الربوفيسور اتتياما والسيدة أوجي ،قد قدما للفريق اقرتاحات خطية مفصلة .وقدم
آخرون ،مثل الدكتور مكي والسيد شعبان ،اقرتاحات مفصلة يف أوراقهما اخللفية تتعلق مبنطقتي جغرافيتي فلسطينيتي اسرتاتيجيتي
حمددتي ،مها غور األردن وقطاع غزة.
خالل حلقة العمل األوىل ،حدد مجيع األعضاء تقريبا جماالت العالقات الفلسطينية الياابنية اليت قد حتتاج إىل تقوية أومتتي :فقد شدد
السيد آيب على احلاجة إىل الوصول إىل الشباب الياابين مع بذل املزيد من اجلهود إلبراز املساعدة الياابنية ،وربط الشعبي الفلسطين
والياابين يف جمال تكنولوجيا املعلومات والصناعات الزراعية ،وتعزيز السياحة والتبادل الثقايف؛ وتناول السيد دراغمة املشهد اإلعالمي
والثقايف واحلاجة إىل مزيد من التبادل الثقايف؛ واندت الدكتورة نيشيكيدا بدور أكرب للمنظمات غري احلكومية الياابنية .واستعرض السيد
اخلالدي دور الياابن يف تعزيز قدرة الفلسطينيي على الصمود .بدوره شدد الدكتور سوزوكي على دور اجملتمع املدين واألشخاص بي
أفراد الشعبي؛ وذلك من أجل النهوض ابلتعاون الفلسطين الياابين .دعا الدكتور اجلرابوي إىل إجراء حوار حول كيفية جعل هذا
التعاون تعاوان فلسطينيا-ايابنيا مباشرا دون مشاركة إسرائيلية أو موافقة مسبقة ،وكيف ميكن جعله أكثر تركيزا وكفاءة ،وأن يتم اإلنفاق
حيثما تكون هناك حاجة إليه حقا وميكن أن حيدث فرقا .ذ ّكر السيد تسوجي احلضور بدور الوالايت املتحدة وأتثريها على تشكل
العالقات الفلسطينية الياابنية وأبهنا غري مهتمة حاليا ابلصراع ،قال إنه سيكون من املفيد استمرار املساعدة الياابنية إذا أصبحت املعونة
ظاهرة وابرزة للعيان بشكل أكرب وأوضح ،مع توجيه االستثمار إىل قطاع التكنولوجيا الفائقة وأنه ينبغي للفلسطينيي أن يتواصلوا
مباشرة مع اجلمهور الياابين؛ وشدد الدكتور الشقاقي على أمهية تعزيز السلطة الفلسطينية من خالل االرتقاء ابلعالقات الدبلوماسية
الفلسطينية الياابنية.
يصف املوجز التايل استعراضا للتوصيات السياساتية واملناقشات املتعلقة بكل توصية على حدة:
) (1إطار الدولتني والبحث الفلسطيين عن حقوق متساوية
د .ريوجي تتياما:
صحيح أن فرص حل الدولتي قد آتكلت بشكل خطري وأن الفكرة رمبا مل تعد جمدية .مع ذلك ،من الضروري احلفاظ على هذا
اإلطار لثالثة أسباب .أوال ،إلنه يوفر للياابن وغريها من اجلهات املاحنة هيكال قانونيا ومؤسسيا ملواصلة تقدمي املساعدة إىل
الفلسطينيي .اثنيا ،دعمت الياابن واجملتمع الدويل هذا احلل لفرتة طويلة ،وإذا مت جتاهله ،فال توجد بدائل أخرى قابلة للتطبيق يف
الوقت الراهن .اثلثا ،يف عام  ،2012أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها الذي يعرتف بفلسطي كدولة مراقبة ،استنادا إىل
حل الدولتي ،مما يوفر هلا الوسائل لالنضمام إىل املنظمات الدولية مثل احملكمة اجلنائية الدولية .لذلك ،من الضروري احلفاظ على أمل
الفلسطينيي يف املستقبل .ويف الوقت نفسه ،ينبغي للياابن أيضا أن تدعم املساواة يف احلقوق للفلسطينيي.
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السيد رجا اخلالدي:
أان ال أختلف يف الرأي مع القول ابحلاجة إىل احلفاظ على إطار الدولتي ،ولكن جيب أن ندرك أيضا أننا مل نتحرك يف السنوات ال
 30املاضية يف هذا االجتاه .إنه احلل الصحيح للصراع .بيد أن إسرائيل ال توافق على هذا االستنتاج .لكن احلقوق االقتصادية
واالجتماعية للفلسطينيي مسلوبة أو ختضع للتمييز من قبل إسرائيل .إسرائيل تنكر احلقوق الوطنية ومجيع احلقوق األخرى .لذلك ،فإن
املساواة يف احلقوق ال أتيت على حساب احلق الوطن وحل الدولتي الذي ال نريد التخلي عنه .وينبغي للياابن أن تقدم الدعم دون
ربطه بذلك اإلطار .إن دعم الياابن القائم على هنج يستند للحقوق ال يشكل هتديدا ألي شخص مبا يف ذلك إسرائيل.
النقاش:
د .خليل الشقاقي :جيب أن أتخذ السلطة الفلسطينية والياابن التقارير املتعلقة بتعزز نظام الفصل العنصري بعي االعتبار وأن ترتمجها
إىل تركيز على املساواة يف احلقوق ولكن دون التخلي عن إطار الدولتي .إن الواقع على األرض يتطلب منا االعرتاف ابحلاجة إلجراء
نقاش علن حول ذلك بدون مواقف مسبقة .على الياابن والسلطة الفلسطينية أن تطلبا من إسرائيل االختيار بي حل يؤدي لدولتي
أو حل يعطي حقوقا متساوية.
السيد كوهي تسوجي :قد يكون من الصعب سياسيا على الياابن االستمرار يف تقدمي الدعم على أساس فرضية أخرى غري حل
الدولتي .ينبغي للمرء أن يستكشف كيف ميكن أن تكون املساعدة خمتلفة إذا كان اإلطار هو الدولتان وكيف سيكون يف ظل إطار
يطالب ابحلقوق املتساوية.
الربوفيسور تتياما :ميكن للياابن واملاحني اآلخرين االستمرار يف دعم الفلسطينيي على أساس فرضية أخرى غري حل الدولتي .ميكن
للياابن أن تبقي املساعدات التقليدية على أساس حل الدولتي ،ولكن مع إدراكها يف الوقت ذاته أن الصراع ميكن أن يستمر لفرتة
طويلة قادمة ،وابلتايل النظر يف كيفية تعزيز الصمود الفلسطين بناء على ذلك .أما فيما يتعلق ابلسعي إىل املساواة يف احلقوق ،فلسوء
احلظ ،مل يتم نشر تقرير منظمة العفو الدولية عن الفصل العنصري على نطاق واسع من قبل وسائل اإلعالم الياابنية .ينبغي للشعب
الياابين أن يعرف واقع االحتالل وحقيقته.
د .مكي :الواقع على األرض يظهر أن حل الدولتي يفقد فرصته يف التنفيذ .ولذلك ،ينبغي على الياابن أن تنظر يف مراجعة معونتها
دون االستناد احلصري حبل الدولتي.
السيد رجا اخلالدي :النهجان ال يستبعد أحدمها اآلخر .وميكن للياابن أن تواصل دعم الفلسطينيي من خالل إعطاء األولوية
للمشاريع اليت تؤكد على احلقوق والقدرة على الصمود .القدس مثال جيد على دعم تكون فيه أولوية الشعب هي احلقوق ،بدال من
بناء الدولة أو بناء السالم .لكن أي مساعدة للحقوق والصمود تساعد يف هناية املطاف على إبقاء اآلفاق املتضائلة لالستقالل
والسيادة الفلسطينية على قيد احلياة.
الخالصة:

شارك معظم أعضاء اجملموعة الرأي القائل أبنه ينبغي احلفاظ على إطار الدولتي وأنه ينبغي يف الوقت ذاته الدعوة إىل املساواة يف
احلقوق للفلسطينيي .وسلطت املناقشة الضوء على االختالفات يف اآلراء املتعلقة آباثر هذا املوقف على طبيعة املساعدة اليت تقدمها
الياابن إىل السلطة الفلسطينية والغرض منها .ومن الواضح أن هناك حاجة إىل مزيد من العمل بشأن كيفية تكييف مشاريع املعونة
حبيث ميكن قادرة على املساعدة يف حتقيق اهلدفي معا ،إقامة دولة فلسطينية واملساواة يف احلقوق.
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( )2تعزيز صمود املقدسيني الشرقيني

د .علي اجلرابوي:
إننا نناقش مسألة سياسية ،ليست تقنية أو إنسانية .وال ينبغي استخدام حل الدولتي كمربر للمساعدة .واجملتمع الدويل ال يضغط
على إسرائيل للتحرك حنو تنفيذ ذلك احلل .وينبغي للمجتمع الدويل أن يستخدم مثال األزمة األوكرانية ملعاجلة معايريه املزدوجة.
توجد مخسة جماالت لدعم املقدسيي :الدعم "القانوين" للمنظمات غري احلكومية اليت تدعم العائالت الراغبة يف البقاء يف منازهلا يف
القدس؛ وحيتاج التعليم يف املدارس اليت تطبق مناهج دراسية أخرى غري املنهج اإلسرائيلي إىل الدعم؛ وكذلك املؤسسات الصحية يف
القدس الشرقية؛ وترميم املواقع واملنازل الدينية والتارخيية؛ ودعم الشباب يف املشاريع الثقافية من خالل دعم جمموعات مثل ايبوس
وحوش الفن واملؤسسات االجتماعية مثل برج اللقلق .ولكن ،يف هناية املطاف ،هناك حاجة إىل الدعم السياسي من خالل الضغط
على إسرائيل.
د .إيكو نشيكيدا:
القدس قضية سياسية إىل حد كبري ،وأصبحت أكثر حساسية بعد الصدام األخري يف أوائل صيف عام  .2021إن اختاذ موقف واضح
بشأن تغيري الوضع الراهن سيكون صعبا على احلكومة الياابنية ،لكن مع ذلك ميكن للمساعدات املقدمة للقدس الشرقية أن تكون
خيارا اسرتاتيجيا .ميكن للدعم أن يتم من خالل دعم املنظمات غري احلكومية الياابنية اليت ميكنها مساعدة اجملتمع الفلسطين .من
املمكن تعزيز قدرة اجملتمع على الصمود ضد االحتالل .وميكن تقدمي الدعم حتت عنوان األمن البشري وإعاقة جهود إسرائيل لتغيري
الواقع على األرض يف القدس .وهبذه الطريقة ،ميكن حتقيق دعم الشعب الفلسطين دون استفزاز إسرائيل مباشرة .وميكن للياابن أن
تقدم املساعدة يف اجملاالت اليت حددها علي اجلرابوي.
النقاش:
خليل الشقاقي :جيب على الياابن أال ترتدد يف اختاذ موقف سياسي واضح بشأن القدس الشرقية .وهناك حاجة أيضا إىل التضامن
السياسي من قبل اجملتمع املدين الياابين ،على سبيل املثال من خالل االنضمام إىل املظاهرات التضامنية مع سكان الشيخ جراح.
د .نيشيكيدا :انضمت الياابن إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  2017الذي يدين إدارة ترامب العرتافها ابلقدس
عاصمة إلسرائيل .ومع ذلك ،حىت يف تلك املناسبة ،كانت احلكومة الياابنية مرتددة وحتتاج إىل التنسيق الختاذ قرار بشأن التصويت.
ويف حي أن التضامن املدين قد يكون ممكنا متاما ،فقد يكون من غري املرجح أن تتخذ الياابن قرارا سياسيا أقوى بشأن القدس.

اخلالصة:
إن االعتماد على املنظمات غري احلكومية الياابنية اليت تعمل جنبا إىل جنب مع اجملتمع املدين الفلسطين واملنظمات غري احلكومية
هو أداة فعالة لتجاوز القيود اإلسرائيلية املفروضة على املساعدة احملتملة للفلسطينيي يف القدس الشرقية .وتشمل جماالت الرتكيز
املوصى هبا الصحة والتعليم والشباب والثقافة واملساعدة القانونية.
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( )3تعزيز صمود قطاع غزة:
د .هريويوكي سوزوكي:
ال يوجد إمجاع يف اجملتمع الياابين حول كيفية التعامل مع قطاع غزة .بيد أن اجملتمع املدين الياابين أوىل اهتماما كبريا ابألوضاع يف قطاع
غزة ،مما أدى إىل قيام املنظمات غري احلكومية الياابنية جبهود نشطة .دأبت احلكومة الياابنية على إاثرة ثالثة مبادئ دبلوماسية بشأن
السالم يف الشرق األوسط :احلوار السياسي ،وبناء الثقة ،والدعم االقتصادي للفلسطينيي .عندما يتعلق األمر بغزة ،فإن النقطة األوىل
مهملة تقريبا والثالثة تكتسب أولوية كبرية .وعلى الرغم من أن املنظمات غري احلكومية الياابنية قد أدارت بعض املشاريع يف غزة ،إال
أنه ال يزال هناك جمال كبري ميكن أن تساهم فيه جايكا .وسيكون من املعقول أيضا أن تعمل احلكومة الياابنية مع مصر يف إطار لدعم
اجملتمع يف قطاع غزة متاما مثل تعمل الياابن يف الضفة الغربية حيث تربز ضرورة احلاجة للتعاون مع األردن .من املستحسن أيضا
تشجيع خلق الوظائف من خالل اإلنرتنت.
السيد عمر شعبان:
إن العمل مع اجملتمع املدين يف قطاع غزة أمر ابلغ األمهية ألنه العب رئيسي وفعال للغاية يف دعم الفلسطينيي يف ظل سيطرة محاس.
وهناك حاجة إىل أن توسع الياابن استثماراهتا .جمال تكنولوجيا املعلومات هو أحد اجملاالت اليت ميكن أن تكون واعدة ،وخاصة أعمال
الربجميات .وميكن للياابن أن تسهم يف إدارة عملية إعادة اإلعمار اليت تشكل حاجة ماسة للقطاع .وميكن للياابن أن تكون مفيدة
ابلذات من خالل تقدمي خربهتا يف هذا اجملال عن طريق التدريب أو ورشات العمل يف قطاع غزة .وينبغي للياابن أن تكون رائدة يف
هذا اجملال.
املناقشة:
خليل الشقاقي :إن دورا مصراي أكرب يف قطاع غزة سيكون مثريا للجدل ألن السلطة الفلسطينية ستكون قلقة بشأن تقوية االقتصاد
السياسي حلماس .وينبغي احلذر أال يؤدي ذلك إىل هتميش العالقات بي غزة والضفة الغربية أو السلطة الفلسطينية.
السيدة أوجي :ما الذي ميكن عمله إلضعاف التطرف ،ال سيما بي الشباب يف قطاع غزة؟ ما الذي ميكن أن تفعله الياابن
للمساعدة يف هذا اجملال؟
عمر شعبان :التطرف يف غزة يشكل هتديدا خطريا ألن مجيع اجلماعات اخلارجية قد تستغل الفقر لتجنيد الشباب وتطرفهم .حنن
حباجة إىل إعطاء الناس األمل ،وليس فقط الوظائف .حنن حباجة إىل التواصل مع الشباب إلعطائهم اإلحساس أبن آلخرين يشاركوهنم
القلق على مستقبلهم ولكي نسهم يف زايدة اخليارات املتاحة هلم .ميكن لنشاطات ومشاريع جايكا أن يكون مفيدا للغاية
اخلالصة:
يفضل فريق العمل زايدة االستثمارات الياابنية يف قطاع غزة يف املناطق اليت ميكن أن تعزز قدرة سكان غزة على الصمود ومواجهة
حتدي التطرف ،وينظر إىل اجملتمع املدين وجمتمع األعمال التجارية على أهنما شريكان حمتمالن يف التنمية .يوصى ابلرتكيز على
التدريب وتكنولوجيا املعلومات .ويف حي أن البعد اإلقليمي للمساعدة اليت تقدمها الياابن حساس للعالقات بي الضفة الغربية
وقطاع غزة ،فإنه ينظر إليه على أنه ميكن أن يكون فعاال يف توفري االستدامة للعمل اإلمنائي الذي تقوم به الياابن يف ذلك اجملال.
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) (4غور األردن وممر السالم واالزدهار:

السيد توشيا آيب:
تسعى جايكا إىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف هذه املنطقة ،ومن ضمن ذلك البحث يف كيفية خلق بيئة استثمارية تشجع
املستثمرين من الياابن وشرق آسيا .كما حنتاج إىل الوصول إىل استثمارات أخرى غري تلك املبنية على الصناعة الزراعية .جيب تشجيع
العمل يف جماالت جديدة ،مثل الصناعات الصديقة للبيئة وإعادة التدوير والتكنولوجيا الفائقة .يتحمل الفلسطينيون مسؤولية االلتزام
ابملعايري الدولية فيما يتعلق بزايدة الوعي فيما يتعلق أبهداف التنمية املستدامة وتغري املناخ أو انبعااثت الكربون .االستثمار يف السياحة
هو أيضا جمال آخر ميكن أن تتعاون فيه جايكا.
ابإلضافة للتعاون احلكومي الرمسي ،هناك حاجة إىل تنويع العالقة بي اجلانبي من خالل اجلمع بي الشركات والناس .أتفق مع الرأي
القائل بضرورة إبقاء نفس مستوى املساعدة يف قطاع غزة كما هو احلال يف الضفة الغربية.
د .عبد الناصر مكي:
ال ينبغي التقليل من األمهية االسرتاتيجية لغور األردن ،بل جيب الرتكيز عليه كما جيب الرتكيز على القدس .ينبغي فحص الكيفية اليت
ميكن فيها التعامل مع غور األردن كوحدة إقليمية واحدة ،وينبغي للسلطة الفلسطينية وحكومة الياابن أن تدعما هذا التوجه .على
السلطة الفلسطينية أن تبادر إىل تشكيل جملس أعلى لغور األردن لتكون مجيع اجملالس احمللية يف األغوار مرتبطة مبكتب رئيس الوزراء .
ينبغي تركيز االستثمار يف الزراعة والتعليم والصحة .ابلنسبة للمنطقة الصناعية-الزراعية يف أرحيا ،فمن الواضح أن إسرائيل ال تلعب
دورا بناء ،على العكس ،إهنا ختلق العقبات ،خاصة فيما يتعلق بطريق الوصول لنهر األردن .على الياابن والسلطة الفلسطينية إعادة
النظر يف مشاركة إسرائيل يف مشروع ممر السالم واالزدهار.
النقاش:
خليل الشقاقي :جيب أن جيرب التهديد القائم بضم األغوار إلسرائيل السلطة الفلسطينية والياابن على مضاعفة جهودمها لتعزيز قدرة
مواطن املنطقة ومستثمريها على الصمود والبقاء يف املنطقة .ابلطبع ،لدى السلطة الفلسطينية موارد قليلة أو منعدمة لالستثمار يف غور
األردن ،وهلذا ،فإن مسامهة الياابن أمر ابلغ األمهية حيث أهنا كانت رائدة يف إيالء أمهية كبرية هلذه املنطقة .جيب أن يكون اهلدف هو
فعال تعزيز قدرة السكان والشركات على البقاء.
د .نيشيكيدا :هل ميكن ملشروع املمر محاية تلك املنطقة من التهديدات اجلديدة لغور األردن أيضا؟
د .مكي :ردا على سؤال الدكتورة نيشيكيدا ،فإن مشروع املمر جاء يف وقت كانت فيه املنطقة مهملة .أجربت هذه املبادرة الياابنية
السلطة الفلسطينية على االستثمار سياسيا وماليا فيها وعلى جذب الشركات الفلسطينية العاملة للمجيء إىل املنطقة .وتبعا لذلك أراد
ماحنون آخرون أيضا االستثمار يف املنطقة.
خليل الشقاقي :الرتكيز احلايل على العمل مع الشركات املستثمرة حيتاج إىل التوسع .حنن حباجة إىل العمل مع اجملالس احمللية والشركات
الصغرية الواقعة يف جمال نفوذها وذلك لتعزيز قدرهتا على البقاء يف املنطقة .بدون شك ،تساهم محاية غور األردن يف محاية حل
الدولتي.
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الربوفيسور تتياما :أتفق مع أمهية مبادرة املمر ولكن ابإلضافة إىل تلك املشاريع ،نفذت الياابن مشاريع أخرى مثل تلك املوجودة يف
خميمات الالجئي .وهناك حاجة إىل تقييم أثر مشاريع جايكا األخرى يف غور األردن اليت مت توسيعها لتشمل مناطق أخرى يف الضفة
الغربية وقطاع غزة مثل حتسي الظروف املعيشية يف خميمات الالجئي.

اخلالصة:
ينظر فريق العمل ملبادرة ممر السالم واالزدهار الياابنية على أهنا آلية إمنائية فعالة جنحت يف تعزيز االستثمار االقتصادي يف غور
األردن ،وابلتايل مساعدة الفلسطينيي على محاية تلك املنطقة من اجتاهات الضم اليمينية يف إسرائيل .وينبغي تشجيع استمرار هذه
املبادرة ،بل وتعزيزها.

) (5تعزيز العالقات الدبلوماسية بني الياابن والسلطة الفلسطينية:

د .خليل الشقاقي:
لسنوات عديدة ،على األقل منذ عام  ،2000طلبت السلطة الفلسطينية اعرتاف الياابن هبا كدولة .وكان التصريح األخري هبذا الشأن
قد صدر عن وزير خارجية السلطة الفلسطينية رايض املالكي أواخر العام املاضي .وقبل ذلك ،يف فرباير  ،2018قال نبيل شعث إن
الياابن تعهدت بدعم احلق الفلسطين يف إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس خالل احملاداثت األخرية بي البلدين .وأكد شعث أن
وزير اخلارجية الياابين اترو كونو يقوم جبمع توقيعات برملانيي ايابنيي ملطالبة احلكومة ابالعرتاف بدولة فلسطي.
منذ عام  ،2000أعلنت الياابن موقفها أبهنا ستعرتف بدولة فلسطينية إذا مت إنشاؤها من خالل املفاوضات .لكنها تعترب إقامة الدولة
خطوة أحادية اجلانب :مما يعن أهنا تعتقد أن فلسطي جيب أن تصبح دولة فقط عندما توافق إسرائيل على ذلك .وبغض النظر عن
احلزب الذي كان يف السلطة ،فإن موقف الياابن من إقامة الدولة مل يتغري .هل ساعد هذا املوقف أم أعاق هدف حل الدولتي؟ هل
كان قرار ربط االعرتاف ابتفاق مع إسرائيل مفيدا؟ ال ،مل يكن كذلك .وقد أدى ذلك إىل نتائج عكسية.
يف حي خلقت إسرائيل حقائق على األرض ،يف انتهاك للقانون الدويل ،فإن الياابن مل تتصرف على املستوى الدبلوماسي يف عالقاهتا
الثنائية لتعزيز حل الدولتي .ختيل اليوم ،لو أن الغرب واجملتمع الدويل قاال إن استقالل أوكرانيا يعتمد على موافقة روسيا!!! جيب على
الياابن والسلطة الفلسطينية االتفاق على جدول زمن ينتهي ابعرتاف الياابن بفلسطي كدولة .ومن مث ينبغي أن تعطي إسرائيل اترخيا
حمدد ا للدخول يف مفاوضات جادة لتنفيذ حل الدولتي والسماح إبنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تنفيذا ملبادئ القانون
الدويل.
السيد كوهي تسوجي:
فيما يتعلق مبسألة االعرتاف بفلسطي كدولة ،متيل احلكومة الياابنية إىل أن تكون على وفاق مع دول جمموعة السبع الكبار G7
األخرى  .هذا هو احلال فيما يتعلق ابألزمة األوكرانية من حيث فرض عقوابت على روسيا .لذلك ،قد ال يكون من املمكن توقع أن
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تتخذ احلكومة الياابنية مبادرهتا اخلاصة لالعرتاف بدولة فلسطينية ،خاصة وأن إدارة ابيدن ال تعطي األولوية للقضية اإلسرائيلية
الفلسطينية.
يف غضون ذلك ،هذا ما ميكن للياابن القيام به للمساعدة .جيب أن تكون األهداف هي جتاوز "عقلية الضحية ،وإجياد طرق لتجاوز
عقبات االحتالل اإلسرائيلي ،والسعي إىل االستدامة واإلدارة الذاتية .ويف هذا الصدد ،لدي أربع توصيات سياسية للجانبي الياابين
والفلسطين )1( :تشجيع رواد األعمال مثل مراكز حاضنات الشركات الناشئة ،وإنشاء صندوق رأمسايل لتوظيف أفضل األفكار
ومكافأهتا )2( .بناء عالقات مع القطاع اخلاص ،على سبيل املثال يف الربجمة واأللعاب وما إىل ذلك ،واالعتماد على الدورات التدريبية
عرب اإلنرتنت )3( .الرتكيز على األصول اليت ميتلكها الفلسطينيون من خالل جتنيد املغرتبي الفلسطينيي واكتساب العالقات التجارية.
( )4وأخريا ،هناك حاجة إىل أن جتعل الياابن هذه اجلهود والنجاحات مرئية من خالل إظهار أفضل جلهودها.
النقاش:
السيد آيب :أتفق مع السيد تسوجي على ضرورة البعد عن عقلية الضحية .لتغيري عقلية الشباب ،تتحمل وسائل اإلعالم مسؤولية
كبرية .جيب على وسائل اإلعالم الفلسطينية أن تظهر اجلانب اإلجيايب الفلسطين وجيب على وسائل اإلعالم الياابنية أيضا الرتكيز على
الصورة األكثر إجيابية لفلسطي .وينبغي للفلسطينيي أن يعرتفوا أبهنم أعضاء يف اجملتمع الدويل وعليهم مسؤوليات مثل غريهم يف
مواجهة ومتابعة مهوم ومشاغل العامل.
اخلالصة:
إن رفع مستوى العالقات الدبلوماسية الفلسطينية-الياابنية إىل مستوى الدولة ،على الرغم من أنه أمر مرغوب فيه ،إال أنه ال ينظر
إليه على أنه متاح يف األوضاع الراهنة بسبب تردد الياابن يف أخذ مبادرات دبلوماسية جريئة على الساحة الدولية ال تقع ضمن
إمجاع حلفائها الرئيسيي ،مثل جمموعة السبع الكبار .ويف غضون ذلك ،ميكن للياابن ،بل وينبغي هلا ،أن تتخذ خطوات ميكن أن
تساعد السلطة الفلسطينية يف جهود بناء الدولة.

) (6تعزيز التبادل الثقايف واالتصاالت الشعبية:
السيد حممد دراغمة:
االجتاه اليوم يف الشرق األوسط هو التحول إىل الشرق والياابن والصي وسنغافورة لالستثمار والسياسة .وما فتئت الياابن تؤيد
التطورات االقتصادية واالجتماعية الفلسطينية .وتغطي وسائط اإلعالم هذه األنشطة .يوصي مبزيد من االتصاالت بي اجلانبي .جيب
أن تكون اللقاءات ثنائية ايابنية-فلسطينية ،وليس ثالثية بتواجد إسرائيلي ،ويوصى ابلتايل بربامج منفصلة لتشجيع الفلسطينيي على
املشاركة .ميكن التعاون بي الصحفيي الفلسطينيي والياابنيي كمجموعات ثنائية وميكن استضافتهم يف فلسطي والياابن للعمل معا
لتغطية أخبار بعضهم البعض.
ميكن للمكتب التمثيلي استضافة كتاب ايابنيي ابرزين .ومن املرجح أن يسعى املثقفون الفلسطينيون إىل مقابلتهم يف مركز حممود
درويش ،ومن املرجح أن تتم تغطيته على نطاق واسع وأن يساعد ذلك يف إدخال الثقافة واألدب الياابين إىل فلسطي .وسيكون من
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املفيد أيضا عرض األفالم املرتمجة .إن فشل النهج األمريكي من شأنه أن يفتح األبواب أمام ثقافة اآلخرين .ومن شأن أي جهد ايابين
يف هذا الوقت أن يساعد يف إاثرة النقاش.
السيدة توموكو أوجي:
جيب أن يكون هدفنا هو تعزيز جهاز املناعة لدى الشباب الفلسطين وابلتايل زايدة مرونتهم النفسية .وقد تعرضوا لضغوط خمتلفة ،كما
قال السيد شعبان .وينبغي أن نسعى إىل حتفيز شعورهم ابالنتماء إىل جمتمعهم ،وتعزيز هويتهم الفردية .تظهر األحباث النفسية أن
اهلوية الناضجة جيدا ميكن أن تكون مبثابة نقطة انطالق ملواجهة التحدايت االجتماعية واالقتصادية اليت قد يواجهها الفرد يف حياته.
ومن األمثلة الناجحة على هذه العملية ،كما قال الربوفيسور اتتياما ،مشروع حتسي خميمات الالجئي ،الذي تنفذه الوكالة الياابنية
للتعاون الدويل ،والذي ال يوفر موارد مرئية/مادية فحسب ،بل يوفر أيضا فرصا لتعزيز اهلوية والشعور ابالنتماء جلميع الشباب يف إطار
اجملتمع .من خالل تصميم بنية حتتية أو نظام أو خدمة يستخدمها اجملتمع من تلقاء نفسه ،ميكن للشباب أن يشعروا أبن أصواهتم
مسموعة وحمرتمة وأن يسمحوا ألنفسهم إبعادة تصور مستقبلهم بطريقة عملية وإجيابية .وقد تساعد هذه العملية حىت يف توليد أفكار
رايدية جديدة خالقة.
لذلك ينبغي على الياابن توسيع نطاق هذا النوع من املشاريع إىل ما وراء خميمات الالجئي ،ونشره يف مناطق أخرى يف فلسطي،
لتعزيز جهاز املناعة النفسي لديهم .ميكن تنفيذ هذا النوع من املشاريع يف القدس الشرقية ابستخدام خطط ومنصات خمتلفة .ويعد
مركز معلومات وادي حلوة ،الذي تديره مؤسسة غري رحبية تتلقى منحا من اليونيسف واحلكومة الياابنية ،مثاال جيدا ،حيث يعمل مثل
هذا املشروع كشبكة أمان ليس فقط لتوفري الدعم القانوين واملادي لألسر اليت تعاين من مشاكل متعلقة ابالحتالل ،ولكن أيضا
كنموذج حيتذى به ميكن لألطفال احرتامها واالنتماء إليها .كجزء من هذا املشروع ،يقوم مواطن فلسطين تعلم األيكيدو (فن الدفاع
عن النفس الياابين) يف الياابن بتعليم األطفال كيفية تسخري هذا النشاط للنمو الشخصي ،وحتسي التقاء القلوب والعقول والطاقة
اجلسدية .وينبغي أيضا نشر هذه األنواع من املشاريع يف غزة.
النقاش:
ساهر (جايكا ،غزة) :جتربيت يف العمل مع جايكا هي أن مفتاح النجاح هو االستقرار .وتتبع ذلك مجيع املسائل األخرى ،مبا يف ذلك
التنمية.
الخالصة:

توافق اجملموعة على أن تعزيز العالقة االجتماعية والثقافية بي الشعبي الفلسطين والياابين ميكن أن يكون أمرا فعاال يف معاجلة
نقص املعرفة عن بعضهما البعض .ومتثل برامج التبادل ،وال سيما تلك اليت تكون صحفية وجتمع املثقفي وقادة اجملتمع املدين معا
وتركز على الظهور والتغطية اإلعالمية ،هنجا جيدا لتلبية هذه احلاجة .كما ينظر إىل برامج التبادل الثقايف بي الشباب وتلك اليت
تعزز االنفتاح والتفكري النقدي وحتمل الفرد ملسؤوليته اخلاصة على أهنا أنشطة فعالة بي مواطن البلدين ميكن أن تعزز نظام املناعة
النفسية لألفراد الشباب وحصانتهم العاطفية.
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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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