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Since its establishment 1998, Le-
ba-Jica realized the following ob-
jectives:

■ strengthening the relationship 
with the Japanese Embassy in 
Beirut through the participa-
tion in mutual activities both 
organized by the Embassy and 
the Association.

■ activating the cooporation 
with Jica Syria Office by im-
plementing the action plans 
prepared by the Association 
and financed by Jica head-
quarter.

■ empowering the friendship 
and increasing the exchange 
of experience between the re-
gional Jica alumni in the Arab 
countries through organizing 
regional workshops on com-
mon issues.

As for the future, Leba-Jica will try 
its best to develop the relation be-
tween Japan and Lebanon in one 
hand and between Japan and Jica 
alumni in the Arab countries on 
the other hand.

Antoine GHRAYEB
Lebajica President
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Coordination Meeting Among JICA Alumni Associations
In Syria (JAAS), Lebanon (Leba-JICA) and Jordan (JAAJ)

December 20th,2008

The General Assembly  of LEBAJICA, 
The Cooperative and Cultural Association for the Ex-Participants

 of the Japanese Agency for International Cooperation in Lebanon,
November 21st,2008

Nominated Responsibilities for 2008 -2010
Administrative Body – Executive Board

President Antoine Ghorayeb

Vice President Kamal Mokdad

Secretary Ali Ghrayeb

Treasurer Hayat Nader

Member Sawsan Shaar

Member Amine Zebian

Member Rabih Saab

Substitute
Mohammad Bakar

Assem Majed

Ali Ramadan

Supervisor
President Ali El-Chami

Member Manal Sulaiman

Member Mohammad Alaya
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Comment of Ambassador
of Japan in Lebanon

His Excellency Mr. Koichi Kawakami, Ambassador of Japan in 
Lebanon:
Lebanon’s stability and development are indispensable for the 
stability and the prosperity of the region.
 
Having presented my letters of credence to His Excellency Presi-
dent General Michel Sleiman on 14 May, I started to assume my 
duties as Ambassador of Japan to Lebanon. Shortly after, Lebanese 
parliamentary elections were held on 7 June. I was very pleased to 
note that they took place in a remarkably fair, peaceful and trans-
parent manner, which clearly indicates that the democracy in Leb-
anon is becoming maturer.

Lebanon’s stability and development are indispensable for the sta-
bility and the prosperity of the region, and are very important for 
Japan as well. The Government of Japan has been providing support 
to Lebanon in various fields through JICA’s training programme, 
Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects, Grant 
Aid for Cultural Grassroots Projects, Cultural Grant Aid, Yen loan 
and projects implemented through the United Nations agencies.

Members of Leba-Jica are playing an important role for the eco-
nomic and social development of Lebanon. Leba-Jica’s dynamic 
activities include, among others, environment-related workshops 
and the introduction of Japanese culture to the Lebanese people. 
The regional workshops it has organized, such as those on Sustain-
able Tourism in April 2008 and Climate Change and Renewable 
Energy in January 2009, proved to be remarkably successful, with 
wider participation from Jordan, Syria and Egypt.

I hope Leba-Jica members will continue to make full use of the 
knowledge and know-how acquired thought the JICA training, 
and please be assured that the Japanese Embassy will continue to 
support Leba-Jica’s activities.

Mr. Koichi Kawakami
Ambassador of Japan in Lebanon
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Curriculum Vitae of His Excellency Mr. Koichi Kawakami
Ambassador of Japan in Lebanon

Ministry of Foreign Affairs History:

2009 Ambassador of Japan to Lebanon
2006  Consul-General of Japan to Toronto
2003  Professor (Japanese Diplomacy: Policy and Practice), National Graduate Insti-

tute for Policy Studies, Tokyo
2001  Minister, Deputy Chief of Mission, Embassy of Japan in Malaysia
1998  Minister (Cultural and Press Affairs), Embassy of Japan in France
1995  Minister, Deputy Chief of Mission, Embassy of Japan in Myanmar
1994 Director, Second Southeast Asia Division (Bilateral relations with Brunei, Indo-

nesia, Malaysia, the Philippines and Singapore), Asian Affairs Bureau
1993  Principal Deputy Director, General Affairs Division, Minister’s Secretariat
1991  Senior Coordinator, Policy Division, Economic Cooperation Bureau
1989  Principal Deputy Director, First International Economic Affairs Division (EC Af-

fairs), Economic Affairs Bureau
1986  First Secretary, Embassy of Japan in France
1979 Foreign Ministry, Tokyo
1977  Attaché d’Ambassade, Embassy of Japan in France

Studied at: Institut d’Etude Politique, Université de Grenoble
Ecole Nationale d’Administration (Promotion Voltaire), Paris

1976 Joined the Ministry of Foreign Affairs

Distinction:
1989 Officier de l’Ordre National du Mérite (France)

Education: 
Graduated from the University of Tokyo, Faculty of Law

Marital Status: 
Married (Mimeko Kawakami, Professor, Lycée Franco-Japonais de Tokyo), one son

Birthplace: Kanazawa, Japan
Birth date: December 1950
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This is my first impression when I visited Lebanon in July 2004 as a member of 
young Japanese group. At that time, the Government of Lebanon and Japan had 
an exchange program of young people, and I believe the program was surely more 
than just a visit. We were ten of us who were from various affiliations, such as Nis-
san motor company, some newspaper company, TV broadcasting company and 
some of us were from public sector including myself. 

Our visit was only ten days, but we have been to almost all the places in Lebanon 
from the north to the south. What was very impressive for me was relaxing atmo-
sphere of Mediterranean Sea, because many people were enjoying its precious trea-
sure by their own way. No matter they are tourist or local residence. Also, mountain 
side gave me another face of Lebanon. I never forget my feeling when we saw hun-
dreds of Cidars in Bcharre. 

Also, I met many, many, people in those days, including political leaders, parlia-
ment members, local people who are learning KARATE (Japanese martial arts) and 
people who just like Japan. Most of them had a relationship with Japan somehow, 
regardless it is strong or weak. Lebanon and Japan is geologically far away from 
each other, but people are connecting emotionally. This is also my great discovery 
during the visit.

This experience in 2004 gives me firm root of connection with Lebanon. Now, I am 
extremely happy to be assigned in JICA Syria Office and reconnected to Lebanon 
again. I have been contacting my Lebanese friends in LEBA-JICA and even I had 
a chance to come back to Lebanon in January 2009 in order to attend LEBA-JICA 
workshop. I believe the relationship between Lebanon and Japan is getting stronger 
through LEBA-JICA activities. 

Mr. Takashi HIBINO,
JICA Syria Office:

Lebanon is country of «diversity», 
geologically and culturally
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I came to Lebanon in May 2005 as Economic and Economic Cooperation Attaché 
of Japanese Embassy in the Lebanon. When I received order of moving to Lebanon, 
I was surprised with this personnel transfer. Before I came here, I thought Lebanon 
was a dangerous country because I sometimes read articles about the bomb explo-
sion and the assassination in Lebanon. However, I changed my mind when I saw 
the real situation in Lebanon. 

Now, I feel the dynamics of this country and a hope for development. I recall a 
proverb:”Seeing is believing”. The political situation in Lebanon has changed quick-
ly and sometimes became dangerous. However, I believe that Lebanese people will 
continue to develop their country and it will be prosperous again because I have 
seen that Lebanese people overcame different kind of crucial situation.  

I think the human resource development is one of the essential matters for the 
development of Lebanon. In this context, JICA training program is very important 
for Lebanese. Under the scheme of technical assistance, JICA has accepted many 
Lebanese officials for a long time. I believe that Japan would like to continue this 
training program and support the reconstruction of Lebanon.

LEBA-JICA is organized by people who joined JICA training program. They have 
done many activities; for example, the issuing magazines and the holding work 
shops. I hope their activities will be successful and contribute to development of 
Lebanon.

Finally, I am most grateful to LEBA-JICA for giving me a chance to express myself 
in this magazine. I would like to do my best for enhancing relationship between 
Lebanon and Japan. 

Mr. Yoshikazu Hasunuma
Former Second Secretary at the Embassy of Japan in Lebanon:

I feel the dynamics of this country 
and a hope for development
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ليباجايكا تنظم ور�سة عمل اقليمية  حول موؤ�سرات التغيري املناخي
وتاأثرياتها على البيئة وال�سياحة امل�ستدامة 
واملياه والطاقة البديلة يف الأقطار العربية

نظم���ت جمعي���ة خريج���ي الوكال���ة اليابانية 
للتعاون الدويل  ليباجايكا ور�شة عمل اقليمية  
حول موؤ�شرات التغيري املناخي وتاأثرياتها على 
البيئ���ة وال�شياحة امل�شتدام���ة واملياه والطاقة 
البديل���ة يف الأقط���ار العربي���ة وذل���ك للفرتة 
املمت���دة من 23 اىل 25  كانون الثاين 2009، 
يف فندق ال�شف���ري يف بريوت، وبرعاية وزراء: 
الطاقة واملياه اآلن طابوريان، وال�شياحة اإيلي 

ماروين، والبيئة انطوان كرم. 
و�شمل���ت اأعم���ال الور�ش���ة عل���ى م���دى ثالثة 
اأي���ام جل�ش���ات حما�ش���رات ومناق�شات حول 
املوا�شي���ع املطروح���ة يف البل���دان امل�شارك���ة 
وكيفي���ة التعامل مع امل�شاكل املتوقعة واحللول 

املفرت�شة لها. 
املدي���ر العام ل���وزارة الطاقة واملي���اه الدكتور 
ف���ادي ج���ورج  قم���ري حت���دث بداي���ة با�ش���م 
الوزير طابوريان ع���ن اأهمية التغيري املناخي 
يف حياة ال�شعوب، وق���ال: اإن التغيري املناخي 
�شيوؤدي اإىل نق����ص فادح يف املوارد املائية يف 
بلدان جنوب �ش���رق البحر الأبي�ص املتو�شط، 
وحتدي���دًا يف لبنان، بالن�شب���ة اإىل تاأمني مياه 
ال�ش���رب وال���ري للم�شتفيدي���ن. ه���ذا الو�شع 
�شيطال 300 مليون �شخ�ص �شوف يتعر�شون 
حلالة ما ي�شم���ى بال�شح املائ���ي بحلول العام 
20٧0 ، و�شيوؤث���ر ذل���ك على الأم���ن الغذائي 
والجتماع���ي يف لبن���ان اإذا مل نت���نَّ اخلط���ة 
الع�شري���ة وننّفذه���ا �شم���ن مفه���وم الإدارة 

املتكاملة للمياه. 
واأكمل: املوارد املائية يف منطقة حو�ص البحر 
الأبي�ص املتو�ش���ط عمومًا نادرة، وهي موزعة 
توزيع���ًا غ���ري عادل ع���ر الزم���ان وامل���كان. 
اأ�شف اإىل ذلك اأن���ه من �شاأن النمو ال�شكاين 
والتغي���ري املناخي تقليل موارد املياه املتجددة 
وجعل البل���دان الواقعة عل���ى �شواطئ جنوب 

�شرقي احلو�ص املتو�شطي اأكرث جفافًا. 
اأك���ر  ه���و  الزراع���ي  القط���اع  اأن  واأو�ش���ح 
م�شتهلك للمي���اه، وميثل من ٦0 اإىل ٨0٪ من 
موارد املياه املتجددة يف جنوب �شرقي البحر 
الأبي�ص املتو�شط، ما يجعلنا ن�شع الإمكانات 
املي���اه  ا�شتعم���ال  يف  الرت�شي���د  يف  الالزم���ة 
واعتم���اد تقني���ات جديدة لل���ري ذات مردود 

اإ�شايف. 
اأم���ا املدير الع���ام لوزارة ال�شياح���ة الأ�شتاذة 
ن���دى ال�ش���ردوك الت���ي األق���ت كلم���ة الوزي���ر 

م���اروين فاأ�ش���ارت اإىل اأن الأرق���ام تدل على 
زيادة ملحوظة يف عدد الوافدين من زائرين 
عرب واأجانب، وحيث ن�شبة الإ�شغال الفندقية 
واإ�شغ���ال امل�شاكن ال�شياحي���ة قد عو�شت عن 
ال�شنوات العجاف املا�شي���ة، ويتح�شر لبنان 
بتف���اوؤل للع���ام 2009، لفت���ة اإىل اأن ب���ريوت 
تربعت على عر����ص املرتبة الأوىل من بني ٤٤ 
وجه���ة �شياحية عاملية وفق���ا لدرا�شة اأجرتها 

واأعلنتها املجلة العاملية نيويورك تاميز. 
ودعت اإىل تعاون القطاعات العامة واخلا�شة 
م���ع املجتمعات واجلمعي���ات املحلية يف اآليات 
يف  تنفيذي���ة  ا�شرتاتيجي���ات  ويف  احرتازي���ة 
مواجه���ة حتدي���ات التغي���ريات املناخية، لأن 
جمي���ع  يف  امل�شتدام���ة  ال�شياح���ة  مقوم���ات 
البل���دان ترتك���ز عل���ى مقومات���ه الطبيعية اأو 

الب�شرية اأ�شا�شًا. 
وحتدث رئي�ص اجلمعية اأنطوان غريب با�شم 
وزير البيئ���ة، فاعتر تغري املن���اخ من اأخطر 
امل�ش���اكل التي ته���دد كوكبن���ا الأر�شي. وفيما 
الزلزل والراك���ني والأوبئة تبقى حملية فاإن 
خط���ر تغري املن���اخ هو كوين ويه���دد الب�شرية 
جمع���اء يف وجودها وطرق عي�شها وم�شريها 

امل�شتقبلي. 
وق���ال: تع���ود ج���ذور تغ���ري املن���اخ اإىل الدول 
ال�شناعي���ة، وقد تاأثرت به منطقتنا العربية. 

موؤ�شراته يف دولنا وا�شحة املعامل. 
اأما ممثل �شفري اليابان يو�شيكازو ها�شونوما 
فق���د حتدث عن اأث���ر تغري العوام���ل املناخية 
وارتف���اع ح���رارة الر����ص والفي�شانات، على 

اإنت���اج الغ���ذاء، عار�ش���ًا خ���رة الياب���ان يف 
مواجهة هذه التغيريات وتاأثرياتها. 

وق���ال: اإن اجله���ود الت���ي بذلته���ا الياب���ان، 
بقطاعيه���ا الع���ام واخلا�ص يف ه���ذا املجال، 
اأدت اإىل حت�ش���ني فاعلي���ة ا�شتخ���دام الطاقة 
بن�شبة 3٧٪ يف العق���ود الثالثة الأخرية واىل 
خف����ص ا�شتخدام النف���ط بن�شب���ة ٨٪، رغم 
اأن الن���اجت املحل���ي زاد ال�شعف���ني يف الف���رتة 

نف�شها. 
واأ�شار اإىل اأن مواجهة خطر الت�شخن اليومي 
للمن���اخ تفرت�ص تثبي���ت تركز ث���اين اأوك�شيد 
الكرب���ون عند م�شت���وى حمدد. وق���د اأطلقت 
احلكوم���ة اليابانية برناجم���ًا خا�شًا خلف�ص 
هذه النبعاثات، وه���ي ت�شجع على ال�شتثمار 
يف التكنولوجي���ا النظيف���ة، كم���ا اأق���رت اآلية 
لدع���م  اأمريك���ي  دولر  ملي���ارات   ١0 ل�ش���خ 
اإج���راءات تتخذها ال���دول النامي���ة يف اإطار 
برنامج ال�شراكة نحو كوكب بارد. ودعت هذه 
الدول اإىل امل�شاركة يف ه���ذا الرنامج كونها 
م�شوؤول���ة عن انبعاث كمية كبرية من الغازات 
التي توؤدي اإىل ت�شخ���ن املناخ. واأكد ا�شتعداد 
حكومته الدائم لدع���م لبنان والدول العربية 

ملواجهة ت�شخن املناخ.
يف اليوم الثالث عقدت اللجنة املكلفة باإعداد 
التو�شي���ات اجتماعا تو�شل���ت يف ختامه اىل 

التو�شيات التالية:
بل���د  كل  يف  املعني���ة  للجه���ات  التو�شي���ات: 

م�شارك
١- ر�شالة اإىل اجلهات املعنية لزيادة البحث 

العلم���ي والعم���ل عل���ى اإن�ش���اء هيئ���ة وطني���ة 
للتغريات املناخية

2- العم���ل على اإ�ش���دار املعايري والت�شريعات 
والقوانني امللزمة 

3- التوعية )الإعالم( والإر�شاد للمواطنني.
٤- اإيج���اد قاعدة بيانات بني الدول امل�شاركة 

من اأجل تبادل املعلومات
5- تعزي���ز اأنظمة البحث والر�ش���د واملتابعة 
للم�ش���اكل ال�شحي���ة الناجمة ع���ن ا�شتخدام 

املياه العادمة
٦- �شبكات ر�شد للتغريات املناخية والتو�شع 

يف ر�شد الرياح
٧- تقييم الآثار البيئية للم�شاريع املتعلقة 

٨- حتري���ج الأرا�ش���ي وحماية م���ا تبقى من 
الأرا�شي الزراعية

املالئم���ة  النباتي���ة  الأ�شن���اف  اختي���ار   -9
للتغريات املناخية

١0- فريق متابعة لتنفيذ التو�شيات ال�شابقة 
١١- اعتم���اد ال�شبل العلمية والعملية حلماية 
م���وارد ال�شياح���ة امل�شتدام���ة مب���ا يتوافق مع 

البنود املذكورة اأعاله.

تو�صيات لوكالة جايكا:
١- دع���م يف اإن�شاء قاع���دة بيانات بني الدول 

عن طريق اإيفاد خراء يابانبيني
2- دع���م برام���ج التوعية )برو�ش���ور- كتيب 
–ن�شرات للتعريف بالتغري املناخ ول�شتخدام 

الطاقات املتجددة(
3- البحث العلمي )كيفية عمل البحث(

٤- ر�شد الرياح
5- تدري���ب كادر متخ�ش�ص من كل بلد )يف 

اليابان اأو يف بلد ثالث(
٦- ا�شتق���دام كب���ري متطوعني لأح���د املراكز 

التدريبية 
٧- تدريب خراء م���ن الدول الأربعة لتطوير 
Model  لر�شد التغريات املناخية للمنطقة 

 Regional climatic model العربية

جلنة املتابعة:
١- م�شر: د. طارق ال�شكري

2- الأردن: م. اأمني العكور
3- الأردن: م. علي ال�شنجالوي
٤- �شوريا: د. مو�شى ال�شحادات

5- لبنان: د. علي غرّيب

Workshop
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An estimated 300 million people in 
the southeastern Mediterranean re-
gion are expected to bear the brunt 
of the severe water shortage resulting 
from global warming in the 70 years 
ahead, Lebanese and foreign experts 
predicted here on Friday. Speakers at a 
workshop organized by the Alumni as-
sociation of the Japanese International 
Cooperation Agency (JICA) in Leba-
non (Leba-JICA),  were unanimous on 
the grave challenges posed by global 
warming to the Arab region. 
The workshop, themed «indicators of 
climate change - impacts on sustain-
able environment and tourism water 
and alternative energies in the Arab 
countries,» was co-sponsored by Leb-
anon’s Minister of Energy and Water 
Alain Tabourian, Minister of Tourism 
Elie Marouni, and Minister of Envi-
ronment. Toni Karam. 
«Climate change will exacerbate the 

water shortage in the southeastern 
Mediterranean region particularly 
Lebanon which suffers from lack of 
drinking and irrigation water,» Direc-
tor General of Hydraulic and Electri-
cal Resources in the Lebanese Ministry 
of Energy and Water Dr. Fadi Georges 
Comair said. «The problem will affect 
some 300 million people in the region 
by 2070. It will impair the food secu-
rity and the social security of the coun-
tries in the region,» he warned. «The 
concerned countries have to develop 
ten-year development plans to tackle 
the problem of water shortage which 
put stains on their economies,» Comair 
suggested. «The phenomenon of glob-
al warming resulting from greenhouse 
emissions must be checked through 
concerted efforts on both local and 
global levels.”The efforts have to focus 
reducing the carbon dioxide emissions 
and the improvement of facilities of 

water conservancy, such as dams and 
artificial lakes,» he stressed. The agri-
cultural sector, as the main consumer 
of water, is in need of unconventional 
approaches to irrigation. It absorbs a 
rate ranging between 60 and 80 percent 
of the water resources in the region, 
Comair noted. For her part, Director 
General of the ministry of Tourism 
Nada Al-Serdok said the sustainable 
development of tourism depends on 
the duo of land and man or the natural 
and human resources. «The year 2009 
will be a promising one for the tourist 
sector in Lebanon,» she predicts. 
Meanwhile, Leba-JICA chief Antoine 
Ghrayeb said global warming poses 
the most serious existential risk to 
Earth and mankind. «While natural di-
sasters such as volcanoes, earthquakes 
and floods have local consequences 
to environment, global warming has 
global impacts,» he noted. 
Representative of Japan Ambassador 
to Lebanon Hasunuma san , Second 
Secretary at the Embassy, warned 
against the risks of climate change on 
food production and briefed the work-
shop on the experience of his country 
in tackling the problem. 
The Japanese government, in coopera-
tion with the private sector, managed 
to increase the efficacy of energy by 
36 percent and cut its consumption 
of oil by 8 percent in the last three 
decades, he revealed. Leba-JICA is 
one of JICA ’s alumni associations in 
countries where many nationals par-
ticipated to training courses in Japan 
through JICA.

Regional Workshop on Climate Change Indicators 
Impacts on Environment, Sustainable Tourism, Water,

And Renewable Energy In Arab Countries
Organized By LebaJica: 23rd to 25th January 2009

Safir Heliopolitan Hotel - Beirut - Lebanon
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Workshop

Date: Jan. 25th, 2009
At the end of the workshop all of the above 
mentioned participants concluded the fol-
lowing suggestions and recommendations:

I- Recommendations to be forwarded 
to the concerned authorities in the 
four participated countries:
1- Activating Public Awareness campaigns 
(Radio, TV, newspapers, brochures, post-
ers…) to warn people, public and private 
sectors of the risks resulted from climate 
change and their impacts on health, water, 
agriculture and the environment in general. 
In addition, warning them of the importance 
of utilizing renewable energies.
2- Enhancing the system of research and 
monitoring of the infectious diseases re-
sulted from utilization of treated sewerage 
water.
3- Continuing the efforts of cooperation and 
coordination among the four participated 
countries and working on establishing a joint 
database for the latest researches and studies 
in the field of climate changes and renew-
able energies.
4- Forwarding an open message to the gov-
ernments of the four countries in which a 
request is included to increase the interest 
in scientific research in the field of climate 
changes.
5- Request to the concerned authorities in 

each of the four countries to set clear de-
crees, laws and standards in the field of cli-
mate change and renewable energies.
6- Taking necessary procedures to protect the 
remaining agricultural lands and preventing 
desertification.
7- Selecting appropriate kinds of plants 
which can endure dry conditions and high 
temperatures and introduce new kinds in-
stead.
8- Setting out practical and necessary plans 
for state’s lands forestation which are en-
countering desertification.
9-   Concentrating on the importance of as-
sessing environmental impacts.
10- Establishing monitoring networks to 
monitor the impacts of climate changes and 
setting out appropriate plans to face them.
11- Enhancing farmers awareness and secur-
ing technical and financial support which 
motivate them to apply the suitable agricul-
tural cycles.
12- Encouraging the manufacturing of spare 
parts necessary for the renewable energy 
equipments.
13- Raising the effectiveness of the used 
equipments and its outcomes to the maxi-
mum and reducing industries to the mini-
mum.
14- Expanding wind monitoring methods 
and making accurate evaluation studies 
where they can be persuasive to attract pri-

vate sector and investors to contribute in this 
field.
15- Utilization of modern irrigation systems 
to minimize water consumption.
16- Adapting the scientific and practical 
methods for protecting the sustainable tour-
ism in accordance with the above-mentioned 
items.

In order to achieve good results out of the 
above-mentioned recommendations, par-
ticipants suggested performing a follow-up 
group consisted from participants from each 
country where they can be the core of the da-
tabase and where they could be able to pro-
vide their colleagues with different informa-
tion and studies related to climate changes 
and renewable energies.

II- Recommendations to be forwarded 
to JICA Offices:
1- Supporting the scientific researches and 
studies that target climate changes and re-
newable energy issues.
2- Assisting the establishment of database 
among Arab countries by dispatching JICA 
expert or senior volunteer.
3- Supporting the awareness programs (pro-
ducing brochures, posters, pamphlets to in-
troduce information on climate changes and 
renewable energies.)
4- Training personnel in the field of climate 
change indicators and renewable energies 
(in Japan or TCTP).
5- Dispatching JOCV/ senior volunteer to 
train bigger number of staff in the related 
field.
6- Training experts from the four participat-
ed countries to develop Regional Climatic 
Model to monitor climate changes.

III- Follow-up group:
Five members from the four countries were 
selected to follow-up the above-mentioned 
recommendations with the concerned au-
thorities in each country:

1- Dr. Tarek Mustafa El-Sakkary, Egypt
2- Dr. Mousa Al Shehadat, Syria
3- Dr. Ali Ghrayeb, Lebanon
4- Eng’r. Ali Sinjalawi, Jordan
5- Eng’r. Amin Al Okur, Jordan

Suggestions and Recommendations
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Agenda
covered Topics: 
• Session I-    Impact of Climate Change in Arab countries: Chaired by Dr. Berj Hatjian – Director General  - Ministry of 
Environment
1. Impacts of Climate Change in Lebanon: Mr. Youssef Naddaf, Ministry of Environment focal point 
2. Impact on Water Resources in the MENA Region: Dr. Hamed Assaf
3. Impacts of Climate Change on Ecotourism: Mr. Pascal Abdallah

٤. موؤ�شرات تغري املناخ البيئى فى م�شر:  الدكتور طارق م�شطفى ال�شكرى حممد، اأ�شتاذ م�شاعد باملركز القومى لبحوث الإ�شكان والبناء
5. Impact of Climate Change in Syria: Ms. Fatima Haj Moussa, General Commission for Environment Affairs

٦. التغري املناخي ا�شبابه و اأثاره: م. حممد العبادي، الأردن
٧. التغريات املناخية يف الردن وتاثريها على القطاع الزراعي : م.عبري البالونة

 
• Session II- The potential role of the renewable energy in climate change mitigation in Arab countries: Chaired by Dr. Fred 
G. Boustany, (President & CEO,  BUMC, TOYOTA , LEXUS), Toyota PRIUS presentation
8. The Renewable Energy Potential in Lebanon: Hussein Salloum, UNDP-Lebanese Center for Energy Conservation,  
Engineering Coordinator  
9. State and Perspectives of the Renewable Energy Sources in Lebanon: Professor Said Chehab, ALMEE Association 

١0. م�شادر الطاقات املتجددة يف �شورية: الدكتور املهند�ص مو�شى �شحادات، املهند�ص حممد �شليمان.  
11. Climate change mitigation and potential role of the Renewable energy in Jordan: Mr. Sakher Batayneh, National Energy 
Research Center (NERC) 
12. The Impacts of climate change mitigation in World: Dr. Ali Sinjlawi, Specialist in Environmental and Occupational  
health, Jordan 

١3. اإ�شتعمال الطاقة البديلة فى م�شر:  الدكتور طارق م�شطفى ال�شكرى حممد، اأ�شتاذ م�شاعد باملركز القومى لبحوث الإ�شكان والبناء.

(Note: All Presentations can be downloaded from the Link: http://www.libajica.com/workshops.aspx).
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Workshop

Regional Workshop
On

“Sustainable Tourism”
Between Egypt, Jordan, Syria and Lebanon

April  25-26-27 / 2008
Le Meridien - Commodore Hotel – Beirut
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Tourism has become the first industry worldwide, view to its important impact 
on the social & economic relations, beside its role in insuring labor all over the 
year.

Our policy at the Ministry of Tourism is aiming to insure a balance between 
sustainable tourism & the environment, taking into consideration the advan-
tages for the local & rural communities in their social & economic develop-
ment. That is why we are asking ourselves if sustainable tourism is identical to 
ecotourism?

Since 1988, the International Tourism Organization tried to make a definition 
for the sustainable tourism as “ the way to manage all resources which cover 
the social, economic & ethical necessities with the conservation of the cultural 
Gift & the basic components of the Biodiversity & the Ecosystem.”

Sustainable Tourism relies simultaneously on the natural & human compo-
nents of each country. Insuring harmony within this duality will lead to over-
come all difficulties & obstacles in the tourist sector.

The development of sustainable tourism represents a civilized human & an 
economic position which warranties the balance in any economic operation 
preparing the infrastructure in rural areas should be necessarily complemented 
with the development of human capacities with respect of their habits & tradi-
tions beside the respect of the natural environment.

Finally, the concept of sustainable tourism is the work of every day all over the 
year that is why we are aiming to set up an agenda for a sustainable tourism 
throughout all seasons propping up health, environment, youth, religious & 
other sorts of tourism e.g. cultural, summer & winter tourism & international 
festivals.

The sustainable Tourism
By Mrs Nada Sardook, 
General Director of the Ministry of Tourism 
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بات وا�شحا اليوم ان ال�شياحة هي ال�شناعة الوىل يف العامل، نظرا لدورها ال�شرتاتيجي يف دعم التنمية القت�شادية، ف�شال 
ع���ن الآث���ار الجتماعية والثقافية التي حتدثه���ا بايجاد تقارب بني ال�شعوب ن���اجت عن تبادل الثقافات والط���الع على التقاليد 
والعادات. انها و�شيلة فعالة يف تالقي احل�شارات وتفاعلها ملا فيه خري الن�شانية، وهي تقدم اكر فر�شة لنمو وتاأمني الوظائف 

لالأيدي العاملة على مدار ال�شنة.

ان ال�شياح���ة امل�شتدام���ة ترتدي الي���وم اهمية خا�شة يف لبن���ان، حيث ت�شكل ال�شياح���ة امل�شتدامة رهانا اجتماعي���ا واقت�شاديا 
وثقافي���ا، كما ت�شكل فر�شة حقيقية لبراز مواق���ع طبيعية هامة، يجب املحافظة عليها والعمل ليجاد تخطيط �شليم لها، يكون 

ا�شا�شا يف اقامة توازن بني ال�شياحة والبيئة وت�شبح ال�شياحة بالتايل ن�شاطا امنائيا قابال لال�شتمرار .

تهدف �شيا�شتنا يف وزارة ال�شياجة اىل �شمان ح�شول التوازن بني التنمية امل�شتدامة  والبيئة والتعامل مع موارد الطبيعة ك�شلعة 
ذات ثم���ن ولي����ص كهبة جمانية، فالتطور القت�شادي الذي ل يحرتم امل���وارد الطبيعية وي�شتنزفها بال ح�شاب، هو تطور ق�شري 
الجل وحمكوم عليه بالف�شل يف املدى البعيد .  لذلك ت�شعى وزارة ال�شياحة اىل و�شع �شيا�شة تاأخذ بعني العتبار املكا�شب التي 
تدره���ا ال�شياحة امل�شتدامة عل���ى املجتمعات املحلية  واهميتها يف املحافظة على الرتاث الطبيع���ي والثقايف والتاريخي. كما ان 
الوزارة توؤكد على اأهمية  اعطاأ دور اأ�شا�شي ل�شلطات املجتمعات املحلية يف تطوير وامناأ  القرى عن طريق تاأمني البنى التحتية 
والفوقية  واحلفاظ على البيئة وحمايتها من التخريب  والتلوث واأخذ املبادرات  وحتديد الرثوات املمكن ا�شتثمارها �شياحيا.

وهنا يطرح ال�شوؤال نف�شه علينا : هل ال�شياحة امل�شتدامة هي مرادفة لل�شياحة البيئية؟
من���ذ العام ١9٨٨ حاول���ت منظمة ال�شياحة العاملي���ة و�شع اأ�ش�ص ومب���ادىء لل�شياحة امل�شتدامة فتو�شل���ت اىل التحديد التايل: 
»ان ال�شياح���ة امل�شتدام���ة ه���ي طري���ق لدارة كل املوارد التي ت�شم���ح باكفاأ احلاج���ات القت�شادية، اجلمالي���ة والجتماعية مع 
احلف���اظ عل���ى الهدية الثقافية وعلى ال�ش�ص املكونة للطبيعة وتنوعها والنظم البيئي���ة«. ان مقومات ال�شياحة امل�شتدامة ترتكز 
عل���ى مقومات البلد الطبيعية وعل���ى مقوماته الب�شرية ، فثنائية الر�ص والن�شان هي الثنائي���ة التي من �شاأنها تعزيز ال�شياحة 
امل�شتدامة ومواجهة العقبات  والتحديات التي تواجهها ال�شياحة.  الر�ص بتاريخها وح�شارتها وجغرافيتها وطاقاتها والن�شان 

بابداعه وعلمه ومعرفته وطاقاته.

 ان التنمي���ة ال�شياحي���ة امل�شتدامة ه���و موقف اقت�شادي ح�شاري ان�ش���اين يراعي التوازن يف اأي عملي���ة اقت�شادية لأنه يحرتم 
مكوناته���ا مم���ا يوؤدي اىل ا�شتمراريتها. فتح�شري الرياف ل�شتقبال ال�شياح  ل يقت�شر على اقامة البنية التحتية  فقط وامنا و 
ذلك الهم، على حت�شري العن�شر الب�شري مع احرتام عاداته وتقاليده،  ا�شافة اىل احرتام البيئة الطبيعية  وتر�شيد ا�شتعمال 
امل���وارد فيه���ا، فتك���ون الديناميكية التي حترك  هذه العملي���ة منطلقة من موقف فل�شفي جتاه الك���ون قوامه الحرتام، بخالف 

املوقف الذي يحرك عملية المناء الع�شوائي  القائمة على مفهوم ال�شتثمار املادي فقط.
ان مفه���وم ال�شياح���ة امل�شتدام���ة ه���و العمل اليومي ولي����ص املو�شمي، لذا  نح���ن نعمل يف ال���وزارة على و�شع روزنان���ة لل�شياحة 
امل�شتدام���ة لكل الف�شول ، عاملني عل���ى ت�شجيع ال�شياحة ال�شت�شفائية والبيئية والبيني���ة وال�شبابية والدينية، ا�شافة اىل باقي 

انواع ال�شياحات املعروفة جيدا يف لبنان كال�شياحة الثقافية و�شياحة ال�شطياف وال�شتاء واملهرجانات الدولية.

ال�سياحة امل�ستدامة  
بقلم مدير عام وزارة ال�سياحة

ال�سيدة ندى �سردوك

17



Students Painting Competition
Title of Special Event, Organized by the Association of Lebanese and Japanese Cul-
tural & Business Leaders, in collaboration with LEBAJICA Alumni, where candi-
dates are students from public and private schools, aged 12 to 14.
The exhibition of the painting held at the Campus of Medical Sciences, Saint Joseph 
University, 2009 July 15th.

Japan through Lebanese Eyes
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Direct Exchange between Arabic and Japanese Literatures, 
One of series of lectures organized by the Japan Center

 for Middle Eastern & Islamic Studies (JACMES),
at Crown Plaza Beirut, Friday, February 20, 2009

Lecture1: What Can Novels Do? 
By Prof. Mari Oka 

«What can literature do when hundreds of thousand children are starving to death in Africa?» is the famous question 
raised by Jean-Paul Sartre in 1960’s. He said that «Nausea» is powerless in front of those starving children. The same 
old question has been lingering in me since the second Intifada broke out. What can we do through novels when the 
Palestinians are being killed every day just as if their lives have no significance as human being? Is there any meaning in 
reading Arabic novels in Japan when the very people in the Arab world are being killed? What is the meaning of being a 
translator of Arabic literature when death and violence rule these people’s lives? To go further, why do we write and read 
novels in the first place? For what purpose and for whom? I have been struggling with those questions for these past eight 
years while reading Arabic novels and have finally found the answer. Now, I can say reading novels is equivalent to living 
others’ lives as our own experiences. Through reading novels, strange lands and unfamiliar people soon become part of 
our own intimate world. Reading novels changes our relationship with the world, which might be a small but significant 
step to changing the world itself. By introducing the trend of modern Arabic literature studies in Japan since 1970s, I will 
explore the possibility of establishing communality which Arab and Japanese readers may share by reading Arabic novels 
during times of death.

Prof. Mari Oka, one of leading Japanese scholars in the field of modern Arabic literature, teaches at Kyoto University. Her 
publication includes Arab: Literature as prayers (2008), In the Shadow of Palm Trees: The Third World Feminism and the 
Strength of the Literature (2006), both in Japanese and translation of Ghassan Kanafani’s works such as Returning to 
Haifa.

Lecture 2: Introduction to Japanese Faiths through Koijik
By Dr. Mohammad Oudaimah

This lecture aims to approach Japanese beliefs based on what is written in the book Koijik (The Record of Ancient Events), 
which contains the creation history of Japan (or the Universe) and the resultant events. This story is similar to that of Lucifer 
and Adam with God in monotheist religions.
In this story different deities order two gods, a male and a female, to get married in order to give birth to the Japanese is-
lands (while the deities watch). The wife passed away because of the numerous births and went to the underworld where 
the spirits reside. However, after a while, her husband missed her and followed her, asking her to come back to birth to the 
other children. But she couldn’t. According to the story, the husband returned and purified himself in the river water to get rid 
of the traces of the underworld. His acts led to the birth of three gods: the goddess Amaterasu (the sun) was born when he 
washed his left eye, then the god of the Moon was born when he washed the right eye, and the god Susanoo (Hayasusano) 
was born when he washed his nose. Afterwards, he gave them their role in the governing the world: Heaven went to Amat-
erasu, night to the moon, and the sea to Susanoo. Each began to work except Susanoo who continued to cry because he 
missed his mother. His father became angry and banished him. But before departing, he wanted to say goodbye to his sister 
at her home. Amaterasu had doubts about her brother’s intention so he proposed a test that would reveal his intentions and 
considered himself the winner. He wanted to make this victory last forever, so he spread corruption throughout his sister’s 
home. Amatesaru got scared and retired to a grotto in heaven and thus the Universe went dark. Millions of gods got her out 
of her shelter (signaling the return of light) and decided to punish Susanoo and exile him to Izumo, which is earth.
Would it be possible to draw a comparison between Susanoo’s character in this story and Lucifer who refused to fulfill God’s 
order and was banished by him, or with Adam who did wrong when he forgot God’s orders? This lecture tries to answer this 
question partially.

Dr. Mohammad Oudaimah, Arab poet and translater living in Japan, teaches Arabic and Arabic Literature at several uni-
versities including The University of Tokyo. His voluminous publications include What Occurred in Cinema (1993, poets), 
The Kojiki: The Record of Ancient Events (1999, translation), and A Handful of sand: Selected Poets of Takuboku Ishikawa 
(2007, translation) (all in Arabic).
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التوا�سل املبا�سر بني الأدبني العربي والياباين
واحدة من �سل�سلة حما�سرات نظمها املركز الياباين للدرا�سات ال�سالمية وال�سرق اأو�سطية 

يف اأوتيل كراون بالزا بتاريخ اجلمعة 20  �سباط 2009
املحا�صرة الأوىل بعنوان ماذا تقدم الرواية؟

للربوفي�صور ماري اأوكا.

» م���اذا باإم���كان الأدب اأن يفع���ل فيما مئات الأطفال ميوتون جوع���ًا يف اأفريقيا؟ ال�شوؤال ال�شهري الذي طرحه جان بول �شارت���ر يف ال�شتينيات. اإعتر اأن 
الغثي���ان هو عج���ز يف مواجهة اأولئك الأطفال املت�شورين جوعًا. ال�شوؤال القدمي نف�شه بقي يدور داخلي حتى  الإنتفا�شة الثانية. ماذا باإمكاننا اأن نقدم 
م���ن خ���الل الرواي���ات، فيما يقتل الفل�شطينيون كل يوم كما لو اأنه ل معنى حلياتهم كمخلوقات حّية. هل م���ن معنى لقراءة الروايات العربية يف اليابان 
فيم���ا يقت���ل الب�ش���ر يف العامل العربي؟ ما معنى اأن تكون مرتجمًا لالأدب العربي فيما املوت والعنف يتحكم بحياة اأولئك النا�ص؟ للذهاب اأبعد من ذلك، 

ملاذا نرتجم ونقراأ الروايات؟ لأي هدف وملن؟ عانيت من هذه الأ�شئلة طيلة ال�شنوات الثماين املا�شية. 
خالل قراءتي الروايات العربية، واأخريًا، وجدت الإجابة.

الآن، اأ�شتطي���ع القول اأن قراءة الروايات توازي عي�ص حي���اة الالآخرين وكاأنها جتاربنا ال�شخ�شية. من خالل قراءة الروايات، ت�شبح الأرا�شي الغريبة 
وال�شع���وب غ���ري املاألوف���ة جزءًا من عاملنا ال�شخ�شي احلميم. تغري قراءة الروايات عالقتنا بالعامل؛ م���ا قد يعد خطوة �شغرية قد يكون خطوة يف �شبيل 
تغيري العامل نف�شه. من خالل تقدميي لدرا�شات حول التيارات املعا�شرة يف الأدب العربي منذ مطلع ال�شبعينات يف اليابان، اأكت�شف اإمكانية التاأ�شي�ص 

ملناخ ميكن يف ظله للقراء العرب واليابانيني الت�شارك يف قراءة الروايات العربية يف اأزمنة املوت هذه.

الربوفي�س����ر م���اري اأوكا: م���ن اأب���رز البحاث���ة اليابانيني يف الأدب العربي املعا�س���ر. لها عدد من امل�ؤلفات باللغة اليابانية, ف�س���ًا ع���ن ترجمتها جلملة من 
م�ؤلفات غ�سان كنفاين.

املحا�صرة الثانية بعنوان مدخل اإىل املعتقدات اليابانية من خالل ال كوجيكي
للدكتور حممد ع�صيمة.

حت���اول ه���ذه املحا�شرة مقارب���ة املعتقدات اليابانية ا�شتنادًا اإىل ما يرد يف كت���اب ال كوجيكي ) وقائع الأ�شياء القدمية( ح���ول ق�شة خلق اليابان ) اأو 
الك���ون( وم���ا يرتتب عن ذلك من اأحداث، ت�شبه يف اإطارها العام ق�شة ال�شيط���ان واآدم مع اهلل يف الديانات التوحيدية. هناك اآلهة متعددة تاأمر اإلهني 
اإثنني، ذكرًا واأنثى، بالزواج من اأجل اإجناب اجلزر اليابانية. ويتم كل �شيء على مراأى وم�شمع الآلهة. توفيت الزوجة لكرثة الولدات وذهبت اإىل البالد 
التحتية حيث ت�شتقر الأرواح. لكن بعد فرتة، اإ�شتاق الزوج اإليها فذهب اإىل بالدها وطلب منها العودة لإجناز ما تبقى من الولدات، لكنها مل ت�شتطع، 
وت�شاء احلكاية اأن يعود الزوج ويتطهر مباء النهر من اآثار تلك البالد ال�شفلية. ومن هذا التطهري يولد له ثالثة اآلهة: الإلهة اآمارتي�ص ) ال�شم�ص ( ولدت 
عندما غ�شل عينه الي�شرى، ثّم الإله القمر عندما غ�شل اليمنى، وعندما غ�شل اأنفه  ولد الإله هايا�ش�شانو. بعد ذلك يوزع عليهم حكومة العامل: ال�شماء 
لأماتريا�ص، والليل للقمر، والبحار لهايا�ش�شانو. ومي�شي كّل اإىل عمله ما عدا هايا�ش�شانو الذي اأخذ بالبكاء �شوقًا اإىل اأمه، فغ�شب الأب عليه وطرده. 
لكنه قبل الرحيل، اأراد اأن يودع اأخته اأماتريا�ص يف ديارها. غري اأن هذه ترتاب بنوايا اأخيها، فيعر�ص هو عليها اإختبارًا لك�شف النوايا، ثّم يعتر النتيجة 
اإنت�شارًا له، وملا اأراد تخليد الإنت�شارات يف ديار اأخته ف�شادا. هكذا تخاف اأماتريا�ص من �شلوكه، وتختفي داخل مغارة �شماوية فيظلم الكون. لكن بعد 

اإخراجها من خمبئها وعودة النور، جتتمع ماليني الآلهة وتقرر، تبعًا ملا حدث، عقوبة هايا�ش�شانو ونفيه اإىل جزر البو�ص، اأي الأر�ص.
هل ميكن مقارنة �شخ�شية هايا�ش�شانو، يف هذه احلكاية، ب�شخ�شية ال�شيطان الذي رف�ص اأوامر اهلل فطرده، اأم ب�شخ�شية اآدم الذي اأخطاأ عندما ن�شي 

اأوامر اهلل فطرده هو الآخر؟ على �شيء من هذا ال�شوؤال حتاول اأن جتيب هذه املحا�شرة.

د. حممد ع�سيمة: �ساعر ومرتجم, اأ�ستاذ اللغة والأدب العربي يف عّدة جامعات يابانية منها جامعة ط�كي�. 
�سدر له:

- ما حدث يف ال�سينما, دار امل�اقف, �س�رية, 1993
- الك�جيكي )وقائع الأ�سياء القدمية( {الكتاب الياباين املقد�س} ط1 دار الكن�ز الأدبية, بريوت,1999, ط2 دار التك�ين, 2005

- كم�سة من رمال, خمتارات من اأ�سعار تاك�ب�ك�, دار التك�ين, 2007
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On the occasion of nominating Jeita Grotto as a candidate for the new seven natural 
wonders of the world, the Lebanese and Japanese Association for Culture and 
Business Leaders held a concert at Jeita Grotto-Upper gallery, By award winning 
composer Guy Manoukian and his Orchestra that bring a distinctive musical 
wonder, very modern in arrangements but very classical in flavor.

jeita grotto Concert
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م�سرح الـ»نو« فّن على مفرتق الأحالم، يف مكان الالمكان

�شهدت ب���ريوت ال�شيف املا�شي ور�ش���ة عمل اأدارها 
اأح���د اأبرز رّواد م�شرح ال�نو الأحياء يف اليابان املعّلم 
ناووهيك���و اأومي���واكا، املت���زوج من اللبنانّي���ة ال�شيدة 
مادل���ني عب���د اجلليل، وق���د امتدت م���ن 29 اآب اإىل 
٨ اأيل���ول 2009 حي���ث اختتم���ت بعر����ص م�شرحي يف 
الور�ش���ة  و�شبق���ت  الأمريكّي���ة،  اللبنانّي���ة  اجلامع���ة 
ندوة نظمته���ا اجلامعة بالتعاون م���ع »مركز امل�شرح 
العربي للتدريب« و�شف���ارة اليابان، ح�شرها جمهور 
من املبدعني والباحثني والنق���اد يت�شّدرهم ال�شفري 

الياباين يف لبنان كوي�شي كاواكاين.
منّظم���ة  �شّنفت���ه  ال���ذي  الياب���اين،   Nô ال����  اإّن���ه 
»الأوني�شكو« عام 200١ على قائمة »الرتاث الإن�شاين 
غ���ري امللمو����ص«، ال�ش���كل امل�شرح���ي املنح���در من ال� 
sangaku ال���ذي كان يجم���ع احل���ركات البهلوانّي���ة 
والرق����ص وال�شح���ر والإمي���اء، وغريها م���ن تقاليد 
م�شهدّي���ة قدمية م�شتوردة من ال�شني، وقد ا�شتوعب 
اأي�ش���ًا تقالي���د �شفاهي���ة ع���ر املالح���م الت���ي نقلها 

الرهبان والرواة املتجّولون.
و�شع اأُ�ش�ص م�شرح ال�نو الياباين زيامي موتوكيو قبل 
٦00 ع���ام، معرفا اإياه باأنه فّن على مفرتق الأحالم، 
يف م���كان الالمكان.  ويقوم ه���ذا امل�شرح على �شحر 
العالقة بني الأزمنة املختلفة، وعلى احلركة املوؤ�شلبة 

التي تردم الهّوة مع عامل الأموات. 
وحت���ى القرن الراب���ع ع�شر، كانت فن���ون العر�ص يف 
اليابان موزعة على �شكل���ني: الدنغاكو، وهو ت�شميم 
رق�ش���ي دقيق قائم عل���ى موا�شيع اأدبي���ة موجه اإىل 
جمه���ور اأر�شتقراط���ي، وال�شاروغاك���و القائ���م عل���ى 
التهري���ج والفظاظ���ة والرق����ص امل�شح���ك )ُي�شم���ى 
رق�ش���ة الق���رود اأو رق�ش���ة العفاري���ت(، وموجه اإىل 

اجلمه���ور ال�شعب���ي. وُيقال اإّن كانام���ي اأحد الفنانني 
ال�شعبّي���ني، دم���ج كل الأ�ش���كال ال�شابق���ة يف قوال���ب 
جديدة، بعدما اكت�شفه اأحد ال�شالطني، وكان يدعى 
اآ�شيكاغ���ا، فا�شتقدم���ه اإىل ق�ش���ره وعّين���ه »رئي�ش���ًا 
للماله���ي« يف الع���ام  ١3٤٧، ووا�ش���ل الطري���ق ابنه 
زيام���ي الذي انخرط يف الفرقة وهو يف �شن احلادية 
ع�ش���رة، ث���م اأفن���ى حيات���ه، وه���و يعم���ل عل���ى كتابة 
 ن�شو�ص الن���و وو�ش���ع قواعدها واأ�شوله���ا النظرّية.

ط���ّور زيامي هذا الف���ّن مازجًا بني ر�شاق���ة الدنغاكو 
وق���وة ال�شاروغاكو، وت���رك م�شرحًا �شدي���د الأ�شلبة، 
ملوؤه الطقو����ص املتق�شفة والأزي���اء الفاخرة والأقنعة 
املختلف���ة الوظائف )١3٨ قناع���ًا(، وكانت العرو�ص 
ملحارب���ي  ث���م  للح���ّكام  الأوىل  العق���ود  يف  تق���دم 

ال�شاموراي.
يف العام ١59١ �شدر قانون مينع اإجراء اأي تعديالت 
عل���ى ن�شو�ص ال�نو. وعا�ص ه���ذا الفّن بني مد وجزر 
حّت���ى كاد يخبو، ثم عاد بق���ّوة مطلع القرن الع�شرين 
بف�شل ممثل���ني كب���ار... وا�شتطاع ال�شتم���رار رغم 

اأهوال احلرب العاملية الثانية.
يتاأّلف عر�ص النو التقليدي، اأو »يوم النو«، من خم�شة 
اأجزاء ترتاوح مدة كّل منها بني 30 دقيقة و�شاعتني: 
»ن���و الآلهة«، ثم »نو املقاتل���ني« الذين خ�شروا املعركة 
وعادوا من اجلحيم ليحكوا ق�ش�شهم، و»نو الن�شاء« 
عرو�ص ع���ن اأرواح ن�شاء جمي���الت، اأو ن�شاء النبالء 
اأو اإله���ة، واأي�ش���ا »ن���و الن�ش���اء املجنون���ات«، وترتكز 
عل���ى �شخ�شي���ة اأ�شيبت باجلن���ون ب�شب���ب الغرية اأو 
م���وت قري���ب اأو حبي���ب، ثم »ن���و احلي���اة الطبيعية«، 
واأخريا »ن���و ال�شيطان«. ويف اأدراج م�ش���رح ال�نو نحو 
250 عر�ش���ًا، كتب زيامي اأكرث م���ن ن�شفها. وميكن 

ت�شنيفه���ا يف نوع���ني: ال�جن���واي ن���و، وه���ي عرو�ص 
واقعي���ة �شخ�شياتها من الب�شر الأحي���اء، والأحداث 
تق���ع يف زمن واقع���ي، وال�موغن نو، ال���ذي ي�شتح�شر 

�شخ�شيات خيالية، اإلهية اأو اأ�شباح... 
املوؤّدي���ن  واأح���د  ال�ن���و ه���م م���ن الرج���ال،  ممثل���ي 
الرئي�شي���ني يف امل�ش���رح  ه���و ال��شيت���ه، املن���وط ب���ه 
ت�شخي����ص تل���ك الن�شو����ص املاأ�شاوّي���ة املتناقلة منذ 
�شتة قرون، وجت�شيد خمتلف ال�شخ�شيات من الطفل 
اإىل العجوز، مرورًا بالآله���ة والأرواح. يدخل ال��شيته 
اإىل امل�شرح وعلى وجهه قناع، يرق�ص، يغني، يرتدي 
اأقنعة خرافّي���ة ومالب�ص مذهلة يف اأناقتها، علمًا باأن 
اللبا�ص الذي يرتديه، والقناع الذي ي�شعه، واحلركة 
التي يقوم بها، تدّل على ال�شخ�شية التي يوؤديها. اأما 
العن�شر الآخ���ر يف الحتفال فهو ال�واكي، اإنه و�شيط 
روحي قليل احلركة، يج�ّشد الكاهن اأو الوزير غالبًا، 
وجه���ه �شاكن، ل يرتدي قناعًا، وظيفته على اخل�شبة 
ت�شبه دور »ال�شّنيد« اإذا جاز التعبري: هو الذي يطرح 
الأ�شئلة عل���ى ال��شيته، ويعطيه الذرائع واملررات كي 

ميّثل، ويرق�ص ويغّني. 
يب���داأ العر�ص امل�شرحي بدخول ال�واكي اإىل اخل�شبة، 
يقطع مم���رًا طوي���اًل بب���طء ويتوقف عن���د حمطات 
ثالث حتدد كاًل منها �شجرة حور. التوقفات يفهمها 
اجلمه���ور ويدرك معنى الأحداث التي يدل عليها كل 
توقف. عندم���ا يالقيه املوؤّدي الأ�شا�ش���ي )ال��شيته(، 
يفه���م اجلمه���ور اأنه���ا روح ال�شخ����ص ال���ذي عا����ص 
الق�ش���ة املاأ�شاوي���ة يف املا�شي. يراف���ق ال�شخ�شيتني 
الرئي�شتني ممثلون ثانوّيون، وتوؤدي الفرقة املو�شيقية 
اأحيانًا مقاطع مغناة ترافق متثيل اإحدى ال�شخ�شيات 

وتنطق مبا يجول يف خلد ال�شخ�شية.

24



قدم���ت ال�شاع���رة العاملي���ة الياباني���ة كيك���و كوم���ا يرافقها 
املو�شيق���ار ايداك���ي �شاي���ن مبو�شيق���اه ال�شوئي���ة ا�شاط���ري 
كوغعوري���و �شع���را، على امل���درج الروم���اين يف مدينة �شور 
اللبناني���ة ال�شاحلي���ة، �شم���ن فعالي���ات مهرجان���ات �ش���ور 
الفني���ة. وجال���ت ال�شاعرة يف اأعم���اق التاري���خ برومان�شية 
عك�شتها �شورا للطبيعة اخلالبة من اليابان اىل ال�شحارى 
العربية، جم�شدة ق�ش�شا عن العالقة بني عنا�شر الطبيعة 

والإن�شان.
املو�شيقي���ة بق�شيدة عنوانها  ال�شعرية  ام�شيته���ا  اليابانية  ال�شاع���رة  ’وتوج���ت 
»اىل مدينت���ي �ش���ور« والت���ي نظمته���ا اإث���ر الع���دوان الإ�شرائيلي عل���ى لبنان يف 
يولي���و 200٦ واأر�شلته���ا اىل رئي�ص جمل����ص النواب اللبناين نبي���ه بري. وجاء يف 
ق�شيدته���ا: اأح�ش���ن بقلبي جمد هذا ال�ش���وء العظيم، مدينتي »�ش���ور اللبنانية 
الأر����ص البهية، لكل فرد منه���ا يف قلبي مكان، الأ�شمى احل���راق عميقا وغزيرا 
ي�شي���ح بي، فبع���د امل�شافة مل يلغ توا�شلن���ا. �شور، انني األهث نح���وك لأقا�شمك 
بع����ص حزنك واأملك، فال�شماء �شتغمرنا بحبه���ا الوا�شع حيث تفي�ص فوق احلياة 
يف كل مكان وتفتح عاملا جديدا، مب�شاركة كل الأرواح الطاهرة النقية النابعة من 
ه���ذه الأر�ص املقد�شة الدائمة ال�شطوع اىل م���ا ل نهاية. �شور يا �شاكنة القلب ل 

بد وان تراأف بنا ال�شماء.
ق���ّدم الأم�شية اأحد مرتجمي الدي���وان عّراب الأم�شية غازي قهوجي الذي و�شف 
ال�شاع���رة اليابانية كيكو كوما باأنها »تب���دو يف بوحها وكالمها م�شكونة بالأحالم 
وال���روؤى بالنورانية كاأنها ولي���دة الزهر والعبق. حيثما م���رت انحنت لها والتَوت 
ال�شي���وف وحتّولت من وه���ج حلمها اىل حماريف«. اأما املو�شيق���ار اإيداكي �شاين 
ال���ذي �شاح���ب ال�شاعرة عزفًا على البيانو، فهو »�شاح���ب موهبة مميزة وتاريخ 

مو�شيقي طويل«، ويت�شم بح�شور »يبقى بالعني والذاكرة«.
اعتل���ت ال�شاعرة املن�ش���ة بزيها الياب���اين الأحمر و�شبقته���ا اىل اذان اجلمهور 
الع���زف املو�شيق���ي على اآلة البيانو، جعل���ت ال�شاعرة تقراأ ق�شائده���ا بتاأثر بالغ 
وخف���ر انث���وي وحياء ياب���اين كان باديًا عل���ى مالحمها. كان ان�شي���اب املو�شيقى 
واإلق���اء الق�شائ���د متناغمًا بحيث رفع���ت املو�شيقى كل ق�شي���دة اىل حيث يجب 
اأن تك���ون بان�شجام وح���د بني نغمة املو�شيقى وايقاع الق�شي���دة ب�شوت ال�شاعرة 

اخلفي�ص الذي بدا وكاأنه هم�شات من قلبها.
األق���ت ال�شاع���رة ق�شائد م���ن ديوانه���ا، وكانت الرتجم���ة الفوري���ة تعر�ص على 
�شا�شت���ني كبريتني اأحاطتا باملن�شة، وم���ن اأجمل ما تلته كيكو كوما »هدف م�شار 
الن�شانية هو يف بعث احلياة وحياتنا هي الدوام مرتبطة بال�شم�ص... كنت اأم�شي 
حت���ت �شماء امل�شاء احلم���راء والريح مترجح النباتات والزه���ور، وكنت مملوءة 

ومغمورة باأنفا�ص كل من خفق قلبه باحلياة وال�شماء الالنهاية...«.
ث���م تلت ق�شيدة بعن���وان »لقاء«: »اللقاء معه غرّي وب���ّدل كل �شيء وقتذاك)...( 
قطف���ت جميع اأمنيات الطفولة)...( يف احل���ب واخللود ودفء الإن�شانية وبهجة 
احلي���اة... واأنق���ذت نف�ش���ي)...( ومعنى حيات���ي وم�شراها«. باأن �ش���وء حياتي 
يخب���و)...( خف���ت اأن اأ�شتقبل موتًا بال معنى على حني غ���ّرة)...( ملاذا ولدت؟ 

وملاذا اأرحل باكرًا؟ كنت يائ�شة وبحاجة اىل معرفة احلقيقة«.
وقراأت ق�شيدتها »يف الطريق اىل تدمر: »تخرين الأزهار على الدرب البي�شاء 
عن الإرادة التي جتعل كل اأ�شكال احلياة حتيا)...( تبدو الدرب بال نهاية)...( 
وم�شهد غ���روب ال�شم�ص يف ال�شحراء)...( ي�شنع ال�شم���اء الوا�شعة)...( بلون 

وردي جميل.

جتدر الإ�س���ارة اإىل اأن ال�س���اعرة الياباني���ة كيك� ك�ما 
اختتم���ت دي�انها ال�س���عري »اعادة اكت�س���اف اأ�س���اطري 
ك�غ�ري����«, بالق�س���يدة التالي���ة امله���داة م���ن رئي����س 

جمل�س الن�اب نبيه بري غداة ا�ستقبالها: 
»اىل ال�سيدة كيك�ك�ما �سفرية �س�ر يف اليابان:

متاألق���ا  ونا�س���جاً...  يافع���اً  ال�س����ء...  يندل���ع  الآن   
واأنيقاً... مثل اأمري �سيتّ�ج ملكاً

املت��سط...  الأبي�س  البحر  اللطيف...  البحر  ’الآن 
يركب اأفرا�س م�جه... وه� مزه�اً... وي�ستعد كي يت�ج ملكاً... 

الآن النه���ر اجلميل... نهر الليطاين... مبائه ال�س���ايف: كعني الديك... 
ب�س���بابه املتجدد... بكل عي�ن مائه... بكل ح�ا�سه ون�س�جه... ياأتي من 

البقاعه... وي�ستعد كي يت�ج ملكاً... 
الآن م���ار رون )م���ارون(... الف���اح ال�س���ديد الباأ����س... الع���ايل الهمه... 
ال�س���اكن عل���ى اجلبل... الذي يب�س���ط حق�ل قمحه اىل ي���ا )رون( يارون 
وعيت )رون( )عيرتون(... الآن وقد �س���نع... جمداًل يف امليدان و�س���ار 
عل���ى كل �س���فة ول�س���ان... الآن ي�س���تعد )رون(... لك���ي يت����ج مل���كاً عل���ى 

مارون... وكذلك على م�ساحة قمحه... 
الآن بن���ت جبي���ل... التي وهبه���ا والدها اأر�س التب���غ... هدية زفافها اىل 
فار�س مغم�ر... بهر الدنيا ب�س���جاعته... وانت�س���رت �سمعته يف الآفاق... 
الآن بنت جبيل الأمرية... التي اأجنبت اأجياًل من ال�سعراء واملحاربني... 

ت�ستعد لتتّ�ج مليكة على املكان...
 الآن... ال�س����ء... البحر الأبي�س املت��س���ط... نهر الليطاين... رون... 
بن���ت جبيل... ياأت�ن جميعاً اىل املدينة املبتهجة... �س����ر... ياأت�ن اإليها 
م���ن ال���رب والبح���ر... ياأت����ن لتت�جه���م مل����كاً... هن���اك اأي�س���اً ال�س����ت 
املتاألق الآتي من البعيد. �س����ت عميق حزين, لكنه جميل... كاأنه �س�ت 
م�س���ح�ر م�ل�د يف »�س����ر«... �س����ت له ق�س���ة... تنب�س روحه املتجددة 
بحكاية املكان... انه �س����ت: كيك�ك�ما... امل�اطنة امل�ل�دة مرة ثانية يف 
�س����ر... تاأتي يف اللحظة املنا�س���بة... التي يكتمل فيها النار واحلديد... 

وتث�ر براكني )ال�سيطان(... وتنه�س الزلزل... تاأتي لتتّ�ج ملكة.
 الآن وقد اأتت كل الأ�سماء اىل املدينة... اىل: �س�ر... 

فلين�س���د ال�سعراء ق�س���ائدهم الرائعة... ولي�س���دح املغن�ن باأ�س�اتهم... 
عن مدينة احلق... املدينة املزدهرة... بعفافها ثم جتارتها... ولتح�سن 

)كيك�ك�ما( بقلبها... جمد هذا ال�س�ء العظيم... 
مدينة �س�ر: الأر�س البهّية. ولي�سرق )ال�س�ء( على ج�سد املدينة... 

وليتاأّهب )رون( حلرا�سة اأ�س�ارها... 
وليخرج )الليطاين( على م�سار �سفتيه... حامًا الأ�سجار التي كتبها... 

رماحاً ليقاتل الغزاة... 
ولينتبه )البحر الأبي�س املت��سط( اىل اللحظة... وقد اأ�سبح ملكاً... اأن 

ل يدع اأحداً ياأخذ املدينة على حني غّرة... من جهة الغرب... 
وم���ن  حق����ل...  م���ن  الرج���ال  فا�س���تدعى  جبي���ل(...  )بن���ت  اأن���ت  اأم���ا 
مدار�س���هم... وم���ن م���دن وبلدات وق���رى... »جبل عامل«: ب���ر املدينة... 
نح� اجلن�ب وال�س���مال... ونح� ال�سرق... ليمنع�ا احلزن والأمل... عن 

املدينة احلبيبة:... �س�ر«. 

�سعر ياباين مع ال�سيدة كيكوكوما 
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Farewell Ceremony for H.E. Yoshihisa KURODA,
 Ambassador of Japan in Lebanon

Birthday of his Majesty the Emperor

Activities with Embassy
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Dinner at Japan Residency with the embassy staff and 
participants to the Climate Change Regional Workshop



نشرة تصدرها الجمعية الثقافية لخريجي
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

العدد 4 - كانون الثاني 2010

ال�ساعرة اليابنية العاملية كيكوكوما ملدينة �سور:
�نني �ألهث نحوك لأقا�سمك 

بع�ض حزنك و�أملك


