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  !؟اً أمریكی أرزاً  وتأكل ناصر بلد من تكون كیف :یابانیة دروس
  د. رءوف عباس

  1995سبتمبر  20

 وھو بطوكیو الدول النامیة اقتصادیات بمعھد زائر كزمیل دعیت
 المعھد لى األوسط، ورتب بالشرق خاص قسم بھ مستقلة بحثیة مؤسسة

 قرب عن التعرف خاللھ لى أتیح كامل عام لمدة یابانیة أسرة مع إقامة
 زیارات الطویلة الزیارة تلك وأعقب مالھآو الیابانى المواطن ھموم على

 1987و 1979و 1977 أعوام والشھرین الشھر بین تراوحت قصیرة
 زائراً  أستاذاً  خاللھا عملت) 1990 – 1989( عام لمدة طویلة زیارة ثم

 وارتتط من حدث لما المتابعة فرصة بذلك لى فأتحیت طوكیو بجامعة
 فى األخرى أسفارى لى أتاحت كما ،المجاالت شتى فى اإلیقاع سریعة
 الدروس وتبقى ،ملوالتأ المقارنة فرصة وأمریكا أوربا بالد مختلف

 رحلة فى اكتسبتھا التى الخبرات طلیعة فى الیابان من تعلمتھا التى
  .العمر

ً بالجیش الرجل كان بطوكیو یابانى صدیق بیت:  والمكان 1973 یانیر:  الزمان  ً مھندسا  الحرب أیام الیابانى ضابطا
 ودار ،االلكترونیات لصناعة الالزمة القطع بعض إلنتاج صغیرة شركة یؤسس أن المعاناة من طویلة سنین بعد استطاع
 اعالصر ھذا جذور حول أسئلتھ على مضیفى بتأج  ،اإلسرائیلى  - العربى الصراع حول مساء ذات المدفأة حول الحدیث
ً فى 1967 ھزیمة وأسباب  وطلب ،الخرائط أطلس وأحضر فجأة قام ثم شدید باھتمام إلى یستمع والرجل ،الشرح مستفیضا

ً  مغزى ذات إلى نظرة  نظر ،فعلت وعندما ،العالم خریطة على العربیة البالد أحدد أن منى  تزحمون یاصدیقى إنكم: قائال
 وتتركون والبشریة الطبیعیة الموارد من الكثیر لدیكم أن وأعلم ،عربى ملیون مائة إنكم:  تقول!  داع دون الدنیا خریطة
 شماعة على وطنكم حق فى قصوركم قونلتع ثم كرامتكم ویھینون أرضكم یحتلون الغرباء من الملیون وبعض ملیونا

ً لسحقتم یعنیكم الوطنى التراب تحریر أمر كان لو!  اإلمبریالیة  تلك من تبق لم ولو حتى مالیینكم مأقدا تحت إسرائیل حقا
  .مالیین عشرة سوى المائة المالیین

ً لتجارب بالدكم األمریكان استخدم لقد ،أنتم عنھ تعجزون بما الصدیق أیھا تطالبنا ولماذا:  حلقى غص وقد قلت  حقال
 العسكرى وجودھم رضواوف ،الجیش رجال من وغیرك الخدمة من وسرحوك ،السیاسى نظامكم وقوضوا ،النووى السالح

 غلبنا كما أمركم على غلبتم أنكم سوى الیابانى التخاذل ھذا تبرر فكیف ،فكاكا منھا تستطیعونال  تحالف معاھدة خالل من
  .الھزیمة تعایشتم أنتم بینما ،الوطنى ترابنا لتحریر نسعى الزلنا نحن األقل على ؟ نحن

 فى أسلوبنا لنا ولكن الھزیمة مرارة تنسى لن الیابان إن!  ؟ تلك الھزیمة عم التعایش بفكرة أتیت أین من:  الرجل فأجاب
 حتى ،الخصم مزایا وعلى قصورنا أسباب على للتعرف األول الیوم منذ سعینا فنحن ھزمنا قد كنا فإذا الخصم مواجھة

 عن عجزنا التجربة أثبتت لقد ،ھةالمواج میدان اریاخت ھناك ثم ،المواجھة على قادرین تجعلنا التى القوة بأسباب نتزود
ً أرحب أمامنا ولكن عدیدة ألسباب العسكریة الموجھة  حطام بین من الوطنى اقتصادنا بنینا لقد ،االقتصادیة للمواجھة مجاال
ً سوف ،الدولیة االقتصادیة الساحة على وجودنا فرض على قادرین اآلن وأصبحنا الحرب  مؤثرة ضربات نوجھ وغدا

  .الھزیمة عار لمسح الیابانیة الطریقة إنھا.أمریكا فى بیت كل بھا یحس ألمریكىا لالقتصاد

ً باألمانى الوطنیة الكرامة جراح یعلق أن یحاول وعجوز جریح یابانى نمر أحالم أضغاث مجرد الحدیث عتبرتا  متعلال
ً لصالح مرة ألول حقق أمریكا مع االقتصادیة العالقات مسار ولكن ً كبیرا  وتحولت ،السبعینیات نھایة قبل ابانالی عجزا

 الدولتین بین الھادئة المواجھة وبدأت ،األمریكى االقتصاد فى ھزة تحدث أن باستطاعتھا وأصبح ،كبیر دائن إلى الیابان
 حكومةلل الثابت الموقف وكان ،الغذائیة السلع أمام الیابانیة األسواق وفتح أمریكیة سلع باستیراد الیابان أمریكا فطالبت
 الیابانى السوق بحاجة الیابانیین المستوردین اقتناع ھو المھم ،األمریكیة السلع استیراد فى التمانع الحكومة أن ھو الیابانیة

 السلع بعض الیابان استوردت الضغوط تزاید ومع ،بھا الیابانى المستھلك اقتناع كلھ ذلك وفوق ،السلع تلك إلى
  ؟ الیابانى المواطن موقف كان فماذا ،االستھالكیة

****  

 المواجھة عن عجزنا التجربة تأثبت لقد
ً  أماما ولكن عدیدة ألسباب العسكریة مجاال

 بنینا لقد االقتصادیة جھةاوللم أرحب
 الحرب حطام بین من الوطنى قتصادناإ

 وجودنا فرض على دریناق اآلن وأصبحنا
ً  ،الدولیة قتصادیةاإل الساحة على وغدا

 قتصادلإل مؤثرة رباتض نوجھ سوف
 إنھا أمریكا فى بیت كل بھا یحس األمریكى
 .الھزیمة عار لمسح الیابانیة الطریقة
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 ترجم العربى األدب فى متخصصورفیق الطریق أستاذ یابانى  ،والمكان شارع جینزا بطوكیو ،1979الزمان خریف 
 لمحت الحدیث أطراف نتبادل كنا وبینما الشرقاوى الرحمن وعبد كنفانى وغسان إبراھیم هللا وصنع إدریس لیوسف اعماال
ً یحمل تضغط ثم الثمن فیھا تضع المعدنیة العمالت باستخدام العصیر علبی أتوماتیكیة ثالجة  لك فتخرج العصیر اسم زرا
ً أصبح:  لصدیقى فقلت الجوافة عصیر الثالجة محتویات بین من وكان ،المثلج العصیر علبة ً  الجوافة عصیر عجبا متوفرا

  ؟ العصیر ھذا تناول فى رأیك ما بالیابان

ً ألست طریقى یعترض بصدیقى ذافإ الثالجة نحو واتجھت ً للیابانیین قائال  الیشربون أصدقاءنا:  قال بلى قلت ؟ صدیقا
 ایعلمو أن نریدھم ونحن علینا فرضت أمریكیة بضاعة إنھ:  قال السبب عن سألتھ وعندما النشربھ ألننا الجوافة عصیر

  .بالدنا تصنعھ ما إال نحبال  أننا

ً وترید ذلك تعلم الشركة إن:  قال ؟ المستوردة الشركة ماذنب:  قلت  الیقبل الیابانى المستھلك أن لألمریكان تثبت أن جیدا
  .السلع تلك على

***  

 من حاجتنا رىتنش وزوجتى كنت ،أقیم كنت حیث طوكیو أحیاء بأحد ماركت سوبر والمكان 1990 الزمان أخرى مرة
ً من زوجتى وشاھدت الغذائیة السلع ً تحمل نعرفھ األمریكى األرز من ینةمع ماركة أكیاس أكداسا  تشیر سعر بطاقة جیدا

ً أن فكان ،الیابانى نظیره قیمة نصف تعادل الكیس قیمة أن إلى  ما بین نضعھ منھا كیسا ونلتقط الكومة صوب نتجھ طبیعیا
  ؟ جئت البالد أى من.. سیدى:  وتسألنى منا تقترب العمر منتصف فى یابانیة بسیده فإذا سلع من نحمل

 زائر أستاذ إننى:  نعم قلت للیابان صدیق أنك البد الیابانیة وتتحدث. .ناصر بلد من أنت إذن:  قالت .مصر من:  قلت
ً أمریكا وتأكل ناصر بلد من تكون كیف:  أجابت ،طوكیو بجامعة   !؟ الیابانیون أصدقاؤك الیأكلھ أرزا

ً بدیال والتقطت ،الكبیرة لكومةا فى موضعھ إلى وأعدتھ اللعین األرز كیس بالتقاط أسرعت  فإذا الیابانى األرز من كیسا
  .تحیة وینحنون یصفقون ماركت بالسوبر الموجودین بالمشترین

  )والزالت( أمریكا كانت كبیرة بمبالغ األرز إنتاج تدعم الیابان وألن وأمریكا الیابان بین محتدمة األرز معركة یومئذ كانت
 فى مظاھرات تنظم الفالحین اتحادات نتكاو األمریكى لألرز الیابانى السوق وفتح لیابانىا األرز إنتاج إللغاء تسعى

 اقتصادیة ألسباب لیس األمریكى األرز أمام الیابانیة السوق وإغالق األرز دعم باستمرار تطالب الیابان أنحاء مختلف
  .والتقالید العادات من بالكثیر الھالتص الیابانیة الوطنیة الثقافة صمیم من األرز إنتاج ألن ولكن ،محضة

 تطلب لم ،استیرادھا علیھم یفرض التى األمریكیة السلع شراء عن التلقائى باالمتناع األمریكیة الضغوط الیابانیون قاوم
 تلقائى شعور یربطھ الیابانى المواطن ولكن ،جماھیرى تنظیم أى أو سیاسى حزب یوجھھم لم ذلك اإلعالم وسائل منھم

 الضابط صدیقى ماذكر نحو على الیابانیة الطریقة على عارھا مسح على والحرص ،الھزیمة بذكریات الصلة وثیق جمعى
 حمایة على العزم عقد شعب قرار بھ فإذا"  مجالس فك" مجرد أنھ اعتقدت الذى ،1973 شتاء حدیث فى المتقاعد المھندس
  .الوطنى اقتصاده وتنمیة الوطنیة مصالحة

 وینبذون المستورد یعشقون الذین وللمصریین ،االقتصادیة مؤسساتنا لبیع المزادات یقیمون لمن أھدیھا یابانال من دورس
 طلعت منذ المصریة الوطنیة الحركة ھدف كان لالمستق الوطنى االقتصاد بناء أن حقیقة ویتجاھلون ،الوطنى اإلنتاج
  .وعسى. .لعل الوطنیة مصالحال عن الدفاع أمر یعنیھ ولمن ،الناصر عبد جمال حتى حرب

 


