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 صحفييان ب
ق األ : "هارممر السالم واالزد" ي الشر

 
ي السالم ف

 
 خطوات بناء الثقةوسط ودور اليابان ف

   عمل حولورشتي  

 حنو رؤية مشرتكة للمستقبل: الياابنية-العالقات الفلسطينية
 2022)مارس(  آذار-2021كانون أول)ديسمرب( 

لتعزيز البلدين اسات سيوصي إبجراء تغيريات يف يمن األكادمييني واخلرباء  مشرتك ايابين-عمل فلسطيين فريق
دس الشرقية وقطاع يف القاعة املواطنني الفلسطينيني وتقوية صمود ومن الياابنية املستقبلية-العالقات الفلسطينية

 غوارغزة واأل
 

اسية لبحوث السيايابنية مشرتكة شكلها املركز الفلسطيين ل-قامت جمموعة عمل فلسطينية :2022مارس /ذارآ 28 ،هللارام 
ية. وأتلفت الياابنية وتقدمي الةديد من التوصيات السياسية للبلدين لتةزيز عالقاهتما املستقبل-الةالقات الفلسطينية راعةةمب واملسحية

نت، من عمل عرب اإلنرت  ورشيتاجملموعة، انظر أدانه لالطالع على األمساء واالنتماءات، اليت عملت ملدة أربةة أشهر واعتمةت يف 
 ووار وول تختل  عوانب الةالقة دهد  اقرتا  ريية مشرتكة وول كيفية من كل عانب. وشارك األعضاء يف 6أكادمييا وخبريا،  12

عمل  وراقأو تةزيز تلك الةالقة والنهوض دها بطريقة تساعدها على مواعهة حتدايت املستقبل. وأدى هذا اجلهد إىل نشر تسةة تقارير 
 .وتوصياته املشرتكيق تتناول تختل  عوانب الةالقة احلالية، مبا يف ذلك تقرير يلخص استنتاعات الفر 

قة بني كان اهلد  من احلوار هو استكشا  سبل تةزيز الةال.  عمل ورشيت يف اإلنرتنت ربععضاء الفريق املشرتك أبني عرى احلوار 
قدم حنو تاجلانبني يف اجملالني السياسي واالقتصادي من أعل توسيع اجملال أمام اجلهود املشرتكة لتةزيز بناء الدولة الفلسطينية وتشجيع ال

إىل البحث  احلوار ىاألمن والكرامة واملساواة.  وسةو  يادةب الفلسطيين يتمتع فيه ابلسإهناء االوتالل اإلسرائيلي وضمان مستقبل للشة
اإلسرائيلية. وأخريا، -احمللية واإلقليمية والفلسطينية عن سبل لتةزيز اجلانب الفلسطيين ومؤسساته الةامة من خالل اجلهود واملبادرات

االقتصادية من -األساسية االعتماعية مؤسساهتماع واالقتصاد الفلسطينيني و إىل البحث عن وسائل فةالة لتةزيز اجملتم هد  احلوار
 خالل مبادرات تستهد  اجملتمع املدين وبيئته الةلمية والتكنولوعية، وإىل فتح األبواب أمام القطاع اخلاص لزايدة الصادرات.

طيين لفلس، بتقييم األعضاء للظرو  احلالية يف الشرق األوسط والصراع ا2022يناير  26بدأت ورشة الةمل األوىل، اليت عقدت يف 
ما إذا كان ينبغي احلفاظ عاءلت ستاإلسرائيلي وتوقةاهتم للمستقبل. وحبثت أهدا  وغاايت املساعدة الياابنية للسلطة الفلسطينية و 

وابملثل،  عما إذا كان ينبغي توسيةه.اءلت ستو . كما استةرضت دور الياابن الدبلوماسي يف الصراع م تةديلهاأهدا  ى تلك األعل
ةالقة املستقبلية بني الياابن وفلسطني، وتساءلت عما إذا كان االنقسام احلايل للسلطة الفلسطينية بني إعادة تنظيم ال مكاانتإانقشت 

وواقع مبادرة "ممر السالم واالزدهار"، اليت تشكل الركيزة  طموواتالفريق  راععو  .اتالةالقتلك الضفة الغربية وقطاع غزة يؤثر على 

https://pcpsr.org/ar/node/896
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ةزيزها. وأخريا، املبادرة وت هذهلياابن يف عالقتها مع فلسطني وإسرائيل، وتساءل عما إذا كان ينبغي توسيع نطاق األساسية لدور ا
 قافتها.الياابن وشةبها وكي  تغطي وسائل اإلعالم الفلسطينية الياابن وسياساهتا وثمن  الفلسطيين مواق  اجلمهوراجملموعة  ضتاستةر 
 إجيابياتوفحصت  سياسات البلدينال رات حمددة يف جمآذار/مارس، على خيا 2 الةمل الثانية، اليت عقدت يفورشة النقاش يف  ركزت

( النقاش الدائر وول 1هذه التوصيات ست جمموعات من القضااي: ) تناولتاقرتوها أعضاء الفريق املشرتك.  وسلبيات التوصيات اليت
 قطاع ( تةزيز قدرة3( تةزيز قدرة سكان القدس الشرقية على الصمود؛ )2)واة يف احلقوق؛ فلسطيين عن املساإطار الدولتني والبحث ال
( تةزيز الةالقات الدبلوماسية بني الياابن والسلطة الفلسطينية؛ 5) ممر السالم واالزدهارمبادرة و  ناألردغور ( 4غزة على الصمود؛ )

 .الشةبني مجهوربني  واالتصال الثقايف ادل( تةزيز التب6)و
 

  : السياساتيةصيات التو 

 :للتوصيات السياساتية التاليةالثانية  ورشة الةملخلصت 

ىل طار الدولتني وأنه ينبغي يف الوقت ذاته الدعوة إشارك مةظم أعضاء اجملموعة الرأي القائل أبنه ينبغي احلفاظ على إ .1
املساواة يف احلقوق للفلسطينيني. وسلطت املناقشة الضوء على االختالفات يف اآلراء املتةلقة آباثر هذا املوق  على طبيةة 

ةمل بشأن  زيد من الاملساعدة اليت تقدمها الياابن إىل السلطة الفلسطينية والغرض منها. ومن الواضح أن هناك واعة إىل م
 قادرة على املساعدة يف حتقيق اهلدفني مةا، إقامة دولة فلسطينية واملساواة يف تكونكيفية تكيي  مشاريع املةونة حبيث 

 .احلقوق
إن االعتماد على املنظمات غري احلكومية الياابنية اليت تةمل عنبا إىل عنب مع اجملتمع املدين الفلسطيين واملنظمات غري  .2

ينيني يف القدس للفلسط اليت ميكن ختصيصهااحلكومية هو أداة فةالة لتجاوز القيود اإلسرائيلية املفروضة على املساعدة 
 .لصحة والتةليم والشباب والثقافة واملساعدة القانونيةالشرقية. وتشمل جماالت الرتكيز املوصى دها ا

يفضل فريق الةمل زايدة االستثمارات الياابنية يف قطاع غزة يف املناطق اليت ميكن أن تةزز قدرة سكان غزة على الصمود  .3
لتنمية. يوصى تمالن يف اومواعهة حتدي التطر ، وينظر إىل اجملتمع املدين وجمتمع األعمال التجارية على أهنما شريكان حم

ابلرتكيز على التدريب وتكنولوعيا املةلومات. ويف وني أن البةد اإلقليمي للمساعدة اليت تقدمها الياابن وساس للةالقات 
بني الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنه ينظر إليه على أنه ميكن أن يكون فةاال يف توفري االستدامة للةمل اإلمنائي الذي تقوم به 

 .ياابن يف ذلك اجملالال
ينظر فريق الةمل ملبادرة ممر السالم واالزدهار الياابنية على أهنا آلية إمنائية فةالة جنحت يف تةزيز االستثمار االقتصادي يف  .4

بغي تشجيع مينية يف إسرائيل. وينالضم الي خططغور األردن، وابلتايل مساعدة الفلسطينيني على محاية تلك املنطقة من 
 .استمرار هذه املبادرة، بل وتةزيزها

على  ،لسطينيةابعرتا  ايابين ابلدولة الفالياابنية إىل مستوى الدولة، -إن رفع مستوى الةالقات الدبلوماسية الفلسطينية .5
 ، إال أنه ال ينظر إليه على أنه متا  يف األوضاع الراهنة بسبب تردد الياابن يف أخذايابنيا   الرغم من أنه أمر مرغوب فيه

مبادرات دبلوماسية عريئة على الساوة الدولية ال تقع ضمن إمجاع ولفائها الرئيسيني، مثل جمموعة السبع الكبار. ويف 
 .غضون ذلك، ميكن للياابن، بل وينبغي هلا، أن تتخذ خطوات ميكن أن تساعد السلطة الفلسطينية يف عهود بناء الدولة

اال يف ية والثقافية بني الشةبني الفلسطيين والياابين ميكن أن يكون أمرا فةتوافق اجملموعة على أن تةزيز الةالقة االعتماع .6
مةاجلة نقص املةرفة عن بةضهما البةض. ومتثل برامج التبادل، وال سيما تلك اليت تكون صحفية وجتمع املثقفني وقادة 

تبادل الثقايف احلاعة. كما ينظر إىل برامج الاجملتمع املدين مةا وتركز على الظهور والتغطية اإلعالمية، هنجا عيدا لتلبية هذه 
بني الشباب وتلك اليت تةزز االنفتا  والتفكري النقدي وحتمل الفرد ملسؤوليته اخلاصة على أهنا أنشطة فةالة بني مواطين 

 .البلدين ميكن أن تةزز نظام املناعة النفسية لألفراد الشباب ووصانتهم الةاطفية
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:   فريق العمل الفلسط ءأعضا  
ك-ين    المشتر

اليابان   

 الفريق الفلسطيينعضاء أ
 يف فلسطني مدير مكتب الشرق، حممد دراغمةالسيد  .1
 بريزيت ومدير مركز إبراهيم أبو لغد للدراسات الدوليةأستاذ يف عامةة ، د. علي اجلرابوي .2
 مةهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين، دير الةام ملؤسسة ماسامل، رجا اخلالديالسيد  .3
  عمل سابقا  مع عايكا، د. عبد الناصر مكي .4
 مؤسس ومدير مؤسسة ابلتنك يف قطاع غزة، عمر شعبانالسيد  .5
 مدير املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية يف رام هللا، د. خليل الشقاقي .6

 ينياابالفريق العضاء أ
 املمثل الرئيسي جلايكا يف فلسطنيالسيد توشيا آيب،  .1
 أستاذة يف دائرة القانون والةلوم السياسية يف عامةة كيو د. إيكو نشيكيدا، .2
 حمررة وكاتبة رئيسية يف عريدة مينيتشي، موكو أوجيتو  ةالسيد .3
 أستاذ يف عامةة طوكيو، د. هريويوكي سوزوكي .4
 دفاع الوطين يف الياابنأستاذ يف أكادميية التياما، د. ريوجي ات .5
 مراسل هيئة اإلذاعة الياابنية يف واشنطن يف الوالايت املتحدة، تسوجي كوهيالسيد   .6
وراق العمل أالتقارير و    

 أوراق خلفية مت إعدادها للورشة األوىل:
نولوجيا كيف تنظر الصحافة ووسائل التواصل االجتماعية الفلسطينية للثقافة واألدب والتك:  الياابن كما تراها الصحافة الفلسطينية حممد دراغمة، .1

 الياابنية-واالقتصاد الياابين والعالقات الفلسطينية
https://pcpsr.org/ar/node/891 

 وغور األردن ناليااب“: ، تقوية املبادرة الياابنية " ممر للسالم واالزدهارعبد الناصر مكي .2
https://pcpsr.org/ar/node/892 

  قطاع غزة، اجلهد التنموي يف ظل االنقسام وإمكانيات تعزيزه يف ظل تعاون مع اجملتمع املدين والقطاعات اإلنتاجيةالدور الياابين التنموي يف عمر شةبان،  .3
https://pcpsr.org/ar/node/894 

 استطالع للرأي العام الفلسطييننتائج انطباعات اجلمهور الفلسطيين عن الياابن، خليل الشقاقي،  .4
https://pcpsr.org/ar/node/893 

5. PCPSR, Japan in the Middle East, 2017-2021: The Palestinian-Israeli Peace Process and 

Palestinian-Japanese Relations (excerpts from Japan’s MOFA Bluebook) 

https://pcpsr.org/en/node/882 

6. PCPSR, Official PA-PLO Positions on Japanese-Palestinian Relations: recent statements on the 

Palestinian-Israeli Peace Process and Palestinian-Japanese Relations 

https://pcpsr.org/en/node/887 
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 تقارير مت إعدادها للورشة الثانية:
 الفلسطينية: مراحل اترخيية ابلتطورات الرئيسية خالل اخلمسني عاماً السابقة-العالقات الياابنية، خليل الشقاقي .7

https://pcpsr.org/ar/node/897 

 تقارير وول مداوالت فريق الةمل املشرتك:
 2022الياابين املشرتك، كانون اثين )يناير( -تقرير مبداوالت الورشة األوىل لفريق العمل الفلسطيين .8

https://pcpsr.org/ar/node/895 

 2022الياابين املشرتك، آذار )مارس( -تقرير مبداوالت الورشة الثانية لفريق العمل الفلسطيين .9
https://pcpsr.org/ar/node/901 

 

 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 
https://pcpsr.org/en/node/890 

Government of Japan, Japan’s assistance to the Palestinians 

https://pcpsr.org/en/node/889 

Government of Japan, JAIP: Jericho Agro-Industrial Park 

https://pcpsr.org/en/node/881 

 


