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سفير اليابان: قلقون من عدم وجود تقّدم
إستقرار لبنان أساسٌي للشرق األوسط

طويلة.  بفرتة  الثانية  العاملية  الحرب  سبقت  مميزة  عالقات  واليابان  لبنان  اقام 
القرن  يف  هجرتهم  بعد  اليابانيني  نظرائهم  مع  لبنانيني  تجارا  جمع  حافل  تاريخ 

الفائت، والقوا نجاحا باهرا مستبقني بذلك العالقات الديبلوماسية بني البلدين

يروي السفري الياباين يف لبنان تاكييش اوكوبو، يف 
حوار مع "االمن العام"، ان عائلة دبس اللبنانية 
يف  وكانت   1917 العام  يف  اليابان  اىل  هاجرت 
فاسست رشكة  النسيج،  تجارة  تعمل يف  االصل 
تجارية للنسيج تربط بني اليابان واململكة املتحدة 
ونيجرييا ولبنان. يضيف: "اما اليوم، فيقوم الجيل 
الثالث من عائلة دبس بادارة الرشكة التي منت 
اليابان،  يف  املنسوجات  مصادر  اكرب  من  لتصبح 
فهي ربطت االعامل بني املجتمعات املدنية يف 
كال البلدين منذ ما يقرب من 100 عام، وهذا امر 

مدهش للغاية".
يف الوقت الراهن، بلغت الصادرات التجارية من 
لبنان اىل اليابان يف العام 2019 نحو 15 مليون 
كهربائية  اجهزة  اساسية،  معادن  تضم  دوالر 
وغريها. اما الواردات من اليابان اىل لبنان فبلغت 
تضم  دوالر  مليون   472 نحو   2019 العام  يف 
ارقام  بحسب  وذلك  كهربائية،  واجهزة  سيارات 

االحصاءات التجارية يف وزارة املال.
الحجم  ال  الحظ،  "لسوء  اوكوبو:  السفري  يقول 
بني  كافيان  التجاري  التبادل  ميزان  االجاميل وال 
البلدين، وهناك بالتأكيد مجال لتحسني الوضع". 
بالنسبة اىل التبادل الثقايف، كانت السفارة اليابانية 
الثقافية  الفعاليات  من  العديد  تنظم  بريوت  يف 
لتعريف الشعب اللبناين بالثقافة اليابانية، كالعزف 
عىل االالت املوسيقية التقليدية، وترويج لالطعمة 
وعرض  الياباين(،  االرز  )نبيذ  والسايك  اليابانية 
الفنون القتالية اليابانية )مثل الجودو والكاراتيه(. 
جمد  كورونا  جائحة  عىل  املرتتب  الوضع  لكن 

اقامة فعاليات ثقافية بعد اذار 2020. 
يف لبنان تدرّس اللغة اليابانية يف جامعة القديس 
املبادرات  بعض  ايضا  هناك  بريوت.  يف  يوسف 
يابانيون.  مقيمون  بها  يقوم  لتعليمها  الخاصة 
بتعلم  مهتمون  اللبنانيني  من  الكثري  ان  يبدو 

اللغة اليابانية من خالل ثقافة البوب مثل الرسوم 
السفري اوكوبو: "اود ان  املتحركة وغريها. يقول 
اشجع الشباب اللبنانيني عىل معرفة املزيد عن 

اليابان من خالل تعلم اللغة اليابانية". 
من  عانت  التي  الوحيدة  الدولة  هي  اليابان 
وهي  وناغازايك،  هريوشيام  يف  الذري  القصف 
مسؤولية  "تتحمل  لبنان  يف  سفريها  بحسب 
السالح  لنزع  الدولية  الجهود  لقيادة  خاصة 
شأن  يف  قرارات  مشاريع  قدمت  فقد  النووي، 
ازالة االسلحة النووية اىل الجمعية العامة لالمم 
الفجوة  لسد  العام 1994، وذلك   منذ  املتحدة 
بني الدول الحائزة عىل االسلحة النووية والدول 
غري الحائزة عليها، وكان لبنان يدعم هذه املبادرة 

باستمرار وهذا موضع تقدير".

■ سعادة السفري، تعتمد شعار "الحركة بركة"، 
هو شعار لبناين لَِم اخرتته؟ 

□ بصفتي خبريا بالشؤون العربية، فانني احرتم 
والتقاليد  واللغات  واالديان  والحضارات  الثقافة 
العربية. ال شك يف ان الحضارة العربية القدمية 
عالوة  االنسان.  وحياة  الحديث  التاريخ  اثرت 
عىل ذلك، ارى ان حكمة حياة االنسان موجودة 
احيانا يف بعض االقوال واالمثلة العربية. يف بعض 
الحاالت، جلبت يل هذه الحكمة الرىض والنجاح 
حتى يف مهمتي الديبلوماسية. متكنت مثال خالل 
للشؤون  كسفري  فلسطني،  يف  السابقة  وظيفتي 
غزة  يف  حلم  مرشوع  تحقيق  من  الفلسطينية، 
من خالل تطبيق مقولة "الحركة بركة". بعد جهد 
املعنيني،  االطراف  مع  نشطة  ومشاركة  طويل 
متكنت من اطالق الفعالية الرياضية التي تحمل 
قدم  كرة  بطولة  القامة  طوكيو"  "دوري  عنوان 
يف الضفة الغربية وقطاع غزة عرب دعوة الفرق 
الفلسطينية املحلية، والتي ترعاها اليابان سنويا. 

تحقق  طوكيو"،  "دوري  من  الثالثة  الجولة  يف 
حلمي عندما متكنا من دعوة الفرق املمثلة من 
الضفة الغربية وغزة اىل املباراة النهائية يف مدينة 
جرت  النهائية  املباراة  ان  للدهشة،  املثري  غزة. 
يف ملعب كرة القدم الذي مولت اليابان اعادة 
بنائه. يف ذلك الوقت، ادركت ان اتخاذ اجراءات 
استباقية قبل االستسالم يؤيت مثاره فعليا،  وبناء 

عىل املثل العريب جعلت املستحيل ممكنا. 

■ حدثنا عنك وعن عائلتك ودراساتك ومسريتك 
الديبلوماسية؟

دمشق مع عائلتي عندما انترش خرب وفاة الرئيس 
واهم  بيتي  هو  االوسط  الرشق  االسد.  حافظ 
والفلسفة  البصرية  اعطاين  لقد  حيايت،  يف  جزء 
والرؤية وحتى الصداقة الطويلة االمد. اكرث من 
ارى  لبنان،  يف  هنا  مستقبيل.  صقل  لقد  ذلك، 
اللحظة التاريخية مرة جديدة يف اعقاب االزمات 
االجتامعية واالقتصادية والتحديات غري املسبوقة. 
انني اثق بحكمة الشعب اللبناين العظيم للتغلب 
عىل تلك التحديات. اليابان تقف دامئا اىل جانب 

لبنان.

■ ماذا عن االستثامر الياباين يف لبنان، يف املطاعم 
وصناعة السيارات... هل من مشاريع جديدة يف 
التبادل السياحي مثال؟ ما الذي يعّوق السياحة 

عن االزدهار بني البلدين؟
اليابانية، خصوصا  التجارية  □ حازت العالمات 
الكهربائية،  واالدوات  السيارات  قطاعي  يف 
اللبناين منذ اعوام. كانت مفاجأة  ثقة الشعب 
سارة حني رأيت كيف اكتسبت صناعة االطباق 
االخرية،  االعوام  يف  بريوت  يف  مكانة  اليابانية 
وملست كم يقدر الشعب اللبناين املطبخ الياباين 
ويعتربه من االكرث رقيا عامليا. يف كانون االول من 
العام املايض، نال السيد عارف سعادة، صاحب 
املطعم الياباين Shogun Lounge جائزة الرتويج 
الزراعة  وزير  من  اليابانية  لالغذية  الخارجي 
ملساهامته  اليابانية،  االسامك  وصيد  والغابات 
واالطباق  الياباين  املطبخ  ادخال  يف  البارزة 
اليابانية ونرشها يف الخارج، علام ان هذه الجائزة 
متنح سنويا اىل خمسة اشخاص فقط من انحاء 
العامل. عىل الرغم من اعاقة جائحة كورونا تعزيز 
صناعة السياحة فان االمكانات يف لبنان هائلة، 
والثقافية.  التاريخية  باملواقع  يحفل  بلدا  كونه 
لالونيسكو،  العاملي  للرتاث  مواقع   5 لبنان  يف 
واثار رومانية قدمية، وطبيعة رائعة، ومأكوالت 
ذلك،  كل  من  واكرث  اللذيذة،  املتوسطية  البالد 
يتميز ناسه بالود وكرم الضيافة. من املؤكد ان 
ذلك يجذب الكثري من السياح اليابانيني. عندما 
يسمح لنا الوضع، اود ان اعمل اكرث عىل الرتويج 
مبساعدة  والبرشي  الثقايف  التبادل  من  ملزيد 
املجتمع اللبناين ودعمه، مثل الجمعية اللبنانية 
النائب  يرأسها  التي   "LJAC" للتعاون  اليابانية 
الدكتور فريد بستاين، وهو صاحب وكالة تويوتا 

للسيارات يف لبنان. 

السفري الياباين يف لبنان تاكييش اوكوبو.

ولد  حيث  دمشق،  يف  العربية  تعلمت  عندما 
ابني االصغر. عملت يف العاصمة السورية حينها، 
ليبيا  يف  اليابانية  الديبلوماسية  البعثات  يف  ثم 
اكرث من  امضيت  وفلسطني.  والسعودية ومرص 
20 عاما يف الرشق االوسط، لتصبح هذه املنطقة 
وطني الثاين. خالل خدمتي اصبحت شاهدا عىل 
حيايت  يف  االيجايب  الجانب  يشكل  مام  التاريخ، 
الديبلوماسية. عىل سبيل املثال، كنت يف القاهرة 
وعندما  املدينة.  العريب"  "الربيع  اقتحم  عندما 
وجدت  فلسطني  يف  الثانية  االنتفاضة  اندلعت 
نفيس يف غزة. صودف وجودي يف وسط مدينة 

العربية  اللغة  تعلمت 
في دمشق

اللبنانية  االثرية  املواقع 
وحسن الضيافة يجذبان 

اليابانيني السياح 

مقابلة
مارلني خليفة

marlenekhalife@
الرئيس  قام  اليابان،  يف  دراستي  اثناء  يف   □
التاريخية  بالزيارة  السادات  انور  انذاك  املرصي 
البلدين،  بني  العالقات  لتطبيع  ارسائيل  اىل 
االمر الذي فتح عينّي عىل دينامية السياسة يف 

السياسية  العلوم  االوسط. تخصصت يف  الرشق 
الديبلومايس  بالسلك  التحقت  ثم  الجامعة،  يف 
يف  اخدم  ان  امتنى  كنت  بالطبع،  التخرج.  بعد 
الرشق االوسط، وقد حققت ذلك يف الثامنينات 
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اليابان  ساعدت  كيف  املرفأ  انفجار  بعد   ■
لبنان؟

□ قبل كل يشء، اود ان اتقدم باحر التعازي اىل 
انفجار مرفأ بريوت. بسبب االرضار  ارس ضحايا 
الجسيمة التي تسبب بها االنفجار، قررنا توفري 
للنوم  ومنصات  خيم  من  عاجلة  اغاثية  مواد 
وبطانيات وسواها. وصلت هذه املواد اىل املطار 
الجيش  اىل  تسليمها  وتم  الفائت،  آب   10 يف 
ايلول،  يف  االغاثية.  االعامل  نسق  الذي  اللبناين 
قررنا تقديم منحة طارئة بقيمة 5 ماليني دوالر 
ملساعدة  الدولية  املنظامت  خالل  من  امرييك 
اطلقت  اخرى،  ناحية  من  املترضرين.  السكان 
اغاثة  برامج  اليابانية  الحكومية  غري  املنظامت 
طارئة عىل مستوى القاعدة الشعبية بنحو 1.2 
يف  اليابان.  حكومة  من  بتمويل  دوالر،  مليون 
كانون الثاين من هذا العام، قررنا تقديم حواىل 16 
مليون دوالر امرييك اىل وكاالت ومؤسسات االمم 
املتحدة لدعم اللبنانيني والالجئني يف البالد. هذه 
املساعدة ال تدعم االستجابة لالنفجار فحسب، 
كورونا  فريوس  انتشار  منع  اىل  ايضا  تهدف  بل 
والتخفيف من تأثري االزمة االقتصادية. اننا نعتقد 
ان استقرار لبنان الذي يستضيف عددا كبريا من 
الالجئني، اسايس الستقرار الرشق االوسط باكمله. 
من هذا املنظور، نحن نواصل دعم لبنان وشعبه. 
يف الوقت ذاته، نحن قلقون من عدم وجود اي 
تقدم تقريبا يف تشكيل حكومة جديدة بعد مرور 
اكرث من نصف سنة عىل االنفجار. نتوقع تشكيل 
حكومة فاعلة يف ارسع وقت ممكن، تكون قادرة 
عىل تنفيذ االصالحات االدارية واملالية والقضائية 
التي ينتظرها الشعب اللبناين. نحن مستعدون 
االصالحات  تلك  يف  لبنان  الشعب  ملساعدة 
الرضورية وتحقيق تطلعاته بالتعاون مع املجتمع 

الدويل.

اليابانية  املبادرة  من  لبنان  يستفيد  كيف   ■
.)JISR( ملستقبل الالجئني السوريني

الالجئني  لتمكني  يابانية  مبادرة  □ "جرس" هي 
واالردن  لبنان  يف  املقيمني  الشباب  السوريني 
من الحصول عىل فرصة للدراسة يف اليابان. تم 
االعالن عنها يف العام 2016، وحتى االن توجه 37 
الجئا سوريا اىل اليابان من لبنان. تستكمل هذه 
لالجئني  اليابانية  االنسانية  املساعدات  املبادرة 

السوريني يف الدول املجاورة مثل لبنان.

الدعم  مجموعة  ضمن  اليابان  نرى  ال  ملاذا   ■
العالقات  تفضل  هل  لبنان؟  اجل  من  الدولية 

الثنائية فحسب؟ 
الدولية  الجهود  يف  اليابان  شاركت   □
املثال،  سبيل  عىل  عدة.  بطرق  لبنان  لدعم 
شاركت يف املؤمترين الدوليني لدعم الشعب 
واالمم  فرنسا  استضافتهام  اللذين  اللبناين 
آب  شهري  يف  افرتاضيا  عقدا  وقد  املتحدة، 
وكانون االول من العام 2020. تلتزم اليابان 
للمساعدة  الدولية  الجهود  يف  املساهمة 
االقتصادي  الوضع  هذا  يف  لبنان  دعم  يف 
يف  االنسانية  مساعدتنا  عززنا  وقد  الصعب، 

هذا الصدد.

اهمية لالستثامر يف رأس املال البرشي. باالضافة 
اىل هذا املرشوع، قبلت اليابان عددا من ضباط 
االمن اللبنانيني وقدمت لهم تدريبات لتحسني 
االستجابة للتهديدات االمنية يف البالد السيام يف 

مجال مكافحة االرهاب.

انفجار  بعد  االقتصادي  االنهيار  خضم  يف   ■
املرفأ، ما النصيحة التي تقدمونها اىل املسؤولني 
اللبنانيني وشعب لبنان، علام ان اليابان تعرضت 

ملأساة مامثلة يف تاريخها؟
□ تاريخ اليابان حافل بتجارب النهوض من تحت 
االنقاض السيام بعد الحرب العاملية الثانية واخريا 
الكوارث الطبيعية: الزالزل والتسونامي واالعاصري 
الخ. جمعت اليابان بعد هذه التجارب املعرفة 
الكوارث،  مخاطر  بادارة  املتعلقة  والتقنيات 
اليصال  العاملية  املبادرات  يف  الطليعة  يف  وكنا 
الكوارث.  ادارة  اهمية  عىل  تركز  التي  الرسائل 
تقدم اليابان مساعدات اىل البلدان النامية من 
بني  يجمع  الذي  التقني  التعاون  برامج  خالل 
الخربات من القطاعني العام والخاص. اود ايضا 
تسليط الضوء عىل االولويات االربع للعمل يف 
اطار اتفاق "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث 
2015 – 2030 التي تدعو اىل مشاركة املجتمع 
بأرسه يف ادارة املخاطر الطبيعية والبيئية والتي 
باملخاطر  الصلة  وذات  االنسان  صنع  من  هي 
ان  اعتقادي  ويف  والبيولوجية،  التكنولوجية 

االزمات توفر فرصة حاسمة العادة بناء االمة.

■ اقامت اليابان عالقات متينة مع العامل العريب 
رأيك  ما  الفلسطينية،  القضية  دعمت  وطاملا 
الدول  بعض  بني  اخريا  الذي جرى  التطبيع  يف 

العربية وارسائيل؟
□ تؤيد اليابان حل الدولتني حيث تعيش ارسائيل 
والدولة الفلسطينية املستقلة املستقبلية جنبا اىل 
جنب يف سالم وامان. نحن نساهم بفاعلية يف 
عملية السالم من خالل ثالث ركائز: الحوارات 
السياسية مع االطراف املعنيني، تعزيز بناء الثقة 
وتقديم  والفلسطيني،  االرسائييل  الجانبني  بني 
عليه،  بناء  للفلسطينيني.  االقتصادية  املساعدة 
اطلقت اليابان مبادرة "ممر السالم واالزدهار" 
التعاون بني االرسائيليني  التي تهدف اىل تعزيز 
مشاريع  لتحقيق  واالردنيني  والفلسطينيني 
للتنمية االجتامعية واالقتصادية، من بينها انشاء 

منطقة اريحا الصناعية الزراعية )JAIP( والرتويج 
ملمر سياحي حيث يجري حاليا تنفيذ بناء املأوى 
اليابان  اريحا.  تساهم  الوقايئ لقرص هشام يف 
ايضا يف تنمية املوارد البرشية وقد قبلت اكرث من 
6400 فلسطيني كمتدربني يف قطاعات متنوعة 
من الوكالة اليابانية للتعاون الدويل. اما بالنسبة 
فقد  وارسائيل،  العربية  الدول  بني  التطبيع  اىل 
كخطوة  وارسائيل  االمارات  بني  باالتفاق  رحبنا 
ايجابية نحو تخفيف التوترات وتحقيق االستقرار 
"تطبيق  تعليق  عىل  ينص  النه  املنطقة  يف 
السيادة" عىل الضفة الغربية من دولة ارسائيل. 
الدولتني،  حل  اليابان  تدعم  سابقا،  قلت  كام 
وتعتقد ان قضية السالم يف الرشق االوسط يجب 
ان تحل فقط من خالل املفاوضات بني االطراف 
املعنيني وليس من خالل العنف او اي اجراءات 

احادية الجانب.

■ هل لليابان اي دور يف قضايا الرشق االوسط 
كام يف سوريا والعراق واليمن؟

الرشق  قضايا  يف  اليابان  مشاركة  تعود   □
االوسط اىل العام 1953، عندما قدمنا املساعدة 
لالجئني الفلسطينيني من خالل "االونروا"، اي 
قبل  للفلسطينيني  املساعدة  تقديم  بدأنا  اننا 
اربعني عاما من اتفاقات اوسلو.  كام ساهمت 
اليابان يف املسار املتعدد الطرف لعملية مدريد 
وترأس   1991 العام  يف  بدأت  التي  للسالم 
اليابان  تشارك  بالبيئة.  املعني  العمل  فريق 
ايضا يف نشاط بالتعاون مع املجتمع الدويل يف 
قضايا يف الرشق االوسط غري الرصاع االرسائييل 
الفلسطيني. عىل سبيل املثال ال الحرص، عندما 
اندلعت حرب الخليج يف العام 1990 قدمت 
مليار   11 مقدارها  مالية  مساهمة  اليابان 
دوالر امرييك للقوات املتعددة الجنسية النهاء 
االحتالل العراقي للكويت. بعد حرب العراق 
قوات  اليابان  ارسلت   ،2003 العام  يف  ايضا 
الدفاع الذايت، وساهمت يف اعادة االعامر من 
وصيانتها  العامة  املرافق  تأهيل  اعادة  خالل 
العراق.  يف  الطبية  واملساعدات  املياه  وتوفري 
اما بالنسبة اىل سوريا واليمن، فكالهام يواجه 
ازمة انسانية كارثية، واليابان تقدم مساعدات 
السكان  عىل  تأثريها  من  للتخفيف  انسانية 
املترضرين، كام تعمل بشكل وثيق مع املجتمع 

الدويل بغية ايجاد حل سيايس لتلك االزمات.

بعد انفجار املرفأ 
اليابان ومنظمات  اطلقت 

غير حكومية برنامج 
للبنان استجابة 

تشكيل  نتوقع 
حكومة في اسرع وقت 

االصالحات لتنفيذ 

الرشق االوسط بيتي واهم جزء يف حيايت.

املدير  مع  االخرية  الفرتة  يف  لقاء  لديك  كان   ■
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، يف حني 
تدعم اليابان معهد التدريب التابع لالمن العام 
عىل  لك  تغريدة  يف  وصفته  والذي  الدامور  يف 
"تويرت" بانه مرشوع مهم اسرتاتيجيا، هل  تخربنا 

عن هذا املرشوع والتعاون مع االمن العام؟
□ الحفاظ عىل النظام العام له اهمية كربى يف 
لبنان الذي يواجه ازمات متعددة. نواصل دعم 
القطاع االمني انطالقا من ان االستقرار يف لبنان 
املرشوع  برمته.  الوسط  الرشق  الستقرار  مهم 
الذي ذكرته يساهم يف تعزيز قدرات عسكريي 
االمن العام، وله اهمية خاصة بالنسبة الينا النه 
يويل  الذي  الياباين  املساعدة  نهج  مع  يتناسب 


