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أىأوالعملهذانشريعيدأنطرفألىيحقوال.  المؤلفلورثةمحفوظةالحقوقجميع
معروفةنشروسيلةأىأومطبوعةأوإلكترونيةأوبصريةأوسمعيةوسائلبأىمنهجزء
علىالحصولبعدإالاألجنبيةاللغاتإلىمترجماأوالعربيةباللغةمستقبًالتستحدثأوحالًيا

info@RaoufAbbas.org: لالتصال.  كتابيةموافقة
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مقدمة
تاريخها، وحضارتها: بآسياالمتعلقةالدراساتفىشديدًانقصًاالعربيةالمكتبةتعانى

الغربفىيجرىبماالمثقفيناهتمامإلىذلكقتصادية، ويرجعالواالسياسيةوشئونها
يؤثرمادائمًامنهيأتيناوالذىبالدنا، علىالمهيمنباعتباره، واألمريكىاألوربىببعديه
.ومستقبلهاالراهنبالدناواقععلى

ونسقناالوطنىالتحررمرحلةفىوأفريقياآسيامعالتضامنأهميةاكتشفناأنناورغم
التنسيقذلكأنالباردة، إالالحربأياماالنحيازعدمحركةإطارفىبالدهامعسياستنا

،االستقاللأجلمنالنضالفىالشركاءأولئكواقعلفهممحاولةعليهيترتبلمالسياسى
فىمؤسساتهابناءإعادةفىوتجاربهاالبالدتلكلتاريخالعلميةالدراسةعلىنقدمفلم

االنحيازعدمحركةإطارفىمعهاالسياسىالتنسيقحصادكانثم، ومنالحديثالعصر
.والسياسىقتصادىالاالبعدينإلىيفتقر

القرنمناألخيرالعقدمنالثانىالنصفحتىآسياشعوببتجارباهتمامناتأخروهكذا
سنواتخاللالقاهرة، واستطاعبجامعةاآلسيويةالدراساتمركزتأسسعندماالعشرين

.المجالهذافىقيمةوبحوثبدراساتالعربيةالمكتبةيثرىأنقليلة

عنداالهتماممركزالحديثةاليابانيةالنهضةاآلسيوية، تحتلالنهضويةالتجارببينومن
بلدمنلليابانالمفاجئالصعودأثار، فقدوحدهمالعربعندوأفريقيا، وليسآسياشعوب
القرنيطوىأنقبلالكبرىالدولنادىإلىنضمتاإمبرياليةقوةإلىلهشأنالمهمش
عنالبعيدةالمستضعفةالشعوبأصابمابقدرالعالماهتمام، أثارصفحتهعشرالتاسع
مننوعإلىاليابانيةالتجربةحولالذى، اإلعجابمنكبيربقدراليابانىالتوسعأخطار

.الحقيقةإلىمنهااألسطورةإلىأقربهالةحولهانسجتالتى" المعجزة"

اإلقامةفرصةلهأتيحتعندمااليابانيةالتجربةبهرتهمممنواحدًاالمؤلفكانوقد
الدراسةطريقعنالتجربةغورسبرعلى)، فعكف1973-1972 (زائركباحثباليابان
الحديثةاليابانيةللنهضةدراسةأولالعربيةللمكتبةيقدمأنستطاعاالمتأنية، حتىالعلمية

مراتثالثطبعهاأعيد" مايجىعصرفىاليابانىالمجتمع "بعنواننشرت) 1980عام(
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المترجمةاليابانيةالمصادرعلىكتابتهافىالمؤلفعتمدا، الزمانمنعقدينخالل
ساعدوهبمنالهامةالمصادرمنيترجملمماإلىالرجوعفىستعانالإلنجليزية، كما

ستشراقالامدرسةمؤلفاتأهمعلىطلعا، كمااليابانيينمنمنهاالمادةستخالصاعلى
.النهضةبعصرمنهاتصلاما، وخاصةاليابانعن

النقادبعضعدهاالتىالدراسةتلكعلى- األولىبالدرجةيعتمدنقدمهالذىوالكتاب
،المؤلفبهاقامالتىاألخرىبحاثألاثمارعلىيعتمد، كماالمجالهذافى) رائدة(

نشرتالتىاألساسيةالكتاباتعلىيعتمدوبعضهاطوكيوفىباإلنجليزيةبعضهاونشر
.آخرينلمؤلفينباإلنجليزية

مكانهافىاليابانية، ووضعهاالنهضةتجربةعلىالضوءإلقاءإلىالكتابويهدف
اليابانتاريخأعماقفىبجذورهاتضربالتىالموضوعيةمنكبيربقدرالصحيح

حدإلىتصلمبالغةدونالتجربةحقيقةعلىالعربىالقارئيتعرفوثقافتها، حتى
علىالتعرفمننخرجأننستطيع، لعلنااإلجحافحدإلىتصلستهانةااإلبهار، ودون

.التقدمبركباللحاقإلىتطلعهافىأمتنايفيدبماالتجربةتلكأبعاد

.القصدوراءمنالعزيزالوطنثموالله

المؤلف
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النهضةقبلمااليابانتكوين - تمهيد
إلىالشمالمنهىرئيسيةجزرأربعمنآسيا، وتتكونشرقىأقصىفىاليابانتقع

تحفصغيرةجزيرةمائةعلىيزيدوكيوشو، وما، وهونشو، وشيكوكهوكايدو، الجنوب
شبهقبالةالجنوبىوطرفهسخالينجزيرةالشمالىطرفهقوسًاالجزر، وتكونبتلك

بحراآلسيوىالساحلعناليابانيةالجزرينتظمالذىالقوسهذاكوريا، ويفصلجزيرة
وكوريا،سخالينخاللمناآلسيويةبالقارةتصالاعلىاليابانبذلك، وكانتاليابان
إلىجاءالمعبرينهذينوعبر
القرنينفىاليابانيةالجزر

مننوعانالميالدقبلاألخيرين
الجزر، فجاءهذهسكنواالبشر

إلىسيبيرياجنوبمن" األينو"
هونشو، بينماوشمالهوكايدو
مغوليةأصولذاتعناصرجاءت

هونشو (اليابانوسطمنطقةإلى
كوريا،جزيرةشبهعبر) وشيكوك

والمحيطاألصفرالبحروحمل
أصولذاتأخرىعناصرالهادى

.الجنوبفىريوكيووجزرفورموزاجزيرةعبرجاءتماالوية

طوالفاألينو، اليابانىبالشعبيسمىأصبحماعلىبظاللهاالبشريةهالتكوينهذهوتلقى
مغمضىشبهفيبدونعيونهمحدقات، وتضيقالبياضإلىبشرتهمتميلنسبياالقامة

البشرةلونوميلالمتوسطةبالقامةالمغولىاألصلذاتالعناصرتتسمحين، علىاألعين
األصلذاتالعناصراألصفر)، أمااللونخطأالبعضعليهيطلقماوهو (الشحوبإلى

.البشرةلونوسمرةوالنحافةالقامةبقصرفتمتازالماالوى
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يبدأحيث (المسيحميالدعلىالسابقينالقرنينفىالقديماليابانتاريخغموضورغم
دمويًاصراعًاأنالمؤكدالميالد)، فمنبدايةمعالبالدتلكفىالحديثالحجرىالعصر

فطردوااليابانسكانأقدم" األينو "ضحيتهالجزر، كانتلكسكنتالتىالعناصربيندار
سبعينيات (مايجىعصرأوائلفىتعرضواهوكايدو، ثمفىهونشو، فتجمعوامنأوًال

مهملةالعدد، ظلتضئيلةأقليةإلىحولتهمعرقىتطهيرعمليةإلى) عشرالتاسعالقرن
منغيرهمبهاتمتعالتىاألساسيةالخدماتمنمحرومةالعشرينالقرنمنتصفحتى

فى، يقيمونالغاباتفىالصيدحرفةيمارسونوظلواالصحيةوالخدمةكالتعليماليابانيين
وحدهماوالماالو، فقدالمغول: اآلخرانالعنصران، أماالعمرانعنبعيدةمعزولةقرى

علىبينهمجرتدمويةتصفياتعننسمعفال – يبدوماعلى – األينوضدالصراع
التطوردرجةتشابهبينهمالوحدةعواملبينمناألينو، ولعلمعحدثمانحو

البحربركوبخبرةلهمكانتكماستقراراوفالحةأهلكونهمحيثمنبينهمالحضارى
منتطلبهوماالصيدمرحلةيعيشوناألينوكان، بينماللرزقمصدرًاعليهعتمادالوا

.الرزقعنبحثًاالغاباتداخلتنقل

شعبًاليكونواوالماالوالمغولندماجابدأمتىالدقةوجهعلىالمؤرخونيعرفوال
ببضعةالقرنعلىيزيدماأوالزمانمنالقرننحوستغرقتاالعمليةتلكواحدًا، ولعل
الغامضةالمرحلةلتلكتخيليًاإطارًاتحددالتىاألسطورةندماجاالهذابعدهاعقود، أنتج

واحدة، ثمكتلةكانتاوالسماءاألرضبأناألسطورةتلك، تقولالقديماليابانتاريخمن
منإيزاناجىواإللهإيزانامىاإللهةهبطتنفصالهماا، وبعداألرضعنالسماءنفصلتا

اليابانية)، ثمالجزر (اوياشيماجزيرةمعًااألرض)، وخلقا (أونوكوروجزيرةإلىالسماء
اإللهة، ولقيتالعواصف، وإلهوالغاباتالجبال، وإلهالرياحاآللهة، إلهبقيةذلكبعدخلقا

إلىلرؤيتها، ذهبإيزاناجىزوجهاشتاقاالنار، وعندماإلهوضعتحينحتفهاإيزانامى
عالمترابمنتسلاغ، والعالمإلىأخرىمرةعادبها، ثملتقىاحيثالليلأرض
الشمسإلهةالثالثةهؤالءبين، ومنوأنفهعينيهمنيخرجونآلهةبثالثة، فإذاالموت

األسرةبدورهاوأنجبت) الشمسمنبعأى (Nipponلليابانسمهااأعطتالتى
اآللهة، وشعبهاسليلمقدسة، يحكمهاأرضفاليابانثمالحاكمة، ومناإلمبراطورية
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أوهمجيةشعوبًاتعدفهىالنسببهذاالحظيسعدهالمالتىالشعوبمنغيرهعلىمتميز
.متبربرة

يفيدما) ضمنًا (تحملكانت، وإناليابانىالشعبتكوينمشكلةاألسطورةهذهحلتلقد
تقدير)،أكثرعلى (للميالداألولالقرنفىواحدًاشعبًاليكونواووالماالالمغولاندماج
طريقأى (Shintoبالشنتوعرفتالتىاليابانيةالعقيدةإطاراألسطورةتلكوشكلت

ألوهيته)، واعتقادأى (اإلمبراطورقداسةفكرةعليهابنيتالتىالعقيدةاآللهة)، وهى
سليليشعهلمابالعمىالمرءيصيباإلمبراطورشخصإلىالنظرأنالناسعامة

إلىناظرينأوالعيونمغمضىساجدينلهيخرونثم، ومنوهاجضوءمنالشمس
!!األرض

األمريكىالجيشاحتلعندماالثانيةالعالميةالحربنهايةحتىقائمًااالعتقادهذاوظل
منكغيرهبشرأنهفيهيعلنبصوتهبيانًايذيعأنهيروهيتواإلمبراطور، وأجبراليابان
، ولماليابانيينمشاعراإلعالنهذاآذىبصلة، وقدلآللهةيمتإلها، والليسأنه،الناس
دراسيةمناهجعلىتربىجديدجيلنشوءبعدإالنهائيًااإلمبراطورألوهيةفكرةتختف
.ونقدهاالفكرةهذهنفىعلىتركز

القرنفىخاصةهوية- األسطورةبهذه -لنفسهصاغاليابانىالشعبأنهنايعنيناما
مناليابانيون، فتعلمبالصينوثقافيًاتجاريًايتصل- الوقتنفسفى -للميالد، وكاناألول

ذلكوغيرالمدنوبناءالزراعةفىاليوميةالحياةبأموريتعلقفيماالكثيريءالشالصين
رمزيةتراكيبباستخدامالصينيةالكتابةطريقةالصينعننقلواالحياة، كمامتطلباتمن

عبراليابانإلى" البوذية "جاءتصوتية، وقدحركاتعنلتعبرمعينةبطريقةتخط
طوعبعد، وقدفيماالصينمن" الكنفوشية "جاءتهاالميالدى، كماالثالثالقرنفىالصين

مابقدرحياتهممتطلباتلخدمةمنهاتعلموهأوالصينمناقتبسوهماكلاليابانيون
.المتوارثةاليابانيةالعقيدة" الشنتو "معمنهماكللتتفق" الكنفوشية"و" البوذية "طوعوا

ظلفىعاشتاليابانأنالحاكمةاإلمبراطوريةاألسرةعلىالقداسةإضفاءيعنىوال
اليابانتاريخشهد، فقدمنازعدونالبالدفىاألمورزمامعلىتقبضمركزيةإدارة
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منأمراءبعضهافىأنهارًا، شاركالدماءفيهاجرتالسلطةفىالطامعينبينصراعات
ومنهؤالءمنكل، وحاولالعسكريينالقادةبعضفيهاشاركاإلمبراطورى، كماالبيت
أماميكنولماإلمبراطورىالبالطفىالعليااليدلهتكونأناألتباعمنشايعه

يعطيهمااأللقابمنعليه، فيخلعغلبلمنواعترافهبركاتهيمنحأنسوىاإلمبراطور
كانتاليابانتاريخمنالمراحلبعضالبالد، وفىحكمفىاإلمبراطورعنالنيابةحق

عاصمةكانتالتىكيوتومدينةفىقصرهأسوارتتجاوزاللإلمبراطورالفعليةالسلطة
.البالد

باسم -مطلقًاحكمًاالبالدحكمحقمنهمغلبلمنفكانالسلطةعلىالمتنافسونأما
،الجميعلهاالبالد، ويخضعأمورإدارةتتولىبهخاصةإدارةوتكوينبل- اإلمبراطور

البالط، فكانترجالدسائسمنيتخلصحتىكيوتوالعاصمةعنبعيدًامقرًالهايختار
القرنينبينفيما) الحكومةأى (الباكفوباسمعرفتالتىاإلدارةلهذهمقراكاماكورامدينة
فترةذلكبعدالبالدلتسودعامًا130نحوكيوتوإلىعشر، وعادتوالرابععشرالثانى

اإلمبراطورعنالدفاعيدعىفيهاطرفكلكانالتىاألهليةوالحربالفوضىمن
أحدختامهافىنجحعامًاعشرخمسةالمقدسة، واستمرتاإلمبراطوريةاألسرةومصالح

نفسه، نصبلهزميليدعلىحكمهلينتهىالبالدإلىالوحدةإعادةفىالعسكريينالقادة
وتعاقبتإلدارتهعاصمةEdoإيدومدينةواختاراإلمبراطورباسمالبالدعلىحاكمًا
أسرة)، وهى1868-1603 (القرنونصفالقرنينعنيزيدلماالبالدحكمعلىأسرته

كبير،إدارىعسكرىمنصبوهوالشوجونمنصبيتولىكبيرهاكانالتىطوكوجاوا
بوزارةشبيهنحو، علىعنهنيابةالبالدإدارةأمرويفوضهاإلمبراطورعليهيخلعه

يماثل- النظامذلكظلفى -اإلمبراطوروضعكانالعباسية، بلالدولةفىالتفويض
يةقالسلجوالعهودفىالسلطانوضعيماثلالشوجونوضع، وكانالعباسىالخليفةوضع

.اإلسالمتاريخفىوالمملوكيةواأليوبية

تجميدعلى، قامتاستمرارهتضمنسياسةانتهاجإلىاإلقطاعىطوكوجاوانظامواتجه
، فكانطبقاتهمنطبقةكلعلىفرضتالتىوالضوابطالقيودخاللمنالمجتمعبنيان
تختلفوالتىبها، الخاصةالسلوكيةالخاصة، وقيمهاوعاداتهاالخاصزيهامنهالكل
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)الساموراى (المحاربينطبقةبينجليًاواضحًاالتميزاألخرى، وكانالطبقاتعنكثيرًا
منمجموعةعلىيشتمل- العصرذلكفى -المجتمع، فأصبحالفالحينمنالعامةوطبقة
جتماعية، ولمالاالناحيةمنسموهالدرجةتبعًابعضًابعضهاتعلوالتىجتماعيةالاالفئات

فىواردةتكنلم" هالمساوا "فكرةألنجتماعىاالالتميزهذافىغضاضةالناسيجد
دماءهمألنمتساوينغير- الشنتوعند -، فالناساليابانيونبهايؤمنالتى" الشنتو "عقيدة
فىتجرىالقوماآللهة، وعليةدماءعروقهفىتجرى- مثًال -اإلمبراطور: واحدةليست

عادية، وكذلكدماءعروقهمفىفتجرى) الفالحين (الناسعامةنبيلة، أمادماءعروقهم
منليسوافهمالمنبوذونالفالحين)، أمامنمنزلةأدنىكانواوإن (للتجاربالنسبةالحال

.حيوانيةدماءعروقهمفىتجرىالتىالبشر، والدماء

جتماعىالاالبنيانعلىمحتملأجنبىتأثيركلإبعادعلىطوكوجاوانظامحرصكذلك
والبرتغالىاإلسبانىاألوروبىاالستعمارىالمدواكبقدالنظامتأسيسكانللبالد، ولما
أيةعنالبالدإبعادعلىطوكوجاواحكومةحرصت، فقداألقصىالشرقفىوالهولندى
التجار، وطردالمسيحىالتبشيرىالنشاطحرمثم، ومنالغربمنتفدقدمؤثرات
)1637عامأى (بعامقبلهاصدرقدوكان) 1638عام (والبرتغاليين) 1624عام (اإلسبان

شخصأىعلىاإلعدامعقوبةتوقيععلىالبالد، نصخارجاليابانيينسفريمنعقرار
.إليهاعودتهفوروذلكالبالديغادر

جزيرةفوقواحدة، أقيمتتجاريةمحطةعلىالخارجىالعالممعاإلتجارواقتصر
ساحلعنيفصلهاديشيما، وكانبجزيرة، سميتنجاساكىميناءمواجهةفىصناعية
الصينيينمنلكلوسمحالليلفىويرفعالنهارفىينصبمتحركجسرنجاساكى

المشددةالرقابةوحدها، وتحتالجزيرةتلكأرضعلىاليابانمعتجارالباوالهولنديين
.طوكوجاوالحكومة

العسكرثمالمقاطعاتحكاميليهاجتماعىالاالهرمقمةعلىطوكوجاواأسرةوقبعت
، وكانالحكاميمثلالشرائحمتعددجتماعيًااكيانًايكونونجميعًاالساموراى)، هم(

الحيازاتأصحابإلىبدورهممرتبة، وينقسمونأدنىجتماعيًااكيانًايشكلونالفالحون
عبءالفالحون، وتحملالمعدمونالفالحونجتماعيةالاالمنزلةحيثمنيليهمالزراعية
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يكادالمحدودًافائضًاإاللهمتتركلمباهظةضرائبمنيقدمونبماالحكامطبقةإعالة
نفقةمنتخلصًاوالدتهمعنداألطفالوأدبينهمشاع، حتىعائالتهمأودإلقامةيكفى

بناتهموباعواديونمنيقترضونمامقابلأبنائهممنالذكوريرهنونوكانواتربيتهم
،قراهممناالنتقالعليهم، وحرمديونمنعليهممالسدادوالدعارةبالحاناتلالشتغال

التاسعالقرنمطلعفىثوراتهمانفجارإلى- األمرنهايةفى -الفالحينبؤسأدىوقد
الثقافةحسب -ألنهمالتجار، يليهمللفالحينالتاليةالمرتبةفىالحرفيونعشر، وجاء

المرفهة،الحياةعلىويشجعون،عملدونالثروةعلىيحصلون- السائدةالتقليدية
منمنزلةأدنىباعتبارهمجتماعىالاالسلمخارجالمنبوذين، ويقفالناسعقولويفسدون

دنيئةبمهنيشتغلونمنأوالمنبوذينمنآلباءولدوامنالفئةتلكفىالبشر، ويندرج
كانوالوحتىالبدنيةالعاهاتوأصحابالمعوقينوكذلكوالحالقينوالدباغينكالجزارين

.الحرفيينأوالفالحينأبناءمن- أصًال-

منهماسكنأماكنوإسقاطالرسمىالتعدادمنالمنبوذيناستبعادعلىالعادةوجرت
، وكانالمسافاتتقديرعندبمساكنهمتمرالتىالطرقاستبعاد، وكذلكالمدنخرائط
معادلةالمنبوذنفس، واعتبرتالمدنأطراففىمعزولةخاصةأماكنفىاإلقامةعليهم
.القصاصعندغيرهمنفوسمننفسلسبع

عنيزيدماعمروالذى، اليابانفىطوكوجاواأسرةأقامتهالذىاإلقطاعىالنظامولكن
الثامنالقرنمطلعمناعتبارًاقتصاديةالااألزماتمنيعانى، بدأالزمانمنالقرنين

وترجع. األمرنهايةفىبهأودتحتىالنظامفىتنخرأخذتالتىاألزماتعشر، تلك
، مماللحكامالمتزايدةالحاجاتتلبيةعنالزراعةمواردعجزإلىاألزماتتلكأسباب

، فتدخللهمالعملمجالإفساحمقابلفىالتجارمناالستدانةفىالتوسعإلىاضطرهم
،الصناعاتبعضالنقدية، وإقامةالمحاصيلزراعةلتشجيعالزراعىاإلنتاجفىالتجار
علىالحكومةفرضتهاالتىالعزلةحدودتجاوزإلىأدىمماالغذائيةالصناعاتوخاصة

.التجارىالتبادلطريقعنالبعضببعضهاتتصلوالمدنالقرىالقرى، وبدأـت

ازدادمابقدرلهمتقديمهاالتجارعلىيفرضونالتىالقروضإلىحاجةالحكاموازداد
أثرياءازداد، كماديونهمسدادعنلعجزهمحيازتهموفقدوابؤسًاالفالحينصغار
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الثورة،سوىسبيًالالفالحونيجدلمجتماعىالاالخللهذاتفاقمثراء، ومعالفالحين
.مقاومتهافىاإلدارةوأرهقتالفالحينثوراتفتعددت

العزلةطوكوجاوا، فبرغمنظامتفويضفىاألساسىالدورليلعبالغربىالضغطوجاء
طليعةفىروسيافكانتوشأنهاالغربيةالقوىتتركهاالبالد، لمعلىالنظامفرضهاالتى

عشر،الثامنالقرنمناألخيرالربعمنذاليابانإلىببصرهارنتالتىاألوروبيةالدول
للتجارةاليابانموانىبفتحاهتمامًايبدياناألمريكيةالمتحدةوالوالياتبريطانياأخذتكما

بمنعالمقاطعاتحكامإلى1825عامأمرًاأصدرتطوكوجاواحكومةالدولية، ولكن
هزيمةأنباءاليابانإلىوصلتاليابانية، وبعدماالشواطئمناالقترابمناألجنبيةالسفن
تحسبًا -العسكريةقواتهاتعززطوكوجاواحكومة، أخذتاألفيونحربفىالصين

أدركتوعندما. استخدامهاعلىالرجالوتدريبالمدافعصناعةطريقعن- للمستقبل
األجنبيةالسفنبتزويد) 1842عام (سمحتيقاومأنمنأقوىاألجنبيةالقوىضغطأن

فىمعهاالدخولدونوالوقودوالماءبالطعام- مضطرة -اليابانمرافئإلىتردالتى
فتحبضرورة) 1844 (هولنداملكلنصيحةاالستجابةاليابانتجارية، ورفضتعالقات
.الخارجيةللتجارةموانيها

اليابانإجبارعلىالدولمنغيرهامنأقدركانتاألمريكيةالمتحدةالوالياتأنغير
عمارةاقتحمتمتعددةسلميةمحاوالت، وبعدالخارجىالعالمأمامموانيهافتحعلى

ماثيوالكومودوربقيادة) 1853يوليو8 (إيدوخليجحربيةسفنأربعمنمكونةبحرية
أنقبلاالنسحاببيرىاليابانية، ورفضالحراسةقواربتحذيراتمتجاهلةبيرى

المعاملةضمانفيهاطلبالتىاألمريكىالرئيسرسالةعلىالشوجونردعلىيحصل
للسفناليابانية، والسماحالشواطئأمامسفنهمتتحطمالذينللبحارةالكريمةاإلنسانية

إن -تجاريةعالقاتوالوقود، وقيامبالطعامللتزوداليابانيةالموانىبدخولاألمريكية
أيامثالثةاليابانيةالسلطاتبيرىاألمريكية، وأمهلالمتحدةوالوالياتاليابانبين- أمكن
مركز -إيدوتعرضيعنىذلككان، ولمااألمريكىالرئيسرسالةعلىالردلتلقى

األمريكية،بالمطالبالتسليمإلىاضطرت، فقدالرفضحالةفىللقصف- الحكومة
بتسليمبيرىاكتفىأوراجا، عندئذميناءفىمراسيهابإلقاءاألمريكيةللعمارةوسمحت
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.رسميًاالردلتلقىالتالىالعامفىسيحضرأنه، وأبلغهللشوجوناألمريكىلرئيسارسالة

، فعلىفيهوضعتالذىالمأزقمنالخروجكيفيةفىنفسهاعلىالحاكمةالطبقةانقسمت
علىلخطورتهذلكاآلخرالبعضعارض" البرابرةصد  "ضرورةالبعضرأىحين

البالطإلىتلجأأن- مرةألول -طوكوجاواحكومةالبالد، واضطرتمصير
ذهبيةفترةإتاحةإلىأدىللرأى، مماطلبًاالمقاطعاتحكاموإلىاإلمبراطورى

معصفوفهماإلمبراطورإلىكاملةالسلطةإعادةدعاةالسياسية، فوحدللمعارضة
.طوكوجاوانظامتصفيةعلىللعملاألجنبىللتدخلالمعادين

معالعزلةبسياسةالتمسكإلىالحكومةتلقتهاالتىالردودمنالعظمىالغالبيةوذهبت
، ورأـتالتحقيقصعبأمر، وهوثمنبأىاألجنبيةالقوىمعالحربفىالتورطتجنب
الرأىاستقرذلك، وإزاءاألجنبىاالحتاللضدالعسكريةالمواجهةمنالبدأنهاألقلية
بادربيرىممكنة، ولكنزمنيةفترةألطولاألمريكيةالمطالبعلىالردإرجاءعلى

ثمانىمنعمارةرأسعلى1854عامأوائلفى- أخرىمرة -إيدوخليجإلىبالقدوم
ميناءينفتحعلىفوافقواتلكالقوةمظاهرأمامإيدوحكامفرائصوارتعدتحربيةسفن
شبهطرفعلىوشيموداهوكايدو، جزيرةفىهاكوداتىهمااألمريكيةالسفنأمام

لقنصلوالسماحكريمةمعاملةالبحارةمعاملةمراعاةعلىوافقواإيزو، كماجزيرة
.شيمودافىباإلقامةأمريكى

الوالياتمعاملةعلىنصًا) 1854مارس31 (الشأنبهذاوقعتالتىاالتفاقيةوتضمنت
قيامعلىتنصلماالتفاقيةأنرغمبالرعايةاألولىالدولةمعاملةاألمريكيةالمتحدة

.البلدينبينتجاريةعالقات

حطمتمماثلةاتفاقياتاليابانمعوقعتأنوهولنداوروسياوفرنسابريطانيالبثتوما
لحكومةالنهايةبدايةبذلكنفسها، وحددتعلىاليابانفرضتهاالتىالعزلةأسوار

ماضيًاسالحًالهاالمعارضينأعطىاألجنبىللتدخلاستسالمهاطوكوجاوا، ألن
.األجنبىالتدخلمواجهةفىالبالدعنالدفاععنعجزهابحجةلمهاجمتها
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شيموداميناءإلىهارستاونسنداألمريكيةالحكومة، أرسلت1856أغسطسوفى
طويلةمفاوضاتتجارية، وبعدمعاهدةتوقيعأجلمناليابانيةالحكومةعلىللضغط
لإلقالعتستعداألوروبيةالدولأساطيلأناليابانىللجانبيذكرأنهارسخاللهاحرص
منالمزيدتقديمإلىتضطرسوفاليابان، وأنالصينعلىانتصارهابعداليابانصوب

التىالمتحدةالوالياتمعالمعاهدةبتوقيعتسارعلمماالدوللتلكواالمتيازاتالتنازالت
بالتوقيعالشوجونممثلسارعاألوروبية، لذلكوالدولاليابانبينللتعاملنموذجًاتصبح
أمامجديدةموانىثالثفتحتقرروبموجبها) 1858يوليو29 (هارسمعالمعاهدةعلى

فىباإلقامةلألجانببعد، وسمحفيمااثنتانإليهاتضافأنفورًا، علىاألمريكيةالتجارة
للثانية، وأصبحبالنسبة1863، وعاملألولىبالنسبة1862عاممناعتبارًاوأوساكاإيدو

اليابانية، كماالقضائيةالسلطةدائرةخارج- المعاهدةبموجب -األمريكيونالمواطنون
حكومةاليابانية، وقعتاألمريكيةالمعاهدةتوقيعالعبادة، وبمجردحريةلهمضمنت

.وهولنداوروسياوفرنسابريطانيامعمماثلةمعاهداتطوكوجاوا

فتحتالتىوالمدنالموانىفىاليابانييناحتكاكإلىالخارجىالعالمعلىاالنفتاحوأدى
، وأنشأتثقافتهمعلىللتعرفمحاولةفىباألجانب) يوكوهاماوخاصة (الخارجةللتجارة

وبعثتالرسميةالوفودأرسلتاألجنبية، كمااللغاتموظفيهالتعليممدرسةالحكومة
أيدىعلىاألجنبيةاللغاتدراسةعلىالشباببعضوأوروبا، وأقبلأمريكاإلىالطالب

الطلبزادقتصادىالاالصعيدالبالد، وعلىأهلمنالمعلمينوبعضاألجانبالمبشرين
اإلنتاجفىالتوسعإلىأدىمماالخامالحريروخاصةاليابانيةالسلععلىالخارجى
منالذهبنزحفىخطيرًادورًااألجانبالتجارلعبمحليُا، كماالسلعأسعاروارتفاع
.اليابانىقتصادالاعلىسلبيةآثارمنذلكعلىيترتببمااليابان

زادتالخارجىالعالمعلىاالنفتاحسياسةعننتجتالتىالتطوراتهذهأنريبوال
سلطةاستردادحركةطوكوجاوا، واكتسبتلنظامالسياسيةالمعارضةفعاليةمن

الحركةالساموراى، ووجهتبينمناألنصارمنالعديداألجانبومعاداةاإلمبراطور
موافقةعلىالحصولدوناألجنبيةالدولمعالمعاهداتإلبرامهاالحكومةإلىاللوم

الحكومةرجالكباربعضطالتاغتياالتحملةالحركةتلكأعضاءاإلمبراطور، ونظم
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قواتهافحركتالجنوبيةالمقاطعاتحكامبعضالمعارضةإلى، وانضماألجانبوبعض
اإلمبراطورى، وبذلكالبالطرجالمنوأنصارها) طوكوجاواحكومة (الباكفوضد

.أهليةحربشفاعلىالبالدأصبحت

اإلطاحةسوىالبالدإلنقاذسبيلالأنهالخارجعلىاالنفتاحلسياسةالمعارضونوأيقن
تفاقموالمدنية، وإزاءالعسكريةاإلصالحاتتدخلقويةمركزيةحكومةبالباكفو، وإقامة

اإلمبراطورإلىالتماستقديمإلىالشوجوناضطرأهليةحرببوقوعالمنذرةاألوضاع
حًال) 1867نوفمبر (لإلمبراطورالكاملةاإلداريةالسلطةإعادةفيهطلبمايجىالجديد
أحدهمايضماإلمبراطورلمعاونةمجلسينتأسيسالبالد، واقترحتواجههاالتىلألزمة
الشوجونيصبحأنالساموراى، علىمنمنتقاةمجموعةمناآلخرالبالط، ويتكوننبالء

.للوزراءرئيسبمثابة- الجديدالنظامظلفى-

منطوكوجاواأسرةبتجريدقضىمرسومًااإلمبراطور، أصدر1868ينايرآخروفى
حكامضدموجهعسكرىبعملالقيامفىالشوجونوتورطالشجونية، وإلغاءإقطاعاتهم
هزيمةقواتهاإلمبراطورى، فلقيتالمرسومهذاإصداروراءوقفواالذينالمقاطعات

المؤيدةللقواتالمدينةبتسليمأوامرهأصدرحيثإيدوإلىعائدًاكيوتو، وفرقربمنكرة
معهااقتلعتاليابانتاريخمنصفحةطويتوبذلك) 1868إبريل (قتالدونلإلمبراطور

اليابانيةالنهضةصنعجديدنظاملقيامصالحةالتربة، وتركتاإلقطاعىالنظامجذور
.الحديثة
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النهضةدعائم - األولالفصل
إلى- البالدعاصمةأصبحتالتى -Edoإيدواسم، وتغيراليابانتاريخفىجديدعهدبدأ

مناإلمبراطور، انتقلالتالىالعامربيعوفى) قيةرالشالعاصمةوتعنى (Tokyoطوكيو
المستنير)،الحكموتعنى (مايجىعصربدايةبذلكليعلنالجديدةالعاصمةإلىكيوتو
يعنىآخرإلىعصرمناالنتقال، ولكن1912عامحتىيستمرأنالعصرلذلكوقدر

لمجتمعتغييربمقودها، ولكنهيمسكمنشخصأولسلطةتغييرمجردليسالكثير، ألنه
بزمامتمسكالتىوالقوةالحكمأداةشمل، كماجتماعىالواقتصادىالاواقعه، شملبأسره

-أخرىبعبارة -جتماعية، أوالاوالقيموالعاداتاألفكارتغيرتالبالد، كمافىاألمور
العالمهامشمنلهانتيجة، ونقلتاليابانحققتهاالتىالنهضةلدعائمإرساءالتغييركان
.قلبهإلى

السادسةفىصبياالجديدالعهدبدايةعند) بمايجىلقبالذى (متسوهيتواإلمبراطوركان
النظاملتغييريؤهلهماالفكرىواالستعدادالسياسيةالخبرةمنيمتلك، العمرهمنعشرة
، أماحكمهطوال- كبيرحدإلى -كذلكالجديدة، وظلللحركةرمزسوىيكن، فلمالقائم

البالط، باإلضافةنبالءمنصغيرةمجموعةبيدالعهد، فكانتبدايةفىالحقيقيةالسلطة
فىساهمتالتىالمقاطعاتإلىينتمونالذين) الساموراى (العسكريينمنحفنةإلى

.النهضةصنعتالتىالحاكمةالنخبةمعًاالجديد، وكونواالنظامصنع

البالد،ماليةإصالحرأسهاالملحة، وعلىالمشكالتتواجهأنالجديدةالقيادةعلىوكان
مواجهةألن،األولىبحليرتبطاألخيرةالمشكلةحل، وكانالغربىالزحفومقاومة
تلكمثلالبالد، وإقامةقتصاداعليهايقومصلبةقاعدةإيجادتتطلبالغربيةاألطماع
قادرةيجعلهاللبالد،ـقتصادىالاالواقععلىجذريةتغييراتإدخالإلىيحتاجالقاعدة
.للندالندوقفةالغربيةالدولأمامالوقوفعلى

كانتاوفرنساماثًال، فبريطانياكانالغربىالخطراإلرجاء، ألنيحتملذلكيكنولم
أمامالفرصةيتيحقدأهليةحربقيامأنالجددالقادةالدوائر، وأيقنباليابانتتربصان
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غيرالمعاهداتسلسلةفىاليابانمركزضعفذلكإلى، أضفالمسلحللتدخلالدولتين
تقريرفىحقهاسلبتهاوالتىالغربية، الدولمعإبرامهاعلىأجبرتالتىالمتكافئة
الدول، وأعطتاليابانىللقضاءالخضوعمناألجانبالجمركية، واستثنتالضرائب
.الحقنفسلليابانيكونأندونبالرعايةاألولىالدولةحقوقالغربية

،الغربعنحضاريًالتخلفهاببالدهماستهانتالغربيةالدولأنالجديدالعهدقادةوأدرك
هذينفىبالغرباللحاقعلىوالعسكرى، فعملواقتصادىالاالمجالفىوخاصة
النهضةالنطالقشعارًا" الجيشوتقويةاألمةإثراء "شعارمناتخذواثم، ومنالميدانين

.الغربىالنمطعلىحديثةدولةإقامةيعنىذلكوكان

يلزمهمموقففىأنفسهم- للغربعداؤهمالسلطةإلىحملهمالذين -الرجالوجدوهكذا
الخبرةمفاتيحوحدهاتملكالتىالغربدولمعوثيقةوتجاريةثقافيةعالقاتبإقامة

.الحديثوالعلمالتقنية

المعارضةرغمالخارجىالعالمعلىتمامًااليابانانفتاحضرورةإلىاإلشارةوجاءت
باسم، وعرف1868مارسمن14فىالصادراإلمبراطورىالمرسومفىضمنًالذلك

:علىفنص" الخمسةالمبادئذوالعهدميثاق"

.العامالرأىبمعرفةالبالدأمور، وتقريرواسعنطاقعلىاستشاريةمجالسإقامة1.

.تامةبفعاليةالبالدإدارةفى- والدنياالعليا -الطبقاتجميعاتحاد2.
المدنيينكالموظفينيختارونهاالتىالسبلبانتهاجالناسلعامةالسماح3.

.البالدإفسادإلىالعامةالالمباالةتؤدىال، حتىوالعسكريين
العادلةالقانونيةاألسسعلىالقواعدالقديمة، وإرساءالسيئةالعاداتممارسةحظر4.

.واألرضبالسماءالخاصة
.اإلمبراطورىالحكمدعائملتقويةالعالمأرجاءشتىمنالمعرفةالتماس5.

اإلدارىاإلصالح
إمبراطورىمرسومبهصدرالذىاإلدارىالنظامفىالمبادئلهذهالعملىالتطبيقوجاء
ثالثةضمالذى" الدولةمجلس "بيد- بموجبه -البالدفىالعلياالسلطة، أصبحت1868عام
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الفصلمبدأ- نظريًا -تحقق، وبذلكقضائىوثالث،تنفيذىوقسم،تشريعىقسم: أقسام
العملىالتطبيقالغربية، ألنالسياسيةبالنظم) الشكلى (التأثريعكسالذىالسلطاتبين

، ثم1869صيففىاإلدارىالنظامعلىأخرىتعديالتغائبًا، وأدخلتظلالمبدألذلك
،1885عامالوزارىالنظامأدخلحتىكذلك، واستمر1871صيففىالنظاماستقر

:أقسامثالثةإلىينقسم" الدولةمجلس "فأصبح

، ثمبالنوابعرفوامنعضويتهفىالمستشار، يضمبرياسةمركزىمجلس1.
.المستشارينمن، وعدداآلخرينالمجلسينمنوزراء- بعدفيما -بهماستبدل

هيئةبمثابةكانأنهتشريعية، غيراألصلفىوظيفتهاليسار، وكانتمجلس2.
.القرارلصناعاستشارية

الهيئة، وكانتونوابهمالوزراءفىممثلةالتنفيذيةالهيئة، ويضماليمينمجلس3.
وشئونالعامةواألشغالوالحربيةوالماليةالخارجيةوزاراتمنتتكونالتنفيذية

عامالداخليةوزارةإليهاأضيفثموالعدل) العقيدة (والشنتوالبالط، والتعليم
1873.

كلتضممحافظاتإلىالبالد، فقسمت1871أغسطسفىالمقاطعاتنظامإلغاءتموقد
اإلداريةالوحداتمنعددإلىوحدةكلاإلدارية، وتنقسمالوحداتمنعددًامنها

.المحافظينتعيينبحقلنفسهاالحكومةحتفظتااألصغر، و

جتماعىالااإلصالح
معيتالءمبماالطبقىالنظامتعديل- بالضرورة -يتطلباإلقطاعىالنظامإلغاءكان

منجعل) 1869عام (جتماعيةالاللقوىتصنيفًاالحكومةوضعتالجديدة، وقداألوضاع
".النبالء "باسمعرفتواحدةطبقةالسابقةالمقاطعاتوحكامالبالطاطيةستقررأ

واألخرىالساموراىلكبارإحداهماشريحتينضمتالتىالساموراىطبقةيليهم
العامفى، وسمحالعائالتألقاباتخاذالعامةحقمنأصبح1870عام، وفىلصغارهم

الرسميةالمالبسبارتداءللعامةسمحوالدنيا، كماالعلياالطبقاتبينبالتزاوجالتالى
علىمقصورةكانتحقوقوهى (أسفارهمفىالخيلوركوببالمناسباتالخاصة

حقوهو (رحمةدونالعامةقتلتامًاحظرًاالساموراىعلىوحدهم)، وحظرالساموراى
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غالتشالباالساموراىوكبارللنبالءوسمح) القدممنذبهيتمتعونكانواإقطاعى
.حكوميًامنصبًايتقلدمنذلكمنستثنىاوالصناعة، ووالتجارةبالزراعة

ثالثجديد، فجعلتهممنجتماعيةالاالقوىتصنيفالحكومة، أعادت1872عاموفى
طبقةضمنالساموراىصغاردخلوبذلكوالعامةالساموراىوكبارالنبالء: طبقات

القانونأمامسواءالطبقاتالعامة، وأصبحتبطبقة- نظريًا -المنبوذونألحقالعامة، كما
قانونيةباستثناءاتالساموراىوكبارالنبالءحظىالعمليةالناحيةفمن) أيضًانظريًا(

فىاإلدانةحالةفىنبالسجمعاقبتهممنبدًالماليةغرامةيدفعواأنلهمكثيرة، فكان
 -جتماعيةالامواقعهماختالفعلى -الحكومةموظفو، ونال، والجناياتالجنحقضايا
.االستثناءاتنفس

،الرقيقوتجارةاالسترقاقيجرمقانونًاتسنأن) 1872خريففى (الحكومةواضطرت
بصورة (العشرينالقرنثالثينياتحتىاليابانفىسائدًاظلالنساءاسترقاقأنغير

وبيوتبالحاناتليعلمنلديونهمسدادًابناتهميبيعونالفالحوناستمرحيث) اختيارية
.الدعارة

استبدالللساموراى، ثمالمعاشاتنظاموتطبيقاإلقطاعىالطبقىالتقسيمإلغاءوكان
المادية، مماامتيازاتهممنللساموراىكاملشبهتجريدًايمثلبالمعاشاتالدولةسندات
منالسبعينياتشهدتهاضدهتمردبحركاتويقومونالجديدالنظاممنيتذمرونجعلهم
العشرةالساموراىمنالدولةبوظائفالتحقوامننسبةتتجاوزعشر، ولمالتاسعالقرن

الباقونالشرطة، أماأوالحديثالجيشبخدمةالتحقوا، أوبالتدريسبالمائة، فاشتغلوا
أنفاضطروابعضهمبنابهالفقر، وعضوالحرفوالتجارةبالزراعةبعضهمفاشتغل
.بهيقتاتونماعلىالحصولأجلمنالدعارةلبيوتبناتهميبيعوا

القضائىاإلصالح
،للمتقاضينجتماعىالاالمركزباختالفيختلفطوكوجاواعهدفىالقضائىالنظامكان

.المتخاصمينبينالتوفيقعلىالقضاةمهمةواقتصرت
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بتعديلالغربيةالدولإقناعمايجىحكومةمحاوالتأمامعقبةالنظامهذاووقف
تنسجلمالغربية، وماالتقاضىبنظمتأخذالالياباندامتماالمتكافئةغيرالمعاهدات
.الغربمنوالعلىقوانينها

الدولتتقبلهنحوعلىالقضائىالنظامإصالحعلىحريصةمايجىحكومةكانتلذلك
اختيار، ووقعالمعاهداتتعديلفىالنظرعندلهرعاياهاخضوععلىالغربية، وتوافق

باستخداميسمح، والالمحترفينالقضاةعلىيعتمدالذىالفرنسىالنظامعلىالحكومة
سيادة "لمبدأوليس" بالقانونالسيادة "لمبدأمحققًاكانالجديدالنظام، ولكنالمحلفيننظام

طريقعنللحكممؤكدًاجاءالنظامأن، فرغمالغربفىعرفمانحوعلى" القانون
ميدانفىاإلداريةالسلطةلصالحياتضوابطأوحدودًايضعلمأنه، إالالقوانين
الشعب، وإشراكاإلنسانبحقوقاالعترافعلىالقائمةالقانونسيادةتتحقق، فلمالتشريع

.الثانيةالعالميةالحرببعدإالعليهاواالقتراعالقوانينصياغةفى

رجالسلطةمنفيهاالفصلكانالتىالجزئيةالمحاكمالجديدالقضائىالنظاموتضمن
إداريةمحكمةأنشئت، كماالنقضومحكمةاالستئناف، فمحاكماألقاليممحاكمالشرطة، ثم

عدميعنىذلكفيها، وكانطرفًااإلداريةالسلطاتتدخلالتىالمنازعاتفىللبتخاصة
.المختلفةبدرجاتهالعادىللقضاءاإلداريةالسلطاتخضوع

بمعاونةالتجارىالقانونأعد، كمافرنسىخبيربمعاونة1880عامالعقوباتقانونوأعد
،1890عامالعقوباتقانونطبق، وقدالمدنىللقانونبالنسبةالحالوكذلكألمانىخبير

.1899عامفطبقالتجارىالقانون، أما1898عامالمدنىوالقانون

الحديثالجيش
التحدياتمواجهةعلىقوية، قادرةمركزيةحكومةإقامةأنمايجىنظامرجالرأى

المركزيةللحكومةبالوالءتدينقويةعسكريةأداةإقامة- بالضرورة -الخارجية، يتطلب
، ولكنهاحديثوطنىجيشتأسيسضرورةعلىالنظروجهاتاتفقتثموحدها، ومن

جاءواالذينالساموراىمنالجيشتكوينرأىمن، فهناكتكوينهطريقةحولاختلفت
رأىمن، وهناكالقديمالنظامتصفيةفىهامًادورًالعبتالتىالثالثالمقاطعاتمن

أصحاببينصراع، وبعدالعاماإلجبارىالتجنيدعلىيعتمدوطنىجيشإقامة
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اغتيالحدبلغووجودهممصالحهمعنللدفاععنيفًادورًاالساموراىفيهلعباالتجاهين
التجنيدقانون، صدرالوطنىالجيشلتكوينأساسًاالعاماإلجبارىللتجنيددعامن

.الجديدالجيشفىللخدمةأساسًا" الدمضريبة "منليجعل) 1873يناير (اإلجبارى

الزراعىاإلنتاجدرجةحسبالشبابمنمعينعدداختيارالتجنيد، يتمقانونوبموجب
سنواتأربعلمدة، يجندونوالثالثينالعشرينبينأعمارهمتتراوحأنالقرية، علىفى

معاملةأسلوبالقانونمتطوعًا، وحددالخدمةفىيستمرأنيشاءلمنبعدهايسمح
.التجنيدعلىاإلشرافمهمةوالبحريةالجيشبوزارةماليًا، وأناطالمجندين

مناألعظمالسوادمقاومةبسببالتجنيدقانونتطبيقواجهتالتىالصعوباتورغم
عام، وبحلولشأنذاتعسكريةقوةالجديداإلمبراطورىالجيش، أصبحلهالفالحين

نظامالساموراىالوطنية، وتقبلللخدمةالمجندينمنالجيشجنودجميعكان1883
أساسًااأللمانىالعسكرىالنظامكضباط، واتخذفيهبعضهمخدمعندماالحديثالجيش

.اليابانىللجيش

-السبيلهذافى -خطواتهاولكنحديثةبحريةقوةبإنشاءمايجىحكومةشغلتكذلك
الدولعلىتعتمداليابان، وكانت1872عامللبحريةخاصةإدارةوتيدة، فأنشئتكانت

العسكريةبخبرتهااالستفادةالحربية، وفىسفنهابناءفى- بريطانياوخاصة -األوروبية
.البحرية

بلغتحربيةسفينةعشرةسبعمن: الزمنبمروراليابانيةالبحريةالقطععددازدادوقد
60,87-قدرهابحمولةحربيةسفينةوعشرينثمانإلى) 1873عام (طنألف13حمولتها

)، وبحلول1894عام (اليابانية- الصينيةالحربقيامعندطوربيدزوارقطنًا، وأربعة
تامًا، ومعاستغناءاألجانبالمدربينعناستغنتقداليابانيةالبحريةكانت1882عام

العالميةالبحريةالقوىبينالثالثالمركزتحتلاليابانكانتاألولىالعالميةالحربنهاية
.الكبرى

، لمللوطنوالوالءالعامةالخدمةأساسعلىيقومالذىالحديثالجيشتكوينورغم
فيهاتربواالتىلألقاليمالوالءتعودواالذينوالضباطالجنودأذهانفىالمفاهيمتلكتستقر
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ليؤكد) 1882عام (إمبراطورىمرسومإصدارإلىماسةالحاجةجعلمنها، مماوجاءوا
-أيضًا -والضباط، وأكدالجنودبهايتحلىأنيجبالتىوالطاعةوالواجبالوالءمعانى

.اإلمبراطورخدمةفىخاصًادورًاالوطنىللجيشأن

الحديثالتعليم
قاعدةوالكنفوشيةالشنتولجعل- مايجىنظامقيامعند -التقليدينالمعلمينآمالانتعشت
لألمةالتقليديةالقيمإحياء- لهمبالنسبة -يعنىكانالذىالجديدالعهدفىالتعليمىالنظام

"التعليممكتب "علىلإلشرافالمعلمينهؤالءأحد، اختير1869عاماليابانية، وفى
التعليملنظامللبالد، وأساسًارسميةعقيدةالشنتوجعلنحو- عندئذ -تتجهالنيةوكانت

طريقاحترام " بأنهاالتعليمأهداف1870عامالصادراإلمبراطورىالمرسومفيها، وحدد
".اإلمبراطورىالبالطوخدمة .. اإلنسانيةالعالقاتبالنور، وتنقيةالممتلئاآللهة

طوكوجاوا، وأصبحتعهدفىنشاطهاتزاولكانتالتىالكنفوشيةالمدرسةفتحوأعيد
.والكنفوشيةالشنتويةللدراساتمركزًا

"والتنويرالتحضر "حركةدعاةتصدىنتيجةعقبيهعلىانقلبالمرجعىالتيارذلكولكن
التربويةاألفكاربتبنىإاليتحققالحديثةدولةإلىاليابانتحويلأنيرونكانوا، فقدله

وتطويعهاالغربيةالتربويةباألفكاراألخذلبث، وماالتطبيقموضعووضعهاالغربية
فتحالحاكمة، مماالنخبةمنالتقدمىالجناحواهتمامتأييدنالأناليابانىالمجتمعلحاجات
.الحديثالتعليمنظامإلقامةمصراعيهعلىالباب

الئحةاألمية، وجاءتنسبةخفض- بالضرورة -يتطلبالغربيةالمعارفإدخالوكان
العامللتعليمنظاماألمية، وإقامةمحاربةعلىالحكومةعزملتؤكد) 1872عام (التعليم
الناحيةمنذلككانوإن (تمييزدونجميعًااألطفالبهما، يلتحقدراسيتينمرحلتينعلى

إلىإضافةوالحسابوالكتابةاألجنبيةاللغاتيشملالتعليممجالأنالنظرية)، وأكدت
،التعليمإطارفىتدخلاإلنسانتهمالتىالمعارف، فجميعإلخ...والطبوالفلكالقانون

ثمانإلىالبالد، فقسمتالفرنسىالمنوالعلى- الالئحةحددتهالذى -التعليمنظامونسج
الخطةهذهابتدائية، ولكنمدارس110ومتوسطةمدرسة32منهاتعليمية، بكلمناطق

منمحدودًاعددًاإال- مايجىعصرمطلعفى -الحكومةتنشئالنور، فلمترلمالطموحة
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الخاصةالجهودعلىيعتمد- معظمهفى -التعليمواالبتدائية، وكانالمتوسطةالمدارس
).عندنابالكتاتيبالشبهقريبةكانتالتى (المعابدومدارسالبيوتفى

الغربية،التربويةاألصولوفقمدربينمعلمينإلىيحتاجالحديثالتعليمنظامكانولما
بالمدارسللعملالمعلمينإلعدادأمريكىخبيربمعاونةللمعلمينمدرسةأنشئتفقد

الوسائلمنوغيرهاوالعيناتالنماذجاستخدامعلىيؤكدالخبيرذلكالحديثة، وكان
كاملجيلبه، فتأثراليابانيينتالميذهإلىاألفكارتلك، فينقلالتعليمعمليةفىالتعليمية

.المعلمينمن

تغطيةعبء-الضرائبدافعىمناألكبرالقطاعيمثلونكانواالذين -الفالحونوتحمل
يدفع، ولمالتعليمنفقاتمن% 90الحكومةتحملت، فقدالحديثالتعليمىالنظامتكاليف
إتاحةذلكمنالقصددراسية، وكانرسومشكلعلى% 10سوىالتالميذأمورأولياء

تأثرتالحديثة، وقدالمدارسفىالعلملتلقىالنبالءأبناءمناألعظمللسوادالفرصة
.األمريكىبالنظاماالبتدائيةالمدارسفىالدراسةبرامج

يدخلمدينةلمجلسيخضعمحافظةكلفىالتعليم، فأصبح1879عامالتعليمنظاموعدل
اإللزامىالتعليممدةوتحددتالتعليميةاألبنية، وصيانةالمدارسإقامةاختصاصهفى

.دراسيةسنواتبأربع

إلىأدت، بلالحديثالتعليمنظامدعائمتقويةعنعجزتاإلصالحاتلكتأنغير
تدمجهاأوالمدارسبعضتغلقكانتالمحليةالتعليممجالسألنالمدارسعددصإنقا
.الفالحينكواهلتثقلكانتالتىالتعليمنفقاتمنللحدالبعضبعضهافى

إعطاء، معالتعليمنظامعلىسيطرتهاالمركزيةالحكومة، استعادت1880عاموفى
التعليممدة، وأصبحتالمدارسعلىاإلشراففىالصالحياتبعضالمحافظات
.دراسيةسنواتثالثاإللزامى

الصبغةمنللتخفيفمضنيةجهودعشر، بذلتالتاسعالقرنمنالثمانينياتوخالل
،اليابانيينمنلبراليونألفهاالتىالدراسيةالكتبالدراسية، فألغيتللمناهجاللبرالية
والثقافيةجتماعيةالا، والقيمالقومىالتاريخعلىركزتأخرىكتببهاواستبدلت
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ذلكلإلمبراطور، وكانالوالءفكرةعلىوالشنتوية، وأكدتالكنفوشيةمنالمستمدة
تلكخاللاالرتفاعفىآخذًاكانالذىالمتطرفالوطنىالشعورلمداستجابةالتغيير
.الحقبة

وكانالمدارسإلدارةالضباطبعضالعسكرية، واختيربالصبغةالعامالتعليمفاصطبغ
الثكناتفىالجنودبحياةالشبهقريبةحياةداخلية، ويحيونمدارسفىيقيمونالطالب
".الطاعة، والصداقة، والكرامة: "التعليمشعاروأصبح

،األمريكىالتربوىبالفكرالتأثير، اختفىالتعليمنظامفىالمرجعىاالتجاههذاعلوومع
تؤمنالخلفية، وكانتالجوانبعلىتركزتالتىاأللمانيةالتربيةبأساليباالهتماموبدأ
.والخطأالصواببينالتمييزعلىالقادرةالمستنيرةاإلدارةخلقالتعليمهدفأن

القيم، وإحياءالغربمناالقتباسعنبالكفالمنادينأصواتالتيارلهذانتيجةوارتفعت
.1890عامصدرتالتىالتعليمالئحةعلىاألثرأبلغكلهلذلكالقديمة، وكانالفلسفية

إلىبناتخمسمنبعثةخاصًا، فأوفدتاهتمامًاالبناتتعليممايجىحكومةوأولت
، لتعليم1872عامبطوكيوللبناتمدرسةأولافتتحتاألمريكية، كماالمتحدةالواليات
.جتماعيةالاأصولهنعنالنظرعامًا، بغض14-7بينأعمارهنتتراوحالالتىالبنات

اللغةلتعليمللبناتكليةأول، وأسست1882عامنشاطهاللبناتثانويةمدرسةأولوبدأت
طبكليةبتأسيس- يابانيةطبيبةأول -يوشيوكايايوىقامت، كما1900عاماإلنجليزية

ولكن" للبناتاليابانكلية "افتتحت) 1901 (التالىالعام، وفىذاتهالعامفىالنساء
قبلت، عندمامايجىعصرانتهاءبعدإالالبناتأمامأبوابهاتفتحلماليابانيةالجامعات

.1914عامالتجربةسبيلعلىطالباتثالثاإلمبراطوريةطوهوكوجامعة

تعليميةمؤسساتثالثاندماجمن" اإلمبراطوريةطوكيوجامعة "، أنشئت1877عاموفى
صدوربعدإالمستقلككيانالجامعةتبرزطوكوجاوا، ولمعصرأواخرفىقائمةكانت

،، والهندسة، والعلوم، والطبالحقوقكلياتتضم، فأصبحت1886عامالجامعةالئحة
جامعتينتأسيس، ورغم1897عام" اإلمبراطوريةكيوتوجامعة "افتتحت، ثمواآلداب
،1907عامسنداىفىطوهوكوجامعة (مايجىعصرمناألخيرةالسنواتفىأخريين
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فىالجامعىالتعليمتتصدرطوكيوجامعةظلت) 1910عامكيوشوفىفوكوأوكاوجامعة
اإلداريةبالكوادرمدهاعلىالدولة، وعملتأهدافلخدمةالعلمىنشاطهاالبالد، موجهة

.والفنية

على، والحرصالغربعنالحضارىالتخلففجوةتجسيرفىالرغبةكانتوهكذا
أسسحددتالتىهى، اليابانعلىإرادتهيفرضأنبهااستطاعالتىالقوةمفاتيحامتالك
القضائى، واإلصالحجتماعىالاواإلصالحاإلدارىاإلصالحشملتالتىالنهضةدعائم
للنهضةالزاويةحجرشَكلحديثتعليمىنظامبناءذلك، وصاحبالحديثالجيشوإقامة

أهدافهاتحقيقفىالنهضةلنجاحالماديةالعواملوفرتاقتصاديةقاعدةعلىقامتالتى
.التالىالفصلفىسنرىمانحوعلى



حامدعباسرءوفالحديثةاليابانيةالنهضة

26www.RaoufAbbas.org

الوطنىقتصادالابناء - الثانىالفصل
المواردالجديدللنظاموفرتقتصاديةاقاعدةعلىالحديثةاليابانيةالنهضةرتكزتا

جانبالحديثة، وكانالدولة، ومؤسساتالتعليمىالعسكرية، ونظامهقوتهلبناءالالزمة
منعليهأدخلماطوكوجاوا، ولكنعصرعنموروثًاقتصاديةالاالقاعدةتلكمن

.الوطنىقتصادالاويدعمالحديثقتصادىالاالبناءفىيندمججعلهإصالحات

الفرديةالملكيةحقإقرارمايجىحكومةأدخلتهاالتىاإلصالحاتمقدمةفىوكان
.الماضىمنالموروثةالقيودمنالزراعية، وتخليصهلألرض

تحرر، فقدالسبيلهذافىخطوةأول) 1871أغسطس (اإلقطاعإلغاءقرارصدوروكان
علىالكاملةبالحقوق- النظريةالناحيةمن -يتمتعون، وأصبحوااإلقطاعمنالفالحون
،العامنفسمنسبتمبر، وفىبذلكصرحقانونىنصيصدرلمالزراعية، وإنحيازتهم

الفالحباستطاعة، وأصبحيزرعهالذىالمحصولاختيارفىالفالحيدإطالققرارصدر
من- غالبًا -تمكنهالالماديةظروفهكانت، ولمااألرضبضمانيستدينأنالصغير

حقوقتراكمت، وبذلكللديونوفاءللمصادرةتتعرضكانتأرضه، فإنالدينسداد
مجردإلىالفالحينصغار، وتحولالمرابينمنالفالحينأثرياءأيدىفىالملكية

أوضاعتدهورعلىساعداألطيانلضرائبجديدنظام، ووضعلألرضمستأجرين
.كبارهملصالحالفالحينصغار

لألرضالفرديةالملكيةدعمنحواالتجاهفىبالفعلتتحركالتاريخعجالتكانتلقد
مثلشهدتالتىالبالدمنبلدكلمحدودة، وفىأيدىفىتركزهاعلىوالعملالزراعية

أوصغيرًامالكًاأولألرضحائزًاكانسواء -البسيطالفالحالحركة، كانهذه
الفالحمصيركان، هكذاالعجالتتلكتحتأشالءتتمزقالتىالضحيةهو- مستأجرًا
.الرأسماليةصوبيتحركبدأمجتمعفىاليابانى
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،عليهمتراكمتالتىالحكوميةالضرائبسدادعنلعجزهمأمالكهمالفالحينصغاروفقد
منالثمانينياتعقد، وشهداألرضبضمانعليهاحصلواالتىالديونسدادعنوعجزهم

، وترتبكبارهمإلىالمالكصغارمنالزراعيةالملكياتانتقالذروةعشرالتاسعالقرن
،الزمانمنالعقدذلكخاللاليابانىالريفشهدهاإليقاعسريعجتماعىاتطورذلكعلى

إلىنزحأوالمنزليةالصناعةنحواتجهالعمالةفىكبيرفائضوجودإلىذلكأدىفقد
.خاصةمهارةتتطلبالالتىاألعمالفىللرزقالتماسًاالمدن

الصناعيةالمشروعاتأصحابلبعضمشجعًاالريفيةالعمالةفىالفائضهذاوجودوكان
منالمنزلية، واالستفادةالصناعاتلتنشيطالريفنحوبمشروعاتهماالتجاهعلىالصغيرة

حكومةأدخلتهالذى –الزراعىاإلصالحساعدالعاملة، وبذلكاأليدىورخصوفرة
،سمالىأالرللتطوراألساسيةالشروطمنشرطًاتعدالتىالعملسوقخلقعلى- مايجى
،المعدمينالفالحينمنالعاملةاأليدىفىالكبيرالفائضبذلكالعملسوقنشوءفارتبط

األيدىلتلكالحديثةالصناعةامتصاصولكناألطيانمنلضئيلةاالمساحاتمالكومن
،الريففىراكدًاالعمالةفىالفائضهذاالوئيد، فظلتطورهانتيجةبطيئًاكانالعاملة

فائض، أخذمايجىعصرأواخرمعًا، وفىواألجورالمعيشةمستوىهبوطإلىأدىمما
العامليننسبةخفضتنالحديثة، واالصناعةعلى- تدريجيًا –يزحفالريفيةالعمالة

عامالسكانمن%58إلىمايجىعصربدايةعندالسكانمن% 80نحومنبالزراعة
1913.

الزراعةأولت، فقداألطيانضرائبمنالماليةمواردهامعظمتستمدالدولةكانتولما
النمطعلىحديثةصناعةإقامةعلىفيهتعملكانتالذىالوقتنفسفىخاصًا، اهتمامًا
االتجاه، وكاناألراضىواستصالحالزراعةلتطويركبيرةجهودًاالدولة، فبذلتالغربى
 –الزراعةمنالقومىاإلنتاجزيادةفىيستهدفمايجىلحكومةالزراعيةللسياسةالعام

والصناعةالخارجيةالتجارةلخدمة- الجديدةالنقديةالمحاصيلزراعةمنوخاصة
بنسبة1912-1878بينفيماالزراعىاإلنتاجزادلذلكسواء، ونتيجةحدعلىالمحلية

سنويًا، وزادت %2و7قدرهنموبمعدلأىالفترة، بدايةعندعليهكانعما% 121
%.117بنسبةالعملالفترة، وإنتاجيةتلكخالل% 76بنسبةاألرضإنتاجية
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، ألنمايجىحكومةتبنتهاالتىالتصنيعسياسةعبءالزراعىاإلنتاجقطاعحملوقد
المشروعاتوأصحابالتجاريةللبيوتاتسخيةماليةمعوناتتدفعكانتالحكومة
قيامعنفضًال، هذاالصناعىاالستثمارفىالمساهمةعلىلهمتشجيعًاالحديثةالصناعية
ماليةمواردتطلبالهامة، مماوالعسكريةراتيجيةاإلستالصناعاتبتأسيسالحكومة

علىالملقاةالضريبيةباألعباءاألراضىمالكالزراعة، فضاققطاعبالكاملتحملها
حتياجيةالاالفالحينحركةعلىذلك، وانعكسالعيششظفالفالحونعانى، كماعاتقهم

.مايجىعصرمناألولينالعقدينفىوخاصةوالثورية

التجارىالمالرأسأمامالنموفرصةوإتاحةبالتصنيعالخاصةالدولةسياسةكانتوإذا
إلىيدفعناذلكالحركة، فإنتلكبواعثأقوى، منالريفىوالمجتمعالزراعةحسابعلى
أقامتهالذىقتصادىالاالنظامفىويةاالزحجركانتالتىالسياسةتلكعلىنظرةإلقاء

.مايجىحكومة

المصرفىالمالرأس
التصنيعنحواالتجاهفىاليابانىقتصادالاتطويرعلىالعزمتعقدمايجىحكومةكانت
الغربيةالدولحققتهما- قليلةسنواتفى –تحققأن، وتريدالرأسمالىالطريقعلى

إلىيحتاجالعريضةاآلمالتلكتحقيقكان، ولماالزمانمنالقرنينحوالىفىالمتقدمة
والنقدى،المالىالنظامالحكومةأصلحتالكفاءة، فقدمنعاليةدرجةعلىماليةقاعدة

البيوتإلىببصرهارنتالزراعية، ثماألطيانضرائبمنثابتةمواردلنفسهاوضمنت
تلكتقدمهاالتىاالئتمانيةالتسهيالتضمانعلىوتعملتنظمهاالمالية، فراحتالتجارية
عنالمتاحالمالرأستركيزومحاولةالنقدسوققواعدتثبيتعلىعملت، كماالبيوت
التى –التجارةوزارةووضعت،المصرفيةوالشركاتالتجاريةالشركاتتكوينطريق

.الدولةبحمايةتستظلأنلها، يضمنالشركاتلتلكنظامًا- 1869عامتأسست

ديونبسدادالدولةالتزامقوتهامنقوية، زاددفعةالخاصالمالرأسبذلكونال
المالرأسإلىالمالية، وانضمالبيوتمناقترضتهاقدكانتالتىالقديمةالمقاطعات

سنداتبهااستبدلوامعاشاتعلىحصلواالذينالساموراىفىتمثلجديدوافدالخاص
المصرفىالعملنحوالقوة، اندفعأسبابالخاصالماللرأساكتملتإذاالدولة، حتى
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المالرأسعلىالسبققصبيحرزالمصرفىالمالرأسلالستثمار، وظلكسبيل
أصحابمركزتدعموبذلك) 1894- 1893 (اليابانيةالصينيةالحربقيامحتىالصناعى
سياسةالمالرأستركزعلىساعدوقد) zaibatsuبالماليينعرفواالذين (المصارف
، وساعدلهالنموظروف، وتهيئةوتشجيعهالمالرأسحمايةاستهدفتالتىالحكومة

الحكومة، وحاجةالمالرأستراكملمستوىالنسبىالهبوطالمالرأستركزسرعةعلى
فىالمساهمةالشركاتنظامالحديثة، وإدخالالصناعيةالمشروعاتفىللبدءاألموالإلى

.المالرأستركيزضرورةمناألجنبيةالدولمنافسةتقتضيه، وما1869منذاليابان

البالدمنتجاتمنافسةعلىالقدرةحدبإنتاجهاتبلغأنالحديثةالصناعةاستطاعتوحينما
االتحادات (الكارتالتالخارجية، تكونتوالسوقالمحليةالسوقفىاألوروبية

الثمانينياتفىالنسيجصناعةفىحدثالصناعة، مثلماتلكعلىللسيطرة) االحتكارية
المالرأسعادةجرتفقد،فريدًانسيجًااليابانىالمالرأسيعدالالصددهذاوفى

عندالصغيرة، وخاصةاألموالرءوسابتالعطريقعنالنموعلىالغربفىالكبير
.تضخممنيصحبهاوماقتصاديةالااألزماتوقوع

السمةهوالصغيرةاألموالرءوسابتالعطريقعنالكبيرالمالرأسنمووكان
كبرى،ماليةبيوتأربعةكونواالذيناليابانفى) الماليينأو (للزايباتنسوالبارزة
المنافسةعلىقدرةمنلديهاتوافربماالرأسماليينكبارمنالمحدودةالحقبةتلكوتسلحت

ظلوالتجارى، وإنالصناعىوالقطاعينالمصارفعلىهيمنةخاللمنالمتكافئةغير
.الحصينحصنها- مايجىحكومةدعمتهالذى -المصرفىالعمل

التىالصناعيةالمشروعاتبهاتقيمالتىالقروضللحكومةتقدمالمصارفوكانت
،التمويلإلىالحاجةمنالصغيرالمالرأسعانىكبيرة، بينمااستثماراتتتطلب
الصغيرةاألموالرءوسكانتكبيرة، لذلكبفوائدالمصارفمناالقتراضإلىواضطر

المالرأسيعفالتىالمجاالتفىالكبيرةالمالرأسموائدفتاتعلىالحياةتفضل
، والحرير، والخمور،الخزف: مثلالتقليديةالصناعاتولوجها، وخاصةعنالكبير

مرورمع -األجنبية، ولكنالمنافسةعنبعيدةكانتالتىالبسيطةالغذائيةوالصناعات
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والتورطالمصارففخفىالوقوعمنالتقليديةالصناعيةـتآالمنشتلكتسلملم- الزمن
.االستدانةفى

الصناعىالمالرأسعن- الغالبفى -منفصًالالمصرفىالمالرأسكانحينوعلى
المالرأسالرأسمالية، مرنمومراحلمنالمرحلةهذهشهدتالتىالبالدمنالكثيرفى

، وماالتصنيعحركةالدولةبدأـت، فقداالختالفتماممختلفةبظروفاليابانفىالصناعى
منمحدودلعددالحكومةسلمتهاأقدامها، حتىعلىتقفالجديدةالصناعةكادت

، وتسهيالتللبيعمتواضعةشروطالكبرى، مقابلللمصارفالتابعةالخاصةالشركات
، ولكنالصناعيينالرأسماليينمنجديدةطبقةاليابانفىتظهرلمللسداد، ولذلكمناسبة
الربوى، وتحولهماالمالورأسالمصرفىالمالرأستقويةالظاهرةهذهعلىترتب

.صناعيةرأسماليةإلى- جزئيًا-

اإلستراتيجيةالصناعات
احتكارية،صناعةفهىفريد، طابعذات- مايجىعصرفى -اليابانيةالصناعةكانت
تلكاإلستراتيجيةبالصناعاتالدولة، ونعنىلهيمنةمنهااإلستراتيجىالقطاعيخضع

خاصةأهميةذاتسلعًاتنتجالتىتلك، أوالحربىبالمجهودالصلةذاتالصناعات
المادىودعمهاوحمايتهاالحكومةبتشجيعتحظىثم، ومنالصادراتألسواقبالنسبة
.الخارجيةاألسواقفىاألخرىالبلدانبضائعمنافسةوجهفىالصمودتستطيعحتى

للشرطةحديثقوى، ونظاموطنىجيشإقامةعلىجهودهامايجىحكومةأوقفتفقد
الفالحينوانتفاضاتالساموراىتمردفىممثلةالداخليةالتحدياتمواجهةتستطيعحتى

يدعلىللصينحدثماأنوخاصةاألجنبىالتدخلخطرفىممثلةالخارجيةوالتحديات
.العصرذلكفىاليابانحكامأذهانفىماثًالكاناالستعماريةالقوى

علىدربتعسكريةقوةنواةعليهاالسابقالعهدعنورثتقدمايجىحكومةكانتوإذا
تزويدهاتضمنالتىالماديةالمقوماتإلىتفتقركانتالقوةتلك، فإنالفرنسىالنسق
، ولذلكالحديثالنقلونظامالحديثةالصناعةخاللمنإالتتوافرالوالتىوالعدة، بالعتاد

أنوخاصةالملحةالعسكريةالحاجاتسدأجلمنللتصنيعخطةوضعمنالبدكان
بالصناعاتاالهتمامكانثم، ومنمايجىعصرمطلعفىأساسيةكانتاألمنقضية
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صناعات- للحكومةبالنسبة -أصبحتالتىوالتعدينالهندسيةوالصناعاتالثقيلة
للتحدىاستجابةطوكوجاواعصرأواخرفىبدأـتقدنواتهاكانتستراتيجية، وإنإ

.الغربى

الحربيةالصناعاتإقامةفىالريادةوتشوشو، فضل، وهيزنساتسوما، : لمقاطعاتفكان
صناعةلخدمة) هيزنمقاطعة (ساجابمدينةالحديدلصهرحديثفرنأولالحديثة، فأقيم

المدافعصناعةبدأتقدالمقاطعةتلك، وكانت1852عامإنتاجه، وبدأ1850عامالمدافع
بعد -الحديثةالحديدأفران، وأقيمتسنواتبعشرالتاريخذلكقبلالهولندىالطرازعلى
طوكوجاواحكومةأقامت)، كذلك1855عام (وميتو) 1853عام (ساتسومافى- ذلك

فىالمدافعصبمصنعإنشاءفىالعمل)، وانتهى1853عام (للحديدحديثًامصنعًا
ذلكإنتاجمنبالمدافعسفنستتجهيزمنالمقاطعةتلك، وتمكنت1854عامساتسوما
كلهذلكتم، وقدالمدافعلصبمصنعًاميتومقاطعةأقامتكذلك) 1857عام (المصنع

ودونالذاتعلىوالخطأ، باالعتمادالتجربةوبطريقالهولنديةالكتبإلىبالرجوع
.أجانببخبراءاالستعانة

مصانعأقامتكماتجاريةسفينةببناءطوكوجاواحكومةقامت1857عاموفى
إنجازهاالفرنسية، فتمبالخبرةباالستعانةالسفنلبناءللحديد، وترسانةالشهيرةيوكوسوكا

الجديدةللسلطةبتسليمهاالفرنسىالمقاولوالتزم) طوكوجاواسقوطبعد (1871عام
عصرقبلبدأتقداليابانفىاإلستراتيجيةالصناعاتنواةكانتوهكذا) مايجىحكومة(

.الغربىالتحدىبمواجهةتتصلألسبابمايجى

علىوعملتعليها، فاستولتالسابقالعهدعنالمشروعاتهذهمايجىحكومةوورثت
، واستخدمتوالتعدينالثقيلةالصناعاتمجالفىالعملتتصدرفأصبحتتطويرها
مركزًاأقامتواإلنتاجية، كماالفنيةالكفايةمستوىلرفعاألجانبمنمدربينالحكومة

علىالحكومةاستولتأوساكا، كماترسانة، وأنشأتالمدافعصناعةعلىللتدريبخاصًا
المدارسالحكومةالقديمة، وأنشأتللمقاطعاتكانتالتىالسفنبناءترساناتبعض

المدارسلتلكالصناعية، واستخدمتالمؤسساتلتلكالكوادرإلعدادوالفنيةالهندسية
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دراستهمإلتمامالخارجإلىالطالبمنالمبرزينأوفدت، كمااألجانبمنمعلمين
.الهامةالصناعاتبتلكللعملالالزمةالخبرةواكتساب

جميععلى، فاستولتالتعدينبصناعةيتصلفيماالدربنفسعلىالحكومةوسارت
كبيرًاجانبًاالقديمة، وباعتوالمقاطعاتالسابقةالحكومةلحسابتداركانتالتىالمناجم

تولتالمناجمتلكمنعشرةنحولنفسهالديها، وأبقتوةظالخذاتالماليةللبيوتمنها
، واستخدمتالخاصللقطاعبدورها، باعتهاأقدامهعلىإنتاجهاوقفإذاإدارتها، حتى

.الهامةالصناعةتلكإنتاجزيادةعلىللعملاألجانبالخبراءالحكومة

ركزتالتى، مايجىحكومةجهودبفضلكبيرةبسرعةوالمواصالتالنقلقطاعوتطور
السوقللبالد، وخدمةالوطنيةالمصالحبحمايةالرتباطهالقطاعهذاعلىاهتمامها
هو (اليابانفىبناؤهيتمحديدىخطأولحركتها، وكانوتنشيطنظامهابتوسيعالوطنية

كاد، ومابريطانىبقرضبإنشائهالدولة، عنيتحكومىخط) يوكوهاما- طوكيوخط
يفوقالقطاعذلكفىالخاصالمالرأسحجمكان، حتىنهايتهيبلغعشرالتاسعالقرن
عامالحديديةالسككبتأميمقامتأنلبثتماالحكومة، ولكنالحكومىاالستثمارحكم

التأميممنالهدف، وكانالخاصالقطاعبيدالضيقةالحديديةالخطوط، وتركت1906
عقدالبالد، وتمانحاءجميعلتغطىالشبكةتوسيعفىالحديديةالسككعائداتاستخدام
الشركاتتملكهاكانتالتىالخطوطلشراءالالزمةاألمواللتوفيروطنىقرض

.الخاصة

إنشاءجاء، فقدالوطنىالمالرأسمصالحعلىاإلستراتيجيةاالعتباراتتغلبتوبذلك
تغليبصدى، ونجداألولىبالدرجةالحربىالمجهودلخدمةالجديدةالخطوطبعض

التليفونات  (السلكيةبالمواصالتيتعلقفيمابوضوحيتردداإلستراتيجيةالمصالح
خطوطمدعاتقهاعلىتأخذأنالخاصةالشركاتبعضاقترحتفعندما) والتلغرافات

اعتراضهوبرر) 1872أغسطس2 (ذلكعلى" الدولةمجلس "، اعترضوالهاتفالبرق
نظامأنالخطوط، كماتلكعبرتتمأنالبدالتىالحكوميةاالتصاالتسريةبضمان

يجبخاصة، ولذلكأهميةيكسبهمماالخارجىبالعالماليابانيربطالسلكيةالمواصالت
.حكوميًامرفقًايكونأن
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استثمارًا- الجمهورتخدمالتى -الداخليةالهاتفيةالخدمةجعلفكرةطرحتوعندما
للجمهور،الخدمةتلكمدعاتقهاعلىوأخذتالفكرةالحكومةرفضت) 1899 (خاصًا

.الهاتفيةالخدمةلتنظيملوائح- التالىالعامفى -وأصدرت

ماكلفىالحساسيةمنكبيرةدرجةعلىمايجىعصرفىاليابانحكامكانوهكذا
والنقلالحربيةالصناعاتيضعواأنعلىاإلستراتيجية، فحرصوابالنواحىيتصل

زيادةمنذلكعلىيترتبماورقابتها، رغمالدولةإدارةتحتالسلكيةوالمواصالت
الذىالزراعةقطاععلىالضريبيةاألعباءزيادةإلىأدىمماالحكومىاإلنفاقأعباء
بقاءالحكومةضمنتالحديثة، وبذلكالدولةمؤسساتبناءعبءيتحملأنعليهكان

رأسبيدتركهاعنتنشأأنيمكنالتىالضغوطعنبمنأىاإلستراتيجيةالصناعات
.للخطرالقومىأمنهايعرضقدمماواألجنبىالوطنىالمال

الخاصللقطاعالدولةرعاية
نقيضعلى -لنفسها، بلالصناعىاإلنتاجاحتكرتالحكومةأنيعنىالذلكولكن
بدأتها،التىالصناعيةالمشروعاتمنالعديدالخاصالماللرأسالحكومةقدمت- ذلك

ملكيةنقل (لقانونتطبيقًاالبيعطريقعنالخاصةالشركاتإلىملكيتهابنقلفقامت
الناستشجيعالحكومةهدفأنعلىنصالذى1880فبراير5فىالصادر) المصانع

.األمةثروةلزيادةالصناعةفىاالستثمارعلى

إلى) اإلستراتيجيةغير (مصانعهابيعإلىالحكومةدفعالذىالرئيسىالسببأنغير
علىعبئًاتشكلجعلهامماللخسارةوتعرضهاإدارتهافىالفشلالخاصة، هوالشركات
التىقتصادىالااالنكماشسياسةمنجزءًاالتصرفهذاللدولة، وكانالعامةالخزانة
،للبيعوالمناجمالمصانعتلكطرحتعندما، ولذلكالتضخملمعالجةالدولةإليهالجأت

زهيدةبأسعارللبيعتطرحهاالحكومةجعلمحدودًا، مماشرائهاعلىاإلقبالكان
لرأسمستترةحكوميةمعونةبمثابةالمشروعاتتلكبيعمريحة، فكانسدادوشروط

اهتمامًاالخاصالقطاعأبدى، لماالمسلكهذاالحكومةسلوك، ولوالالخاصالمال
الحقيقيةالقيمةعنتعبربأسعار- خسائرتحققكانتالتى -المشروعاتتلكبامتالك

جديدةاستثماراتبإضافةوالمناجمالمصانعتلكاشترتالتىالشركاتألصولها، وقامت
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نواةإلىالمشروعاتتلكالحكومة، وحولتمنبشرائهاقامتالتىاألصولإلى
.اليومحتىباقيةزالتالضخمةصناعيةإلمبراطورية

ولكنقتصاديةالاالحريةمننوعًاالحكوميةالصناعيةالمشروعاتبيعسياسةحققتوقد
ممارسةفىقدمًاتمضىأنتستطيعالالخاصةالصناعيةالمشروعاتأنأيقنتالحكومة
يعدالحكوميةالمشروعاتبيعفىالتساهلكانمساعدتها، وإذاتنالأندوننشاطها

االستثماراتتشجيعبه، قصدالصناعىالخاصللقطاعالمباشرةغيرالمعونةمننوعًا
كانللصناعةوالمعوناتالتشجيعمنالمزيدقدمتالحكومةالخاصة، فإنالوطنية
يخدماآلخربعضهاكانحينالدولة، علىمصالحتخدممعينةخطةوفقيسيربعضها

.الحديثةاليابانيةالصناعةروادمنحفنةمصالح

الحكومةحرصأهمهااليابانية، ولكنللصناعاتالحكوميةالمساعدةأشكالوتعددت
السوقكانتإنتاجها، فقدمنكبيرجانببشراءالصناعاتتلكتدعيمعلىاليابانية
الصناعةتلكدامتالقطنية، ماالمنسوجاتصناعةإنتاجاستهالكعلىقادرةاليابانية
التقليدية،للصناعاتبالنسبةالحالكانتاألجنبية، وكذلكالمنسوجاتمنافسةعلىقادرة
مثلوالكيماويةالكهربيةللصناعاتبالنسبةاالختالفتماميختلفكاناألمرولكن

الخاصةالمشروعاتكانتوالجلود، حيثوالزجاجوالورقوالطوباألسمنتصناعة
كانواالناسأنإنتاجها، وخاصةتصريفمشكلةمنتعانىالصناعاتبتلكالمستقلة
أقلكانتاحتياجاتهمأن، كماقبلمناستخدامهايعتادوالممواداستهالكعنيحجمون

هذهذقلتنالحكومةمشتروات، وجاءتالصناعاتلتلكالكبيراإلنتاجتستوعبأنمن
،1895عامعلىالسابقةالحرجةالسنواتفى، وخاصةمحققإفالسمنالمشروعات

لسد، والورقالجيشاحتياجاتلتغطيةالجلودإنتاجمعظمشراءعلىالحكومةفأقبلت
والمنسوجاتالعمرانيةلمشروعاتهاوالزجاجوالطوباإلدارية، واألسمنتاألجهزةحاجة

.للجيشوالبطاطينالعسكريةالبزاتلصنعالصوفية

المختلفةاحتياجاتهاتوريدمهمةإسنادفىعليهاالسابقالنظامأثرمايجىحكومةواقتفت
أنالحكومةتحاولخيالية، ولمأرباحًايحققونهؤالءجعل، ممابعينهمموردينإلى

حديثة، وكانصناعيةمشروعاتفىتستثمراألرباحتلكدامتماأرباحهممنتنقص
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الصناعةأساطين- الوقتنفسفى -الحكومة، هممعهمتتعاملالذينالموردينكبار
.الحديثةاليابانية

الصناعاتبهحظيتمانحوعلىالحكومىبالدعمتحظلمالخفيفةالصناعاتولكن
منمالىدعمأىالحريروصناعةالقطنونسجغزلصناعةتنلوالثقيلة، فلمالهندسية
التاريخذلكعلىالسابقةالحقبةفىنالتهاالتىالمساعدات، وحتى1884عامبعدالحكومة

أمامالمجالالفنية، وإفساحالمعرفةنشرعلىالدولةدورالقيمة، واقتصرضئيلةكانت
المنسوجاتضدالوطنىالشعورإثارةطريقعنالمحليةالسوقفىالوطنيةالمنسوجات

معاونةعنغنىفىوجعلهاالوطنيةالمنسوجاتسوقدعائمتثبيتإلىأدىممااألجنبية
الخفيفة،الصناعاتوترفيهتشجيعفىالدولةأداةواألسواقالمعارضالحكومة، وكانت

.األجنبيةاألسواقغزتالتىاليابانيةالسلعمقدمةفىالمنسوجاتأصبحتأنلبثتوما

عنسواء -مايجىحكومةسياسةبفضلالصناعىالنشاطأصابالذىالرواجأنغير
الحكومةتول، فلموالعمالالعملحسابعلىتم- المباشرغيرأوالمباشرالدعمطريق

علىالعمالعاناهالذىالجورعن، وتغاضتوشروطهالعملظروفلتحسيناهتمامها
أنوجدتما، بعدوأنينهمشكواهمسماععنآذانها، وأصمتاألعمالأصحابأيدى
ذلككانولوتتحققأنيجب" قوميةضرورة "الوطنىالماللرأسالتراكمفرصةإتاحة
.اليابانيةالعاملةوالطبقةالعملحسابعلى

ىقتصادالاالنمو
حققتهالذىقتصادىالاالنموعلىنظرةنلقىأن- تقدمماضوءعلى -المناسبمنولعل

البلدذلكإلىاألنظارلفتتالتىالتجربةأثمرتهماعلىلنقفالنهضةعصرفىاليابان
.حسابألفلهايحسبقويةدولةإلىمهمشكيانمنوحولته

قتصادىالاالنموتقسيمعلىلليابانقتصادىالاالتطوربدراسةالمعنيونالباحثونيتفق
:مراحلثالثإلى

-1868 (بينوتقع" االنتقالفترة "تسمىالتىالفترةوتشمل: األولىالمرحلة1.
).1905- 1886 (الحديثقتصادالابناءوبداية) 1885
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).1925- 1905 (الحديثقتصادىالاالبناءوتشمل: الثانيةالمرحلة2.
الحرببعدالحديثقتصادىالاالبناءوإعادةاالنتعاشوتشمل: الثالثةالمرحلة3.

الوقتفىكبرىقتصاديةاقوةإلىاليابانتحولإلىوتمتدالثانيةالعالمية
.الحاضر

بدايةمع" قوميًاهدفًا "أصبحمنذالحديثقتصادىالاالنموفتمثلاألولىالمرحلةاما
اإلنتاجأنإلىيشيردليلثمةوليس) 1905 (عمليًاتحقيقهبدايةكانتحتىالعصر
خالل -الضروريةالحاجاتسدحدودفىحتى، أوسريعبمعدليزيدكانللفردالحقيقى
كبيرة، وفىبمعدالتيتزايدوالمالسكانأنكما- عشرالتاسعالقرنمناتيالستين

علىالقادرينالسكانمن% 80- 70بينيتراوحماكانالقرننفسمناتيالسبعين
نصيب، وكانالقومىاإلنتاجمن% 65نحوالزراعةبالزراعة، وقدمتيشتغلونالعمل
عشرالتاسعالقرنسبعينياتأوائلسنويًا، وفىينابعشرينيقدرالقومىاإلنتاجمنالفرد

.السلعىاإلنتاججملةمن% 30نحوالصناعىاإلنتاجقيمةبلغت

واعتمدتقتصاديةالااألوضاعفىنسبىبثباتتتسم) 1876-1868 (الفترةوكانت
االستفادةوطرقبالموارديتعلقفيماالقديمالنظامعنورثتهاالتىاألصولعلىالحكومة
الموارداستغاللفىهامًادورًاالمحلىاإلنتاجوزيادةاألجنبيةالقروضلعبتبها، كما
.المتاحة

المالىوالمركزالنقدىالنظامعلىأثرها) 1881- 1876 (المالىالتضخملسنواتوكان
إدخالعلىأثرمن) 1885- 1881 (قتصادىالااالنكماشلسنواتكانماللبالد، بقدر

جريئةمحاولةاالنكماشسياسةكانت، فقداليابانىقتصادالابنيةعلىاألساسيةالتغيرات
يمثل- عندئذ -كانالذىالحديثقتصادىالاللنموالمالئمةالظروفلخلقوناجحة

النقدى،النظامبهااتسمالتىللفوضىحدوضع، فتملليابانبالنسبةملحةحيويةضرورة
النقدى، وأمنتللنظامتوفرتالتىالمرونةبفضلالوطنىالمالرأسترشيدتمكما

.الحديثقتصادىالاالنموأمامالبابفتحالمالية، وبذلكمواردهالحكومة
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لديناأصبح) 1905- 1886 (المرحلةتلكفىالحديثقتصادالابناءعمليةبدأتوعندما
قتصادالاقاعدةالزراعة، وكانتحديثتقليدى، واآلخرأحدهما: اقتصاديانقطاعان

قتصادالادورفيهاكانالتىالمرحلةتلكفىخاصةبأهميةتحظىالتقليدى، وظلت
.الغربمنالتقنيةاقتباسفىوتمثلمحدودًادورًاالحديث

يستندانكانا، فقدبمكانالصعوبةمنوالحديثالتقليدىالقطاعيينبينالتمييزكانوإن
نظامإلىاالنتماءرابطةبينهمامعًا، وتجمعيشتبكانكاناما، وكثيرًاالبعضبعضهماإلى

استفادتالتىالتقليديةالريفيةالصناعاترحابفىبينهماااللتقاءواحد، وكانقتصادىا
لتحدياتاستجابةتشكلالتىالحدوداإلنتاجية، وفىالتقنيةمستحدثاتمننسبيةاستفادة
.التصنيعسياسةأوجدتهاالتىالجديدةالظروفظلفىالسوق

-1905عامتلتالتىالمرحلةفى -قتصادىالاالنمومعدالتزيادةفىالفضلولكن
علىالتوسعشكل، واتخذتمايجىحكومةانتهجتهاالتىاإلمبرياليةالسياسةإلىيرجع
اليابانيةالصناعةمنتجاتلتصرفمالئمةخارجيةسوقلخلقوالصينكورياحساب

.اليابانىالمالرأسأمامالسريعالنموفرصةالحديثة، وإتاحة
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آسيويةإمبراطوريةبناء - الثالثالفصل
األفكار، إلىلليابانحيويةضرورةباعتبارهآسيويةإمبراطوريةبناءإلىالدعوةترجع
عصرأواخرفىوطنيتهمفىالمتطرفيناليابانيينالمفكرينبعضطرحهاالتى

،الكوريلجزرضمطريقعنالتوسعأنالدعوةهذهمبرراتطوكوجاوا، وكانت
منشورياإلىسيبريا، إضافةمناطقكمتشكا، وبعضجزيرةوشبهسخالينوجزيرة
القوىلهاتحسبمهابةإقليميةقوةإلىاليابانيحولأنشأنهمنوفرموزاوكوريا

.حسابألفالكبرى

فكرعلىأثرتأنها، غيرأحالمأضغاثمجردتبدوكانتاألفكارتلكطرحتوعندما
حسابعلىالىياإلمبرالتوسعإستراتيجية، وألهمتهامايجىعصرصنعتالتىالنخبة

عاميحلكادعشر، وماالتاسعالقرنمنالثمانينياتمنتصففىوضعتالتىالجيران
تستطيعالاليابانأنمنيقينعلىالوزراءومجلسالعسكريونكان، حتى1890

الدولمحفلإلىاالنضمامعلىالقدرةلديهاتوفرتإذااستقاللها، إالعلىالمحافظة
،1894عامآسيا، وبحلولفىوامتيازاتمطالبعلىالحصولإلىتسعىالتىالكبرى
اهتمامموضعاإلستراتيجيةاألهميةذاتآسياأراضىعلىاالستيالءفىالرغبةأصبحت
اإلستراتيجىالهدف، أصبحالصينمعالحربنشبتوعندماوالعسكريينالوزراءمجلس
فرموزًاواتخاذكوريااستقالل، وضمانلياوتونججزيرةشبهعلىاالستيالء: لليابان
سواحلإلىالمؤديةالبحريةالطرقفىاليابانىاألسطولمنهايتحكمبحريةقاعدة

.اليابانإلىتؤدىالتى، وتلكالصين

، التنافساإلمبريالىالتوسعصوباليابانيةالسياسةوجهتالتىالدوافعبينمنوكان
.آسياشرقفىالبريطانى- الروسى

فىاالضطراباتزيادةإلىيؤدىسوفالتنافسذلكأناليابانىالوزراءمجلسوقدر
منهمالكليحققبماالعسكريةومراكزهماتجارتهماطورتاالدولتينأنالمنطقة، وخاصة

ويصلسيبريايخترقحديدىخطمدفىيفكرونالروسكانولما. إستراتيجيةمزايا
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الجد،مأخذاألمرتأخذأناليابانعلى، كان1911عاميتمأنلهالهادى، قدرالمحيطإلى
الروسالمحيط، ألنإلىالروسيةالحديديةالسككوصوللمواجهةعسكريًاوتتأهب

.آسياعلىسيطرتهمفرضإلىعندئذسيسعون

مجلسرأى، فقدالقوتينبينصدامإلىسيقودالروسى- البريطانىالتنافسكانولما
أنمنتمكنهاالعسكريةالقوةمندرجةعلىاليابانتكونأن) 1886 (اليابانىالوزراء

ضدالمتنازعينالطرفينأحدإلىتنضمالحياد، أوعلىمصالحها، فتبقىيالئمماتقرر
.اآلخر

مناليابانتسلمفلنللغزوكورياتعرضحالةفىأنه) الوزراءرئيس (ياماجاتاورأى
بالصينترتبطالمستقلةكدولةبكوريااالحتفاظإلىتهدفاليابانسياسةالخطر، وكانت

بهتتمتعماباحتاللها، ألناألوروبيةالدولمنأىقيامدونالتبعية، والحيلولةبروابط
منيمكنهالذىالقوةمركزفىيحتلهامنيجعلجغرافىموقعمنكورياجزيرةشبه

السياسيةاألهدافمنكاناليابانية، كذلكاألراضىسالمةآسيا، وتهديدشرقفىالتحكم
بأمنيضرذلكألنقوىعصرىجيشلبناءالصينجانبمنمحاولةأيةإعاقةاليابانية
.اليابان

استعدادأتمعلىاليابانتكونأنضرورةالوزراءمجلس، قرر1890نوفمبروفى
.المصالحالسيادة، وخطخط: خطينعنللدفاع

المناطقجيرانها، أوأراضىعبرفيمراآلخرالخطحدودها، وأمافهواألولالخطأما
علىاليابانتحافظوحتى) الوزراءرئيستعبيرحدعلى (السيادةخطتالمسالتى

نحوواسعةخطوةتخطوالكبرى، وأنالدولبينموضعًالنفسهاتجدأنيجباستقاللها
أفضلوضعفىاليابانتصبحكوريا، وبذلكيشملالذىالقوميةالمصالحخطعنالدفاع
".السيادةخط "خلفبالوقوفاالكتفاءمن

القارةفىللتوسعاإلستراتيجيةاألهميةعلى- الوزراءرئيس -ياماجاتاركزوهكذا
استقاللعنللدفاع" قومىأمنضرورة "باعتبارهاليابانجاراتحسابعلىاألسيوية

الطبيعىالمجالهىمنشورياأنيؤكد) 1915عام (أيامهأواخرفىنجده، بلاليابان
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اليابانيين، ألنلليابانبالنسبةالحياةشريانتعداآلسيوية، وأنهاالقارةفىاليابانىللتوسع
يوفر، كمااليابانفىالسكانمشكلةيحلمنشوريافىوالتوسعآسيايسكنواأنالبد
.لآلسيويينالحماية- زعمهحدعلى-

داروننظريةضوءعلىاليابانىالتوسعحركةيبررمايجىعصرمفكرىبعضوراح
الجيرانأراضىفىالتوسع، وبأنالغابشريعةتسودهعالمفىلألقوىالبقاءبأنبالقول
، ومساعدتهاالشعوبتلكحمايةهدفها" حضاريةمهمة "اغتصابًا، ولكنهأوعدواناليس

.التحضردرجةوبلوغالتقدمتحقيقعلى

كوريافىالتوسع
معالمتحدةالوالياتاتبعتهالذىاألسلوبنفسكوريافىتوسعهاعنداليابانطبقتوقد

عليهاالكورى، فأطلقتكانجهواخليجيابانيةسفينةاقتحمت1875أغسطسففى، اليابان
إلرغاممبررًاالحادثذلكمناليابان، واتخذتالنيرانالكوريةالسواحلخفرقوات
القوةباستخدامالتهديدتأثيرتحتمعهاوتجاريةدبلوماسيةعالقاتإقامةعلىكوريا

معاهدةكورياوقعت) 1876فبراير (الحادثذلكمنأشهرستةضدها، وبعدالعسكرية
معوالصيناليابانمنكلوقعتهاالتىالمعاهداتنمطعلىاليابانمعمتكافئةغير

اليابانيةالتجارةأمامموانىثالثةفتحعلىكوريابموجبهاالغربية، وافقتالدول
.توابعهامنتعدهاكانتالصينأنمستقًال، رغمبلدًاكورياالمعاهدةواعتبرت

ضدالعداءطابعالكورية، اتخذتالمالكةاألسرةضدثورةقامت1822عاموفى
الثورة، وقنعقمعفىونجحتالحاكمةاألسرةلطلبتلبيةالصين، فتدخلتاليابانيين
بالمصالحلحقعماالكوريةالحكومةمنعليهاحصلواالتىبالتعويضاتاليابانيون
العسكرىالوجودلتصفيةالنيةبيتواأنهمالثورة، غيرأحداثخاللخسائرمناليابانية
عشرمدىعلىوعدتهاليابانىالجيشعددلزيادةخطةكوريا، فوضعتفىالصينى
.القتاليةقدرتهالزيادةخطةاليابانيةالبحريةوضعت، كما1855عامتنفيذها، بدأسنوات

اليابانيينالتجاروهيمنةالسلطةمظالمضدكوريةشعبيةانتفاضاتقامتوعندما
االنتفاضاتتلك، فتوقفتالشعبمعاناةمنزادمماالكورىقتصادالاعلىوالصينيين
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لتحقيقاليابانيةالحكومةداخلالىياإلمبرالتوسعألنصارالفرصة، فأتيحت1894عام
.التوسعيةأحالمهم

اليابانية-الصينيةالحرب
الشعبية، فأبلغتاالنتفاضاتعلىللقضاءالصينيةبالقواتالكوريةالحكومةاستنجدت

الصينكوريا، فحاولتإلىعسكريةقواتإرسالاعتزامهاالصينيةالحكومةاليابان
رئيسالكبرى، واقترحالدولمنالوساطةطلبطريقعنالمرتقبالصداممنع- عبثًا-

رفضتالصينكوريا، ولكنإلىمشتركةيابانية- صينيةلجنةإرسالاليابانىالوزراء
انتهاءفورباالنسحابووعدتاالنتفاضاتإخمادعلىوحدهاقدرتهابحجةاالقتراح
بانسحابروسىواآلخربريطانىأحدهمااقتراحاناليابانورفضتكوريامنالمهمة
فىالجد، سواءمأخذاليابانىالتهديديأخذلمأحدًاأنكوريا، والحقمنالطرفينقوات
.الكبرىاألوروبيةالدولأوالصينذلك

قوةرأسعلىالكوريةالعاصمةإلىاليابانىالمفوضالوزيروصل1894يونيووفى
عليهوأملىكورياملكاليابانية، وقابلالمسلحةالقواتفروعجميعتمثلعسكرية
-الكوريةالمعاهدةإلغاءإعالنعلىالكورىالملكالحكومة، وأجبرإلصالحشروطًا

.بالدهمنالصينيةالقواتطرداليابانيينمنيطلبالصينية، وأن

خوضعلىقدرتهافىيعتقدون، والباليابانيستهينونالصينحكامظلذلكورغم
التقتتهديداتها، وعندمافىجادةليستاليابانأنكوريا، واعتقدواأجلمنحربغمار
1200متنهاعلىصينيةجنودناقلةحراسةتتولىكانت -صينيةحربيةسفنثالث

النار،عليهامايو)، أطلقت25 (كورياإلىطريقهافىيابانيةحربيةسفنبثالث- جندى
عليها، وأسرتبمنالصينيةالجنودناقلةضحيتهاراحتصغيرةبحريةمعركةفنشبت
القواتعلىكوريافىاليابانيةالقواتهجومذلكالصينية، وأعقبالحربيةالسفنإحدى

.رسميًاالحربتعلنأندونساحقةهزيمةبهاالصينية، وألحقت

جانبمنالحربإعالن، وتبعهأغسطسأولفىاليابانجانبمنالحربإعالنوجاء
الطرفينسينهكالصراعأنمنهاظنًاالحيادعلىالوقوفالكبرىالدول، وآثرتالصين

علىويستولىمنشورياإلىويتجهكورياإلىينزلاليابانىبالجيشلمصلحتها، فإذا
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جيش، اتجهالوقتنفس، وفىاإلقليمفىعسكريةحكومةالهامة، ويقيمالصينيةالمواقع
جزيرةشبهإلىواتجهمواقعهاأهمعلى، استولىلياوتونججزيرةشبهإلىآخريابانى

لألسطوليستسلمأنالصينىاألسطولمدنها، واضطرأهمعلىفاستولىشانتونج
).1895فبراير12 (اليابانى

المدنأهمعلىاستولياحيثبكينصوب، وزحفااليابانيانالجيشان، اتحدمارسوفى
المدتحولأملاألفقفىيلوحأندونالصينعلىالهزائم، وتوالتالطريقفى

إطالقلوقفالتدخلطالبةواإلنجليزالروسإلىالصينيةالحكومةلصالحها، ولجأت
.جدوىدونالنار

،الصلححولاليابانمعالمفاوضاتبابلفتحالصينجانبمنفاشلةمحاوالتوبعد
شيمونوسيكىميناءفىاليابانىالوزراءرئيسمعالصينىاإلمبراطورنائبالتقى

وتم) مارس19 (شرطأوقيدبالهدنةحولاتفاقإلىالطرفانتوصلحيث) اليابانى(
واإلنجليزاألمريكيونقدمالمفاوضات، وخاللإبريل17فىالصلحمعاهدةعلىالتوقيع
.للطرفينوالمشورةالنصح

الصينتامًا، وتنازلتاستقالًالكورياباستقاللالطرفان، اعترفالصلحمعاهدةوبموجب
بدفعالبسكادور، وتعهدتفرموزا، وجزر، وجزيرةلياوتونججزيرةشبهعنلليابان

.اليابانيةالتجارةأمامصينيةمدنأربعفتحعلىوافقتكبير، كمامالىتعويض

العملياتكانتفقدالنصرلهذااليابانتحقيقدونالحيلولةمنالكبرىالدولتتمكنلم
تلكهزمتأشهرثمانيةوبحرًا، وخاللبرًاتاموتنسيقعاليةبكفاءةتداراليابانيةالحربية
والمواردالهائلالسكانىداالتعدذاتالعريقةالصينإمبراطوريةالصغيرةالجزريةالدولة

وكانالصلحطلبفىاإللحاحإلىالعسكرية، واضطرتهاقواتهاعلىالمتنوعة، وقضت
الوقوفففضلتقوةمناليابانبلغتهمالمدىالكبرىالدولتقديرعنبعيدًاكلهذلك

.لتوقعاتهامخيبةجاءتالصراعنتيجةالحياد، ولكنعلى

، علىالزمانمنعقدينبعدنهائيًاليسقطالصينىاإلمبراطورىالنظامالهزيمةوهزت
العسكرىاألداءبمستوىاألجانبالمراقبونفانبهرالكثيرلليابانيينالحربحققتحين
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الدولوأيقنتالحديثةالدولمنكواحدةاليابانيتقبلالعالموالبحرية، وأخذللجيش
.األقصىبالشرقالخاصةسياستهارسمعندتجاهلهايمكنالقوةاليابانأنالكبرى

الشرقإلىجديدة، تنتمىاليةيإمبرقوةمولدعناليابانية- الصينيةالحربأعلنتوبذلك
)اليابان (الجديدةالقوةهذهتحققهأنيمكنالذىالنجاحمعيار، وكانالغربإلىوليس
فىمصالحلهاالتىتلكلها، وخاصةاألخرىاليةياإلمبرالقوىتقبلمدىعلىيتوقف

،لنتائجهوارتياحهااليابانىبالنصرترحيبهاعنعبرتفقدبريطانيا، أمااألقصىالشرق
كانالذىالمنطقةفىالروسىللوجودالمناوئدوراليابانتلعبأنمصلحتهامنألن

ألنهاالحربنتيجةمناستياءالدولأكثرفكانتروسيااإلنجليز، وأماضيقموضع
األطماعتحقيقطريقفىالعقباتومنشوريا، وتضعبكورياالخاصةمخططاتهاتعرقل

معارضةفىمساندتهاعلىوألمانيافرنساحثت، لذلكاألقصىالشرقفىالروسية
.لياوتونججزيرةشبهعلىالياباناستحواذ

أعطتفقدألمانيا، أماثنائىبحلفروسيامعرتباطهاالالروسيةالمطالبفرنساوأيدت
الصراعفىطاقتهااألوروبية، وتستنفدبالشئونهتمامالاعنتصرفهاحتىلروسياتأييدها
مننصيبًاتنالأنفىتطمعكانت- بدورها -ألمانياأن، رغماألقصىالشرقحول

.الصينفىالتجاريةاالمتيازات

قبلاليابانيةالخارجيةإلىبمذكرةوفرنساوألمانياروسيا: الثالثالدولتقدمتولذلك
عنبالتنازلاليابانفيها، طالبتأيامبعشرةالصلحمعاهدةعلىالتصديقوثائقتبادل
قدمماالثالثالدولمعحربفىالدخوليعنىالرفضكان، ولمالياوتونججزيرةشبه

نصتعديلعلىاليابان، وافقتالصينعلىانتصارهاثمارجنىمناليابانيحرم
.الصينتدفعهالذىالمالىالتعويضزيادةمقابلالمعاهدة

الدولبأنيشعرقاسية، جعلتهبصدمةاليابانىالعامالرأىأصابالثالثىالتدخلولكن
موجةإلىالسخطهذاالتوسعودعاةالعسكريون، وحولاليابانكرامةمتهنتاقدالثالث
العسكرى،اإلنفاقلزيادةالسخطهذاالحكومةاستغلتروسيا، كماضدعارمةعداء
قدرةوزيدت) 1903عام (فرقة13إلى) 1894عام (فرقسبعمنالجيشزيادةفتقرر
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تستحوذالدفاعميزانيةأصبحت، وبذلكطنألف153إلىطنألف63.1مناألسطول
واستمرالموازنةمن% 29.5تمثلكانتأنبعدللدولةالعامةالموازنةمن% 55.6على

.ذلكبعدالحكومىاإلنفاقمناألكبربالقسطاستئثارهفىالعسكرىاإلنفاق

اليابانى- الروسىالتنافس
اليابانية، مماالمصالحجانبإلىوجودًالهاجعلكوريافىتجاريةمصالحلروسياكان
قدكانواحيثمنشوريافىوجودللروسكان، كذلكالطرفينبيناحتكاكفرصةوفر

-سيبرياعبر -الروسىالخطيصلحديدىخطمدمتيازاعلىالصينمنحصلوا
كوريافىمعًاتعايشهماأصبحدمنشوريا، فقجنوبفىوجودلليابانكانبالمحيط، ولما

أبرمتهاالتىالمعاهداتنصوصتحترملمروسياأن، وخاصةالمستحيالتمنومنشوريا
فىمتساويةمتيازاتاعلىمنهماكلحصولحول1898وعام1896عاماليابانمع

،روسيةمحميةإلىمنشورياتحويلإلىالراميةالروسيةالسياسةأقلقتكوريا، كذلك
عنبالجالءبتعهداتهاروسياوفاءعدموألمانيا، وأدىالمتحدةوالوالياتوبريطانيااليابان

الدولتينبينتحالفإلىبعدفيماتحوليابانى- بريطانىتقاربحدوثإلىمنشوريا
ممهدًامنشورياعنللجالءالروسرفضمنشوريا، وجاءفىالروسيةاألطماعلمواجهة
.اليابانية- الروسيةالحربنارإشعالإلىقادتالتىاألزمةلتصعيد

نىاالياب- البريطانىالتحالف
األوروبيةالدولحثتالتىروزبرىوزارةعهدإلىاليابانى- البريطانىالتقاربيرجع
،1858عاممنذاليابانمنعليهاحصلتالتىالقنصلىالقضاءحقوقعنالتنازلعلى
روسيامعشتراكالاعنبريطانيامتنعتاعندماالتقاربهذازدادا، 1895عاموفى

لياوتونججزيرةشبهعلىاليابانحصولدونللحيلولةالتدخلفىوفرنساوألمانيا
وى،هاىوىلميناءبريطانياباحتاللاليابانترحيبذلكنتيجةمنالصينية، وكان

.آرثربورتلميناءالروسىاالحتالللتوازنذلكبعدلهستئجارهااو

ألمانياموقفويابانية، الستطالعبريطانيةدبلوماسيةجهود، بذلت1900عاموخالل
قدتكنلماليابان، ولكناألقصىبالشرقيابانى- روسىصراعنشوبحالةفىوفرنسا
معالتقارببريطانيا، ودعاةعلىالتحالفمؤيدىبينالحكومةداخلالخالفحسمت
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عترافالامقابلفىمنشوريافىالروسيةبالمصالحعترافالاأساسعلىروسيا
.كوريافىاليابانيةبالمصالحالروسى

إبريلحتىالتحالفهذابشأنقرارإلىتوصلتقدالبريطانيةالحكومةتكنلمكذلك
عقدإمكانيةمدىخارجيتها، باستطالعوزيراليابانيةالحكومةكلفت، حين1901

.البلدينبينالتحالف

حولالبريطانىزميلهمعيتفاوضاليابانىالخارجيةوزيرفيهكانالذىالوقتنفسوفى
الوصوللمحاولةموسكوإلىيابانىمبعوث)، توجه1901يوليو (التحالفتفاقيةابنود
، وعادمطالبهمفىتشددواالروس، ولكناألقصىالشرقحوليابانى- روسىاتفاقإلى

التحالفوراءاليابانيةالحكومةصفوفوحد، مماحنينبخفىاليابانىالمبعوث
كلفىعنهاإلعالن)، وأثار1902يناير30 (لندنفىإبرامهتمالذىاليابانى- البريطانى

لهذااستنكارهفىالبعض، وتمادىالعالمعواصمدهشة) فبراير11 (وطوكيولندنمن
العدوانىاألصفرالعنصر "لصالحاألبيضالعنصربخيانةبريطانياتهما، فالتحالف
".الوضيع

أندونروسيامعللحربتخططأناليابانستطاعةابأصبحاألمر، فقدكانومهما
تكرارعدمتضمن، وأنالروسجانبإلى- الصراعفىطرفًا -ثالثةدولةدخولتخشى
لمبريطانيا، ولكنالصينعلىنتصاراتهااثماربعضمنحرمهاالذىالدولىالتدخل
، وبإبراماإلقليمفىمصالحهايخدمالتحالفكان، فقداليدينصفرالتحالفمنتخرج

.للحربالتنازلىالعدبدأالتحالف

اليابانية- الروسيةالحرب
منشورياحولالنزاعلحلروسياإلىمقترحاتهاآخراليابان، قدمت1904يناير13ففى

سياسةإلىالدعوةأصحابجعلاإلنذار، مماطابعاتخذتالمقترحاتتلكوكوريا، ولكن
بعملللقيامالعدةيعدونالروسيةالحكومةفىالصينحسابعلىالخارجىالتوسع
قرارتخذتاقداليابان، كانتالوقتنفس، وفىلهمسرحًاكورياتتخذاليابانضدتأديبى

.األمريكيةالمتحدةوالوالياتألمانياموقفإلىاطمأنتأنبعدبالفعلالحرب
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حتفاظالامعالمفاوضاتبقطعالروسيةالحكومةاليابان، أخطرت1904فبراير4وفى
األسطولفبراير، أبحر6وفى. مصالحهاعنللدفاعمستقلعملأىتخاذافىبالحق

الرابضالروسىاألسطوللتدميرآرثربورتميناءصوبالكوريةالمياهفىاليابانى
اليابانالروسية، وأعلنتالحربيةالسفنبعضتدميرفىفعًالاليابان، ونجحتهناك

األسطولحركةشلعلىالعسكريةاليابانخطةفبراير)، وقامت10 (رسميًاالحرب
فىالقديمةالتجاريةالسفنبعضآرثر، فأغرقوابورتبقاعدةالهادىالمحيطفىالروسى
البوغاز،منالمتبقىالجزءفىالبحريةاأللغاموزرعواالميناءإلىالمؤدىالبوغاز
قائدظهرهاوعلىالروسيةالقيادةسفينةإغراقفىنجحواعندماانتصاراتهمأكبروحققوا

.روسىجندى600واألسطول

انتصارًاالشمالصوبالكوريةالعاصمةمنالزاحفةاليابانيةالقواتحققتالبروفى
المواقعسقوطيالو، وتوالىنهرمعركةبدأتأبريلأواخرالروسية، وفىالقواتعلى

ستيالءالافىاليابانيوننجحالنهر، كمامجرىطولعلىاليابانيينأيدىفىالروسية
أكبر -آرثربورتعلىستيالءاللوتحركوالياوتونججزيرةبشبهالروسيةالمواقععلى

األسطولمنتبقىماعلىمدفعيتهمأجهزتحيث- األقصىبالشرقالروسيةالمعاقل
.الروسى

منشوريا،جنوبفىزحفهمعندأمامهمالروسيةالقواتاليابانيون، دفع1904صيفوفى
القتالمنأشهرستة، وبعدموكدنإلىينسحبونالروسجعلشامًالهجومًاعليهاوشنوا

ألفًا25ومعهالروسىالقائدلهم، واستسلماليابانيينأيدىفىآرثربورتسقطتالضارى
لخوضاليابانىالجيشتفرغ، وبذلكروسىمدفعخمسمائةاليابانيونالجنود، وغنممن

المعاركمنتعدالتىموكدنمعركةرحىدارتمنشوريا، حيثفىالفاصلةالمعركة
الشرسالقتالمنأسبوعينبعداليابانيينبيدسقطتوالتىالنزاعفىالحاسمةالكبرى
لم، بينماوجريحقتيلبينألفًا150- الحينذلكحتى -الروسخسائر، وبلغتالعنيف
.ألفًاالخمسينإلىاليابانيينخسائرتصل

بتوجيههزائمهمتعويضالروسفحاولللغايةحرجًاالروسىالعسكرىالموقفأصبح
األسطولقطعها -شاقةرحلةوبعداألقصىالشرقفىالعملإلىالبلطيقبحرأسطول
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إلىالطريقفىاليابانىاألسطولمعاشتبك- األقصىالشرقإلىأوروباغربمن
إلىأخرى، باإلضافةسفنوستالقيادةسفينةاليابانيونفأغرق) 1905مايو28 (كوريا
، وأسرواسواحلدفاعوسفينةخدماتسفنجنود، وأربعناقالتوخمسمدمراتخمس
الروسيةالبحريةجنودمنوالغرقىالقتلىعدد، وقدرالروسىاألسطولقطعمنخمسًا
116سوىالمعركةتلكفىاليابانيونيخسرلمحين، علىاألسطولرجالعددبثلثى

سوىالبلطيقأسطولمنينجالطوربيد، ولمزوارقمنجريحًا، وثالثة538وقتيًال، 
.جهيدجهدبعدفيالديفوستكميناءإلى، وصلواومدمرتينجنودناقلة

الثورةأن، وخاصةالصلحطلبسوى- الساحقةالهزيمةهذهبعد -الروسأماميعدولم
الحيادعلىوقفتالتىاألوروبيةالدولأنالقيصر، كماستبداداضدروسيافىندلعتا

أصاببماقنعتفألمانيا: اإلستراتيجيةأهدافهاحققتأنبعدالحربإنهاءفىرغبت
لتدعيمروسياقوةمنبقىبمااالحتفاظأرادتعسكرى، وفرنساضعفمنروسيا

.البلدينيجمعالذىالثنائىالحلف

،1905أغسطس10فىمفاوضاتهبدأتالذى، الصلحلعقدالمتحدةالوالياتوتوسطت
.األمريكىالرئيسرعايةتحت

فىالمتميزةاليابانيةبالمصالحعترافالاعلىنصتالتىالصلحاتفاقيةالطرفانووقع
عنلليابان، والتنازلاليابانإلىلياوتونججزيرةشبهفىروسياحقوقنتقالاكوريا، و

،سخالينجزيرةمنالجنوبىالنصفعنمنشوريا، وكذلكحديدسككمنالجنوبىالقسم
البلدانالحديد، وتعهدالسكةحراسةقواتعدامنشوريا، فيمامنالبلدينقواتوانسحاب

منشوريا،فىوالتجارةالصناعةتطويرإجراءاتمنالصينتتخذهفيماالتدخلبعدم
جزيرةبشبهالحديدىالخطعداالتجارية، فيمالألغراضالحديديةالسككستغاللوا

.إستراتيجيةألغراضفيستخدملياوتونج

الهزيمةإلحاقفىشرقية، نجحتقوةمولدعناليابانية- الروسيةالحربأسفرتلقد
،األقصىالشرقفىالروسىالدورحجمتحديدكبرى، وفىاستعماريةأوروبيةبدولة
التجربةتستلهم، فبدأتتقدممناليابانأحرزتهماإلىالصينأنظارالحربولفتت
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دوااوالدراسة، فأعالعلملتلقىكبيرةبأعداداليابانعلىالصينيونالطالباليابانية، وتدفق
اليابانيينمنالعلمطالبكانعندما- عكسيةولكنها -مماثلةحركةذكرىلألذهان
.قرونثالثةذلكقبلوالرياضياتوالفلكالكنفوشيةلدراسةالصينإلىيحجون

بلغتقدالوطنيةالحركةكانتمصر، حيثفىالكبيرصداهاليابانىلنصرلوكان
فيهالمشرقة"، أشادالشمس "بعنوانكتيبًاألفالذىباشا، كاملمصطفىبزعامةذروتها

بأسلوب، وصاغهبالغربالهزيمةإلحاقعلىالشرقالحديثة، وبقدرةاليابانيةبالنهضة
نالياباأنكاملمصطفىعن، وغابالعقليخاطبمماأكثرالوجدانيخاطبرومانسى

نفسلهاالخاضعةالشعوبمعتمارسإمبرياليةقوةإلى- 1895عاممنذ-تحولت
إحدىكانتروسيامعحربها، وأنمستعمراتهمفىاإلنجليزيمارسهاالتىالقهرأساليب
منأداةكانت، وأنهاوالصينكورياعلىالسيطرةحولالبلدينبينالتنافسحلقات
الحربتلكفىاليابانانتصار، وظلاألقصىالشرقفىاإلمبريالىالصراعأدوات
والتى" اليابانيةالغادة "عنوانلهااختارالذىإبراهيمحافظالنيلشاعرقصيدةفىمخلدًا
.المصرىالشبابمنأجيالبهاتغنت

هامة،كقوةبهاالكبرىالدولعترافاالحربتلكفىانتصارهاوراءمناليابانوجنت
حصلتالتىاإلقليميةالمكاسبلهابدونها، وكفلتاألقصىبالشرقيتعلقأمريبرمال

بعضقارية، وبدأتركيزةذاتتصبحبأنساستهاراود، طالماقديمحلمتحقيقعليها
أحرزتهإستراتيجية، ومامكاسبمناليابانحققتهلمارتياحالابعدمتشعرالغربيةالدول
،اختلقدالهادىالمحيطفىالقوىتوازنأناألمريكىالرئيسدولية، فأحسمكانةمن
شوكةكسرإلىميلهرغم -نهائيُاالروسىالوجودتصفيةعدمعلىحريصًاكانلذلك

خاللالروسىللموقفمساعدتهكانتثم، ومناإلقليمفىالقوىلتوازنضمانًا- الروس
المحيطفىاليابانيةالمصالحمعتتعارضاألمريكيةالمصالح، وبدأتالصلحمفاوضات

بينهماالصدامكانتدريجيًا، حتىتساعالافىالبلدينبينالخالفشقةالهادى، وأخذت
.مروعًاصدامًاالثانيةالعالميةالحربفى

حصلت1905نوفمبرففىالجديدة، مكاسبهالتدعيمبسرعةاليابانتحركت، فقدكلوعلى
لياوتونجبتأجيريتصلفيماروسيامعالصلحبمعاهدةجاءلماتأكيدعلىبكينمن
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الخطوطلمدجديدةمتيازاتاعلىالصينمنحصلتذلكإلىومنشوريا، وباإلضافة
الدولجهودإحباطعلىمنشوريا، وعملتفىقتصاديةالاالمشروعاتالحديدية، وإقامة

معسريةتفاقيةافعقدتمنشوريافىخاصةمتيازاتاعلىالحصولإلىالراميةاألخرى
يابانية، وشمالنفوذمنطقة- بموجبها -منشورياجنوب، أصبح1907عامروسيا

إلىالراميةاألمريكيةالمساعىعلىالطريققطعتروسية، وبذلكنفوذمنطقةمنشوريا
.بمنشورياحديدخطإلقامةمتيازاعلىالحصول

الوالياتمعاتفاقًا، وأبرمتهناكنفوذهادائرةاليابانوسعتلكوريا، فقدبالنسبةأما
يمسعملعلىاإلقدامبعدماألخيرةفيهتعهدت) 1905يوليو (األمريكيةالمتحدة

، وعندماالفلبينإلىنفوذهامدبعدماليابانتعهدمقابلفىكوريا، فىاليابانيةالمصالح
بسيادةبريطانياعترافاعلىنصبندإليهاأضيفبريطانيامعالتحالفمعاهدةحددت

يابانية، ثممحميةإلىكورياتحولاليابانأخذتذلككوريا، وبعدفىاليابانيةالمصالح
ملكللبالد، وأجبرالفعلىالحاكمهواليابانىالسامىالمندوبمستعمرة، وأصبحإلى

البالد، وحصلعلىملكًانصبالذى) 1907يوليو (لولدهالعرشعنالتنازلعلىكوريا
الياباننتهزتا، وإصالحاتمنيراهمابإدخالتفويضعلىاليابانىالسامىالمندوبمنه

)1909أكتوبر26 (كورىشابيدعلىاليابانيةالحكومةأقطابأحدغتيالافرصة
منوالعلىكورياعلىبالسيطرةالخاصةسياستهاتنسجوأخذتكورياضمفأعلنت

)1911 (بةاليابانإلى" الحديثةمصر "كرومركتابمصر، وترجمفىالبريطانيةالسياسة
.لكورياإدارتهمفىاليابانيونبهليستفيد

قتصادىالاالنموعلىاإلمبريالىالتوسعأثر
النمومراحلمنوالهامةالثانيةالمرحلةاليابانية، تبدأ- الروسيةالحربنتهاءاوب

الصناعاتحققتفقدالثانيةالعالميةالحربنهايةحتىتمتدوالتى، لليابانقتصادىالا
كتملاتطورها، وبذلكدرجاتأقصىالثقيلةالصناعاتبلغتكبيرًا، كماتقدمًاالخفيفة
نطاقتسعابسرعة، والحديثقتصادىالاالنموإيقاعزدادا، والرأسمالىاإلنتاجنضج

.الخارجيةالتجارة
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يحققبما1911عامالجمركيةالتعريفةاليابانية، تعديلالصناعةمركزمندعمومما
، فتطورتالوطنىالمالرأسنمومعدلزيادةإلىأدى، مماالوطنىلإلنتاجالحماية

متداوأمريكا، وأوروباوإلىومنشوريا، بلكورياإلىنشاطهامتداواليابانيةالشركات
وفورموزا،ومنشورياكورياإلىاليابانىالمصرفىالمالرأسنشاطالشركاتنشاطمع

بحكمتمامًاقتصادياتهاافىتتحكمالبالدتلكفىأنشئتالتىاليابانيةالبنوكوأصبحت
.للعملةإصداربنوككونها

،الحديثقتصادىالاالقطاعلنموالمالئمالمناخاإلمبريالىالتوسعسياسةأتاحتوهكذا
تتمتعوالتىاليابانىالصناعىاإلنتاجلتصريفالمناسبةالخارجيةالسوقنطاقبتوسيع
، وحققاليابانىالوطنىالمالرأسستثمارالجديدةمجاالتتأمينالجمركية، وتمبالحماية

نموستكمالاواليابانىالمالرأسلتراكمذهبيةفرصةوالصينىالكورىالشعبيننهب
الفترةالنهضة، وفىعصرفىالسياسيةالحركةعلىنعكاسهالهكانمماالرأسمالية

.الثانيةالعالميةالحربنهايةحتىالممتدة
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السياسيةالحركة - الرابعالفصل
كإطارالغربىالنموذجختياراعلىالحديثةاليابانيةالنهضةعصرصناعرأىستقرا

أوتقراطيةدولةديمقراطية، أوليبراليةدولةبينختيارالامشكلةواجهتهمللدولة، وهنا
، فهوعندهمتقبًالأكثراألخيرالنموذجمركزية، فكانبيروقراطيةإلىفيهاالحكميستند
تأتىعقباتجهودهاتعرقلأندونإصالحاتمنتشاءماإجراءفرصةللسلطةيهيئ
لدىقبوًالأكثرالمركزيةوالسلطةالمطلقالحكمأنالنيابية، كماالمجالسجانبمن

.والسياسىالثقافىتراثهمبحكماليابانيين

اليابانية، تأثرتالتقليديةالثقافةإطارفىإصالحيةحركةالجديدالنظامكانثمومن
صنعها، وإليهافىشاركتالتىجتماعيةالاالفئاتبمصالح- كبيرحدإلى -دوافعها
.الحديثاليابانتكوينفىالفضليرجع

القرار، وإدارةصنعفىالشعبيةالمشاركةحسابهمنأسقطقدمايجىنظامكانولما
حركةقامت، فقدالغربىالنمطعلىدستوريةنيابيةمجالسخاللمنالبالدأمور

فىهامًادورًاالشعب"، ولعبتوحقوقالحريةحركة "باسمعرفتبالدستورللمطالبين
.السياسيةالحركة

سلطةواستردادطوكوجاوانظامتصفيةحركةالساموراىمنفريقتزعموكما
الساموراىمثقفىمنآخرفريقثمةالجديد، كانالنظامأسساإلمبراطور، ووضعوا

الحديثة، ودراستهماألوروبيةاللغاتتعلمهمخاللمنالغربىالليبرالىبالفكرتأثر
.عشرالتاسعالقرنفىأوروبافىسادتالتىالفكريةللتيارات

يتلقونهاالثقافةمنقدرعلىكانوا، بلفحسبعسكريةإقطاعيةطبقةالساموراىيكنفلم
وتعاليمالصينيةالمعارفيدرسون، حيثبهمخاصةمدارسفى- طوكوجاواعصرفى-

الحرةللثقافةأخرىبمدارسالساموراىأفرادبعضالتحق، كماوالرياضياتالكنفوشية
أبناء- الساموراىإلىباإلضافة -إليهايختلفطوكوجاوا، كانعصرأواخرفىظهرت
والفلسفةالعلومبدراسة- األصلفى -تعنىالمدارستلك، وكانتالريفوأعيانالتجار
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وهو" الغربعلوم "بدراسةتعنىعشرالتاسعالقرنمطلعفىأصبحتالصينية، ثم
.التقليديةالثقافةدائرةعنتخرجالتىالحديثةالعلومعلىأطلقمصطلح

عصرفىالسياسيةالمعارضةدفةإلدارةالمثقفينالساموراىمنالفريقهذاوتصدى
، وتوحيداإلقطاعتصفيةضرورةعلىالجديدالنظاممؤسسمعاتفقواوإن، ألنهممايجى
علىالجديدالنظامإقامةضرورةرأواأنهمحديثة، إالمركزيةإدارةحكمتحتالبالد
التحضر "مفهوماختلفثمالسلطة، ومنفىالمشاركةمنبقدرللجماهيريسمحأساس

المجتمعوجهشاملة، تغيرتجديدحركةفيهايرون، فهمغيرهمعندعنهعندهم" والتنوير
سلطةالسياسيونخصوصهمفيهارأىوفكريًا، بينماجتماعيًااوقتصاديًاااليابانى

-األمةوليس -وحدهاإلمبراطور، باعتبارهمحورحولتدورمستنيرةمركزيةأوتقراطية
.السلطاتمصدر

التقليديةالزعاماتكونواالذينالريفأعيانأحالممعالساموراىمثقفىآمالوالتقت
الحكمضدالفالحينثوراتطوكوجاوا، فكانتعصرأواخرفىاليابانىللريف

إزاحةعلىالجديدالنظامطبقهالذىالزراعىاإلصالح، وساعدبقيادتهمتهباإلقطاعى
مقاليدعلىالتامةللسيطرةاألعيانأمامالطريقبذلك، ففتحالريفمناإلقطاعسادةنفوذ

وزنمنلهممامعمتكافئبقدرالسلطةفىالمشاركةإلى، وتطلعواقراهمفىاألمور
نضالقيادةبزماميمسكوناستمرواأنهمالسيماالريففىجتماعيةاومكانةقتصادىا

ساتسوماثورةعلىالقضاءتمحتىالجديدالعصرمطلعفىالسلطةضدالفالحين
المطلقةالسلطةضدالنضالالجديد، وأصبحللنظامالمسلحةالمعارضةفانتهت) 1877(

.سلميًاسياسيًانضاًال

صفوفبيننفوذمنلهمبماالسياسيةالمعارضةحركةرأسعلىالريفأعيانوأصبح
محوركانواالذينالساموراىمثقفىنخبةمناألفرادبعضإلى، باإلضافةالفالحين

العملقيادةفىالتمسواخاصة، والذينعامة، وطوكيوبالمدنالسياسيةالمعارضة
مطلعفىالتغييرجرفهاوالتى، قبلمنلهمكانتالتىالمكانةعنيعوضهمماالسياسى
.مايجىعصر
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النيابيةبالحياةالمطالبةحركة
فىشاركتالتىالنخبةمنزمالئهمنوسبعةإيتاجاكىقدمهابعريضةالحركةبدأتوقد

السلطة، وطالبوااستبدادفيهاواستنكروا) 1871 (للحكومةالجديد، قدموهاالنظامصنع
عرفتالتىالسياسيةالحركةبدأتالحدث، وبهذابانتخابهالشعبيقومنيابىمجلسبإقامة
.الدستورىالنيابىبالحكمالمطالبينضمتالتى" الشعبوحقوقالحريةحركة "باسم

صيغةاختارالذى" العامالوطنىالحزب "باسمعرفسياسىتنظيمالحركةتلكعنوعبر
-الفترةتلكفى -ظهرتالتىالعديدةالسياسيةالجمعياتعننفسهليميزالسياسىالحزب
بيانًاالجديدالتنظيم، وأصدربعينهمألفرادالسياسيةوالمصالحاألهدافخدمةبغرض
.الشعبمنمنتخبةنيابيةحكومةإقامةعلىفيهركزالذىبرنامجهضمنه

تتجهالحكومةجعلالعريضةعلىالموقعينأحدتزعمهاالتىساجاثورةوقوعولكن
مارس" (العامالوطنىالحزب "بحلتاجاكىيإالسياسية، فبادرالمعارضةتصفيةإلى

باسمعرفتسياسيةجمعيةأسس، حيثشيكوكبجزيرةطوسًاموطنهإلى)، وعاد1874
فريقالجمعيةتلكحولوالتفاللبراليةبالمبادئالوعىلنشر" األحرارالمفكرينجمعية"

اإليديولوجىاألساسالفرنسيةالثورةأفكارللمعرفة، وشكلتالمتعطشالشبابمن
فىالليبراليةلروادفكرىإلهاممصدر" االجتماعىالعقد "روسوكتابللجمعية، وكان

يقصدهمزارًاطوساأصبحتحتى" األحرارالمفكرينجمعية "صيتالعصر، وذاعذلك
".الحريةمهد "اسم- بينهمفيما -المدينةعلىأطلقواالذيناليابانىالشبابمنالمئات

النجاحتحققالحركة، استمرتهذهجماحلكبحالحكومةبذلتهاالتىالمحاوالتورغم
فىإيتاجاكىساتسوما، فكرثورةإخماد، وبعديومبعديومًاحولهااألنصاروتكسب
لشرحالبالدأنحاءمختلفإلىالدعاةأوفد1878ربيعوفى" الوطنيينجمعية "تأسيس
العامنفسمنسبتمبر، وفىإليهلالنضمامالناسودعوةالجديدالسياسىالتنظيمأهداف
تتخذأنوقررتتأسيسهاعنفيهأوساكا، أعلنتبمدينةلهامؤتمرأولالجمعيةعقدت
.بالمحافظاتلهافروعًاتنشئلها، وأنمقرًاطوكيومن

للمطالبةاإلمبراطورإلىعريضةرفعتقرر) 1879خريف (للجمعيةالثالثالمؤتمروفى
لتقديمهازمالئهممناثنينانتدبواالذينالجمعيةأعضاءعليها، وقعنيابىمجلسبإقامة
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نجحتللعريضة، فقدالمجلسينرفضورغم" الشيوخمجلس"و" الدولةمجلس "إلى
،الشعبأمامالمتعنتموقفهاالحكومة، وكشفتضدالعامالرأىتعبئةفىالجمعية
فىللجمعيةمساندتهاالجماهير، ويطلبفىيخطبالبالدبأنحاءإيتاجاكىوطوف

وحتىاألعمالورجالالصحفيينبينمناألنصارمنالمزيدالحركةمطالبها، واكتسبت
.الحكومةموظفى

محدودةأداةالصحافةمنيجعل) 1875يونيو5 (الصحفعلىالرقابةقانونكانولما
جتماعاتالاعقدإلىالحركةتلكزعماء، لجأالنيابىبالحكمالمطالبةلحركةبالنسبةالنفع

.السياسيةالخطبوإلقاءالعامة

بضرورةقضىالذى) 1880إبريل" (التجمهرقانون "إصدارمنمفرًاالحكومةتجدفلم
العسكريينعلى، وحظرعامجتماعاأىعقدقبلالشرطةمنمسبقإذنعلىالحصول
.السياسيةبالمنظماتالسياسية، واالتصالالخطبإلىاالستماعوالطلبةالشرطةورجال

جمعية "تأسيسإلىتهدفحركةفىالسياسيةالمعارضة، تبلورتالكبتمحاوالتورغم
مطلعيحلكادعشر، وماالتاسعالقرنمنالسبعينياتآخرفى" دستوريةوطنية

عرائضعلىالتوقيعاتلجمعحملةالحركةتلكعلىالقائموننظمحتىالثمانينيات
المليونربعنحوجمعتالتىالتوقيعاتعدد، وبلغنيابىمجلسبالدستور، وبإقامةتطالب
البالد،أنحاءجميعفى-الغرضلهذا- السياسيةالجمعياتمنعددتأسيس، وتمتوقيع

لمناقشةالسياسيةجتماعاتالاوعقدتجمعية150نحو- الحقبةتلكفى -عددهابلغ
معظمفىالذاتىالسياسىالتثقيفبغرضالدراسيةالحلقات، ونظمتالنيابىالحكمقضية
حركةلمساندةالريفىالعامالرأىتعبئةالدراسيةالحلقاتتلكالهامة، واستطاعتالقرى

.واقتناعفهمعنالنيابيةبالحياةالمطالب

الخاصة،نفقتهمعلىاألعيانأقامهامتوسطةمدارسشكلالدراسيةالحلقاتتلكواتخذت
تلكالمتجاورة، وكانتالقرىمنمجموعةأهالىمنالتبرعاتجمعطريقعنأو

الكبارمقصدكانتبها، فقدااللتحاقفىالراغبينالصبيةعددبلغمهماتقامالمدارس
سندونالتالميذعددنسبة، كانتالمثالسبيللذاتها، وعلىالعامةالثقافةينشدونالذين
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عددجملةمن% 20تتعدىالكانازاوابمحافظةالمدارسمنالنوععشر، بذلكالرابعة
الالمدارستلك، وكانتالبالغينمنالتالميذبقيةكان، بينماالمدارسبتلكالتالميذ
السياسىالتثقيفإلىنشاطهاامتدالمختلفة، بلالعلومتدريسعلىجهودهاتقتصر

تلكاألعيانحولإلشرافهاالمدارسهذهبإخضاعالحكومةقيام، وبعدجتماعىالوا
مدرسة"، "اسمتستخدمتعدولمالعامةالمعرفةلنشر" دراسيةحلقات "إلىالمدارس
أنحاءبقيةفى- أقلبدرجة -البالد، وانتشرتشرقفىالحلقاتتلكغالبيةوتركزت

تجاوزحلقاتثمةكانعضوًا، وإن30و12بينماتضممنهاواحدةأقلالبالد، وكانت
.عضوالمائةأفرادهاعدد

الزراعيةملكياتهمفقدحدالحركاتبتلكواهتمامهمللحركةاألعيانبعضحماسوبلغ
السياسية،الحركةوعلىالتثقيفيةالحلقاتتلكعلىأنفقتقروضمقابلرهنهاطريقعن

لمناقشةالندواتمنسلسلةسياسية، عقدتجمعياتإلىالدراسيةالحلقاتتلكوتحولت
150نحوالندواتعقدإلىدعتالتىالسياسيةالجمعياتعدد، وبلغالنيابىالحكمقضية

الحركة،قاعدةاتساععلىدليًاليقدم، ممااليابانأنحاءجميعفىجمعية، انتشرت
بتطبيق، واهتمتوالمطبوعاتالصحفعلىالرقابةتشديدإلىالحكومةواضطرت

السياسية،الحركةإحباطفىتنجحلمالصارمةاإلجراءاتتلكأنغير" التجمهرقانون"
حركة "مفكرىبعضأنالجماهير، وخاصةتأييدمنالمزيد- بذلك -الحركةفكسبت
،كنفوشىإطارفىالغربمنالمكتسبةالليبراليةالمفاهيمقدموا" الشعبوحقوقالحرية

المساواةأفكارعنللتعبيرقالبًاالكنفوشيةمنيتخذونكانوااألفكارلتلكشرحهمفعند
المطالبةهناوهىلمطالبهباالستجابةملزمًايجعلهالذىشعبهنحواإلمبراطوروالتزام

بالنسبةالحال، وكذلككنفوشيوسعندالعدلفكرةخاللمناالستبدادبالدستور، ونقد
الفكراستيعابفىصعوبة) الفالحينوخاصة (الجماهيرتجدالمساواة، ولملفكرة

،اليابانىالمجتمعواقععنغريبًايبدويجعله، الكنفوشىوعاءفىلهمقدمإذالليبرالى
التىالحركةتلكحولالجماهيرالتفافيفسرذلكالجماهير، ولعلإدراكعنبعيدًاأو

.شعبيةصبغةاكتسبت
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فىعاشواالذيناألعيانمنرجاليقودهامنظمةحركةبصددأنهاالحكومةأيقنتلذلك
فىالقرىسكانتعبئةعلىالقدرةكبير، ولديهمبنفوذفيهبعيدة، وتمتعواألجيالالريف
مهيأةالحكومةتكنسلطتها، ولمعليهقامتالذىالحكومة، واألساسضدسياسيةحركة

بإصدارالسالمة، وسارعتفآثرتصارمةقمعبإجراءاتالحركةهذهلمواجهة- عندئذ-
تدريجيًا، وذلكنيابىنظامإقامةينوىأنهاإلمبراطورفيهأعلن) 1881أكتوبر12 (بيان
الشعبطبقاتجميعالبيانوحذر) 1890عامأى (حكمهمنوالعشرينالثالثةالسنةفى
إشاعةإلىيؤدىذلكالتغيير، ألنفىالطفرةإلى، والدعوةالتسرعمن" وأدناهاأعالها"

.البالدفىاالضطرابات

النيابية، إذبالحياةالمطالبةحركةتاريخفىتحولنقطةاإلمبراطورىالبيانصدوروكان
فى" اإلصالححزب"و" األحرارحزب: "هماسياسيينحزبينشكلفىتنظيمهاأعيد

منالليبراليةأنصارأبعدالحركة، فقدتصفيةأمرتدبرالحكومةفيهكانتالذىالوقت
.البالدأموربإدارةالسلطةومركزيةاألوتقراطيةأنصار، وانفردالحكم

وحدها، وتحولتالسياسيةاألحزابحوليتركزالسياسىالنشاط، أصبحالحينذلكومنذ
مقصورًانشاطهايعدأخرى، فلمأغراضخدمةإلىبالريفالمنتشرةالسياسيةالجمعيات

إلى -قتصادى، وتتفقاطابعذاتأخرىمطالبإلىتعداهبالدستور، وإنماالمطالبةعلى
العامةالوظائفقصر، وعدمبالتعليماالهتمامإلى، فدعتاألعيانمصالحمع- كبيرحد

.الصناعة، وتشجيعالناسمنمعينةفئةعلى

االنكماشسياسةأوجدتهاالتىالهوةالسياسة، وزادتعنيرغبوناألعيانوبدأ
تدهورمنالفالحونعانىحين، فعلىالفالحينجماهيروبينبينهماتساعًاقتصادىالا

ريعجعلارتفاعها، مماتواصلاألطيانضرائبكانتالزراعيةالحاصالتأسعار
التىالديونتحصيلفىيتشددوناألعيان، كانديونمنعليهممالسداديكفىالأطيانهم

المصرفىوالنشاطالصناعةفىأموالهماستثمارإلى، واتجهوامنهمالفالحوناقترضها
.السبلوبالفالحينبهمفاختلفت



حامدعباسرءوفالحديثةاليابانيةالنهضة

57www.RaoufAbbas.org

كانتأنمعًا، فبعدواألعيانالسلطةلمواجهةأنفسهمتنظيميعيدونالفالحونوأخذ
الفالحينمنعناصربيداالنتفاضاتقيادة، أصبحتاألعيانبقيادةالفالحينانتفاضات

.عشرالتاسعالقرنمنالثمانينياتفىالريفجهاتبعضشهدتهمانحوعلىأنفسهم

السياسيةاألحزابقيام
البيانصدورعقبشكلتالتىالسياسيةاألحزابطليعةفى" األحرارحزب "كان

إقامةعلىبالعملأهدافه، وحددلهرئيسأولإيتاجاكى)، وانتخب1881 (اإلمبراطورى
الرخاء، وتحقيقالشعبحقوقوتدعيم، وحمايةالحرياتنطاق، وتوسيعنيابىحكم

والدولاليابانبينالمساواةتحقيقبالبالد، وضمانالنهوضعلى، والعمللهوالرفاهية
.الوطنىالتقدمتحقيقعلىاألخرى، والعمل

ليعبر" الدستورىالحزب "سمىآخرحزبًاليكونأوساكافىاألحرارحزبفرعوانفصل
.النيابيةبالحياةالمطالبةحركةفىالمتطرفالجناحنظروجهةعن

الطبقةأبناءمنالمثقفينعنعبرالذى" اإلصالححزب "، تكون1882مارسوفى
البارزةوالشخصياتوالعلماءاألعمالرجالكبارمناالعتدالإلىيميلونالذينالوسطى

علىوالعملاإلمبراطوريةاألسرةمكانةعلىبالحفاظأهدافهالحزبالنخبة، وحددمن
اإلدارةمننوعاألمة، وإقامةقوةوزيادةباإلدارة، والنهوضللشعبالرفاهيةتحقيق
مناألدنىالحدعلىالمركزية، والحفاظاإلدارةقبضةمنتخففالمحافظاتفىالذاتية

لم، وبذلكاإلمكانبقدرالتجاريةالعالقاتوتقويةاألجنبيةالدولمعالسياسيةالعالقات
إلىأميل، فكانالنيابىوالحكمالدستورقضيةعلىكبرىأهمية" اإلصالححزب "يعلق

اعتبارعلىالسلطة، وركزمنمتشددًاموقفًااتخذالذى" األحرارحزب "مناالعتدال
.السلطاتمصدرالشعب

حزبًاتنشئأن، قررتالجديدانالحزبانبهاستقبلالذىالحماسالحكومةرأتوعندما
18" (اإلمبراطورىالحزب "ومصالحها، فأسستالحكومةنظروجهةعنيعبرسياسيًا

اإلدارةموظفىكبارعضويتهفى، وضمالحكمأقطابمنقيادتهوجاءت) 1882مارس
بمدارسالمشتغلون، والمعلمونالدينالبلدية، ورجالوالمجالسوالمحافظاتالمركزية

فىالعضويةمحدودية، ورغمالحكمبدوائرالمتصلوناألعمالالحكومة، ورجال
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، وحددلهورعايتهاالحكومةمساندةمناكتسبهكبيربنفوذتمتع،"اإلمبراطورىالحزب"
المجلسالدستور، وإقامةبإصدارالخاصةالحكومةقراراتتنفيذعلىبالتأكيدبرنامجه
تشنهاالتىالدعائيةالحملةعلىسياستها، والردتنفيذفىللحكومةالعون، وتقديمالنيابى

تكيلالتىالصحفمنالعديد- الغايةلهذه -الحزبوأصدر. الحكومةعلىالمعارضة
.المعارضةهجومعنهاالحاكمة، وتصدللنخبةالمدح

محققًاالمرتقبالدستوريأتىأنعلىالسياسية، والعملأفكارهلنشرحزبكلوسعى
لمالحكومةأنيرى" األحرارحزب "، وكانالحزبيراهالذىالنحوعلىالنيابىللحكم
، وأكدالشعبأجلمنخلقت، ولكنهاالناسمنحفنةأجلمنأوحاكمأجلمنتخلق
منيدعلىتتمأنالبدوصياغتهالدستورإعداد، وأنوحدهللشعبالسيادةأنعلى

حقمنالسيادةأنيرىفكان" اإلمبراطورىالحزب "حقيقيًا، أماتمثيًالالشعبيمثلون
دستورًا، فالالشعبيمنحأنرأىوالناس"، فإذااألرضيملك "ألنهوحدهاإلمبراطور

هذينبين" اإلصالححزب "، ووقفعليهتثريبفالذلكغيررأى، وإذالكلمتهمعقب
يمثلمعًا، وبذلكوالشعباإلمبراطوريمثلإنماالنيابىالمجلسأنإلى، فذهبالنقيضين

.اإلنجليزىالبرلمانفىالحالهوكماالسيادةسلطة

"األحرارحزب " منكل، عانىالمعارضالحزبىالنشاطمعالسلطةتعسفوإزاء
عام) الدايت (النيابىالمجلسافتتاحعلىالسابقةالفترةفىالضعف" اإلصالححزب"و

ولكننشاطهجمدقدكانأنبعدجديدمنالظهورإلى" األحرارحزب "، فعاد1890
علىالحزبعضويةقصراالنتخاببحقللتمتعكشرطالملكيةعلىالدستورفىالنص
أصبحثم، ومنباالعتدالتتسم- المرحلةتلكفى -الحزبمواقفأصبحت، كماالمالك
لواءعقد، عندما1900عامسبتمبرمنذ" الدستوريةالحكومةأصدقاءجمعية "باسميعرف
.المزارعينالمالكلكبارالحزبقيادة

الدستوروضع
المختلفة، والعملالدستوريةالنظمبدراسةأمرًااإلمبراطور، أصدر1876سبتمبر6فى

"الدستوريةالنظمدراسةمكتب "أنشئلذلك، ونتيجةاليابانىللدستورمشروعوضععلى
.الفورعلىعملهالمكتببدأ، وقدالشيوخمجلسعنمنبثقةلجنةصورةفى



حامدعباسرءوفالحديثةاليابانيةالنهضة

59www.RaoufAbbas.org

طريقعنالمحافظاتمجالسبتنظيمإمبراطورىمرسوم، صدر1878يوليو22وفى
عامًا،عشرباثنىذلكبعدأقيمالذىالنيابىالحكمقاعدةوضعت، وبذلكاالقتراع
علىعامًاالعشرينبلغواممنالذكورلجميعاالقتراعحق، منحالمرسومذلكوبموجب

سنويًايناتخمسةعنتقلالأطيانضريبةيدفعونممنالناخبيكونأن، بشرطاألقل
المحافظةمجلسحقمنالفدانين)، وأصبحمنيقربماعلىتدفعالضريبةتلكوكانت(

هذهاستكملتثم. الضرائبجبايةطريقةبالمحافظة، ويحددالخاصةالموازنةيقرأن
بإنشاء، الخاص1880ينايرمرسومبصدورالنيابىالحكمإلقامةالتمهيديةالخطوة
.الطريقةبنفسوالمدناألحياءمجالس

)،1879يونيو (اليابانبزيارة- السابقيناألمريكيينالرؤساءأحد -جرانتقاموعندما
كانتوقتفى، النيابىبالحكميتعلقفيمااستشارتهعلىاليابانىاإلمبراطورحرص
اإلمبراطورعلىجرانتالرئيسذروتها، فأشاربلغتقدالنيابىبالحكمالمطالبةحركة

الشعبيراقبنيابى، ومجلسالشعبينتخبهاحكومةعلىاالعتمادبالدهمصلحةمنبأن
الحكمعنالتراجععواقبمناإلمبراطورحذرولكنهالحكومةعملخاللهمن

إلىيؤدىقد- لهمنحهبعد -الحقاهذمنالشعبحرمان، ألنإقرارهبعدالدستورى
.الدستورإعدادعندالدقةتتوخىأناليابانيةالحكومةعلىوجبثمكارثة، ومن

يصاغبأنفيهطالبتقريرًا" الشيوخمجلس "إلىالوزراءرئيس، قدم1881يوليو6وفى
سياسةتأثرتاإلنجليزى، وقدوليساأللمانىالدستورنسقعلىاليابانىالدستور
طرحتالتىباألفكاردستورىنظامظلفىنيابىمجلسإقامةإلىالراميةالحكومة

الحاكمة،للنخبةضماناتمناأللمانىالدستورىالنموذجيوفرهلماالتقرير، نظرًابذلك
نهائيًااستبعدت، ولذلكمايجىعصرفىالحكملنظامالسياسىاإلطارعلىوالنطباقه

.اليابانىالدستورصياغةعندوالفرنسىاإلنجليزىالنظامينمناالستفادةفكرة

تطبيقها، فقدأسلوبعلىالوقوفتتطلبالغربيةالدستوريةالنظمدراسةكانتولما
وقبل) 1882مارس (الطبيعةعلىالنظمتلكلدراسةأوروباإلىالوزراءمنبعثةأوفدت

.األلمانىالدستورىالنظامدراسةاعتبارهافى، وضعتاليابانالبعثةتغادرأن
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الدستورفقهاءمنمحاضراتإلىأعضاؤهاألمانيا، استمعإلىالبعثةوصلتوعندما
السلطةثنائيةبمبدأاألخذحيثمناأللمانىالدستورىبالنظامالبعثة، واقتنعتهناك

فيمنالملكيةمنمعيننصابطانيابيين)، واشترمجلسينإقامةخاللمن (التشريعية
قتصاديةاووعسكريةسياسيةبسلطاتلإلمبراطوراالحتفاظ، معاالقتراعبحقيتمتع

للقوةمصدرًاالسياسيةالهيئةمنتجعلحزبيةحكوماتإقامةإلىالميلواسعة، وعدم
.السياسية

توثقت، وقدالعاممنأكثردامتغيبةبعد- 1883صيففى -أوروبامنالبعثةوعادت
علىإيتو، وأصبحاأللمانىالمستشاروبسمارك- البعثةرئيس -إيتوبينالصداقةعرى
لظروفها،المالئمالدستورىالنموذجلليابانتقدمأنتستطيعوحدهاألمانياأنتاميقين
تنظيمإعادةعنديحتذىمثًالاأللمانيةوالبيروقراطيةوالعسكريةالقوميةأصبحتثمومن
، وأسنداأللمانوالخبراءاألساتذةمنالعديدإلىالدعوةإيتو، ووجهاليابانفىالحكمأداة

النظملدراسةمكتبًا، أنشأ1884مارسالمختلفة، وفىالوزاراتفىالوظائفبعضإليهم
بإداراتالخاصةاللوائحومراجعةالدستورمشروعإعدادمهمةإليهأسندتاإلدارية

هذارئاسةإيتواإلدارى، وتولىالنظامبإصالحالخاصةالمقترحاتالحكومة، ووضع
.اإلمبراطورىللبالطكوزيرمنصبهإلى، باإلضافةالمكتب

هيئة "بإقامةيقضىنظامًاإيتو، وضعالحكمأداةتنظيمإلىالطريقفىأولىوكخطوة
تحاكىاليابانيةالنبالءهيئة، جعل1884يوليو7فىخاصمرسومبهصدر" النبالء

،، بارونفسكونت، ماركيز، كونتأمير، : مراتبخمسألمانيا، فضمتفىمثيلتها
:تضم" النبالءهيئة "، فأصبحتالمراتبتلكعلىلتسكينهمالدولةلرجالتصنيفًاووضع

تقلدواالذينالساموراى، وصغارالسابقينالمقاطعات، وحكامالقدامىالبالطنبالء
عضو، وتم500علىيزيدماالجديدةاألرستقراطيةأفرادعددالكبرى، وبلغالوظائف
-عندئذ -كانتألنهاللدولةجليلةخدماتأدتالتىالسياسيةالشخصياتبعضاستبعاد
.السياسيةالمعارضةصفوفتتصدر

بهابارعة، قصدسياسيةمناورةكانتاألرستقراطيةالهيئةتلكإقامة، أنالجلىومن
تطبيقعلىللحكومةعونًالتكونالقانونيكفلهاخاصةامتيازاتذاتجديدةطبقةخلق
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وتوجيهقيادةفىحولها، واشتركوامنالساموراىصغارانفضماسياستها، بعد
العضوية- الوقتنفسفى -األرستقراطيةتلكإقامةالسياسية، ووفرتالمعارضة

المجلس "وأعمالسلطاتعلىرقيبًاالدستورمنهجعلالذى، األعلىللمجلسالالزمة
الطبقاتبينالمساواةمبدأعلىالحكومةخرجت، وبذلكالشعبنوابيضمالذى" األدنى
للحياةنكسةبمثابةأرستقراطيةهيئةتشكيلالعهد، فكانبدايةفىلهروجتالذى

ألغىعندماإقرارهاتمالتىالمواطنينبينالمساواةتحقيقطريقعنوردةالسياسية
.العهدمطلعفىجتماعيةالاالطبقاتنظام

-تامةبسرية -عملهاالدستورمشروعإعدادلجنة، واصلت1887-1886عامىوخالل
عملالذىروسلر، هرمانالدكتورهواأللمانىالدستورىالقانونفقهاءبأحدمستعينة
بطريق -مجلستشكيل، وتم1888ربيعفىعملهامنفرغتالتىللجنة، مستشارًا
عملهالخاص"، اقتصرالمجلس "باسمعرفوإقرارهالدستورمشروعلبحث- التعيين
البالط،ومجلسالنيابيينبالمجلسينالخاصةوالقوانينالدستورمشروعدراسةعلى

طبقةالدولة، ومنرجالكبارمنالخاصالمجلسأعضاءالنبالء، واختيرومجلس
فيمالهالمشورةيقدمأنلإلمبراطور، عليهاستشارىمجلسبمثابةالجديدة، وكانالنبالء
الدستورية،التعديالتمشروع، ووضعبهالمتعلقةوالقوانينالدستوربتفسيراتصل

اإلدارى،بالتنظيمالخاصةالخططومراجعتها، ووضعوتعديلهاالقوانيننصوصووضع
المتعلقةالمنازعاتفىالهامة، والفصلاإلمبراطوريةالمراسيمنصوصوصياغة
مصدرأصبحالذى" الخاصالمجلس "رئاسةإيتووحساباتها، وتولىالدولةبموازنة
.البالدفىالحقيقيةالسلطة

القصرداخلمغلقةأبوابالدستور، وراءمشروعفىالنظرالخاصالمجلسوبدأ
يؤدى، قدالعاموالرأىالصحافةإلىيءشيتسربالتامة، حتىسريةفىاإلمبراطورى

الدولة، وحرصتريدهالذىالنحوعلىالدستورإنجازتعوقالنقدمنموجةقيامإلى
مراجعةالدستورمشروعمراجعةفى، والمشاركةالجلساتحضورعلىاإلمبراطور

11فى (الدستورصدور، وأعلن1889ينايرفىمهمتهمنالمجلسوانتهى.. دقيقة
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الدولة، ورؤساءرجالاألجنبية، وكبارالدولممثلوحضرهمتواضعحفلفى) فبراير
.المحافظاتمجالس

الدايت)،" (اإلمبراطورىالمجلس "عليهاأطلقنيابيةهيئةإقامةعلىالدستورنصوقد
كلهاالسلطةالنبالء، وركزتمجلس، واآلخرالنوابمجلسأحدهما: مجلسينمنتتكون

، بشرطالدايتإلىالرجوعدونبقوانينمراسيمإصدارحقهمنفكاناإلمبراطوريدفى
)منتخبًامجلسًاوليسمعينمجلسوهو (عليها" الخاصالمجلس "موافقةعلىيحصلأن

علىاالعتراضبحقلنفسهاإلمبراطورلإلمبراطور، واحتفظالموالينمنأعضاؤهيختار
معتبرمالتىالمعاهداتفىالنظرالدايتحقمنيكن، ولمبمجلسيهالدايتقرارات

المجلس "استشارةبعد، يقررهوحدهلإلمبراطورخالصًاحقًاذلككاناألجنبية، فقدالدول
".الخاص

الدايتيدعوالذىحدود، فهوتحدهاال- للدستوروفقًا -اإلمبراطورصالحياتوكانت
مؤسساتفىويبدليغيرشاء، وأنمتىالنوابمجلسيحلأناالنعقاد، ولهإلىبمجلسيه

مسئولينكانواالذينوالوزراءالموظفينكباروعزلتعيينحقالمختلفة، ولهالدولة
،الصلحوإبرامالحربإعالنحقالمسلحة، لهللقواتاألعلىالقائد، وهووحدهأمامه

وعزلهمالقضاةالعسكرية، وتعيينوالرتبالمدنيةاأللقابومنحالعرفيةاألحكاموإعالن
إلىيرجعأن- شاءإذا -، ولهتلكسلطتهفىاإلمبراطورعلىرقيب، والمناصبهممن

الدستورلهكفلهاالتىالسلطاتيمارسأمور، واإلمبراطورمنلهيعنفيمامستشاريه
دفةأدارواالذينالدولةرجالكبارخاللمنمارسهافعلية، ولكنهممارسة- بشخصه-

.خاللهومنباسمهالحكم

تلكفاقتبسلطاتالوزراءمجلستمتعالسلطاتبينالفصللمبدأالدستورإقرارورغم
القوانيندستوريةبإقرار" الخاصالمجلس "التشريعية، واختصللسلطةكانتالتى

الذى" المحاسبةمجلس "العليا، وأقيمللمحكمةالحقذلكإعطاءمناإلدارية، بدًالواللوائح
)، ثم1889مايو(الحكومةحساباتمراجعةبعبءلالضطالعتأسيسهعلىالدستورنص

.للدولةالعامةالموازنةتنفيذمراقبةيتولىأن- سنواتبعشرذلكبعد -حقهمنأصبح
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التىاألوليجاركيةحكمموضوعًا، فدعمالشكًالعصريًااليابانىالدستوركانوهكذا
،1890عامالدايت، وبافتتاحمايجىعصرمطلعمنذحديدمنبيدالحكمبزمامأمسكت

.اليابانفىالدستورىالحكمبدأ

النيابيةالحياة
االنتخاباتأكثر، وكانت1890يوليومناألولبانتخاباتاليابانفىالنيابيةالحياةبدأت
الخبرةنقصإلىيرجعذلكبعهدها، وكانتمتالتىباالنتخاباتمقارنةونجاحًاجدية
فىأسلوبهاإلىالغربيةالدولوجههاتقدالتىاالنتقاداتمنالحكومة، وخشيتهاعند

المسئولية،تقديرمنكبيرةدرجةعلىوالناخبونالمرشحونكان، كمااالنتخاباتإدارة
حدالحاكمة، ووضعاألوليجاركيةنفوذتصفيةإلىتؤدىسوفالدايتإقامةأنمنهمظنًا

.الضرائبأعباءلالستبداد، وتخفيف

المجلس" (النبالءمجلس "شكل) عضو300 (النوابمجلسأعضاءانتخابتمأنوبعد
جليلةخدماتأدواالذينالموظفينكباروبعضالنبالءطبقةمنعضوًا250من) األعلى

.السلطةبمعرفةبالتعيينذلكوكانالضرائبدافعىللدولة، وكبار

حصل، حيثالنوابمجلسداخلقويةمعارضةتنظمأنالسياسيةاألحزابواستطاعت
مقعدًا، فائتلف41على" اإلصالححزب "حصلمقعدًا، بينما130على" األحرارحزب"

مجلسأنالمقاعد)، وخاصةجملةمن% 57 (المجلسداخلأغلبيةليكونامعًاالحزبان
لمضايقاتالتعرضدونالتعبيرحريةفيهتمارسالذىالوحيدالموقعكانالنواب

تعديلعنعجزهابسببالمعارضةجانبمنعنيفًاهجومًاالحكومةالسلطة، فواجهت
الحكومةعلىالضغطجدوىعدمالمعارضةأدركتالمتكافئة، وعندماغيرالمعاهدات

للحكومة، فطالبتالماليةالسياسةانتقادإلىالخارجية، اتجهتبالسياسةيتعلقأمرفى
المعارضةجهود، وأثمرتالضرائبأعباءتخفيفيمكنحتىالحكومىاإلنفاقبضغط
%.10عنقليًالتزيدبنسبةالدولةموازنةخفضتعندما

للحديدمصانعالبحرية، وتأسيسبتدعيمالخاصالحكومةبرنامجالمجلسعارضوعندما
ديسمبر25فىالمجلسبحلإمبراطورىمرسومصدرالحديديةالسكك، وتأميموالصلب
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تاريخفىاألولىالدستوريةالتجربةمعالتعايشعنعجزهالنظامأثبت، وبذلك1891
.البالد

الشرطةبطشعليهغلبجوفى) 1892فبراير15 (الجديدالمجلسانتخاباتوجرت
مؤيدىبينمصادماتوقوعإلىأدىممااألصوات، وشراءاالنتخاباتفىوتدخلها
بعضمنازلإحراق، وتمالمتظاهرينعلىالرصاصخاللهاأطلقوالشرطةاألحزاب

الجديد،المجلسفىمقعدًا152علىالمعارضةحصلتكلهذلك، ورغمالمعارضين
االنتخاباتفىالشرطتدخلنتيجةجاءواالذينبالمجلسالحكومةأنصارعلىوأطلق
".الشرعيينغيراألطفال "لقب

تحقيقعنلعجزهاالحكومةانةدبإبادر) 1892مايو6 (الجديدالدايتافتتحوعندما
الحكومةمنالثقةبسحبقرارًاالنوابمجلس، واتخذللشعبوالرفاهيةللبالدالرخاء
منبدًالأيامسبعةلمدةالمجلسجلساتبتعطيلالحكومة، فقامتاالنتخاباتفىلتدخلها

بمشروعالحكومةتقدمتالدستورية، وعندمااألعرافبذلكتقضىكمااستقالتهاتقديم
، فاعترضالثلثبمقدارالمقترحاالعتمادالمجلسأنقصإضافيةماليةاعتماداتقرار

مجلسأحقيةمدىحولدستوريةأزمةأثار، مماالتخفيضهذاعلى" النبالءمجلس"
األمراإلمبراطور، فأحالإلىالنواب، واحتكمالنوابمجلسقراراتنقضفىالنبالء
سابقةبذلكالنبالء، مسجًالمجلسلصالحأفتىالذى" الخاصالمجلس "إلىبدوره

النوابمجلسمنكلفيهاحتكمآخرموقفبعد، وفىفيماأثرهالهاكاندستورية
النوابمجلسرئيسإليهدعاجتماعًاااإلمبراطوراإلمبراطور، عقدإلىوالحكومة

أجلمنبينهمالعملبتنسيقالجميعوأمرالوزراءمجلسورئيسالنبالءمجلسورئيس
المسئوليةمبدأتحقيقأمامالطريققطعتهامةأخرىسابقةبذلكاألمة، فسجلمصلحة

.مضمونهامنالنيابيةالحياةوفرغتالوزارية

عارضعندما) 1894يناير30 (الدايتتحلأنالحكومةعلىالسهلمنكانولذلك
العامة،جتماعاتالاعقدالتجمهر، وحظرقوانينتطبيقفىالتشددالنوابمجلس

السياسية، وتماألحزابضدللعملالشرطةيدالمعارضة، وإطالقالصحفومصادرة
.السياسيةالتنظيماتحل
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-الصينيةالحربسحبكانتعندما) مارسأولفى (الجديدةاالنتخاباتوأجريت
ورجالالمحافظينإلىالتعليماتإصدارفىالحكومة، فتشددتاألفقفىتتجمعاليابانية
نتيجةالحرية، وجاءتتسودهجوفىتمتالتىاالنتخاباتفىالتدخلبعدمالشرطة

قويةالمعارضةوعادت" األحرارحزب "بهافازالتىالمقاعدعددفىبزيارةاالنتخابات
حل، فقررتالظروفتلكظلفىالعملمتابعةالحكومةعلى، فتعذرقبلمنكانتكما

).1894يونيو2 (انعقادهمنأشهرثالثةبعدالدايت

الحكومة، وأبدتمعخالفاتهاالمعارضة، نسيتالصينمعالحربنشبتوعندما
بعدما) 1894سبتمبر (تامهدوءفىاالنتخاباتمعها، وتمتللتعاونالتاماستعدادها

الجديدالمجلساجتمعالوطنية، وعندماالوحدةعلىالحرصبدعوىالخالفاتاختفت
، بمااعتراضأدنىدونالحكومةقدمتهاالتىالقوانينمشروعاتعلىوافق) أكتوبر15(

دفةإدارةفىلنجاحهاللحكومةالمديحالسياسيةاألحزاب، وكالتالحربميزانيةذلكفى
أحزابهاجمتهاعندماالحكومةعنالمدافعموقفاألحرارحزب، ووقفالحرب

رأينامانحوعلى (الثالثالدوللتدخلنتيجةشيمونوسيكىاتفاقيةتعديلبعدالمعارضة
.)سبقفيما

الظروفانقضتبعدماوالمعارضةالحكوماتبينجديدمنعادأنالصراعلبثوما
أوليجاركيةسيطرةتحتوقعتالتىالحكومةكانت، وإذااالئتالفإلىدعتالتى

لمثم، ومنللنظامتأسيسهامنذعليهادرجتالتىالطريقةبنفسالبالدتديرظلتمحدودة
السياسية، فإنباألحزابذرعًاالدستورى، وضاقتالحكممتطلباتاستيعابتستطع

،الدايتداخلالحكومةمعصراعهامنالكثير- بدورها -تعلمتالسياسيةاألحزاب
فىالصفوفوتوحيدواإلحنالفرقةنبذضرورةاألحزابتلكمنهأفادتدرسأهموكان
الحياةتفريغإلىبالسلطة، وميلهااالستبدادالحكومةلمحاوالتللتصدىواحدةجبهة

لتدعيمالبعضبعضهامعتندمجاألحزاببعضأخذتمضمونها، وهكذامنالنيابية
األحزاببعضمع" اإلصالححزب "اندماجمن" التقدمىالحزب "صفوفها، فظهر

الدستورىالحزب "معًاليكونا" التقدمىالحزبمعاألحرارحزب "اندمجاألخرى، ثم
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حكوماتتشكيلأمامالبابالسياسية، فتحتالحركةفىجديدةمرحلةبذلك)، لتبدأ1898(
.الدايتأماممسئولةحزبية

السلطةبتقييدللمطالبةجماهيرىبنضال- مايجىعصرفى -السياسيةالحياةبدأتلقد
اتجاهبينللتوفيقمحاولةمجردكانالدستورصدردستورية، وعندمابقيوداألوتقراطية

االتجاهفغلبالدستورىالحكمفىالجماهيرورغبةيدهافىالسلطةتركيزإلىالحكومة
سلطةجوهرةفىيحوىإطارإلىالدستورىالحكماآلخر، وتحولاالتجاهعلىاألول

مجموعةكانواالذين" الساسةكبار "منمحدودةحفنةبيداألمورمقاليدليجاركية، فظلتأو
الحديثةالنهضةأسسووضعالنظامبناءعاتقهمعلىالثقة)، وقعأهل (منصغيرة
يتولونالذيناألشخاصيحددونالدستور، فكانواظلفىالفعليةالسلطة، ومارسوالليابان

بسلطاتتمتعالذى" الخاصالمجلس "أعضاءيشكلونكانوا، كمابينهممنالوزارة
شمسغروببعديتقلصبدأالسياسىنفوذهمأنمطلقة، ورغمتكونأنكادتواسعة
للبالدوالخارجيةالداخليةالسياسةيوجهونظلواأنهم)، إال1912 (مايجىعصر

.1922عامحتى- بأخرىأوبصورة-

الثانية،العالميةالحربفىاليابانهزيمةحتىالمفعولسارىمايجىدستورواستمر
التى -اليابانيةالرأسماليةشعورإلىيرجعالدستوربذلكالعملاستمرارفىالسببولعل
مركزيةسلطةإلىبالحاجة- قياسىزمنفىاإلمبرياليةالمرحلةوبلغتالطوقعنشبت
منوخارجها، أكثرالبالدداخلاالستثمارآفاقأمامهامصالحها، وتفتحترعىقوية

خاللمنورعايتهاتنميتهاعلىمصالحها، وتعملعنتعبرمعينةطبقةإلىحاجتها
،اليابانبهاتنفردكادتالتىالظاهرةتلككانتثمالدستورية، ومنالنيابيةالمؤسسات

تحددزالتماوالتى، المالورجالالسياسةرجالبينالتامالوفاقظاهرةبهاونعنى
.اليومحتىاليابانفىالسياسيةالحياةإطار

المالئمالمناخهيأت- وسلبياتهابإيجابياتها -مايجىعصرفىالسياسيةالحياةأنغير
تمثلالعصرذلكأجيالالغربية، ومحاولةبالثقافةالتأثرعكستالتىالجديدةاألفكارلنمو
ثم، ومناليابانىالمجتمعلحاجاتاألفكارتلكفيه، طوعتيابانىإطارفىالثقافةتلك

.خاصبطابعالعصرذلكفىالفكريةالحياةطبعت
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الفكرىالتطور - الخامسالفصل
إحياءفىالفكرية، تمثلتالحياةفىازدواجية) مايجىعصر (اليابانيةالنهضةعصرشهد

الشعبعقيدةجملتهفىشكلوالذى، القديماليابانىالتراثمنالمستمدالتقليدىالفكر
الجديدةالفكريةالتياراتجانبإلى- سواءحدعلىوالمكتسبمنهااألصيل -اليابانى

فىالغربيةبالحضارةاالحتكاكعننتجتوالتى، الغربمناليابانعلىهبتالتى
الحضارىالنتاجمننماذجاقتباسمنالمرحلةتلكبهامتازتالنهضة، ومامرحلة
منبهارتبطالحضارة، ومالتلكالثقافىالبعدتفادىاليابانيينباستطاعةيكن، ولمللغرب
أناستطاعأنهالتقليدى، غيراليابانىالفكرعليهقامالذىاألساسمعتمامًاتتباينأفكار
النهضةعصروأدباءكتابمنالغربيةبالثقافةتأثروامنجهودبفضلمكانًالنفسهيجد

.اليابانيين

التقليدىالفكر
الفكرأماموقفةمناتتطلبالنهضةعصرفىلليابانالفكرىالتطوردراسةولكن

إطارتحديدفىالبالغأثرهله، وكاناليابانىالشعبوجدانفىتأصلالذىالتقليدى
الثانية،العالميةالحربنهايةحتىمايجىعصرمنذاليابانعاشتهالذىالسياسىالنظام

، وقامالقرنمنيقربلمالليابانيينوالسلوكيةجتماعيةالاالقيمتحديدفىأثرهلهكانكما
.السياسى- الثقافىبإطارهاإلمبراطورىالنظامأساسهعلى

اآللهة،مصافإلىاإلمبراطورترفعالتى" الشنتو "عقيدةعلىالتقليدىالفكرويرتكز
)التمهيدفىإليهاأشرناالتى (األساطيرإلىاستنادايابانىكلعلىفرضًاتقديسهوتجعل

اليابانيونشعبها، وطوععلىنفسها، والتميزاليابانعلىالقداسةيضفىمزيجفى
،الصينمنجاءتهمالتىوالكنفوشية- الصينطريقعن -الهندمنجاءتهمالتى" البوذية"

اعتبرالكنفوشيةوفى" العظيمبوذاسليل "اإلمبراطوراعتبرالبوذيةففىالشنتوية، للعقيدة
".الخيرالمجتمعأساسهاعلىيقومالتىالفضائلمنبع"

نعومةمنذ-ونئينشاليابانيونكانالمساواة، فقدلفكرةبالنسبةالحالكانتوكذلك
الموقفهذا، ووجدللناسجتماعيةالاالمكانةفىالتفاوتفكرةتقبلعلى- أظفارهم
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واحدة،ليستدماءهمألنمتساوينغيراليابانية، فالناسالعقيدةفىالمناسبالتبرير
،الشمسآلهةنسلمنانحدرألنهاآللهةدماءعروقهفىتجرى-مثًال-اإلمبراطور

.متأصلةرفيعةمنزلةذاتساللةمنانحدرواالقوموعلية

اليابانىالتطبيقفإنجتماعيةالاالمساواةفكرةمنالشنتويةموقفهذاكانوإذا
منلهميتوفرمابقدرجتماعيًاامختلفينالناسأيضًا، فاعتبرالمبدأبهذاأخذللكنفوشية
الذينأولئكممتازة، أماجتماعيةابمكانةيتمتعونالساميةالعاليةالفضائلفذوى: الفضائل

تلكمنحظهمحسبجتماعيًاا، فيصنفونالفضائلمنمحدودةدرجاتإاللهميتوفرال
مكانة، فربطجتماعىالاالتفاوتفكرةللبوذيةاليابانىالتطبيقعالج، كذلكالدرجات

يتفاوتونكما، وهمالخالصأجلمنالكفاحعلىقدرةمنلديهمبماجتماعيةالاالناس
.جتماعيةالاالمنزلةفى- كذلك -، يتفاوتونالكفاحعلىالصبرفى

وحدة "حول، يدورالمجتمعداخلللعالقاتجامدًامحددًاإطارًايضعاليابانىالتراثوكان
قيمةالالمجتمعوحدةفكرةظلفىاليابانية، فالفردالكنفوشيةعنهاعبرتكما" المجتمع

أوالقريةأواألسرةكانتإليها، سواءينتمىالتىالجماعةقيمةمنقيمته، ولكنبذاتهله
بمااالعترافالفردية، ورغمالشخصيةالعالقاتعلىجتماعيةالاالروابطتسمواألمة، إذ

عنمستقلةبمكانةيتمتعوناألفرادأنيعنىالذلكفإنمستقلةشخصيةمنللفرد
.الجماعة

جتماعيةاظاهرةإليها، وهىينتمىالتىجتماعيةالاالطبقةبمكانةترتبطالفردوقيمة
هناك، وإنماجمعوصيغةمفردصيغةعلىتحتوىالالتىاليابانيةاللغةفىصداهايتردد
أسلوبفىأيضًاتبدوتمييز، كمادون، والجمعوالمثنىللمفردتستخدمواحدةصيغة

معينةصيغةالصغيرفيستخدمالجماعةداخلالمخاطبمنزلةتراعىحيثالمخاطبة
.مقامًاأوسنًايكبرهمنمعيتحدثعندما

باالختالفيهتموالماليابانيوناعتنقهاالبوذية، فعندماعلىبظاللهاالظاهرةهذهوألقت
تذهبحينالهندى، وعلىأصلهافىالبوذيةتبرزهالذىالبشريةالنفوسبينالواضح
يدنوحينشيئًاالمرءاألقاربوالاآلباءوالاألبناءيعنىال "بأنهالقولإلىالهنديةالبوذية
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علىاالعتمادعلىبذلكفركزت" ذاتهاالنفسسوىالنفسعلىسلطانال "وإنه..." أجله
عنوالبعدالنفسإلىرتكانالافىالخير "أن، ورأتالفضائلركنباعتبارهالنفس

ونبذ) الفردية (الذاتحولالتمحورعلى- الهندىأصلهافى -البوذيةتقومالناس"، وبذلك
التقليدىوتراثهاليابانىالمجتمعطبيعةمعيتواءمللبوذيةاليابانىالتطبيقالجماعة، نجد

يجب "بأنهالقولإلىاليابانيةالبوذيةجماعة، فتذهبلباوااللتحامالفرديةنبذعلىالقائم
الفردذوبانعنتعبروبذلك" نفسهإلىمنهالبوذيةفىإخوانهإلىأقربالفرديكونأن
الخليةفىالصغيرةالخليةتلكوذوبان) األسرة (إليهاينتمىالتىجتماعيةالاالخليةفى
).الوطن (واحدًاكيانًاالكبرىالخاليامنغيرهامعالقرية)، لتشكل (األكبرجتماعيةالا

سادالذىجتماعيةالاالحياةطابعإلىيرجعالثقافيةالسمةبهذهاليابانيينانفرادولعل
الغاباتتكسوهاوعرةجبليةبالدفهىللبالد، الطبيعيةالظروفمعيتفقوالذى، اليابان
أنالزالزلحولها، وتكادبماوالخرابالدمارفتلحقآلخرحينمنالبراكينفيهاوتثور
خمسالسهولمساحةتتجاوزالواسعة، إذسهولبهاتوجديوميًا، والحدثًاتكون

غزيرالرطوبةشديدالحارالصيفبين- المناخحيثمن -تجمع، وهىالسطحمساحة
الشمالفىبغزارة، وخاصةالجليدفيهيتساقطالذىالبردالقارساألمطار، والشتاء

الصراعهذاالطبيعة، ومثلضدمستمرنضالفىاليابانيونعاش، لذلكالغربىوالشمال
أنالبدالبقاء، فكانأجلمنالجماعةجهودتضافريقتضىالفرد، وإنماعليهيقوىال

واسعةبسلطاتالجماعةرئيسفيها، يتمتعدقيقتنظيمذاتجماعاتفىالناسيعيش
.جماعتهأفرادعلى

القولعنه، يعبرللناسالنفسىالتكوينعلىواضحةآثارًاالطبيعيةالظروفهذهوتركت
،الفزعيثيرونأربعةهناك "أنإلىيذهبوالذى، القدممنذاألجيالتناقلتهالذىالمأثور
أنالغريبمنالعائلة)"، وليسربأو (، واألبالرعدية، والحريق، والعاصفةالزلزال
الطبيعية، ألنالكوارثكصرامةصارمةوكبيرهاالعائلةربأواألبسلطةتكون

دقيقتنظيموجوديقتضىالقاسيةالطبيعيةالظروفتلكمثللهمجتمعفىالحياةمواجهة
مرهوبة، ومنمسموعةوكلمةواسعةبسلطاتالجماعةرئيس- ظلهفى -للجماعة، يتمتع
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والعائلة) األسرة (الصغرىللعائلةالوالءقيمغرسعلىقائمةاليابانيةالتربيةكانتثم
.البشرنفوسفى) األمة (الكبرى

يتجاوز- اليابانيةالثقافةفى -المعنىواسعمدلولذات" البيت "فكرةأصبحتهناومن
علىآباء، فالمحافظةبدونبيتيوجدالوطن)، وال (األمةبيتاألسرة، ليشملبيتحدود
على، والعملالبيتتدعيماألفرادعلىوجب، ولذلكالسلفتراثمراعاةتقتضىالبيت
الوجدانفىاستقرتكما-"البيت "فكرةتعنى، والالبيتربوطاعة، وتوقيرشأنهرفع

لصلةهناوزن، فالفيهيقيمونمنبينالعالقةأساسهىالدمرابطةتكونأن- اليابانى
العملرابطةوكذلك" البيت "أهلبينتجمعالتىهىالمكانرابطة، إنماالرحمأوالدم

من، وكذلكأسرتهأفرادمنيعدونالزراعيةاألرضصاحبلدىيعملونأيضًا، فالذين
ألفرادماهؤالء، لجميعورشتهفىالحرفةصاحب، أومتجرهفىالتاجرلدىيعمل

.واجباتمنعليهمما، وعليهمالحقوقمناألسرة

المشروعاتتكنفلمالحديثاليابانىقتصادالانموفىهامدور" البيت "لفكرةوكان
بالمفهوم (بعائالتارتبطت، ولكنهابعينهمبأفرادترتبطالخاصةوالصناعيةالمالية

،المشروعاتتلكإدارةعنبمنأىالمالرأسأصحابكانماوكثيرًا) للعائلةاليابانى
الذىاإلدارةمجلسسوىعليهمألحدسلطانالالتصرفمطلقلهمخبراءأدارهاالتى
الشهيرالمالىالبيت، كانالمثالسبيلالعائلة، وعلىمجلس- الوقتنفسفى -هو

أسرةعشرةإحدىمن- األمرحقيقةفى -يتكونعشرالتاسعالقرنفى" ميتسوى"
كانت، ولكنهاالرحمأوالدمبصلةالبعضببعضهاترتبطتقريبًا، المتساويةرأسمالية

لبيتبالنسبةالحال، وكذلكبهالمالىنشاطهامارستالذىميتسوىعائلةاسمتحمل
يعدالماليةالبيوتتلكأقامتهاالتىالشركاتبإحدىيعملمنكلسوميتومون"، وكان"

.أنفسهمالمالرأسأصحابشأنذلكفىنشاطها، شأنهرواجعنمسئوًال

فىللترقىالعمالمنمتميزةومقدرةكفاءةيظهرمنأماممفتوحةالطريقكانتكما
رسميًا، وتمنحهفتتبناهالشركةصاحبةالعائلةتكافئهأرفعها، وقدحتىاإلدارةمناصب

يلتزمالذىوكبيرهاالعائلةرئيسأصبحالشركةرئاسةإلىبكفاءتهوصللقبها، فإذا
فىالتفانىكانثم، ومنالمالرأسصاحبصلبمنجاءوامنحتىبطاعتهالجميع
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، واستخدمتلمشروعاتهالنجاحمزدهرًا، ويتحقق" البيت "يظلحتىالجميعهدفالعمل
الواجب "باسمالحديثةالصناعةفىالعمالاستغاللفى- السلبىجانبهافى -الفكرةهذه
قتصادىالاالنمودفععلىساعدتاإليجابىجانبها، وفىاستغاللأسوأ" البيتنحو

وحدها، وإنماالماديةاإلمكاناتعلىقتصادىالاالنمويعتمدم، فلمامألاإلىالحديث
.األمامإلىدفعتههائلةبطاقة- المجتمعبوحدةتقولالتى -اليابانيةالتقليديةالثقافةزودته

منبالنفسالتضحيةإلىالفرديدفعأخالقيًااتجاهًاالفريدةجتماعيةالاالوحدةهذهوأثمرت
النهضةعصرفىوالوطناإلمبراطورأجلمن، ثماإلقطاعىالعهدفىعشيرتهأجل

يمتزجالذىالوطنىالتطرفبروحاليابانىالفكرىالتكوينتميزإلىذلكالحديثة، وأدى
سبيلهما، وغذتفىبالنفسالواجبةوالتضحيةاإلمبراطوروطاعةللوطنالوالءفيه

هىالمقدسةاإلمبراطوريةالعائلةأنبتأكيدالمتطرفالوطنىالشعورهذاالشنتويةالعقيدة
العقدفىأوجهبلغالذى" المقدسةاألمة "مفهومبها، وارتبطكلهاليابانىالشعبنواة

فىالثانية، واستقرالعالميةالحربنهايةحتىعشر، واستمرالتاسعالقرنمناألخير
بقيةتصنعأنقبلصنعتهااآللهةألنقاطبةالعالمبالدأعظم "بالدهمأناليابانيينأذهان
اليابان "بالدهمعلىأطلقواثمومن" واحترامهاقداستهالهاأرضفهى، العالمبالد

.اليابانيةلألمةأبًااإلمبراطورواعتبروا" العظمى

النظام "اسمعليهأطلقواالذىذاتهاليابانى) الدولة (مفهوممناليابانية) الوطنية (وتطورت
بمفهوموثيقةصلةالسياسة، ولذلكعلمفى) الدولة (مفهوممناإلمبراطورى"، وليس

الموقعواحد، وساعدبرباطوالسلطةواألرضالناسبينتربطالتى" جتماعيةالاالوحدة"
اليابانيينوجدانفىجذورًاالشنتويةلهبتتنوأالمفهومذلكدعمعلىلليابانالجغرافى

بزمنعشرالتاسعالقرنقبلواضحة" وطنية "مالمحلليابانتوفرت، وبذلكالقدممنذ
علىالمالمحتلكالبالد، قامتإلىالحديثةالغربيةالفكريةالمؤثراتوصولبعيد، وقبل

جتماعيًااوقتصاديًاايختلفواقععن، لتعبراليابانىالثقافىالتراثمنراسخةأسس
.الحديثالسياسىبمفهومها" القومية "فكرةعن- جذريًااختالفًا -وسياسيًا
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االنتقالمرحلة
بالقرن "تسميتهعلىاصطلحماخاللاليابانإلىالغربيةالفكريةالمؤثراتوفودبدأت

إرساليةأولوصولشهدالذى1549بعام، ويبدأاليابانيينالمؤرخينعند" المسيحى
طوكوجاواحكومةفيهحظرتالذى1614بعام، وينتهىاليابانإلىكاثوليكيةتبشيرية

الوافدةالجديدةاألفكار، واقتصرتاليابانيينمنمعتنقيهابتصفيةوقامتالمسيحية
إلىبترجمتهالتبشيريةاتياإلرسالقامتالذىالمسيحىالدينىالفكرعلى- عندئذ-

اإلرسالياتوطردالمسيحيةتحريممعتالشىاألعمالتلكأثرأن، غيروطبعهاليابانية
.البالدعلىالعزلةالتبشيرية، وفرض

الغربىبالفكر- طوكوجاواعصرفى -المثقفينبعضتأثرإلىالمصادرتشيرماوكثيرًا
، والفكراليابانىالتقليدىالفكربينتقاربإيجادإلىيؤدلمالتأثرهذاما، ولكنبدرجة
مفتوحةطوكوجاواحكومةأبقتهاالتىالخلفيةالنافذةتلكعبرالبالدإلىالوافدالغربى
،نجاساكىشاطئأمامتقعكانتالتىديشيماجزيرةبها، ونعنىالخارجىالعالمعلى

.الهولنديينعلىفيهاالتجارىالتعاملاقتصروالتى

ماعشر، وخاصةالثامنالقرنمفكرىعندوضوحًاأكثرالغربىبالفكرالتأثروكان
منهاتصلامابترجمة) 1720عام (الحكومةسمحتالتى" الهولنديينعلوم "باسمعرف
، ولكنهاالحصونوبناءاألسلحةبصناعةالخاصةالعسكريةوالجغرافيا، والعلومبالطب
المسائلتعالجالتىالكتبمنالنوعهذاوالفكر، وكانبالفلسفةتصلاماكلحرمت
اشتدمرغوبًا، فقدالممنوعكان، ولماالهولنديينالتجاريدعلىالبالدإلىيهربالفكرية
اليابانيينالمفكرينبعضكتاباتعلىذلك، وانعكسالكتبتلكقراءةعلىاإلقبال

.المعاصرين

بعضفتحإلىدفعهاوالذىالغربيةالقوىمناليابانواجهتهالذىالكبيرالتحدىوجاء
االنفتاح: الساعةبقضيةشغلفكريًاتيارًا)، ليحرك1854عام (الخارجيةللتجارةموانيها

توقير "إلىدعتالتىالحركةتلكالعزلة، وقامتأسواروراءالبقاء، أوالعالمعلى
بمثابةالمثقفجناحهمكانالساموراى، الذينأكتافعلى" البرابرةوطرداإلمبراطور

الذىللمأزقحلعنيبحثراحوطنىتيارالجديد، وهوالفكرىللتيارالرئيسىالرافد
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التطبيقفرصةألفكارهيتيحسياسيًاتغييرًايتطلباألمرأنالبالد، ورأىفيهوقعت
إلىطوكوجاواعصرمناالنتقالمرحلةفىالفكريةللحياةالتيارذلك، وأعطىالعملى
:أمثالمنالروادأفكارفىانعكستوالتىلها، المميزةمالمحها) مايجى (النهضةعصر
على- كتاباتمنعنهمصدرفيما -ثالثتهماتفقوقد. وبوشيدا، ، وشونانشوزان

، وتفاوتتالغربضغوطمواجهةفىالبالدلتقويةالغرببمعارفاإللمامضرورة
التعرفضرورةإلىالبالدلمصلحةالحديثةالعلومتوظيفعلىالحرصمناهتماماتهم

طوكوجاوانظامتصفيةضرورةإلىبعضهممنها، وذهبواالستفادةالغربأفكارعلى
اليابانفىقويةحديثةدولةبناءعلىويعملالغرببعلوميستفيدجديدثورىنظاموإقامة

.الغربدولتضارع

نظاموأقامواطوكوجاوابنظامأطاحواالذينأولئكالمفكرينهؤالءبكتاباتتأثروقد
.النهضةمشروع، وتبنوامايجى

والتنويرالتحضرمرحلة
التحضر "مرحلة1877حتى1873منالممتدةالمرحلةعلىاليابانيونالمؤرخونيطلق

طوكوجاواسنىفى-األجانبوطرداإلمبراطورتوقيرشعارأخلىفقد" والتنوير
فىالتوسعشهدتالتىالسنواتفىأطلقالذى" والتنويرالتحضر "لشعارمكانه- األخيرة
.الغربمناالقتباس

تأخرتولكنها) 1868 (مايجىعصربدايةمعتبدألمالمرحلةتلكأنالمالحظمنولعل
التحضرمرحلةإلىاالنتقالأداةاإلمبراطورأعلنهالذى "العهدميثاققليًال، وكان
يصبح) 1873- 1868 (السنواتتلكفىالغربيةالحياةبأسلوبالتأثربدأوالتنوير، فقد

منبالسخريةحتنضكانتالتىاألدبيةاألعمالفىأصداؤهاملموسة، ترددتظاهرة
.حياتهمأسلوبفىالغربقلدواالذينأولئك

الكتاباتلتلكمثالأبرز) 1894- 1829 (روبوناليابانىللكاتب" اللحمآكل "روايةوتعد
شابشكلفى، وصورهاأليامتلكشباببينمنروايتهبطلالمؤلفاتخذالناقدة، فقد

المطاعم، يرتادبالذهبمطليةسلسلةذاتبساعة، ويتمنطقالصنعأوروبيةمظلةيحمل
أقبلالذىالبقرىاللحممنشهيةوجباتلتقدمالغربىالطرازعلىأقيمتالتىالجديدة
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ألنهاللحمأكلمنيأنفوناليابانيونكانأن، بعداأليامتلكفىشديدًاإقباًالالشبابعليه
بطلالبشر، وصففمستوىإلىيرقىاليأكلهمنأنالبوذية، ويعتقدونتعاليممعيتنافى

المعطر،بالصابونيديهيغسلأنعلى، وحرصالغربأبناءطريقةعلىشعرهالرواية
ليعرفال- آلخرحينمن -جيبهمنساعتهيخرجوهوالكولونيابماءيتعطركانكما

.يدهفىالناسليراها، ولكنالوقت

اليابانىالزىبينغريبة، تجمعمالبسيرتدونالذينبأولئكطوكيوشوارعوامتألت
اليومية،أحاديثهمفىالناستداولهاجديدةمصطلحاتوشاعتالغربىوالزىالتقليدى

الجديد،العهدلشبابالجديدةالتطلعاتعنتعبر) الحكومةفىالتوظف(و) التجارة (مثل
يكبرأنللطفلتدعو- األيامتلكفى -شاعتأغانىألطفالهنيغنينكناألمهاتوحتى
التى -اليابانيينعاداتالشهرية، وأصبحتالرواتبذوىمنحكوميًاموظفًاأمهلتراه

كانتالتىالغربعاداتاقتباسبربرية"، وحاولواعادات- "باألمسعليهادرجوا
).العصرية(و) المدنية (تمثلاليوم، فأصبحتباألمس) بربرية(

أثرهالهافكرية، كانأدبيةجمعيةاليابانيينالمثقفينمنجماعة، أسس1873يوليووفى
التى" مايجىعصرمنالسادسالعامجمعية "هىالمرحلةتلكفىاليابانىالفكرفى

األمريكية،المتحدةالوالياتفىباألعمالالقائممنصبيشغلأرينورى، وكانتزعمها
بالدهإلىعادعندمامعهفكرتها، فحملهناكواألدبيةالعلميةالجمعياتنشاطبهرهحيث
مماثلة، وكانيابانيةجمعياتإقامةفىالمثقفينمنأصدقائهبعضالسنة، وفاتحتلكفى
الجيلأقطابمنوفوكوزاوا، وغيرهم، وأمانىوشندو، نيشيمورا، : هؤالءبينمن

التىالفكريةبالتياراتتأثرالتقليدية، ثمالثقافةعلىنشأالذىالمثقفينمنالمخضرم
.والتنويرالتحضرمرحلةفىالغربيةالثقافةمنونهلاالنتقالمرحلةفىسادت

منعشرالسادسفىشهر، وآخركلأوائلفىعامجتماعاعقدعلىالجمعيةودرجت
تعالجمحاضرةأحدهميلقىمعًا، ثمالعشاءيتناولونالغربية، حيثالمطاعمبأحدالشهر
تلكفىالغربيةالنظرياتمنلنظريةيعرضعلمية، أوأوأدبيةأوفكريةقضية

لالستماعوالمثقفينالحكومةموظفىمنالكثيرجتماعاتالاتلكإلى، واختلفالمجاالت
.المناقشاتفىوالمشاركةالمحاضراتإلى
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عصرمنالسادسمجلة "أصدرتالجمعية، حتىتأسيسعلىواحدعاميمركادوما
بشرواالذينالروادأفكارعن، ولتعبرالحديثالفكرفىرائدًامنبرًالتصبح" مايجى
أصبحت)، ثم1874أكتوبر- فبراير (شهريةنصفتصدرالمجلة، وكانتالغربىبالفكر
رقمنسخة، وهوآالفثالثةتوزيعهاحجموبلغ. نوفمبرمناعتبارًاأيامعشرةكلتصدر
.يوميًانسخةآالفثمانية- عندئذ -توزعكانتيوميةصحيفةأكبرأنعلمنا، إذاقياسى

اللغةإثراءفىالفضليرجع" مايجىعصرمنالسادسالعامجمعية "أعضاءوإلى
ابتداعفىالفضلفوكوزاواإلىيرجعجديدة، بلمصطلحاتعنتعبربمفرداتاليابانية

بينمن، وبرزقبلمناللغةمفرداتبينوجودلهمايكنولم) مناقشة(و) خطابة (لفظ
كيوبجامعةكبرىجتماعاتاقاعةأولالخطابة، وأقيمتفىبرعوامنالجمعيةأعضاء

.1875عام) فوكوزاواأسسهاالتى(

المسيحية، وروجاعتنقالذى) 1891- 1832 (ناكاموراالجمعيةأعضاءبينمنوكان
رئيسهاكانالجمعية، كمامجلةصفحاتعلىالعقيدةوحريةالدينىالتسامحلفكرة

سلسلةفىحقوقهابضماناليابانية، وطالبالمرأةتحريرإلىالدعوةرائد- أرينورى-
وشاركه" والمحظياتالزوجاتفى: "بعنوانمجلةصفحاتعلىنشرهاالمقاالتمن

كتبالمرأة، كماتحريرإلىالدعوةفىبهاساهمالتىمقاالتهبعضفىالرأىفوكوزاوا
".الحقوقفىبالرجلالمرأةمساواة "حولمقاًالشندو

مقدمةفىتأتىأنهاالعقيدة، مؤكدًاحريةإلى- المسيحيةاعتنقالذى -ىرأرينودعاكذلك
مدارس، فتحللتعليموزيرًاأصبحللفرد، وعندماتتوفرأنيجبالتىالشخصيةالحريات
الطالباتمنبعثةأول، وأوفدالبناتتعليمعلىجهوده، وركزلألطفالالحضانة

.أمريكافىللدراسةاليابانيات

نميزأنونستطيع. منازعبالمايجىعصرفىالليبرالىالفكررائدفوكوزاوا، فكانأما
علىخاللهاركز) 1869- 1862 (األولىالمرحلة: فكرهخاللهاتطورمراحلثالثبين

مثلالفترةتلكفىصيتهاذاعالتىالكتببعضخاللمنالغربيةبالحضارةالتعريف
العلوم"و" الغربفىالسياحةدليل"و" الغربفىاألحوال"و" األجانبوذهابقدوم"
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اهتم) 1877- 1869 (الثانيةالمرحلةوفى" البالدجميعحول"و" المصورةالطبيعية
تلكفى، فكتبوعلومهالغربحضارةمناليابانبهتفيدأنيمكنمابإبرازفوكوزاوا
الثالثةالمرحلةبالحضارة"، أماإلمام"و" المعرفةتشجيع: "همامهمانكتابانالمرحلة

للتوفيقمحاولةفى، الحديثللفكريابانيةصيغةفيهاوضعفقد) 1901- 1877 (واألخيرة
.األفكارمنوالمكتسبالموروثبين

العقلىالمنهجعلىباعتمادهالشرقعنيمتازالغربأنإلىفوكوزاواوذهب
رحبثمالفرد، ومنحريةواحتراماالستقاللروحببث، واهتمامهوالرياضيات

عصرأواخرفىاإلقطاعىللمجتمعنقدمنوجههماخاللمنالغربيةبالمدنيةفوكوزاوا
يفسرأنوحاول.. للحضارةتاريخًاكونهمنمغزاهيكتسبالتاريخأنطوكوجاوا، ورأى

أنإلىالمنظور، فذهبهذاخاللمنحضاريًابالغرباللحاقعنالشرقتخلفأسباب
األولىالمرحلة، والبربرية، والمدنية، وتشملالتوحش: مراحلثالثإلىينقسمالتاريخ

قيامحتىالزراعىالمجتمعفتشملالثانيةالزراعة، أماوبدايةوالصيدالترحالحياة
والتىالعلمأساسعلىالقائمةالمتقدمةالمدنيةمرحلةفهىاألخيرة، المرحلة، أمااإلقطاع

.الحديثالمجتمعتمثل

، والصينالتوحشمرحلةتعيشأفريقياأن، فرأىالعالمبالدعلىذلكفوكوزاواوطبق
مرحلةتعيشانوأمريكاالغربيةأوروباالبربرية، وأنمرحلةتعيشوتركياواليابان

مرحلةعنهاتطرحأنعليها، فإنالتقدمبأسبابتأخذأناليابانأرادتالمدنية، فإذا
من، وتتخذاألسمىهدفهاالغربيةالمدنية، وتجعلالتمدنطريقفىالسيروتجدالبربرية
.األعلىمثلهاالغرب

مئاتخاللمنإاليتحققالالتقدم "ألنللتقدمكسبيلالتجربةأهميةعلىفوكوزاواوركز
تطورتوالتجربةالشكخاللومن" الشك "علىتقومالتجارب"، والتجاربوآالف

كان، ولمافيهالفرداستقالليتحققلمما، إذابلداستقالليتحققوال. الغربيةالحضارة
اليابانفىأنالقولنستطيعبالجماعة، "فالمرتبطًااستقالليتهمنمحرومًااليابانىالفرد

محرومةاليابانجعل) الستقاللهاليابانىالفردفقدان (ذلكألن.. حكومةهناكأمة، ولكن
قائمةتعاقديةعالقةوالحكومةالشعببينأمة"، والعالقةتكوينإمكانيةمنالقدممنذ
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، وأبرزهاحقوقلهتكونأن، فالبدواجباتالشعبعلىأنوالعطاء، وكمااألخذعلى
لخدمةأداةإالالحكومةللحكومة، وماعبيدًاالناسالسلطة، فليسفىالمشاركةحق

.علممنيحصلونهماأساسعلىقائمًاالناسبينالتمايزيكونأن، ويجبالشعب

:كتابهفىاليابانفىالسياسىالنظامتحليلالفكرى، إلىاإلطارهذامنفوكوزاواوينتقل
اإلمبراطوريةاألسرةاحترامأنإلى)، فذهب1882عامنشر" (اإلمبراطوريةالعائلةفى"

اإلمبراطوريظلأنبينهما، ويجبالربطيجبآخر، فالشئالسياسيةوالمؤسساتشئ
بكرامتهامحتفظةاإلمبراطوريةالعائلةتظلالسياسة، حتىمعتركفىالتدخلعنبعيدًا

أنيجب، والالناسبمشاعرلهاشأنوتنفيذية، والتشريعيةالحكومةفوظيفة. وقدسيتها
إذاشعبهألبناءالكثيريفعلأناإلمبراطورالمشاعر، ويستطيعتلكفىللتحكمتسعى

.والفنونالمعرفةتشجيعإلىاهتمامهصرف

اإلمبراطورأنإلى) 1888" (اإلمبراطورتوقيرفى "كتابهفى- ضمنًا -فوكوزاواوأشار
فىالحياةجوانبأحدهىمباشرة، فالسياسةفيهيشارك، والالحكمشئونفوقيعلو

يركز، فالعائلتهتعدالتىأمتهحياةجوانببجميعاإلمبراطوريهتمأن، ويجباليابان
اإلمبراطور،يبجلونالناسكاناألخرى، ولماالجوانبحسابعلىمعينجانبعلى
".قانونىأساسعلىيقومأنيجبالتبجيلهذا "فإن

الحضارىالتطورمفهومفى- بوضوح -فوكوزاواتكوينفىالليبرالىالفكرأثرويتجلى
علىوتشابكهااإلنسانيةالعالقاتتعقدزيادةإلىيؤدىالتطورهذاأنيرى، فهوعنده

الوظائفتشعبالتطورهذابسواء، ويصحبسواءوالعالمىالمحلىالمستويين
حالعلىجتماعيةالااألوضاعتستقر، فالالمجتمعفىتعيشالتىالفئاتلكلجتماعيةالا

الفردإلىالنظريجب، لذلكمولدهمحسبالناستصنفالتىالحواجزكلواحد، وتسقط
كلأعمالليست: "تعبيرهحد، فعلىجتماعىالاأصلهخاللمن، وليسأعمالهخاللمن
انحدروامنكلأعمالبالضرورة، وليستطيبةأعماالرفيعةأصولمنانحدروامن
اليابانىالثقافىللتراثصريحنقدهذاوفى" بالضرورةسيئةأعماًالمتواضعةأصولمن

يعتبرالمغلقة، والالدائرةذاتجتماعيةالاالروابطعلىاألسرة، ويركزقيميبرزالذى
الفرداالجتماعية، وتقييمالمساواةففكرة- إليهاينتمىالتىالجماعةنطاقفىإالالفرد
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العقليةعلىجديدةفكرةكانتإنماجتماعىالاأصلهعنالنظربغض- عملهأساسعلى
.العصرذلكفىاليابانية

ضدشعواءحملةالتقليدىالتراثعلىالمحافظةأنصاريشنأنالطبيعىمنكانلذلك
إنهم: "فيهتشويا، جاءبجريدةنشربمقالعليهافردلهااألخيرفوكوزاوا، تصدى

جميعبينالحقوقفىالمساواةأنيفترضونفهم.. عشوائيةبطريقةاألشياءبينيخلطون
المسيحية،منمأخوذةالجمهورية، والجمهوريةالمبادئمنمأخوذةالشعبأفراد

نظريتهغربية، فإنفوكوزاواثقافةدامتماأنهيفترضونوهم.. غربيةثقافةوالمسيحية
إلىذلكويرجع.. الجمهوريةوالمبادئالمسيحيةمنمستمدةالشعببحقوقالخاصة
الحلوىعاقرها، وصانعبالضرورةليسالخمرفتاجر.. واحدجانبمناألشياءرؤيتهم

التىللبضاعةرؤيتنابمجردالتاجرعلىنحكمأنيجبآكلها، والضرورةلباليس
،مواطنيهعلىيطرحهاالتىاألفكارأنإلىفوكوزاوايشيروبذلك.." متجرهفىيضعها

، وينفىالسوقطلبلتلبيةالتاجريعرضهاالتىالبضاعةمثل، تمامًاالمجتمعحاجةتلبى
.الغربيةلألفكارالتاماالنقيادتهمةنفسهعن

الشعبوحقوقالحريةمرحلة
استمرتفقد" مايجىعصرمنالسادسجمعية "بنهاية" والتنويرالتحضر "مرحلةتنتهلم

إلى، وتحولتالعملىالتطبيقطابعاتخذت، ولكنها1887عامحتىالليبراليةالفكرة
الجيليدعلى- 1887حتى1877منالممتدةالعشرالسنواتطوال -سياسيةحركة
صفحاتعلىليبراليةأفكارمنالمخضرمالجيلطرحهبماتأثرالذىالشبابمنالجديد

والفكريةالثقافيةالمجالتمنلعددنبراسًاكانتالتى" مايجىعصرمنالسادسمجلة"
لها،تصدتالتىالقضاياحيثمنالبعضبعضهاعنالفترة، وتميزتتلكفىظهرت

.تحقيقهااستهدفتالتىالغايةحيثمنجميعًااتفقتوإن

منالشعببحقوقالمسيحية، وبشروااعتنقواممنمثقفونالمجالتتلكمعظموحرر
عامظهورها، وبدأكوزاكىحررهاالتى" الدنيامجلة "العقيدة، وتعدبحريةإيمانهممنطلق
الليبرالىبالفكراالهتمامحيثمن" مايجىعصرمنالسادس "لمجلة، امتدادًا1880

الثمانينياتأواخرظهرتالتى" األمةصديق "مجلة، ونافستاإلنسانلحقوقوالترويج
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مجلةمجرد" الدنيامجلة "تكن، ولمالتسعينياتأواخرفىظهرتالتى" الشمس "ومجلة
إلىطريقهاالشتراكىالفكر، وعرفالغربىالسياسىالفكربتقديمعنيتولكنهامسيحية
نظريةعلىاهتمامها" الشرقيةوالعلومالفنون "مجلةركزتصفحاتها، بينماعبراليابان
إليهااستندتالتىاإلنسانحقوقنظريةعارضتوبذلك) واالرتقاءالنشوء (التطور
الوطنىللتياردعامة) لألصلحالبقاء (مبدأمفهوماتخذ، وقدالشعبوحقوقالحريةحركة

الوطنىاالتجاهمنظرىكبارمن- المجلةهذهمؤسسىأحد -سوجيوارا، كانالمتطرف
.المتطرف

من: والفكريةالسياسيةاالتجاهاتبمختلف) 1887- 1877 (العقدذلكحفلوهكذا
المكانتحتلكانتالسياسيةالتيارات، ولكنالمسيحىالفكرإلىالدارونيةإلىالليبرالية

الحياةعلىغلبالزمنوبمرور. المسيحيةالتياراتتليها- األهميةحيثمن -األول
وجدانلهمخلوقهو، بلفحسبسياسيًاحيوانًاليساإلنسانبأناإلحساسالفكرية
.تاريخًالهأن، كماوفنونومهاراتقدرات، ولديهوروح

بالحياةالمطالبةحركةحولدارت-الحقبةتلكفى-الفكريةالحياةأنالمالحظومن
)السلطاتمصدروأ (السيادةقضيةحول- 1887عامبعد -ترتكزأصبحتالنيابية، ثم

كانإذاالسيادة، وماحقحولالمفكرونالدستور، واختلفصدورموعداقترببعدما
أن، أموالحاكمالشعببينقسمةالسيادةأن، أمالسلطاتمصدروحدهالشعب

السيادة (مفهومحولالجدلدار- أخرىبعبارة -، أوالسلطاتمصدروحدهاإلمبراطور
أخبار "جريدتىصفحاتعلىالجدلذلكأصداءالقومية)، وترددتالسيادة(و) الشعبية
االتجاهعنعبرتالتى" اليوميةطوكيو"، واألولاالتجاهمثلتالتى" ويوكوهاماطوكيو
.اآلخر

الشرقيةوالفكرةاليابانيةالفكرة
خاللالمدذلكنحسرا، 1887- 1877الفترةخاللالسياسىالعملمدعالحينوعلى
إلىالمستندةالرأسماليةأقدامتدريجية، ورسختبصورة) 1897- 1887 (التالىالعقد

ظهوركانثمالتقليدى، ومناليابانىالفكرإلىالعودةشعارأعلنتوالتىالدولةحماية
تلكاليابانية"، وحفلتالفكرة "عليهنطلقأنيمكنما، أوالمتطرفالوطنىالشعور
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عنعبربالذاتاإلحساسمننوعيقظةوالدينية، وشهدتالخلقيةالقيمبقضاياالمرحلة
.القومىوالوعىالفردىالشعورمنكلتطورخاللمننفسه

أنالرجعية، نستطيعواالتجاهاتاإلصالحيةاالتجاهاتمنمزيجالمرحلةتلكفىوساد
الوطنىاالتجاهبرزالجديدة"، ثماليابان "شعاربهاحظىالتىالشعبيةخاللمننتبين

العريقةاليابانيةواآلدابالفنونبإحياءالحقبةامتازتالمرحلة، كذلكأواخرفىالمتطرف
.مايجىعصربدايةمنذتهملكادتالتى

التىالجمعيةتلكبينهامنوالثقافيةالفكريةالجمعياتمنعددمولدالمرحلةوشهدت
باسم- بعدفيما -تعرفأصبحتالتى" اليابانيون "مجلةتصدروكانت1888عامتأسست

الفكرجمعية "باسمتعرفالجمعيةهذهأصبحت1907عامواليابانيون"، وفىاليابان"
محرروكوجا" اليابانيون "مجلةمحررميباكىأفكارعلىالوقوفهناويعنينا" السياسى

الوطنىاالتجاهعنتعبرالرجلين، وأفكار1889عامظهرتالتى" اليابان "جريدة
).السوفيتى (المتطرف

التىوالقوميةالشوفينيةبينوسطًابالقومية، كانتخاصةنظريةصاغكوجا، فقدأما
ضرورةإلىعشر، وذهبالثامنالقرنليبراليةعرفتهاالتىالفردمحورحولتدور

هذاكلها، وعلىاألمةإلىينتميانوالحكومةاإلمبراطورى، "فالبيتوطنىحزبتأسيس
االنقسامشراألمةتجنبإلىيرمىالوطنىالقومية، والحزبالوحدةتحققالنحو

يحافظ، وهوالعامرأىالعلىترتكزالقوميةالسياسيةالسلطةجعلإلىوالذاتية، ويهدف
)1893عام" (السياسةأسس "كتابهفىتطويرها"، وذكرعلىالقومية، ويعملالقوىعلى

فىذاتهاحدفىغايةتعدغاية، واللتحقيقوسيلةإالليست" الدستوريةالحكومة "أن
.القوميةالحكومةإطار

أساسعلىقائمة" شركة "مجردعظيم"، وليستحىكائن "الدولةفىرأى، فقدميباكىأما
،حقوقمنلهاماتفوق- عنده -األمةالتاريخية"، وواجباتاليابانيةالدولة "تعاقدى، إنها

الطريقهوذلك، ألنواجباتهمألداءالجهدأقصىيبذلواأناليابانيينعلىكانلذلك
.السعادةلتحقيقالوحيد
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يغفللمميباكىولكن" ، وخير، وجمالإخالص "أهلأنهمدائمًااليابانيونأثبتوقد
،المالأمراءالغطرسة، وسيطرة- رأيهفى -مقدمتها، وفىاليابانيينعيوبإلىاإلشارة

.منهاليابانيونيتخلصأنيجبماوهو

مرحلةفىوترعرعتنمتالتى" اليابانيةالفكرة "جذورالمفكرانهذانوضعوبذلك
نقيضًا- عندهما -تعدالتى" الشرقيةالفكرة "إلىانصرفقداهتمامهاكانتالية، وإن
الغربخطرمنوالشرقاليابانحمايةكيفيةفىالغربية، وتبحثواإلمبرياليةللرأسمالية
، ولمالدفاعجانبتلتزمكانتعندئذ، حيثاليابانسياسةمعيتسقذلك، وكانوأطماعه
.الحقبةتلكأواخرفىإالالتوسعإلىتتحول

يقظة "وفى" الشرقمثاليات "فى، وخاصةكتاباتهفى" الشرقيةالفكرة "عنأوكاكوراوعبر
شنعلى، وقدرتهالشرقعلىالغربتفوقإلىيرتاحأوكاكورايكنفلم" الشرق

الخاصةشخصيته- عنده -فللشرق: الغربالشرقيغزوأنبخلدهيدرلمولكنالعدوان
الفناحتفاظضرورةرأى، لذلكالشرقإطارفىالمميزةشخصيتهالليابانأن، كمابه

".العالمإلىاليابانيقدمألنه "الخاصةبسماتهاليابانى

يعتمدالاليابانىالفنأن، واكتشفالصينزارعندمانظريتهصحةمنأوكاكوراوأيقن
الهندزارمستقًال، وعندمافنًايكونأنيمكن، وأنهشئكلفىالصينتراثعلى

الفنتاريخاآلسيوية، وأنللحضارةالتاريخيةالكنوزتحوىاليابانأن)، شعر1901(
أوكاكورارأىآسيا"، لذلكوحدة "علىالدليليقدماآلسيوية، مماللمثلتاريخهواليابانى

،إمكانياتمنلديهمبماحقها، ويستهينواأنفسهميبخسواأناليابانيينعلىالعارمنأن
الالشجرة، "ألنأعمىتقليدًاالغربتقليدنحويندفعوا، والذاتهميحققواأنعليهموأن

مفهومإبرازفضلمنالحديثللعصربمايقرأنهبذرتها"، ورغمقوةمنإالقوتهاتستمد
،السحابتحتالناسيعيشحيث" الشرقيةالحرية "أسماهمايمتدحالفردية، نجدهالحرية

الحرياتعلىالقائمةالغربيةالقيممنمستوىأعلىقيمًا، ويعتنقونالجباليفترشون
".والفالحاإلمبراطوربينيجمعالذىاالنسجامذلكفىتتجلىآسيافعظمة " الشخصية
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ماوفنها، وعزاآسياومثاليةالغربعلمبينمستمرًاصراعًاثمةأنإلىأوكاكوراوذهب
والترويجالصناعةانتشارإلى- مايجىعصرفى -ضعفمنالفنىالتذوقعترىا

-رأيهفى -واليابانآسياتحتاجالدمار، ولذلكأسلحةمعالمسيحيةوتحالفللديمقراطية
المؤثراتمقاومةعلىقادرةتصبحاالزدواجية، حتىلتالفىالداخلىالتنسيقمننوعإلى

.الغربية

بآسيا، لكنهتتصلسيةاسينظريةلوضعيسعىفنيًا، الناقدًاكانأوكاكوراأنورغم
الفاشيةأن، إالباهتمامهحظيتالتىالحضاريةالظواهرتحليلإطارفىاألفكاريسوق

".العظمىآسيالشرقالجديدالنظامنبى- "بعدفيما-منهجعلتاليابانية

الدولةتقديسفكرة
"اليابانيةالفكرة "مدعلو) اليابانيةالنهضةعصر (مايجىعصرمناألخيرالعقدوشهد
تقديسإلىالفكرةتلكجيرانها، وتحولتعلىاليابانشنتهالذىاإلمبريالىالتوسعنتيجة
اليدالعائالتألرباب، وجعل1898عامصدرالذىالمدنىالقانونلهللدولة، مهدكامل
موافقةعلىالحصولدونأمرًايبرمأناألسرةأفرادأحديستطيعأفرادها، فالعلىالعليا
)العائلةكبير (يخلفلمنالزوجية، وأصبحبيتواختيارالزواجذلكفىاألسرة، بمارب

علىمطلقةسلطةلألبلها، وجعلراعيًاباعتبارهاألسرةثروةوراثةحقالرياسةفى
.الثانيةالعالميةالحربنهايةحتىساريًاالقانونهذا، وظلوأبنائهزوجته

فيماالعائالتأربابيدفىالسلطاتكلوضعإلىالمشرعيتجهأنالطبيعىمنوكان
النظاميعكسالتقليدى، كمااليابانىالتراثيعكسذلككان، فقدعائالتهمبشئونيتصل

السبلتفرقتوبذلك) األمة (اليابانيةللعائلةكبيرًااإلمبراطورمنيجعلالذىالسياسى
.الغربىبالمفهومالحديثةالدولةونظاماليابانيةبالتجربة

التراثأعماقفىبجذورهضربالذى، اليابانىالقومىالفكرفىاتجاهاتثالثةوبرزت
:يلىفيماللدولة، نجملهاالعائلىالمفهومعنالتقليدى، عبرت
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امتدادًاوأخالقياتهالمجتمعقيمفىاليابانية، ويرىالدولةركيزة" العائلة "يعداتجاه1.
الوالءيعادلأخالقيًاواجبًاباعتبارهللحاكمبالوالءوأخالقيتها، فينادىاألسرةلقيم

.العائلىاالنتماءمننوعًاالوطنىالشعورمناألسرة، ويجعللرب

عليهركزتالذى" األسالفتقديس "والعائلة، وبينللدولةالوالءبينيربطاتجاه2.
التاريخحقائقبينالربطعلىيقومنحوعلى- الحقبةذلكفى -التربية

.اآللهةصلبمنمقدسة، انحدرتأسرةتحكمها" اآللهةبلد "واألساطير، فاليابان

فىأستقربمامستفيدًا" الدولةعبادة "صورةفىاألسطورىالتراثينسجاتجاه3.
.السياسيةبالصبغةصبغهابعدمتوارثةعقائدمنالناسوجدان

الحربفىالياباننتصارحولها، الناسلتفافاوتجاهاتاالهذهرواجعلىوساعد
تلكتفسيرإلىالبعضتجاهااليابانية، و- الروسيةاليابانية، والحرب- الصينية

الذىهوزومىاالتجاهاتتلكعنوعبر" المقدسةاألمة "فكرةإطارفىنتصاراتالا
.الدولةتقديسلفكرةالنظرىاإلطارصاغ

،القومىللتراثمعلمًاكانالذىبوالدهالساموراى، وتأثرمنأسرةمنهوزومىانحدر
-التالىالعامفى -ألمانياإلىأوفد، ثم1883عاماإلمبراطوريةطوكيوجامعةفىوتخرج
زاويةمنإليهنظر، ولكنهاأللمانىالقومىبالفكر، فتأثروالتاريخالسياسيةالنظملدراسة

الفكربهساهممماأكبربنصيبصياغتهافىالتقليدىاليابانىالتراثفكرية، ساهم
المثقف"، فرفضبريد"و" اليوميةطوكيو "جريدتىصفحاتعلىآرائهعن، وعبرالغربى

.طوكيوبجامعةطالبًاكانمنذالشعببسيادةالخاصةالنظريات

فيهفسر" المطلقةالدولةعقيدة "بعنوانشهيرًامقاًالنشر) 1889 (اليابانإلىعودتهوبعد
واستهجنالشمولية، فامتدحاأللمانىالسياسىالفكرنظروجهةمناليابانىالدستور
-الحقمقالفى -الدولة، وناقشفىالفردذوبانبضرورةالفردى، ونادىاالتجاه
للبالد، ألنالخيرمفتاحفيهاألسرة"، ورأى "علىتركيزه، فامتدحاليابانىالمدنىالقانون
الرأسماليةنموعلى- رأيهفى -، ساعدقبلمنالفردمكانةإبرازإلىالمشرعاتجاه

بلد "اليابانكانتولما. والفقرالغنىبينالهوةاتساعإلىأدتالتىبالصورةاليابانية
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قانونمنالسلطةتنبعثمالعائلة، ومنعلىيقومجتماعىالا، فنظامهااألسالفعبادة
".العائلةلنظامامتدادإالالدولةاألسرة، وما

أحدفىعنهاعبرالتىالدولةتقديسفكرةحول- 1896عامعند -هوزومىفكروتبلور
تربطهالمبعيد، ولذلكزمنمنذ- رأيىفى -منعزلةكانتبالدناإن: "... بقولهمقاالته
أنالفريدةالقوميةمشاعرهابفضلبالدنااألجنبية، واستطاعتبالدولصداقةعالقة
هىالفريدةالمثلوتلك. عاماأللفعلىيربولماوالسياسىجتماعىالابنظامهاتحتفظ
إلىأصولهاترجعمثلمجتمعنا، وهىوقيموتقاليدعاداتطريقهاعنتشكلتالتىالسبل
مبادئناالعائلة، وتمتدربمكانةبالدنافىاإلمبراطوريحتلثمأسالفنا، ومنعقيدة

يمثلمنوطاعةأمتناأصلإليهميرجعمنإلىأسالفنامنالمستمدةالعظيمةالخلقية
إليهايرجعالتىاإلمبراطوريةلألسرةبهندينأنيجبماهو- عائلتنارب -أسالفنا
".أمتناأصل

اإلمبراطور، الرتباطهعلىقدسيةيضفىللعائلةاليابانىالمفهومتطبيقأنإلىوذهب
"أجدادناأرواحتتجمعالعرشاليابانية، "فحولالعقيدةركيزةتشكلالتىاألسالفبعبادة
منالمستمداإلقطاعىالوالءالحديثة، ومفهومالقوميةالدولةبينهوزومىربطوبذلك

لإلمبراطورالوالء: "بقولهيعنيهما، وهواليابانفىقويًايزالالكانالذىالكنفوشية
".للوطنوحبوطنية- اليابانيةالعائلةرب-

عصرمناألخيرةالسنواتفىاليابانىالتعليمبرامجعلىهوزومىأفكاروانعكست
فىيةقالخلالتربيةمناهجبإدخالالتعليموزارةطايشو، فاهتمتعصر، وطوالمايجى
تأليفها،علىهوزومىأشرفخاصةدراسيةكتبلها، ووضعتالتعليممراحلجميع
الفكريةالحياةعلىغلبتالتىالشوفينيةاالتجاهاتأصولوضعفىشاركثمومن

.الفاشيةلنموصالحةتربةوخلقتالثانيةالعالميةالحربنهايةحتىاليابانفىالسياسية

عديدة،بتياراتيموج) النهضةعصر (مايجىعصرفىالفكرىالتطوركانوهكذا
غلبتتياراتوهىواالشتراكيةوالمسيحيةكالليبراليةالغربيةالمؤثراتيعكسبعضها
"والتنويرالتحضر "مرحلتىفىالعصر، ذلكمناألولالنصففىالفكريةالحياةعلى
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،ذروتهفيهمابالغربالتأثربلغاللتانالمرحلتانوهما" األمةوإثراءالجيشوتقوية"
يستمدشوفينىاتجاهإلى- مايجىعصرمنالثانىالنصففى -القومىالتياروتحول
بدأتهاالتىاإلمبريالىالتوسعلحركةنظريًاإطارًا، ويقدمالقديمالتقليدىالفكرمنركائزه
الذىالفكرىالتيارذلكأمامالطريقمنكبيرًانجاحًافيهاالحقبة، وحققتتلكفىاليابان
والعقائدواألساطيرالتاريخبينربطتنظريةأساسعلىالدولةتقديسعلىاستقر

الخطيرالتناقضذلكالحديثة، وكانللدولةإطارًاكلهذلكمنيصوغالموروثة، وراح
مناالقتباسفىأسرفمجتمعفىنشأالذىالجيلالعصر، وهوذلكجيلعاشهالذى

مايجىعصرمثقفو، فعانىاإلقطاععصرمنمستمدةالحديثة، بقيمالحضارةمنجزات
والفرد، حيثاألسرةبينالصراعبمواقفحفلالذى، األدبعلىانعكستنفسيةأزمة

.لألسرةدائمًاالغلبةتكون

ناتسومىأعمالفىالمجتمعسطحتحتالكامنالصراعذلكمالمحنبينأنونستطيع
عنالشابالروايةبطلنطباعابعد؟" يصفماذا "روايتهففى). 1916- 1867 (سوسيكى

:، فيقولأبيه

وما.. مايجىعصرقبلالساموراىعليهينشأكانالذىالنحوعلىتعليمهوالدهتلقى"
تلكصالحيةفىيعتقدزالمانهكاليومية، ولالحياةحقائقيغايرأصبحاألبتعلمه
، فقدذلكعكسأثبتتالحياةظروفأن، رغم-العصورلكل -عليهاتربىالتى، القيم
واقعيشبهيكادالاليومواقعهأصبحالمعيشة، حتىظروفبتغيرحياتهأسلوبتغير

العسكريةتربيتهأنيظنأنهريبوالالتغييربذلكيشعرالأنهقليًال، رغمإالاألمس
.أخرىبصورةاألمورإلىينظر) الشاباالبن (دايسكىولكننجاحهسرهىالصارمة

بذلمهماإقطاعية، إنهقيمخاللمنالعصريةالحياةحاجاتتلبيةالمرءيستطيعفكيف
".محالةالواقعنفسهوبينبينهجهد، فالصراعمن

للمجتمعالتقليديةالقيمعصرى، وبينتطورمناليابانحققتهمابينالتباينذلكويتجلى
الوصية "بعنوان) 1943- 1872 (طوسونشيمازاكىكتبهاأخرىروايةفىاإلقطاعى

لمالذينالمنبوذينطبقةمن- مايجىعصرفى -المجتمعموقففيهاالوهمية"، صور
العامة،طبقةحقوقومنحهم- قانونًا -القديمالطبقىالنظامإلغاءرغمالمجتمعيتقبلهم
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،تالميذهوتقديرباحتراميحظىناجحمعلمبهاعوملالتىالمزريةالطريقةلنافيبين
، نتيجةالقديمجتماعىالاأصلهيكتشفون، عندمابكفاءتهالمدرسةومديرزمالؤهويعترف

ورغم) للمنبوذينانتمائهبكتمانلهوالدهوصيةرغم (بذلكلهماالعترافاضطراره
المتحدةالوالياتإلىالهجرةإلىواضطروظيفتهمن، فصلبمعلمهمالتالميذتمسك

االعترافعن، فضًالبآداميتهيعترف، والينكرهاليابانىالمجتمعداممااألمريكية
.لوطنهبخدماته

مجتمععلىأعينهمتفتحتالذينالشبابجيلبينالصراعهذااألمر، فإنكانومهما
مطلقة،بصراحةسخطهعنالتعبيريستطيعيكنبالية، لمإقطاعيةبقيميعيش) عصرى(

يجدأندونالعداءالمجتمعقيمبمناصبةالجهرعلىيجرؤيكنلماليابانيينمنأحدًاألن
اليابانية، وقداألمةعقيدةعلىخارجًايعدأنللدولة، ودونالخيانةتهمةمواجهةفىنفسه
المجتمعالحياة، وقيمواقعبينالتناقضنتيجةالمعاناةهذهعبءاليابانيونالمثقفونتحمل
.الزمانمنطويًالردحًا
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خاتمة
فىالمنطقةاجتاحتإمبرياليةموجةصورةفىالغربلضغوطاألقصىالشرقتعرض
بريطانياشنتهماحربينفىالضغوطتلكعشر، وتمثلتالتاسعالقرنمناألولالنصف

أساسعلىالصينمععالقاتها- األوروبيةالدولمنغيرهامع -، وأقامتالصينعلى
اليابانإجبارفىهامًادورًاالسياسةتلكولعبت" الحربيةالزوارقبدبلوماسية "عرفما

واجهتالتىالتحدياتفىالضغوطتلكتمثلتالدولية، كماللتجارةموانيهافتحعلى
من -الغربيةالمؤثراتلزحفنتيجة) واليابانالصين (البلدينلثقافةالتقليديةاألسس
.المنطقةتلكعلى- وغيرهاحياةوأنماط، وأفكارعلوم

كالنفور، والعداء،متشابهةبوسائلالغربيةللضغوطواليابانالصينمنكلوتصدت
اختلفاولكنهما.. والقوةالثروةفىالغرببتفوقالتسليمالتقليدى، ثمالتراثعلىوالتركيز

فىمنيعًاسدًاالكنفوشية، وقفتالصينففى.. الغربلتحدىاالستجابةأسلوبحيثمن
وحدة (مننوعقيامإلىأدىواألفكار، مماالسياسياتعلىتغييرأىإدخالطريق
ذلكعلىوترتب. االمتيازاتصاحبةاألجنبيةوالقوىالصينيةالرجعيةبين) الهدف
.توارثالعصروانطالقاإلمبراطورىالنظامتداعى

منالبرابرة)، فاستفادوالمواجهةالبرابرةاستخدام (فىالقومنجح، فقداليابانفىأما
حديثة)، على (دولةبناءإلىرمىللنهضةمشروعصياغةفىفتهاوثقالغربعلوم
السبلتفرقتثمالمساواة، ومنقدمعلىالغربمعالوقوفمنتمكنهاالقوةمندرجة

عصريةعسكريةأداةوإقامةالتصنيعنحواألولىاتجهتحين، فعلىوالصينباليابان
الكبرى،للدولالتوسعيةواألطماعاألهليةوالحروبللفاقةفريسةاألخرىقوية، وقعت

.اليابانأمامالصينهزمتعندماذروتهاالمحنةبلغتبل

بفضلالياباناختارتهالذىالطريقعنتعبيرًا) مايجىعصر (اليابانيةالنهضةوكانت
أداةمنهواتخذتتحقيقهفى، ونجحتاإلصالحسبيلانتهجتالتىالسياسيةقيادتها

تجذبفريدة، لمتجربةاليابانيةالنهضةتجربةكانت، ولذلكالغربىالتحدىلمواجهة
المجتمعطبيعةتحديدحولبينهمدارجدلموضعكانت، بلفحسبالباحثينأنظار
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تحليالتهمبعد، وعكستفيمااليابانيونالمؤرخونفيهالعصر، شاركذلكفىاليابانى
.منهاجاءواالتىوالفكريةالثقافيةالمنطلقاتللتجربة

اليابانستجابةاخلقتالحديثة، فقداليابانيةالنهضةتفسيرفىتجاهاتالاتعددورغم
،الكتابهذامنالسابقةالفصولفىعليهالضوءجديدًا، ألقينامجتمعًاالغربىللتحدى

بقىحينالمساواة، علىقدمعلىالغربيةالدولمعتتعاملأنالياباناستطاعتوبذلك
،القديمبتالبيب، متمسكًاعليههوماعلى- التحدىنفسواجهالذى -الصينىالمجتمع
.بهيأتىماولكلللغربرافضًا

إليهايشارما، وكثيرًاالعربالمثقفينبالتشغلاليابانيةالنهضةتجربةكانتولما
القصور،أوجهمنأمتنانهضةشابماعالجفىبهاالهتداءيمكن" نموذجًا "باعتبارها

أو (الناميةالبالدتفيدأنيمكنمدىأىإلى: للقارئيعنقدسؤالأمامنتوقفأنيجب
فىالتجربةتكرارإمكانمدىاليابانية، وماالنهضةبتجربة) الثالثبالعالميسمىكانما

أخرى؟!" شرقية "بالد

تتلمسالتىالثالثالعالمبالداستفادةإلمكانيةاليابانيينالسياسيينالكتاببعضيروج
اليابانية،النهضةتجربةقتصادياتها، منالتنمىحثيثًاسعيًاالنهضة، وتسعىإلىطريقها
العصر، منذلكمنالموروثاليابانىالقومىاالتجاهفى- عندهم -الرأىهذاويصب

اليابانعاتقعلىيقعالذىالحضارى، والدوربالشرقالنهوضعلىاليابانقدرةحيث
آسيافىاإلمبريالىاليابانىللتوسعالمصاحبةالدعايةجوهركانالذىالشرقلتمدين
.الثانيةالعالميةالحربنهايةحتى

فريدًامسارًااليابانيةالنهضةتجربةتخذتاالرأى، فقدالكتابأولئكنشاركالولكننا
تكرارًايتكررأنيمكنالنموذجًايجعلها- الخاصةالتاريخيةظروفهاإلىيرجع-

سوقهاوتكوينتنميةمنتمكنتاليابانأنالعواملهذهبينمن،عدةنمطيًا، لعوامل
جعلالذىبالقدرطوكوجاواعصرأواخرفى- ماحدإلى -بهاالخاصةالمستقلةالوطنية

بفضلالرأسماليةالمرحلةإلىنتقالالاأمامالطريقممكنًا، وفتحالحديثقتصادىالاالنمو
الممولينإلىاللجوءعنالبالدأغنىتراكممناليابانىالتجارىالمالرأسحققهما
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سعيدمحمدعهدعلى- مثًال -مصرفىحدثمانحو، علىواسعنطاقعلىاألجانب
أومستعمرةفكانت- وأفريقياآسيافى -الثالثالعالمبالد، أماإسماعيلوالخديوىباشا
حيث) خاصةواإلمبريالية (العالميةبالسوقترتبطأسواقهاكانتثممستعمرة، ومنشبه

:هيمنتهاعليهاتفرضالتىاألوروبيةالدولبنوكخزائنفىقتصادهاافوائضتضخ
منذلكعلىيترتبأوًال، بماالوطنيةبسوقهالتستقلتسعىأنالبالدتلكعلىوكان
، والواألعماألغلبفىاألوليةالموادإنتاجعلىيقتصرالذىاإلنتاجطبيعةفىتغير

منأمروهوجذريًاتعديًالتوجهاتهوتعديلقتصادالاهيكلةبإعادةإالذلكيتحقق
.بمكانالصعوبة

اليابان، أنالثالثالعالمبالدظروفعناليابانيةالنهضةتجربةتميزعواملأهمومن
استطاعتثمإمبريالية، ومنقوةإلىتتحولأن-معينةتاريخيةظروففى- استطاعت

وقعتالتىاآلسيويةالبالدثرواتمننهبتهماسريعًا، بفضلقتصاديًاانموًاتحققأن
قتصادىالانموهافىالياباناعتمدتوبذلكوالصينكوريانيرها، وخاصةتحت

فكانتالثالثالعالمبالدنيرها، أماتحتوقعتالتىالشعوبمواردنهبعلىالمتصاعد
استنزافمنلهتعرضتلماطبيعيةنتيجةتخلفها، وكاناإلمبريالىالنهبضحية

.قتصاديةالالمواردها

)الشنتو (العقيدةمستوىإلىيرقىالذىالثقافىتراثهاتوظيففىاليابانوأخيرًا، نجحت
، جعلالذاتنونكراالتضحيةمنإطارفىالنهضةمشروعلخدمةاليابانيينتعبئةفى
المخاطرمنالكثيرالبالدتجنيبإلى، وأدىبالذىغيرأمرًاالتنميةسياسةمعوقاتمن
.الرأسمالىللنموالمصاحبةجتماعيةالا

منه، وتتخذالثالثالعالمشعوببهتفيدنموذجًااليابانيةالنهضةتجربةتعدالثمومن
تتعددالبالد، وإنماتلكفىجتماعىالاللهيكلواحدنمطهناك، فليسبهيحتذىمثًال

يمكنماأهمولعلالبعضبعضهاعنالمجتمعاتتلكباختالفوتختلفاألنماط
الملحوظالنجاحذلكهوالثالثالعالملبالدبالنسبةاليابانيةالنهضةتجربةمنبهاالستفادة

منجديدنسيجفىوتمثلهاالغربيةالثقافيةالمؤثراتهضمفىاليابانيةالتجربةحققتهالذى
.النهضةمشروعلخدمةوتوظيفهامنهااالستفادةسبيلالوطنية، يوفرالثقافة
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