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اليابان

سلســلة مــن اجلــزر (حوالــي ثالثــة آالف جزيــرة) ،تقــع فــي
شــرق آســيا ،بــن شــمال احمليــط الهــادي وبحــر اليابــان
وشــرق شــبه اجلزيــرة الكوريــة ،مبســاحة ( )377.915كــم.
ً
معتــدل ،لكنــه يختلــف مــن
منــاخ اليابــان غال ًبــا مــا يكــون
الشــمال إلــى اجلنــوب ،ويبلــغ متوســط درجــة احلــرارة فــي
فصــل الشــتاء فــي اليابــان ( 5.1درجــة مئويــة) ،واملتوســط
فــي الصيــف ( 25.2درجــة مئويــة).
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الواقــــــع
السياسي
السياســة فــي اليابــان تقــوم علــى أســس دميقراطيــة ضمــن
نظــام حكــم ملكــي دســتوري ،حيــث يكــون رئيــس الــوزراء
علــى رأس احلكومــة فــي الســلطة التنفيذيــة .أمــا الســلطة
التشــريعية فيمثلهــا البرملــان املؤلــف مــن مجلســن ،مجلــس
النــواب و مجلــس املستشــارين.

إمبراطور اليابان
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طريــق نظــام تصويــت متــوازي.

القطاع القضائي

يضمــن النظــام القضائــي اليابانــي بحســب دســتور اليابــان
الــذي وضــع بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة علــى أن «جميــع
القضــاة يجــب أن يكونــوا مســتقلني فــي أفعالهــم وأحكامهــم
وأن يعتمــدوا علــى الدســتور والقوانــن فقــط.

ال صالحيــات فعليــة لــه ،و لكــن الدســتور ينــص علــى أنــه يعـ ّد األحزاب السياسية
رمــزاً للدولــة ولوحدة الشــعب.

يترأســه رئيــس الــوزراء ووزراء يبلــغ عــدد  14كحــد أعظمــي.
يتــم تعيــن رئيــس الــوزراء اليابانــي مــن قبــل إمبراطــور اليابــان
بنــاء علــى توصيــة البرملــان .ويقــوم بتعيــن وعــزل الــوزراء.

يوجــد فــي اليابــان العديــد مــن األحــزاب السياســية حتــت
مظلــة الدميقراطيــة الليبراليــة بانتخابــات حــرة وعادلــة.
ســيطر احلــزب الليبرالــي الدميقراطــي منــذ احلــرب العامليــة
الثانيــة علــى احلكــم فــي البــاد ،قبــل أن تتحــول الســلطة إلــى
احلــزب الدميقراطــي فــي عــام .2009

هــو املؤسســة التشــريعية فــي اليابــان .يتكــون البرملــان
اليابانــي مــن مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ أو مجلــس
املستشــارين ،يتــم انتخــاب كال اجمللســن بشــكل مباشــر عــن

فــي نظــام االنتخابــات اليابانــي هنــاك ثــاث أنــواع مــن
االنتخابــات :االنتخابــات العامــة جمللــس النــواب ،وانتخابــات
مجلــس املستشــارين ،باإلضافــة إلــى االنتخابــات احملليــة.

السلطة التنفيذية

السلطة التشريعية

انتخابات

املصدر/https://ar.wikipedia.org/wiki :
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العلــم الوطنــي لليابــان هــو رايــة بيضــاء
مســتطيلة مــع قــرص أحمــر كبيــر ميثــل
الشــمس فــي املنتصــف .يعــرف العلــم رســم ًيا
باســم ُ
«نيشــ ّـوكي»الذي يعني باليابانية الشمس
املشــرقة ،لكنه يعرف شــعب ًيا باســم «هينومارو»
والتــي تعنــي «العلــم اليابانــي».
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الواقع اللغوي

اليابانية (الرسمية) % 99 :
تعتبــر اللغــة اليابانيــة مــن اللغــات املعزولــة وليســت ذات صلــة وثيقــة بأيــة لغــة أخــرى ،غيــر أن هنــاك بعــض
أوجــه التشــابه مــع عائــات لغــات شــرق آســيا مثــل الصينيــة ،التبتيــة ،والكوريــة.
تكتــب اللغــة اليابانيــة بثالثــة أشــكال مــن املقاطــع واألحــرف :فالكاجنــي “ ”Kanjiأصلــه مــن اللغــة الصينيــة
وهــي عبــارة عــن مقاطــع لهــا معنــى ،وأحــرف الهيراقانــا “ ”Hiraganaتُكتــب بهــا الكلمــات التــي أصلهــا
يابانــي ،وأمــا الكاتاكانــا “ ”Katakanaفتكتــب بهــا الكلمــات الدخيلــة علــى اللغــة اليابانيــة ،ويبلــغ عــدد
مقاطــع وأحــرف اللغــة اليابانيــة اآلالف ،وحتتــاج لكــي تفهمهــا إلــى معرفــة ( 1945مقط ًعــا) وهــو العــدد الــذي
يدرســه طلبــة املــدارس هنــاك ،وتعتبــر اليابانيــة اللغــة التاســعة عامل ًّيــا باعتبــار عــدد املتحدثــن بهــا لغـ ًة أولــى.
املصدرCIA WORLD FACTBOOK :
WWW.STATISTA.COM
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الواقع الديني

متثــل الديانــة الشــنتوية )% 79.2( :مــن إجمالــي الســكان ،فــي حــن متثــل البوذيــة وهــي الديانــة الثانيــة فــي
اليابــان نســبة ( - )% 66.8نظـ ًرا ألن الديانــة البوذيــة ال متانــع فــي اعتنــاق منتســبيها ديانــة أخــرى مــع البوذيــة
فــي الوقــت نفســه!  -وتأتــي الديانــة املســيحية بنســبة ( )% 1.5واألديــان األخــرى مجتمعــة (.)% 7.1
املصدرwww.statista.com :
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الواقع
االقتصادي
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معــدل النمــو االقتصــادي :ارتفــع منــو االقتصــاد اليابانــي بنســبة ( )% 0.6فــي الربــع الســنوي األخيــر لعــام
2017م ،فــي حــن وصــل ارتفــاع النمــو فــي الربــع الــذي ســبقه (الثالــث) بنســبة ( ،)% 0.7وإجمـ ً
ـال فــإن
معــدل النمــو االقتصــادي اليابانــي علــى التوالــي فــي منــو مرتفــع.
املصدرhttp://tradingeconomics.com :
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الواقع األمني

اليابــان ثالــث أقــل دولــة
عامليـ ًا فــي معــدالت اجلرمية
ّ
فــي التقريــر الســنوي للبيانــات التفاعليــة ملؤشــر اجلرميــة
العاملــي لســنة 2016م ،الــذي يقيــس معــدل اجلرميــة بصــورة
نصــف ســنوية لـــ 117دولــة ،جــاءت اليابــان فــي املرتبــة
( ،)115لتكــون ثالــث أقــل دولــة فــي انتشــار اجلرميــة بعــد
ٍّ
كل مــن كوريــا اجلنوبيــة وســنغافورة مبعــدل ( ،)19.34إذ
بلــغ معــدل اجلرميــة فــي اليابــان فــي النصــف الثانــي مــن
عــام 2017م ( ،)19.50وتشــير التقديــرات األوليــة ملعــدل
اجلرميــة للنصــف األول مــن عــام 2018م فــي اليابــان
بانخفاضهــا إلــى ( ،)13.0وبذلــك تصبــح أقــل دولــة عامل ًّيــا
فــي معــدالت اجلرميــة.
املصدر:
http://chartsbin.com
https://www.numbeo.com
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الواقـــــــــــع
االجتماعي

السكان في اليابان
وصــل عــدد الســكان فــي اليابــان حســب تقديــرات لعــام
2017م إلــى أكثــر مــن ( )126مليــون بنســبة انخفــاض
( ،)0.21%وبلــغ إجمالــي عــدد اإلنــاث)64.796.000( :
وعــدد الذكــور.)61.844.000( :
املصدر :أطلس بيانات العالم ()https://knoema.com

األعراق

•اليابانيــون وميثلــون النســبة األكبــر تصل إلــى (% 98.5

)

مــن إجمالــي الســكان.

• فــي حــن ميثل الكوريون (% 0.5

).
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• أمــا الصينيــون فتصل نســبتهم إلى (.)% 0.4
• إضافة إلى أعراق أخرى بنســبة (.)% 0.6
•وكان هنــاك حوالــي ( )230ألــف برازيلــي فــي
التســعينات ،عــاد بعضهــم إلــى بالدهــم فــي عــام 2004م
واندمــج اآلخــرون فــي اجملتمــع اليابانــي.
•املصدر Cia World Factbook :

االنتحــار :حيــث تأتــي املشــاكل
الصحيــة فــي أعلــى مســببات
االنتحــار ،يليهــا املشــاكل االقتصاديــة
واملعيشــية ،ثــم فــي املرتبــة الثالثــة
املشــاكل العائليــة ،وتلحقهــا مشــاكل
العمــل ومشــاكل اجلنســن ،وأخيــ ًرا
املشــاكل املدرســية.
(املصدر.) www.nippon.com :
العزلــة الســلبية :العزلــة
واالنطوائيــة الســلبية بشــكل حــاد عــن
اجملتمــع ألشــهر وأحيا ًنــا لســنوات،
وأحــد أنــواع العزلــة يطلــق عليهــا:
(هيكيكومــوري)؛ وينصــب اهتمــام هــذا
النــوع علــى الرســوم املتحركــة اليابانيــة
أو اجملــات املصــورة الكرتونيــة.

الظلم االجتماعي ضد املرأة:

يتنــوع الظلــم االجتماعــي ضد املــرأة في
اليابــان مــن نظــام احلكــم إلــى العقليــة
اجملتمعيــة ،وتخشــى أعــدا ٌد مــن النســاء
الفضيحــة االجتماعيــة بعــد التحرش أو
االغتصــاب فتلتــزم الصمــت.

أبرز املشكالت االجتماعية
الضعــف االجتماعــي :مــن
القضايــا التــي متــس اجملتمــع ضعــف
نســبة املواليــد وتفضيــل األســرة
وجــود ولــد أو ولديــن فــي العائلــة،
إضافــة إلــى ذلــك هنــاك ضعــف فــي
العالقــة بــن املتزوجــن فــي القضايــا
العاطفيــة.
العنصريــة العرقيــة :تتنوع
العنصريــة العرقيــة فــي اليابــان ضــد
عــدة أنــواع:
•النــوع األول :الســكان األصليــون فــي
اليابــان ويطلــق عليهــم (األينــو) ،وقــد
اختفــى الكثيــر مــن ثقافتهــم.
•الثانــي :ســكان جزيــرة أوكينــاوا
( يا با نيــو ن ) .
•وفــي الثالــث :الكوريــون والصينيــون ،وقــد
تكــون هاتــان الفئتان همــا من ينال نصيب
األســد فــي العنصريــة فــي اجملتمع.
•الرابعــة :األجانــب بشــكل عــام ،يوجــد
عــدد قليــل مــن احملــات اليابانيــة تضــع
عالمــة ممنــوع دخــول األجانــب.
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التعــــــليم
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نظام التعليم في اليابان
نظام التعليم اإللزامي
يلتحــق جميــع األطفــال فــي اليابــان تقري ًبــا بــدون اســتثناءات
باملــدارس االبتدائيــة عنــد إمتامهــم  ٦ســنوات فــي  ١إبريــل/
نيســان ،وبعــد االنتهــاء مــن املدرســة االبتدائيــة والتــي
تتولــى املراحــل األساســية للتعليــم األولــي وتكــون مدتهــا
 ٦ســنوات ،يواصــل الطفــل تعليمــه وينتقــل إلــى املدرســة
اإلعداديــة وتكــون مدتهــا  ٣ســنوات ،وذلــك مــن عمــر الـــ١٣
وحتــى الـــ ،١٥ومجمــوع الـــ ٩ســنوات هــذه هــي مــدة التعليــم
اإللزامــي فــي اليابــان.

املدرســي املقرر وتكاليف شــراء الكتب املســاعدة (اإلضافية)
والوجبــة املدرســية وبنود التعليــم خــارج املدرســة (مــن
رحــات ترفيهيــة وتعليميــة إلــى آخــره).
ممــا يلفــت االنتبــاه فــي نظــام التعليــم اإللزامــي فــي اليابــان:
نســبة االلتحــاق أو التقيــد باملــدارس؛ حيــث تبلــغ نســبة
االلتحــاق باملــدارس فــي مرحلــة التعليــم اإللزامــي ٪٩٩.٨
(ســواء فــي املــدارس العامــة أو اخلاصــة) ،وهــي تعتبــر نســبة
مرتفعــة جـ ًّـدا تتخطــى النســبة ذاتهــا فــي بريطانيــا وفرنســا
والصــن والتــي تبلــغ ٪٩٩.
وفيمــا يتعلــق باملؤسســات التعليميــة اخلاصــة مبرحلــة روضة
األطفــال وهــي املرحلــة مــن عمــر  ٣ســنوات وحتى ســن دخول
املــدارس االبتدائيــة ،فيكــون االلتحــاق بهــا اختياريــا ومبقابــل
مــادي حيــث أنهــا ليســت ضمــن مراحــل التعليــم اإللزامي.
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فــي املــدارس االبتدائيــة واإلعداديــة العامــة (احلكوميــة)
يدخــل األطفــال بــدون امتحانــات قبــول أو دفــع مصاريــف
دراســية ،كمــا تس ـلَّم الكتــب الدراســية باجملــان ،واملصاريــف
الــزّي
التــي يتحملهــا أوليــاء األمــور تنحصــر فــي تكاليف ِ

األطفــال األجانــب الذيــن يعيشــون فــي اليابــان ال
يُطبــق عليهــم نظــام التعليــم اإللزامــي .ولكــن فــي حالــة
الرغبــة فــي االلتحــاق باملــدارس احلكوميــة فيتــم قبولهــم
باجملــان مثلهــم مثــل الطــاب اليابانيــن ،ويتضمــن ذلــك
احلصــول علــى الكتــب الدراســية املقــررة باجملــان ً
أيضــا،
حيــث تُكفــل لهــم فرصــة تلقــى التعليــم بالتســاوي مــع
املواطنــن اليابانيــن.

هنــاك عــدة اختيــارات للمســار الــذي ميكــن أن يســلكه
الطالــب بعــد إمتــام مراحــل التعليــم اإللزامــي:
ً
أول :املــدارس الثانويــة مــن ســن  ١٦وحتــى  ١٨ســنة وملــدة
 ٣ســنوات؛ وهــي علــى أقســام؛ فمنهــا قســم الثانــوي العــام
(النهــري) ،ومنهــا األقســام التخصصيــة املهنيــة التعليمية مثل
الزراعــة أو الرعايــة االجتماعيــة ،كمــا يوجــد نظــام الســاعات
احملــددة (احلصــص املســائية) ،ويوجــد كذلــك نظــام التعليــم
عــن بعــد الــذي ميكــن لصاحبــه العمــل أثنــاء الدراســة.
ثانيــا :الكليــات التقنيــة والتــي تقــدم تعلي ًمــا أكثــر تخصصيــة وتصــل
مــدة الدراســة فيهــا إلــى  ٥ســنوات متواصلــة بدايــة مــن ســن الـــ.١٦
وتبلــغ نســبة الذيــن يســتكملون تعليمهــم بعــد إنهــاء املرحلــة
اإلعداديــة فــي إحــدى الســبل الســابقة ٪٩٨.١ وهــي نســبة

عاليــة ج ـ ًّدا ال يتخطاهــا ســوى كوريــا اجلنوبيــة والتــي تبلــغ
النســبة بهــا ٪٩٩.٩.
ثــم يأتــي بعــد ذلــك التعليــم العالــي ،والــذي يشــترط لــه
احلصــول علــى مؤهــل دراســي يســاوي الثانويــة العامــة ،وهــو
أنــواع متعــددة؛ فهنــاك الكليات بنظام الســنتني (الدبلومات)،
واجلامعــات بنظــام  ٤ســنوات (البكالوريــوس) ،واملعاهــد
املهنيــة أو احلرفيــة بنظــام ســنتني أو أكثــر وغيرهــا.
بعــد احلصــول علــى املؤهــل الدراســي اجلامعــي ،ميكــن التقدم
للدراســات العليــا لدراســة التخصصــات اخملتلفــة (درجــة
املاجســتير ملــدة ســنتني ،والدكتــوراه ملــدة  ٣ســنوات فأكثــر).

كليات
معاهد مهنية

دراسات عليا

كليات تقنية

مدارس اللغة اليابانية
لغير ناطقني بها

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

مدارس إعدادية
مدارس إبتدائية
في مرحلة التعليم العالي  -قد تختلف السنوات الدراسية حسب اجلامعة .الكلية أو التخصص

املصدرwww.nippon.com :

أعمار
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الكايـــــــزن

فلسفة الكايــزن اليابانيــة
«»Kaizen

كايــزن  Kaizenتعنــي باللغــة اليابانيــة التغييــر لألفضــل
والكلمــة مركبــة من قســمني «كاي» مبعني «غ ّيــر» أو «التغيير»
و «زن» ومعناهــا «األفضــل» أو «األحســن» أو «اخليــر» وقــد
بــدأ تطبيــق اســتراتيجية الكايــزن فــي اليابــان بعــد احلــرب
العامليــة الثانيــة لبنــاء اليابــان و يعتقــد أنها الســر فــي النهضة
اليابانيــة بعــد احلــرب.
وهــي طريقــة مبتكرة إلدارة املؤسســات الصناعيــة واملالية بل
وســائر مناحي احلياة ،وتعتمد فلســفة الكايزن على التحليل
والعمليــة ،والهــدف منهــا هــو تقليل الهــدر في املــوارد والوقت
واجلهــد ،وزيــادة اإلنتــاج ،ومفهــوم الكايــزن مفهــوم مــرادف
للجــودة مبعناهــا الواســع الشــامل لــكل مناحــي احليــاة وممــا
مييــز اســتراتيجية الكايــزن أنهــا تطبــق بطريقــة اخلطــوات
الصغيــرة وليــس التغييــرات الشــاملة املكلفــة.
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منوذج لفلسفة الكايزن اليابانية:

اآللــة تعملــ← نريدهــا أن تعمــل بطريقــة أفضــل  -نريــد أن
نقلــل اجلهــد املبــذول مــن العامــل  -نريدهــا أن تنتــج أكثــر
بتعديــات صغيــرة لكــن دائمــة..
وهكــذا تطويــر مســتمر حتــى لــو كان الشــيء يعمــل بكفــاءة،
فرفــع الكفــاءة ليــس نفـ ً
ا بــل جــزء أصيــل مــن العمــل.
املصدرwww.ruoaa.com :
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االتصاالت
واإلنـترنت

احملتوى الياباني
يحتل احملتوي الياباني املرتبة الرابعة عامليا في شبكة اإلنترنت بعد ّ
كل من احملتوى اإلجنليزي والروسي واألملاني
(املصدر.)w3techs.com.www:
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ترتيب احملتوى على شبكة اإلنترنت بحسب اللغات من األعلى إلى األقل
(املصدر)www.3techs.com :

عامليا من ناحية أعداد املستخدمني على حسب البلدان.
يقع مستخدمو اإلنترنت اليابانيون في املرتبة السابعة
ًّ

English
Chinese
Spanish
Arabic
Portuguese
Indonesia
Japanese
Russia
French
Germany
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ترتيب أعداد مستخدمي اإلنترنت عامل ًّيا على حسب الدول.
(املصدر.)www.internetworldstats.com :
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•

Millions of Users

أشهر شركات االتصاالت اليابانية:
NTT DoCoMo
KDDI
SoftBank
Biglobe

أشهر مزودي خدمات اإلنترنت في اليابان:
ASAHI Net
Au one net
Nifty corporation
NTT Plala
Twics
متوسط سرعة اإلنترنت في اليابان 20.2 :ميغابايت/ثانية ،وهو ما يجعلها في املرتبة التاسعة عامل ًيا والثانية آسيو ًيا.
اللغــة اليابانيــة مدعومــة فــي متجــري (  )App Storeو (.)Google Play
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وسائل اإلعالم

في اليــابان
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أهم الصحف اليابانية
جريدة يوميوري

أكبــر اجلرائــد اليابانيــة تأسســت عــام 1874م وتصــدر
طبعتــن يوم ًّيــا ،حيــت تتجــاوز مبيعاتهــا أكثــر مــن ( )13مليون
نســخة يوم ًيــا ،موقعهــا الرســمي:
(http://www.yomiuri.co.jp/).

صحيفة أساهي (أساهي شينبون):

وزعــت ألول مــرة فــي أوســاكا فــي 1879 /25م ،تصــل
مبيعاتهــا إلــى ( )11مليــون يوم ًيــا ،موقعهــا الرســمي:
(https://www.asahi.com/) .

صحيفة نيكا ماي نيتشي شيمبون:

ومعناهــا (األخبــار اليوميــة) تطبــع مرتــن يوم ًّيــا تأسســت
عــام 1872م ،موقعهــا الرســمي:
(https://www.mainichi.co.jp) .
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أهم القنوات الفضائية
قناة NHK
متعــددة اللغــات وهــي هيئــة إعالميــة مســتقلة عــن اجلهــات
احلكوميــة ،موقعهــا اإللكترونــي:
)(https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ar

قناة آيشي

هي شبكة محطة لتلفزيون من ( )TXNفي ناغويا ،موقعها
اإللكتروني:
(.)http://www.vesti.ru/onair

قناة فوجي

تلفزيون أساهي

هــي قنــاة خاصــة تبــث برامــج منوعــة تأسســت عــام 1948م،
موقعهــا اإللكترونــي:
(http://www.fujimediahd.co.jp).

هــي شــبكة تلفزيونيــة يابانيــة مقرهــا روبونغيميناتــو ،طوكيــو
تأسســت عــام 2013م موقعهــا اإللكترونــي:
) (http://www.tv-asahi.co.jp
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املعــــــــــالم
السـياحية
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أهم املعالم السياحية

حديقة شيروتوكو الوطنية Shiretoko

هــي حديقــة تغطــي القســم األكبــر مــن شــبه جزيــرة شــيروتوكو وتعنــي باللغــة اإلينــو  -وهــي لغــة الســكان األصليــن لليابــان -
(نهايــة العالــم) ،تشــتهر بأنهــا موطــن للدببــة فــي اليابــان ويوجــد فيهــا شــال ذو ينابيــع ســاخنة يدعــي (كاوميــواكا) والتي تعني
باللغــة اإلينــو (ميــاه اآللهــة!).

جبل فوجي Fuji

هــو أعلــى قمــة فــي اليابــان يبلــغ طولــه ( )3.776متــر وهــو عبــارة عــن جبــل بركانــي ناشــط ويــزوره كل عــام نحــو مئــة مليــون
ســائح ،ويوجــد بــه حديقــة فوجــي هاكونــة إيــزو الوطنيــة.
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قصر هيميجي Himeji

يقــع فــي محافظــة هيوغــو ويعتبــر أحــد الكنــوز الوطنيــة اليابانيــة مت بنائــه فــي العصــور الوســطى فــي اليابــان ،ومت إدراجــه
فــي قائمــة اليونســكو للتــراث العاملــي عــام 1993م.

كيوتو ونارا

همــا العاصمتــان القدميتــان لليابــان ،حتتويــان علــى الكثيــر مــن املعالــم واملعابــد ويوجــد في كيوتــو قصر كيوتــو اإلمبراطوري
وقصــر نيجــو ،ويوجــد معبــد كوفوكوجــي فــي نــارا إضافــة إلــى املتحــف الوطنــي الــذي يحتــوي علــى احلِ ــ َرف اليدويــة
واآلداب والثقافــة اليابانيــة والفنــون.

املصدرwww.nippon.com :
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الطعـــــــام
والشــــراب

من أشهر األكالت اليابانية
السوشي Sushi

أرز باخلل مع طبقة عليا من السمك.

يصنع السويش يف املطبخ
الياباين من الرز املخلل مع
تغطيته برشائح سمك نيئة
يلف
مستطلية منزوعة الجلد أو ّ
الرز حول حشوات مختلفة من
املأكوالت البحرية أو الخرضوات
أو الفطور أو بيض السمك
أو اللحوم الحمراء وتغلف
هذه اللفافة بورقة رفيعة من
األعشاب البحرية للتامسك
وإضفاء نكهة أخرى.

ساشيمي Sashimi

شرائح من السمك الطازج مع صلصلة الصويا.
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يتكون بشكل رئييس من
مأكوالت بحرية نيئة مقطعة
عىل رشائح رقيقة ،ت ُقدَّم
عادة مع صلصة مثل صلصة
الصويا مع معجون الواسايب
ّ
أو الزنجبيل .ويعد من أهم
األطباق يف الوجبات الرسمية،
يُعتقد أ ّن االسم ساشيمي أطلق
عىل هذا الطّعام أل ّن العادة
كانت تقيض أن يوضع ذيل
السمكة فوق اللّحم املقطّع يك
ّ
يعرف من يتناول الطّبق نوع
يرغب بأكله.
ّ
السمك الّذي ُ

دونبوري Donburi

وعاء (دون) يحتوي على عدة محتويات فوق طبقة األرز.

وهــو عبارة عن «طبق أرز»
ياباين يتكون من األســاك
أو اللحــم أو الخرضوات أو
املكونات األخــرى التي يتم
طهيهــا معـاً وتقدميها عىل
األرز .يتــم تقديم وجبات
دونبــوري يف أطباق أرز كبرية
الحجــم تســمى أيضً ا دونبوري.
يطلق عــى دونبوري أحيا نًا
أطبــاق اليخنة املحالة أو
املالحــة عىل األرز.

نيساكانا  /ياكيساكانا:
سمك منقوع بصلصلة الصويا.

يتكون بشكل رئييس من
مأكوالت بحرية نيئة مقطعة
عىل رشائح رقيقة ،ت ُقدَّم
عادة مع صلصة مثل صلصة
الصويا مع معجون الواسايب
ّ
أو الزنجبيل .ويعد من أهم
األطباق يف الوجبات الرسمية،
يُعتقد أ ّن االسم ساشيمي أطلق
عىل هذا الطّعام أل ّن العادة
كانت تقيض أن يوضع ذيل
السمكة فوق اللّحم املقطّع يك
ّ
يعرف من يتناول الطّبق نوع
يرغب بأكله.
ّ
السمك الّذي ُ
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أوناقي Unagi

سمك األنقليس مشوي فوق طبقة األرز.

األوناغي هو سمك األنقليس.
يشوى ويخدم عىل طريقتني
إما كابايايك أو أونادون فوق
طبقة من األرز ،ولها تاريخ
عميق وعريق يعود للاميض
الياباين البعيد .ويقال بأن طبق
سمك األنقليس األوناغي الياباين
قد بدأ الظهور خالل العرص
الحجري الحديث

تيمبورا Tempura

طعام مقلي بحري وخضار نباتية وبرية مع الطحني والبيض.
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املصدر.)/http://www.jnto.go.jp( :

أسامك صغرية تكون مخلوطة
بالخرضوات تقدم مع الصلصة
املكونة من الفجل املبشور

وملعرفة مواقع املطاعم اليابانية التي تقدم الطعام احلالل قم بزيارةhttp://halal-food.jp :
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الثقـــــــافة
اليــــابانية
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ثقافة الـمجتمع الياباني
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دخــل علــى تكوينهــا عــدة ثقافــات أوروبيــة كالفرنســية
والبريطانيــة واإليطاليــة ،وكذلــك الثقافــة األمريكيــة لكــن
بصــورة أعلــى انتشــا ًرا ،فــي حــن يظــل تأثيــر الثقافــات
واضحــا علــى الطبقــات الوســطى والغنيــة مثــل
األوربيــة
ً
الرقــص واملوســيقى الكالســيكية واملأكــوالت وأمــور
حياتيــة أخــرى.

عندمــا تدخــل وســيلة ثقافيــة معينــة أو كلمــات مــن لغــات
أخــرى علــى الثقافــة اليابانيــة مييــل عــدد مــن اليابانيــن إلــى
أحــد طريقتــن :األولــى ،إتقــان الوســيلة أو الكلمــة بشــكل
محتــرف لكــن دون الــروح احلســية لهــا .الثانيــة :تغييــر
مالمــح هــذه الوســيلة أو الكلمــة وإعطاؤهــا صبغــة يابانيــة
حتــى تتناســب مــع عقليــة اجملتمــع اليابانــي.

أمــا الثقافــة األمريكيــة (وخاصــة الشــعبية) فـــتأثيرها علــى
أغلــب الطبقــات االجتماعيــة وعلــى جوانــب متعــددة فــي
احليــاة العامــة؛ ويالحــظ تأثيرهــا علــى مجــال الترفيــه مثــل
مدينــة األلعــاب العامليــة الترفيهيــة األمريكيــة ،واألغانــي
مثــل الــراب والهيــب هــوب ،واألكالت األمريكيــة مثــل
البرغــر ،واملــاركات األمريكيــة كأجهــزة أبــل ،وتســريحات
شــعور النســاء والرجــال مثــل صبــغ الشــعر مــن األســود إلــى
اللــون الذهبــي والبنــي.

تعتبــر عقليــة اجملتمــع اليابانــي عقليــة ذكوريــة جمعيــة؛
فجــزء مــن رجولــة الرجــل يتعلــق بوجــود عمــل لديــه ،واملــرأة
ينبغــي أن تكــون داعمــة لعمــل الرجــل ومعينــة لــه فــي األمــور
احلياتيــة األخــرى.

من آداب التعامل عند اليابانيني
عندمــا تدخــل املنــزل اليابانــي عليــك أن
وتوجــه
تخلــع احلــذاء عنــد مدخــل املنــزل ِّ
وجــه احلــذاء باجتــاه اخلــروج ،وســيتم
اســتبداله بآخــر يقدِّمــه لــك املضيــف.

عنــد تبــادل أي شــيء مباشــر مــن يــد إلــى يــد
فإنــه يجــب علــى املعطــي واملســتلم كليهمــا
مســك الشــيء بيديــه كليهمــا.

يعتبــر البعــض تنــاول الطعــام فــي املواصــات
العامــة أو أثنــاء املشــي أمــ ًرا غيــر الئــق،
وهــو غيــر منتشــر فــي اليابــان ،إال أنــه ليــس
ً
مرفوضــا متا ًمــا.

يحــرص اليابانيــون علــى احملافظــة علــى
املواعيــد بصرامــة؛ ويــرون اإلخــال بهــا
دليــا علــى عــدم االحتــرام.

يحــرص اليابانيــون علــي عــدم مســك الرجال
أيــدي بعضهــم عند الســير.

عبــارات تفيــدك معرفتها
فــي اللغــة اليابانية:
أهال وسهال
كيف احلال؟
أنا بخير شك ًرا
شك ًرا
آسف أو لو سمحت
ال أفهم
هل ميكنك مساعدتي؟
ال أعرف
ما هذا؟

يوكوسو
أُو قِ نكي ديسكا
هاي ،قنكي دس
أريقاتوو
سوميماسن
واكاري ِ
ماسن
تاسكيت كورِ ماسنكا
واتاشيوا شيري ماسن
كوري وا نان ديس كا
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اليابـــــــــان
واإلســــالم
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التاريخ:
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أجمــع الدارســون لتاريــخ االســام فــي اليابــان أن مــن أوائــل
األحــداث املتعلقــة بوصــول املســلمني إلــى اليابــان :حــدث
غــرق الســفينة العثمانيــة (آل طغــرل) بالقــرب مــن شــواطئ
اليابــان فــي 1890/9/16م ،وكان علــى متنهــا ( )600جنــدي
وضابــط ،وذلــك فــي طريــق عودتهــا إلــى تركيــا بعــد أن
قابــل مــن كانــوا علــى متنهــا اإلمبراطــور اليابانــي وس ـلَّموه
هديــة مــن الســلطان العثمانــي ،وأســفر احلــادث عــن غــرق
حوالــي ( )500مــن ركاب الســفينة ،وقــد هـزَت هــذه احلادثــة
املأســوية اليابــان والدولــة العثمانيــة ،وكانــت مؤش ـ ًرا مه ًمــا
فــي العالقــات بــن اليابــان واملســلمني؛ إذ ُحمــل الناجــون مــن
كارثــة الباخــرة (آل طغــرل) إلــى تركيــا بســفينة أخــرى بعد أن
مت دفــن الضحايــا بالقــرب مــن مــكان غــرق الباخــرة ،وأقيــم
نصــب تــذكاري لضحايــا الباخــرة يحتفــل عنــده اليابانيون كل
 ٥ســنوات ،وإثــر غــرق الباخــرة تولــى اثنــان مــن املتطوعــن
اليابانيــن جمــع التبرعــات ألســر ضحايــا الباخــرة ،ثــم
ذهبــا بهــذه التبرعــات إلــى إســطنبول ،وبقيــا هنالــك مــدة
مــن الزمــن قامــا خاللهــا بتدريــس اللغــة اليابانيــة للضبــاط
العثمانيــن ،وقــد اعتنــق هــذان الشــخصان اإلســام وأنعــم
عليهمــا الســلطان العثمانــي باألوســمة والنياشــن.
ثــم توالــت زيــارات وفــود مــن الدولــة العثمانيــة واليابــان
حتــى كانــت احلــرب اليابانيــة الروســية عــام ١٩٠٥-١٩٠٤م،
والتــي انتصــرت فيهــا اليابــان ،ونــال هــذا االنتصــار ومــا
أبــداه اليابانيــون مــن شــجاعة إعجــاب املســلمني.

كان مــن أوائــل املســلمني الذيــن اســتوطنوا اليابــان الســيد
عبــد الرشــيد إبراهيــم ومولــوي بركــة اللــه ،ومــن أوائــل
املســلمني اليابانيــن عمــر يامــا أوكا تلميــذ عبــد الرشــيد
والــذي قــد أغنــى املكتبــة بالعديــد مــن الكتــب ،وقــد كان
للجاليــة التركيــة التركســتانية التــي اســتقرت فــي اليابــان
والتجــار العــرب والهنــود دور كبيــر فــي تعميــق التفاهــم بــن
اليابــان والعالــم اإلســامي.
للمزيد انظر:

•«اإلســام فــي اليابــان» د .صالــح مهــدي الســامرائي ،ود.
ســليم الرحمــن خــان.

•«الدعــوة اإلســامية فــي اليابــان؛ حقائــق ومقترحــات»
ماجــد بــن عبــد اللــه املوســى.
•«محاولــة لفهــم الشــخصية اليابانيــة مــن منظــور عربــي
إســامي» تأليــف :عبــد العزيــز عبــد الســتار تركســتاني.

الواقع:
نصــت املــادة  20مــن الدســتور اليابانــي علــى أن «حريــة
الديــن مكفولــة للجميــع» ،ونــص هــذا الدســتور كذلــك علــى
أنــه «ال يحــق ألي تنظيــم دينــي أن يتلقــى امتيــازات مــن
الدولــة ،أو يقــوم بــأي نشــاط سياســي»؛ فاليابانيــون بصفــة
عامــة يــرون ألنفســهم احلريــة التامــة فــي اختيــار أي ديــن
يؤمنــون بــه ،وممارســة طقوســه وإقامــة شــعائره.
نســبة اليابانيــن املســلمني أقــل مــن  ٪١مــن مجمــوع الســكان
جــدا ،فلــم يــزل اليابانيــون
فــي اليابــان ،وهــو عــدد قليــل ًّ
جــدا عــن اإلســام حتــى اآلن ،كمــا أن كثيــرا
بعيديــن
ًّ

منهــم ال يفهمــون ديــن اإلســام علــى وجــه صحيــح بســبب
اخللفيــات الوثنيــة واملاديــة املؤثــرة علــى تصوراتهــم نحــو
الكــون واحليــاة.
يقــول تانــادا هيروفومــي الباحــث في الشــؤون اإلســامية بجامعة
واســيدا« :تتــوارد األنبــاء عــن مضايقــات قليلــة جـ ًّدا تتعــرض لهــا
املســاجد فــي اليابــان ،ولكــن لــم أســمع مــن قبــل بقيــام أحــد مــن
ـأي مــن املقيمــن املســلمني
اليابانيــن بالتحــرش بشــكل مباشــر بـ ٍّ
فــي اليابــان .ورمبــا يكــون الســبب فــي ذلــك يعــود لعــدم تعــود
اليابانيــن علــى وجــود املســلمني بالقــرب منهــم بعــد».

أهم األسباب لضعف دخول اليابانيني في اإلسالم؟
الصــورة الســلبية عــن اإلســام
فــي اإلعــام عمو ًمــا ،وهــي
متأثــرة إلــى حــد كبيــر مبــا
بــات يعــرف فــي الغــرب
باإلســاموفوبيا.
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يــرون الديــن مان ًعــا لهــم عــن
شــهواتهم ورغباتهــم ومقي ًدا ملا
يعيشــونه مــن إطــاق للغرائــز.

االنتمــاء للديــن يُعتبــر فــي نظر
الكثيريــن منهــم ضع ًفــا فــي
الشــخصية؛ ولهــذا يعزفــون
عــن ا ِّتبــاع األديــان.

الـمحتــوى
الدعـــــوي

احملتوى الدعوي باللغة اليابانية
ترجمات معاني القرآن الكرمي:
مجموعــة الكتــب املقدســة فــي العالــم  -ترجمــة القــرآن
باللغــة اليابانيــة  -الســيد إيشــي ســاكاموتو 1920 -م -
مكونــة مــن  15مجلــ ًدا.
دســتور اإلســام (القــرآن العظيــم)  -ترجمــة القــرآن
باللغــة اليابانيــة  -الســيد أحمــد أريجــا ،الســيد ميزوهــو
ياماجوتشــي 1938 -م.
ترجمــة القــرآن الكــرمي باللغــة اليابانيــة  -الســيد شــومئي
أوكاوا 1950 -م.
ترجمــة القــرآن الكــرمي باللغــة اليابانيــة  -الســيد تويهيكــو
إيزوتســو  -بحجــم كتــاب اجليــب  3مجلــدات 1957 -م.
روائــع عامليــة  -ترجمــة القــرآن الكــرمي باللغــة اليابانيــة -
الســيد ياســوناري بــان ،الســيد أوســمامو أيكيــدا 1970 -م.
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ترجمــة القــرآن الكــرمي باللغــة اليابانيــة  -احلــاج عمــر ميتــا -
1972م  -ترجمــة كل آيــة مــن العربيــة إلــى اليابانيــة مــع تفســير.
ترجمــة القــرآن احلكيــم  -ترجمــة القــرآن باللغــة اليابانيــة -
محمــد أ ويــس كوباياشــي ،مغفــور أحمــد منيــب 1988 -م.
ترجمــة معانــي القــرآن الكــرمي باللغــة اليابانيــة  -إعــداد ويليــام
بــراون  -غيــر معــروف تاريــخ صدورهــا.
هنــاك ترجمــة القــرآن الكــرمي باللغــة اليابانيــة أجنزهــا
أحــد الدعــاة اليابانيــن حلســاب مجمــع امللــك فهــد
لطباعــة املصحــف الشــريف (2015م 2016 -م) ولكنهــا لــم
تطبــع إلــى اآلن.
تفســير العشــر األخيــر مــن القــرآن الكــرمي  -ترجمــة :عبــد الله
ميكي ســاكاتا  -موقع تفســير العشــر األخير2002م.

تراجم معاني القرآن الكرمي باللغة اليابانية  -مركز أصول
2002

1988

1972

1970

1957

1950

1938

1920

ترجمة القرآن
ترجمة معاني القرآن ترجمة معاني القرآن
ترجمة العشر
ترجمة الكتب
ترجمة معاني القرآن
ترجمة روائع عاملية
ترجمة مجمع امللك فهد ترجمة القرآن

Total

Decrease

Increase

مــن الشــكل يتضــح أن تراجــم معانــي القــرآن
باللغــة اليابانيــة مــرت تتابعــت عبــر مراحــل
متتابعــة بدايــة مــن أوائــل القــرن امليــادي
العشــرين إلــى أيامنــا ،مــع التنويــه علــى أننــا لم
نســتطع حتديــد زمــان صــدور ترجمــة (ويليــام
بــراون) وال مــكان طباعتهــا.

من ترجمات السنة النبوية:
ترجمــة صحيــح البخــاري  -ترجمــة شــينيا ماكينــو  -أربعــة
مجلــدات 2001 -م  -متوفــر علــى موقــع أمــازون.
ترجمــة صحيــح مســلم  -جمعيــة املســلمني اليابانيــن  -ثالثــة
مجلــدات 2009 -م  -نســخة منقحــة مــن القدميــة الصــادرة
عــام 1987م عــن اجلمعيــة الســعودية اليابانيــة.
ترجمة األربعني النووية.
حصن املســلم من أذكار الكتاب والســنة  -ترجمة ســعيد ســاتو
وفاطمة ســاتو.

مــن الدراســات املهمــة عــن اإلســام
واملســلمني فــي اليابــان:
الدعــوة إلــى اإلســام فــي اليابــان؛ دراســة وصفيــة
تقومييــة  -للدكتــور أحمــد بــن علــي اخلليفــي  -جامعــة
األمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية 1428 -هـــ.
باللغــة العربيــة.
فهــم اإلســام فــي اليابــان بــن املاضــي واحلاضــر -
للدكتــور ســمير نــوح  -قــراءة وتعليــق أ.د .صــاح عثمــان
مجلــة دراســات شــرقية جامعــة دوشيشــا باليابــان.
باللغــة العربيــة.
احلــال فــي اليابــان؛ التاريــخ والقضايــا ،واملشــاكل وتأثيــر

احلــال علــى اليابانيــن  -يــوزا أحمــد أديدايــا  -رســالة
ماجســتير-جامعــةأوســلويونيــو2016م.باللغــةاإلجنليزيــة.
تقريــر مســح بالطــاب املســلمني فــي اليابــان (2013م
2014م)  -معهــد الدراســات اآلســيوية اإلســامية،جامعــة واســيدا  -فبرايــر 2015م.
الدعــوة اإلســامية فــي اليابــان؛ ماضيهــا وحاضرهــا
ومســتقبلها  -الدكتــور حذيفــة عبــود مهــدي الســامرائي
1434ه  -رســالة ماجســتير مــن كليــة اإلمــام األعظــم،بغــداد .باللغــة العربيــة.
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الكتــب الدعويــة :مصنفــة علــى وفــق
تصنيفــات مركــز أصــول:

في السعودية:

الكتب الدعوية باللغة اليابانية  -مركز أصول

1
1
1
3
1
2
1
2

9
25
3
4
2
6
1
19
4
28
30
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25

20

15

10

أهم الـجهات الناشرة
للكتب الدعوية اليابانية:

5

0

يتضــح مــن الرســم وجــود عــدد ال بــأس بــه مــن الكتــب فــي جوانــب
مثــل (العقيــدة اإلســامية والتعريــف باإلســام والفقــه وأصولــه) ،فــي
حــن حتتــاج جوانــب أخــرى (كــدرء الشــبهات عــن اإلســام ،واألخــاق
والســلوك ،والســير والتراجــم وغيرهــا ممــا هــو مب َّيــن) إلــى مزيــد
مــن احملتــوى ،وهــو األمــر الــذي يحتــم علــى صنــاع احملتــوى الدعــوي
االلتفــات إلــى هــذه اجلوانــب وإنتــاج محتــوى يراعــي العقليــة اليابانيــة
إمــا باســتكتاب ذوي األهليــة مــن الدعــاة اليابانيــن أو ترجمــة محتــوى
مناســب إلــى اللغــة اليابانيــة ،وال بــد كذلــك مــن االعتنــاء بتدقيــق
ومراجعــة احملتــوى املوجــود ورفــع جودتــه مــن الناحيتــن العلميــة والفنية
بإخراجــه بصــورة تالئــم الذائقــة البصريــة لليابانيــن.

الثقافة اإلسالمية
شبهات حول اإلسالم
سير وتراجم
الصحابة وآل البيت
القرآن وعلومه
األديان واملذاهب
املواعظ والرقائق
الطفل املسلم
سيرة وأخالق النبي
تعريف عام بدين اإلسالم
تراجم معاني
األسرة املسلمة
املرأة املسلمة
الفضائل واآلداب
األخالق والسلوك
الفقه وأصوله
السنة وعلومها
العقيدة

وزارة الشؤون اإلسالمية.

الندوة العاملية للشباب اإلسالمي.

مكتبة دار السالم  -الرياض.

خارج اململكة:
جلنة التعريف باإلسالم  -الكويت.
Islamic Center Japan

جمعية تبليغ اإلسالم  -مصر.
Japan Muslim Society

املركز اإلسالمي في اليابان  -طوكيو.

املرئيات الدعوية:
تعانــي اللغــة اليابانيــة مــن نقــص فــي املــواد الدعويــة املرئيــة
بصــورة عامــة كمــا يوضــح الشــكل التالــي:
1

املواد املرئية باللغة اليابانية  -مركز أصول
1

5
2

5
1

2

الفضائل واآلداب....
الفقه وأصوله
شبهات حول اإلسالم
تعريف عام بدين ...شؤون املرأة املسلمة
الدعوة إلى الله
سيرة النبي

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Total

Decrease

Increase

من القنوات الدعوية اليابانية:
https://www.youtube.com/channel/UC_ewHwImwAOF69N9RlFVWuA/featured

من الصفحات الدعوية اليابانية
على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/muslim.or.jp/
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بعض القضايا التي متس املسلمني داخل اليابان:
 تراقب احلكومة اليابانية املسلمني في اليابان بنا ًء على قرار من احملكمة العليا. يضطــر عــدد مــن املســلمني إلــى إخفــاء شــعائر دينهــم أمــام اجملتمــع وإظهــار األخالقيــات التــي تتوافــق مــعالثقافــة اليابانيــة الســائدة بحجــة أن جــز ًءا كبيـ ًرا مــن اليابانيــن ال يعرفون شــي ًئا عــن اإلســام ،وإن عرفوا فإن
معرفتهــم تكــون فــي الغالــب عبــر األخبــار غيــر الدقيقــة مــن اإلعــام اليابانــي.

توصيات وتنبيهات:
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•غالبيــة مــن يدخــل اإلســام مــن اليابانيــن
هــم ممــن ســافر وتعــرف علــى اإلســام خــارج
اليابــان.

•جــزء ممــن يعرفــون عن اإلســام مــن اليابانيني 
يظنــون أن اإلســام فقــط يحــرم شــرب اخلمــر
وأكل اخلنزيــر ولبــس احلجــاب والصــاة
إلــى مكــة ،وال يعرفــون غيــر ذلــك مــن تكامــل
الشــريعة اإلســامية وإحكامهــا وشــمولها.

•عنــد احلديــث عــن األمــراض االجتماعيــة في
اجملتمــع اليابانــي فعلــى املتحــدث أن يراعــي
حساســية تلــك املســألة عنــد بعــض اليابانيني 
الذيــن قــد ينفــرون مــن حديثــه بســبب ذلــك.

•مــن أبــرز املشــكالت التــي يعانــي منهــا الدعــاة
فــي اليابــان عــدم التفــرغ للعمــل الدعــوي
وضعــف اإلمكانيــات ،وعــدم وجــود بيئــة
حاضنــة متخصصــة للعمــل الدعــوي.

•يفضــل فــي املــواد الدعويــة أن يكــون املتحــدث
أو الكاتــب مســل ًما يابان ًيــا ،باإلضافــة إلــى
التنبــه فــي تصميــم احملتــوى بأنواعــه إلــى
مقاربــة العقليــة اليابانيــة فــي التصاميــم
واأللــوان.

•تعانــي اليابــان مــن قلــة فــي عــدد طــاب
العلــم الشــرعي ،وكذلــك قلــة عــدد املناســبات
التــي ميكــن للداعــي أن يجــد فرصــة مناســبة
لتعريــف النــاس باإلســام.

•املســلمون املاليزيون واإلندونيســيون املقيمون
فــي اليابــان هــم أقــرب إلــى قلــوب اليابانيــن
مــن غيرهــم؛ واالســتثمار فــي مشــاريع
مزدوجــا.
تخدمهــمعلم ًّيــاودعو ًّيــايحقــقأث ـ ًرا
ً

•لبعــض الطوائــف والفــرق نشــاط واضــح
فــي اليابــان ومــن أبرزهــا طائفــة األحمديــة
القاديانيــة؛ وهــو مــا يحتــم االجتهــاد فــي
بيــان حالهــم ونشــر فتــاوى اجملامــع الفقهيــة
والهيئــات العلميــة الكاشــفة حلقيقتهــم
وموقــف اإلســام منهــم..

مبادرات ومشاريع ارتيادية (إستراتيجية) للدعوة في اليابان:
هنــاك العديــد مــن املبــادرات واملشــاريع االرتياديــة (اإلســتراتيجية) التــي ميكــن أن تســهم فــي نشــر الدعــوة اإلســامية فــي
اليابــان وتعزيزهــا؛ نذكــر منهــا:

•كفالــة عــدد مــن الدعــاة اليابانيــن ،ليتفرغــوا
لتحصيــل املزيــد مــن العلــم الشــرعي والقيــام
بواجــب الدعــوة والبيــان ،فجـ ّل العاملــن فــي
هــذا اجملــال مــن اليابانيــن يعملــون بــدوام
رســمي فــي جهــات ليــس لهــا عالقــة بالدعــوة.

•مشــروع إذاعــة وقنــاة تلفزيونيــة إســامية
ناطقــة باللغــة اليابانيــة علــى مســتوى عــال
مــن التخصــص واالحترافيــة والفهــم للعقليــة
اليابانيــة لتوصيــل صــورة اإلســام الصحيــح
لليابانيــن.

•العمــل علــى احملتــوى الدعــوي اليابانــي
املقــروء واملســموع واملرئــي (تألي ًفــا وترجمــة
وإنتاجــا وتصمي ًمــا) ،وفــق رؤيــة بعيــدة املــدى،
ً
بعــد الدراســة الفاحصــة للواقــع واستشــارة
أهــل اخلبــرة مــن داخــل اليابــان وخارجهــا.

•إقامــة حمــات دعويــة عبــر اســتئجار
مســاحات فــي الصحــف وملصقــات الشــوارع
والقنــوات احملليــة تقــدِّم بعــض التدابيــر
التــي جــاء بهــا اإلســام ملعاجلــة املشــكالت
االجتماعيــةالتــيتعانــيمنهــاالبشــريةاليــوم.

•إقامــة وقــف خــاص بالدعــوة فــي اليابــان،
يصــرف ريعــه علــى دعــم املشــاريع الدعويــة
وإعانــة الكيانــات اإلســامية القائمــة وكفالــة
مجموعــة مــن الدعــاة املؤهلــن.

•تعانــي اليابــان مــن قلــة فــي عــدد طــاب
العلــم الشــرعي ،وكذلــك قلــة عــدد املناســبات
التــي ميكــن للداعــي أن يجــد فرصــة مناســبة
لتعريــف النــاس باإلســام.

•إنشــاء كيانــات تعليميــة متكاملــة (مــن
الروضــة إلــى اجلامعــة) ألبنــاء املســلمني مــن
اليابانيــن واملقيمــن فــي اليابــان؛ حتفظهــم
مــن الذوبــان فــي الواقــع اليابانــي البعيــد عــن
عقيــدة اإلســام وشــريعته وســلوكه ،ويفضــل
أن تكــون البدايــة مــن العاصمــة طوكيــو.

•بنــاء مركــز دعــوي متخصــص فــي دراســة
الواقــع اليابانــي فــي إحدى البدان اإلســامية
القريبــة (ماليزيــا ،أو إندونيســيا)؛ يكــون
مــن مهامــه دراســة الواقــع اليابانــي وتقــومي
األعمــال الدعويــة وإنتــاج املبــادرات الدعويــة
والتنســيق بــن اجلهــات واألفــراد املهتمــن
بالدعــوة فــي اليابــان.
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أهم املساجد في اليابان وتاريخ افتتاحها
مسجد أوساكا
)1905(1323

IZUMI OTSU

أوساكا

مسجد ناغويا
1931-1350
NAGUYA

آيتشي

مسجد كوبي
1935-1354
KOBE
HYOGO

17
2

4

8
7
14 13
11 10 9
16
21
28 27
20 12 19 17 15
29 31 30 26 25 24
18
23 22
4140
36
37
38
45
39
46
35 34
33
32

44

طوكيو

17

مسجد املعهد العربي اإلسالمي
1982-1402

TOKYO

طوكيو

غوما
ّ

مسجد إتشينواري
1991-1411

17

KASUKABE

سايتما

مسجد جمعية مسلمي اليابان
1980-1400
TOKYO

طوكيو

01
02
03
04
05

ISESAKI

16

TOKYO

•ه ّوكايدو
•أوموري
•إيواتي
•أكيتا
•مياغي

مسجد إيسيساكي
1995-1416

11

6

47

17

TOKYO

64

5

مسجد مكي
1995-1416

43
42

جامع طوكيو
1938-1357

غوما
ّ

1

3

26

ISESAKI

11

34
23

مسجد دار السالم
1997-1418

طوكيو

06
07
08
09
10

•ياماغاتا
•فوكوشيما
•نيغاتا
•إيباراكي
•توشيغي

11
12
13
14
15

غوما
• ّ
•ناغانو
•توياما
•إيشيكاوا
•تشيبا

16
17
18
19
20

•سايتما
•طوكيو
•كاناغاوا
•ياماناشي
•غيفو

21
22
23
24
25

•فوكوي
•شيزوكا
•آيتشي
•شيغا
•كيوتو

26
27
28
29
30

•هيوغو
•توتّوري
•شيماني
•ياماغوتشي
•أوكاياما

مسجد إبينا
1998-1419
EBINA

كاناغاوا

مسجد حراء
1998-1419

ICHIKAWA

شيغا

مسجد ناغويا
1998-1419
NAGUYA

آيتشي

23

5

2

4

TOYOSHIMA

طوكيو

13

مسجد توياما
1999-1420

44

35 34
33
32

8
7
14 13
11 10 9
16
21
28 27
20 12 19 17 15
29 31 30 26 25 24
18
23 22
4140
36
37
38
45
39
46

YOKOHAMA

كاناغاوا

مسجد قبا
2003-1424

11

6

47

17

مسجد يوكوهاما
2007-1427

TATEBAYASHI

غوما
ّ

43
42

مسجد أوتسكا
1999-1420

مياغي

18

1

3

SENDAI

05

18
24

مسجد سنداي
2007-1427

مسجد التوحيد
2002-1423

16

HACHIOJI

طوكيو

09

مسجد تسكوبا
2001-1422
TSUKUBA

IMISU

توياما

3
5

2

7

4
6

8

35 34
33
32

43
42

14 13
11 10 9
16
21
28 27
20 12 19 17 15
29 31 30 26 25 24
18
23 22
4140
36
37 38
45
39
46
44

•هيروشيما
•مي
•نارا
•أوساكا
•واكاياما

36
37
38
39
40

•كاغاوا
•إيهمي
•توكوشيما
•كونشي
•أويتا

41
42
43
44
45

•فكوكا
•ساغا
•ناغاساكي
•مياساكي
•كوماموتو

• 46كاغوشيما
• 47أوكيناوا

1

47

31
32
33
34
35

إيباراكي
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جامــع كوبــي أقدم جامع في اليابان

