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الرحيمالرحمناللهبسم

تقديم
األقصىوالشرقعامةآسياببلدانالخاصةالدراساتإلىالعربيةالتاريخيةالمكتبةتفتقر

علىهتمامهااالعربىالوطنفىالتاريخيةالبحوثومراكزالجامعاتركزتخاصة، فقد
قدرًاآسياأولتفإذا. حسابهامنوتسقطهاآسياتغفلوكادتواألفريقيةالعربيةالدراسات

غيرها، والدوناإلسالملواءتحتنضوتاالتىالبالدعلىذلكإقتصرهتمامها، امن
بالنسبة – آسيا، فظلتبالدبقيةأما. تاريخهامناإلسالميةالعصوردراستهاتتجاوز
علميةدراساتعنهتتوفراألسرار، ال، وتحيطهالغموضيكتنفهعالمًا – العربىللمثقف

العالمبينالصالتنطاقتساعاوالروابطتزايد، رغموحضارتهتاريخهتعالججادة
الحرببعدتطورمناآلسيوية – العربيةالعالقاتحققتهالبالد، وماوتلكالعربى
تخاذافيها، وحيويًادورًاآسيادولتلعبالتىاإلنحيازعدمكتلةالثانية، وظهورالعالمية

.جديدةأبعادًاالعربىبالعالموالصيناليابانمنكلعالقات

العربية، ووجهتالشئونبدراسةكبيرًاهتمامًااأبدتعندماالمبادرةزماماليابانوملكت
األنشطةفىلإلشتراكالعرباألساتذةبعضإلىالدعوةاليابانيةالعلميةالهيئاتبعض
الدعوةإليهموجهتالذينأولئكمنواحدًاوكنت. تخصصهمبمجاالتتتصلالتىالعلمية

الناميةالبالداقتصادياتمعهدفاستضافنىالنشاط، ذلكفىللمشاركة
Ajia Keizai Kenkyushoاألجنبيةللدراساتطوكيووجامعة

Tokyo Gaikokugo Daigaku) 1972 – 1973بحثمجموعةنشاطفى)، فساهمت
عشر،التاسعالقرنفىواليابانلمصرقتصادىالاللتطورمقارنةدراسةبإجراءعنيت
اليابانىالتاريخفىالمتخصصيناليابانييناألساتذةمنعددًاعضويتهافىضمت

.الحديثالعربتاريخفىالمتخصصينمنلهم، وزمالءالحديث

ذلكعشر، وتجلىالتاسعالقرنفىالحديثاليابانتاريخبدراسةهتمامىابدأهناومن
باللغةاآلخراإلنجليزية، وبعضهاباللغةبعضهانشرتالتىالبحوثمنعددفىهتمامالا

تغيرت، وفيهاليابانفىالتحديثبدايةيمثل، فهوإنتباهىمايجىعصرجذبثم. العربية
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حددتالتىالفكريةوالتياراتالسياسيةالحركاتنبعت، ومنهاليابانىالمجتمعمالمح
دراسةبأولالعصرذلكأخصأنعلىالعزمالمعاصر، فعقدتاليابانىالتاريخمسار

.الصعابدربعلىلتحقيقهاسعيتفكرة، وكانتالحديثاليابانتاريخفىعربية

بدأتاليابانية، فقداللغةلناصيةالباحثمتالكاتتطلباليابانتاريخدراسةكانتولما
لغاتبمعهدالباحثYabu Shiroشيرويابواألستاذصديقىيدعلى) 1973عام (تعلمها

اليابانية، وإنتعلمفىطويلشوطقطعمنأتمكنلمأنىوأفريقيا، غيرآسياوحضارات
.التاريخيةالمصطلحاتبعضوفهمقراءةمنمكننىبهبأسالبقسطألممتقدكنت

 –األجنبيةباللغاتمايجىعصرمنكتبمامسحعلى – الوقتنفسفى – وعكفت
باإلنجليزية،دراساتهمبنشرإهتموااليابانيينالمؤرخينبعضأنفالحظت– كثيروهو
.األساسيةالرسميةالوثائقذلكفىبماإليهااليابانيةالمصادرأمهاتبعضترجمتكما

فىالغربيةالنظروجهةجانبإلىاليابانيةالنظروجهةعلىاإلطالعلىتوفروبذلك
.العصرذلكفىاليابانتطور

منباليابانية، ووجدتكتبتالتىالهامةالدراساتبعضعناالستغناءأستطعلمولكنى
بجامعةالحديثالعربتاريخأستاذ – Miki Wataruواطاروميكىاألستاذصديقى
اإلنجليزية،إلىاألساسيةالموادبعضلى، فترجمعونكل– األجنبيةللدراساتطوكيو

هىمتخصصةبمترجمةالشاقة، فاستعنتالمهمةهذهلمثلليتسعيكنلموقتهولكن
خاللهاترجمتشهورستةلمدةمعىعملتKihana Hiromiهيرومىكيهانااآلنسة
.اإلنجليزيةإلىالهامةالموادمعظم

،ذهنىإلىالتساؤالتمنبالعديدمادة، دفعتمنلدىتجمعلماالمبدئيةالدراسةأنغير
والفكرىوالسياسىجتماعىالواقتصادىالاالتاريخفىالمتخصصينرأىإلىحتجتاو

الكثير،الشئعلمهممنعلى، فأغدقوابعضهمإلى، فلجأتاليابانييناألساتذةمن
.الدراسةطريقعترضتاالتىالعقباتبعضتخطىعلىإجاباتهموأعانتنى

مادةمنلدىتجمعمادراسةعلى)، عكفت1973أكتوبر (الوطنإلىعدتإذاحتى
منوأوروبيونيابانيونكتبهاومراجعومصادر– اإلنجليزيةإلىمترجمة – علمية
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، وشعرتسنواتالثالثنحوالدراسةتلك، واستغرقتمايجىعصرفىالمتخصصين
بدعوة– أخرىمرة – اليابانإلىالدقيقة، فسافرتبالمادةملئهاإلىتحتاجثغراتبوجود

استكملت)، حيث1977صيف (Kokusai koryu kikinالخارجىالتبادلمؤسسةمن
، وطرحتمايجىعصرفىالمتخصصينكبارببعضلتقيتاالعلمية، والمادةفىالنقص
مابعضعلىالضوءمنالمزيدألقتإجاباتعليهاتلقيتالتىاألسئلةمنالعديدعليهم

إلىعلميةبرحلةالزيارةتلكخاللالعصر، وقمتذلكجوانبمنفهمهعلىاستعصى
ودورالتاريخىالبحثومراكزالتاريخيةالمواقعبعضخاللهازرتكيوشوجزيرة
نوتاهارالصديقىالتاريخية، وكانالمادةمنهامةمحصلةلدى، فتجمعتالوثائق

ونجاساوا،األجنبيةللدراساتطوكيوبجامعةالمحاضرNutahara Nobuakiنوبواكى
ثمارمنجنيتفيماالفضلالناميةالبالداقتصادياتبمعهدالباحثNagasawa Eijiايجى
.زرتهاالتىبالهيئاتتصالالافىوساعدانىطوالها، رافقانىالعلمية، فقدالرحلةتلك

أنيسعدنىالتىالدراسةهذهكتابة، بدأتاستكملتقدالعلميةالمادةأنأيقنتوعندما
شعوبتجاربدراسةضرورةإلىالنظرتلفت، لعلهاالكريمالقارئإلىاليومأقدمها
تمسالتىوالرحالةالصحفيينكتاباتبعضإالعنهانعرفهامة، والوشائجبهاتجمعنا

.اللبابإلىتغوصوالالقشور

فىأنفقتهاسنواتستبعدالمتواضعالعملهذاتقديمباستطاعتىكانأنهأعتقدوال
،اليابانييناألساتذةمنوأصدقائىزمالئىمنوالتشجيعالعونأجدلمالمتأنية، لوالدراسة
أستاذItagaki Yuzoيوزوايتاجاكىواطارو، واألستاذميكىاألستاذبالذكروأخص
Nakaoka San-ekiاكىساننكاوكاطوكيو، واألستاذبجامعةالحديثالعربىالتاريخ

.الناميةالبالدقتصادياتابمعهداألوسطالشرققسمرئيس

اليابانيوناألساتذةلىيقدملمالصورة، لوبهذهلتخرجتكنلمالدراسةهذهأنكما
، وأذكرتجاربهموثمرةعلمهمخالصةمايجىعصرجوانبمختلففىالمتخصصون

:منهم
شنزابروأويشىاألستاذO'ishi Shinzaburoبجامعةقتصادىالاالتاريخأستاذ

.جاكشوين
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دايكتشىايروكاوااألستاذIrokawa Daikichiطوكيوبجامعةالسياسيةالعلومأستاذ
.كيزاى

يويتشىفوكوشيمااألستاذFukushima Yoichiوعضوالزراعىقتصادالاأستاذ
.اليابانيةاألكاديمية

ماسانورىناكامورااألستاذNakamura Masanoriبجامعةقتصادالاأستاذ
.هيتوتسوباشى

نوسوكىجونساساكىاألستاذSasaki Junnosukeبجامعةجتماعالاأستاذ
.هيتوتسوباشى

يوشيوياسومارواألستاذYasumaru Yoshioبجامعةجتماعىالاالتاريخأستاذ
.هيتوتسوباشى

طومويوشىأوكادااألستاذOkada Tomoyoshiالعلوممعهدوعميدقتصادالاأستاذ
.طوكيوبجامعةاالجتماعية

تاكيشىايشيدااألستاذIshida Takeshiطوكيوبجامعةالسياسيةالعلومأستاذ.

لىأفسحوا، الذينواألعالماألساتذةألولئكوالعرفانالشكرإسداءسوىأملكوال
صديقىأشكر، كمابعلمهمعلىيبخلوا، ولموقتهممنالكثيروأعطونى، صدورهم

، وكانهيتوتسوباشىجامعةأساتذةمعلقاءاتىرتبالذىMiyaji Kazuoكازومياجى
.وبينهمبينىالوصلهمزة

بآراءفيها، واالستنارةالنقصواستكمالالدراسةهذهمادةجمعألستطيعكنتوما
:منتلقيتهاالتىالكريمةالدعواتبتلكأحظلم، لواليابانيينالمتخصصين

الناميةالبالداقتصادياتمعهدAjia Keizai Kenkyusho) 1972 – 1973.(
األجنبيةللدراساتطوكيووجامعةTokyo Gaikokugo Daigaku) 1973.(
الخارجىالتبادلومؤسسةKokusai Koryu Kikin) 1977.(
1979 (اليابانية – العربيةالعالقاتلدراسةالقوميةاليابانيةواللجنة.(

.والتقديربالشكرأتوجهالعلميةالهيئاتهذهفإلى

معايشةفرصةلىتتحلم، لواليابانىللتراثجتماعيةالااألبعادإدراكألستطيعكنتوما
،Okamatsuأوكاماتسو: عائالتمثلبطوكيوسيتاجايابحىاليابانيةالعائالتبعض

،العائالتتلكمنعائلتينمعأقمت، فقدFuruzawaوفوروزاواKanamoriوكانامورى
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كثبعنمراقبتىخاللالصداقة، ومنرابطةالثالثةبالعائلةوربطتنىحياتهموعشت
، تعلمتوأتراحهمأفراحهملهمومشاركتى، وتقاليدهموعاداتهماليابانيينحياةألسلوب
كيوكواألستاذةوبينبينىدارت، وكملىتنقلهأنعنالكتبعجزتمماالكثير

شيقةطويلةأحاديث) طايشوعصر (مايجىلعصرالتالىالجيلإلىتنتمىالتىأوكاماتسو
، كمامايجىعصرإلىمنهاالكثيريرجع– نظرىلفتت – وتقاليدعاداتأصولحول
فيهاحتجتاالتىالجوانبمنلكثيرحيًامصدرًاكانامورىكوهاىالمتقاعدالميجوركان
مهندسًاكوهاىالميجوركان، ولمامايجىعصرمنالقريبالجيلنظروجهةسماعإلى

إجاباتهكانتفقد) العشريناتمطلعفى (طايشوعصرفىتعليمهتلقىاليابانىبالجيش
،جيلهأفكارحول – العشاءمائدةعلى – عليهأطرحهاكنتالتىالعديدةأسئلتىعلى

معينخيراليابانيةالعسكريةالدراسة، وقيمسنىفىتعلمهكمااإلمبراطورىوالنظام
صلتىخدمتكذلك. كافبوضوحالمصادرفىعليهالوقوفأستطعلمماتفهمعلى

عصرفىشبابهعاشالعائلةقيمة، فرأسمنتخلوالخدماتدراستىفوروزاوابعائلة
نماذجدائمًاأعايشطايشو، فكنتعصرفىشبابهمعاشواممنبنهاكان، بينمامايجى

لماوالعرفانبالشكرأتوجهالكراماألصدقاءأولئكفإلى. الحديثةاليابانلتطورحية
.عونمنلىقدموارعاية، ومامنبهشملونى

لمنالفضل، كلمايجىعصرفىاليابانىالمجتمعمالمحإبرازفىوفقتقدكنتوإذا
علىوزرهايقعفالهناتأومآخذهناككانتإذا، أماصعابمنعترضنىاماذللوا
.سواىأحد

التاريخيةللدراساتجديدفرعأمامالبابفتحتقد– الدراسةبهذه – أكونأنوحسبى
المقلجهدالعربية، لعلالعلميةوالهيئاتالعربالباحثينهتماماعنبعيدًاظلالعربية

المكتبةفىكبيرًافراغًابذلكفتمألاآلسيويةبالدراساتهتمامالباجامعاتنابعضرىيغ
.العربية

.السبيلقصداللهوعلى
1980ينايرفىنصرمدينة

حامدعباسرءوف. د
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التغييرورياحاإلقطاعىالمجتمع - تمهيد
منالتحول، سرعةالحديثالعصرإلىالياباننتقالاميزتالتىالهامةالظواهربينمن

دارسىأنظارلفتتظاهرةوهى. الصناعىالرأسمالىالمجتمعإلىاإلقطاعىالمجتمع
منجزاتمنشرقىشعبالستفادةنموذجًابعضهم، عدهااليابانتاريخمنالحقبةتلك

.المعجزاتدروبمندربًااآلخرالبعضنمطيًا، وعدهاتقليدًاوتقليدهاالغربيةالحضارة
بمااإلقطاعمرحلةمناليابانىكالمجتمعمجتمععبورنرجعأننستطيعالولكننا

مجتمعإلىاإلقطاعيةالمؤسساتوتسلطاإلقطاعيةاإلنتاجعالقاتسيادةمنبهتسمتا
منذلكعلىيترتببارزًا، بمادورًاالرأسماليةاإلنتاجوعالقاتالمالرأسفيهلعب
أننستطيعواألفكار، الوالتقاليدوالعاداتجتماعيةالاوالقيمجتماعىالاالبناءفىتغير

تاريخيةمعجزةإلىوافدة، أوأخرىحضارةلمنجزاتالنمطىالتقليدإلىكلهذلكنرجع
تلكتحقيقعلى، ساعدتللعيانواضحةموضوعيةعواملفثمة. اليابانىالشعبصنعها

.الحسبانفىنضعهاأنالتطور، يجبمراحلمنالمرحلة

فى – اليابانىالمجتمعشهدهالذىللتغيرمالئمًامناخًاخلقتالتىالعواملأبرزولعل
يكمن– العشرينالقرنمنالثانىالعقدمطلعوحتىعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصف

،اليابانعلىالغربىبالضغطاإلقطاعىالمجتمعبهامرالتىالداخليةاألزمةرتباطافى
لهيسمحوضعفىاإلقطاعىالمجتمعيكنلمخطيرًاتحديًاشكلالذىالضغطذلك

يستطيعحتىالمجتمعلذلكاألساسىالبناءعلىتغييراتإدخالمنالبد، فكانبمواجهته
ذلكفىاليابانىالمجتمعمنهاعانىالتىالتفسخعواملقترنتاو. الغربىالتحدىمواجهة
هبوبسبيليسرتىالتالدفعقوةالبعضبعضهامع، فشكلتالغربىبالضغطالحين
نقفوحتى. الحديثالعصرشواطئإلىاليابانىالمجتمعسفينةدفعتالتىالتغييررياح
المجتمعفىالتغييرمناخهيأتالتىالظروفعلىنظرةنلقىأناألمر، يجبحقيقةعلى

.طوكوجاواعصرأواخرفىاليابانى
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اإلقطاعىالمجتمعتفسخ - 1
وضععشر، عندماالسابعالقرنأوائلإلىطوكوجاواعصرفىاإلقطاعيرجع

نتسباومنأسرتهسيادةأسس) Tokugawa Ieyasu) 1542 – 1616اياسطوكوجاوا
السيطرةطوكوجاواآلل، فتحققتاليابانأراضىمناألكبرالقسطعلىاألتباعمنإليها
عاموكيوشو، وشيكوكهونشو، : الكبرىالثالثاليابانيةالجزرعلىالمباشرةغير

الدكتاتوريات، أو1الشوجونياتآخرقواعداياسطوكوجاواأرسىوبذلك. 1603
سمابالسياسيةالسلطةظلهافىاإلقطاعيةالعائالتأكبرمارستالتىالوراثيةالعسكرية

عاصمةكيوتوحدودتتجاوزالإسميةسلطةإالولبالطهلهيتبقلمالذىاإلمبراطور
.الحينذلكفىالبالد

تجميدعلى، قامتاستمرارهتضمنسياسةنتهاجاإلىاإلقطاعىطوكوجاوانظامتجهاو
، فكانطبقاتهمنطبقةكلعلىفرضتالتىوالضوابطالقيودخاللمنالمجتمعبنيان
تختلفوالتىبها، الخاصةالسلوكيةالخاصة، وقيمها، وعاداتهاالخاصزيهامنهالكل

)الساموراى (المحاربينطبقةبينجليًاواضحًاالتمييزوكان. األخرىالطبقاتعنكثيرًا
منمجموعةعلىيشتملالعصرذلكفىالمجتمعفأصبح. الفالحينمنالعامةوطبقة

القرنفىاإلمبراطورخلعهالذىSeiitaishogunللقبإختصار، وهوShogunمنمأخوذةShogunateالشوجونية1
تقهقرهمفىالسلطةيقاومونكانواالذينالبالدشمالىاألينومن" البرابرة "بإخضاعكلفواالذينالجيوشقادةعلىالثامن

فىعشر، ولكنالثانىالقرنفىجديدمنللظهورعاد، حتىاللقبإختفى، التاسعالقرنفىإخضاعهمتمشماالً، وعندما
استقرتالتىاإلمبراطوريةاألسرةنبالءبيوتبعضبيننزاعنشبفقد. الذكرسالفةالظروفعنتماماًمختلفةظروف

عشرالثانىالقرنأواخروحوالى. كيوتوبالعاصمةاإلمبراطورىالبالطعلىالسيطرةهونشو، حولجزيرةشرقفى
.كيوشوحتىوتصلهونشوغربىتمتدأراضيهكانتالذىTairaطايرابيتعلىMinamotoميناموتوبيتتغلب

اإلمبراطورعليه، خلع1183عامكيوتودخولمنMinamoto no Yoshinakaيوشيناكانوميناموتوتمكنوعندما
يوريتومونوموتومينا (أحدهم، أسسعمومتهأبناءيدعلىالتالىالعامفىقتلوعندماSeiitaishogunلقب

Minamoto no YoritomoالباكفوبإسمعرفتكاماكورامدينةفىمستقلةشبهإدارةBakufu) الحكومة)، ولقب
بينالبالدفىوالنظاماألمنحفظبعبءاالضطالعمهمةصاحبهعلىيضفىاللقبأصبحومنذئذ. 1192عامبالشوجون

.العسكرييناإلقطاعيينفئةمنالساموراى)، وهمكبارأو (Bushiالبوشىمنالمقاطعاتنبالء
الباكفو، فعرفتيرأسالذىاإلدارية، السلطةصاحباألعلىاإلقطاعىالسيدليعنىالحينذلكمنذمستخدماًاللقبوظل

أشيكاجا، مرتحكموبسقوط. كيوتوإلىالباكفونقلتالتى) Ashikaga) 1338 – 1568أشيكاجاأسرةشوجونيةاليابان
Odaنوبوناجاأودااستطاع، حتىالبعضوبعضهماإلقطاعسادةبيناألهليةالحروبسادتهاالفوضىمنبفترةالبالد

Nobunagaاياسمؤسسهاحصلالتىطوكوجاوا، أسرةأمامالطريقبذلك، فمهد1583عامالبالدتوحيدIeyasuعلى
سقوطحتىكذلكللباكفو، واستمرتمقراًأصبحتالتى) الحاليةطوكيو (Edoإيدوفىسلطته، وأقامالشوجونلقب

.1868ينايرفىالشوجونية
:إنظر

Akamatsu, Paul: Meiji 1898, Revolution and Counterrevolution in Japan, London 1972, PP.
416.
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الناحيةمندنوهاأوسموهالدرجةتبعًابعضًابعضهايعلوالتىجتماعيةالاالفئات
.جتماعيةالا

جتماعىالاالبنيانعلىمحتملأجنبىتأثيركلإبعادعلىطوكوجاوانظامحرصكذلك
،األسبانى: األوروبىاالستعمارىالمدواكبقدالشوجونيةتأسيسكانولما. للبالد

بمنأىالبالدإبقاءعلىالباكفوحرصت، فقداألقصىالشرقفىوالهولندى، والبرتغالى
عنختالفالاتماميختلفالذىالغريبالعالم، ذلكالغربمنالوافدةالمؤثراتتلكعن

،1624عامفىاألسبانالتجار، وطردالكاثوليكىالتبشيرىالنشاطحرمثمومن. اليابان
الخارجىالعالممعاإلتجاركانحتى1640عاميحلكادوما. 1638عاموالبرتغاليون

،نجاساكىمواجهةفىصناعيةجزيرةفوقأقيمتواحدةتجاريةمحطةعلىمقصورًا
للهولنديينسمححيثDeshimaديشيماجزيرةهى، متحركجسربالمدينةيربطها

،1637عامومنذ. الباكفورقابةمحدود، وتحتنطاقعلىاليابانمعباإلتجاروالصينيين
البالديغادريابانىكلمصيرفكانالخارجإلىالسفراليابانيينعلىالشوجونيةتحظر

تجميدبذلكيستطيعونالبالد، أنهمأمورعلىالقائمونوتصور. إليهاعاد، إنالموت
التىوالضوابطالقيودتلكبواسطةعليهكانتماعلىوالفكريةجتماعيةالااألوضاع
العالموبينبينهاالصالتأواصرقطعتالتىالعزلةالبالد، وتلكعلىفرضت

.2الخارجى

، علىMitoوميتوKiiوكىOwariوارى-أو: الثالثةببيوتهاطوكوجاواأسرةوقبعت
البالد، بماأراضىمساحةربعنحوإقطاعهامساحةبلغت، حيثجتماعىالاالهرمقمة
عاصمة (وكيوتوالشوجونية)، حاضرة (Edoايدو: الهامةالتجاريةالمراكزذلكفى

).الخارجىالعالمعلىاليابانمنهاأطلتالتىالنافذة (ونجاساكىاإلمبراطورية)، 
المحصول – األرزعلىالعينيةالضريبةمنالماليةمواردهاطوكوجاواأسرةواستمدت
كانحينعلى (سنويًاKoku3كوكماليينثمانيةبنحوتقدركانتوالتى– للبالدالرئيسى

2Sakai, R. K.,: The Status System and Social Organization of Satsuma, Tokyo 1975, PP. 9 –
12.

على – فيها، ويعادلاستخدمالتىوالمواقعالعصورباختالفسعته، واختلفتللغالل، استخدمقديميابانىمكيالالكوك3
:إنظر. ليترا166.37ً – األرجح

Takekoshi Yosoburo: The Economic Aspects of the History of the Civilization of Japan, vol
I, London 1967, p. 552.
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سنويًا)، كماكوكمليون30 – 28بينيتراوحاألسرةإلقطاعاتاإلجمالىالمحصول
.لهمإضافيًادخًاليمثلالسلعبعضحتكاراوالتعدينكان

الدايميومنمجموعةبينقسمالمساحة)، فقدأرباعثالثة(اليابانأراضىمنتبقىماأما
Daimyoجتماعىالاالهرممنالثانيةالمرتبةفىيأتون، وهماإلقطاعيينالسادةكبارأى
تعلوفئتينإلىجتماعيةالاالمرتبةحيثمنينقسمونكانواهؤالءوحتى. اإلقطاعى
مقاليدعلىللسيطرةسعيهفىاياسطوكوجاواأيدواالذينفأولئك. األخرىإحداهما
176عددهمالوراثيون)، وبلغاألفصال (Fudai Daimyoبإسمعرفواالبالدفىاألمور

بعداياسطوكوجاواأيدواالذينأولئك، أماعليهموقفًاالكبرىالمناصبفصًال، كانت
إلىالطريقأمامهفتحتالتى) 1600عام (الفاصلةSekigaharaسيكيجاهاراموقعة

بعيدًافصًال، ظلوا86عددهمالخارجيون)، وبلغاألفصال (Tozamaبإسمالسلطة، فعرفوا
شئونإدارةفىالحريةمنمحدودبقدرتمتعهممقابلالكبرىالمناصبتولىعن

،ChoshuمقاطعةسادةMoriمورى: عائالتتنتمىاألخيرالفريق، وإلىمقاطعاتهم
ومايدا، SendaiمقاطعةسادةDateوداتى، SatsumaمقاطعةسادةShimazuوشيماز

Maeda4كاجاسادة.

علىفرضهاالتىوالقيودالضوابطخاللمننفسهحمايةعلىطوكوجاوانظاموعمل
األفصالHanمقاطعاتتوزيعذلكمن. أفصالهمن) الدايميو (المقاطعاتحكام

األفصالمقاطعاتبين–طوكوجاواألسرةبوالئهمعرفواالذين – نيالوراثي
المركزيةاإلقطاعيةالسلطةضدالطوزاماإتحاددونالباكفوتحولحتىالخارجيين
للباكفوعيونبمثابةدايميوالفوداىيكونناحية، وحتىمنعنهانفصالالاومحاولة
.المركزيةالسلطةومناوأةأنفسهمتقويةالمحليينالحكاممحاوالتترقب

4Sakai: op. cit., PP. 14 – 19.
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طبقالذىSankin-kôtai5التناوبىالدورىجتماعالانظام– أيضًا – الضوابطبينومن
الباكفوعاصمةإلىدوريةبزياراتالدايميومنواحدكليقوم، وبموجبه1634عاممنذ

النظامقتضىاو. مقاطعتهفىاألمورحقيقةعلى، ويوقفهبالشوجونليلتقى) Edoايدو(
عندكرهائندائمةبصفةوأوالدهزوجتهبهتقيمايدوفىببيتدايميوكلحتفاظاضرورة

أولهما،: أمرينتحقيقإلىيهدفالفريدالنظامهذاوكان. المركزيةاإلقطاعيةالحكومة
ايدوإلىالدوريةالرحلةعلىاإلنفاقفىالدايميودخلمنبهبأسالجانباستنزاف

فىللشوجونتقديمهاعليهكانالتىالهداياوخاصة – المالمنالكثيرتتكلفكانتالتى
إقامةمصاريفلتغطيةالدايميويتحملهاالتىالباهظةالنفقاتإلىباإلضافة– مرةكل

الخروجفىالتفكيرعنبمنأىالدايميوبالعاصمة، وثانيًا، جعلوخدمهوأوالدهزوجته
لخطرأسرتهأفراديعرضالعملهذامثلعلىاإلقدامالمركزية، ألنالسلطةعلى

.6محقق

بيننتقالالامتعددة، فكانفكانتالدايميوعلىالباكفووضعتهاالتىالقيودعنأما
للتأكدالطرقعلىالمراقبةنقاطمنالعديدمحظورًا، وأقيمتالبعضوبعضهاالمقاطعات

السفر،بجوازاتشبيهةكانتالتىالمعتمدةالمرورتصاريحيحملونالمسافرينأنمن
إلىالسالحتهريبوعدمDe–onnaايدوخارجالدايميوزوجاتتهريبعدممنوللتأكد

للوقوفالمقاطعاتضدالتجسسشبكاتالباكفووجهتكذلك. Irri-deppoالمقاطعات
بينتحالفعليهايترتبقدالتىالزيجاتعقدمنالدايميوومنع. فيهايجرىماعلى

،الشوجونمنمسبقإذنعلىحصلواإذاإالالمقاطعاتفىالحاكمةالبيوتمنبيتين
دونعليهاتحسيناتإدخالأوترميمهاأوالحصونأوالقالعبناءالباكفوحظرتكذلك

نسخةودعيأنالدايميوعلىكانالحالةهذه، وفىالشوجونمنترخيصعلىالحصول

النظامعرفوقد. تناوببمعنىKotaiدورياً، وللرئاسةالتقاريرتقديموتعنىSankin: مقطعينمنالتعبيرهذايتكون5
العادةمجرىيجرىكانكاماكورا، ولكنهشوجونيةعصرفىاليابانإلىالنظامونقلالقديمةالصينفىاألولبالمعنى
ركائزمنركيزة، ليصبح1634عامlemitsuطوكوجاواآلمنالثالثالشوجونطورهالملزمة، حتىغيرالتقليدية

:إنظر. اإلقطاعىالنظام
Tsukahira, T. G.: Feudal Control in Tokugawa Japan, The Sankin Kotai Harvard Univ. Press
1970, PP. 28 – 47.

6Ibid, PP. 51 – 81.
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الدايميوعلىحظركذلك. الباكفولدىاإلنشاءاتبتلكالخاصةالمعماريةالرسوممن
7.مباشرًاتصاًالااإلمبراطورىبالبالطتصالالا

،المقاطعاتحكامالدايميوعلىفرضتهاالتىوالقيودالضوابطتلكبكلالباكفوتكتفولم
تعبيدأواإلنشائيةالمشروعاتبإقامةمنهمالثراءعالماتعليهتلوحمنتكلففراحت
تلكنفقاتلتغطيةاالستدانةإلىتدفعه، وقدخزانتهفىبقىما، لتستنزفالطرق

، وبذلكالطرفينقوىلتبددالبعضبعضهمضدالدايميوتؤلبكانتكما. المشروعات
.8الطاعةحظيرةفىالجميعبقاءتضمن

الساموراى (المحاربينفئة– اإلقطاعىللمجتمعالهرمىالترتيبفى – الدايميوويلى
Samuraiاإلدارةوظائف، ويشغلونجيشهجندويشكلون. للدايميوبالوالءيدينون)، وهم

.سنويًالهمالدايميواألرز، يدفعهامنعينيةمخصصاتعلى، ويعيشونالمقاطعاتفى
بفالحةيشتغلونالذينالمزارعينمنالفئةتلكأفرادطوكوجاوا، كانعصرقبلوفيما

تطورمعولكن. الحربوقتسيدهملنداءتلبيةالسالح، ويحملونالسلمزمناألرض
دفاعيةقالعإقامةضرورةمنعليهترتبالنارية، ومااألسلحةوإدخالالقتالأساليب

مننهائيًاأعفواوبذلكللجنديةالمحصنة، تفرغواالمدنفىالساموراىتجميعقوية، ثم
.وحدهمالفالحينعاتقعلىيقعأصبحالذىالفالحةواجب

وضعالذىHideyoshiالشوجونعهدإلىوالفالحينالمحاربينبينالتمييزهذاويرجع
أهلبين، والتمييزالفالحيننتفاضاتاخطرمنالتقليلبهدف1587عامالنظامهذا

بينالصلةأواصرنقطعتاوعندما. جتماعيةالاالناحيةمنالفالحةوأهلالسيف
التىاألرزمخصصاتعلىمعيشتهمفىيعتمدون، أصبحوااإلنتاجوعمليةالساموراى
فىالطويلةالسلمسنواتولكن. العسكريةبواجباتهمالقياممقابلفىعليهايحصلون

تعيشعسكريةأرستقراطيةمجردالساموراى، وجعلتهمأهميةمنقللتطوكوجاواعصر
9الفالحينكدثمرةعلى

7Sansom, G. B: Japan, A Short Cultural History, New York 1936, PP. 437, 455.
8Peter Duus: Feudalism in Japan, New York 1969, P. 92.
9Sansom: A Short History of Japan 1615 – 1867, Tokyo 1977, PP. 29 – 31, 164f.
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علىللساموراىجتماعيةالاالمكانةسمويكفلماالنظممنالباكفووضعتوقد
يفقدونالذينأولئكتدريجيًا، وخاصةالساموراىقدرنحطاذلك، ورغمالفالحين

آلخر،أولسببإلقطاعهفقدهأوسيدهموفاةنتيجةاألرزمنالسنويةمخصصاتهم
الكثيرون، واستقرالطرقبقطعبعضهمشتغلا، والمقاطعاتبينوجوههمعلىفيهيمون

إنكبطوكوجاوا، عصرأواخروفى. اليدويةالحرفأوبالتدريسوعملوابالمدنمنهم
الحركةفى – بعدفيما – هامًادورًا، ولعبواالغربوعلوملغاتدراسةعلىبعضهم
أمامالطريق، ومهدتالخارجىالعالمعلىالياباننفتاحااستهدفتالتىوالسياسيةالفكرية
.Rônin10بالرونينهؤالء، وعرفمايجىعصر

الساموراى، وكانوابعداإلقطاعىجتماعىالاالهرممنالتاليةالمرتبةفىالفالحونويأتى
العائلية، بلاأللقابأوالسالححملحقهممن، وليسالسكانمن% 80منأكثريشكلون
اإلقطاعيةالسلطةخصتهموقد. فالحةالبغيرالعمليستطيعون، والباألرضيرتبطون

عندئذ،عليهكانتماعلىجتماعيةالاأوضاعهمتجميداستهدفتالنظممنبمجموعة
الحيازاتبيعأوشراءبمقتضاهالفالحينعلىحظرت1643عامقانونًاالباكفوفأصدرت

اآلخر،البعضحسابعلىالبعضبأيدىالحيازاتتكدسدونتحولالزراعية، حتى
الريففىجتماعيةالاالقوىتوازنعلىتؤثرجتماعيةاتغييراتمنعليهيترتببما

.اليابانى

 –عينًا، قررتتحصلهاكانتالتىاألطيانضرائبمنثابتًاحدًاالباكفوتضمنوحتى
العائلةحيازةمساحةقلتإذاالواحدةالعائلةأفرادبينالحيازاتتقسيمحظر – 1673عام
االستقالليستطيعوالنالفالحينأبناءأنيعنىذلكوكان. واحدChô11تشوعن

أوأجراءإلىيتحولون، أوعائالتهمكنففىدائمًايعيشون، وبذلكأسرهمعنبمعيشتهم
.خدم

المحاصيلبتحديديكتفمباشرًا، فلمتدخًالالفالحينحياةفىاإلقطاعيةالسلطةوتدخلت
، وألزمتبالحقولالعملساعاتالمقاطعاتبعضحددت، بلفحسبزراعتهايجبالتى

10Ibid, PP. 60 – 63, 117.
.تانعشرةإلىينقسمتشوفداناً، وكل2.36تعادلمساحةوحدةالتشو11
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زراعية،وأدواتمالبسمنإليهيحتاجونماصناعةفىفراغهمأوقاتبشغلالفالحين
أوالشاىحتساءاأوالتدخينعليهم، وحرمالطعاممنمحددًاقدرًايتجاوزأالعليهموكان

غيرها، وأالدونالقطنيةالمالبسرتداءاعليهمكانكذلك). األرزنبيذ (Sakeالساكى
مننوعأىيمارسواللشعر، وأالكرباطالقشمنالمصنوعةاألشرطةسوىيستخدموا
،1642عامالباكفوأصدرتهالذىباألمرجاءتالتىالقيودمنذلكغير، إلىاأللعاب
.الفالحينمنأحكامهيخالفمنعلىالعقوباتتوقيععلىونص

ترتفعكانتالنسبةهذه، لكنالمحصولمن% 50 – 40بينماالضريبةمقداروتراوح
يميلللباكفوالعامتجاهالاكانمالية، فقدمتاعباإلقطاعيةالسلطةتواجهعندماتدريجيًا

يقيميكادماإاللهيتبقى، فالممكنحدأقصىإلىالفالحكدثمرةعتصاراضرورةإلى
أن: عشرالثامنالقرنفىالشوجونمعاونىأحدذكرهمماذلكعلىأدلوال. أوده

.12"منهمتستخرجهمازاد، كلماعصرهمفىأمعنتسواء، فكلماوالسمسمالفالحين
القرنفى – تقدرأصبحتالقرية، ثمأطيانمساحةبعدسنويًاتقدرالضرائبوكانت
كانواحدة، إذكوحدةالقريةعلىتربطوكانت. سنواتخمسأوثالثكل– عشرالثامن
.جميعًاالقريةسكانعاتقعلىتقعجماعيةمسئوليةالضرائبأداء

إلى، فباإلضافةالفالحينعاتقعلىوقعتجديدةضرائببتدعتا، الزمنوبمرور
والغرفوالنوافذاألبوابعلىضرائبعشرالثامنالقرنفى، فرضتاألطيانضرائب
، وأخرىمنهنكللسنتبعًاالفالحبناتعلىضرائب، وكذلكالفالحينبيوتفىالجديدة
.13والقنبالبندقوأشجاروالساكىالثيابعلى

بالسخرةشتغالهماأخرى، كلتزاماتاالفالحينعاتقعلى، وقعتالضرائبجانبوإلى
الطرقعلىتقعالتىالقرىسكانعلىالعامة، وكاناألعمالمنوغيرهاالطرقلحفظ

والخيولالرجاليقدمواأنالرئيسيةبالمدن) ايدو (الشوجونيةعاصمةتربطالتىالرئيسية
،المثالسبيلوعلى. قراهممنبالقربالطرقتلكعلىتقعالتىالخيولمحطاتإلى
ايدويربطالذىTôkaidôطوكايدوطريقعلىالخيولمحطاتمن53هناككانت

12Furushima Toshio: Nihon Hoken Nogyoshi, Tokyo 1931, P. 83.
)اليابانفىاالقطاعيةالزراعةتاريخ(

13Norman, E. H: Japan's Emergence as a Modern State, New York 1940, P. 23.
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تلكعلىالمسافرينخدمةفىوضعتحصانومائةرجلمائةمنهابكيوتو، بكل
وستةوخمسةرجالوأربعةثالثةبينيتراوحماتقدمأنقريةكلعلىوكان. الطريق

.المحطاتلتلكالخيلمن

عنيعجزالذىالفالحأمالكبمصادرةHanالمقاطعاتبعضفىالتعليماتوصدرت
يباعونكانواالذينوأوالدهزوجتهذلكفىبمالتزاماتاوضرائبمنعليهماسداد

إلىيلجأونكانواالمصيرهذاالفالحونيتجنبوحتى. نظريًاالرقتحريم، رغمكرقيق
القرنفى – الكبرىالمدنحاناتمتألتا، فضرائبمنعليهممالسدادبناتهمبيع

منالمخرجهذامثلللفالحيتوفرلمفإذا. الفقراءالفالحينبناتمنبالقيان– عشرالثامن
بخدمتهمليشتغلوااألثرياءالفالحينعندالذكورأبنائهرهنإلىيلجأالمالية، كانشدته
يقللوحتى. الغنىالفالحمنوالدهمعليهيحصلالذىالدينلسداديكفىالسنينمنعددًا

وتحديدالنسللتنظيمفريدةطريقة، وإلىاإلجهاضإلىالعائلية، لجألتزاماتهامنالفالح
فورأطفالهخنقإلىيلجأالفالحاإلنقاص)، فكانوتعنى (Mabikiالوأدهىعيالهعدد

فىالشائعةجتماعيةالاالعادةمجرىذلك، وجرىإعالتهمعبءمنللتخلصوالدتهم
.14العملهذافىالنسوةبعض، وتخصصالريفىالمجتمع

األرضحيازةبحقيتمتعونالذينأولئك: فئتينإلىينقسمونالفالحونكانذلكوعلى
Homobyakushôسماباألولىالفئةوعرفت. يستأجرونهاالذينيفلحونها، وأولئكالتى

مدرجةكانتأطيانهممضمونة، ألناألرضعلىحقوقهمالريش)، وكانتذوى(
أفضليةالقرية، ولهمأموريديرالذىالخمسةمجلسعضويةحقهممن، وكانبالسجالت

القرية، وكذلكأطيانحافةعلىتقعالتىبالغاباتاالستفادةفىالفالحينمنغيرهمعلى
.الرىومياهالمراعى

مساحةعنحيازاتهممساحةالقرى، تزيدبمعظماألثرياءالفالحينمنقليلنفرثمةوكان
لديونوفاءلديهميعملون، كانوااألرضلفالحةالخدممنبعددحتفظواا، أقرانهمحيازة
 –الزراعيينالخدمأولئكعددوقدر. الحياةومدىسنواتعشربينتتراوحلمددذويهم

14HONJO: The Population and Its Problems in Tokugawa Era, Bulletin de L'Institute Int. de
Statistique, Tome XXV, 2 ieme Livraison, Tokyo 1931, PP. 60 – 62.
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عصرأواخرفىعددهمتناقص، وقد15الريفسكانعشربنحو– عشرالسابعالقرنفى
فىالمشاركةأساسعلىلألرضمستأجرينإلىحولوهمساداتهمألنطوكوجاوا
.األرضريعزيادةعلىلتشجيعهمالمحصول

فيماالدايميو، وخاصةرجالعليهابذاتها، يشرفقائمةإداريةوحدةMuraالقريةوكانت
القرية، كانتذلكعداوفيما. الماديةلتزاماتالامنوغيرهاالضرائببتحصيليتعلق
مجلسيعاونهNanushiعمدة – األرجحعلى – الذاتية، يديرهااإلدارةمنبقدرتتمتع
األكثرNanushi-Kabuالقديمةالعائالترؤساءمنخمسة – غالبًا – يضمالذىالكبار
بشئونيتعلقفيماالرأىإبداءفىالحقالحيازاتذوىمنفالحبالقرية، ولكلثراء

.16القرية

تصالالامنفمنعتهاHanالمقاطعاتعلىالعزلةاإلقطاعيةالسلطةفرضتوكما
البعضببعضهاتصالالامنالقرى، فمنعتعلىالعزلةفرضت، كذلكالبعضببعضها

تامجهلعلىالفالحينإبقاءذلكوراءمنتستهدفالسلطة، وكانتبالمدنتصالالاأو
الالذىهوالصالحالفالح "أنيعتبروناإلقطاعسادةكان، إذقراهمخارجيدوربما

وإخالصعمياءطاعةحكامهمبطاعةيلتزمواأنالفالحينالغالل"، فعلىثمنيعرف
عليهعزعندماصبرهنفذحتىطويًالالظلمعلىاليابانىالفالح، وصبرلهمالوالء
آلخر، لتزلزلحينمنالفالحينثوراتنفجرتاف. طوكوجاواعصرأواخرفىالقوت

.اإلقطاعىالنظامأركان

عندقبعواالذينChoninالتجار، ويليهمالفالحينبعدالتاليةالمرتبةفىالحرفيونويأتى
بمنزلةيهبطالذى – جتماعىالاالتصنيفهذاجذوروتمتد. جتماعىالاالهرمقاعدة

فوكونجالحكيمإلىالكنفوشية، فينسبالفلسفةإلى– األسفلالدركإلىوالتجارالحرفيين
Confuciusالدنئالرجل، أماالفضائلفىيفكرالساميةالمنزلةصاحبالرجلإن: "قوله

يرتبطونوكانوا) المالكأبناء – (لغوياً - ، وتعنىNagoبإسمطوكوجاواعصربدايةفىاألقنانهؤالءعرف15
المحصولعلىالمشاركةنظامتطبيقاألحرار، وبعدللفالحينكانتالتىالحقوقمنمعها، وحرموا، ويورثونباألرض

.منزلةمنهأدنىكانواأنبعدالمستأجرالفالحوضعيماثلاالجتماعىوضعهمأصبح) عشرالثامنالقرنأواخر (عليهم
:إنظر

Smith, T. C.: The Agarian Origins of Modern Japan, Stanford Univ. Press, PP. 8 – 11, 83,
105.

16Ibid, PP. 53 – 58.
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فيفهمالدنئالرجل، أماالحقمعنىيفهمالسامىفالرجل.... اإلمتالكفىفيفكرالمنزلة
.17"الربحمعنى

فىالكنفوشيةمعلمىأحد) – Kaibara Ekken) 1630 – 1714اككنكايباراكتبوقد
الزراعة،قيمةالقديمالعصرفىالمستنيرونالملوكأدرك: "يقولطوكوجاواعصر

معلموأضاف". النقودزدرواا، والخمسالغاللحترموااوالتجارة، الحرفحتقروااو
، ويشجعونعملدونالثروةعلىيحصلونالتجارإن: "قولهذلكإلىمعاصركنفوشى

فالالتجار، أماحترامالباجديرونالفالحون... الناسعقولالرغدة، ويفسدونالحياةعلى
".حتقارالاغيريستحقون

مفكرولهاروجالتىتلكعنتمامًاتختلفكانتمجتمعهمعنالتجارأفكارأنغير
عنمعبرخيرIshida Baigan) 1685 – 1744(18بايجانايشيداالعصر، ولعلذلك

السعى، وعداألموالاستثمارهوالناسمنكغيرهعملللتاجرأنالتجار، فيؤكدأفكار
فى، ويحصلالمجتمعفىنافعًاعمًاليزاولفالتاجر. اآللهةتقديرمنالربحجتناءاوراء

علىالساموراىيحصلكما، تمامًاأرباحصورةفى) مخصصات (علىالمقابل
تمامًاكالساموراىواجبهميؤدونالناسعامةأنيشيداإوأكد. 19األرزمنمخصصاته

،الناسعامةعنألنفسهمالساموراىتمييز، وعارضالشوجونرعايامنعتبارهماب
الذىالعملطبيعةحيثمنالساموراىعنيختلفونإنماوالتجاروالحرفيونفالفالحون

.20يؤدونه

 –قتصاديةالاالناحيةمن – كانواأنهمللتجار، إالجتماعيةالاالمنزلةنحطاطاورغم
لهمكان، بلثرواتهمزدادتاكلماالتحسنفىوضعهمواستمر. الفالحينمنحاًالأحسن

17Wing – Tsit Chan: Source Book in Chinese Philosophy, Princeton Univ. Press 1963, PP.
27, 28.

إلىالفقراء، نزحالفالحينألحدابناًالقلب)، كانتعاليم (Shingakuبإسمعرفتفكريةلمدرسةمؤسساً، يعدفيلسوف18
يكونبدأ، ثمكتبمنيدهفىوقعماكل، وقرأعمرهمنوالعشرينالثالثةفىكانعندماالتجارأحدلدىوعملكيوتو
:الخاصة، راجعالفلسفيةأفكاره

Bellah, R. N.: Tokugawa Religion, The Values of Pre – industrial Japan, U. S. A. 1957, p.
149.

19Ibid, P. 158.
20MITSUI Takafusa: Some Observations on Merchants (Trans. By Crawcour in Transaction

of Asiatic Society of Japan, vol. 8, p. 158.(
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ملككذلك. للقروضطلبًاويقصدونهمإليهميحتاجونكانواالذينالحكامعندكبيرةحظوة
.سنرىمانحوعلىطوكوجاواعصرفىالثقافيةالحياةزمامالتجار

)، وحتى1573 – 1336 (أشيكاجاعصرمنذالنقدىقتصادالواالتجارةقدمرسختوقد
منالثانىالنصففىالسلطةعلىوالصراعالتفككالبالدفيهاعانتالتىالفترةخالل
عصروبحلول. المتنافسينالدايميوهتماماموضعالتجارةعشر، كانتالسادسالقرن

التجارةلنموالمالئمالمناخالبالد، خلقعلىالسلملواءنشرمنبهمتازاطوكوجاوا، وما
زيادةالمناخذلكسماتأبرزالداخلية، ولعلاألسواقعلىقتصارهاازدهارها، رغماو

السكانتعداد، وزيادة1730 – 1600عامىبينفيماملحوظةزيادةالمنزرعةالمساحة
مليونًا26حوالىإلى– عشرالسادسالقرنمناألخيرالربعفى – مليونًا18حوالىمن
عددها،، وزيادةالمدنتساعاالتجارة، ونموعلىساعدعشر، مماالثامنالقرنمطلعمع

.فيهاالمحصنةوخاصة

عشرةعلىيربومنهامدينة40أو30نحوسكانتعدادمدينة، كان130نحوظهرتفقد
كبيرًا،تساعًااتسعتافقد– الشوجونيةعاصمة –يدوإأما. منهاواحدةلكلنسمةآالف
والمليونألف800بينيتراوحبما– عشرالثامنالقرنمطلعفى – سكانهاعددفقدر

بنحووكيوتونسمة، ألف400بحوالىيقدرأوساكاسكانتعدادكانحيننسمة، على
علىاألثرأبلغسكانهاتعدادفىوالزيادةالمدنفىتساعالالهذاوكان. نسمةألف350

.التجاروطبقةالتجارة

ترددمنبهرتبطاوماSankin-Kôtaiالتناوبىالدورىجتماعالانظامتطبيقوساعد
الباكفو،وحاضرةالمقاطعاتفىحكمهممقاربينالدورىوإنتقالهمايدو، علىالدايميو

طوكايدو، فأنشئتطريقعلىتقعكانتالتىالمدنزدهاراوالتجارىالنشاطرواجعلى
لمدالبحرىالنقلصناعةزدهرتا، كماورجالهمالدايميوحاجاتلتلبيةوالمتاجرالفنادق
.أموالهمرؤوسالستثمارالتجارأمامآفاقبذلك، وفتحتبالسلعالمدنأسواق

تقعالذين – الدايميوحتفظاثراء، فقدغيرهممنأوسعوالوسطاءالجملةتجاروكان
الذينالدايميوحتفظاايدو، بينمافىوالغالللألرزبصوامع– البالدشرقفىمقاطعاتهم
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منوكالءالدايميوواستخدم. أوساكافىمماثلةبصوامعالبالدغربفىمقاطعاتهمتقع
األرزتجارةوسطاءإلى، ولجأواصوامعهمإدارةعلىلإلشرافKuramotoالتجار

Fudasashiمنبجانبالتجارمنالفريقذلك، وتمتعالمحصولمنالمخزونلتصريف
.21خدماتهمنظيرعينيةمخصصاتعلىالدايميومنالساموراى، وحصلوامتيازاتا

الحاكمة، ولكنالسلطاتلنقمةتعرضهانتيجةثرواتهاالتجاريةالبيوتبعضفقدتوقد
طوكوجاوا،عصرطوالنشاطهيزاولواستمرزدهراالتجاريةالبيوتاتمنالكثير
:هؤالءبينومن. مايجىعصرفىكبرىوتجاريةماليةمؤسساتإلىبعضهاوتحول

خاللمنثروتهنمت، ثمالمنسوجاتوتجارةبالربانشاطهبدأالذىMitsuiميتسوىبيت
بصناعةنشاطهبدأالذىKônoikeكونويكىالتجارية، وبيتبالوساطةاالشتغال
التجاريةالوكالةأعماليتولى، وأصبحالسفنصناعةإلىتحول، ثمالساكىاستخراج

اإلشتغالمنثروتهكونالذىSumitomoسوميطوموبيت، وأخيرًاالمقاطعاتمنللعديد
.النحاستعدينبصناعة

الخاصةلوائحهالهاكانتTonyaكبيرةحتكاريةاطوائفعشرفىالجملةتجاروإنتظم
مال (Unjoبإسممعلومقدرذاتضرائبللباكفوالطوائفتلكمتيازاتها، ودفعتاو
كانتقلماالتىاإلجباريةالقروضمننوعًاللسلطةتدفعأنعليهاكانمتنان)، كماالا

1841عامفىالطوائفتلكألغيتوقد. GoyokinأوMyoga-Kinسمابعرفتتسترد

عصرحتىقائمة، وظلت1851عامأخرىمرةالوجودإلىعادتالباكفو، ثممنبقرار
.22مايجى

، فحفلتقطاعىالاالنظامفرضهاالتىجتماعيةالاالقيودمنأقوىالمالإغراءوكان
بطبقةيلتحقونكانوااألثرياءالتجاربعضأنإلىتشيرالتىباألمثلةالمعاصرةالمصادر

فيهاصاهرالتىالحاالتمنالكثيرإلىالمصادرتشير، كماالتبنىبطريقالساموراى
مسيرةعلىالكبيرأثرهجتماعىالاالتغييرلهذااألثرياء، وكانالتجارالساموراى

الذىالحظرأنغير. سنرىمانحوعلىطوكوجاواعصرأواخرفىالسياسيةاألحداث
:إنظر: التفاصيلمنللمزيد21

TAKEKOSHI: op. cit., vol III, PP. 61 – 85, 86 – 101.
22Ibid, vol III, PP. 1 – 5.
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ومنChoninالتجارطبقةنموإمكاناتمنحدالخارجيةالتجارةعلىالباكفوفرضته
التجاريحاوللمذلكورغم. بالمصادرةالتجارمالحقة، نتيجةالمالرأستراكمفرص

فجراألفقفىالحعندمااقتصاديًا، ولكنبهرتباطهمالاإلقطاعىالنظامدعائمتقويض
إلى– سنرىمانحوعلى – التجاراالقتصادية، سارعالحريةمنبقدريبشرجديدعهد

قيادةلواءيحملواأندوناإلقطاعىبالنظامأطاحتالتىالسياسيةالحركةفىالمساهمة
.الحركةتلك

يعدون– حالأيةعلى –كانوا، فقداإلقطاعىالهرممنالدنياالمرتبةالتجارحتاللاورغم
المجتمعفىبهاالمعترفالطبقاتوهم) Ryôminاألخيار (سمابعرفوامنضمن

)Semminاألدنياء (سمابعرفوامنكانالسلطة، بينماعندعتبارهمالهمممناإلقطاعى
فهى، متهانالوازدراءالواحتقارالاسوىمنهاينالواوالالسلطةعترافابيحظونال

بذلكاألدنياءفكان. المجتمعطبقاتضمنتدرجهممنزلة، والالبشرمنأدنىتعتبرهم
ألف380نحو – طوكوجاواعصرنهايةعند – عدتهمبلغتالمنبوذينمنمجموعة

.نسمة

عصروقبل. EtaوالمنبوذينHininالالبشر: فئتينإلىبدورهماألدنياءنقسماو
أناسًايتاإلااعتبرالعصرذلكمنذ، ولكنالفئتينبينتمييزثمةيكنطوكوجاوا، لم

يحترفونهاالتىالمهنبحكممنبوذين) الالبشر (الهينينكانالمولد، بينمابحكممنبوذين
.بمكانالصعوبةمنالوضعهذامنتخلصهم، وكانفيهنشأواالذىجتماعىالاوالوضع

بعضهمأنالمعتقدمنيتا، ولكنإلاطبقةأصلحولوافيةمعلوماتالمصادرتعطيناوال
كانحينالجلود، علىودباغةوالجزارةالماشيةكذبحمعينةبمهنيشتغلونكانوا

كذلك. العاهاتذوىمنآباءصلبمننحدروااالعبيد، أومنآلباءولدواممنمعظمهم
مرتبةإلىالعامةطبقةإلىينتمونمننحدارابتهددخطيرةبأمراضاإلصابةكانت
.االيتا

سوى– طوكوجاواعصرفى – الرزقلكسبمجالالفئةتلكأبناءأماميكنولم
خفافالواالساللوصناعةالجلديةوالمصنوعاتالجلودودباغةبالجزارةشتغالالا
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وجد، بينماالمدنفىأغلبهم، وعاشTatamiيرصالحوصناعةالقشمنالمصنوعة
.بالريفمنهمالقليل

،، والشحاذيناألسواقفىبالغناءالمشتغلينكليشملونالالبشر)، فكانوا (الهينينأما
السلطةكانتماوكثيرًا. ذلكشابه، وماالكسح)، والمومسات (الصحىالصرفوعمال
أصدرالطبقة، فقدهذهإلىنحدارالباالجرائمبعضيرتكبونالذينالعامةتعاقب

إلىنحدارالبامرتيننتحارالايحاولمنكلبمعاقبةقضىقرارًايوشيمونىالشوجون
السجناء، والعملخدمةمهمةالطبقةتلكأبناءإلىتسندالباكفوكانت، كماالهينينطبقة

.للمجرمينولحادينكجالدين

منسكانهمأماكن، وإسقاطالرسمىالتعدادمنالمنبوذيناستبعادعلىالعادةوحرصت
وكان. المسافاتتقديرعندإقامتهمبمناطقتمرالتىالطرقاستبعادالخرائط، وكذلك

جتماعيةالابالطبقاتختالطالاعليهممعزولة، وحظرخاصةأماكنفىاإلقامةعليهم
معادلةالمنبوذنفسعتبرتا، ومعينزىلهم)، وخصصRyôminاألخيار (مناألخرى

.23القصاصعند) األخيارمن (نفسلسبع

قرناننحوعمروالذى، اليابانفىطوكوجاواأسرةأقامتهالذىاإلقطاعىالنظامولكن
عشر، تلكالثامنالقرنمطلعمنعتبارًااقتصاديةالااألزماتمنيعانى، بدأالزمانمن

.األمرنهايةفىبهأودتحتىالنظامعظامفىتنخرأخذتالتىاألزمات

علىترتكزكانتاإلقطاعىالنظامقتصادياتاأنحقيقةإلىاألزماتتلكأسبابوترجع
أعدادهاكانتالتىالحاكمةللطبقةالمتزايدةالحاجاتتلبيةعنزراعية، عجزتقاعدة

المحكومةالطبقاتمتطلباتمواكبةعنعجزت، كمابالثباتيتسمانالمعيشتهاومستوى
.لهابالنسبةالمعيشةمنالمعقولالمستوىضمان– األقلعلى –أو

المدنمنالساموراىتخاذاالمحصنة، والجديدةالمدنالقديمة، وتأسيسالمدنتساعافمع
فىكماليًايعدكانماالحاكمة، وأصبحللطبقةاألساسيةالحاجاتزدادتا، لسكناهمأماكن
محاصيلإنتاجفىالتوسعإلىأدى، ممانهايتهعندأساسيًاعشرالسابعالقرنبداية

23De Vos, G., & WAGATSUMA Hiroshi: Japan's Invisible Race, California Univ. Press
1972, pp. 3 – 6, 19 – 29.
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 –التجارةحجمزيادةذلكعلىوترتب. الكمالياتضروبمنتعدكانتوسلعزراعية
تنوعتكما. البعضوبعضهاالمقاطعاتبينالبحرىوالنقل– الجملةتجارةوخاصة
 –األرزريعمندخولهمكانتتغطيتها، ولماالدايميوعلىكانالتىاإلنفاقأوجه

زراعةعلىالفالحين، شجعواالغرضهذالتحقيقكافيةغير– الرئيسىالمحصول
أسواقفىتصريفهايمكنالتىالمصنوعاتإنتاجعلىالنقدية، والحرفيينالمحاصيل

.األخرىالمقاطعات

العامةمنواألثرياءالساموراىمعيشةمستوىرتفعاوتنوعها، السلعوفرةونتيجة
منالقطاعهذاعندواإلنفاقالدخلبينالتوازنفقدانإلىأدى، مماحاجاتهمزدادتاو

والعوزالفقرمنتعانىالفالحينمنالعريضةالقاعدةكانتحين، علىاليابانىالشعب
نفقاتفىالعجزلتغطيةالمستحدثةوالضرائبالماليةبالمطالبلهاالحكاممالحقةبسبب

الدايميويكلفكانSankin-Kôtaiالتناوبىالدورىجتماعالانظامأن، وخاصةمعيشتهم
التىالمشروعاتنفقاتإلىالسنوى، باإلضافةدخلهممن% 50 – 20بينيتراوحما

.بإنجازهاتكلفهمالباكفوكانت

:الطبيعيةالكوارثنتيجةخانقةماليةأزمةتواجهالمقاطعات، كانتذلكجانبوإلى
منعنهماينجم، وماالحرائقأوالمجاعاتمنعليهمايترتب، وماالجفافأوكالفيضان

االستدانةسوىالعجزهذاتغطيةمنمفرأمامهميكنولم. للدايميوالسنوىالدخلتدهور
سبيلوعلى. والساموراىللدايميوالقروضتقديمفىتخصصتالتىالتجاريةالبيوتمن

المقدمةالديونأنإلى) 1706عام (Kônoikeكونويكىبيتسجالت، تشيرالمثال
ريو،ألف416الديونتلكبلغت1765عام، وبحلولRyô24ريوألف278بلغتللدايميو

ماغالبًاالتى – القروضهذهمقابلوفى. الشوجونيةسقوطعندريوماليينعشرةثم
جتماعيةاوقتصاديةامتيازاتاعلىالتجارحصل– سدادهاعنيعجزونالدايميوكان

.الحاكمةالطبقةأضعفتما، بقدرقبلمنلهميكنلمجتماعيًااوزنًالهمخلقت

:إنظر، مايجىعصرأوائلفىسكالذىالذهبىالينتعادلذهبيةعملةالريو24
Smith: op. cit., P. 220.
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الضرائبزيادةطريقعنميزانياتهمفىالعجزلتغطيةالحكامإليهآخر، لجأسبيلوثمة
اإلضافيةالضرائبتلكإلى– سبقفيما – أشرناالزراعية، وقداألطيانعلىالمقررة

التوسعطريقعندخولهمزيادةالدايميوبعضحاول، كذلكالفالحينكواهلأثقلتالتى
طرقالرى، واستحداثوسائلالبور، وتحسيناألراضىواستصالحالزراعةفىاألفقى
، كماوالمقاطعاتالباكفونفقاتتغطيةعناألرضريععجزذلكللزراعة، ورغمجديدة

التجارلكبارحتكارالاحقوقباعوا، أووالسلعالمحاصيلببعضتجارالاالدايميوحتكرا
.الدخلزيادةوراءسعيًا

يدمتدتا، فالنظاممنهاعانىالتىالماليةالمعضلةلحلاإلجراءاتتلكتكفولم
حاجةفيهكانتالذىالوقتفىإنقاصها، علىتعملالساموراىمخصصاتإلىالسلطة

الكمالية،للسلعواستهالكهمبالمدنإقامتهمنتيجةمستمرتزايدفىالمالإلىالساموراى
علىالساموراى، واستولوامنأفصالهممخصصاتدفععنالدايميوبعضتوقفبل

، ودفعهم25سادتهمضدالساموراىصدورفىيختمرالسخطجعل، مماممتلكاتهمبعض
طريقعنودهمالتجار، وخطبطبقةبأذيال، والتعلقالدينربقةفىالوقوعإلىذلك

منلهمكانتالتىالساميةجتماعيةالاالمكانةتلك– عمليًا –ذلكوأفقدهم. إليهماألصهار
بينهمجتماعيةالاالفوارقأهميةمنوقللالتجارقدررتفاعاعلىساعدما، بقدرقبل

إالبينهميعدللساموراى، فلمالخلقىالمستوىبتدهورذلكرتبطاو. الحاكمةالطبقةوبين
.قبلمنبهاعرفواالتىBushidôالمحاربينوقيمبفضائليتحلونممنالقليل

ترتبطالتىالنقديةالمحاصيلإدخالعلىترتب، فقدالريففىمماثلتطوروحدث
منومنعتهاالقرىعلىالباكفوفرضتهاالتىالعزلةحواجزإسقاطالتجاريةبالسوق

.والتجارالمدنمعتبادليةعالقاتفىالقرية، فدخلتبالمدنأوالبعضببعضهاتصالالا
للزراعةاألرضإعدادعلىتتفقأموالإلىالمحاصيلتلكإنتاجيحتاجهماأنكما

رهنمقابلاألثرياءالفالحينمنقتراضالاإلىالفالحوالبذور، دفعاألسمدةوشراء
عنالفالحالطبيعية، عجز، والكوارثالضرائبتصاعد، ونتيجةالزمنوبمرور. حيازته

عنيعجزالذىالفالح، وتحولGônôاألثرياءالفالحينإلىاألرضوإنتقلت، ديونهسداد
25Keene, Donald: The Japanese Discovery of Europe 1720 – 1830, Stanford Univ. Press

1969, PP. 168 – 69.
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الفالحينبيناتساعاالهوةزدادتاو. أجيرمزارعأولألرضمستأجرإلىديونهسداد
زيادةعلىأقدركانالغنىالفالحألنالواحدةالقريةفىاألغنياءوزمالئهمالفقراء

.الزراعيةحيازتهمساحةتوسيععن، فضًالأرضهإنتاجية

األعمالفىأموالهمالستثمارجديدةميادينطرقوا، بلبذلكاألغنياءالفالحونيكتفولم
الضروريةالسلعفىبالتجارةقيامهمإلىفباإلضافة. بالريفوالصناعيةالتجارية

،والنسيجالغزلبصناعةإشتغلواالصويا، والزيت)، ، وصلصة، والملحكالساكى(
ثرواتاألغنياءالفالحونحققوبذلك. الحرفيةالصناعاتمنالفخار، وغيرهاوصناعة

علىالحكاممنجتماعية، فحصلواالاأوضاعهملتغييرالفرصةلهمبها، هيأتبأسال
مخصصاتعلىبعضهمحصلالساموراى، بلزىرتداءاووالسيوفاأللقابحملحق

يجدونالالفالحينمناألعظمالسوادكانالذىالوقتفىتمامًا، هذاكالساموراىسنوية
والوأد،باإلجهاضأطفالهم، ومنبالبيعوبناتهمأوالدهممن، ويتخلصونبهيقتاتونما

.26أرواحهمالمجاعاتوتحصد

مظاهرلها، فتنوعتتعرضواالتىالمظالممنسلبيًاموقفًاالفقراءالفالحونيقفولم
إلىلتجاءالوااألرضمنالهربللدايميو، إلىالتظلماتتقديممن: عليهاحتجاجهما

ومخازنبيوتوتدميروالعنفالثورة، إلىالطرقبقطعشتغالالاأوأخرىمقاطعات
التىاألسبابمقدمةفىالمجحفةالضرائبوجاءت. والتجاروالمرابيناألثرياءالفالحين
عمالها،ومظالماإلدارةسوءعلىحتجاجالاذلكإلىالثورة، أضفإلىالفالحيندفعت

الطبيعيةللكوارثالتعرضعندبالغوثاألثرياء، والمطالبةوالفالحينالمرابينواستغالل
عشر،الثامنالقرنمنالثانىالنصففىنتشارًااالفالحينثوراتزدادتاو. والمجاعات

.عشرالتاسعالقرنمناألولوالنصف

26Borton, Hugh: Peasant Uprising in Japan of the Tokugawa Period, Transactions of the
Asiatic Society of Japan, Series 2, vol. 16, p. 10.
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دفعتهمالتىاألوضاعوتحسيناألعباءتخفيففى – أحيانًا - الفالحينثوراتونجحت
علىالقبضكبير، وتلقىعناءبعد– غالبًا –بهمتبطشكانتالسلطةالثورة، ولكنإلى

.27أحياءصلبهمأوبإعدامهموتقومزعمائهم

بهاحفلالتىالتحدياتتلكأضعفتهاالتىالسلطةشتاتتجمعأنالباكفوحاولتوعبثًا
الحادةجتماعيةالاالقيودأسوارمنتهدمماتصلحأنحاولتعشر، وعبثًاالثامنالقرن
التغييررياحكانت، فقدبيناهالذىالنحوعلىالبعضبعضهاعنالطبقاتتفصلالتى
قواهخارتالذىكلهاإلقطاعىبالبنيانتعصفأنعلىقادرةتصد، وكانتأنمنأقوى
.سواءحدعلىوالخارجيةالداخليةالتحدياتأمام

الغربىالضغط - 2
وعزلاألجانبالتجاروجهفىاليابانأبواببإغالقالباكفوقيامعنالحديثبنامر

السلععبرهااليابانمفتوحة، تتبادلظلتخلفيةنافذةعدا، فيماالخارجىالعالمعنالبالد
وكانت. نجاساكىشواطئأمامديشيماجزيرةعلىوالصينيينالهولنديينمعالتجارية

الذىالشرقيةالبحارفىالغربىالتوسعخطرإبعادإلىذلكوراءمنترمىالشوجونية
 –وبدأواالهند، فىأقدامهماإلنجليزثبتعندماعشرالسابعالقرنمطلعمعذروتهبلغ
.عشرالتاسعالقرنبدايةمعأبوابهايطرقونبدأواالتىالصينإلىيتطلعون– ذلكبعد
أسبانيا، وهولندا، (االستعمارميدانفىاألسبقالغربيةللقوى، كانالوقتنفسوفى

.الصينسواحلوعلىبالفلبينتجاريةمحطاتفىوجود) والبرتغال

، فليسالخارجىللعالمظهرهاأدارتقد-  طوكوجاواعصرفى – اليابانكانتوإذا
الغربيةالدولطليعةفىروسياوشأنها، فكانتتركتهاقدالغربيةالقوىأنذلكمعنى
كمتشكا،فىمنفاهمنروسىمغامر، فر1771عامففى. اليابانإلىببصرهارنتالتى

بجزيةAwaآواإلىبها، أبحرالمنفىفىزمالئهبعضبمعاونةسفينةعلىواستولى
لغزوالعدةتعدروسياأناليابانيةالسلطاتهولندى، وأبلغتاجرصفةمنتحًالشيكوكو

:السياسية، راجعالحركةهذهحولالتفاصيلمنللمزيد27
Borton, Hugh: Peasant Uprising in Japan of the Tokugawa Period, New York 1968.
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وصلت1778عاموفى. اليابانيينمخاوفأثار، مماالتالىالعامفى) هوكايدو (Ezoايزو
تتبعهالذىالدايميومنايزو، وطلبتأمامKunajiriكوناجيرىجزيرةإلىروسيةسفينة

، وكررتبالرفضقوبلالطلبتجارية، ولكنعالقاتفىروسيامعالدخولالجزيرة
إلىالتائهينالمالحينبعضروسيةسفينةأعادتعندما1792عامالطلبهذاروسيا
تلبيةعدمعنإعتذرتالمحليةاليابانيةالسلطاتبايزو، ولكنNemuroنيموروميناء

الباكفوسلطاتإلىطلبهوتقديمنجاساكىإلىبالتوجهالسفينةقبطان، ونصحتالطلب
، وصل1804عاموفى. أتىحيثمنبسفينتهالعودةآثرالروسىالقبطان، ولكنهناك
الباكفوسلطاتمناألمريكية، وطلب – الروسيةالشركةمديرريزانوفنجاساكىإلى

.حنينبخفىعاد، ولكنهشركتهمعتجاريةعالقاتإقامة

الشماليةالجزرفىنشاطهميوسعونالحد، فأخذواهذاعندتقفلمالروسجهودأنغير
تستهدفقدللروسالتاليةالخطوةأنواضحًا، وأصبحالكوريلوجزرسخالينوخاصة

خاصًا،إهتمامًاالشماليةاألقاليمعنالدفاعتولىالباكفوجعلهوكايدو)، مما (ايزو
تلكعناألولىبالمعلوماتعادتسيبيرياشرقإلىاستكشافيةبعثة) 1808عام (فأوفدت

جهودلكن. سيبيرياألرضمتدادًااوليستجزيرةسخالينأنلليابانيينتأكد، فقداألصقاع
فىالتوسعىنشاطهاممارسةعننصرفتاروسياالحد، ألنهذاتتجاوزلمالباكفو
منعليهاترتبأوروبا، ومافىالنابليونيةبالحروبنشغالهاابسبباألقصىالشرق

عامبعدإالاليابانعلىضغوطهاممارسةإلىتعدسياسية، ولموغيرسياسيةتطورات
.28سيبيريالشرقعامًاحاكمًاMuravievمورافييفنيقوالعينعندما1847

بفتحهتمامًااتبدياناألمريكيةالمتحدةوالوالياتإنجلتراروسيا، أخذتإلىوباإلضافة
Uragaأوراجاإلىسفينةاإلنجليز، أرسل1818عامففى. الدوليةللتجارةاليابانموانى

ينالواأندونعادوا، ولكنهماليابانمعتجاريةعالقاتبإقامةايدو، وطالبوامنبالقرب
إلىوأمريكيةبريطانيةأعالمًاتحملالتىالحيتانصيدسفنترددكثركما. بغيتهم

،1825عاموفى. أعقابهاعلىتردكانت، ولكنهاوالطعامبالماءللتزوداليابانيةالموانى
الشواطئمناإلقترابمناألجنبيةالسفنبمنعالدايميوجميعإلىأمرًاالباكفوأصدرت

28Aston, W. G: Russian Descents into Saghalin and Itroup, Transactions of Asiatic Society of
Japan, vol, 1, part 1, pp. 78 – 86.
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الباكفو، فأخذتاألفيونحربفىالصينهزيمةأنباءاليابانإلىوصلتاليابانية، وبعدها
الرجالوتدريبالمدافعصناعةطريقعن– للمستقبلتحسبًا – العسكريةقواتهاتعزز
،يقاومأنمنأقوىاألجنبيةالقوىضغطأنأدركتالشوجونيةولكن. استخدامهاعلى

بتزويد) 1842عام (فسمحت، وعادت1825عامأصدرتهالذىاألمرغلواءمنفخففت
والوقود، دونوالماءبالطعام – إضطرارًااليابانمرافئإلىتفدالتى – األجنبيةالسفن

وليملنصيحةاالستجابةالباكفوورفضت. تجاريةعالقاتفىالسفنتلكمعالدخول
،1844عامالشوجونإلىخاصمبعوثحملهارسالةضمنهاالتىهولنداملكالثانى
للتجارةاليابانأبواببفتحتبادرأنالباكفوعلىقترحاالدولية، والظروففيهاشرح

.الخارجية

أبوابفتحعلىالدولمنغيرهامنأقدركانتاألمريكيةالمتحدةالوالياتأنغير
الهادىالمحيطشمالتجوبالحيتانلصيدسفنلهاكانت، فقدالخارجىالعالمأماماليابان
كانتماوالوقود، وكثيرًابالمؤنمنهاوتتزودإليهاتأوىقريبةمرافئإلىتحتاج

لمصيرهمالبحارةفيتركاليابانيةالشواطئإلىاألمريكيةالصيدبسفنتقذفالعواصف
.المعتدينمعاملةعوملواالبالدأرضوطأوااإلنقاذ، فإذايدلهمتمدأندونالمحتوم

تقديماألمريكية، وتضمنالمالحةتؤمنيابانية – أمريكيةمعاهدةإبراممنالبدوكان
الصينإلىالطريقفىهامًامحطًاكانتاليابانأناألمريكية، وخاصةللسفنالتسهيالت

.معهاتجاريةعالقاتالمتحدةللوالياتكانتالتى

تجاريةعالقاتإقامةبقصدأمريكيةتجاريةسفينةاليابانإلى، وصلت1837عاموفى
تلكقبطانقترحاو. بالقوةاليابانيةالشواطئعنبتعادالاعلىأرغمتمعها، ولكنها

موانيهافتحعلىاليابانإلرغامبحريةقوةترسلأناألمريكيةالحكومةعلىالسفينة
عامفىإالقتراحالالذلكتستجبلماألمريكيةالحكومةأنغير. الدوليةالتجارةأمام

Jamesبيدلجيمسالكومودوربقيادةاليابانإلىحربيتانسفينتان، فأرسلت1846

Biddleاستخداممنمفرهناكيعدولم. السلميةبالطرقمسعاهتحقيقفىفشل، ولكنه
بقيادةحربيةسفنأربعمنمكونةبحريةعمارةإقتحمت1853يوليو8ففىالقوة، 

الحراسةقواربتحذيراتايدو، متجاهلةخليجMathew Perryبيرىماثيوالكومودور
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الرئيسرسالةعلىالشوجونردعلىيحصلأنقبلنسحابالابيرىاليابانية، ورفض
للبحارةالكريمةاإلنسانيةالمعاملةضمانفيهاطلبالذىFillmoreفيلموراألمريكى

الموانىبدخولاألمريكيةللسفناليابانية، والسماحالشواطئأمامسفنهمتتحطمالذين
المتحدةالوالياتبين– أمكنإن –تجاريةعالقاتوالوقود، وقيامبالطعامللتزوداليابانية
الرئيسرسالةعلىالردلتلقىأيامثالثةاليابانيةالسلطاتبيرى، وأمهلواليابان

الباكفوعاصمةتعرضيعنىاألمريكيةالمطالبإجابةرفضكانولما. األمريكى
للعمارةاألمريكية، فسمحتبالمطالبالتسليممنالباكفوأماممفرثمةيكن، لمللقصف

الرئيسرسالةبتسليمبيرىكتفىاعندئذ. أوراجاميناءفىمراسيهابإلقاءاألمريكية
.عليهارسميًاردًاليتلقىالتالىالعامفىسيحضرأنهوأبلغهللشوجون

بالعالمعالقاتهااليابانقطعتللغاية، فقدحرجةظروفأمامالباكفوبيرىقدومووضع
فىاالستمرارتستطيعالأنهاتكتشفبها، فإذاالزمانمنقرنينعنيزيدلماالخارجى

الطبقةأنغير. عسكريًاالغربيةالقوىمواجهةعنبعجزهاالعزلة، وتوقنسياسة
بيرىفيهوضعالذىالمأزقمنالخروجكيفيةفىنفسهاعلىإنقسمتالحاكمة

العالمونالبرابرة"، رأىصد "ضرورةمنهمالمتعصبونرأىحينالشوجونية، فعلى
الغزولخطرالبالديعرضقدالحماقةضروبمنضربذلكأناألموربحقيقة

منذمرةألول – الصدد، رأتبهذاقرارإلىالتوصلعنالباكفوعجزوإزاء. األجنبى
الدايميواستشارتللرأى، كماطلبًااإلمبراطورإلىتلجأأن – القرنونصفقرنين
للباكفو، والعناصرالمعارضةللعناصرذهبيةفرصةإتاحةإلىأدىمما،فئاتهمبجميع
المطالبونتحداف. السياسيةالساحةعلىبارزمكانحتاللال، السياسىالطموحذات

اإلمبراطورتوقير "شعاررفعواالذيناإلمبراطورىالبالطإلىالسلطةزمامبعودة
Sonnôاألجانبطرد "شعاررفعواالذيناألجانببإبعادالمطالبين"، معJôi "نقضاضالل
.29تصفيتهاعلىوالعملالباكفوعلى

غالبيتهاللمشورة، كانتطلبًابهابعثتالتىرسائلهاعلىردسبعمائةنحوالباكفووتلقت
بالمطالبالتسليممشورتهمطلبتممنالقليلرأىحينفعلى. الحكمةإلىتفتقر

29Walworth, Arthur: Black Ships Off Japan, The Story of Commodore Perry's Expedition,
New York 1946.
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تجنبمعالعزلةبسياسةالتمسكضرورةإلىمنهمالعظمىالغالبيةاألمريكية، ذهبت
حفنةصعبًا، ورأتتحقيقهكانأمر، وهوثمنبأىاألجنبيةالقوىمعالحربفىالتورط
.البالدشئونفىاألجنبىالتدخللمواجهةوسيلةخيرهىالحربأنمنهمقليلة

فترةأطولإلىاألمريكيينمطالبعلىالردإرجاءعلىالكثيرينرأىوأخيرًا، استقر
ايدوخليجإلىبالقدومبادربيرى، ألنبمكانالصعوبةمنكانأمرممكنة، وهوزمنية

سفنثمانمنمكونةبحريةعمارة– المرةهذه – يقودكان، ولكنه1854عامأوائلفى
مينائينفتحعلى، فوافقواتلكالقوةمظاهرةأمامايدوحكامفرائصرتعدتاحربية، و

علىShimodaوشيموداهوكايدو، فىHakodateهاكوداتى: همااألمريكيةالسفنأمام
الذيناألمريكيينالبحارةمعاملةمراعاةعلىوافقوا، كماIzuايزوجزيرةشبهطرف
فىباإلقامةأمريكىلقنصلكريمة، والسماحمعاملةاليابانيةالشواطئأمامسفنهمتتحطم
معاملةعلىنصًا) 1854مارس31 (الشأنبهذاوقعتالتىتفاقيةالاوتضمنت. شيمودا

علىتنصلمتفاقيةالاأنبالرعاية، رغماألولىالدولةمعاملةاألمريكيةالمتحدةالواليات
.البلدينبينتجاريةعالقاتقيام

حطمتمماثلةتفاقياتااليابانمعوقعتأنوهولنداوروسياوفرنساإنجلترالبثتوما
،الزمانمنقرنينعنيزيدلمانفسهاعلىاليابانفرضتهاالتىالعزلةأسوارنهائيًا

أعطىاألجنبىللتدخلاستسالمهاللباكفو، ألنبالنسبةالنهايةبدايةبذلكوحددت
الضغوطمواجهةعلىقدرتهعدمبحجةلمهاجمتهماضيًاسالحًاالنظاممعارضى
.30األجنبية

إلىTownsend Harrisهارستاونسنداألمريكيةالحكومة، أرسلت1856أغسطسوفى
رجالبعضتجارية، وأدركمعاهدةتوقيعأجلمنالباكفوعلىللضغطشيموداميناء

بعيدًاشوطًاقطعتالغربدولألنالغربيةالضغوطبمقاومةلهاقبلالبالدهمأنالباكفو
إقامةرفضفىاالستمرارتستطيعلناليابان، وأنالنواحىمختلففىالتقدممضمارفى

الحكمةمنأنالدايميوبعضرأىكذلك. الغربدولمعوتجاريةدبلوماسيةعالقات

30Black, J. R.: Young Japan, Yokohama and Yedo 1858 – 79, Oxford Univ, Press, London
1968, vol. I, pp. 13 – 39.
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Tokugawa Nariaki) 1800نارياكىطوكوجاواعدا، فيماالخارجىالعالمعلىنفتاحالا

معارضةعلىأصرفقد– النفوذواسعكانالذى – Mitoميتومقاطعةدايميو) 1860– 
اإلمبراطوركانولما. لموقفهاإلمبراطورىالبالطتأييدعلىللحصولالرأى، وسعىهذا

أبعادفهمعلىالقدرةوعدمبالجهلتتسمبحاشيةمحاطًا) Kômei) 1831 – 1866كوماى
الخارجىالعالمعلىالبالدنفتاحابأنإقناعهالصعبمنيكن، فلمالدولىالموقف

.اإلنفتاحسياسةلمعارضىتأييدهاإلمبراطورأعطىالدمار، ولذلكإلىسيقودها

المعاهدةحولالباكفورجالمعمفاوضاتهأنهىقدهارس، كانالوقتنفسوفى
تأييدًاالمعاهدةعلىيصدقلناإلمبراطورأنعلمتالشوجونيةأنورغم. التجارية
ذكرهماالباكفورجالراعتردد، فقددونالتفاوضفىالمعارضة، استمرتلموقف
حققتأنبعداليابانصوبلإلقالعتستعداألوروبيةالدولأساطيلأنمنهارس

التنازالتمنالمزيدتقديمإلىتضطرسوفاليابان، وأنالصينعلىنتصاراتهاا
تصبحالتىالمتحدة، الوالياتمعالمعاهدةبتوقيعتسارعلم، ماالدوللتلكمتيازاتالوا

ممثلسارعاألوروبية، لذلكوالدولاليابانبينللتعاملنموذجًا– توقيعهاعند– 
فتحتقرر)، وبموجبها1858يوليو29 (هارسمعالمعاهدةعلىالتوقيعإلىالشوجون

.بعدفيماثنتاناإليهاتضافأنفورًا، علىاألمريكيةالتجارةأمامجديدةموانىثالث
، وعاملألولىبالنسبة1862عاممنعتبارًااوأوساكاايدوفىباإلقامةلألجانبوسمح
دائرةخارج– المعاهدةبموجب – األمريكيونالمواطنونوأصبح. للثانيةبالنسبة1863

 –األمريكيةالمعاهدةتوقيعوبمجرد. العبادةحريةلهمللبالد، وضمنتالقضائيةالسلطة
.31وهولنداوروسياوفرنساإنجلترامعمماثلةمعاهداتالباكفووقعتاليابانية

بالباكفو،عصفتالتىالسياسيةاألحداثتوجيهفىالغربعلىنفتاحالاأثروتجلى
تجلىكما. مايجىعصرشهدهاالتىالتحديثحركةأماممصراعيهعلىالبابوفتحت

 –العالميةللتجارةفتحتالتىالمدنوالثقافية، فأصبحتقتصاديةالاالحياةعلىأثره
.الغربيةالثقافةلنشرمراكز – يوكوهاماوخاصة

:التالىالمرجعفىإبرامهاوظروفالمعاهداتنصوصراجع31
Beasley, W. G (tran. & ed.): Select Documents on Japanese Foreign Policy 1853 – 1868,
Oxford Univ. Press, London 1967.
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علىيتعرفوناليابانيينجعلت، بلفحسبالغربأماماليابانأبوابالمعاهداتتفتحولم
المتحدةالوالياتإلىرسميًاوفدًاالباكفوأرسلت1860عامففى. الغربيةالمجتمعات

أوروبا،إلىوفدًا– التالىالعامفى – أرسلتالمعاهدة، كماعلىالتصديقوثائقلتبادل
بمنجزاتتأثرواالذينالمستنيرينالرجالبعضالوفودهذهمهمةفىشاركوقد

أولئكأبرزمنمنها، وكاناالستفادةبضرورةبالغًا، وآمنواتأثرًاالغربيةالحضارة
كبارمن – بعدفيما – أصبحالذىFukuzawa Yukichiيوكيتشىفوكوزاواالرجال

.مايجىعصرفىالمفكرين

اليابانفىالعامتجاهالا، ظلالغربمعالجديدةالصالت، وقيامالبعثاتتلكإيفادورغم
تعلمأهميةأدركتالباكفوأنغير. الغربعلىنفتاحالالسياسة، معارضًالألجانبمعاديًا
الذىالبرابرة"، كتبفىالبحثمعهد "1857عاماألجنبية، ففتحتاللغاتموظفيهابعض

األوروبيةاللغات) 1860عام (إليهاأضيفتالهولندية، ثماللغةعلىفيهالدراسةقتصرتا
عددزداداالغربية، وبذلكللدراساتكليةإلى) 1863عام (المعهدتحولاألخرى، ثم

.الغربيةبالثقافةالمتأثرين

عام (هولندافىللدراسةطالبثمانيةمنبعثةأرسلتبهذا، بلالباكفوتكتفولم
العامفى – Chôshuتشوشوفأوفدت: الكبرىالمقاطعاتبعضذلكفى)، وتبعتها1862
عشرستةSatsumaساتسوماإنجلترا، وأوفدتفىللدراسةطالبخمسةمنبعثة– التالى
المتحدةالوالياتقصدوامنإلىباإلضافةهذا). 1864عام (أيضًاإنجلتراإلىطالبًا

دراسةعلىالشباببعضوأقبل. الخاصةنفقتهمعلىللدراسةأوروباأواألمريكية
تخصصواالذينالوطنيينالمعلمينوبعضاألجانبالمبشرينأيدىعلىاألجنبيةاللغات

.المجالهذافى

1866عامفحتى– عشرالتاسعالقرنمنالستيناتفى – الغربمعالتجارةحجمتسعاو

.الحينذلكمنذالصادراتعلىالوارداتحجمزاد، ثمالوارداتتفوقالصادراتكانت
التجارةمن% 80علىفاستحوزت، اليابانمعالمتعاملةالبالدمقدمةفىإنجلتراوجاءت
فىالخامالحريرالباكفو)، وجاءسقوطتاريخ (1868 – 1859عامىبينفيمااليابانية
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فشملتالوارداتالبحرية، أماوالمنتجاتوالنحاسالشاى، يليهاليابانصادراتمقدمة
.والسكروالحديدوالصوفيةالقطنيةوالمنسوجاتالقطن

نقصوإلىإنتاجهمافىالتوسعإلىوالشاىالخامالحريرعلىالطلبزيادةوأدت
أدىكبيرًا، كمارتفاعًاا– بالتالى – األسعاررتفاعاالمحلية، والسوقفىمنهماالمعروض

، جمعوالنسيجللغزلصغيرةمصانعأقيمت، فقدهامتطورحدوثإلىالقطناستيراد
،جتماعىالاالصعيدعلىنتائجمنذلكعلىيترتبواحد، بماسقفتحتفيهاالعمال

اإلنتاجتتصدراليدويةالحرفوالعدد، وبقيتالحجممحدودةالمصانعكانتوإن
.الصناعى

سعركان، إذاليابانمنالذهبنزحللباكفوإزعاجًانفتاحالاسياسةآثارأشدمنوكان
فىالصرفسعركان، بينما5: 1يعادلللفضةبالنسبةاليابانيةالذهبيةللعملةالصرف
الفضةاستبدالوراءمنطائلةأرباحًااألجانب، فحقق15: 1يعادلالعالميةالسوق
جديدمن، لتستبدلالصينإلىاليابانيةالذهبيةالعمالتتصدير، ثماليابانفىبالذهب
عامإال– لذلكنتيجة – دمارمناليابانىقتصادالبايلحقماإلىالباكفوتنتبهولم. بالفضة
إلىالذهبمنRyôريوالمليوننصفنحوصدرواقداألجانبكانأن، بعد1860

.32الخارج

زادتالخارجىالعالمعلىنفتاحالاسياسةعننتجتالتىالتطوراتهذهأنريبوال
وطرداإلمبراطورتوقير "حركةكتسباللشوجونية، فالسياسيةالمعارضةفعاليةمن

إلىاللومالحركةووجهت. الساموراىبينمناألنصارمنالعديد" Sonnô–Jôiاألجانب
الدولمعمعاهداتمنأعقبهاومااألمريكية – اليابانيةالمعاهدةلتوقيعهالشوجون

وفاةالسياسىالموقفحرجمنوزاد. اإلمبراطورموافقةعلىالحصولاألوروبية، دون
آلبينالصراعحتداماإلىأدتالتى) Iesada) 1824 – 1858ايساداالشوجون

.يخلفهمنختياراحولأفصالهموكبارطوكوجاوا

32Takekoshi: op. cit., PP. 318 – 36.
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يوشينوبووحظىايسادا، وفاةقبيلالجديدالشوجونختياراحولالصراعنشبوقد
YoshinobuبكايكىالملقبKeiki) 1873 – 1913 (المعارضالحزبمنساحقبتأييد

Nariakiنارياكىوالدهالشخصية، وألنوقوةالذكاءمنعنهعرف، لمانفتاحالالسياسة

كبيرIi Nasoukeناسوأوكىاىقادحينعلى. للغربكراهيةالناسأكثرمنكان
سمابالمعاهداتووقعاألجنبيةالدولمعالمفاوضاتأدارالذى – الشوجونمستشارى
 –تؤدىقدتوليته، ألنالشوجونلمنصبكايكىلترشيحالمعارضالحزب– الشوجون

فىالتدخلفرصةاإلمبراطورىللبالطتتيحأنها، كمابالغربصطدامالاإلى– رأيهمفى
بدًالاإلمبراطور، ورشحواإلىميلمنووالدهكايكىعنعرفلماالباكفو، نظرًاأعمال

قديكنولمKiiكىمقاطعةيحكمكانالذىالشوجونعمإبنIemochiايموتشىمنه
الذى – أوكىناسواىقام، ثمايموتشىتوليةفىبالفعلونجحوا. عمرهمنالثامنةجاوز
لسياسةالمعارضينشملتالنطاقواسعةتطهيربحركة– للبالدالفعلىالحاكمكان
.للشوجونيةكايكىترشيحومؤيدىالغربعلىنفتاحالا

أعدمعندماوخاصةالمتصارعينالفريقينبينحنالواالخالفاتالتطوراتتلكوعمقت
عندماذروتهالصراعوبلغ. السياسيةالمكانةذاتالشخصياتبعضناسوأوكىاى

اىطريقMitoميتوبمقاطعةالساموراىمنالتطهيرحركةشملتهممنرفاقعترضا
الساحةمنختفاؤهاوأدى). 1860مارس (غتالوهاوايدوقلعةدخولهعندناسوأوكى
بذلكنتقلامبراطورى، وإلاوالبالطالباكفوموظفىكباربينالتقاربزيادةإلىالسياسية

كوماىاإلمبراطوراإلمبراطورية، ورحبالعاصمةكيوتوإلىالسياسىالثقلمركز
عاممطلعفىللشوجونالصغرىشقيتهبتزويجالتحالفهذاالباكفو، وكرسمعبالتعاون

واتشيزنSatsumaساتسومامقاطعاتدايميوبتأييدالسياسةتلك، وحظيت1862
EchizenوأيزوAizu.

، فنظمنفتاحالالسياسةالمعاديةالحركةلتطرفحدًايضعلمالجديدالتحالفولكن
أولئكشملت، كماأوكىناسواىمعاونىشملتغتياالتاحملةأعضائهامنالساموراى

زداداو. األجانبوالباكفو، وبعضاإلمبراطورىالبالطبينالجديدالتحالفدبرواالذين
عرىلفصمكيوتوصوبقواتهاChôshûتشوشومقاطعةحركتعندماحرجًاالموقف
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خريف (أعقابهمعلىالمتمردينردفىنجحتالباكفوقواتولكن. الجديدالتحالف
.33بالنجاحتحظىأندونالتالىالعامفىجديدمنالكرةتشوشو)، وعاودت1863

إالالبالدإلنقاذسبيلالأنوللشوجونيةالغربعلىنفتاحالالسياسةالمعارضونوأيقن
األداتينعلىاإلصالحاتتدخلقويةمركزيةحكومةبالباكفو، وأقيمتاإلطاحةتمتإذا

منهاكل، فكونتالسبيلهذافىالمثلوساتسوماتشوشووضربت. والمدنيةالعسكرية
الجديدة،القواتفىالفالحونالغربية، وجندالنظموفقالمشاة، دربمنحديثًاجيشًا
واضحًاوأصبح. بعدفيماالتاريخيةالحوادثمجرىتوجيهفىمغزاهالتطورلهذافكان
.أهليةحربإلىالبالديجرقدمحالة، وأنهالواقعومعارضيهاالباكفوبينالصدامأن

قتنعااألهلية، والحربفىالتورطالبالديجنبحلإيجادإلىالبعضسعىلذلك
اإلمبراطورإلىلتماسًاابالفكرة، فقدم – ايموتشىخلفالذى – Keikiكايكىالشوجون

نوفمبر (لإلمبراطورالكاملةاإلداريةالسلطةإعادةفيهطلب) Meijiمايجى (الجديد
فىاإلمبراطورلمعاونةمجلسينتأسيسقترحاالبالد، وتواجهالتىلألزمةحًال) 1867

منمنتقاةمجموعةمناآلخر، ويتكونلبالطانبالءأحدهماالصدد، يضمهذا
.34للوزراءرئيسبمثابة– الجديدالنظامظلفى – الشوجونيصبحأنالساموراى، على

منطوكوجاواآلبتجريدقضىمرسومًااإلمبراطور، أصدر1868ينايرآخروفى
وضعهوكايكىللشوجونالقانونىالوضعأصبحالشوجونية، وبذلك، وإلغاءإقطاعاتهم

نفوذيستمرأنمنللباكفوالمعارضالحزبخشىذلكورغم. لهإقطاعالالذىالدايميو
الجديد،النظامظلفىللبالدالمركزيةاإلدارةعلىسيطرتهمتمتدطوكوجاوا، وأنآل

تجعلبايدومؤامرةتدبيرطريقعننهائيةبصورةاألسرةتلكلتصفيةالنيةفبيتوا
.وساتسوماتشوشوتحالفيقودهاأصبحالتىالمعارضةضدالسالحبحمليبدأالشوجون

:السياسية، راجعالحركةهذهحولالتفاصيلمنللمزيد33
Harootunian, H. D: Toward Restoration, The Growth of Political Consciousness in
Tokugawa Japan, Univ. of California Press 1970.
Beasley: The Meiji Restoration, Stanford Univ. Press 1972.

34Jansen, M. B.: Sakamoto Ryûma and Meiji Restoration, Stanford Univ. Press 1971.
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تشوشوجيشضدقواتهتحريكإلىكايكىالشوجوندفعفىالمعارضوننجحوبالفعل
قواتطوكوجاواقواتعتبرتاف– مبراطورإلاسمابيعملكانالذى – وساتسوما

Toba-Fushimaفوشيماطوبابموقعةسحقهافىوساتسوماتشوشومتمردة، ونجحت

بتسليمجنودهإلىأوامرهأصدرحيثايدوإلىكايكىالشوجونوفر. كيوتوبضواحى
آلخاللهاملكاليابانتاريخمنصفحةطويتوهكذا). 1868أبريل (قتالدونالمدينة

.الزمانمنالقرنونصفقرنينعلىيزيدلماالسلطةزمامطوكوجاوا

* * *

، وعصفتاليابانفىاإلقطاعىالمجتمععلىهبتالتىالتغييررياحأنلنايتضحوهكذا
عواملأثارتهاذاتها، حيناليابانيةاألرضعلىمنتحركتاألمر، قدنهايةفىبه

الضغطوجاء. عشرالثامنالقرنمنذمنهايعانىاإلقطاعىالمجتمعأخذالذىالتفسخ
نفتاحالواالبالدعلىفرضتهاالتىالسياسيةالعزلةإلنهاءاإلقطاعيةالسلطةعلىالغربى

عاصفةبمثابةأصبحتالتىالتغييررياحندفاعاقوةمن، ليزيدالخارجىالعالمعلى
جديدنظاملقيامصالحةالتربةجذورها، وتركتمناإلقطاعيةالسلطةقتلعتاهوجاء، 
.والفكريةوالسياسيةجتماعيةالواقتصاديةالاسماتهفىسابقهعنيختلف
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جديدعصرقواعدإرساء - األولالفصل
إسم، وتغير1868خريففىوقعتالتىالتطوراتبتلكاليابانتاريخفىجديدعهدبدأ

العاصمةوتعنى (Tokyoطوكيوإلى– لإلمبراطوريةعاصمةأصبحتالتى – Edoايدو
لتعلنالجديدةالعاصمةإلىكيوتومناإلمبراطورنتقلا، التالىالعامربيعوفى). الشرقية

حتىيستمرأنالعصرلذلكوقدر). المستنيرالحكموتعنى (Meijiمايجىعصربداية
فىتغييرمجردليسالكثير، ألنهيعنىآخرإلىعصرمننتقالالاولكن. 1912عام

بواقعه، لحقبأسرهلمجتمعتغييربمقودها، ولكنهيمسكمنشخصأوالسلطةشكل
فىاألموربزمامتمسكالتىوالقوىالحكمبأداةلحققتصادى، كماالواجتماعىالا

.والقيموالعاداتاألفكارتغيرتالبالد، كما

إلىالشوجونمنالسلطةنتقالاوليدجتماعىالواقتصادىالاالواقعتغييريكنولم
عشر،الثامنالقرنمنذجتماعىالواقتصادىالاالتغيرإرهاصاترأينااإلمبراطور، فقد

ذلكيكونأن، والبداإلقطاعىالنظاملصرحهدممعولالتغيرهذاكانكيفورأينا
علىوردتبالشوجونيةأطاحتالتىالسياسيةالقوىعلىنعكاساتهاتركقدالتغير

تبنتالتىالسياسيةالقوىعلىنعكاساتهاترك– أدقبتعبير – ، أوسلطتهاإلمبراطور
.أيديهافىالسلطةمقاليدلتجمعاإلمبراطورإلىالسلطةعودةقضية

سعواالذىالهدفالجديد، وماالنظامصناعهممن: منطقىسؤالللقارئيعنقدوهنا
السلطة ؟إلىالوثوبوراءمنتحقيقهإلى

أسسوضععند– Meijiبمايجىتلقبالذى – Mitsuhitoمتسوهيتواإلمبراطوركان
ستعدادالواالسياسيةالخبرةمنيملك، العمرهمنعشرالسادسةفىصبيًاالجديدالنظام

 –كذلكالجديدة، وظلللحركةرمزسوىيكن، فلمالقائمالنظاملتغييريؤهلهماالفكرى
مجموعةبيدفكانت– العهدبدايةفى– الحقيقيةالسلطةأما. حكمهطوال– كبيرحدإلى

وسانجوIwakura Tomomiطومومىايواكوراأبرزهاالبالط، كاننبالءمنصغيرة
الذين) الساموراى (العسكريينمنحفنةإلىباإلضافةهذاSanjô Sanetomiسانيتومى

جاء: ساتسومافمن. الجديدالنظامصنعفىساهمتالتىHanالمقاطعاتإلىينتمون
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، ومنOkubo ToshimichiتوشيميتشىوأوكوبوSaigô Takamoriتاكامورىسايجو
أريتومووياماجاتاItô HirobumiهيروبومىوايتوKido Kôinكوانكيدوجاء: تشوشو

Yamagata AritomoهيزنومنHizenشيجينوبوأوكوماجاءÔkuma Shigenobu،
Gotô ShôjirôشوجيرووجوتوItagaki Taisukeتايسوكىايتاجاكىجاء: طوساومن

.الجديدالنظامأسسوضعتالتىالحاكمةالصفوةجميعًاهؤالءليكون

:همالبالدفىاألمورمقاليدعلىيسيطرونهؤالءمنخمسةكاناألمربدايةوفى
الذينالوطنيينغالةمنجميعًاوكانوا. وسايجووكيدو، وأوكوبو، وسانجو، ايواكورا، 

أخطاء،منبعضهمرتكبهاماكبير، رغمنظروبعدبالغبتفانالعامةللمصلحةيعملون
.قرارتخاذابأحدهمنفرداأنيحدثجماعية، فلمقيادتهموكانت

البالد،ماليةإصالح: رأسهاالملحة، وعلىالمشكالتتواجهأنالجديدةالقيادةعلىوكان
األطماعمواجهة، ألناألولىبحليرتبطالثانيةالمشكلةوحل. الغربىالزحفومقاومة
إدخالإلىيحتاجالقاعدةتلكمثلصلبة، وإقامةقتصاديةاقاعدةإيجادتتطلبالغربية

، وتجعلهاالتخلفوهدةمناليابانللبالد، تنتشلقتصادىالاالواقععلىجذريةتغييرات
.للندالندوقفةالغربيةالدولأمامالوقوفعلىقادرة

كانتاوفرنساماثًال، فإنجلتراكانالغربىالخطراإلرجاء، ألنيحتملذلكيكنولم
أمامالفرصةيتيحقدأهليةحربقيامأنالجددالقادةالدوائر، وأيقنباليابانتتربصان
الصدامذكرياتكانتجيدًا، كماالصيندرسوعواالعسكرى، ولذلكللتدخلالدولتين
.وساتسوماتشوشومنجاءواالذينالجديدالعهدرجالأمامماثلةالغربيةبالدولالمسلح

مقاطعةميناءShimonosekiشيمونوسيكىتحصيناتالغربيةاألساطيلدمرتفقد
منالغربيةالتجاريةالسفنمرورمنعالمقاطعةحاولتعندما) 1863مايو (تشوشو
السفنهاجمتكما. وشيكوكوهونشوجزيرتىبينيفصلالذىشيمونوسيكىمضيق
نتقامًاا) 1863صيف (ساتسومابمقاطعةKagoshimaكاجوشيماميناءاإلنجليزيةالحربية

غيرالمعاهداتسلسلةفىاليابانمركزضعفذلكإلىأضف. إنجليزىمواطنلمقتل
تقريرفىحقهاسلبتهاوالتىالغربية، الدولمعإبرامهاعلىأجبرتالتىالمتكافئة
من– الغربيةللتجارةفتحتالتىالموانىفى – األجانبالجمركية، واستثنتالضرائب
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أندونبالرعايةاألولىالدولحقوقالغربيةالدول، وأعطتاليابانىللقضاءعالخضو
.الحقنفسلليابانيكون

،الغربعنحضاريًالتخلفهاببالدهماستهانتالغربيةالدولأنالجديدالعهدقادةوأدرك
الحربوأداةقتصادالاوخاصة – الميادينمختلففىتخلفمنبالدهمتعانيهبماوسلموا

الدولةإثراء "شعارمنتخذوااثم، ومنالميدانينهذينفىبالغرباللحاقعلىفعملوا– 
النهوضعلىللعملالمرحلة، دليًالتلكفىرفعوهالذى" Fukoku Kyôheiالجيشوتقوية
.35بالبالد

علىالبالد، بالقضاءفىأقدامهيثبتأنالجديدالنظامعلى، كانالهدفهذاولتحقيق
السلطة، ونجحتالشمالفىوخاصة) الباكفو (القديمللنظامالمؤيدةالقواتبقايامقاومة

أنالجديدالنظامعلىكانكذلك. 1869صيففىالمقاومةجيوبآخرعلىالقضاءفى
سقوطمستقلة، ألنشبهسلطةيمارسونالدايميوكان، حيثاألقاليمفىأقدامهيوطد

وإقطاعاتطوكوجاواأسرةإقطاعاتسوىتلغالدايميو، فلمتصفيةيتبعهلمالشوجونية
كلرأسمقاطعة، على270نحوهناكوظل. الجديدالنظامعلىالطاعةعصاشقوامن

للسلطةاألقاليمإخضاعالمركزية، وكانالحكومةإلىالرجوعدونيحكمهادايميومنها
سادالذىالطبقىللنظامتغييرمنذلكيتبعجديد، بماإدارىنظامإقامةيتطلبالمركزية

وجيشحديثةإدارةإقامةإلىالراميةسياستهانجاحالحكومةتضمن، حتىقبلمنالبالد
.حديثوسياسىقتصادىانظام، ووضعحديث

علىكان، ولذلكبالديونمثقلةخاويةلها، فالخزانةيرثىحالفىالبالدماليةوكانت
للعملة،جديدًانظامًاتضعللدولة، وأنالماليةالموادردتنظيمتعيدأنمايجىحكومة
وتقويةالبالدإثراء "هوالهدفكانفإذا. ديونمنالخزانةعلىماسدادعلىوتعمل

إقامةيجبإذ: عقبعلىرأسًاقتصادىالاالنظامتغييرإلىيحتاجذلكالجيش"، فإن
التجارة، وتدعيمالزراعىاإلنتاجوسائل، وتحسينالغربىالنمطعلىحديثةصناعة

الحديديةكالسككالغربيةالتقنيةمنتجاتباستيرادكتفاءالاذلكيعنىوال. الخارجية

35Iwasaki Uichi: The Working Forces in Japanese Politics, New York 1922, Chap. VI.
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يقومحتىوتعليمهمالبالدأبناءتدريبيجب، بلفحسبالحديثةالمصانع، وإنشاءوالبرق
.سواعدهمعلىالجديدقتصادىالااإلنتاج

حديثةدولةإقامةيتطلبالجديدالنظامإليهرمىالذىالهدفتحقيقأخرى، كانوبعبارة
موجةركوبهمنتيجةالسلطةإلىوصلواالذين –الرجالوجدوهكذا. الغربىالنمطعلى

عالقاتالسابقة، وإقامةآرائهمعنبالتخلىيلزمهمموقففىأنفسهم– للغربالعداء
والعلمالتقنيةالخبرةمفاتيحوحدهاتملكالتىالغربدولمعوثيقةوتجاريةثقافية

.36الحديث

المعارضةرغم – الخارجىالعالمعلىتمامًاالياباننفتاحاضرورةإلىاإلشارةوجاءت
، وعرف1868مارس14فىصدرالذىاإلمبراطورىالمرسومفىضمنًا– الداخلية

:37علىالخمسة"، فنصالمبادئذوالعهدميثاق "بإسم

الرأىبمعرفةالدولةأمورجميع، وتقريرواسعنطاقعلىإستشاريةمجالسإقامة1.
.العام

.تامةبفعاليةالبالدإدارةفى– والدنياالعليا - الطبقاتجميعإتخاذ2.
السبلنتهاجاب– تمامًاوالعسكريينالمدنيينكالموظفين – الناسلعامةالسماح3.

.البالدإفسادإلىالعامةالالمباالةتؤدىالحتىيختارونهاالتى
العادلةالقانونيةاألسسعلىالقواعدالقديمة، وإرساءالسيئةالعاداتممارسةحظر4.

.واألرضبالسماءالخاصة
.اإلمبراطورىالحكمدعائملتقويةالعالمأرجاءشتىمنالمعرفةإلتماس5.

الدستورىالبرلمانىللحكمالمتحمسينمنرجالنالخمسةالمبادئمسودةوضعوقد
والحكمالناسعامةحولبهاوردتالتىاإلشاراتمنليخففعدلهاكوانكيدوولكن

.النيابى

36Quigley, H. S.: Japanese Government and Politics, New York, 1932, pp. 90 – 95.
37Meiji Japan Through Contemporary Sources, VOI II, 1844 – 1882, Compiled by The

Center of East Asian Cultural Studies, Tokyo 1970, p. 72.
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اإلدارىاإلصالح
لإلمبراطورتابعةإقليميةإدارةتأسيسفوشيما – طوبافىالشوجونقواتهزيمةأعقبت

محلحلتجديدةمركزيةإدارة) يونيوفى (اإلدارةبتلكاستبدلت، ثم1868عاممطلعفى
تطبيقًاصدرإمبراطورىمرسوم، وهو1868بدستوريعرفأصبحماالباكفو، تضمنها

الذى" Dajôkanالدولةمجلس "بيدالبالدفىالعلياالسلطةفأصبحت. الخمسةللمبادئ
 –تحققوبذلك. قضائىتنفيذى، وثالث، وآخرتشريعىقسمأقسامثالثةإلىبدورهنقسما

الغربية،السياسيةبالنظم) الشكلى (التأثريعكسالذىالسلطاتبينالفصلمبدأ– نظريًا
النظامصنعتالتىالحاكمةالصفوةكانتغائبًا، فقدكانالمبدألذلكالعملىالتطبيقألن

كانتالتىالثالثةاألقسامبيننقطعاما، وتصلالسلطاتهذهكلبينتجمعالجديد
جانبوالدايميو، إلىKugeاإلمبراطورى، والنبالءالبيتأمراءعلىقاصرةعضويتها

.الساموراىصغاربعض

صيففىالنظاماستقر، ثم1869صيففىاإلدارىالنظامعلىأخرىتعديالتوأدخلت
ينقسمالدولةمجلسفأصبح. 1885عامالوزارىالنظامأدخلحتىكذلكواستمر1871
:أقسامثالثةإلى

عرفوامنعضويتهفى، ويضمDajô Daijinالمستشاربرياسةمركزىمجلس1.
اآلخرينالمجلسينمنوزراء– بعدفيما – بهماستبدل، ثمDainagonبالنواب
.المستشارينمنوعدد

هيئةبمثابةكانأنهتشريعية، غيراألصلفىوظيفتهاليسار، وكانتمجلس2.
.القرارلصناعةاستشارية

الهيئة، وكانتونوابهمالوزراءفىممثلةالتنفيذيةالهيئة، ويضماليمينمجلس3.
العامة،الخارجية، المالية، والحربية، واألشغال: وزارارتمنتتكونالتنفيذية
الداخليةوزارةإليهاأضيف، ثمالدين)، والعدل (والشنتو، البالط، والتعليموشئون

.1873عام
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وتشوشو، بينماساتسوماأبناءمنالحاكمةالصفوةأيدىفىالحقيقيةالسلطةوتركزت
حتلاحينوعلى. إسميةمشاركةالسلطةفىوالدايميووالنبالءاألمراءمشاركةكانت

ملك، بينمااأليمنللمجلسرئيسًاايواكورا، كانDajô Daijinالمستشارمنصبسانجو
.وتشوشوساتسوماأبناءمنختيروااوالبالدإدارةزمامالوزراء

يكنالجديدة، ولمالسلطةواجهتالتىالمشكالتأبرزمن، فكانتاألقاليمإدارةعنأما
فعلمانحوعلىلإلمبراطورمقاطعاتهمعنبالتنازلالدايميويبادرأنالمتوقعمن

وهيزنوطوساوتشوشوساتسومامقاطعاتأبناءمنالجديدالعهدرجالونجح. الشوجون
لإلمبراطورمقاطعاتهمعنالتنازلبتقديمبالمبادرةالمقاطعاتتلكدايميوإقناعفى
حكمفىالدايميوأولئكاإلمبراطوريثبتأن– طبعًا –المتوقعمن)، وكان1869مارس(

محليةإداريةوحداتعتبارهاابإقطاعًا، ولكنعتبارهاابالعنهاالمتنازلمقاطعاتهم
أراضىبضمالجديدةاإلداريةالوحداتمساحةتسعتاالمركزية، وربماللسلطةتخضع
.إليهاجديدة

يتهمواالحتىلإلمبراطورمقاطعاتهمعنبالتنازلاآلخرونالدايميوسارعكلوعلى
.مقاطعاتهمعنالتنازلإلىسبقوهمالذيناألربعةزمالئهممنللعرشوالءأقلبأنهم
علىإقليمهعلىحاكمًامنهمكل)، وعينت1869يوليو (التنازلهذامنهمالحكومةوقبلت

.لإلقليمالسنوىالدخلعشريعادلراتبمقابلوراثيةبصورةأسرتهفىالحكميظلأن
منجانبًاتمثلسنويةمرتباتالدايميوأفصالمنShizokuالسابقونالساموراىومنح

فىالحالكانتكماHanالمقاطعةبإسميعرفإقليمكلالسابقة، وظلمخصصاتهم
فيهاتحولتالتىاإلدارىاإلصالحمنالثانيةالمرحلةجاءتحتىطوكوجاواعصر

.Kenمحافظاتإلىالمقاطعات

أنالحكومةمنحكامهابعضطلب، فقداإلفالستعانىالصغرىالمقاطعاتكانتولما
علىمحافظاتإلىالمقاطعاتتلكوتحولت. 1869عامنهايةمعذلكبإلغائها، فتمتقوم
، علىاإلصالحبسياسةبعضهاأخذاألخرى، فقدالمقاطعاتأما. محافظمنهاكلرأس
التمردحركاتقيامإلىأدىالجديدة، مماالتطوراتمواكبةعناآلخرالبعضعجزحين
القضائيةللسلطةتخضعالالمقاطعاتوكانت. والساموراىالفالحينصفوفبين
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،المقاطعاتمواردعلىالسيطرةإلىماسةحاجةفىكانتالدولةأنالمركزية، كما
يدهاالدولةتضعلمكوكمليونثالثينبنحويقدركانلليابانالزراعىاإلنتاجأنفرغم

نظاممنبالتخلصاإلسراعمنالبدكانولذلك. فقطكوكماليينثمانيةعلىإال
المالىلإلصالحشاملةقوميةخطةتضعأنالحكومةأرادت، إذاالمقاطعات

.قتصادىالوا

بموافقةإاليتحققالالمركزيةللسلطةاألقاليماإلدارى، وإخضاعاإلصالحنجاحولكن
Shimazu Hisamatsuهيساماتسوشيمازوالدايميو، وهومنالمقاطعاتحكامأقوى

المركزيةالحكومةفىشتراكالباإقناعهالجديدالحكمرجالساتسوما، فحاولدايميو
صيف (منهبدًالالحكومةفىباإلشتراكلسايجو، وسمحالعرضهذاقبولرفضولكنه
علىتعتمدقويةسلطةإقامةإلىسيؤدىالحكومةفىوجودهأنسايجو)، وظن1871

.السابقينالساموراىسواعد

)، وأعدت1871أغسطس (المقاطعاتنظامإلغاءقرارالحكومة، صدرسايجووبدخول
مقاومةنفسهلهتسولقدمنلمواجهةوطوساوتشوشوساتسوماجنودمنجيشًاالحكومة

)المحافظات (الجديدةاإلداريةالوحداتاستبدالعلىاإللغاءقرارونص. الحكومةقرار
.مباشرةويتبعهاالمركزيةالحكومةتعينهمحافظمنهاكليحكمالقديمة، وأنبالمقاطعات

منعددإلىبدورهاتنقسمالتى" الكبرىاألقاليم "منمجموعةإلىمحافظةكلنقسمتاو
.المركزيةالحكومةتعينهموظفالوحداتهذهمنوحدةكلالصغرى)، ويرأساألقاليم(

هىإداريةوحداتإلىتنقسمالمحافظات، وأصبحتاألقاليمنظامألغى1878عاموفى
يمثلموظفويرأسهسكانهافيهيمثلمجلسقريةأومدينةكلوالقرى، فيديرالمدن

عامفىنهائيًااستقرحتىوالنقصالزيادةبينالمحافظاتعددوتفاوت. المركزيةالسلطة
وأوساكا،طوكيو،  (الثالثالمدنضمتFuحضريةمحافظاتثالثهناك، فأصبح1888
حتفظتاأوكيناوا، وجزيرةذلكفىبماKenإقليميةمحافظة43ووضواحيها، ) وكيوتو

.المحافظينتعيينبحقلنفسهاالمركزيةالحكومة
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تعانيهكانتمابسببإقرارهعندالجديداإلدارىبالنظامالمقاطعاتمنالكثيرورحبت
علىقبلوهالجديدللنظامرتياحًاايبدوالمالذينأولئك، وحتىوالضعفاإلفالسمن

راتبعلىالحصولللدايميوالقرارضمن، فقدالسابقينبالحكاممساسهلعدممضض
مماإعفائهمنتيجةالماليةأوضاعهمالسابقة، فتحسنتمقاطعاتهمدخلعشريعادلسنوى
وإعتمدت، المقاطعاتديونبسدادالحكومة، وتعهدتنفقاتمناإلداريةاألعباءتتكلفه
حققتقدالحكومةتكونوبذلك. أصدرتهاقدالمقاطعاتبعضكانتالتىالورقيةالعملة

لمشاكلهمحًالالقرارجاءنحوها، إذالدايميوصدورتوغرأندونالمرجواإلصالح
الساموراىمنالدايميوأفصالفهمبمصالحهمالجديدالنظامأضرالذينأولئكالمالية، أما
.Shizokuالسابقين

اإلقطاعيةالمقاطعاتنظامتصفيةفىالمركزيةالحكومةحققتهالذىالكبيرالنجاحورغم
المحافظاتأبناءمنالجديدالنظامصناعالمركزية، فإنللسلطةمباشرةاألقاليموإخضاع

تتخذهالذىالحكمنظامشكلعلىيتفقوا، لموهيزنوتشوشو، وطوسا، ساتسوما، : األربع
Ôkuboأوكوبوتزعمهفريقأولهما: الرأىفىمختلفينفريقينإلىوإنقسمواالبالد، 

Saigôسايجوتزعمهقوى، واآلخرمركزىحكمنظامإقامةإلىيميلكانKidoوكيدو

محورهمShizokuالقدامىالساموراىفيهيكونحكمنظامضرورةإلىيذهبوكان
الفريقينبينمسلحصدامإلىالرأىفىالخالفهذاأدىكيفوسنرى. السلطة

.المتنازعين

يدها،فىالسلطةركزالذىاإلدارىالنظامأسسوضعمنتفرغالحكومةكادتوما
الدولمعقبلمنالشوجونيةأبرمتهاالتىالمعاهداتفىالنظرإلعادةتتأهببدأتحتى

بتلكالمجحفةالبنودمنللتخلص، وذلك1872عامفىتجديدهاموعدحانوالتىالغربية، 
األمريكيةالمتحدةبالوالياتطوفتخاصةبعثةاليابانيةالحكومةفأوفدت. المعاهدات

وتولى. تجديدهاقبلالمعاهداتبمراجعةاليابانية، والمطالبةالنظروجهةلشرحوأوروبا
:همالجديدالنظامأركانمنأربعةعضويتهافىضمتالتىالبعثةرئاسةايواكورا
المتحدةالوالياتإلىالرحالالبعثة، وشدتInoueواينوويهوكيدو، وليتو، أوكوبو، 

.1871عامأواخرفىاألمريكية
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،وايتاجاكىسايجو، : أقطابهاالبعثة، كانغيبةفىالبالدإدارةلتولىحكومةوتشكلت
وأوكوما، Soejima Taneomiتانيأومىوسويجيما، Etô Shimpeiشمباىوايتو

غيابطوالالحكمنظامفىتغييريحدثأالعلىالحاكمةالصفوةتفقتاو. شيجينوبو
بعدالبعثةتعودأنالمقررمنكانألنهالمنطقمعيتنافىأمرالبالد، وهوخارجالبعثة
الفترة،هذهبعدلهاحلوًالالملحةالمشكالتتنتظرأنالمعقولمنيكن، ولمونصفعام

، وضرائبالتعليمالقضاء، ونظامنظامعلى – البعثةغيبةفى – إصالحاتفأدخلت
.والتقويموالبريدالعسكريةالخدمةنظمالزراعية، ووضعتاألطيان

قدمعلىاليابانبمعاملةالمطالبةوهىأجلهامنأوفدتالتىالمهمةفىالبعثةفشلورغم
فىالبعثةأعضاءشاهدهماأن، إالالمعاهداتعلىالموقعةالغربيةالدولمعالمساواة

ومظاهرالتقنىوالتقدمبالصناعةيتعلقفيماهامة، وخاصةآثارًافيهمتركالغرببالد
.38ألمانيافىرأوهاالتىتلكوخاصةالسياسيةالحياة

38Mc Laren, W. W.,: A Political History of Japan During the Meiji Era 1867 – 1912, New
York 1916, pp. 90 – 96.
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اليابانخريطة
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1889عاماليابانخريطة
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المالىاإلصالح
المالإلتماسإلىإضطرمفلسة، خزانةالشوجونيةعنورثقدالجديدماالنظكانولما
التجار،وهمالمالىالعجزسدفىعليهاتعتمدالشوجونيةكانتالتىالمصادرنفسمن
المواردمصلحةطلبتالعهدبدايةفمنذ. بسخاءالجديدالنظامإقراضفىيترددوالمالذين

إلنقاذالمالمنبمبلغتتبرعأنMitsuiميتسوىشركةمنKinkoku-Suitoshoالمالية
أكبرمنميتسوىبيتأصبحالنداء، ومنذئذلهذاالشركة، فاستجابتاإلفالسمنالخزانة
فىيشغلهكانالذىالمركزعلىبذلكالحكومة، فحافظمعتتعاملالتىالماليةالبيوتات

حدعلىاإلمبراطورىوالبالطللباكفواألمواليقرضكانعندماطوكوجاواعصر
.الجديدةالحكومةماليةدعمفىالدورنفساألخرىالماليةالبيوتلعبتكذلك. سواء

منيصيبهماإلنعكاساألهمية، منكبيرةدرجةعلىالنقدىالنظامإصالحوكان
خاصة،عنايةالعملةالحكومةفأولت. التجاريةواألعمالالسوقحالةعلىإضطراب

عليهايطرأ، فلم1600عامإلىترجعطوكوجاواعصرأواخرفىالمتداولةالعملةوكانت
الجديد، كانتالعهدبدايةوعند. آلخرحينمنأوزانهاإختلفت، وإنالشكلفىتغييرأى

تدفقالذىالذهبنزيفاستمراروالفضة، ومعالذهب: همامعدنينعلىتعتمدالعملة
.39للعملةالثابتاألساسهىالفضة، كانتالخارجإلى

والفضةالذهبمنعمالتالباكفوضربتوورقية، فقدمعدنيةالمتداولةالعملةوكانت
1694هناكفكانالورقيةالنقود، أماواألشكالاألحجاممختلفمنوالحديدوالنحاس

الباكفوموافقةعلىالحصولبعدمقاطعاتهمفىبهاللتعاملالدايميوأصدرهامنهانوعًا
علىتحددالنقودتلكقيمةوكانت. أخرىأحيانًاموافقتهاعلىالحصولأحيانًا، ودون

.الصكوكشكلاألرز، وتأخذأوالحريرأوأوالفضةالذهبأساس

وإتخاذالمربعة، العملةمنبدًالمستديرةعملةضربأوكوماإقترح، 1869عاموفى
النقديةالوحدةالينوإعتبرت، اإلقتراحالحكومةالعملة، فقبلتقيمةلتحديدالعشرىالنظام
Itôايتوقدم1871عاممطلعوفى. سنمائةالينقيمةتكونأنعلى. تداولهايتمالتى

أحواليستطلعكانحيثاألمريكيةالمتحدةالوالياتمنعودتهبعدللحكومةتقريرًا

39Yanaga Chitoshi: Japan Since Perry, Connecticut 1966, pp. 137 – 38.
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القاعدةبإعتبارهاليابانيةللعملةأساسًاالذهبإتخاذضرورةفيه، ذكرهناكالعملة
بها،الثقةيضعفاليابانيةللعملةكأساسبالفضةالتسمكأن، وأكدالعالمفىبهاالمعمول

اإلقتراحلهذاالدولةواستجابت. األخرىالعمالتمعالمساواةقدمعلىتقفيجعلهاوال
فىالفضيةالعمالتالنقدى، وجاءتالنظامأساسالذهبىالين)، فأصبح1871صيف(

ميتسوىشركةالحكومةبأوساكا، وعينتالنقودلسكداروإفتتحت. لهالتاليةالمرتبة
داربمدالشركةتلكالجديدة، وتعهدتبالعملةالقديمةالعمالتاستبدالفىعنهاوكيًال

.إليهاتحتاجالتىوالفضةالذهببسبائكالسكة

نحو، على1876صيففىالوطنيةالبنوكنظامتعديلإلىالحكومةالحاجةودعت
أنالنفيسة، علىالمعادنمناحتياطىدونالعملةأوراقربإصدالوطنىاكللبنيسمح
وبحلول. العملةتلكإحتياطىمن% 80البنكلدىالمودعةالحكومةسنداتتغطى
الفضيةالعمالتقيمةعنتزيداليابانيةالورقيةالعملةقيمة، كانت1876عامخريف

الحكومةتوسععننتج) 1877عام (ساتسوماثورةصاحبالذىالتضخمولكن. األجنبية
اقتصاديةآثارعليهوترتبت. األهليةالحربنفقاتلتغطيةالورقيةالعملةإصدارفى

سعر، وبلغالخارجإلىالذهبتسربإلىأدى، مماالصادراتالوارداتخطيرة، وفاقت
الدولةسنداتقيمة%، وهبطت18 – 12بيننسبته، فتراوحت1880عامذروتهالفائدة
.40اإلسميةقيمتهامن% 58يوازىبما

علىالمالية، عملوزارةMatsukata Masayoshiماسايوشىماتسوكاتاتولىوعندما
جمدعندماتقشفىطابعذاتاقتصادىإنكماشسياسةفإتبع. منهوالحدالتضخممعالجة

.بنودهازيادةدونعليهكانتما، على1884 – 1882عامىبينفيماالدولةميزانية
األوراقعلىالتمغةكضريبةالمباشرةغيرالضرائبفرضفى، توسعالوقتنفسوفى

علىالضرائبقيمةمنوزادالتقليدىالصناعىاإلنتاج، وعلىوالمعامالتالمالية
.والتبغالساكى

، وأصدرالتضخمعلىيقضىأنماتسوكاتا، استطاع1885 – 1882السنواتوخالل
.اليابانىللنقدإصداربنكليكون) 1882عام (Nippon Ginkoاليابانبنكبإنشاءقرارًا

40Shibusawa, ed.: Japanese Society in the Meiji Era, pp. 181 – 190.
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العملةبينالتعادلنقدية، وتحققأوراقًا– األولىللمرة – البنك، أصدر1884مايو9وفى
بالعملةتستبدلأنالحكومةباستطاعة)، وأصبح1885عام (الورقيةوالعملةالفضية
بنكًااليابانبنكللخسارة، وأصبحالعامةالخزانةتتعرضأندونالورقيةالعملةالفضية

.41اليابانفىالحديثالمصرفىالنظامبدايةبذلكللدولة، ليسجلمركزيًا

االجتماعىاإلصالح
معيتالئمبماالطبقىالنظامتعديل– بالضرورة –يتطلباالجتماعىالنظامإلغاءكان

منجعل) 1869عام (االجتماعيةللقوىتصنيفًاالحكومةوضعتالجديدة، وقداألوضاع
طبقةبإسمعرفتواحدةطبقةDaimyoالمقاطعاتوحكامKugeالبالطأرستقراطية

بإسم، وصغارهمShizokuبإسميعرفونالساموراىكبارأصبح، بينماKazokuالنبالء
Sotsu .العامةطبقةأوضاععلىالتعديالتبعض، أدخلت1870عاموفىHeimin،
الطبقاتبينبالتزاوج– التالىالعامفى – ، وسمحالعائالتألقابإتخاذحقهممنفأصبح
،بالمناسباتالخاصةالرسميةالوطنيةالمالبسبإرتداءللعامةسمحوالدنيا، كماالعليا

كما). قبلمنالساموراىعلىقاصرةكانتحقوقوهى (أسفارهمفىالخيلوركوب
شعرهميصففواأن) السابقينالساموراىكبار (والشيزوك) النبالء (الكازوكعلىكان

وحظر. القيدذلكفألغت) 1876عام (الحكومةعادت، ثمالسيوفويتقلدونمعينةبطريقة
بهيتمتعونكانواإقطاعىحقوهو" رحمةدونالعامةقتل "تامًاحظرًاالساموراىعلى
عدا، فيماوالحرفوالتجارةبالزراعةباإلشتغالوالشيزوكللكازوكوسمح. 42القدممنذ
.حكوميةوظيفةمنهميتقلدمن

ثالثجديد، فجعلتهممناالجتماعيةالقوىتصنيفالحكومة، أعادت1872عاموفى
، والعامة)،القدامىالساموراىالنبالء، كبار (والهيمين، والشيزوك، الكازوك: طبقات

41Ibid, pp. 207 – 8.
إليهيسئمنإعدامحقالساموراىمنفردألىيعطىطوكوجاواعصرأوائلفىالصادر" مادةالمائة "قانونكان42

دونالتصرفاتتلكوقوعالعامة، فورمنمهذبة، وذلكغيربعباراتيخاطبهأولهاإلحترامعدميبدىأوالفعلأوبالقول
.قضائيةجهةأىإلىالرجوع

.Hall, J. C.: The Tokugawa Legislation, in Tran of Asiatic Society of Japan, vol 41, p: إنظر
776
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 –Etaالمنبوذونألحقالعامة، وكذلكطبقةضمنالقدامىالساموراىصغارودخل
.االجتماعيةالتفرقةمنغريبلنوعهدفًا– اآلنحتى – ظلواالعامة، ألنهمبطبقة– نظريًا

الناحيةمن – النظرية، ولكنالناحيةمنالقانونأمامسواءالطبقاتجميعوأصبحت
يدفعواأنلهمخاصة، فكانقانونيةباستثناءاتوالشيزوكالكازوكحظى – العملية
األشغالمن، واإلعفاءللجنحإرتكابهمحالةفىبالسجنمعاقبتهممنبدًالماليةغرامة
على –الحكومةموظفوونال. الجناياتمنجنايةإلرتكابهبعضهمسجنإذاالشاقة

.االستثناءاتنفس– االجتماعيةإنتماءاتهمإختالف

اإلتجارويحرماالسترقاقيجرمقانونًاتسنأن) 1872خريففى (الحكومةوإضطرت
إلىولجأتبيروعلمتحملكانتالتىماريالوزالسفينةحادثةأثرعلى، وذلكبالرقيق

منوطلبواالرقيقمنشحنتهاأفرادبعضففراإلصالحاتبعضإلجراءيوكوهاماميناء
، وطالبتاليابانفىشائعاالسترقاقبأنبيروفإحتجت، تحميهمأناليابانيةالحكومة

الدولأماالظهورعلىحريصةمايجىحكومةكانتولما. اآلبقونالرقيقبتسليماليابان
بهاإلتجارأوبالرقيقاإلحتفاظيجعلالذىالقانونذلكصدرالمتقدمة، فقدالدولةبمظهر
القرنثالثيناتحتىاليابانفىسائدًاظلالنساءاسترقاقأنغير. العقابتستحقجريمة

، ليشتغلنلديونهمسدادًابناتهميبيعونالفالحونكانحيث– إختياريةبصورة – العشرين
.والحاناتالدعارةببيوت

الدايميومعاشاتصرفبعبءالحكومةإضطالعاإلقطاعىالنظامإلغاءعننتجوقد
الدولة،خزانةمواردثلثنحوتستنفذ– 1877عامحتى – ، كانتالسابقينوالساموراى

دخلنصفنحوبسدادها، فأصبحالحكومةإلتزمتالتىالمقاطعاتديونبخالفهذا
أن) 1876عام (الحكومةقررتولذلك. والديونللمعاشاتمخصصًاالعامةالخزانة
،المعاشاتثلثنحوتعادلمعينةسنويةبفائدةالدولةعلىسنداتبالمعاشاتتستبدل
الدخلفىاإلنخفاضتراوح%، بينما45بنسبةللكازوكالسنوىالدخلبذلكفإنخفض
بماالسنوىدخلهمفإنخفضالساموراىصغارأما%. 74 – 47بينللشيزوكالسنوى
29الساموراىصغارمنللفردالسنوىالدخلمتوسطوأصبح%. 98 – 88بينيتراوح
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كانألنهحاًالأحسنكانالجندى، ولكنالحديثالجيشجندىدخليعادلماأىينًا، 
.مقابلدونوالملبسوالمأكلالمسكنعلى- الراتبإلىباإلضاقة –يحصل

،بالسندات، واستبدالهاالمعاشاتنظام، وتطبيقاإلقطاعىالطبقىالتقسيمإلغاءوكان
فىاألملبخيبةيشعرونجعلهمالمادية، مماإمتيازاتهممنللساموراىكاملشينتجريد
شهدتهاالتىالتمردحركاتمنسلسلةقيامإلىذلكوأدى. منهالجديد، ويتذمرونالنظام

.عشرالتاسعالقرنمنالسبعينات

فإشتغلوابالمائة، العشرةالساموراىمنالدولةبوظائفإلتحقوامننسبةتتجاوزولم
طلبإلىفإضطروا، الباقونأما. الشرطةأوالحديثالجيشبخدمةإلتحقوا، أوبالتدريس
كالزراعة،: النفسىومزاجهمميولهمعنتمامًاتختلفبمهناإلشتغالمنالرزق

الدعارةلبيوتبناتهميبيعواأنفإضطروابنابهبعضهمالفقر، وعضوالتجارة، والحرف
.43بهيقتاتونماعلىالحصولأجلمن

الشرطةونظامالقضائىاإلصالح
االجتماعىالمركزبإختالفيختلفطوكوجاواعصرفىالقضائىالنظامكان

النظامهذا، ووقفالمتخاصمينبينالتوفيقعلىالقضاةمهمةوإقصترت، للمتقاضين
فىوقعتالتىالمعاهداتبتعديلالغربيةالدولإقناعمايجىحكومةمحاوالتأمامعقبة

عنوالتغاضىالمعاهداتفىالنظرإعادةرفضتطوكوجاوا، ألنهاعصرأواخر
تقملمما– اليابانىللقضاءالخضوعمنباستثنائهم – األجانبعليهحصلالذىاإلمتياز
.الغربمنوالعلىتشريعاتهاتنسجلمالغربية، وماالتقاضىبنظمباألخذاليابان

الدولتتقبلهنحوعلىالقضائىالنظامتطويرعلىحريصةمايجىحكومةكانتلذلك
إختيارووقع. المعاهداتتعديلفىالنظرعندلهرعاياهاخضوععلىالغربية، وتوافق

باستخداميسمح، والالمحترفينالقضاةعلىيعتمدالذىالفرنسىالنظامعلىالحكومة
لمبدأوليس" بالقانونالسيادة "لمبدأمحققًاكانالجديدالقضائىالنظامولكن. المحلفيننظام

43Naudeau: Le Japon Moderne, Paris n. d., Chap, VIII.
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عنللحكممؤكدأجاءالنظامأنفرغم. الغربفىشاعمانحوعلى) القانونسيادة(
ميدانفىاإلداريةالسلطةلصالحياتضوابطًاأوحدودًايضعلمأنه، إالالقوانينطريق

الشعب، وإشراكاإلنسانبحقوقاإلعترافعلىالقائمةالقانونسيادةتتحققفلم. التشريع
.الثانيةالعالميةالحرببعدإالعليهاواإلقتراعالقوانينصياغةفى

رجالسلطةمنفيهاالفصلكانالتىالجزئيةالمحاكمالجديدالقضائىالنظاموتضمن
المسائلفىتبتالتىالنقض، ومحكمةاالستئناف، فمحاكماألقاليممحاكمالشرطة، ثم

كما. درجةاألقلالمحاكممنوغيرهااالستئنافمحاكمبأحكامتتعلقالتىالقانونية
طرفًااإلداريةالسلطاتتدخلالتىالمنازعاتفىللبتخاصةإداريةمحكمةأنشئت

.المختلفةبدرجاتهالعادىللقضاءاإلداريةالسلطاتخضوععدميعنىذلكفيها، وكان

Gustaveبواسونادجستافيدعىفرنسىخبيربمعاونة1880عامالعقوباتقانونوأعد

Boissonadeبمعاونةالتجارىالقانونأعد، كذلك1890عامفىإاليطبقلم، ولكنه
عامفىإاليطبقلم، ولكنهHermann Roeslerروسلرهرمانيدعىألمانىخبير

النمطعلىوصيغ1898عامحتىوتطبيقهوضعهفتأخرالمدنىالقانون، أما1899
.44األلمانى

البعثاتأنظارلفتمابينمنكانطوكوجاوا، وقدعصرفىللشرطةنظامثمةيكنولم
معهمالشرطة، فأحضروانظاموأوروباأمريكاإلىأوفدتالتىاليابانيةالدبلوماسية

،الناسوحمايةالقانونوتطبيقوالنظاماألمنحفظفىالشرطةواجباتتحددالتىاللوائح
خضعالذىالشرطةنظامتطبيقالحكومةبزيارتها، وبدأتقامواالتىالبالدمختلفمن

1874عاممنإعتبارًاالداخليةوزارةتتبعأصبحتالشرطة، ولكنالمحافظينلسلطة

نظاممؤسسيعدالذىKawaji Toshiyoshiوشىيتوشيكاواجىمنتوصيةعلىبناء
يدعواألمة، وكانقوةلتدعيمأداةالشرطةيعتبركانوالذى، اليابانفىالحديثالشرطة

.فيهاالمرغوبغيرالعناصرلسحقالشرطةفيهاتستخدم" بوليسيةدولة "إقامةإلى

:إنظر، القضائىاإلصالححولالتفاصيلمنللمزيد44
Henderson, D. F.: Law and Political Modernization in Japan, in Ward, R. E., ed.: Political
Development in Modern Japan, Princeton Univ. Press 1968, pp. 387 – 456.
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،1885عامالحديثالوزارىالنظامإدخالبعدالداخليةلوزارةتابعةالشرطةوظلت
بحقلنفسهافإحتفظت، المحافظاتفىالشرطةعملعلىاإلشرافحقللوزارةفكان
علىالرقابةتشملالشرطة، فأصبحتإختصاصاتتوسيعفيها، وتمالشرطةقادةتعيين

آدابمراقبةإختصاصهافىدخل، كماالسياسىالنشاط، ومراقبةوالمطبوعاتالصحف
.إلخ... مشتركةحماماتفىوالنساءالرجالالعرى، واستحماممنع: مثلالسلوك
حمايةعلىيسهرجهازًاتكونأنمنبدًالالشعبيرهبهجهازإلىالشرطةوتحولت
.الناس

والبحريةالحديثالجيش
التحدياتمواجهةعلىقادرةقويةمركزيةحكومةإقامةأنمايجىنظامرجالوجد

المركزيةللحكومةبالوالءتدينقويةعسكريةأداة– بالضرورة – الخارجية، يتطلب
إختلفت، ولكنهاوطنىجيشتأسيسضرورةعلىالنظروجهاتإتفقتثمومن. وحدها
ماسوجيرووأوموراKidoكيدومنكل، فوقفيبنىأنيجبالذىالجيشنوعيةحول

Ômura Masujiroالعاماإلجبارىالتجنيدعلىيعتمدوطنىجيشإقامةفكرةجانبإلى.
الساموراىعلىيقتصرأنيمكنالوطنىالجيشأنإلىÔkuboأوكوبوذهببينما

خشيةاألخيرالرأىكيدووطوسا، وعارضوتشوشوساتسومامقاطعاتمنالسابقين
عنتسفرقدالتىالنتائجمنأوكوبوخشىحين، علىالشيزوكإلىالسلطةمقاليدإنتقال

جيشتشكيلفىيأملاإلجبارى، وكانالتجنيدنظامتطبيقعندالعامةمنالجيشتشكيل
ساتسوماأبناءمنالساموراىعلىيضفىالجيشهذامثلأنالساموراى، وخاصةمن

ينتمىالتىالمقاطعةتلكسكانمن% 20نحويشكلونكانواالشيزوكخاصة، ألنأهمية
فىاإلجبارىللتجنيدالمعارضالحزب، نجح1871عاموفى. نفسهأوكوبوإليها

منمقاتلآالفوثمانيةستةبينيتراوحعددمنالوطنىالجيشبتكوينقراراستصدار
.وطوساوتشوشوساتسوماأبناءمنالسابقينالساموراى
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إليهيدعوماأن، ليقينهمالشيزوكلكراهيةهدفًا – العامالتجنيدداعية – أوموراوأصبح
مداهاتلكالكراهيةموجة، وبلغتاليابانىالمجتمعفىالتقليديةوظيفتهميفقدهمسوف
.الساموراىغالةأحدإغتالهعندما

تجدالقبر، فظلتإلىمعهتذهبلماإلجبارىالتجنيدبطريقالجيشتكوينفكرةولكن
ياماجاتاونجح. السلطةرجالمنالمحافظينمعارضةمنالرغمعلىلهايتحمسمن

صدر، ثمالعامالتجنيدعلىيعتمدجديدجيشتكوينفىYamagata Aritomoأريتومو
الجيشفىللخدمةأساسًاالدمضريبةليجعل) 1873يناير (اإلجبارىالتجنيدقانون

.45الجديد

منكوكآالفعشرةكلمقابلرجالخمسةيجندأنيجبالتجنيد، كانقانونوبموجب
عنأعمارهمتقلالعسكرية، وأالللخدمةالبدنيةاللياقةفيهم، يشترطالزراعىاإلنتاج
يعولكانمنكلالعسكريةالخدمةمنوأعفى. عامًاثالثينعنتزيدعامًا، والعشرين

، يسمحسنواتبأربعالعسكريةالخدمةمدةوتحددت. الكسبعنوالدهيعجزأسرة، أو
المجندينمعاملةأسلوبالقانونوحدد. كمتطوعالخدمةفىاالستمراريريدلمنبعدها

.46التجنيدعلىاإلشرافمهمةHyôbushôوالبحريةالجيشبوزارةماليًا، وأناط

الفالحينمناألعظمالسوادالتجنيد، ومقاومةقانونتطبيقواجهتالتىالصعوباتورغم
.شأنذاتقوةShimpeitaiالجديداإلمبراطورىالجيشأصبح– سنرىمانحوعلى –له

الشيزوكالوطنية، وتقبلللخدمةاستدعواالذينمنالجنودجميع، كان1883عاموبحلول
الحديثالجيشفىبارزًادورًابعضهملعبكما– تدريجيًا – الجديدالعسكرىالنظام
، أمااليابانىللجيشأساسًااأللمانىالعسكرىالنظاموإتخذ. فيهكضباطخدمواعندما

.وتشوشوساتسومامنأصًالجاءواضباطفشغلهاالقياديةالمناصب

–السبيلهذافى –خطواتهاحديثة، ولكنبحريةقوةبإنشاءمايجىحكومةشغلتكذلك
بناءفىنجحتاليابانأنورغم). 1872عام (للبحريةخاصةإدارةوئيدة، فأنشئتكانت

45Beasley: The Meiji Restoration, PP. 363 – 65.
:فىالتجنيدلقانونالكاملالنصانظر46

Japanese Government Documents, Transaction of the Asiatic soiatic Society of Japan, vol.
XLII, Parti, pp. 17 – 18.
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الدولعلىتعتمدكانتأنهاإالYokosukaيوكوسوكابترسانةتجاريةسفينةأول
العسكريةبخبرتهااالستفادةفىوالحربية، سفنهابناءفى– إنجلتراوخاصة – األوروبية
حربيةسفينةعشرسبعة، منالزمنبمروراليابانيةالبحريةالقطععددوإزدادالبحرية، 

قدرهابحمولةحربيةسفينةوعشرينثمانيةإلى) 1873عام (طنألف13حمولتهابلغت
)،1894عام (اليابانية – الصينيةالحربقيامعندطوربيدزوارقطنًا، وأربعة57.600
تامًا،استغناًءاألجانبالمدربينعناستغنتقداليابانيةالبحريةكانت1882عاموبحلول

البحريةالقوىبينالثالثالمركزتحتلاليابانكانتاألولىالعالميةالحربنهايةومع
.47الكبرىالعالمية

، فإنللوطنوالوالءالعامةالخدمةأساسعلىيقومالذىالحديثالجيشتكوينورغم
تربواالتىلألقاليمالوالءتعودواالذينوالضباطالجنودأذهانفىتستقرلمالمفاهيمتلك

)1882عام (إمبراطورىمرسومإصدارإلىماسةالحاجةجعلمنها، مماوجندوافيها
والضباط،الجنودبهايتحلىأنيجبالتىوالطاعةوالواجبالوالءمعانىعلىليؤكد
.48اإلمبراطورخدمةفىخاصدورالوطنىللجيشأنعلىوأكذ

الحديثالتعليمنظام
لجعل– مايجىعصروقيامالباكفوسقوطعند – التقليديينالمعلمينآمالإنتعشت

لهمبالنسبةيعنىكانالذىالجديدالعهدفىالتعليمىالنظامقاعدةوالشنتويةالكنفوشية
المعلمينهؤالءأحدأختير، 1869عاموفى. اليابانيةلألمةالتقليديةالقيمإلىالعودة

جعلنحوتتجه– عندئذ –النيةالتعليمية)، وكانتالدراساتمكتب (علىلإلشراف
عامصدرالذىالمرسوموحدد. فيهاالتعليملنظامللبالد، وأساسًارسميةديانةالشنتوية

بالنور، وتنقيةالممتلئKami Samaاآللهةطريقإحترام (بأنهاالتعليمأهداف1870
التىالكنفوشيةالمدرسةفتحوأعيد). اإلمبراطورىالبالطاإلنسانية، ... وخدمةالعالقات

47Yanaga Chitoshi: Op. Cit., PP. 116 – 17.
48Meiji Japan Through Contemporary Sources, VoI III, p. 8.
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الشنتويةللدراساتمركزًاوأصبحت) Shôheikô (الباكفوعهدفىنشاطهاتزاولكانت
.والكنفوشية

واالستنارةالتحضر (حركةدعاةتصدىنتيجةعقبيهعلىإنقلبالرجعىالتيارذلكولكن
Bummei Kaika (أنيمكنالحديثةدولةإلىاليابانتحويلأنيرونكانوا، فقدله

اإلتجاههذاوقاد. التطبيقموضعووضعتالغربيةالتربويةاألفكارأدخلتإذاإاليتحقق
األخذولكن). Fukuzawa Yokichi) 1835 – 1901يوكيتشىفوكوزاواالتربوىالمصلح
وإهتمامتأييدنالأنلبثمااليابانىالمجتمعلحاجاتوتطويعهاالغربيةالتربويةباألفكار
.التعليمتحديثأماممصراعيهعلىالبابفتحالحاكمة، مماالصفوةمنالتقدمىالجناح

نسبةفىكبيرإنخفاضتحقيق– بالضرورة – يتطلبالغربيةالمعارفاستيرادوكان
تخليصعلىالعزمالسلطةرجالطوكوجاوا، فعقدعصرفىمرتفعةكانتالتىاألمية
الغرضلهذاوأصدروا. الغربيةبالمعارفاالستفادةتحقيقيضمنواحتىاألميةمنالبالد
مناألميةتصفيةإلىتسعىالحكومةأنعلىأكدتالتى) 1872عام (التعليمالئحة

مرحلتينعلىالعامللتعليمنظامإقامةالالئحةهذهبموجبوتقرر. اليابانىالمجتمع
النظريةالناحيةمنذلككانوإن (تمييزدونجميعًااألطفالبه، يلتحقدراسيتين

:التالىالنحوعلىالتعليمىالنظامفلسفةالالئحةديباجةفحسب)، وحددت

،ثروتهيستثمرأو. الحياةفىطريقهيشقأنيستطيعالاألفرادمنفردكلإن"
هذاولتحقيق. التعليممنقسطًاينالأن، دونومعرفتهومواهبهتجارتهينمىأو

تحقيقأجلمناالستثمارمننوعإالالتعليموما... المدارسأنشئتالغرض
.49"إغفالهالمرؤيستطيعالحياة، فكيففىالنجاح

اللغاتيشملالتعليممجال: "أن، مؤكدةللتعليمالعمليةالمظاهرتحددالالئحةراحتثم
والموظفينللشيزوكاليوميةالحياةفىتستخدم، وجميعهااألجنبية، والكتابة، والحساب

التعليممجاليشتملكما. والحرفبالفنونالمشتغلونإليهاوالتجار، ويحتاجوالفالحين

49Meiji Japan Through Contemporary Sources, VoI. III, PP. 5 - 7.
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تهمالتىالمعارففجميع. إلخ... والطبوالفلكوالسياسةبالقانونالمتعلقةالمسائلعلى
".التعليمإطارفىتدخلاإلنسان

لهكانالذىفوكوزاوا، فكرالحديثالتعليملنظامالعملىالطابععلىالتأكيدعكسوقد
إدخالفوكوزاوارفضفقد. مايجىعصرمطلعفىالحديثالتعليمعلىملحوظتأثير

عمليًا، يتصلالتعليميكونأنالشعر، مؤكدًاالقديمة، ودراسةواألدبيةالفلسفيةالدراسات
.50األمةثروات، وتنميةالناسمعيشةمستوىرفععلىاليومية، ويساعدالحياةبحاجات

، فقسمتالفرنسىالمنوالعلى– إطاره1872الئحةحددتالذى –التعليمنظامونسج
إبتدائية،مدرسة110ومتوسطةمدرسة32منهاتعليمية، بكلمناطقثمانيةإلىالبالد
إال– مايجىعصرمطلعفى –الحكومةتنشئالنور، فلمترلمالطموحةالخطةهذهولكن
الخاصةالجهودعلىيعتمدالتعليمواإلبتدائية، فكانالمتوسطةالمدارسمنمحدودًاعددًا
.Terakoyaالمعابدمدارسفىأوالبيوتفى

الغربية،التربويةاألصولوفقمدربينمعلمينإلىيحتاجالحديثالتعليمنظامكانولما
.Marion Mسكوتماريونيدعىأمريكىخبيربمعاونةللمعلمينمدرسةأنشئتفقد

Scottبمدرسةالمتأثرينمنسكوتالحديثة، وكانبالمدارسللعملالمعلمينإلعداد
استخدامضرورةعلىأكدالذىالسويسرىالتربوىالفيلسوفPestalozziبستالوزى

أفكارهسكوت، ونقلالتعليمعمليةفىالتعليمية، الوسائلمنوغيرهاوالعيناتالنماذج
.المعلمينمنكاملجيلبه، فتأثراليابانيينتالميذهإلى

تغطيةعبء– الضرائبدافعىمناألكبرالقطاعيمثلونكانواالذين –الفالحونوتحمل
 –12.5بينتتراوحالواحدالطالبتعليمتكلفةوكانت. الحديثالتعليمىالنظامتكاليف

كانالشهرفىاألسرةدخلمتوسطأنعلمناكبير، إذامبلغشهريًا، وهوSen51سنًا50
منبمصروفاتالتعليمجعلكانولذلك. سنًاوسبعونوخمسةواحدًاينًا– عندئذ –يبلغ

–بذلك –، فيصبحالعلمتلقىمنالبالدأبناءمناألعظمالسوادحرمانإلىيؤدىأنشأنه
تكاليفمن% 90تحملإلىبالحكومةحدا، مماوحدهمالموسرينأبناءعلىوقفًا

50Fukuzawa Yukichi: Autobiography, Trans. Eiichi Kiyooka, New York 1966.
.سن100 = الين51
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نفقاتعشرتمثلضئيلةمصروفاتعلىإالالتالميذأمورأولياءمنتحصلالدراسة، فلم
.التعليم

تأليففىوإشترك، األمريكىبالنظاماإلبتدائيةالمدارسفىالدراسةبرامجوتأثرت
رجال– الغربيةوالحضارةالمجتمععنموضوعاتتضمأصبحتالتى –الدراسيةالكتب

الدراسيةالكتببعضكانت، كماالغربىللفكرالمتشيعينمنوغيرهفوكوزاوامثل
بتقديمالكتبتلكوإهتمتاألمريكية)، وخاصة (الغربيةالدراسيةللكتبترجماتمجرد

.المرحلةتلكلتالميذالعلميةالمعرفة

،منتخبلمجلسيخضعمحافظةكلفىالتعليم، فأصبح1879عامالتعليمنظاموعدل
التعليممدةالمدرسية، وتحددتاألبنية، وصيانةالمدارسإقامةإختصاصهفىيدخل

نظامدعائمتقويةعنعجزتاإلصالحاتتلكأنغير. دراسيةسنواتبأربعاإللزامى
بعضتغلقكانتالمحليةالتعليممجالس، ألنالمدارسعددإنقاصإلىأدت، بلالتعليم

كواهلتثقلكانتالتىالتعليمنفقاتمنللحدالبعضبعضهافىوتدمجهاالمدارس
.الفالحين

إعطاء، معالتعليمنظامعلىسيطرتهاالمركزيةالحكومة، استعادت1880عاموفى
التعليممدةوأصبحت. المدارسعلىاإلشراففىالصالحياتبعضالمحافظات
.أسبوعًا32منالدراسيةالسنةدراسية، وتكونتسنواتثالثاإللزامى

الدراسية،للمناهجالليبراليةالصبغةمنللتخفيفمضنيةجهود، بذلتالثمانيناتوخالل
ألغيتفوكوزاوا، كمامثلاليابانيينمنالليبراليونألفهاالتىالدراسيةالكتبفألغيت
، والقيمالقومىالتاريخعلىركزتأخرىكتببهاالمترجمة، واستبدلتالدراسيةالكتب

الوالءفكرةعلىوالشنتوية، وأكدتالكنفوشيةمنالمستمدةوالثقافيةاالجتماعية
فىآخذًاكانالذىالمتطرفالقومىالشعورلمداستجابةالتغييرذلكوكان. لإلمبراطور

ختيراالعسكرية، وبالصبغةالعامالتعليمصطبغاف. الزمانمنالعقدذلكخاللاإلرتفاع
حياةداخلية، ويحيونمدارسفىيقيمونالطالبوكان. المدارسإلدارةالضباطبعض
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الطاعة، والصداقة،: "التعليمشعار، وأصبحالثكناتفىالجنودبحياةالشبهقريبة
.52"والكرامة

التربوىبالفكرالتأثرإختفى، التعليمنظامفىالرجعىاإلتجاههذامدعلوومع
الخلقيةالجوانبعلىتركزتالتىاأللمانيةالتربيةبأساليباإلهتمام، وبدأاألمريكى
.والخطأالصواببينالتمييزعلىالقادرةالمستنيرةاإلدارةخلقالتعليمهدفبأنوتؤمن

القيم، وإحياءالغربمناإلقتباسعنبالكفالمنادينأصواتالتيارلهذانتيجةوإرتفعت
التىالتعليمالئحةعلىاألثرأبلغكلهلذلكوكان. والشنتويةالكنفوشية: القديمةالفلسفية

.1890عامصدرت

إلىبناتخمسمنبعثةخاصًا، وأوفدتإهتمامًاالبناتتعليممايجىحكومةوأولت
، لتعليم1872عامطوكيوفىللبناتمدرسةأولإفتتحتاألمريكية، كماالمتحدةالواليات
االجتماعية،أصولهنعنالنظرعامًا، بغض14 – 7بينأعمارهنتتراوحالالتىالبنات
للبناتكليةأولوأسست. 1882عامنشاطهاتمارسللبناتثانويةمدرسةأولوبدأت
Yoshioka Yayoiيوىيوشيوكاياالدكتورةقامت، كما1900عاماإلنجليزيةاللغةلتعليم

)1901 (التالىالعام، وفىذاتهالعامفىالنساءطبكليةبتأسيس) يابانيةطبيبةأول(
بعدإالالبناتأمامأبوابهاتفتحلماليابانيةالجامعاتولكن". للبناتاليابانكلية "أفتتحت
طالباتثالثاإلمبراطوريةTôhokuطوهوكوجامعةقبلت، عندمامايجىعصرإنتهاء
.التجربةسبيلعلى

تعليميةمؤسساتثالثإندماجمن" اإلمبراطوريةطوكيوجامعة "، أنشئت1877عاموفى
صدوربعدإالمستقلككيانالجامعةتبرزولم. طوكوجاواعصرأواخرفىقائمةكانت

،، والهندسة، والعلوم، والطبالحقوقكلياتتضم، فأصبحت1886عامالجامعةالئحة
جامعتينتأسيس، ورغم1897عام" اإلمبراطوريةكيوتوجامعة "إفتتحت، ثمواآلداب
سنداىفىTôhokuطوهوكوجامعة (مايجىعصرمناألخيرةالسنواتفىأخريين
Sendaiفوكوأوكا، وجامعة1907عامFukuokaجامعةظلت) 1910عامكيوشوفى

52Yanaga: Op. Cit., Chap VII.
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الدولة،أهدافلخدمةالعلمىنشاطهاالبالد، ووجهتفىالجامعىالتعليمتتصدرطوكيو
.53والفنيةاإلداريةبالكوادرمدهاعلىوعملت

الحاكمةالصفوةإنقسام
فى – اليابان، وغادرتIwakuraايواكورارأسهاالتىالبعثةأمرمنكانماذكربنامر

الغربيةالدولإلقناعمحاولةفىوأوروبا، المتحدةالوالياتقاصدة – 1871عامأواخر
قدمعلىالوقوفلألخيرةيكفلبمااليابانوبينبينهاالمبرمةالمعاهداتفىالنظربإعادة

إدخالعدمعلىإتفقتالحاكمةالصفوةأنإلىوأشرنا. المتعاقدةاألطرافمعالمساواة
التنفيذ،صعبكاناإلتفاقذلكولكن. ايواكورابعثةغيبةفىالحكمنظامعلىتعديالت

تستطيعالالتىوالسياسيةواالجتماعيةاالقتصاديةالقضايامنالكثيرثمةكانألنه
عنالبحثفىأعضاؤهامهمتها، ويشتركمنالبعثةتعودحتىونصفعاممدةاإلنتظار

اإلصالحاتمنعددًا– البعثةغيبةفى –الحكومةفأدخلت. الملحةالقضايالتلكحلول
آثارهلهكانتإصالحوتشترى، وهوتباعسلعةإلىالزراعيةاألطيانتحويل: مثل

نظاموضعالتالى)، كذلكالفصلفىسنرىمانحوعلى (الريفىالمجتمععلىالبعيدة
وأصلحالزراعيةاألطيانضرائبالعسكرى، وعدلتالتجنيدنظام، وطبقالحديثالتعليم
.القضاءنظام

فىإتخذتالتىالهامةالقراراتتلكمنباإلستياءايواكورابعثةأعضاءيشعرولم
رحيلعندعليهكانتماعلىاألمورتجميدمنعليهتفقإمامعتتناقضوالتى، غيبتهم

عملإرتكابإلىكوريااستدراجإلىالراميةالحكومةخطةمنستاءوااماالبعثة، بقدر
الذىالجسربمثابة– دائمًا – كانالذىالبلدذلكإلحتاللمبررإليجاداليابانضدعدائى
منوغيرهاالصينمنالحضاريةالمؤثراتإليهااآلسيوية، ويحملبالقارةاليابانيربط

تاكامورىسايجولهاتحمسفكرةكورياغزومشروعوكان. بالقارةالحضاريةالمراكز
يكنولم. المتطرفينالوطنيينغالةآمالحولهاوتجمعت – الجديدالنظامبناةأحد– 

غزوعلىاآلماليعقدكان، بلفحسبالوطنىبالحماسالمشروعلتبنىمدفوعًاسايجو

53Ibid, pp. 100 – 6.
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العسكريةمكانتهمالسترداد) الشيزوك (السابقينللساموراىذهبيةفرصةمنكوريا
.المفقودةوالسياسية

منكبيربقدريتحلىكانوتعقيدًا، فقدغموضًاالسياسيةالشخصياتأكثرمنسايجوكان
فيلياميكياكان، كذلكتأييدهمنحهاأوفيهاطرفًاكانالتىبالقضاياواإليمانالذاتإنكار

القديمالنظامتصفيةفيهاتمتالتىالمعركةإلىالشوجونقواتاستدرجعندمامخادعًا
إلىالراميةالخططتعوقاإلمبراطورىالبالطمعتسويةإلىالشوجونتوصلخشية
أن، رغمالحكمعلىالسيطرةإلى– شخصيًا –يطمحيكنلمأنهغير. النظامتغيير

منصبهيتركنجده– العكسعلى –شاء، بلإذاذلكلتحقيقأمامهمتاحةكانتالفرصة
ساتسوما)، ويعطى (مقاطعتهإلىصنعها، ويعودفىشاركالتىالجديدةالحكومةفى

،عليهغريبًاالعصركان، أوعصرهعلىغريبًاكانولعله. هناكلإلصالحوجهدهوقته
يكونأنلهيجوزالأنهمؤداهابفكرةيؤمنكان، فقدأحداثهصنعفىإشتراكهرغم

واحدًا– نفسه –سايجوكانالذىساتسومادايميوبأمرهايأتمرمركزيةحكومةفىعضوًا
سايجوكانكذلك. سيدهلواءتحتمقاطعتهلخدمة، وعادمنصبهترك، ولذلكأفصالهمن

صفوفها)، ولكنهبينمنخرجالتىالفئةوهم (Sotsuالساموراىصغارلمصالحراعيًا
إزاحةأنيرىوكان. HeiminالعامةأوShizokuالساموراىلكبارمتحمسًايكنلم

، ولذلكاألجنبىالخطرمنالبالدإنقاذضرورةأملتهالشوجونية، عملالباكفو، وتصفية
ساءهذرعًا، كمابهاضاقإمتيازاتمنأنفسهمعلىالجديدالعهدقادةأضفاهمااستهجن
.النفعيةالماديةنحوالمتزايدواإلتجاهالجديدة، الحكومةمعالتجاريةالمصالحتداخل
صغارمنقوتهاعسكرية، تستمدديكتاتوريةإقامةصففىيقفكانأنهويبدو

سبيل، وييسرجماعتهأزريشدكورياغزوفىالنجاحتحقيقأنظنولعله. الساموراى
.54عسكرىحكمإقامة

إعالنكوريا، هولغزوذريعةإتخاذهالمتطرفونالوطنيونأرادالذىالمبرروكان
فىاليابانيونالتجارمارسهالذىالقانونىغيرللنشاطإستنكارهاالكوريةالحكومة

إحتاللإاليمحوهااللبالدهمإهانةالتصريحذلكاليابانفىالوطنيينغالةكوريا، فعد

54Hounsey, A. H., The Satsuma Rebellion, London n. d., p. 85.
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قليلنفرعداالحكومة، فيماأعضاءتأييدكوريابغزوالخاصسايجوإقتراحكوريا، ونال
أملعلىالغزومؤيدىمنتايسوكىايتاجاكىكانشيجينوبو، بينماأوكومابينهممنمنهم

كانالسلطة، وإنفىاألسدبنصيبللفوزالشيزوكأمامالفرصةإتاحةإلىذلكيؤدىأن
يناصر– بعدفيما –جعلهالذىالسببنفسالعسكرى، وهوبالحكميقبلالايتاجاكى

بتأييده –ايتاجاكىوظن. للشيزوكالسلطةمنلقسططلبًا" الشعبوحقوقالحريةحركة"
.55القديمالنظاممواجهةفىالمركزيةالحكومةيقوىأنشأنهمنذلكأن– كوريالغزو

الخاصاليابانيةالحكومةقرارأنباءتلقتعندماجولتهاأكملتقدايواكورابعثةتكنلم
عاممنتصفنحو (السرعةجناحعلىاليابانإلىوأوكوبوكيدوكوريا، فعادبغزو
علىأكدالحكومةبأعضاءإلتقياوعندما. سايجوتبناهاالتىالغزوخطةإلحباط) 1873

.خارجيةعسكريةمغامراتفىالتورطأوًال، قبلالداخليةاإلصالحاتاستكمالضرورة
سايجوإيفادقرر – Dajô-daijinللحكومةإسميًارئيسًاكانالذى –Sanjôسانجوأنغير

الحكومةوجهتهاالتى) اإلهانات (عنباإلعتذارللمطالبةكورياإلىخاصكمبعوث
سانجوإلقناعمضنيةجهود، بذلتالخارجمنايواكوراعادوعندما. اليابانإلىالكورية
إضطرحتىالغزومعارضىضغوطوإزدادتكوريا، إلىسايجوإيفادقرارعنبالعدول
بإيفادالخاصالقرار– عندئذ –ايواكورا، فألغىفيهوخلفهمنصبهمناالستقالةإلىسانجو

.الكوريةالحكومةإلىخاصكمبعوثسايجو

غزودعاةمنومؤيدوهسايجواستقالالحاكمة، فقدالصفوةبينالوقيعةبدأتعندئذ
كيدواستقالالحكومة، كذلكمن) وسايجيماوايتوشمباى، وجوتو، ، ايتاجاكى (كوريا

ايتوهيروبومىمعاونةإلىوإرتكنالحكومة، رئيسأوكوبوأصبحصحية، وبذلكألسباب
اإلنقسامهذاحدوثمنذللسلطةالحقيقىالمحرك– بذلك –أوكوبووكان. لهوأوكوما

وزارة، أنشأسلطتهأوكوبويدعموحتى. 1878مايوفىإغتيالهحتى) 1873أكتوبر(
رصدنحوللشرطة، فوجههااألعلىالرئيسأصبحرئاستها، وبذلكالداخلية، وتولى

قوية،مركزيةحكومةإقامةالرئيسىهدفهوكان. وضبطهاالمعاديةالسياسيةالتحركات
لزمامأوكوبوإمتالكويعد. ممكنوقتبأسرعاليابانيةالصناعةتطويرعلىالعملمع

55Tanin, O. & Yohan, E.,: Militarism and Fascism in Japan, New York 1934, PP. 25 – 26.
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للعناصرإنتصارًايعدما، بقدرالغربمنواإلقتباسالتحديثلدعاةإنتصارًااألمور
.56السلطةفىاإلقطاعيةالعناصرعلىالبيروقراطية

حملةفىتورطت، ولكنهاالساخطينالشيزوكاسترضاءأوكوبوحكومةتحاوللم
لضغوطمتنفسإليجادمحاولةفى) 1874عام (فورموزاجزيرةعلىفاشلةعسكرية

بعضالحملة، قتللتلك– رسميًا –المعلنالمبرروكان. كورياغزوودعاةالشوفينيين
أمامسفينتهمأوكيناوا، غرقتجزيرةمنيابانيًابحارًاوخمسينألربعةفورموزاسكان

قدالصينحكومةكانتولما. شاطئهاعلىالنزولإلىوإضطروافورموزا، شواطئ
فورموزا،نحوالحملةووجهالعذرلنفسهأوكوبوإلتمس، الحادثمسئوليةتحملرفضت

،والفشلالخيبةأذيالتجرأدراجهاعادتالتىالحملة، طريقإعترضوااإلنجليزولكن
البحارةلموضوعتسويةإلى) والصيناليابان (المتنازعانالطرفانوأخيرًا، توصل

.المفاوضاتطريقعنالمقتولين

،نهائىبشكلالمفقودةمكانتهماستعادةفىالسابقينالساموراىآمالتبددتوهكذا
.المسلحةبالقوةأوكوبونظاممواجهةسوىأمامهميعدلمالحكومةمنسايجوفبخروج

الحكومةعلىالطاعةعصاالساموراىفيهايشقالتىاألولىالمرةهىتلكتكنولم
نظامألغىعندما) 1870عام (تشوشوساموراىتمرد: المثالسبيلالمركزية، فعلى

بعضالتمردذلكقيادةمجزية، وتولىماليةتعويضاتعلىيحصلواأندوناإلقطاع
سكانصفوفهمإلىوإنضم، الغربىالنسقعلىصيغتالتىلإلصالحاتالمعارضين

مماثلةتمردحركاتقامتاألسعار، كذلكبإرتفاعذرعًاضاقواالذينوالفالحونالمدن
التضييقفىالحكومةاستمراروكان. تقريبًاالوقتنفسفىالبالدمنمتفرقةأماكنفى

سايجوخروجمنعليهترتبكوريا، وماغزولمشروع، وإحباطهاالشيزوكعلى
يلتفونقضيةالساموراى، ويخلقبينالسخطإختمارعلى، يساعدالحكممنوأنصاره
.57حولها

56Mc Laren: Op. Cit., p. 96.
57Iwata Masakazu: Ôkubo Toshimichi, The Bismarck of Japan, California Univ. Press 1964,

pp. 35 – 48.
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فىايتوشمباىبهاقامالتىكوريا، تلكغزودعاةقادهاالتىالتمردحركاتأولىوكانت
اإلصالححركةومعارضواالرجعية، أنصارحولهوإلتف)، 1874فبراير (ساجامحافظة

أوضاع، وتحسينمنصبهإلىاإلقليمدايميوبإعادة، والمطالبونالغربىالنسقعلى
قواتمعإشتبك، مقاتل2500منصغيرًاجيشًاوأولئكهؤالءمنايتووكون. الساموراى
نطاقهايتسعالسلطة، قدعلىتمردلحركةبدايةالحركةهذهأوكوبووإعتبر. المحافظة

لسحقها، فحرك– السرعةوجهعلى –الحكومةتتحركلمكلها، إذاكيوشوجزيرةفيشمل
علىالساخطينمنأحديهبولم. ساجاصوبالحديثالوطنىالجيشمنكبيرةقوات
أمامالهزيمةليواجه، وتركإليهسايجوينضمأنيتوقعكانالذىايتو، لنصرةالنظام

.الحكومةعلىتمردهجزاءأعدمثمعليهالقبضاإلمبراطورية، وألقىالقوات

للحكومة، فقامتالمعاديةالتمردلحركاتحدوضعفىيفلحلمساجاتمردسحقولكن
منمائتانفيهاإشترك)، 1876أكتوبر (Kumamotoكوماموتوفىصغيرةتمردحركة

نظموإقتباسها، السالححملبحظرالحكومةقياملحركتهمالدافعأنالساموراى، أعلنوا
سحقوتم. السابقةالماليةلمخصصاتهمالمسيحية، وإلغائهابشرعيةوإعترافها، الغرب

منأربعمائةبهاأخرى، قامتمردحركةتبعتهابسهولة، ولكنالصغيرةالحركةتلك
ايساىمايباراقادهاHagiهاجىفى، وثالثةFukuokaفوكوؤوكابمحافظةالساموراى

Maebara Issei – غزودعاةمن– مايجىحكومةفىالسابقينالمستشارينكبارأحد
محافظًاكانالعامة، فعندماإلىالعسكرى، ويتقربالتجنيديعارضمايباراوكان. كوريا

بسببأضيرواالذينالفالحينعنللتخفيفاألطيانضرائبخففEchigoتشيجوإل
الحكومة،أعداءصففىيقفأصبحثم، ومنمنصبهمنطردهإلىأدى، مماالفيضان

لممايباراولكن. الحماقةضروبمنضربًاالساموراىتجاهالحكومةسياسةيعدوكان
.58يداهصنعتهماجزاءأعدمثمعليه، وقبضحركتهايتو، فسحقتمنحظًاأحسنيكن

،النظامعلىسخطهمعنالساموراىخاللهامنعبرالتىالصغيرةالحركاتتلككانت
معظموكانت. آمالهمكوالشيزعليهعلقالذىسايجو، الرجلقادهاكبيرةلحركةمقدمة

كانمالسايجو، وكثيرًامتحمسة" الشعبوحقوقالحرية "لحركةالمؤيدةالصحف

58Tanin & Yohan: op. cit., pp. 28 – 29.
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كاجوشيمافىالمستبدة"، ووزعت .. الظالمة "بالحكومةاإلطاحةإلىيدعومنهاالمتطرف
Kagoshimaساعدالحكومة، مماضدبالتحريضتلتهبكانتالتىالمقاالتمننسخ

.النظامعلىالسخطنيرانإشتعالعلى

تبعتهاخاصةمدرسةإفتتحكاجوشيما، إلىالسلطة، وعادمنسايجوإنسحبوعندما
تلكفىوفكريًاعسكريًاالشبابلتدريبالمحافظة، وتفرغأنحاءجميعفىعديدةفروع

داخلدولةبمثابةأصبحتتامة، حتىسيطرةالمحافظةعلىأتباعه، وسيطرالمدارس
الدولة، ولمخزانةإلى– جبايتهاتتولىالتى –الضرائببتسليمالمحافظةتقمفلم. الدولة
إلغاء: مثلالمركزيةالحكومةقررتهاالتىواإلصالحاتالقوانينمنأىتطبق

حملالجديد، وتحريمالتقويموإستخدام، األطيانضرائبالساموراى، وتعديلمخصصات
.59السالح

بعضبإرسالالمركزيةللحكومةكاجوشيمامحافظةإلخضاعخطواتهأولىأوكوبووبدأ
–الوقتنفسفى –، وأخذهناكاألحوالالستطالعالمحافظةتلكإلىالشرطةرجال

.كاجوشيمامناألسلحةبعضبإخراجأمرإصدارطريقعنالمحافظةبسلطاتيتحرش
الذينالشرطةرجالمنالمركزيةالحكومةأنصارعلىالقبضألقواسايجوأنصارولكن
المهمةبأن– زورًا – اإلعترافعلىيرغموهمحتىالعذابأوكوبو، وساموهمبهمبعث

.سايجوإغتيالهىكوجوشيماإلىأجلهامنأوفدواالتىالحقيقية

ضدالثورةبإعالنزعيمهمأقنعواالنتيجة، حتىتلكإلىسايجورفاقتوصلأنوما
الجيشبمواجهةلهاقبلالكاجوشيماقواتأنعلمهالتحدى، رغمسايجووقبل. الحكومة
التىالتساؤالتبعضلديهأنسايجوأعلن1877فبرايروفى. اإلمبراطورىالوطنى

وبدأ. الغرضلهذاأتباعهمعطوكيونحومتجهالحكومة، وأنهعلىيطرحهاأنيريد
الطريقفىإليهوإنضم، مقاتلألفعشرخمسةرأسعلىكوماموتوصوبالتحرك
.60مقاتلألف42جنودهعددبلغحتىالرجالآالف

59Ibid, pp. 30 – 35.
60Hounsey: op. cit., P. 86.
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كاجوشيما،علىالجديدالجيش، فجردتالموقفلمواجهةالمركزيةالحكومةوتحركت
 –سايجوجيشوشن. الحملةلتلكأعلىقائدًااإلمبراطورىالبيتأمراءأحدوعينت
الفالحين "منعنوةإلنتزاعهاكوماموتوقلعةعلىهجومًا– الساموراىمنالمكون

منالفالحينفىظنهمخابولكن). يسمونهمكانواكما (الحكومةجندمن" األجالف
، قاوماألصالفالساموراىيتوقعكانماغيراإلمبراطورى، فعلىالجيشجنود

الساموراىإضطريومًا، حتىخمسينمدةالحصارالقلعةجنودمن" األجالفالفالحون"
كوماموتو، حتىإلىتصلاإلمبراطورىالجيشقواتكادتوما. عنهاالحصاررفعإلى

ضغطيومًا، وأمامعشروناستمرتسايجوقواتمعالوطيسحاميةمعركةفىدخلت
،الجنوبصوبالتقهقرفىسايجوقوات، بدأتالقتالفىواستبسالهاالجيشقوات

للجيشكانتالعليااليدسبتمبر، ولكنحتىالطرفينبيندائرةالمعاركواستمرت
بمصيريلحققدالنصر، وأنهفىمفقوداألملأنسايجوأدركوعندما. اإلمبراطورى

-Haraالبطنشق (التقليديةاليابانيةبالطريقةإنتحرايساى، ومايباراشمباىايتوزميله

kiri .(الشخصيةالجديد، تلكالنظامصناعأحدحياةمعهاوإنتهتالحركة، إنتهتوبذلك
يزال، والمعهيختلفونكانواالذينأولئكحتىاليابانيينمنالكثيرإحترامنالتالتى

.قوميًابطًال– اليومحتى – يعدسايجو

الغربىالجنوبحرببإسم– رسميًا –عرفتالتىساتسوما، ثورةسايجو، أوثورةولكن
Seinanأهليةحربًاكانتاألخرى، فقدالتمردحركاتمنغيرهامعتختلف، كانت

6278منهمجندى، قتلألف60منمكونبجيشالحكومةفيهاساهمت) النطاقمحدودة(

نصفهمألفًا،سقطأربعينعلىتزيدسايجوقواتكانت، بينماآخرون9523وجرحجنديًا
.61رجًال2764– الحرببعد –منهمأعدم، كماوجريحقتيلبين – تقريبًا– 

، فقدالحديثالوطنىللجيشإنتصارًا– األهليةالحربتلكفى –الحكومةإنتصاروكان
القادرونهمالساموراىأنتزعمالتىاألسطورةتحطيمفى" األجالفالفالحون "نجح

–األبدإلى –الحربتلكأنهتكما. الحربفىواالستبسالالنظامىالقتالعلىوحدهم
آلخر،حينمنالحكومةعلىالشيزوكيشنهاكانالتىالعسكريةالتمردحركات

61IWATA Masakazu: op., cit., PP. 39 – 43.
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سياسىسلمىبأسلوبلهاومعارضتهمالحكومةعلىسخطهمعنالتعبيرإلىفإضطروا
النظامدعائمثبتتوبذلك. ايتاجاكىتزعمهاالتى" الشعبوحقوقالحريةحركة "خاللمن

.جديدًامستقبًاللليابانيبنىوإنطلقالجديد، 

* * *

منلناوالفكرية، البدجتماعيةالاوإنعكاساتهاالسياسيةالحركةغمارنخوضأنوقبل
ذلكفىاليابانشهدتهاالتىواالجتماعيةاالقتصاديةاإلصالحاتأمامطويلةوقفة

منبهارتبطاالحضرى، وماوالمجتمعالريفىالمجتمععلىآثارمنتركتهالعصر، وما
يتصدونعندماأمرهممنحيرةفىالمؤرخين، جعلإمبريالىوتوسعرأسمالىتطور
.مايجىعصرلتقييم
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المجتمععلىوأثرهالزراعىاإلصالح - الثانىالفصل
الريفى

الزراعية،األراضىملكيةنظامعلىمايجىحكومةأدخلتهاالتىاإلصالحاتتحتل
منعليهاترتب، لماالحديثاليابانتاريخفىخاصةوالزراعة، أهميةاألطيانوضرائب

أوقريبمنبهاوالمتصلينبالفالحةالمشتغلينوعلىالريفىالمجتمععلىإنعكستآثار
لمامعينةوجهاتاليابانىالسياسىللواقعوجهتسياسيةآثارمنعنهانتجبعيد، ولما

إلى– الثانيةالعالميةالحرببعد –ماسةالحاجة، فأصبحتالقرنأرباعثالثةمنيقرب
السياسىالواقعمنالبالد، ويغيرفىجتماعيةالاالقوىتوزيعيعيدآخرزراعىإصالح
.القائم

إحداثفىاألثربالغمايجىحكومةونفذتهصاغتهالذىالزراعىاإلصالحكانكذلك
الوطنيةالسوق، وتكوينالعملسوقتكوينبداية: مثلعنهنجمتجتماعيةاظواهر

دوناليابانبهاإنفردتخاصةسماتلهسكانىفائض، وإيجادمعينإطارفىوتحديدها
.قبلمنلهيكنلمطابعًاالمرأةعملوإكتسابالعاملة، الطبقةالبالد، ونمومنغيرها

خاصا،اهتماماخاصة،داللةذات– رأينافى – تعدالتىالظواهرهذهبعضوسنولى
بيناإلرتباطفكمنذلكعلىيترتبالقديمة، بمااإلقطاعيةالقيودمنالعملتحرير: مثل

حجركانالذى، للتصنيعبالنسبةخاصةأهميةمنالظاهرةلتلك، لماواألرضالفالح
بطبيعةاإلهتمامبهذاويرتبط. مايجىحكومةرسمتهاالتىاالقتصاديةالسياسةفىالزاوية
.المنزليةللصناعةواالجتماعىاالقتصادى، والمغزىالسكانىالفائضظاهرة

العريضةالخطوطعلىنظرةنلقىأنبنابمسبباتها، يجدرترتبطالنتائجكانتولما
درجةعلىزراعيًاإصالحًاتمثلوالتى، مايجىحكومةإنتهجتهاالتىالزراعيةللسياسة
.عليهاترتبتالتىواالجتماعيةاالقتصاديةاآلثارنعالجأناألهمية، قبلمنكبيرة
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الفرديةالملكيةستقرارإ
فىمستمرةبصورةحيازاتهامساحةمنتزيداألراضىأصحابمنالجديدةالطبقةكانت
فىاإلقطاعلهايتعرضبدأالتىاالقتصاديةللتطورات، نتيجةاإلقطاعىالنظامظل

بحقمقيدةكانتالحيازاتتلكولكن. الزراعةبتتجيرإرتبطتوالتىعشر، الثامنالقرن
التىأراضيهمعلىالحرةالكاملةالملكيةبحقوقيتمتعونأصحابهايكن، ولماإلنتفاع

مقدمةفىكانولذلك). التمهيدىبالفصلاإلشارةسبقتكما (بأخرىأوبطريقةإليهمآلت
الزراعية،لألراضىالفرديةالملكيةحق، تثبيتمايجىحكومةأدخلتهاالتىاإلصالحات

.قيدكلمنوإطالقه

تحرر، فقدالسبيلهذافىخطوةأول) 1871أغسطس (اإلقطاعإلغاءقرارصدوروكان
علىالكاملةبالحقوقيتمتعون– النظريةالناحيةمن –، وأصبحوااإلقطاعمنالفالحون
،العامنفسمنسبتمبروفى. بذلكصريحقانونىنصيصدرلمالزراعية، وإنحيازاتهم

أنمنيبدوقدماورغم. يزرعهالذىالمحصولإختيارفىالفالحيدأطلققرارصدر
أفادمابقدربصغارهمأضرأنهالزراعية، إالالحيازاتأصحابوضعدعمالقرار
كانت، ولمااألرضبضمانيستدينأنالصغيرالفالحباستطاعةأصبحفقد: كبارهم
للمصادرةتتعرضكانتأرضه، فإنالدينسدادمن– غالبًا –تمكنهالالماديةظروفه
،المرابينمنالفالحينأثرياءأيدىفىاألطيانملكيةحقوقتراكمت، وبذلكللديونوفاء

كانواأنبعدلألرضمستأجرينمجردأصبحواالذينالفالحينصغارأيدىمنوتسربت
.قبلمنحيازتهايملكون

، مقدمةبالبيعاألطيانفىالتصرفأباحوالذى، 1872عامفىالصادرالقراروجاء
الماليةوزارةوجهتهبتقريرجاءمانحو، علىاألطيانلضرائبجديدنظاملوضع

Okura-Shôالدولةمجلسإلىdajokanكانتلما: "أنهعلىفيه، نص1871سبتمبرفى
جميعتوحيدفيهيتموقتفىاإلمبراطورى، البالطإلىاآلنردتقدالسياسيةالسلطة
بالنسبةحيويةمسألةتعدالتىللضرائبموحدقانونوضعالضرورىالدولة، فمنشئون

،األفضلومن. الملكيةحقوقوشراءببيعالقديمة، والسماحالقوانينبترك .... للدولة
التسرعتجنبيجبولكن. األطيانلريعموحدنظامعلىيعتمدللضرائبقانونوضع
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وشراًء، ثمبيعًااألطيانبتداوليسمحقانونبإصدارنبدأأن، ويحسنالسبيلهذافى
".للضرائبموحدًاقانونًاذلكبعدنضع

ضرائبنظاموضعفىالمشاركينكبارأحد –KANDA Koheiكوهاىكانداويلقى
، ووضعالسلعمنكغيرهااألطيانبتداولالسماحبينالعالقةعلىالضوء– األطيان
تشريعإصدارفىيعارضونمنهناك): "1871عام (، فيقولاألطيانلضرائبتشريع

على– الزمانقديمفى –توزعكانتاألرضبأنبالقولذلك، ويبرروناألطيانلضرائب
تضييقأجلمنحرمقدوالشراءبالبيعاألرضتداولأفرادها، وأنعددوفقالعائالت
ذلكمنتحققوشرائهااألطيانبيعبإباحةاليومقمناوالفقير، فإذاالغنىبينالفوارق
جادمثابر، األولأحمقوآخرحكيمرجلأمامنا: يلىكماهؤالءعلىوردنا. بالغضرر

فقيرًا، وإذايصبحالمبذرواألحمقغنيا،المثابريصبحفالحكيم،خاملكسولواآلخر
مننأخذأنناذلكبالفقير، فمعنىالغنىمساواةأجلمناألطيانتداولنمنعأنحاولنا
الكسولونشجعالمثابرالحكيمنعاقبأننايعنىذلكفىالفقير، واستمرارنالنعطىالغنى

.62"المبذر

الزراعية،لألرضالفرديةالملكيةيقرتشريعنحوبالفعلتتحركالتاريخعجالتكانت
كانسواء: البسيطالفالحالحركة، كانتلكمثلشهدتالتىالبالدمنبلدكلوفى

تلكتحتأشالءتتمزقالتىالضحيةصغيرًا، هومالكًاأولهاحائزًاأولألرضمستأجرًا
.الرأسماليةصوبيتحركبدأمجتمعفىاليابانىالفالحمصيركان، هكذاالعجالت

أطيانبإلغاءالدولةمجلسمنقرارصدر1871ديسمبرففى، مراحلعلىذلكتموقد
التى) bukejiبإسمالمعروفة (المدنسكانوأطيان) chojiبإسمالمعروفة (الساموراى

اإلتجاهفىخطوةاإللغاءذلكوكان. طوكوجاواعصرفىرائبضالمنمعفاةكانت
التىاألطيانضريبةيسددأنعليهمعينلفردخاصًاملكًااألطيانبتلكاإلعترافنحو

المنظمةالقواعدالماليةوزارة، وضعت1872ينايروفى. األرضلقيمةتبعًاقدرت
bukejiالبوكيجىأطيانعلىالحيازةحقألصحابchikenالملكيةحججإلصدار

62OGURA Takekazu: Tochi Rippô no Shiteki Kôsatsu pp. 144 – 18.
).الزراعةتشريعاتفىتاريخىبحث(
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التىالمنطقةألنهاطوكيوعلىاإلختياروقعوقد. طوكيوبمحافظةchojiوالتشوجى
)1643علم (الباكفواستثنتبعيد، حيثزمنمنذلألرضالفعليةالملكيةفيهاشاعت
، كمااألطيانتداولعلىفرضالذىللحظرالخضوعمنايدوفىوالساموراىالتجار
الشوجونية،عهدفىالضريبىلإلعفاءخضوعهاالمنطقةتلكإختيارأسباببينمنكان

.للضرائبإلخضاعهابدايةبهاالملكيةحقوقتحديدكانولذلك

تداولإباحةقرارصدورعلىأيامتسعةمرور، وبعدالعامنفسمنفبراير24وفى
إشترواالذينألولئكالملكيةحججمنالثانيةالمجموعةوشراء، صدرتبيعًااألطيان
تحتسبالتىاألطيانقيمةعلىدليًالالشراءثمنوإتخذالجديد، النظامظلفىأطيانًا

–واسعنطاقعلى –يوليوفىفتمالملكيةلحججالثالثالتوزيعأما. أساسهاعلىالضريبة
.طوكيومحافظةفىنجاحهاالتجربةأثبتتأنبعد

الصعوبة،بالغإثباتهاكانقديمةالحيازةكانت، فحيثماالمشكالتمنالكثيرظهرتوهنا
عدةأوطرفينبيننزاعموضع– أحيانًا – كانتالواحدةاألرضقطعةأنوخاصة
بهاتسجلالتىالعرفيةالسجالتكانتولما. حيازتهاحقيدعىمنهمكلأطراف

فصلهوالعمدةيقررهماكان، فقدshoyaأوnanushiالقريةعمدةعندتحفظالحيازات
ضدالضعفاء، واألغنياءضداألقوياءصففىيقفونالعمدكانماوكثيرًا. الخطاب

عندمااألرضعلىالكثيرينحقوقشاءوا، فضاعتمنأسماءبالسجالتالفقراء، فأثبتوا
نظامعلىسخطهمعنالمستضعفونوعبر. لهاحيازتهمعلىالبرهانإقامةعنعجزوا
أخرى، دونأحيانًاالسلطةعلىالطاعةعصاأحيانًا، وشقبالتظاهراتالملكيةحجج

.جدوى

، وجعلالقديماإلقطاعىالنظامجذورإقتالععلىchikenالملكيةحججنظامساعدوقد
قيمةتحديدفرصةللحكومةأتاح، كماالناسعندمتقبًالمبدًألألرضالفرديةالملكيةمبدأ

طويًالوقتًااستغرقتالتىاألطيانمساحةتجرىأنقبلالسوقسعرحسباألرض
صدورحتىاألرضملكيةإلثباتالوحيدالمستندالملكيةحجج)، وظلت1881 – 1875(

ملكيةإثباتالملكية، وأصبححججبموجبهالحكومةجمعتالذى1889مارس22قانون
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ku-saibanshoالبندربمحكمةالمحفوظةdaichoبالسجالتقيدهاإلىيستنداألرض

.63القضائيةالسلطاتمنوالمعتمدة

قانونالمالية، صدرأصدرتهاالتىchikenالحججخاللمنالملكيةحقوقرصدوبعد
ضمانأنالمشرعونرأىفقد. 1873عامأوائلفىالزراعيةاألطيانضرائبتعديل

تصبحموحد، بحيثضريبىنظاموضعيقتضىثابتةماليةمواردعلىالدولةحصول
تتأثرالثابتةتكونأنصعبًا، علىدفعهامنالتهربالجباية، ويكونسهلةالضريبة
:64التاليةالمبادئالقانونوتضمن. والزيادةالنقصبينالمحصولبتذبذب

كماالمحصولحجمأساسعلى، وليساألرضقيمةأساسعلىالضرائبتقدر1.
.قبلمنمتبعًاكان

يضافالعامةالخزانةلصالحاألرضقيمةمنبالمائةبثالثةالضريبةمقداريحدد2.
الزيادةأوللنقصتعرضهيجبالمحافظة، والخزانةلصالحبالمائةواحدإليها
.وفرتهأوالمحصوللقلةتبعًا

.قبلمنالعادةجرتمانحوعلىعينًاوليسنقدًاالضرائبتجبى3.

إيراداتفىالتذبذبمنللتخلصالضرائبتثبيتضرورةمايجىنظامقادةرأىوقد
الزراعيةالحاصالتأسعارتقلبات، أوللمحصولالكمىالتغيرعنالناتجالعامةالخزانة

أصبحوبذلك. السوقلظروفتبعًا– األرزوخاصة –الضرائببهاتسددكانتالتى
يتمتعزراعيًا، والبلدًااليابانكانتولما. ثابتةماليةموازنةتضعأنالحكومةباستطاعة

عبءوقعالغربية، فقدالدولمعالمبرمةالمعاهداتبسببالجمركيةالعوائدتحديدبحرية
األجهزةالحديثة، ونفقاتالصناعات، وإقامةالحديثالجيشإنشاءعملياتتمويل

ضريبةوهوالدولةلخزانةاألساسىالموردعاتق، علىالحديثالتعليماإلدارية، ونظام
، حتىالكمحيثمنالماليةالمواردتثبيتمنالبدكانثمومن. الزراعيةاألطيان
.اإلصالحسياسةفىالمضىالحكومةتستطيع

.118، صالسابقالمصدر63
.بعدهاوما135، صالسابقالمصدر64
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،لألرضالفرديةالملكيةحقوقتثبيتيسبقأنعلىالحكومةحرصمغزىندركوبذلك
تحديديتطلبالجديدالضريبىالنظام، ألناألطيانلضرائبالمنظمالقانونإصدار

جماعيةكانتأنبعدالمالكعاتقعلىتقعفرديةأصبحتالتى، الضرائبسدادمسئولية
يفلحهامنيستأجر، أوبنفسهاألرضيفلحالمالككانسواء. كلهاالقريةعاتقعلىتقع

.المحصولعلىالمشاركةأوالمقاسمةمقابلللفالحينيؤجرها، أولحسابه

مرتبطًاالفالحيعدالمطلقة، فلمالحريةأساسعلىبالمالكالمنتجعالقة– بذلك –وتحددت
البيعطريقعناألرضتركباستطاعتهأصبحفكاكًا، بلمنهايملكالباألرض
حقهمنيزرعهالذىالمحصولنوعتقريرأصبحشاء، كماإذاالمدينةإلىوالنزوح

رحمةتحتفقراؤهمترك– الفالحينأثرياءأفادوإن –الجديداإلصالحأنغير. وحده
فى، وخاصةبالمحصولتضرماكثيرًاكاليابانبلدفىالمناخ، فتقلباتوالسوقالطبيعة
بعيدًااألرزلمحصولالنقدىالعائدتجعلاألسعارالتيفون)، وتقلبات (العواصفمواسم
.للدولةثابتةنقديةضريبةبدفعملتزمًاالفالحكانحين، علىالثباتعن

وإلتماسبالبيعأطيانهمنالتخلصسوىلمعاناتهحلمنالصغيرالفالحأماميكنولم
–بذلك –المحدد، فيضعموعدهافىالضريبةلسدادالمرابينإلىاللجوءباألجر، أوالعمل

ملكًاكانتالتىلألطيانمستأجرإلىوالتحولملكيتهفقدانإلىالطريقبدايةعلىقدمه
وثلثربعبينيتراوحماتحويلإلىيحتاجالفالحأخرى، كانوبعبارة. باألمسله

علىثقيًالعبئًاذلكوألقى. الضرائبسداديستطيعحتىنقديةقيمةإلىالمحصول
كانوا، ألنهمبهيقتاتونبماتفىتكادملكياتهممساحةكانتالذينالصغارالفالحين

يقلبثمنالحصادمناإلنتهاءفورالمحصولمنبهبأسالجانببيعإلىيضطرون
اإلحتفاظعلىالفقيرمنأقدر، ألنهمحصولهالغنىالفالحبهيبيعالذىذلكعنكثيرًا

.السوقأحوالتتحسنحتىصوامعهفىبالمحصول

،األرضمالكإلى– األحوالأغلبفى –عينًااإليجاريدفع، فكاناألرضمستأجرأما
.صافكربحالمحصولقيمةمنيتبقىبماللحكومة، ويحتفظالضريبةبدورهيدفعالذى
صغارمناألرضإنتزاعفىهامًادورًااألطيانضرائبتعديلقانونلعبوبذلك

إفقارعلىمساعدًاعامًال، فكانالمالككبارأيدىفىالملكيةصكوك، وتكديسالفالحين
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نقفأنتستحقظاهرة، وهىمنهمقليلنفر، وإثراء65الريفأهلمنعريضقطاع
.الريفىالمجتمععلىآثارمنتركتهماعلىنظرةلنلقىعندها

الصغيرةالملكياتإنتزاع
بيعهانتيجةالزراعيةملكياتهمفالحًا367.744فقد) 1890 – 1883 (سنواتسبعفخالل
التى، أطيانهمعلىالمستحقةالمتراكمةللضرائبوفاءالعامةالخزانةلصالحبالمزاد
المتراكمةالضرائبجملةوبلغت. المدقعفقرهمبسببسدادهاعن%) 77 (معظمهمعجز
، وبلغتsenسنًا31يبلغكانالواحدالفالحدينمتوسطأنأى، yenينًا114.178عليهم

بلغت) فدانألف115حوالى (chobuتشوبو47.281بالمزادبيعتالتىاألراضىمساحة
السبعالسنواتتلكخاللبالمزادبيعتالتىاألرضقيمةأنأىينًا، 4.944.393قيمتها
.أصحابهاعلىتراكمتالتىالضرائبقيمةمنضعفًا27تعادلكانت

123بمبلغ– 1881عامفى – لديونهمضمانًاأصحابهارهنهاالتىاألراضىقيمةوقدرت

رهنمليونىنحوعلىموزعةينمليون141قدرهاديونمقابل، رهنتينمليون
صغارمنالدائنينمعظمكانينًا، وبذلك72بلغالواحدالرهنمتوسطأنأىعقارى، 
.66المالك

توفرهاأنتستطيعالالفالحوناستدانهاالتىالصغيرةالقروضتلككانتولما
فىالعقارىاإلئتمانزماميملكونكانواالمرابينأنيعنىذلكالعقارية، فإنالمصارف

القروضوكانت. لحسابهمالفالحينصغارملكياتإنتزاعمنعليهيترتب، بماالريف
الذينالمرابونكانعادلة، كماقروضتعدسنويًا% 13قدرهابفائدةللفالحينتقدمالتى

.67والكرمالرحمةذوىمنيعدونللسدادسنواتخمسأوثالثلمدةالفالحينيمهلون

.157 – 150، صالسابقالمصدر65
66Mayet, Paul: Agricultural Insurance in Japan, London 1893, p. 64.
67Ibid, p. 68.
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حدأقصى– كبارهمإلىالمالكصغارمن – الزراعيةالملكياتإنتقالعملياتوبلغت
تطورظهورذلكعلى، وترتب1890عامحتى1880عاممنالممتدةالفترةفىلها

.الزمانمنالعقدذلكخاللالريفىالمجتمعشهدهاإليقاعسريعاجتماعى

نص، فقدالريفىالمجتمعأموربإدارةالمالكإنفرادالتطور، لذلكالطبيعيةالنتيجةوكانت
منعلىالمحافظةمجلسإنتخاباتفىاإلنتزاعحقيقتصرأنعلىالمحافظاتقانون
لعضويةالترشيححقوإقتصر، يناتوعشرةخمسةبينتتراوحأطيانضريبةيدفع

.سنويًايناتعشرةمنأكثريدفعمنعلىالمحافظاتمجالس

الترشيحوحقاإلقتراعحقلهممنعددفىالنقصنسبةإلىالتالىالجدولويشير
الفالحينأيدىمنالصغيرةالملكياتإلنتزاعنتيجةالثمانيناتفىالمحافظاتلمجالس

:المدينين

السنة
ينات10منأكثريدفعونالذينينات10-5منيدفعونالذين

النسبةالعددالنسبةالعدد
1883877.496-840.542-
زيادة% 1884833.1755%849.2441
نقص% 1885796.1754%840.9650.9
نقص% 1886722.0729%809.8803
نقص% 1887685.1325%802.9750.8

tanتانالثمانيةيعادلماعلى– المتوسطفى –تفرضيناتالخمسةضريبةكانتولما

تبدأالتىالمساحةعلىتفرضيناتعشرةعلىتزيدالتىفدان)، والضريبة1.8أى(
صغارنسبةفىالنقصمعدلأنيعنىذلكفدان)، فإن3.8أى (تانوستةواحدبتشو

.68المالكمتوسطىنسبةفىمنهإيقاعًاأسرعكانالمالك

68SHIBUSAWA Keizo: Japanese Society in the MEIJI Era, Tôyô Bunkyo, Tokyo 1969, p.
426.
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كانتالتى (لألرضمستأجرينإلىيتحولونملكياتهميفقدونالذينالمالكصغاروكان
إلىالمستأجرونيفلحهاالتىاألرضنسبةفىالزيادةطردتاقبل)، فمنلهمملكًا

:التالىالنحوعلىالزراعيةاألراضىمساحة

المئويةالنسبةالسنة
83 – 188436.8

188739.3
1892.-40
190344.5
190845.4
191345.5

%19.7منبالفالحةالمشتغلينإلىلألرضالمستأجرينالفالحينعائالتنسبةزادتكما
1912عام% 27.7إلىالنسبةإنخفضت، ثم1902عام% 28.1إلى1884 – 1883عام

.69)ديموغرافيةلعوامل(

اإلنتاجعالقات
علىالمشاركةمقابلالفالحينمناألرضمستأجرىعددزيادةإلىأدىآخرعاملوثمة

علىذلكفىمعتمدينلحسابهمأطيانهمزراعةيفضلونالمالككباركان، فقدالمحصول
 –الصينيةالحربينبينفيماالزراعةعمالأجورإرتفاعإزاءاألجراء، ولكنعمل

النسبىواإلنخفاض)، 1905 – 1904 (اليابانية – والروسية) 1895 – 1894(اليابانية
، وفضلوالحسابهماألرضاستغاللعنالمالككباراألجير، عدلالفالحإلنتاجية
يصلالمالكنصيبكان، حيثالمحصولعلىالمستأجرالفالحمشاركةمقابلتأجيرها

نسبةالقرية، وفىسكانعددفىالمستمرةللزيادةونظرًا. األرزمحصولمن% 60إلى

69OGURA Takekazu, ed.: Agricultural Development in Modern Japan, Tokyo 1963, p. 18.
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إلىأدى، ممااألرضاستئجارعلىالفالحينبينأشدهعلىالتنافس، كانمنهمالمعدمين
.للفالحينوتأجيرهاالمساحةصغيرةقطعإلىاألرضبتجزئةالمالكقيام

األرضزراعةعندعليهميعودكانمايفوقللمالكمجزيًاعائدًااألسلوبهذاوحقق
اإليجاريةالقيمةيمثلالذى – المحصولمننصيبهميبيعونكانوا، ألنهملحسابهم
ولما. الربحمناألقصىالحدلهيضمنإرتفاعًااألرزأسعارتحققعندما – لألرض

المستمر، فقدالتضخمنتيجةالسبعيناتمنتصفمنذاإلرتفاعفىآخذةاألرزأسعاركانت
يبينهمانحو، علىالضرائبمنالدولةنصيبالمحصولمنالمالكنصيبنسبةفاقت

:التالىالجدول
نصيب
الدولة

نصيب
المالك

نصيب
الفالح

%35%28%37طوكوجاواعصرفىالعينيةالضريبة
%32%34%34مايجىعصرفىالنقديةالضريبة
%32%55%23األرزأسعارإرتفاعنتيجةفعليًاالضريبةإنخفاض

 –1878 (األرزألسعاربالنسبةالضريبةمعدل
1887(

11.5%56.5%32%

وإتسم، المالكمحصولتضاعف، بينماالمحصولعائدمنالدولةنصيبتناقصوهكذا
فائضمناألسدبنصيباألطيانمالكفاز– أخرىبعبارة-، أوبالثباتالفالحنصيب
.70الزراعىاإلنتاجقيمة

إرتباطًابالزراعةإرتباطهم، وكانوالمرابينالتجارمنالمالككبارغالبيةكانتولما
فىأنفسهميورطواأندوناالستثمارأشكالمنالشكلبهذاقانعينظلواجزئيًا، فقد

الفالحينمنالعريضةالقاعدةحياةأسلوبعلىإنعكاسلذلكوكان. اإلنتاجتبعةتحمل
.اليابانىالريففى

:لإليجارأشكالخمسةهناكوكانت
70SHIBUSAWA: op. cit., PP. 427 – 28.
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.النائيةالجبليةالمناطقفىشاعالذى" العملخدمات "بإيجارنسميهأنيمكنما: أولها

المالكبينالعالقة، وكانتالمحصولمنمحددنصيبمقابلاإليجارهو: وثانيها
هذاشاع، وقدوخادمهالسيدبينكالعالقة– اإليجارمنالنوعهذاظلفى –والمستأجر

الثالثةاألشكالأما. كيوشوجهاتوبعضناجانوومحافظةطوهوكمنطقةفىالشكل
منمعينبمقداراإليجارتحديدأخطرهاإنتشارًا، ولعلأوسعفكانتاإليجارمنالباقية
منعينًايسددالذىالنقدىاإليجارالمحصول)، ثمحجمعنالنظربغض (األرز

نقدًايسددالذىالنقدىوأخيرًا، اإليجار. لإليجارالنقديةالقيمةيعادلبمااألرزمحصول
.شيوعًاالخمسةاألشكالأقلوكان

أنتقريرها، إلىفىاألطيانإيجاراتمشكلةلبحث1912عامتشكلتلجنةوأشارت
اإليجارفيهايسددقليلةحالةالبالد، وهناكأنحاءجميعفىعينًايسدداألرزحقولإيجار"

العامفىمحصولينزراعةحالةفىالشعيرأووالجودارالمضروبغيراألرزمن
فىيأتىاألرزمنالعينىفاإليجار. نقدًااألرزحقولإيجاريدفعماالواحد، ونادرًا
فىالنقدىاإليجاريأتىوالشعير، ثمالصويافولمنالعينىاإليجارالمقدمة، يليه

الجودارتقديمعلىالعادة، جرتالمناطقبعضوفى). هوكايدوفىوشاع (المؤخرة
بعضوفى. لإليجارسدادًاالمالكإلىوالبطاطاالسوداءوالحنطةوالفولوالقمحوالدخن
المصنع (والورقوالقنبالتوتورقمحصولمنيسدداإليجارالنادرة، كانالحاالت

المدنضواحىفىأما. والقطنوالسكراللفتوبذوروالذرةالخاموالحرير) يدويًا
.71"نقدًايدفعاإليجارالحرير، فكانإنتاجومناطقالكبرى

الزراعة، كانقطاعفىوالمستأجرالمالكبينالعالقةلتحسينالحكومةتدخلتوعندما
تأجيربتحريم، قضىالغرضلهذاقانون، وضع1888عامففى. المالكلصالحتدخلها

عامًا،الثالثينتتجاوزالفجعلهااإليجارلمدةأقصىحدًاأبديًا، ووضعتأجيرًااألرض
لإليجار، وليسالنقديةالقيمةأوالمحصولمناإليجارنسبةعلىالعقدفىينصأنعلى
عنالتنازلللمستأجرالقانونوأباح. العقدسريانمدةاإليجاريزيدأنالمالكحقمن
يؤثرأندون– المالكموافقةعلىالحصولبعد – الفالحينمنلغيرهاإليجارفىحقه

71Ibid, PP. 428 – 29.
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جديد، كانلمالكاألرضالمالكباعفإذا. الجديدالمستأجروواجباتحقوقعلىذلك
أمرفىينظرأنللمالكويجوز. األصلىالمالكمعالمبرمةاإليجاربعقودملتزمًا

الطبيعية، أوالظروفبسببتلفأوالثلثبمقدارالمحصولنقصإذااإليجارتخفيض
لتقديرذلكالمستأجر، وتركإرادةعنخارجةألسبابللبواراألرضتعرضتإذا

الفالحتقصيرنتيجةاألرضبوارأوتلفهأوالمحصولنقصكانإذا، أماالمالك
.اإليجاربتخفيضالمطالبةلهيحقالمستأجر، فال

تعدالتىالضيقةالطرقوتمهيدالقنواتشقنفقات– والمستأجرالمالك –الطرفانويتحمل
نفقاتمنذلكعدامااإليجار، أماعقودفىصراحةذلكعلىنصإذاالحقولبينللسير

.وحدهالمستأجرعاتقعلىفتقع– بالمحصولالضارةوالطيوراآلفاتمقاومةفيهابما–
للسماد،استخدامهسوءنتيجةلألرضالفالحإجهادحالةفىبالتعويضيطالبأنوللمالك

وقوعأو،المالكمنترخيصعلىالحصولدونمعينمحصولبزراعةقيامهأو
مشروعوأجاز. الفالحإهمالنتيجةالمالكيملكهاالتىالطرقأوبالقنواتأضرار
الفالحعلىعقوبةتوقيعالتعاقد، أوبشروطاإلخاللحالةفىاإليجارعقدإلغاءالقانون
.72المستأجروفاة، أولألرضالحكومةشراءالتربة، أوإجهاد، أوإرتكبهلجرم

الضماناتكلوالمستأجر، أعطتالمالكبينالعالقةقننتعندماالحكومةأنوواضح
يتحملالزراعة، فالمخاطر– قانونًا –وحدهيتحملأصبحالذىاآلخر، حسابعلىلألول
أمراإليجار، تركتخفيضتتطلبلكارثةالمحصولتعرضإذاوحتى. شيئًامنهاالمالك
أمينًاحارسًامايجىنظامكان، فقدذلكفىغرابةوال. وحدهللمالككلهذلكتقدير

،ذلكعلىأدلوال. الوطنىالماللرأس، حاميًاوالمرابينالتجارمنالمستثمرينلمصالح
الواردالنصألغى، فقدالمالكمصالحيخدمبما) 1896عام (المدنىالقانونتعديلمن

للفالحطبيعيًاحقًااألرضتأجيرإعتبروالذى، 1893عامالصادرالمدنىبالقانون
أدى، مماوحدهللمالكحقًاالتأجير– القانونعلىأدخلالذى – التعديلوإعتبرالمستأجر، 

72OGURA Takekazu: Tochi Rippô no Shiteki Kôsatsu, PP. 178 – 200.
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يشاء،متىأرضهفى، يستبقيهاألرضمالكبيدالمستأجرالفالحمصيروضعإلى
.73أرادمتىمنهاويطرده

المؤسساتوالتجار، وغيابالمرابيناستغاللمنالصغيرالفالحيعانيهكانماورغم
مصادرتوفيرعلىالحكومةمعقولة، عملتبشروطاإلئتمانيةالتسهيالتلهتقدمالتى

بضمانقروضعلىيحصلوا، حتىغيرهمدونالكبارللمالكاإلئتمانيةالتسهيالت
).1889عام (الصناعىالزراعىالبنكقانونالصناعة، فصدرفىيستثمرونهاملكياتهم

عام (الزراعىاإلتحادتأسيس)، وقانون1896عام (اليابانىالعقارىالبنكتأسيسوقانون
المالككباروحظى). 1900عام (الصناعيةالتعاونيةالجمعيات)، وقانون1899

اإلتحادإدارةمجالسعلىسيطروا، كماالمؤسساتتلكتقدمهاتكانالتىبالخدمات
.74الصناعيةوالتعاونياتالزراعى

73OGURA Takekazu: Agrarian Problems and Agricultural Policy in Japan, A Historical
Sketch, IDE, Tokyo 1973, p. 8.

74Ibid, P. 6 – 7.
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العملسوقونشوءالسكانزيادة
تحولواالذينالمالكصغارحسابعلىالكبيرةالملكياتزيادةنفسرأننستطيعاللكننا
الزراعيةاإلنتاجعالقاتفىرأسمالىلتطورنتيجةأنه، علىمعدمينإلى– تدريجيًا– 

فقدانمثًال)، ألنإنجلترافىاألسيجةحركة (أوروباغربفىحدثمانحوعلى
الصناعةوإنفصال، لألرضمستأجرينإلىالملكية، وتحولهملحقوقالصغارالفالحين

الصناعىالمالرأستطورمنإيقاعًاأسرعالمنزلية، كانالصناعةبتحطيمالزراعةعن
التطورسرعةتفوقبسرعةيتمكانلملكياتهمالفالحينصغارففقدان. الزراعىأو

ضرائبتعديلقانونلصدورالتالىالقرنربعخاللوالصناعةالزراعةفىالرأسمالى
صناعية، ولكنهمأوزراعيةبروليتارياإلىالمعدمونالفالحونيتحوللمولذلك. األطيان
بعدبهيقتاتونماإلنتاجتكفىتكاداألرضمنضئيلةلمساحاتمستأجرينإلىتحولوا

لهمتوفرالتىالجانبيةاألعمالببعضإشتغالهمإلىباإلضافةالمالكمستحقاتسداد
الحريرإلنتاجالقزدود، وتربيةالمنزلىوالنسيجالغزل: مثلاإلضافىالدخلبعض
.75الخام

75KAZAHAYA Yasoji: Nihon Shakai Seisaku – shi, Tokyo 1937, pp. 22 – 3.) السياسةتاريخ
)اليابانفىاالجتماعية
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منالمعدمينالمساحة، أوالضئيلةالملكياتأصحابمنالفالحينأولئكوكون
سدعنالزراعىاإلنتاجيعجزالذىالسكانىالفائضمنكبيرًاإحتياطيًا، المستأجرين

ودفعهم. األساسيةبحاجاتهميفىدخًاللهمتوفرالالريعالمحدودةزراعاتهم، ألنحاجته
فىالعملإلىالرجالسعىالمنزلية، بينماالصناعاتبعضفىنسائهمتشغيلإلىذلك

إلىينتمىالكانمنأما. مؤقتينكعمالالحديديةالسككبناءأوالطرقشقمشروعات
المدنإلىالنزوحالقرية، ففضلمجتمعهامشعلىهؤالء، ويعيشمنمعينةعائلة

سبلوجههفىسدتومن. فنيةمهارةإلىتحتاجالالتىاألعمالفىللرزقإلتماسًا
خبرةإلىتحتاجالالتىاألعمالبينتنقلركشو، أولعربةسائقًاإشتغل، بالمصانعالعمل

العمالمناألخيرالفريقهذاوكان. أيامًاالعملعنيومًا، ويتعطلمعينة، يشتغل
باالستقرار،تتسمالالتىالمدينةبحياةذرعًايضيقما، كثيرًاالريفحاجةعنالزائدين

معيشةبمستوىالقرية، يهبطمجتمععلىإضافيًاعبئًاجديد، ليشكلمنالقريةإلىفيعود
.األجورإنخفاضإلىيؤدىالقريةفىالمحدودةالعملفرصعلىالتنافس، ألنالفالحين

–رأيناكما –فضلواالمالككبارأنمحدودًا، وخاصةالزراعةفىالعملمجالكانولما
نحويتجهكانالعمالةفىالفائضهذا، فإنلحسابهمزراعتهاعلىأطيانهمتأجير

القطنغزلمثل (التدهورفىآخذةالمنزليةالصناعةكانتولما. المنزليةالصناعة
بمصانعللعملبناتهملهؤالء، إرسالالوحيدالمخرجالسكر)، كان، وصناعةونسجه
.الحياةأعباءمواجهةعلىاألسرةمعاونةأمل، علىبالمدنالنسيج

–أكثرهمكانوما – الزراعةأوالصناعةفىللرزقمصدرًايجدونالالذينأولئكأما
قيدعلىالبقاءلهمتضمن، بأجوراألعمالبتوافهاإلشتغالإلىيضطرونكانوافإنهم

التى، بالذاتالحديثةالصناعةفىاألجورمستوىإنحدارمنذلكعلىيترتبالحياة، بما
.العاملةاأليدىمنالكبيرالفائضذلكإمتصاصتستطيعتكنلم

الصناعيةالمشروعاتأصحاببعضالريفية، شجعالعمالةفىالفائضهذاوجودولكن
المنزلية، واالستفادةالصناعات، لتنشيطالريفنحوبمشروعاتهماإلتجاهعلىالصغيرة

فىالفالحينعلىالبسيطةواآلالتالخاماتالعاملة، فيوزعوناأليدىورخصوفرةمن
فىالمالرأسإنفاقعناءأنفسهمعلىيوفرون، وبذلكاإلنتاجمنهم، ويجمعونبيوتهم
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تغييرفىالمرونةمنقدرًاألنفسهم، ويعطونالمصانعإقامةأوالحديثةاآلالتشراء
.كبيرةلخسارةيتعرضواأن، دونالسوقكسدتإذااإلنتاجىنشاطهم

العملسوقخلقعلى– مايجىحكومةأدخلتهالذى – الزراعىاإلصالحساعدوهكذا
الفصلفىسنعالجهالذى (الرأسمالىللتطوراألساسيةالشروطمنشرطًاتعدالتى

الفالحينمنالعاملةاأليدىفىالكبيرالفائضبذلكالعملسوقنشوءفإرتبط). التالى
الحديثةالصناعةإمتصاصولكن. األطيانمنالضئيلةالمساحاتمالكومنالمعدمين

راكدًاالعمالةفىالفائضهذاالوئيد، فظلتطورهانتيجةبطيئًاكانالعاملةاأليدىلتلك
.معًاواألجورالمعيشةمستوىهبوطإلىأدى، مماالريففى

على– تدريجيًا –يزحفالريفيةالعاملةاأليدىفائض، أخذمايجىعصرأواخروفى
إلى) 1894عام (عامًال24.428.109منالعاملةاأليدىتعدادزادحينفعلى. الصناعة

نفسفى – الصناعةعمالعدد%، زاد23قدرهابنسبة) 1913عام (عامًال30.026.403
حينوعلى%. 140قدرهابنسبةأىعامًال916.252إلىعامًال381.390من– الفترة
%،71إلىتصل) 1887عام (السكانعددإلىبالفالحةالمشتغلةالعائالتنسبةكانت

.191376عام% 58إلىالنسبةهذهإنخفضت

الوطنيةالسوقعلىالزراعىاإلصالحأثر
،األطيانضرائبتعديلقانونصدورأعقبالذىالصغارالفالحينملكياتإنتزاعكان

نتائجذاتجتماعيةاظاهرة– بيناهالذىالنحوعلى –العمللسوقالتدريجىوالتكوين
المنتجاتالستهالكوطنيةسوقأهمية، قيامالنتائجتلكأكثروكان. المدىبعيدة

الفالحأصبحوبالتالى، اإلنتاجووسائلالفالحعملقوةبينالفصلطريقعنالصناعية
السوقنطاقتوسيعفىاألولىالخطوةوجاءت. كبيرحدإلىالسلعسوقعلىيعتمد

.الزراعيةالمحاصيلمنوغيرهاألرزتتجيرمعالوطنية

.40، صالسابقالمصدر76
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يشتغلونالسكانمن% 80نحوالزراعية، وكانالمحاصيلأهم– دائمًا –األرزكانفقد
طوكوجاوا،عصرمنذتجاريةسلعةإلىاألرزوتحول. مايجىعصرمطلعفىبزراعته

الذينالوسطاءطريقعننقودإلىاألرزمنمخصصاتهميحولونالدايميوفكان
تتسعلم، ولذلكبالذانقديًاعائدًاللفالحيحققيكنلماألرزولكن. باألرزيتجرون
جذريًاتغيرًاتغيرتالظروفأنغير. العصرذلكفىملحوظًاإتساعًاالوطنيةالسوق

تعديلقانونإصداربفضلثابتًاسنويًاإيرادًاالحكومةضمنت، عندمامايجىعصرفى
، أصبحلذلكونتيجة. نقديةضرائبإلىالعينيةالضرائبحولالذىاألطيانضرائب

، مماالضرائبسداديستطيعحتىبالنقوداألرزمحصوليستبدلأنالمالكالفالحعلى
منقرارصدورذلكوتبع). تجاريةسلعةأى (نقدىمحصولإلىيتحولاألرزجعل

، وأعفيتقبلمنعليهمفروضًاكانالذىالحظراألرز، ورفعتصديربإباحةالحكومة
ضماناستهدفتالتىالحكومةبسياسةذلكوإرتبط. الجمركيةالفوائدمناألرزصادرات

باالقتصادإرتباطهم– بالتالى –فإزداد، إنتاجهعلىالفالحينلألرز، وتشجيععادلسعر
.77النقدى

،القطنونسجغزلصناعةالمنزلية، وخاصةالصناعاتتدهورالزراعةتتجيروواكب
األوروبيةالدولمنآليًاالمصنعةالرخيصةالمنسوجاتاستيرادإلىذلكويرجع

والمنسوجاتالريفيةالمنزليةالصناعةإنتاجبينمتكافئةغيرظروفًاخلقالمتقدمة، مما
اإلجماليةالقيمةمن% 16.02القطنيةالمنسوجاتوارداتقيمةفبلغت. المستوردة
، ثم1877 – 1873عامىبينفيما% 19.53و، 1872 – 1868عامىبينفيماللواردات

صناعةإزدهارنتيجةذلكبعدالسريعاإلنخفاضفىالقطنيةالمنسوجاتوارداتأخذت
للفالحبالنسبةاألثرسئيكنلمالقطنيةالمنسوجاتاستيرادولكن. المحليةالمنسوجات

 –1878بينالممتدةالفترةففى. القطنغزللوارداتبالنسبةالحالكانت، مثلمااليابانى
ترتبوماالنسيجصناعةإزدهار، نتيجةالمنسوجاتوارداتالغزلوارداتفاقت1882
المنزليةالصناعةمنهامقطاعإصابةإلىأدى، مماالغزلعلىالطلبزيادةمنعليها

77TAKIZAWA: The Penetration of a Money Economy in Japan, 1927, pp. 18 – 26.
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بسبباليابانفىالقطنصناعةأيضًاتأثرت، كماالقطنغزلصناعةهوبالكسادالريفية
.78والهندالصينمنالمستوردالرخيصالقطنمنافسةعنعجزها

استيراداألجنبية، مثلبالوارداتالمنزليةالريفيةالصناعةقطاعاتبعضتأثرتكذلك
ذلكعلى، وترتبالقطنبعدالوارداتقائمةفىالثانىالمركزإحتلالذىالسكر

أدىكذلك. 1882 – 1877عامىبينفيما% 75بنسبةالسكرقصبإنتاجإنخفاض
.والشموعالزيتصناعةكسادإلىاإلضاءةفىواستخدامهالرخيصالكيروسيناستيراد

.79التقليديةالورقصناعةشمسبغروبليؤذنساتسوماثورةبعدالصحافةإزدهاروجاء

عصرفىالفالحعلىالصاعقةوقوعiriaiالمشاعباألرضاإلنتفاعمنالحرمانووقع
تلكباستخدام– طوكوجاواعصرفى –القريةلمجتمعتسمحالسلطاتكانتفقد. مايجى

الرعىفى، الجبلوأرضالغابةالقرية، وتشملزمامأطرافعلىتقعالتىاألرض
المنزليةواألغراضللوقودأخشابهااستخداملهمتبيحكانت، كماالطبيعىالسمادوجمع

).اإلمتنانمالوتعنى (myogakinأوunjoباسمعرفتضريبةأداءمقابلفىاألخرى، 
حيازةفىتدخلتكنلمللدولة، ألنهاملكًا– 1872عام –أصبحتاألراضىهذهولكن

األرضبتلكاإلنتفاعحقمنالقريةأهلحرمانوأدى. القريةسكانمنبعينهاجماعة
السمادشراءعليهماألخرى، فكاناالقتصاديةأعبائهمإلىجديدمالىعبءإضافةإلى

).قبلمنالعادةجرتكما (مجانًاعليهماالحصولمن، بدًالالسوقمنوالخشبالطبيعى
يشترىأنالفالحعلىكان– العصرسمةأصبحالذى –الزراعىاإلنتاجفىالتوسعومع

.80المحاصيلمنلكثيربالنسبةضروريًاأصبحالذىالفوسفاتسماد

نتيجةالزراعىاإلنتاجتكلفةالمنزلية، وزيادةالصناعةلهتعرضتالذىالكسادأنغير
للدخلجديدمصدرإلتماسإلىالفالحين، دفعالمشاعباألرضاإلنتفاعمنالفالححرمان
زيادةومع. الخامالحريروإنتاجالقزدودتربيةعلىاألجنبية، فأقبلواالمنافسةمنبمأمن

:، راجعاليابانفىالقطنصناعةحول78
Allen., G. C.: Recent Changes in the Organization of the Japanese Cotton Industry,
Proceedings of the Manchester Statistical Society, 1937.

79HONJO: A Social and Economic History of Japan, 1935, pp. 40 – 43.
80Buchanan, D. H.: The Rural Economy of Japan, Quarterly Journal of Economics, Apr –

June 1923.
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بالعملللرزقمواردعنالبحثكان– قبلمنإليهأشرناالذى –الراكدالسكانىالفائض
.للفالحينبالنسبةموتأوحياةالمنزلية، مسألةالصناعاتتلكمثلفى

الذىالدمارفىالمحلية، المنتجاتلتصريفالقطنيةالسوقنطاقتوسيععواملوتكمن
أنغير. الزراعةوتتجيرالزراعة، عنالصناعةوإنفصالالمنزلية، بالصناعةلحق

سواء –الفالحبيدالفائضمنالقليل، أبقىوالضرائبلألطياناإليجاريةالقيمةإرتفاع
الزراعةعنالصناعةإنفصالطريقفىالعقباتووضع– مستأجرًاأومالكًاكان

، أدىالمعدمينالفقراءالفالحينمنهائلعددوجود، أنذلكإلىأضف. تامًاإنفصاًال
األزمةفى– بوضوح –ذلكوتمثل. نسبيًاتضييقًاالوطنيةالسوقنطاقتضييقإلى

التى –العملتكلفةإنخفاضأنجليًاأصبح، عندما1890عاموقعتالتىاالقتصادية
تلكتقدمطريقفىمعوقًاأصبحت– اليابانيةالنسيجصناعةنموعواملأهممنكانت

تعانيهكانتإنتاجها، لمالتصريفوحدهاالمحليةالسوقعلىتعتمدظلتإذاالصناعة
صناعةعلىاالقتصاديةاألزمةوقعكانولذلك. الشرائيةالقوةضعفمنالسوقتلك

األثرأبعدلهكانأليمًا، مماوقعًا– اليابانفىالحديثةللصناعةمحورًاكانتالتى –النسيج
 .81اليابانيةالمنسوجاتأمامالخارجيةالسوقفتحإلىالراميةالسياسةتوجيهفى

الزراعيةالسياسة
أولت، فقداألطيانضرائبمنالماليةمواردهامعظمتستمدمايجىحكومةكانتولما

حديثةصناعةإقامةعلىفيهتعملكانتالذىالوقتنفسفىخاصًا، إهتمامًاالزراعة
.األراضىواستصالحالزراعةلتطويرالجهودالدولةفبذلت. الغربىالنمطعلى

شنجوكونايتوفىالزراعيةالتجاربمحطاتأولىالحكومة، أقامت1872عامففى
Naitô Shinjukuالداخليةوزارةإشرافتحتالمحطةتلك، ووضعتMimbushôحيث ،

الزراعية، ووضعبالدراساتعنيتالتىالمحطةإدارةالوزارةبتلكالزراعةقسمتولى
الزراعية،واآلفاتالحشرات، ودراسةاألراضىواستصالحبالزراعةالخاصةالكتب

81OHKAWA & Rosovsky: The Role of Agriculture in Modern Japanese Economic
Development, in Economic Development and Cultural Change, October 1960.
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ثالثينالمحطةبتلكالتجاربحقولمساحةوبلغت. الشاىالتقاوى، وصناعةوتحسين
والخارجالبالدفىالمختلفةالنباتاتجمع "إقامتهامنالغرضوكان). فدانًا70.8 (تشو

التقاوى، وشراءالخارجىوالعالماليابانفىالمتبعةالزراعةمنافعها، وطرقلدراسة
Kangyôزراعيةمجلة، وإصداراألهالىمنللراغبينوبيعهاالخارجمنالمنتقاة

Hôkokuالزراعةقسموقام". اليابانيةبالزراعةللنهوضالزراعةعالمفىالجديدتنشر
لتدريباألجانبالزراعيينالخبراءالزراعية، واستخدامالكتببجمعالداخليةبوزارة
سالالتباستيرادالقزدودتربيةشعبةوإهتمت. للزراعةالعلميةاألصولعلىالطالب
.لذلكالطرقأفضلعلىتهبتربيالمشتغلينوتدريبالخارجمنالقزدودمنجديدة
صناعةعلىالتجاربالشاى، وأجريتزراعةلتحسينخاصًاإهتمامًاالشاىشعبةوأولت
الوالياتإلىاإلنتاجمنعينات، وأرسلتالصينىوالشاىاألسودوالشاىاألخضرالشاى

فىمراكزأقامتالشاى، كمامنالمحلىاإلنتاجأمامالعالميةاألسواقفتحبقصدالمتحدة
.الشاىتصنيعطرقعلىالناسلتدريبالبالدأنحاءمختلف

أكبرفىالتجريبيةالزراعةنشربقصد) 1874عام (شنجوكونايتوفىمشتلأقيمكذلك
ذلكفىالنباتاتمنالكثيرزراعةتجربةالخصبة، وتمتاألراضىمنممكنةمساحة

.الخيوللتهجينخاصقسمبه، وألحقالمشتل

عام (األراضىالستصالحمكتبًاالزراعةقسم، أقاماألراضىباستصالحيتعلقوفيما
تشيبابمحافظةKoganegaharaكوجانيجاهاراأراضىباستصالحعملهبدأ) 1869

Chibaينًا426.642قدرهاماليةبمعونةاألراضىاستصالحشركاتالحكومة، وأمدت
حوالى (تشو2069تستصلحأنالشركاتتلك، واستطاعت1872 – 1869عامىبينفيما

منمساحاتباستصالحالحكومةقامتكما. مزارعًا6044بهااستقر) فدانًا4883
الخاصةللمشروعاتالعون، وقدمت1878عاممنإعتبارًافوكوشيمابمحافظةاألراضى

األلفنحواستصالحأثمرتوالتىTochigiتوتشيجىبمحافظةاألراضىباستصالح
).فدانًا2360 (تشو

المعارضالحكومةالزراعية، أقامتالمحاصيلتحسينمجالفىالتنافسولتحسين
عاميوكوهامافىالمعارضتلكأولفرنسا، فأقيممنفكرتهاإقتبستالتىالزراعية
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فىاآلمالعليهماتعلقالحكومةكانتسلعتانوالحرير، وهماللشاىوخصص1879
، ثموالقطنللسكرخصصأوساكافىمعرض، أقيمالتالىالعاموفى. الخارجيةالتجارة
.ذلكبعدالمعارضتتابعت

لما "أنهإلىإنشائهامرسوموالتجارة، وأشارالزراعةوزارةأنشئت1881أبريلوفى
جهازإنشاءالظروفوالتجارة، استدعتالزراعةهوللحكومةالشاغلالشغلكان

الماليةالمساعداتبهما، وتقديمالنهوضإلىتسعىالتىالقوانينعليهما، وسنلإلشراف
منمحدودعددحمايةعلىالغاية، والعملهذهتحقيقإلىالراميةالخاصةللمشروعات

".الزراعيةوالمشروعاتالتجار

علىملموسنفعورائهمنيعودالالزراعيةاألدواتاستيرادأنالوزارةوأدركت
الدراساتأجريت، كمامنهبدًالاألسمدةاستيراد، وشجعتعنهاليابانية، فعدلتالزراعة
معيتالءمالزراعيةاآلالتاستيرادعنالحكومةعدولوكان. السمكيةباألسمدةالخاصة
.العاملةاأليدىفىالكبيرالفائضالصغيرة، ومعالمساحاتذاتاليابانيةالزراعةطبيعة
عنهتعجزما، ويحققاألرضغلةفىالنقصيعوضاألسمدةاستخدامكانولذلك

.82المستوردةالزراعيةاألدوات

كانوابالمحافظاتالزراعيةبالجمعياتالزراعيينالمشرفينمنعددًاالوزارةوعينت
المحاصيلزراعةعلى، وتدريبهمباإلرشاداتالفالحينلتزويدالمحافظةبزماميطوفون

وزودت. التجريبيةالحكوميةبالمزارعزراعتهانجحتالتىتلكالجديدة، وخاصة
تصيبالتىواألمراضالزراعيةاآلفاتبمقاومةالخاصةباإلشاداتالفالحينالوزراة
83.الدواب

القومىاإلنتاجزيادةيستهدفكانمايجىلحكومةالزراعيةللسياسةالعاماإلتجاهأنغير
الخارجيةالتجارةلخدمة– الجديدةالنقديةالمحاصيلزراعةوخاصة –الزراعةمن

الحكومةجهودمن– كثيرًا – الصغيرالفالحيستفدولم. سواءحدعلىالمحليةوالصناعة
تحظىالتىالشركاتبجهوديتمكانصالحستاإلذلك، ألناألراضىالستصالح

82SHIBUSAWA: op. cit., pp. 433 – 36.
83ÔKUMA Shigenobu: Fifty Years of New Japan, New York 1970, pp. 573 – 4.
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المالككبارسوىالحكوميةالتجاربحقولمنيستفدلمالحكومية، كماالماليةبالمعونة
.بالمحافظاتالزراعيةالجمعياتعلى– الوقتنفسفى – يسيطرونكانواالذين

الزراعىاإلنتاجإجمالىإزدادمايجىحكومةإنتهجتهاالتىالزراعيةللسياسةونتيجة
أىالفترة، بدايةعندعليهكانعما% 121بنسبة1912 – 1878بينالواقعةالفترةخالل
الفترةخالل – الزراعىاإلنتاجصافىإزدادكذلك. سنويًا% 2.7قدرهزيادةبمعدل
اإلنتاجصافىفىالزيادةمعدل، وكانقبلمنعليهكانعما% 108بنسبة– ذاتها

تلكخالل% 76بنسبةإالتزدلماألرضإنتاجيةولكن. سنويًا% 2.5يبلغالزراعى
.84الحقبةتلكفىعليهكانتعما% 117بنسبةالعملإنتاجيةإزدادتحينالفترة، على

الزراعىاإلصالحمنالفالحينموقف
، وطوتاإلقطاعبنظامأودتالتىالحوادثبهاتتابعتالتىبالسرعةالفالحونأخذ

البنيةتغييرالجديدالحكمهدفكانولما. للحكمجديدًانظامًاالشوجونية، وأقامتصفحة
حركةأصابتالحديثة، فقدالدولةلبناءتمهيدًا– واجتماعيًااقتصاديًا – للبالداألساسية
يتوقعكانماعكس (شيئًاورائهامنيغنمأن، دونالصميمفىالفالححياةاإلصالح

).الفالحون

الجديدالنظاملهميوفرأن– القديمالنظامسقطعندما –الفالحيناألحالمداعبتوطالما
اإلنتفاعحقوإلغاءوالضرائبالملكيةمجاالتفىالزراعىاإلصالح، ولكنأفضلحياة

، وبدًالحياتهمويهددمضاجعهميقضالفاقةكابوس، وأخذأحالمهمبددالمشاعباألرض
بوعدهاوتفى، الفالحينحيازاتمساحةمن– الجديدالنظامظلفى – الدولةتزيدأنمن
علىتستولىبهاالمعابد)، إذاأمالكعدافيما (عليهمالدولةأراضىبتوزيع) 1868عام(

بها،اإلنتفاعمنالقرى، وتحرمهمسكانبينمشاعًاكانتالتىوالجبالالغاباتأراضى
.الضرائبأعباءأثقلتهاالتىكواهلهمإلىجديدًاعبئًابذلكفأضافت

84OGURA Takekazu, ed.: Agricultural Development in Modern Japan, pp. 8 – 9.
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النظاموأهدافنوايافى، والشكالقديمالنظاممظالمنيرمنالتخلصمناليأسودفع
الثابتةاالجتماعيةالظواهرمنكانتالتىالعارمةثوراتهمتجديدإلىالجديد، بالفالحين

أخذت، ثم1873عامذروتهاالفالحينثوراتطوكوجاوا، فبلغتعصرأواخرفى
بثورةبطشعندماشكيمتهقوةالنظامأثبتعندما1877عامحتىتدريجيًاتتناقص

، وإنبطشهمنخوفًا، ولكنبالنظامإقتناععن، الالفالحينثوراتفإنقطعتساتسوما، 
الفالحينثوراتعددوقدر. آلخرحينمنتقعاليائسةالمحدودةالتمردحوادثكانت
إنتفاضاتعددبلغحينثورة، علىبستمائة) عامًا265 (طوكوجاواعصرطوال

.إنتفاضةوتسعونمائة) 1878 – 1868 (مايجىعصرمناألولالعقدخاللالفالحين

،آثارهكلبتصفيةيطالبلإلقطاعمعاديًابعضها، فكاناإلنتفاضاتتلكطبيعةختلفتاو
أنذلكيعنىوال. إصالحاتمنالجديدالنظامإبتدعهمايعارضمحافظًااآلخروبعضها

سياسية، أومطالبأوشعاراترفعتأنها، أوسياسىطابعذاتكانتاإلنتفاضاتتلك
االقتصادىالواقععلىإحتجاجحركاتمجردكانتمعينة، ولكنهاسياسيةبرامجًاتبنت
أنأملمنها، علىبعضًاقادواالساموراىمنأفرادًاأن، رغمالفالحونيعيشهالذى

استعادةلهميتيحقدالجديد، مماالنظلمأركانزلزلةعلىالفالحينحركةتساعدهم
الساموراىأهدافعنشيئًايعرفونالكانواالفالحينأنريبوال. المفقودةمكانتهم

منلهمالزراعىاإلصالحجلبهماالشاغلشغلهمكان، فقدثوراتهملقيادةتصدواالذين
.85والفاقةالعوز

آلخرحينمن، تخرجبالمظاهراتالشبهقريباإلنتفاضاتتلكمنالكثيروكان
تذمرإلىأدتالتىالقراراتبينمنالحكومة، وكانتصدرهقرارعلىلإلحتجاج
الخاصالقرار: مثلمباشرًاإتصاًالاالقتصادىبواقعهميتصلالماوتمردهمالفالحين
تحريرالمسيحية، وقراربشرعيةواإلعترافالشعر، ضفائرإلغاء، وقرارالتقويمبتعديل

العسكرية، وإنشاءالخدمةالمعدية، ونظاماألمراضضدالتطعيم، ونظامالمنبوذين
بدعًاالفالحونعدهاقراراتمنذلك، وغيرالبيوت، وترقيماألراضى، ومسحالمدارس

.لهالزومال

85Beasley: The Meiji Restoration, pp. 416 – 17.
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وراءهاكانوالتى، اإلصالحاتتلكحولراجتالتىبالشائعاتالفالحونتأثرماوكثيرًا
ترقيموراءمنترمىالحكومةبأنالساموراى، كالزعممنالنظامخصوم– بالطبع– 

ضريبة "عبارةللدولة !!، وتفسيروزوجاتهمبناتهمتسليمعلىالفالحينإرغامإلىالبيوت
تحصلسوفالحكومةأنعلى– 1873عامالصادر – التجنيدبقانونوردتالتى" الدم
أنالقرمزية، وظنواالبطاطينبهالتصبغالخارجإلىوتصدرهاالمجنديندماءعلى

تستخدمهاوسائلإالهىما– بتركيبهاتقومالحكومةكانتالتى –والهاتفالبرقخطوط
ينالهمسوفالدولةبمدارسيلتحقونالذيناألطفال، وأنالخارجإلىالدملنقلالحكومة
.86المجندينمصير

تتحولما، سرعانالهشيمفىالنارتشعلالتىالشرارةبمثابةكانتالشائعاتتلكولكن
والعمد، ومقروالمرابينالقرىأثرياءبيوتيهاجمونبالفالحين، فإذامتأججلهيبإلى

–جميعًا –، وهىوالتخريبوالدماروالنهبالسلبفيها، فيعملونالسابقاإلقطاعىالسيد
اللذاناالقتصادىوالنهباالجتماعىالظلمعلىالفالحسخطعنداللتها، تعبرلهاأفعال
بدافعثورتهمالجديد، كانتالتقويماستخدامضدالفالحونثارعندماكذلك. منهمايعانى

نوالديصكوكالجديد، فيزيفونبالتقويمجهلهمالمرابونيستغلأنمنالخشية
منعليهيترتبقدمماالخوفبدافعالجديدالتعليمنظامضدالثورةوكانت. لمصلحتهم

ثمرةمناألسرةوحرماناألبناءغيابيعنىفكانالتجنيدنظام، أماالضرائبفىزيادة
الفالحينيحرضونكانوا– الحركاتتلكقادواالذين –الساموراىأنريبوال. كدهم
الجديدالعسكرىالنظامفىيرونكانواالسلطة، ألنهمضدالتجنيد، ويؤلبونهمنظامضد

.السالحوحملالجنديةإحتكارفىالتقليدىحقهميهددخطرًا

منتتحمللمالحكومةعنفًا، ألنأكثراألطيانمساحةلقرارالفالحينمعارضةوكانت
األهالى، وحملتينماليينخمسةسوىاألراضىمسحتكلفهاالتىينمليوناألربعين

ففى: إزاءهالفعلردود، فتباينتاإلقطاعإلغاءقرارأما). ينمليون35 (التكلفةبمعظم
الألنهمببقائهمطالبين، ثاروابالناسرحيمًاعادًالفيهااإلقطاعكانالتىالمناطق
ظالمًافيهااإلقطاعكانالتىالمناطق، أمابالحسنىالحكومةعماليعاملهمأنيضمنون

86Norman: op. cit., pp. 180 – 81.
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والعمداألثرياءبيوتعلىبالهجومإبتهاجهمعنالفالحونفيهاعبرفقد – أكثرهاوما–
.87ذاتهاالقالععلىوحتى

بقاء– مايجىعصرمناألولالعقدفى –الفالحينإلنتفاضاتاألساسىالدافعوكان
وغيرهاالجديدة،فالضريبة. قبلمنعليهكانتماعلىواإلقطاعيةالماديةاإللتزامات

إلتزاماتهمتعادلكانت،الفالحينعلىالحكومةفرضتهاالتىالماليةاإللتزامتمن
بزيادةالضريبيةاألعباءعلىاإلحتجاجحوادثفإزدادت. قليًالعنهاتزيدأواإلقطاعية
ثائرةمنلتهدئ) 1877عام (الضرائبتخفضأنالحكومةإضطرت، حتىالتضخم
األطيانضريبةساتسوما، ألنثورةسحقتأنبعدجديدمنلتزيدهاعادت، ثمالفالحين

.الدولةلخزانةالرئيسىالموردكانت

أنالجديد، دونالمركزىالنظامبناءعبءيتحملواأنالفالحينعلىكانوبذلك
ثم، ومنالتحملعلىقدرتهميفوقمزدوجاالعبء، فكانالقديمالنظامأعباءمنيتحرروا

،القياداتالىتفتقرالفالحينجماهيركانتولما. الجديدالنظامضدالتذمرحوادثكانت
أهدافهمخدمةفىالفالحينحركةاستغاللومحاولةالفراغذلكلسدالساموراىتحرك

 –اليابانيينالفالحينحركةفكانت. المفقودةمكانتهمباستعادةأحالمهمالسياسية، وتحقيق
التىالبالدفى) مثًال (أوربافىنظيراتهابينفريدًانسيجًا– مايجىعصرمطلعفى

اليابانفىالفالحينحركةكانتحينالرأسمالية، فعلىالىاالقطاعمنالتحولشهدت
قيادةذاتتقدميةأوربافىالفالحينحركاتقطاعية، كانتإقيادةذاترجعية

،السياسىالمضمونمنمفرغةاليابانفىالفالحينحركةكانتوبينما. بورجوازية
هدممعولبمثابةأوربابلدانفىالفالحينحركاتالجديد، كانتالنظامهدمتحاول

.88القديمالنظاملصرح

ثالثةالىجديًد، وانقسمتمسارًااليابانفىالفالحينحركة، أخذت1877عاموبعد
االتجاهأما. اآلخريناالتجاهينعنمنفصلةبصورةنفسهعنمنهاكل، عبراتجاهات

يزرعونها، وانتظمالتىاألرضيستأجرونالذينالفالحينحركةيمثل، فكاناألول
87Gregory Wilenkin: The Political and Economic Organization of Modern Japan, Tokyo

1908, pp. 14 – 16.
88Beasley: op. cit. pp. 422-23.
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فىوقوعهمنتيجةالضياعلخطرملكياتهمتعرضتالذينالمالكصغارالثانىاالتجاه
األخير،االتجاهأما. المالكوكبارالمرابينضدموجهةحركتهمكانتثمومنالدينربقة
مصالحتخدمالتىالحكومةسياسةمواجهةفىاألراضىمالكجميعمصالحعنفعبر

.الريفحسابعلىالماليةوالبيوتالتجارة

أزمةاحتدامالىترجع، كانتاألوليناالتجاهينتمثلالتىالحركاتمنالعديدوهناك
الىترجعكانت، كماالفالحكدثمارمناألكبرالجانباستنزفتالتىاألطيانايجارات

بسببالفالحينبينالسخطسادفقد. ملكياتهمبانتزاعالمالكصغاروتهديدالرباانتشار
 –كانالدائن، ولكنالدائنينوبينبينهمالخالفشقةاالقتصادية، واتسعتأحوالهمتدهور

المرابونانتزعهاقسرًا، أوأراضيهم، وبيعتالكثيروناألقوى، فأفلسالمركزفى– دائمًا
المشكلة،لتلكحدًاتضعأنبالمحافظاتالزراعيةالجمعياتوحاولت. للديونوفاءمنهم

.األطيانضرائببتخفيضالحكومةفطالبت

فى " Shakkintoالمدينينحزب "باسمعرفما، نشاطاألولينللحركتينمثالوأبرز
من، وغيرهاGummaوجوماIbarakiيباراكىإوIzuايزوبمحافظاتكثيرةأماكن

بمحافظةChichibuتشيتشيبوبمنطقةقامالذىالمسلحالعصيان، وكذلكالمحافظات
وجوما،ناجانومحافظتىالىامتدماسرعانالذى) 1884نوفمبر (Saitamaسايتاما
.الديونعلىالفائدةوسعراألطيانايجاراتبتخفيضالمطالبةاألساسيةدوافعهوكانت

كانوالتى ، 1885- 1877عامىبينالواقعةالفترةشهدتهاالتىالحركاتتللكولكن
ذاتتعدوالربا، الالضرائبمنومعاناتهمللفالحيناالقتصاديةاألحوالسوءمبعثها
الفالحونلهايملكالأوضاعضديائسةاحتجاجحركاتمجردفهىمعينة، سياسيةداللة

رفعينشدونانماعليها، يحتجونحينوهم. الحاكمالنظامبحمايةتحظىكانتدفعًا، ألنها
تتفتحالحاكمة، أوبالسلطةالمساسالىأبصارهمترنوأن، دونعنهماالجتماعىالظلم

التىالحركةعنالحركاتتلكاختالفكانهناومن. معينةسياسيةخطةعلىعقولهم
ومتوسطىعامة، المالكمصالحمثلالذىاالتجاه، وهونفسهعنالثالثاالتجاهبهاعبر

.خاصةالمالكوكبار
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مصالحتخدمالتىالحكومةلسياسةالزراعيينالمالكمعارضةفىاألخيراالتجاهوتبلور
ولذلك. االهتمامنفسالزراعيونالمالكيلقىأنالمالية، دونالبيوتمنمحدودعدد

:مطالبهاجسدالذىشعارهامنيتضحمحضة، كماسياسيةاألطيانمالكحركةكانت
المطالبةلواءالحركةتلكورفعت". Jiyû Minken Undoالشعبوحقوقالحرية"

حزب "قيامالى– المطافنهايةفى – أدىالذىالسياسىالعملإطاربالدستور، ووضعت
لهاكان، لماالتفصيلمنبشئعندهاالوقوفمناتستحقحركة"، وهىJiyûtôاألحرار

 .العصرذلكفى– عامة – السياسيةالحركةعلىأثرمن

، والأطيانهايجارعلى– الغالبفى – يعيشمستثمرًااألرضمالككانكيفرأينا
المحاصيلفىبهيتجرمالكرأسأطيانهريع، ويستغللحسابهالزراعةمخاطريتحمل

،الفالحالىمنهالتجارىالرأسمالىالىأقرب– النظريةالناحيةمن – الزراعية، فهو
باألرضترتبطالتىالمحليةالمنزليةوالصناعةالتجارةالىالرئيسىاهتمامهينصرف
الميسوصناعةفىيستثمرهالزراعة، كمافىرأسمالهيستثمرفهو. الزراعىوباالنتاج

Miso) أوفولعجينة ،(الساكىاستخراجالصوياSake) األرزتجارةاألرز)، أونبيذ
مناالقطاعىالسيديشبهفهو. القريةسوقفىتروجسلعمنذلكشابهوماواألسمدة

فىيقفيجعلهالتجارىنشاطه، ولكنللكسبكمصدراألطيانايجارعلىاعتمادهحيث
مالكجرفتالتىالدفعقوةاألخير، بمثابةالجانبوكان. 89التجاريينالرأسماليينمصاف
فىلعبوهالذىالدورفىتمثلالذىالفترة، تلكفىالسياسىالعملتيارالىاألطيان
".األحرارحزب "تشكيل

مينوروكوجيمابرئاسة " sakaya Kaigiالساكىصناعمجلس "تأسس1880عامففى
Kojima Minoruولما. السلعةتلكلمنتجىاتحادالىفائقةبسرعةيتحولأن ، واستطاع

الخميرةعلىضريبةفرضت، فقدالحربىأسطولهالبناءالمالالىحاجةفىالدولةكانت
تلكعلى" الساكىصناعمجلس "فاعترضzosekiالساكىانتاجفىتستتخدمالتى

وأثارت". االنتاجحرية "شعار، ورفع1881عاماألحرارلحزبمؤتمرأولفىالضريبة

89Scot, Robertson: The Foundation of Japan, Notes Made During Six Thous and Miles in
Rural Districts as a Basis for Sounder Knowledge of the Japanese people, London 1902,

pp.119, 213, 267.
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المجلسبحلأوساكامحافظالىأوعزتالتىالحكومةقلقباألقاليمالمجلسذلكفروع
القراربهذاضربواالساكىصناعولكن. االجتماعاتعقدمنأعضائهومنع) 1881(

مالكالحركةتلكيودو، وجذبتنهرفىسفينةظهرعلىالحائط، واجتمعواعرض
قاعدةيشكلونوأصبحواالمجلسالىالريفية، فانضموابالصناعاتالمشتغليناألراضى

.األحرارحزب

ارواجوالتى، األطيانضريبةهىالمالكباهتمامتحظىالتىاألخرىالمشكلةوكانت
تحت1877عامإاللهمتستجبلمالحكومةأناالبتخفيضها، وطالبوامنهابالشكوى

 %3منبدًالاألرضقيمةمن % 2.5الىالضريبةفخفضت،ساتسوماثورةضغط
معوناتتدفع- نفسهالوقتفى – كانتالحكومة، ألناألطيانمالكيرضلمذلكولكن
كانتحينالحديثة، علىالصناعيةالمشروعاتوأصحابالتجاريةللبيوتاتسخيةمالية

اعالةعبءيتحملونأنهمهؤالءالمالية، فشعربالمطالبالزراعيةاألطيانمالكتالحق
فىممثلةمصالحهمكانتاذاإاللصالحهمتستقيملناألمورأنالحديثة، ورأواالصناعة
 "،Risshishaاألحرارالمفكرينجمعية "طرحتهاالتىاألفكارفىذلكوتجلى. السلطة

1877يونيوفىاالمبراطورالىقدمتالتىنيابىمجلسبإقامةالمطالبةعريضةوفى

).السادسالفصلفىسنرىمانحوعلى(

المعارضةاطارشكلواالذينالسابقينالساموراىبيدالحركةلتلكالفكريةالقيادةوكانت
ماسرعان– الزراعيةالرأسماليةمصالحعنعبرتالتى –الحركةأنالسياسية، غير

الخاصةمطالبهاحول، فالتفواالمدنوفقراءالمعدمينوالفالحينالمالكصغاراجتذبت
قاعدةمنهمدستورية، واتخذتمؤسسات، وإقامةالشعبعنالضريبيةاألعباءبتخفيض

.90السياسىنضالهاتساندجماهيرية

التجاريةالرأسماليةأمامالنموفرصةواتاحة، بالتصنيعالخاصةالدولةسياسةكانتوإذا
يستدعىذلكالحركة، فانتلكبواعثأقوى، منالريفىوالمجتمعالزراعةحسبعلى

أقامتهالذىاالقتصادىالنظامفىالزاويةحجركانتالتىالسياسةتلكفىالنظرامعان
.مايجىحكومة

90Mc. Laren: Op. cit., p. 471,
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الرأسماليةونموالتصنيعحركة - الثالثالفصل
كلفىتوافرهايجبشروطثمةأنعلىاالقتصادىالتطوربدراسةالمعنيونيتفق

وجود: الشروطتلكمقدمة، وفىواسعقومىنطاقعلىالصناعةقياميشهدمجتمع
لإلنتاج، نظاموالعملالمالرأستوفرعلى، ويقوموالعملالماللرأسمتصلعرض
رأسلتراكممعينحد، وتوافرالتقدممنكبيرمستوىعلىالعملوتقسيمالسلعوتداول
العملبهالحر، ويقصدالعملمنمتدفقكبيرعرض، ووجودالمنتجينأيدىفىالمال
فىللبيعتعرضكسلعةويطرحهاالعملقوةيملك، وإنمااإلنتاجوسائليملكالالذى

.األجر: ، هوالسوقتلكظروفتحددهثمنلقاءالعملسوق

تصدرتالتىالرأسماليةونموالتصنيعحركةميزتالتىالمالمحعلىأيدينانضعوحتى
مدىعلى، لنقفاليابانىالمجتمعفىالشروطتلكأثر، سنقتفىمايجىعصرإنجازات

.البعضبعضهامعتوافرها، وتفاعلها

السلعوتداولإنتاج
شهدتهالذىاالقتصادىالتطوربدراسةإهتمواالذين91اليابانيينالمؤرخينكتاباتتفيض
التىالرأسمالية، بالمعلوماتإلىاإلنتقالمرحلةوبدايةاإلقطاععصرأواخرفىاليابان
منعاليةدرجة– طوكوجاواعصرفى – اليدويةوالصناعةالتجارةبلوغإلىتشير

النقودللمبادلة، أصبحتأساسًايزالالكاناألرزمحصولأنفرغم. التطوردرجات
إنتشارالتجارى، النشاطذلكسبيلويسر. المدنفىللمبادلة، وخاصةالمعتمدةاألداة
ظلفىالحالكانت، كماالمنتجينحاجةسدلمجرد، وليسالسوقحاجةلسدالسلعإنتاج

الزراعة، وتطورإنتاجيةفىإرتفاعالظاهرةهذهوصحب. التقليدىاالقتصادىالنظام
أقيمتالتىالمحصنة، المدنعددبزيادةالسلعإلىالحاجةوزادت. العملتقسيملنظام

نظامبتطبيقإرتبطالذىالتجارىالنشاطللساموراى، وبزيادةتجمعمراكزبمثابةلتكون
.Sankin-Kôtaiالتناوبىالدورىاالجتماع

:المثالسبيلعلىإنظر91
Takekoshi: op. cit., vol II, pp. 505 – 546; vol III, pp. 18 – 60.
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إتساعمدىندرك– الكبرىالمدنوخاصة – المدنسكانتعدادعلىنظرةألقيناوإذا
الثامنالقرننهايةعند –يدوإسكانتراوحفقد. الحقبةتلكفىالسلععلىالطلبحجم
كانحيننسمة، علىألفوأربعمائةوالمليوننسمةألفوثالثمائةالمليونبينما– عشر
بعضنرىعندمانعجبوال. 92نسمةالمليوننصفعلىقليًاليزيدأوساكاسكانتعداد

مدينةيصفون– عشرالسابعالقرنأواخرفى – اليابانزارواالذيناألجانبالرحالة
للبيععليهابالمقبلين، وتكتظبالسلعسوقهتعمروتجاريًاصناعيًامركزًاكانتبأنهاكيوتو

.93والشراء

أمعنافإذا. األسواقإلتساعنتيجةالبالد، كانعبرالنقلوكذلكالمدنتطورأنريبوال
علىوقعالدايميو، الذينأننجد– رئيسيةسلعةكانالذى –األرزسوقتطورفىالنظر
مقدمتهاوفى (مقاطعاتهممحاصيلفائضبايدو، يرسلونبيوتهمعلىاإلنفاقكاهلهم
علىالكبرى، للحصولالمدنمنغيرهماأوايدوأوأوساكاأسواقفىلتباع) األرز

ذلكعلىوترتب. الشوجونيةبعاصمةعائالتهمإقامةنفقاتلتغطيةالالزمةاألموال
أوساكا، بينمافىللسلعبمخازنوكيوشوهونشووشمالوسطمقاطعاتدايميوإحتفاظ

ايدو، حيثفىبمخازنهميحتفظونالشرقيةوالشماليةالشرقيةالمقاطعاتدايميوكان
تلكعددوبلغ. التجارمنالدايميويقترضهلماضمانًاهناكلتخزنأوللبيعالسلعترسل

بمرورإزدادتعشر، الثامنالقرنمطلعفىمخزنًا97وحدهاأوساكامدينةفىالمخازن
مخازنعددفىالزيادةالشوجونية، وكانتسقوطعندمخزنًا135إلىلتصلالزمن

إتساعتعنىالمختلفة، كماالمقاطعاتفىاألرضإنتاجيةزيادةتعنىبأوساكاالدايميو
).األرزوخاصة (الزراعيةالمحاصيلسوقحجم

 –الفالحونكان، بلوحدهمالدايميوعلىالزراعيةبالمحاصيلاإلتجاريقتصرولم
الكبرىالتجاريةالمدنإلىبدورهمينقلونهللتجار، الذينإنتاجهممنقدرًايبيعون– أيضًا

،الساكى: مثلالمقاطعاتمنيجلبونهاالتىاألخرىالسلعإلى، باإلضافةهناكلتسويقه
الزراعيةالمنتجاتمن، وغيرهاوالنيله، والمنسوجات، والورقوالسكر، والشمع

92Ibid, vol III, p. 133.
93Kaempfer, Engelbert: History of Japan 1690 – 1692, Glasgow 1906, vol III, pp. 20 – 22.
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التجاركانالبالد، كماأقاصىمنالواردةبالسلعتعجالمدنأسواقوالحرفية، وكانت
.94القرىوإلىالصغرىالمدنإلىالكبرىالتجاريةالمراكزمنالسلعينقلون

العملتقسيم
القرنفىالتقدممنكبيرًاحدًا– ةاإلنتاجيلزيادةسبيًاليعدالذى – العملتقسيموبلغ

.بتصنيعها، والمشتغلينالخامالموادمنتجىبينتامإنفصالهناكعشر، فأصبحالثامن
البيوتبناءصناعة، فكانتالحرفطوائففىالدقةمنملحوظةدرجةالتخصصوبلغ
،األخشابوقطعكالنجارة: المتخصصةالحرفمنعددًاتنتظم– المثالسبيلعلى–

لكلوكان. الحصير، والطالء، وصناعةالطوبالقرميد، وصناعةوالسمكرة، وقطع
لوائها،تحتالمنضوبينعددمنتحدالتىوتقاليدهانظامهاالطوائفتلكمنواحدة
مايجىحكومةإنجازاتبينمنكانلذلك. 95وكيفًاكمًااإلنتاجتطويرعلىحدودًاوتضع
.اإلحتكاريةقيودهامناليدويةالصناعةتحرر، حتىالحرفطوائفإلغاء

وبائعها،السلعمنتجبينالواضحالتباينفى– المرحلةتلكفى - العملتقسيموتجلى
تجارةإحتكارفىعضوًاالبائعحرفية، كانطائفةفىعضوًاالمنتجكانحينفعلى

هناك، كانذلكجانبوإلى. kabu nakamaالطوائفإتحادوفىtokumi donyaالجملة
، بلفحسبالزراعىاإلنتاجفى، الالبعضوبعضهااألقاليمبينواضحإنتاجىتخصص

.أيضًاالحرفىاإلنتاجوفى

تطويرإمكانيةعلىحدًاالتجار، وضعيمولهاكانالتىالمنزليةالصناعةإنتشارولكن
،، والخمور، والحرير، والقطن، والخزفالنسيج: صناعةمجاالتفىالعملتقسيم

فكانت. Shoyuالصويافولوالخشبية، والحصير، وصلصةالنحاسيةوالمصنوعات
فقراءأوالفالحينبيوتفىتتمالسوقعليهاتعتمدالتىالرئيسيةالسلعتلكمثلصناعة

–رأيناكما – الصناعاتهذهتأثرتوقد. األسرةلدخلإضافيًامصدرًاالساموراى، وتعد

94Tsuchiya Takao: An Economic History of Japan, pp. 198 – 99.
:العصر، راجعذلكفىالطوائفنظامحولالتفاصيلمنللمزيد95

Ibid, pp. 175 – 84.
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،النسيجصناعةوخاصةالصناعاتتلكتدهورإلىأدىاألجنبية، مماالبضائعبمنافسة
وخلقالعملتقسيمبنظاماألخذنحوالخطىحثإلى– أخرىناحيةمن –أدتولكنها
.الوطنيةالسوق

المالرأستراكم
لعبواوالمرابينالتجارأنإلىاألدلةجميع، فتشيرالمنتجينبينالمالرأستراكمعنأما

طوكوجاوا،عصرمناألخيرةالسنواتفىالمالرأستراكمتحقيقفىرئيسيًادورًا
كبيرةدرجةأوساكا، علىبمدينةFudasashiاألرزتجارةوسطاءلعبهالذىالدورويعد
التعاملعلىقيودًايواجهالتجارىالمالرأسكانولما. المجالهذافى. 96األهميةمن
ركزالبالد، فقدعلىالباكفوفرضتهاالتىالعزلةظروفبحكمالخارجيةاألسواقمع

تخضعسوقًاكانتالتىالمحلية، السوقعلىالتجارىونشاطهاإلستثماريةجهوده
إرتباطبينهااالقتصادى، ومنللنشاطاإلقطاعىالنظاموضعهاالتىوالقيودللضوابط
.المحليةالسوقنطاقتضييقمنعليهترتبالمنزلية، ومابالصناعةالزراعة

، مثلوالمرابينالتجارمنقليلنفربيد– طوكوجاواعصرفى – المالرأستراكموقد
بمدينة1620عامالساكىاستخراجفىبالعملنشاطهبدأالذىMitsuiميتسوىبيت

.والرباللرهوناتمحًال– الوقتنفسفى – يديروكان، Iseايساىبمقاطعةماتسوزاكا
مؤسس – Mitsui Hatchirobeiهاتشيروباىميتسوىبيدالمالرأسمنقدرتراكموعند
حققإذاكيوتو، حتىبمدينةوالمالبسوالمنسوجاتلألقمشةمتجرًاإفتتح– البيتذلك

لبثماايدو، ثمبمدينة– سنواتبضعبعد –آخرمتجرًاإفتتحباهرًا، نجاحًاالجديدنشاطه
إفتتح)، ثم1686عام (بكيوتووآخر) 1683عام (ايدوبمدينةللصرافةمحًالإفتتحأن

السنة)، وهى1691 (الحريرتجارةفىتخصصTonyaالجملةلتجارةمحًالبأوساكا
،حواالتمنتصدرهماصرفوإمتيازالباكفوحمايةعلىميتسوىبيتفيهاحصلالتى
الثامنالقرنفى – محالتهموظفىعددوبلغ. الحكومىالبريدنقلإمتيازعلىحصلكما

:راجعاالقتصادىودورهاالتجارمنالفئةهذهتكوينظروفحولالتفاصيلمنللمزيد96
Takekoshi: op. cit., vol III, pp. 61 – 84.
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القروضدفعمنالنجاةالباكفوحمايةلهوالنساء، ووفرتالرجالمنألفًا– عشر
األراضىاستصالحإمتيازعلىالحصوللهكفلتللدايميو، كماGoyokinاإلجبارية
.العتيدالتجارىالبيتذلكأمامفتحلالستثمارجديدمجالزراعتها، وهوأووبيعها

ماساطومووكان. أخرىبطريقةثروتهكون، فقدSumitomoسوميطوموبيتأما
Masatomo) 1585 – 1652 (أنهالساموراى، غيرطبقةمنالتجارىالبيتهذامؤسس

والمصنوعاتالكتبلبيعمحًالفإفتتحبالتجارة، واإلشتغالطبقتهعناإلنسالخفضل
باستخالصيعملكانبكيوتوالنحاستجارأحدإلىالتقليدية، وأصهروالعقاقيرالحديدية
استخراجأصبح، وبذلكاألوروبيينأحدمنالفنهذاتعلمأنبعدالخامالنحاسمنالفضة

،1691عاممنذ– الباكفومنبترخيص –سوميطومولبيتإحتكارًاواستخالصهالنحاس
.واستغاللهاالجديدةالمناجمعنالكشففىكبيرةجهودفبذل

 –مؤسسةأوساكا، وبدأفىالتجاريةالبيوتأهممنKônoikeكونويكىبيتوكان
طوكوجاوا،عصرقبلأىالساموراىمنكواحدحياته – Shinrokuوكرشينكونويكى

بميدنةالساكىاستهالكعلىاإلقبالمن، واستفادالساكىبصناعةاإلشتغالفضلولكنه
نظامتطبيقبدأوعندما. كبيرةأرباحًا، وحققهناكإنتاجهفباع– تأسيسهاعند –ايدو

محاصيلهمفائضتصديرإلىالدايميووإضطرSankin-Kôtaiالتناوبىالدورىاالجتماع
البحرى،بالنقلفإشتغلالذهبية، فرصتهكونويكى، وجدهناكلتباعوايدوأوساكاإلى

الدايميوإلىمقربًاكونويكىبيتأصبحوبذلك. الغربيةالمقاطعاتبضائعنقلوإحتكر
.للقروضطلبًاالدايميوإليهلجأعندماكبيرةزيادةأرباحه، وزادتالمقاطعاتتلكفى
الصيارفةبمجموعةعضوًاأصبحأوساكا، ثمبمدينةللصرافةمحًالإفتتح1656عاموفى

علىالكبارالصيارفةأولئكإختيارووقع. المدينةبتلكالشهيرةJunin Ryôgaeالعشرة
إقتحمأوساكا، ثمفىللباكفوماليًاوكيًالأصبحالسلطة، كماأمامليمثلهمكونويكىبيت

.97عشرالثامنالقرنفىاألراضىاستصالحميدان

:طوكوجاوا، راجععصرفىالتجارىالمالرأستراكمحولالتفاصيلمنللمزيد97
Sheldon, Charles David: The Rise of the Merchant Class in Tokugawa Japan 1600 – 1868,
New York 1973, pp. 64 – 84.
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والربا،التجارةمنطائلةثرواتتكونأنالتجاريةالبيوتمنحفنةاستطاعتوهكذا
وقنع. قروضشكلعلىالدايميوأوللباكفوبعضهمدفعهاالتىالمبالغأرقامعنهاتكشف
أبوابدامت، ماالمالرأسلتراكمفرضمنالمحليةالسوقلهمتتيحهبماهؤالء

–طوكوجاواعصرفى –التجاريةالرأسماليةوكانت. أمامهمموصدةالخارجيةاألسواق
الحرفيةوالصناعاتالزراعىاإلنتاجفائضإمتصاصعلى، تعيشالطابعإحتكارية
أوالباكفو: اإلقطاعيةالسلطةحمايةإلىبإرتكانهااإلحتكاريةصفتهاوتدعمت. والمنزلية
.الدايميو

اليابانيةالتجاريةالرأسماليةكانت– المالرأستراكممراحلنم –المرحلةتلكوفى
،السلعبتصريفللسلطة، وتعنىتقدمهاالتىالقروضفىأموالهااستثماروراءمنتنمو

سبائكإلىأموالهامشترياتها، وتحولحجممنمبيعاتها، وتقللمنتزيدأنوتحاول
فىاالستثماربفرصيقنعالريففىالصغيرالتجارىالمالرأسكانحينعلى. ذهبية
األرضإقتناءفىاالستثمار، ويمثلالماللرأسمجزيًاعائدًاالربايحقق، حيثالريف
يتجمعلمكلهلذلك. مجزيًاربحًاالمنزليةالصناعةفىاالستثمارمضمونًا، ويجلبريعًا

مضمونًا،مجاًالتكنلمالتىالحديثةالصناعةفى، ليصبالمتراكمالتجارىالمالرأس
لضرب– سنرىكما – عاتقهاعلىالتصنيعمهمةبأخذالدولةمبادرةإلىاألمروإحتاج
.الجديدالميدانهذاإرتيادعلىالتجارىالمالرأس، ولتشجيعالمثل

المصرفىالمالرأس
التصنيعنحواإلتجاهفىاليابانىاالقتصادتطويرعلىالعزمتعقدمايجىحكومةكانت

فىالمتقدمةالغربيةالدولحققتهما– قليلةسنواتفى – تحققأنوالرأسمالية، وتريد
ماليةقاعدةإلىيحتاجالعريضةاآلمالتلكتحقيقكانولما. الزمانمنالقرنينحوالى

لنفسهاوالنقد، وضمنتالمالىالنظام– رأينامانحوعلى –الحكومةأصلحتسليمة، فقد
التجاريةالبيوتإلىببصرهارنتالزراعية، ثماألطيانضرائبمنثابتةماليةموارد

النقد،سوققواعدوتثبيتاإلئتمانيةالتسهيالتضمانعلىوتعملتنظمهافراحتالمالية
علىالتجاريةالماليةالبيوتالحكومةحثتلذلك. المتاحالمالرأستركيزومحاولة
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ووضعت. Kawase KaishaصرافةوشركاتTsusho Kaishaتجاريةشركاتتكوين
تستظلأنلهايضمنالشركاتلتلكنظامًا– 1869عامتأسستالتى –التجارةوزارة

.الدولةبحماية

ديونبسدادالدولةإلتزامقوتهامنقوية، زاددفعةالخاصالمالرأسبذلكونال
اللذينالساموراىفىتمثلجديدوافدالخاصالمالرأسإلىوإنضمالقديمة، المقاطعات

الماللرأسإكتملتإذاالدولة، حتىعلىسنداتبهااستبدلتمعاشاتعلىحصلوا
المصرفىالمالرأسوظل. لالستثماركسبيلالصيرفةنحوإندفعالقوة، أسبابالخاص
1893 (اليابانيةالصينيةالحربقيامحتىالصناعىالمالرأسعلىالسبققصبيحرز

المئويةالنسبةيوضحالذى، 98التالىاإلحصاءيبينهمماذلكعلىأدلوال). 1894– 
:المحدودةالشركاتمالرأسمناالستثمارمجاالتمنمجالكللنصيب

187718831893االستثمارمجال
.-8.-7-الزراعة
1.825.819.4التجارة

10.622.9-الصناعة

7.819.4-الحديديةالسكك

98.254.237.5المصارف

.-100%.-100%.-100%

وإحتلتالمصرفية، المنشآتبعدالثانيةالمرتبةفىالتجارةفىاالستثمارجاءوهكذا
الصناعىالمالرأسأصبح، ثمالخاصالمالرأسإهتماممنالثالثةالمرتبةالصناعة

يحظىاألخيرظل، وإن1893عاممنذالمصرفىالماللرأسالتاليةالمرتبةيحتل
بنصيبيخصه، والالمالرأسمنهينفرمجاًالظلتالزراعة، فقدأما. األسدبنصيب
.استثماراتهمنيذكر

98Uyehara: The Industry and Trade of Japan, London 1936, p. 271.
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القرننهايةحتى – الصناعىالمالرأسحسابعلىالمصرفىالمالرأسويتركز
وتعنى (Zaibatsuبإسمعرفتالتىالماليةاألوليجاركيةمركزتدعم– عشرالتاسع
إختالفًاالتراكمعنتخنلفظاهرةوهى (المالرأستركزعلىشجعوقد). المالجماعة

.لهالنموظروفوتهيئةوتشجيعهالمالرأسحمايةاستهدفتالتىالحكومةسياسة) تامًا
، وحاجةالمالرأستراكملمستوىالنسبى، الهبوطالمالرأستركزسرعةعلىوساعد

الشركاتنظامالحديثة، وإدخالالصناعيةالمشروعاتفىللبدءاألموالإلىالحكومة
ضرورةمناألجنبيةالدولمنافسةتقتضيه، وما1869عاممنذاليابانفىالمساهمة
.المالرأستركيز

البالدمنتجاتمنافسةعلىالقدرةحدبإنتاجهاتبلغأنالحديثةالصناعةاستطاعتوحيثما
تلكعلىللسيطرةالكارتالتالخارجية، تكونتوالسوقالمحليةالسوقفىاألوروبية

رأسيعدالصدد، الهذاوفى. الثمانيناتفىالنسيجصناعةفىحدثالصناعة، مثلما
النموعلى– الغربفى – الكبيرالمالرأسعادةجرتفريدًا، فقدنسيجًااليابانىالمال
ومااالقتصاديةاألزماتوقوععندالصغيرة، وخاصةاألموالرؤوسإبتالعطريقعن

.تضخممنيصاحبها

السمةهوالصغيرةاألموالرؤوسإبتالعطريقعنالكبيرالمالرأسنمووكان
:بيوتاألربعةأقطابهاكانالتى) Zaibatsu (اليابانفىالماليةلألوليجاركيةالمميزة
Yasudaوياسودا، Sumitomoوسوميطومو، Mitsubishiوميتسوبيشى، Mitsuiميتسوى

علىقدرةمنلديهاتوافر، بماالرأسماليينكبارمنالمحدودةالمجموعةتلكوتسلحت
الصناعةقطاعىوعلىالمصارفعلىهيمنتهاطريقالمتكافئة، عنغيرالمنافسة

.العتيدمالذهاهو– مايجىحكومةدعمتهالذى – المصرفىالعملظلولكن. والتجارة

التىالصناعيةالمشروعاتإلقامةالحكومةأداةالماليةوالقروضالمصارفوكانت
منيعانىأنالصغيرالماللرأسقدر، بينماالمالرأسمنكبيرقدراستثمارتتطلب
ماوكثيرًا. كبيرةبفوائدالمصارفمناإلقتراضعلىواإلعتماد، التمويلفىالعجز
، ثمبالمعداتوتجهيزهمصنعإقامةعلىالمحدودرأسمالهاتنفقالصغيرةالشركاتكانت
الماللتقترضالمصارفإلى، فتلجأاإلنتاجفىالبدءأمامعقبةالتمويلمشكلةتقف
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يتراوح– عشرالتاسعالقرنأواخرفى – القروضعلىالفائدةسعروكان. لذلكالالزم
.سنويًا.% 8يتجاوزالالودائععلىالفائدةسعركانسنويًا، بينما% 18% - 12بين

، بعدالبنوكلدىمرهونةاإلنتاجيةمنشآتهاتجدالصغيرةالشركاتتلككانتماوكثيرًا
.تأسيسهامنواحدعام

الكبير،المالرأسموائدفتاتعلىالحياةتفضلالصغيرةاألموالرؤوسكانتولذلك
الصناعاتبها، وخاصةاإلشتغالعنالكبيرالمالرأسيعفالتىالمجاالتفىفتعمل

فولالساكى)، وصلصةوخاصة (، والحرير، والخمورالخزف: مثلالتقليديةاليابانية
لم– الزمنمرورمع –ولكن. األجنبيةالمنافسةعنبعيدةسلعمنذلكشابهالصويا، وما

فى، والتورطالمصارفبراثنبينالوقوعمنالتقليديةالصناعيةالمنشآتتلكتسلم
.االستدانة

الصناعىالمالرأسعن– الغالبفى – منفصًالالمصرفىالمالرأسكانحينوعلى
رأسالرأسمالية، مرتطورمراحلمنالمرحلةهذهشهدتالتىالبالدمنالكثيرفى

حركةالدولةبدأتفقد. اإلختالفتماممختلفةبظروفاليابانفىالصناعىالمال
لعددالحكومةسلمتهاأقدامها، حتىعلىتقفالجديدةالصناعةكادت، وماالتصنيع
معقولةمعدالتالكبرى، مقابلالمصارفتمثلالتىالخاصةالشركاتمنمحدود
منجديدةطبقةاليابانفىتظهرلمولذلك. للسدادمناسبة، وتسهيالتالبيعألسعار

المصرفىالمالرأستقويةالتطوراتتلكعلىترتب، ولكنالصناعيينالرأسماليين
.صناعيةرأسماليةإلى-جزئيًا –الربوى، وتحولهماالمالورأس

فىالصناعيينالرأسماليينمنمستقلةطبقةقيامإمكانيةدونالحيلولةظاهرةوتعكس
النضجبعدماتسمتالتى– المرحلةتلكفى – اليابانيةالرأسمالية، طبيعةاليابان

األموالرؤوسنفورسريكمنوهنا. الغربيةبالرأسماليةقورنتما، إذاوالضعف
، وخاصةالزراعىاالستثمارفىأرباحمنتحققهبماوإكتفائهاالصناعة، منالصغيرة

حينمضمونة، علىمجزيةأرباحًا– العصرذلكفى – يجلبكانالذىاألطيانتأجير
ريعمععائدهيتساوىالمخاطرة، والضروبمنضربًايعدالصناعةفىاالستثماركان

.المصرفىالمالرأسرحمةتحتالصغيرالمستثمريضعأنالزراعة، كما
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األجنبيةاالستثماراتدور
99

فرضهاالتىالعزلةقيودكسر، بعداليابانإلىطريقهاتشقاألجنبيةاالستثماراتبدأت
تلكوأخذت. الدوليةللتجارةموانيهابعضالبالد، وفتحعلىطوكوجاوانظام

دوالرًاالمليوننصفقيمتهبلغتقرضًاالباكفو، فعقدتالقروضشكلاالستثمارات
يوكوسوكافىالحديدمصانعإقامةعلىالقرضفرنسية، وأنفقماليةمؤسسةمعفضيًا

Yokosuka .العجزلمواجهةالقيمةمحدودةصغيرةأخرىقروضعقدالقرضهذاوتبع
.الباكفوميزانيةفى

المؤسساتبعضمع1870عامقرضًامايجىحكومةالشوجونية، عقدتسقوطوبعد
عمليةلتمويل% 9قدرهاسنويةإسترلينيًا، بفائدةجنيهًاالمليونبلغتاإلنجليزيةالمالية
أنمايجىحكومةلبثتماثم. يوكوهاماوميناءطوكيوبينربطحديدىخطأولإنشاء

الماليةاألعباءتحملهاعننتجت– سنواتبثالثذلكبعد –ماليةضائقةفىنفسهاوجدت
المالية،لندنبيوتبعضمعآخرقرضًا، فعقدتاإلقطاعنظامإلغاءعلىترتبتالتى
لتغطية– سنويًا% 7قدرهابفائدة –إسترلينيًاجنيهًاألفوأربعمائةالمليونقيمتهبلغت

.الجديدةالماليةإلتزاماتها

المشروعاتفىأموالهماألجانبالتجاربعضالخارجية، استثمرالتجارةحجمزيادةومع
االستثماراتتلكوشجع. اليابانىالمالرأسمعباإلشتراكمباشرة، أواليابانية، إما
االستثماراتحيالها، فملكتاليابانيةالحكومةإتخذتهالذىاإليجابىالموقفاألجنبية، ذلك

.ترددأوتهيبدونالمبادرةزماماألجنبية

تنفيذعلىبهلتستعيناألجنبىالمالرأسإلىلجأتاليابانية، فقدالحكومةأما
االستثماراتعلىاإلعتمادقرارأنغير. آخرسبيلأمامهايكنلممشروعاتها، ألنه

وقفحينفعلى. حولهالحاكمةاألوليجاركيةإختلفتسهًال، فقدقرارًايكنلماألجنبية

:التالىالمرجعمناألجنبيةباالستثماراتالخاصةالمعلوماتاستقينا99
Shibusawa Keizo: op. cit., pp. 224 – 29.

.اليابانيةالرسميةوالتقاريرالوثائقمنالعديدعلىالمؤلفإعتمدوقد
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األجنبية، عارضاالستثماراتأمامالبابفتحصففىشيجينوبووأوكوماايتوهيروبومى
تلكأماممصراعيهعلىالبابفتحيؤدىأنخشيةالسياسةتلكماسايوشىماتسوكاتا

ماتسوكاتاعارضلذلك. اليابانىاالقتصادعلىاألجنبيةالبالدسيطرةإلىاالستثمارات
.التضخملمواجهةاألجنبىالمالبرأسباالستعانةالخاص) 1877عام (أوكوماإقتراح

الحتىاألجنبىالمالبرأساالستعانةمبدأيعارضكاناليابانىالعامالرأىأنكما
شئونفىاألجنبىالتدخلإلىيؤدىقدالبالد، ممااقتصادياتفىالغربيةالدولتتحكم
.وتركيامصرفىحدثمانحوعلىالبالد

 –الصينيةالحرببإنقضاءإنقضتاألجنبيةاالستثماراتقبولفىالترددمرحلةولكن
، فأصبحاليابانفىالرأسمالىالتطورإيقاعسرعةزيادةمنعليهاترتباليابانية، وما

أمامالطريقالفضة، لتمهيدمنبدًال) 1897عام (اليابانيةللعملةأساسًاالذهب
السوقخارجالبقاءاليابانمصلحةمنليسبأنهبالقولذلكوبرر. األجنبيةاالستثمارات

قانونماتسوكاتاقدموعندما. اإلقنصاديةبالعزلةالتمسكعلىللنقد، واإلصرارالدولية
اليابانيةللعملةأساسًاالذهبإتخاذأنالوزراء، ذكرمجلسإلىKahei-hôanالعملة

، كماوالغرباليابانبيناالقتصاديةالروابطالغربية، ويدعمالعمالتمصاففىيضعها
علىوقفقد– عندئذ –اليابانىاالقتصادكان. للبالدالخارجيةةالتجارتطويرعلىيساعد
.األجنبيةالسيطرةمنالخوفعقدةاليابانية – الصينيةالحربإنتصارات، وبددتأقدامه

جديدقرضعقد– تامبنجاح –اليابانلمصلحةالمتكافئةغيرالمعاهداتتعديلتمماوبعد
جنيهًاماليينالعشرةقيمتهبلغت) 1899عام (اإلنجليزيةالماليةالبيوتبعضمع

الحديديةالسككلمشروعاتالالزمالمالرأس، لتغطية%4قدرهاسنويةإسترلينيًا، بفائدة
الماليةالسوقعجزوكان. اليابانية – الصينيةالحربأعقبالذىالصناعىوالتوسع
الحكومةدفعتالتىاألسبابأهم، منالمشروعاتتلكمالرأستغطيةعنالمحلية

.األجنبىالقرضذلكعقدإلىاليابانية

دونحال، ألنهاليابانفىالنقدىالنظامعلىكبيرأثراإلنجليزىالقرضلذلكوكان
عامالبالدمنهعانتالذىالكسادنتجةمتوقعةكانتالتىالذهبإحتياطىقيمةإنخفاض

رصيدقيمة، بلغت1898مايونهايةففى، الجفافوقتكالغيثالقرضهذا، فجاء1898
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كان1899أغسطسبنهاية، ولكنينمليونNippon Ginkô "62اليابانبنك "فىالذهب
إلىباإلضافة –الحكومةوعقدت. ينمليون103قيمتهالذهبمنرصيدالبنكلدى

.سنويًا% 5قدرها، بفائدةينمليون93قيمتها، بلغتآخرانقرضان– اإلنجليزىالقرض

الصناعىالبنك "اليابانيةالحكومة، أنشأتاألجنبىالمالرأسإلىالحاجةتزايدوأمام
.بينهااألجنبية، والتنسيقالقروضعقدمهمة"، لتسهيلNihon Kôgyô Ginkôاليابانى

الملكياتبضماناإلئتمانيةالتسهيالتبتقديميعنىمالىكجهازنشاطهبدأقدالبنكوكان
مهمتهاليابانية، فأصبحت – الصينيةالحرببعدوظيفتهغيرتالحكومةالمنقولة، ولكن

تحولالتىالضوابطوضعإلىاألجنبية، باإلضافةاإلستثماراتإجتذابعلىتقتصر
رأس، وسيطرةالوارداتقيمةاألسعار، وزيادةفىإرتفاع، وحدوثالتضخموقوع: دون

.خاصةالحديدوالسككعامةاليابانيةالصناعةعلىاألجنبىالمال

الذى، بالقدراألجنبىالمالرأساستيرادعمليةيراقبأنالبنكعلى، كانذلكولتحقيق
مواعيدهافىالديونأقساطسداديضمناليابانية، وأنالرأسماليةبمصالحيضرال

البنك "بدأوقد. اليابانيةالصناعةفىاألجنبىالمالرأستحكمدونيحولالمحددة، وأن
المصرفيينمننخبةالحكومةوإختارت، 1902عامنشاطهممارسة" اليابانىالصناعى
.البنكفىالكبرىالمناصبلشغلاألجنبيةاللغاتيتقنوناللذيناألكفاء

الوجهةوتوجيههااألجنبيةاإلستثماراتلخدمةأسس" اليابانىالصناعىالبنك "أنورغم
 –1903عامحتىمحدودًاظلالخارجيةالقروضحجم، فإناليابانىاالقتصادتخدمالتى
علىالطلبإزدادالحربنشبتعندماولكن– اليابانية – الروسيةالحربنشوبقبيل
إلى1903عامينمليون190منالخارجيةالقروضقيمة، فقفزتاألجنبىالمالرأس
حجمفىالهائلةالزيادةتلكوجاءت. 1911عامنهايةعندينمليونوسبعمائةبليون

–بذلك –القروضاليابانية، وأصبحت – الروسيةالحربنفقاتلتغطيةاألجنبيةالقروض
.اليابانفىاألجنبيةاإلستثماراتمن% 77تمثل

صورةفىاليابانبنكلدىأودعالقروضتلكمنكبيرًاجانبًابالذكر، أنوجدير
، ثم1903عامينمليون110بلغتقدالذهبإحتياطىقيمةوكانت. الذهبمنإحتياطى
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إحتياطىإرتفع، 1905عاموفى). الحربإندالععند (1904عاممليونًا68إلىنقصت
إلىالزيادةتلكوترجع. 1906عاممليونًا147قيمتهبلغتمليونًا، ثم115إلىالذهب

لمخاطرالتعرضمناليابانسلمتالفترة، وبذلكتلكفىعقدتالتىاألجنبيةالقروض
إعتمادها، بفضلمالىتضخممنعليهيترتبقدالنقد، وماسوقفىالينقيمةهبوط
.يومئذاليابانبريطانيا، حليفةمنمعظمهاجاءالتىاألجنبيةالقروضعلى

اليابانية، عقدتالروسيةالحربنفقاتلتغطيةعقدتالتىاألجنبيةالقروضجانبوإلى
.العمرانيةمشروعاتهاإلنجازبهاخاصةقروضًاوكيوتوويوكوهاماطوكيومدنبلديات

الماليةاألسواقفىللبيعسنداتهامنجانبًاالخاصةالشركاتبعضطرحتكما
وكان. كانساىحديدسككهوكايدو، وشركةحديدوسككفحمشركة: األوروبية، مثل

مننوعًايمثل– النحوهذاعلى –األوروبيةالماليةاألسواقفىالشركاتتلكسنداتبيع
أجنبيةإستثماراتصورةفى، األجلقصيرةقروضعقدتكذلك. األجلطويلةالقروض

.طوكيوكهرباءشركة: مثلاليابانيةالشركاتفى

والخاصة، وفىالمحليةالقروضتلكعقدفىهامًادورًااليابانىالصناعىالبنكلعبو
.األوروبيةالماليةاألسواقفىاليابانيةالشركاتسنداتتسويق

من% 44نحوأنمناألجنبىالمالرأسإلىالمستمرةالحاجةعلىأدلوال
أكبر (هونشوجزيرةإلىإتجهت– 1912حتى1902منالفترةفى –األجنبيةاإلستثمارات

منشوريا، وقروضجنوبحديدسككشركةسنداتفىوإستثمرتاليابان)، جزر
منشورياجنوبحديدسككشركةأسستفقد). اليابانأقامتهاالتى (الكوريةالحكومة

فىالشركةاليابانىالصناعىالبنكعاون، ثمينمليونمائتىقدرهبرأسمال1906عام
األسواقفىللبيعاإلسترلينية، طرحتالجنيهاتمنمليونًا14قيمتهابلغتسنداتتسويق
.األجنبيةالمالية

عقب –الصينوجنوبتايوانوشمالومنشورياكورياإلىنفوذهااليابانمدتوعندما
البنك (أعمال) اليابانأسستهالذى" (كوريابنك "ورث– اليابانية – الروسيةالحرب
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فىنشاطهما" للنقديوكوهامابنك"وكوريابنككوريا، ومارسفى) األولالوطنى
.والصينفورموزافىنشاطه) أيضًايابانىبنكوهو" (تايوانبنك "زاولمنشوريا، كما

اإلستراتيجيةالصناعات
إحتكارية،صناعةفهىفريد، طابعذات– مايجىعصرفى –اليابانيةالصناعةكانت
اإلستراتيجية، تلكبالصناعاتونعنى. الدولةلهيمنةمنهااإلستراتيجىالقطاعيخضع

خاصةأهميةذاتسلعًاتنتجالتىتلك، أوالحربىبالمجهودالصلةذاتالصناعات
المادىودعمهاوحمايتهاالحكومةبتشجيعتحظىثم، ومنالصادراتألسواقبالنسبة
.الخارجيةاألسواقفىاألخرىالبلدانبضائعمنافسةوجهفىالصمودتستطيعحتى

للشرطة،حديثقوى، ونظاموطنىجيشإقامةعلىجهودهامايجىحكومةأوقفتفقد
وإنتفاضاتالساموراىتمردحوادثفىممثلةالداخليةالتحدياتمواجهةتستطيعحتى

فىحدثماأن، وخاصةاألجنبىالتدخلخطرفىممثلةالخارجية، والتحدياتالفالحين
.العصرذلكحكامأذهانفىماثًالكانالصين

نظمتطوكوجاوا، فقدعصرأواخرفىوضعتقدالعسكريةاألداةتلكنواةوكانت
قواتهاساتسومامقاطعةأقامتحين، علىالفرنسىالنسقعلىحديثةعسكريةقوةالباكفو
، بينمااأللمانىالنسقعلىقواتهاKiiكىمقاطعةاإلنجليزى، ونظمتالنمطعلىالحديثة
العسكرىالنظام– األخرىالمقاطعاتبعضفى –الحديثةالعسكريةالقواتتبعت

قواتها، ووحدتاإلقطاعىالنظامإلسقاطالمختلفةالقطاعاتتحالفتوعندما. الهولندى
حين، على100الفرنسىالعسكرىالنظامإختارتالغاية، تلكتحقيقأجلمنالعسكرية

.حديثةأسسعلىالشرطةتنظيمأعيداإلنجليزى، كذلكالنهجتتبعالبحريةالقواتكانت

بالعتادتزويدهاتضمنالتىالماديةالمقوماتإلىتفتقركانتالعسكريةاألداةتلكأنغير
كانولذلك. الحديثالنقلونظامالحديثةالصناعاتخاللمنإالتتوفرالوالتىوالعدة، 

قضيةأنالملحة، وخاصةالعسكريةالحاجاتسدأجلمنللتصنيعخطةوضعمنالبد
الثقيلة،بالصناعاتاإلهتمامكانثمومن. مايجىعصرمطلعفىأساسيةكانتاألمن

100Ôkuma, ed.: Fifty Years of New Japan, vol I, pp. 201 – 2.
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صناعات– الحاكمللنظامبالنسبة –أصبحتالتى، الهندسية، والتعدينوالصناعات
.طوكوجاواعصرأواخرفىنواتهاإستراتيجية، بدأت

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

 –المدافعصناعةبدأتقدالمقاطعةتلكوكانت. 1852عامإنتاجهوبدأ1850عامالمدافع
 –الحديثةالحديدأفرانوأقيمت. سنواتبعشرالتاريخذلكقبل– الهولندىالطرازعلى

مصنعًاالباكفوأقامت)، كذلك1855عام (وميتو) 1853عام (ساتسومافى– ذلكبعد
عامساتسومافىالمدافعصبمصنعإنشاءفىالعملوإنتهى). 1853عام (للحديدحديثًا
عام (المصنعذلكإنتاجمنبالمدافعسفنستتجهيزمنالمقاطعةتلك، وتمكنت1854
عام (كانزاكىفىالمدافعلصبوآخرللحديدمصنعًاميتومقاطعةأقامتكذلك). 1857
فىالمقاطعةتلكنجحت1855عامالهولندى، وفىالنظاميتبعفيهمااإلنتاجكان) 1840
إلىالحاجةالهولندية، دونالهندسيةالكتبإلىبالرجوعالحديدلصهرحديثفرنإقامة

.األجانبمنبخبراءاالستعانة

.1861عامإنشائهمنللحديد، فرغتمصنعبناءفىالعملالباكفو، بدأتالعامنفسوفى
للحديد،الشهيرةيوكوسوكامصانعأقامتبخارية، كماسفينةببناءقامت1857عاموفى

بعد (1871عامإنجازهماالفرنسية، فتمالفنيةبالخبرة، باالستعانةالسفنلبناءوترسانة
للسلطةالعقد، فسلمهمابنصوصشيدهماالذىالفرنسىالمقاولوإلتزمالشوجونية)، سقوط

قبيلاليابانفىالحديثةاآلليةالصناعاتإدخالبدأوهكذا. 101)مايجىحكومة (الجديدة
.محضةإستراتيجيةبدوافعمايجىعصر

سالمةإلىتطمئنأنعليهاالباكفو، فكانمناإلتجاههذامايجىحكومةورثت
طريقعنالحربىللمجهودالالزموالعتادالمعداتالعسكرية، بتوفيرإستعدادتها

بالمغامرةتكفىالمتواضعةبصورةيتمالوطنىالمالرأستراكمكانولما. التصنيع
وتطويرتركيزمهمةعاتقهاعلىالحكومةأخذت، فقدالصناعاتتلكمثلفىبالدخول

101Tsuchiya: op. cit., pp. 181 – 82.
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الباكفو،أقامتهاالتىالحربيةالمصانععلىالحكومةوإستولت. الصناعىالنشاطذلك
.الثقيلةوالصناعاتالتعدينالتمجافىاالقتصادىالنشاطتتصدرفأصبحت

ترسانةبإسمالمعروفةطوكيوترسانةعلىالحكومة، استولتالمثالسبيلوعلى
مستوىلرفعاألجانبمنمدربين، واستخدمت1870عامSekiguchiسيكيجوتشى

زمنيةفترةفىالترسانةبتلكالمشتغليناليابانيينالعمالعندواإلنتاجيةالفنيةالكفاية
ترسانةوبدأت). Juho Kyoikujo (المدافعلصناعةخاصتدريبمركزأقيموجيزة، كما

الذىللحديدنجاساكىمصنعمنجلبتالتىاآلالتباستخدام1870عامعملهاأوساكا
للحديديوكوسوكابمصانعاألجانبالمدريبنعدد، وزيدقبلمنللباكفوملكًاكان

علىالمركزيةالحكومةاستولتكذلك. عليهماالحكومةاستيالءبعديوكوسوكاوترسانة
عام (نجاساكىترسانة: ، مثلللمقاطعاتملكًا– قبلمن –كانتالتىالسفنبناءترسانات

ايشيكاواجيما، وترسانةميتسوبيشىبيتإلى– بعدفيما – بيعتالتى) 1871
Ishikawajimaآلتالباكفو، وأخيرًاعليهااستحوزتميتو، ثملمقاطعةملكًاكانتالتى

الحكومةوأنشأت. الباكفوممتلكاتمنغيرهامعمايجىحكومةإلىالترسانةتلك
بتلكالصناعية، واستخدمتالمؤسساتلتلكالكوادرإلعدادوالفنيةالهندسيةالمدارس
إلتمامالخارجإلىالطالبمنالمبرزينأوفدت، كمااألجانبمنمعلمينالمدارس
.102الهامةالصناعاتلتلكالضروريةالمعارف، وتحصيلدراستهم

جميععلى، فاستولتالتعدينبصناعةيتصلفيماالدربنفسعلىالحكومةوسارت
للبيوتمنهاكبيرًاجانبًا، وباعتوالمقاطعاتالباكفولحسابتداركانتالتىالمناجم
إدارتها، حتىتحتالمناجمتلكمنعشرةنحوالحكومةوأبقت. لديهاالحظوةذاتالمالية

الحكومةواستخدمت. الخاصللقطاعبدورها، باعتهاأقدامهعلىإنتاجهاوقفإذا
.الهامةالصناعةتلكإنتاجيةزيادةعلىللعملاألجانبالخبراء

التىالحاكمة، الصفوةجهودبفضلكبيرةبسرعةوالمواصالتالنقلقطاعوتطور
السوقللبالد، وخدمةالوطنيةالمصالحبحمايةإلرتباطهالقطاعهذاعلىإهتمامهاركزت
خط (اليابانفىبناؤهيتمحديدىخطأولوكان. حركتهاوتنشيطنطاقهابتوسيعالوطنية

102Shibusawa: op. cit., pp. 305 – 8.
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القرضحصيلةمنومولتهبإنشائهالدولةحكوميًا، عنيتخطًا) يوكوهاما – طوكيو
كان، حتىنهايتهيبلغعشرالتاسعالقرنكادوما). إليهاإلشارةسبقتالذى (البريطانى

ولكن. القطاعذلكفىالحكومىالمالرأسحجميفوقالخاصالمالرأسحجم
.103الخاصالقطاعبيدتركتالتىالضيقةالحديديةكالسكبتأميمقامتالحكومة

تقريرًا– الحكوميةالحديديةالسكةمدير –INOUEاينووى، قدم1891عاميوليوففى
خطوطمضاعفةتقتضىالوطنيةالمصلحةأنإلىفيهالحديدية، ذهبالسكةتطويرحول

كانالبالد، ولماأنحاءجميعتغطيةسبيلتيسرفرعيةخطوطالحديدية، ببناءالسكك
رأسمنخفضة، فإنسكانيةكثافةذاتبمناطقيمرالمقترحةالجديدةالخطوطمنالكثير
السككتأميمضرورةرأىلذلك. الخطوطتلكمثلبإقامةيغامرلنالخاصالمال

.الحديديةالخطوطشبكةتوسيعسياسةفىالمضىالحكومةتستطيعالحديدية، حتى
):الدايت (النيابىالمجلسإلىبقانونينمشروعانالحكومة، قدمتاإلقتراحلهذاواستجابة

للشركاتالحكومةبشراءخاصالحديدية، واآلخرالسككشبكةبتوسيعخاصأحدهما
)،1892يونيو (األولالقانونعلىالدايتالحديدية، فوافقالسككقطاعفىالخاصة

التىاإلستراتيجيةالبالد، والضروراتظروفولكن. اآلخرالقانونمشروعوعطل
،منهمفرالأمرًاالحديديةالسككتأميماليابانية، جعلت – الروسيةالحربعننشأت
السككقطاعفىالخاصةللشركاتالحكومةبشراءالخاصالقانونمشروعفأجيز

.104لذلكالالزمالمالرأسلتوفيروطنىقرض)، وعقد1906مارس (الحديدية

الجدللنا، ويقدمالوطنىالمالرأسمصالحعلىاإلستراتيجيةاإلعتباراتتغلبتوهكذا
نموذجًا) ناكاسيدوخط (محدودةكثافةذاتجبليةبمنطقةحديدىخطبناءحولدارالذى

الخبراءإعترضاالقتصادية، فقدالمصالحعلىاإلستراتيجيةالمصالحلتغليب
االقتصادية، ولكنهالناحيةمنبنائهجدوىعدمبحجةالخطإنشاءعلىاالقتصاديون

.105اإلستراتيجيةلضرورتهالعسكريةالسلطاتمنبضغط– األمرنهايةفى – أنشئ

103Watarai Toshiharu: The Nationalization of Railways in Japan, New York 1914, pp. 57 –
62.
104Shibusawa: op. cit., pp. 382 – 85.
105Fifty Years of New Japan, vol I, p. 441.
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بالمواصالتيتعلق، فيمابوضوحيتردداإلستراتيجيةالمصالحتغليبصدىونجد
علىتأخذأنالخاصةالشركاتبعضإقترحتفعندما). والتلغرافاتالتليفونات (السلكية
)،1872أغسطس2 (ذلكعلىالدولةمجلسإعترض، والهاتفالبرقخطوطمدعاتقها
تلكعبرتتمأنالبدالتىالحكوميةاإلتصاالتسريةضمانبضرورةإعتراضهوبرر

أنيجب، ولذلكالخارجىبالعالماليابانيربطالسلكيةالمواصالتنظامأنالخطوط، كما
التى – الداخليةالهاتفيةالخدمةجعلفكرةطرحتوعندما. 106قحًاحكوميًامرفقًايكون
عاتقهاعلىالفكرة، وأخذتالحكومة)، رفضت1899 (خاصًاإستثمارًا – الجمهورتخدم
.107الهاتفيةالخدمةلتنظيملوائح– التالىالعامفى –للجمهور، وأصدرتالخدمةتلكتقديم

يتصلمالكلالحساسيةمنكبيرةدرجةعلىمايجىعصرفىاليابانحكامكانوهكذا
والمواصالتوالنقلالحربيةالصناعاتيضعواأنعلىاإلستراتيجية، فحرصوابالنواحى
الماليةاألعباءزيادةمنذلكعلىيترتبماورقابتها، رغمالدولةإدارةتحتالسلكية
أنعليهكانالذىالزراعةقطاععلىالضريبيةاألعباءالدولة، وزيادةعاتقعلىالملقاة
عنبمنأىاإلستراتيجيةالصناعاتبقاءيضمنونبذكوهم. الدولةتحديثنفقاتيتحمل

،واألجنبىالوطنىالمالرأسبيدالصناعاتتركعنتنشأأنيمكنالتىالضغوط
.والعسكرىالدفاعىنظامهمسالمةوضمنوا

الخاصللقطاعالدولةرعاية
–ذلكنقيضعلى –لنفسها، بلالصناعىاإلنتاجإحتكرتالحكومةأنيعنىالذلكولكن
بدأتها، فقامتالتىالصناعيةالمشروعاتمنالعديدالخاصالماللرأسالحكومةقدمت
المصانعملكيةنقل "لقانون، تطبيقًاالبيعطريقالخاصة، عنالشركاتإلىملكيتهابنقل

Kojo Harai-Sage Gaisoku "منأهدافهاالحكومةوحددت. 1880فبراير5فىالصادر
:فيهاجاءالتىالقانونذلكديباجةفى– الخاصللقطاع – مصانعهاعنالتنازلهذاوراء

106Watarai: op. cit., p. 75.
107Shibusawa: op. cit., pp. 394 – 95.
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،والنجاحالتنظيممنقدرًاحققتالصناعةلتشجيعالدولةأنشأتهاالتىالمصانعإن"
تحققبصورةإدراتهاليتولوا... للناسملكيتهاعنالتنازلإلىالدولةيدعو

".الربح

إلى– الحربيةالمصانععدا –مصانعهابيعإلىالحكومةدفعالذىالرئيسىالسببولكن
علىعبئًاتشكلجعلهاللخسارة، مماإدارتها، وتعرضهافىالفشلالخاصة، هوالشركات
الخاصةماتسوكاتاالوزيرسياسةمنجزءًاالتصرفهذاوكان. العامةالخزانة

فىالدولةإستثماراتبلغت1884 – 1868عامىبينففيما. االقتصادىباإلنكماش
مليونًا17قيمتهابلغتأرباحًاسوىعامًا27مدىعلىتحقق، لمينمليون32الصناعة

علىاإلقبال، كانللبيعوالمناجمالمصانعتلكطرحتعندماولذلك. ينألف173و
تلكبيعفكان. زهيدةبأسعارللبيعتعرضهاالحكومةجعلمحدودًا، مماشرائها

الحكومةسلوك، ولوالالخاصالماللرأسمستترةحكوميةمعونةبمثابةالمشروعات
عجزتالتىالمشروعاتتلكبإمتالكإهتمامًاالخاصالقطاعأبدىلماالمسلكهذا

المصانعتلكإشترتالتىالشركاتولكن. ورائهامنمجزيةأرباحتحقيقعنالحكومة
بطريقإليهاآلتالتىاألصولإلىاإلستثماراتمنقدرًاأضافتأنلبثتماوالمناجم

.الصناعيةإلمبراطوريتهانواةإلىالمشروعاتتلكالشراء، وحولت

شيناجاوالمصنعبيعهامنالصناعيةمشروعاتهابيعفىالحكومةتساهلعلىأدلوال
منسنواتعشربعدتبدأعامًا55مدىعلىأقساطعلىتدفعين79950بمبلغللزجاج
بيعوكذلك. ينألف350المصنعذلكعلىأنفقتالحكومةأنالشراء، رغمتاريخ

الفوستمائةمليونًاالدولةكلفتأنها، رغمينمليونبربعللنحاسآنىلمناجمالحكومة
الباقى، وتوزيعالثمنجملةمنينآالفلعشرةالمشترىسدادعلىالبيععقد، ونصين

.108الشراءتاريخمنسنواتخمسبعدتبدأعامًا24مدىعلىأقساطعلى

Iaissezالعملحريةمننوعًاالحكوميةالصناعيةالمشروعاتبيعسياسةحققتوقد

Faireفىالمضىتستطيعالالخاصةالصناعيةالمشروعاتأنايقنتالحكومة، ولكن

108 Hirschmeier, Johannes: the Origins of Enterpreneurship in Meiji Japan, Harvard Univ.
Press 1968, pp. 151 – 52.
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الحكوميةالمشروعاتبيعفىالتساهلكانوإذا. مساعدتهاتنالأندوننشاطهاممارسة
تشجيعبهقصدالصناعىالخاصللقطاعالمباشرةغيرالمعونةمننوعًايعد

والمعوناتالتشجيعمنالمزيدقدمتالحكومةالخاصة، فإنالوطنيةاإلستثمارات
بعضهاكانحينالدولة، علىمصالحتخدممعينةخطةوفقيسيربعضهاكانللصناعة
.الحديثةاليابانيةالصناعةروادمنحفنةمصالحيخدماآلخر

الحكومةحرصأهمهااليابانية، ولكنللصناعةالحكوميةالمساعدةأشكالوتعددت
السوقكانتفقد. إنتاجهامنكبيرجانببشراءالصناعاتتلكتدعيمعلىاليابانية
الصناعةتلككانتالقطنية، طالماالمنسوجاتصناعةإنتاجإمتصاصعلىقادرةاليابانية
.التقليديةللصناعاتبالنسبةالحالكانتاألجنبية، وكذلكالمنسوجاتمنافسةعلىقادرة
:والكيماوية، مثلالكهربيةللصناعاتبالنسبةاإلختالفتماميختلفكاناألمرولكن
الخاصةالمشروعاتكانتوالجلود، حيثوالزجاجوالورقوالطوباألسمنتصناعة

كانواالناسأنإنتاجها، وخاصةتصريفمشكلةمنتعانىالصناعاتبتلكالمشتغلة
أنمنأقلكانتإحتياجاتهمأن، كماقبلمنيعتادوهالمموادإستهالكعنيحجمون
منالكثيرلتنقذالحكومةمشتروات، وجاءتالصناعاتلتلكالكبيراإلنتاجتستوعب

.1895عامعلىالسابقةالحرجةالسنواتفى، وخاصةمحققإفالسمنالمشروعات
لسد، والورقالجيشإحتياجاتلتغطيةالجلودإنتاجمعظمشراءعلىالحكومةفأقبلت
العمرانية،لمشروعاتهاوالزجاجوالطوباإلدارية، واألسمنتاألجهزةحاجة

.والبطاطينالعسكريةالبزاتلصنعالصوفيةوالمنسوجات

إلىالمختلفةإحتياجاتهاتوريدمهمةإسنادفىالشوجونيةأثرمايجىحكومةوإقتفت
تحاولخيالية، ولمأرباحًايحققونبالمقاوالتالمشتغلينجعل، ممابعينهممقاولين

.حديثةصناعيةمشروعاتفىتستثمركانتطالمااألرباحلتلكحدًاتضعأنالحكومة
أساطين– الوقتنفسفى – الحكومة، هممعهمتتعاملاللذينالموردينكباروكان

.الحديثةاليابانيةالصناعة

Mitsuiالتجاريةميتسوىشركةتولتساتسوماثورةخاللففىكثيرة، ذلكعلىواألمثلة

Bussanمن% 60نحوعلىالشركةتلك، فحصلتالمؤنمنبحاجتهالجيشمدمهمة
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.بينهمافيماالعقودبقيةوفوجيتاأوكوراشركتاإقتسمتحينالتوريد، علىعقود
أن– ينألفمائةقدرهمالبرأس1878عامتأسستالتى – ميتسوىشركةواستطاعت

أوكوراشركتاحققت، كماذاتهالعامفىينالمليوننصفقيمتهابلغتأرباحًاتحقق
يزيدما– الجنودنقلإحتكرتالتى –ميتسوبيشىشركةوجنحت. باهظةأرباحًاوفوجيتا

مقدمةفىكانتالثالثالشركاتولكن. العامنفسفىينألفومائتىمليونعلى
التوريداتأرباحمنحققتهماالصناعة، واستخدمتفىأموالهاإستثمرتالتىالشركات

.الصناعىنشاطهاتوسيعفىالحكومية

،القطنونسجغزلصناعةتنلفلمالحكومية،بالمعونةتحظلمالخفيفةالصناعاتولكن
التىالمساعدات، وحتى1884عامبعدالحكومةمنماليةمساعداتأىالحريروصناعة

علىالدولةدوروإقتصر. القيمةضئيلةكانتالتاريخذلكعلىالسابقةالحقبةفىنالتها
أركانثبتاألجنبية، مماالمنسوجاتضدالوطنىالشعورالتقنية، وإثارةالمعرفةنشر
المعارضوكانت. الحكومةمعاونةإلىحاجةغيرفىالوطنية، وجعلهاالمنسوجاتسوق

أنالمنسوجاتلبثتالخفيفة، وماالصناعاتوترقيةتشجيعفىالدولةأداةواألسواق
.109األجنبيةاألسواقغزتالتىاليابانيةالسلعمقدمةفىأصبحت

والعمالالعمل
عنسواءمايجىحكومةسياسةبفضلالصناعىالنشاطأصابالذىالرواجأنغير

الحكومةتولى، فلموالعمالالعملحسابعلىالمباشر، تمغيرأوالمباشرالدعمطريق
علىالعمالعاناهالذىالجورعنوتغاضتوشروطهالعملظروفلتحسينإهتمامها

أنوجدتما، بعدوأنينهمشكواهمسماععنآذانها، وأصمتاألعمالأصحابأيدى
ذلككان، ولوتتحققأنيجب" قوميةضرورة "الوطنىالماللرأسالتراكمفرصةإتاحة
.اليابانيةالعاملةوالطبقةالعملحسابعلى

الوحدةحجمصغرمعينة، أبرزهابسماتالعصرذلكفىالعملظروفإتسمتوقد
عنيقلمايستخدماليابانيةالمصانعمن% 72كان1882عامففىالمصنع)،  (اإلنتاجية

109Ibid, pp. 158 – 59.
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التىالمصانعنسبةبلغتالقرننصفعلىيربوبماالتاريخذلكعامًال، وبعدعشرين
نسبةكانتكذلك. حينئذالمصانععددجملةمن% 92عامًالثالثينعنيقلماتستخدم
عشر،التاسعالقرننهايةفعند– ملحوظةبدرجة –ضئيلةالسكانإلىالصناعةعمال
منغالبيتهمبالمائة، وجاءتالواحدتتجاوزالالسكانإلىالصناعةعمالنسبةكانت
منزمالئهنوبينبينهنوالتمييزالمعاملةسوءمناألمرينيقاسينكنالالتىالنساء

عمالبينمنعاملة257.307– حينئذ –العامالتعددفبلغ. األجرحيثمنالرجال
بلغتالعامالتالنساءنسبةأنأى (عامًال422.019بـعددهمقدراللذينالصناعة

وكاد. 1900عاممصنعًا7284بـعددهاتقدرالتىبالمصانعيعملون%)، وكانوا61
.110غيرهندونالنساءعلىقاصرًايكونأنالنسيجبصناعةاالشتغال

،المصانعداخللإليواءأماكنلهمدائمة، فخصصتإقامةبالمصانعيقيمونالعمالوكان
األيامفىوخاصة –مصنعكلحولمشددةحراسةحقيرة، ووضعتأكواخمجردكانت
بأسالقدراستبقاءوروعى، الهربالعماليحاولالحتى– األجورصرفتعقبالتى
.منهبالفراريغامرون، والبالمصنعيرتبطونحتىأجورهممنبه

علىالحصول– التصنيعحركةبدايةفى –المصانعألصحابالشاغلالشغلكانفقد
نفوذإزدياد، النسيجصناعةفىالعاملةاأليدىنقصعلىوترتب. بهمواالحتفاظ، العمال

تحملوبذلك. العماليجمعونالعمالة، فكانوامقاولىدورلعبوااللذين" العمالرؤساء"
لذلك، وكانالعمالرؤساء، وحصةإقامتهمونفقاتالعمالأجورالنسيجمصانعأصحاب

أجلمناإلنتاجوتكلفةاألجوربيناألعمالأصحابيوازنحتىاألجورتدنىعلىأثره
)Yakuzaالبلطجية (منالعمالرؤساءغالبيةوكانت. األرباحمناألقصىالحدضمان
الشخصيةمصالحهممعتتناسبالتىالعملشروطعليهم، ويفرضونالعصاباتورجال

.111األعمالأصحابومصالح

الراميةأهدافهاعلىآثارمنالعمالأحوالسوءعلىيترتبقدمماالحكومةوخشيت
،وشروطهالعملظروفلتحسينالتدخلالقوى"، فحاولتالجيشوبناءاألمةإثراء "إلى

110UMEMURA: Agriculture and Labour Supply in Meiji Japan, pp. 281 – 2.
111SUMIYA MIKIO: The Developmentof Japanese Labour – Relations, Developing

Economies, Vol 4, No. 4, Dec. 1966, PP. 500 – 3.



حامدعباسرءوفمايجىعصرفىاليابانىالمجتمع

122www.RaoufAbbas.org

منبالرفضقوبلالمشروعأن، غير1900عامالصناعةبقانونمشروعًالذلكوقدمت
،1911عامحتىالنيابىالمجلسعلىطرحهالحكومة، فأرجأتاألعمالأصحابجانب

تدخلإعتبروا، اللذيناألعمالأصحابجانبمنعارمةمقاومة– المرةهذه – فلقى
، ألنوأبنائهاألببينالتدخلبمثابةالعملوصاحبالعاملبينالعالقةفىالحكومة
Kazokuعائلية "رابطة– رأيهمفى –العملوصاحبالعاملبينتجمعالتىالرابطة

Shugiأعلنتالحكومةأن، ورغمبهالعملتاريخ – صراحة –يحددلمالقانونأن"، رغم
.112الحياةقيدعلىيبقيهمللعمالاألجرمنأدنىحدضمانالقانونإصدارمنالغايةأن

مدتهامهلة، فحدداألعمالأصحابجانبراعى– 1911عام – القانونصدروعندما
األسبوعية،الراحةحقالعماليعطىالالقانونذلك، وكانلتطبيقهعامًاعشرخمسة
.عشرالسادسةسندوناألحداثاستخدامويبيح

جوتوإعترافمنذلكعلىأدلبالالإنسانية، واليتسمالتعدينقطاعفىالعملوكان
للعماليدفعالبأنه– بتاكاشيماالفحممناجمومديرمايجىعصرساسةأحد –شوجيرو
،اآلدميينإلىننظركماإليهمننظرأنيجبوال.. بشرًاليسوا "ألنهماإلطالقعلىأجورًا

واليومهمالجارحة، يعرفونوالطيورالضاريةالوحوششأنشأنهمحيواناتألنهم
الكساداآلخر، وأصابتلوالواحدفروا... أجورهمعلىحصلوا، فإذاغدهمفىيفكرون
.113"تاكاشيمامناجم

زيادة) والثمانيناتالسبعيناتفى (اليابانفىالكهربائيةاإلنارةإدخالعلىوترتب
ناجانوبمحافظةالحريرغزلبمصانعاليوميةالعملساعاتعدد، فكانالعملساعات

علىقاصرًافيهاالعملوكان (ساعة16أو15إلىيصل– المثالسبيلعلى –1890عام
النساءمن% 84حوالىأن– 1897عام –القطنغزلإلتحادتقريرفىوجاء). النساء

ريب، وال114المهنيةاإلصاباتومنالمهنةأمراضمنيعانونالغزلبصناعةالعامالت
أصحابمصالحيمثلالذى – القطنغزلإتحادبتقريروردتالتىالنسبةتلكأن

للتجنيدالمتقدمينمن% 92أعفىاليابانىالجيشكلها، ألنالحقيقةتمثلال– األعمال
112Yoshino: Japan's Managerial System, pp. 65 – 84.
113Mc. Master: The Takashima Mine, British Capital and Japanese Industrialization, pp. 236

– 37.
114Sumiya: op. cit., p. 86.
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أولئكالطبية، وكانالناحيةمنالعسكريةللخدمةلياقتهملعدم– العامنفسفى – بأوساكا
.واألمراضالتغذيةسوءمعاناتهمإلىيعودالصناعة، وذلكعمالمنالشبان

العملظروفبتحسينللمطالبةاإلضرابإلىالعماليلجأأنالطبيعىمنوكان
هذافىالسبققصبالتعدينعمالقانونًا)، وأحرزاإلضرابتحريمرغم (وشروطه

1880و1873و1870أعوامفىعارمةعماليةإضراباتتاكاشيمامناجم، فشهدتالمجال

من" العمالرؤساء "، ولعبالسلطاتبتدخلإنتهتاإلضراباتتلكجميع، ولكن1883و
لجأ، عندما1885عامالصناعةعمالبينإضرابأولووقع. فضهافىدورًا) البلطجية(

.أوضاعهمبتحسينللمطالبةاإلضرابإلىKôfuكوفومصانعبأحدالحريرغزلعمال
فىاألثرأبلغ– الخامسالفصلفىسنرىكما –والعمالالعملأحواللتردىكانكما

.السياسيةالحركةفىاإلشتراكىالتيارتغذيةالعمالية، وفىالحركةتطور

االقتصادىالنمو
عصرفىاقتصادىنمومناليابانحققتهمامدىعنيتساءلأنللقارئيعنوقد

شهدالذىالعصرذلكفىاليابانىاالقتصادببنيةلحقتالتىالتغيراتضوء، فىمايجى
االقتصادىالنموعلىنظرةبإلقاءالفصلهذانختتمأنرأيناالحديثة، لذلكالدولةبناء

.مايجىعصرفىلليابان

النموتقسيمعلىلليابان115االقتصادىالتطوردراسةفىالمتخصصونالباحثونيتفق
:مراحلثالثإلىاالقتصادى

االقتصادبناءوبداية) 1885 – 1868 (اإلنتقالفترةوتشمل: األولىالمرحلة1.
).1905 – 1886 (الحديث

).1952 – 1905 (الحديثاالقتصادىالبناءوتشمل: الثانيةالمرحلة2.

:الحركة، راجعهذهحولالتفاصيلمنللمزيد115
Ohkawa Kazushi & Rosovsky, H: A Century of Japanese Economie Growth, in (Lockwood,
ed.: The State and Economic Enterprise in Japan, Princeton Univ. Press 1970), pp. 47 – 92.
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الحرببعدالحديثاالقتصادىالبناءوإعادةاإلنتعاشوتشمل: الثالثةالمرحلة3.
.الحاضرالعصرإلىوتمتدالثانية

، ولذلكمايجىعصرضمنالثانيةالمرحلةمنسنواتوبضعاألولىالمرحلةوتدخل
بالدراسة،لهنتعرضالذىبالعصريتصلماحدودإهتمامنا، فىمنكبيربقدرستحظيان

.الحقةتاريخيةبحقبةإلتصالهااإلهتمامهذاإطارفىتدخلفالالثالثةالمرحلةأما

بدايةمع" قوميًاهدفًا "أصبحمنذالحديثاالقتصادىالنموفتمثلاألولىالمرحلةأما
أنإلىيشيرحقيقىدليلثمةوليس). 1905عام (عمليًاتحقيقهبدايةكانتحتىالعصر
الحاجاتسدحدودفىحتى، أوسريعبمعدليزيدكانللفردبالنسبةالحقيقىاإلنتاج

السبعيناتوفى. كبيرةبمعدالتيتزايدوالمالسكانأنكما– الستيناتخالل – الضرورية
بالزراعة، وقدمتيشتغلونالعملعلىالقادرينالسكانمن% 80 – 70بينيتراوحما

يقدرالقومىاإلنتاجمنالفردنصيب، وكانالقومىاإلنتاجمن% 65نحوالزراعة
.سنويًاينبعشرين

السلعىاإلنتاججملةمن% 30نحوالصناعىاإلنتاجقيمة، بلغتالسبعيناتأوائلوفى
:التالىالجدوليبينهمانحوعلىوزعت
%القيمةالسلعة%القيمةالسلعة

7.7األدوات27.7المسنوجات

5.2ومنتجاتهالورق41.9الغذائيةالمنتجات

5.9الرأسماليةالمعدات1.7المنزليةاألدوات

36والعطارةالعقاقير6.3والشموعالمصابيحزيت

عصرمطلعوفىالشوجونيةسقوطعقباليابانىاالقتصادمالمحاألرقامهذهحوتوض
علىيزيدمامنهالغذائيةوالمنتجاتالمنسوجاتتحتلتقليدىإنتاجهنا، فاإلنتاجمايجى

الرأسمالية،المعداتإنتاجقيمةفيه، وتتضاءلالسلعىاإلنتاجقيمةجملةمن% 70
الذىبالذاتاألرزكبيرًا، وعلىإعتمادًاالزراعةعلىيعتمدمتخلفبلد– عندئذ –فاليابان
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–معظمهافى –يدوية، وصناعاتهالزراعىاإلنتاجقيمةجملةمن% 63بنحوقيمتهقدرت
االقتصادإلىاإلنتقالظروفهيأتعواملثمةولكن. المحليةالسوقحاجةسدتستهدف
التقليدية،الصناعاتالزراعة، وتطويروتتجير، الزراعىاإلنتاجزيادة: بينهامنالحديث
تلكتدعمت، وقداإلقطاعىالعصرأواخرفىالحديثةالصناعاتبعضوإدخال

طريقعن– الثمانيناتمنتصفحتىالسبعيناتأوائلمن –اإلنتقالمرحلةفىاإلتجاهات
.الخارجىبالعالمواإلحتكاكالغربية، بالتقنيةالحديثة، واألخذالعلومإدخال

وإعتمدتاالقتصادية، األوضاعفىنسبىبثباتتتسم) 1876 – 1868 (الفترةوكانت
االستفادةوطرقبالموارديتعلقفيماالقديمالنظامعنورثتهاالتىاألصولعلىالحكومة
الموارداستغاللفىهامًادورًاالمحلىاإلنتاجوزيادةاألجنبيةالقروضلعبتبها، كما
.المتاحة

المالىوالمركزالنقدىالنظامعلىأثرها) 1881 – 1876 (المالىالتضخملسنواتوكان
إدخالعلىأثرمن) 1885 – 1881 (االقتصادىاإلنكماشلسنواتكانماللبالد، بقدر
 –االقتصادىاإلنكماشسياسةكانتفقد. اليابانىاالقتصادبنيةعلىاألساسيةالتغيرات

للنموالمالئمةالظروفلخلقوناجحةجريئةمحاولة– ماتسوكاتاالوزيرإتبعهاالتى
، فتملليابانبالنسبةملحةحيويةضرورةيمثل– عندئذ –كانالذى، الحديثاالقتصادى

بفضلالوطنىالمالرأسترشيدتمالنقدى، كماالنظامبهاإتسمالتىللفوضىحدوضع
البابفتحالمالية، وبذلكمواردهاالحكومةالنقدى، وأمنتللنظامتوفرتالتىالمرونة

.الحديثاالقتصادىالنموأمام

لدينا)، أصبح1905 – 1886 (المرحلةتلكفىالحديثاالقتصادبناءعمليةبدأتوعندما
االقتصادقاعدةالزراعةوكانت. حديثتقليدى، واآلخرأحدهما: اقتصاديانقطاعان

االقتصاددورفيهاكانالتىالمرحلةتلكفىخاصةبأهميةتحظىالتقليدى، وظلت
لمثالغربمناإلنتاجتنظيموطرقالتقنيةإقتباسفىمحدودًا، وتمثلدورًاالحديث

التقليدىالقطاعينبينالتمييزكانوإن. إلخ... المالية، والمؤسسات، والمصانعآلالتا
كاناما، وكثيرًاالبعضبعضهماإلىيستندانكانا، فقدبمكانالصعوبةمنوالحديث
فىبينهمااإللتقاءوكان. واحداقتصادىنظامإلىاإلنتماءرابطةبينهما، وتجمعيتشابكان
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التقنيةمستحدثاتمننسبيةاستفادةاستفادتالتىالتقليديةالريفيةالصناعاترحاب
التىالحدوداإلنتاجية، وفىالوحداتحجمأواإلنتاجعالقاتمنتغيرأندونالغربية
.التصنيعسياسةأوجدتهاالتىالجديدةالظروفظلفىالسوقلتحدياتاستجابةتشكل

السياسة، وكانتالخامالموادوإنتاجالغذائيةالموادإنتاجالمرحلة، تضاعفتلكوخالل
الرائدة، ورعايتهاالصناعيةللمشروعاتالدولة، وتبنىالتصنيعوسياسةالزراعية
نسبةالمرحلة، فزادتتلكفىاالقتصادىالنموإطراد، وراءالخاصللقطاعوحمايتها
يعادلماأى (1905عام% 2.4إلى1885عام% 1.2منالقومىاإلنتاجإجمالى

إلى1885عام.- % 3منالقومىالدخلإجمالىمنالفردنصيبالضعف)، وزاد
االقتصادىالنموبدايةعندعليهكانماأضعافأربعةيعادلماأى (1905عام% 1.3

.116الحديث

–9051عامتلتالتىالمرحلةفى –االقتصادىالنمومعدالتزيادةفىالفضلولكن
شكلإتخذتوالتى، مايجىحكومةإنتهجتهاالتىاإلمبرياليةالسياسةإلىيرجع

منتجاتلتصريفمالئمةخارجيةسوق، لخلقوالصينكورياحسابعلىالتوسع
.اليابانىالمالرأسأمامالسريعالنموفرصةالحديثة، وإتاحةاليابانيةالصناعة

فىالتورطإلىاليابانجرت، التىالجيرانحسابعلىالتوسعسياسةأنريبوال
والتى، العشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرنمناألخيرةالسنواتفىحربين

،الحديثاليابانىاالقتصادوتنميةالوطنىالمالرأسونموالتصنيعبحركةإرتبطت
.اليابانىالمجتمععلىآثارهاالسياسة، وتقتفىتلكفيهانعالجوقفةمناتستحق

116Ibid, pp. 91 – 2.
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الخارجىالتوسع - الرابعالفصل
جيرانها،حسابعلىالخارجىالتوسعإلىاليابانبحاجةالخاصةاألفكارجذورتمتد

.طوكوجاواعصرمناألخيرةالسنواتاآلسيوية، إلىالقارةعلىإمبراطوريةوبناء
الوطنىالمفكر – Yoshida Shoinشوانيوشيدالسانعلىاألفكارتلكوترددت

اللذينالرجالعلىبالغأثرلفكرهكانالذى – تشوشومقاطعةفىظهرالذىالمتطرف
بحاجةاليابانأنيوشيدافرأى. المقاطعةتلكأبناءمنمايجىنظامصنعفىشاركوا

جزيرة، وشبهسخالين، وجزيرةالكوريلجزرتضمآسيويةإمبراطوريةبناءإلىماسة
.117وفروموزاسيبريا، ومنشوريا، وكوريا، شرقمناطقكمتشكا، وبعض

إلىيرجعمايجىعصرفى –اإلمبريالىالتوسعإستراتيجيةإطاروضعفىالفضلولكن
المناصبمنالعديدتقلدالذى)، Yamagata Aritomo) 1838 – 1922أريتوموياماجاتا
رئيسًاللداخلية، ثم، ووزيرًاالجيشأركانلهيئةللحربية، ورئيسًاوزيرًافكان: الهامة

الراميةاألفكارعارضياماجاتاأنورغم. اإلمبراطورىالبالطلمجلسللوزراء، فرئيسًا
مغامراتفىالتورطمغبةمنوحذر– مايجىعصربدايةفى – الخارجىالتوسعإلى

.الخارجىالتوسعإستراتيجية– الثمانيناتمنتصففى – وضعأنهعسكرية، إال

اليابانأنمنيقينعلىالوزراءومجلسالعسكريونكان، حتى1890عاميحلكادوما
محفلإلىاإلنضمامعلىالقدرةلديهاتوفرتإذااستقاللها، إالعلىالمحافظةتستطيعال

عاموبحلول. آسيافىوإمتيازاتمطالبعلىالحصولإلىتسعىالتىالكبرىالدول
موضعاإلستراتيجيةاألهميةذاتآسياأراضىعلىاالستيالءفىالرغبة، أصبحت1894
الهدف، أصبحالصينمعالحربنشبتوعندما. والعسكريينالوزراءمجلسإهتمام

كوريا،استقالل، وضمانتونجلياوجزيرةشبهعلىاالستيالء: للياباناإلستراتيجى
المؤديةالبحريةالطرقفىالبريطانىاألسطولمنهايتحكمبحريةقاعدةفورموزاوإتخاذ

.اليابانإلىتؤدىالتى، وتلكالصينسواحلإلى

117Mc. Laren, Walter: A Political History of Japan During the Meiji Period, London 1916,
pp. 227 – 30.
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الدوافعأمامقليًال، نتوقفالخارجىالتوسعسياسةتفاصيلفىندخلأنقبلولكن
فىياماجاتاحددهااإلمبريالية، كماصوباليابانيةالسياسةوجهتالتىاإلستراتيجية

.1890118عام، واألخرى1886عامأحدهما: الوزراءمجلسإلىبهماتقدممذكرتين

آسياشرقفىاإلنجليزى – الروسىالتنافسأنإلىياماجاتا، أشاراألولىالوثيقةففى
الدولتينأن، وخاصةسنواتبضعبعدالمنطقةفىاإلضطراباتزيادةإلىيؤدىسوف
فوضعت: إستراتيجيةمزايامنهمالكليحققبماالعسكريةومراكزهماتجارتهماطورتا
خطبناءخطةروسياالهادى، ووضعتالمحيط –كنداحديدسككخطبناءخطةإنجلترا
تأخذأن– رأيهفى –اليابانعلىكانالمحيط، ولذلكصوبويتجهسيبريايخترقحديدى
المحيطإلىالروسيةالحديديةالسككوصوللمواجهةعسكريًاوتتأهب. الجدمأخذاألمر

فرضإلىعندئذسيسعونالروسألن– 1911عامذلكيتمأنمقدرًاوكان –الهادى
الروسأنالتاريخمننعلمونحن: "بقولهالحكومةياماجاتاوحذر. آسياعلىسيطرتهم

".عليهالعزمعقدوامايحققواحتىقناةلهمتلينالأمرًاحزمواإذا

القوةمندرجةعلىاليابانتكونأنوبريطانيا، يجبروسيابينالحربتنشبوعندما
أحدإلىتنضمالحياد، أوعلىفتبقى: مصالحهايالئمماتقررأنمنتمكنهاالعسكرية
تسلمللغزو، فلنكورياتعرضتإذاأنهياماجاتاورأى. اآلخرضدالمتنازعينالطرفين

بالصينترتبطالمستقلةكدولةبكوريااإلحتفاظإلىتهدفسياستنا"و. الخطرمناليابان
بهتتمتعمابإحتاللها"، ألناألوروبيةالدولمنأىقيامدونالتبعية، والحيلولةبروابط

منيمكنهالذىالقوةمركزفىيحتلهامنيجعلجغرافىموقعمنكورياجزيرةشبه
.اليابانيةاألراضىسالمةآسيا، وتهديدشرقفىالتحكم

فى –يجبالاليابان، فإنالتابعالبلدمعاملةكوريامعاملةعلىتصرالصينكانتولما
Tien Tsinتسنتيينمعاهدةبخرقالصينقامتإذاالصمتتلزمأن– ياماجاتارأى

أناستطاعتالكبرى، إذاالدولحذوتحذوالصينأننظنأنالخطأمن"و). 1885عام(
آسياشرقفىاإلضطراباتمنالمزيدستثير– عندئذ –قويًا، ألنهاعصريًاجيشًاتبنى

118Hackett, R. F.: Yamagata Aritomo in the Rise of Modern Japan 1838 – 1922, Harvard
Univ. Press 1960, pp. 20 – 29.
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االستعدادأهبةعلىاليابانتكونأنيجبواإلنجليز"، لذلكالروسيفعلهمايفوقبقدر
.الطوارئلمواجهة

نفسها، العنالدفاعتستطيعالأمةأنياماجاتا)، أكد1890نوفمبر (الثانيةالوثيقةوفى
استقاللها،علىتحافظأناليابانأرادتفإذا. األخرىاألمممصاففىتقفأنبهايجدر
استعدادأتمعلىتكونأنوعليها. األوانفواتقبلالوطنىللدفاعخطةتضعأنعليها
اآلخرحدودها، وأمافهواألولالخط، أماالمصالحالسيادة، وخطخط: خطينعنللدفاع
فإذا). "تعبيرهحدعلى (السيادةخطتالمسالتىالمناطقجيرانها، أوأراضىعبرفيمر
نخطوأنالكبرى، البداألممبينموضعًاألنفسنانجدمستقلة، وأنأمةنظلأنرأينا

، والأفضلوضعفىدائمًاالقومية، لنكونمصالحناخطعنالدفاعنحوواسعةخطوة
هوالحقيقىمصالحنا، ... وخطعنهالحدود)، ندافع (السيادةخطوراءقابعيننظل

".كوريا

حساباآلسيوية، علىالقارةفىللتوسعاإلستراتيجيةاألهميةعلىياماجاتاركزوهكذا
فىتجدهبل. الياباناستقاللعنالدفاعيستلزمها" أمنضرورة "بإعتبارهاليابانجارات
، وأنهااليابانىللتوسعالطبيعىالمجالهىمنشورياأنيؤكد) 1915عام (أيامهأواخر

فىآسيا، والتوسعيسكنواأنالبداليابانيين، ألنلليابانبالنسبةالحياةشريانتعد
بقاء، ويضمنلآلسويينالحمايةيوفر "، كمااليابانفىالسكانمشكلةيحلمنشوريا
الخارجىللتوسعالتخطيطبدأقدياماجاتايكونوبذلك". جنبإلىجنبًاواليابانالصين

أطماعإشباععنالتعبيربوإنتهىاإلستراتيجية، اليابانظروفتمليهاأمنكضرورة
.لذاتهيطلبهدفًاالخارجىالتوسعجعلالذىجيرانهاأراضىفىبالده

 –Fukuzawa Yukichi) 1835يوكيتشىفوكوزاواالشهيراليابانىالمفكرلناويقدم
الرسمية،غيرالنظروجهة، يعكساإلمبريالىالتوسعلسياسةآخرتبرير119)1901

فى – آسياشرقبالدإلىينظرفوكوزاوابدأوقد. السياسةلتلكالمثقفينرؤيةويصور
بعضهاتجاربمنتتعلمأنيجب "األممأنمثالية، فرأىنظرة– مايجىعصرمطلع

119Fukuzawa Yukichi: Autobiography, Trans – Eiichi Kiyooka, New York, Columbia Univ.
Press 1966.
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فىالبعضبعضهامعتتعاون، وأنالبعضبعضهارفاهيةأجلمنتصلى، وأنالبعض
السبعيناتفى –المثاليةأفكارهمنغيرفوكوزاواولكن". واإلنسانيةالطبيعةقوانينإطار

آسيا، وفسرفىجديدمنعضالتهاتستعرضالغربيةاإلمبرياليةرأىعندما– والثمانينات
منمستمدةالدوليةالعالقاتتحكمالتىالمبادئبأن، فآمنداروننظريةضوءعلىذلك

دأب– رأيهفى –، وذلكبالضعيفالقوىيفتك"، حيثJakuniku Kyôshokuالغابقانون
الغربعالقةفىورأى. والثروةالقوةإمتالكأجلمنالدولتتصارعالبشرية، حيث

.واستغالًالوإمتهانًاتخلفًا، يزيدهالمتخلفالشرقرقبةعلىمسلطًاسيفًابالشرق

العسكريةقوتهاتبنىأناليابانعلىالواجبمنأن– 1881عام –فوكوزاوارأىلذلك
اإلصالحاتإدخالعلىاألسيوياتجاراتهاتشجعبالعنف"، وأنالعنفتواجهحتى"

وبذلك. الصينوخاصةاآلسيويةالدولمعالتحالفعنبعيدًاتظلأنالمختلفة، على
قلبنحوتتجه، ألنهاالغربعدوانمواجهةفىالشرقحمىحامىمركزاليابانتحتل

.الغربمعالمساواةقدمعلىالحديثة، لتقفالحضارة

الشرقحمايةفىاليابانلدورأساسًاوالوئامالتراضىيكونأنيرىالفوكوزاواولكن
لفرضاألمثلاألسلوبيمثالنواإلرغامالقهربأنإنطباعًايعطينا، بلالغربسطوةمن

جاربالحجارة، وبجانبهشيدبيتًايسكنبمنمثًاليضرب، إذالشرقعلىاليابانزعامة
للبيتمالصقًابيتهبقىماالحريقأخطارمناألوليسلم، فالالخشبمنبيتًايسكن

ذلكعلىيرغمهأناألولحقمنالحجر، كانمنبيتبإتخاذالجاريقملم، فإذاالخشبى
منلنا، كانالمجاورةالبالدبإحدىأزمةنشبتفإذا: ".. قائًالفوكوزاوابالقوة، ويستطرد

لخطرإتقاءألهلها، ولكنكرهًاأوفيهاطمعًاالجارة، التلكأراضىنغزوأنحقنا
".إليهااألزمةلهيبإمتدإذابالدنالهتتعرضقدالذىالحريق

تفرضهاالخارجىالتوسعسياسةبأنالقولفىياماجاتامعفوكوزاواإتفقوهكذا
ضرورةإلىصراحةالغربية، فيشيراإلمبرياليةأخطارضداليابانتأمينضرورة
الغرباءجاءفإذا... "الكبرىالدولبهاتقومالصينلتقسيممحاولةأىفىاليابانإشتراك
نجدهلذلك". فيهغرفةعلىنحصلأنحقنامن، كانالخشبىجارنابيتفىفأقاموا
أنفيهيعتبر) 1894يوليو29 (اليابانية – الصينيةالحربإندالععشيةمقاًاليكتب
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فهىالحضارة، مسيرةيعوقآخرالحضارة، وبلدلتطويريسعىبلدبيننشبتقدالحرب
الحضارةأجلمنمقدسةحربولكنها... بلدينأوشعبينبينحربًاليست– "رأيهفى–

120"والتقدم

الكوريةالمسألة
إلىأشرنا، عندمامايجىعصرمطلعفىكوريابغزوالمطالبةموجةإلىألمحناأنسبق
ففى. لغزوهامبررًااليابانمنهاكوريا، تتخذمعأزمةإختالقإلىالراميةسايجوخطة

لهاالكورى، فتصدتKanghwaكانجهواخليجيابانيةسفينةإقتحمت، 1875أغسطس
الحادثذلكمناليابانوإتخذت. النيرانعليهاوأطلقتالكوريةالسواحلحراسةقوات
التهديدتأثيرمعها، تحتوتجاريةدبلوماسيةعالقاتإقامةعلىكورياإلرغاممبررًا

كورياوقعت) 1876فبراير (الحادثذلكمنشهورستةوبعد. العسكرىالردعباستخدام
الدولمعواليابانالصينوقعتهاالتىبتلك، شبيهةاليابانمعمتكافئةغيرمعاهدة

وإعتبرت. اليابانيةالتجارةأمامكوريةموانىثالثفتحعلىفيهاالغربية، وافقت
.توابعهامنتعدهاكانتالصينأنمستقًال، رغمبلدًاكورياالمعاهدة

موانيهافتحعلىاألمريكيةالمتحدةالوالياتأرغمتهاأنبعداليابانفىحدثوكما
دارتداخليةصراعات– اليابانمعالمعاهدةتوقيعبعد –كورياالدولية، شهدتللتجارة
فىباليابانباإلقتداءطالبوااللذين –اإلصالحوأنصارجهةمنالمحافظينبينرحاها
.أخرىجهةمن – التحديثتجربة

،لليابانيينالعداءطابعإتخذتالكورية، المالكةاألسرةضدثورة، قامت1882عاموفى
، وحملواالحديثالكورىالجيشتدريبفىاليابانيينالضباطاستخدامعلىالثوارفإحتج
محصولجمعوااألسعار، ألنهموإرتفاعباألسواقاألرزنقصمسئوليةاليابانيينالتجار
المفوضيةهاجمواالثوار، اللذينزحفأمامالفرارإلىالملكوإضطر. الكورىاألرز

، عندماجنسياتهمإختالفعلىلألجانبمعاديةحركةإلىالثورةاليابانية، وتحولت
Taeجونونتاىاألميريتزعمهاكانالتىالمحافظةالعناصرقيادتهابزمامأمسكت

120Goodman, ed.: Imperial Japan and Asia, A Re – assessment, New York 1967, pp. 19 – 20.
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Wongunفىاألمورلتضع– المالكةاألسرةلطلبتلبية –تتدخلالصينجعل، مما
.نصابها

على– ياماجاتارأسهموعلى –اليابانيةالحكومةداخلالخارجىالتوسعأنصاروحرص
كوريا،إلىعسكريةقوةكوريا، فأرسلتفىإقليميةمكاسبلتحقيقالفرصةإنتهاز
اليابانيونالثورة، وقنعأخمدتقدالصينيةالقواتكانتأنبعدوصلتولكنها

أعطتاألحداثتلكولكن. الكوريةالحكومةمنعليهاحصلواالتىبالتعويضات
مرتقبلصدام، تحسبًاالجيشاستعداداتلزيادةبهايتذرعونحجةاليابانيينالعسكريين

عشرمدىعلىوعدتهالجيشعددلزيادةخطةفوضعت. كورياحولالصينمع
القتالية، وبدأتقدرتهالزيادةخطةالبحريةوضعت، كما1885عامتنفيذها، بدأسنوات

.1882عاممنإعتبارًاتتزايد– الموازنةفى –مخصصاتها

لدعاةتأييدهمكوريا، فمنحوافىاليابانيةالمصالححمايةعلىالعزماليابانماحكوعقد
وباكKim Ok-Kyunكيونأوككيميتزعمهمكانكوريا، اللذينفىوالتحديثاإلصالح

.Pak Yong-hyoهيويونج

العسكرىللوجودنتيجة– 1882أحداثبعد –قوةكوريافىالصينىالنفوذوإزداد
القيامعلىالكوريينمناإلصالحدعاةتحريضإلىاليابانييندفع، مماهناكالصينى
، وقدمتلصالحهماألوضاع)، لتغيير1884ديسمبر (المحافظةالحكومةضدبإنقالب

منتمكنتالصينيةالقواتأن، غيروباكلكيمالدعم– سيئولفى –اليابانيةالمفوضية
اإلنقالبقادةبصحبةالفرارإلىاليابانىالمفوضالوزيروإضطر، اإلنقالبإحباط

.الفاشل

كوريا،فىالحكمنظامعلىالتآمرفىدبلوماسييهاتورطاليابانيةالحكومةوتجاهلت
الحكومةلمطالبة– الخارجيةوزيرInoueاينووىرأسها –سيئولإلىبعثةفأوفدت
منالحادثعلىترتبعمالليابانماليةتعويضات، ودفعرسمىإعتذاربتقديمالكورية
كورياضدحازمموقفبإتخاذيطالباليابانىالعامالرأى، كانالوقتنفسوفى. أضرار

،قيادتهتحتالمتطوعينمنجيشًاينظم– الليبرالىالتيارزعيم –ايتاجاكى، وبدأوالصين
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ألقتاليابانيةالحكومةالكورية، ولكنالسياسيةالقياداتإلغتيالفرقةآخروننظمبينما
.121أعضائهاعلىالقبض

حلحكومتهاآثرت، فقدالحرببشنلهايسمحالمركزفى– عندئذ –اليابانكانتولما
،الطرفينبينمعاهدةبإبرامإنتهت، الصينمعمفاوضاتفىسلميًا، ودخلتالمشكلة
،العسكريينالخبراءذلكفىبماكوريامنوالصينيةاليابانيةالقواتإنسحابعلىنصت

إلىالمسلحةقواتهاإرسالإعتزامهاحالةفىاألخرىتخطربأندولةكلوتعهدت
.كوريا

والتجارالصينيونالتجارمؤقتة، ومارسبصفةكوريافىاألموراستقرتوهكذا
إحتكرالكورى، فقدالشعبمعاناةزيادةإلىأدىالذىكوريافىنشاطهماليابانيون
المنزليةواألدواتكالمنسوجاتالمصنعةالسلعاألرز، واستيرادتجارةاليابانيون
من – إضطرابات، ووقوعالناسبينوالتذمرالسخطروحتفشىذلكعنونتج. وغيرها

.1884عامأحداثتلتالتىالعشرالسنواتمدىعلى– آلخرحين

:بإسمعرفتدينيةجمعيةشعبيةإزديادإلىالكوريةالجماهيربينالسخطإختماروأدى
لألجانببعدائهامعروفةكانت) الشرقيةالتعاليمجمعية" ("Tong hakهاكتونججمعية"

األجنبيةاألطماعمنكورياإنقاذهدفهاأنالجمعيةتلكخاصة، وأعلنتواليابانيينعامة
إنتفاضاتهاكتونججمعية، نظمت1894عاموفى. الفقراءأحوالتحسينعلىوالعمل
–واسعنطاقعلى –المعدمونالفالحونفيهاالبالد، ساهممنالجنوبيةالمناطقفىشعبية
الحكومةكانتالفادحة، ولمابالضرائبالحقوهمالذينالدولةموظفىمنألنفسهملينتقموا
أتيحت، وبذلكالصينمنالعونطلبت، فقداإلنتفاضاتتلكإخمادعنعاجزةالكورية
لتحقيقإقتنصوهاذهبية، فرصةاليابانيةالحكومةداخلالخارجىالتوسعألنصار

.التوسعيةأحالمهم

:كوريا، راجعفىاليابانيةوالسياساتاألطماعحولالتفاصيلمنللمزيد121
Conroy, Hilary: The Japanese Seizure of Korea 1808 – 1910, New York 1960.



حامدعباسرءوفمايجىعصرفىاليابانىالمجتمع

134www.RaoufAbbas.org

اليابانية – الصينيةالحرب
122

ثورةعلىللقضاءالصينيةبالقواتالكوريةالحكومةاستنجادنبأاليابانيةالخارجيةتلقت
التىالبرقيات)، وأكملت1894يونيو4 (سيئولفىاليابانىباألعمالالقائممنهاكتونج

، تفاصيلبكينفىاليابانية، والمفوضيةتسنتيينفىاليابانيةالقنصليةمنجاءت
المفوضالوزيرأخطر) يونيو7 (أيامثالثةوبعد. الصينيةالعسكريةاالستعدادات

لطلبتلبيةكورياإلىعسكريةقواتإرسالتعتزمبالدهبأناليابانيةالخارجيةالصينى
.الكوريةالحكومة

المفوضالوزيرإلىاليابانيةالخارجيةالرسمية، أبرقتالمعلوماتتلكتجمعوبمجرد
إلىعسكريةقواتإرسالتزمعبالدهأنالصينيةالخارجيةبإبالغ، تأمرهبكينلدى

وحاولت. 1885عامالمبرمةاليابانية – الصينيةاإلتفاقيةمنالثالثةللمادةكوريا، تطبيقًا
الدولمنالوساطةطلبطريقعنالمرتقبالصدامتمنعأن– عبثًا –الصينيةالحكومة

مشتركةيابانية – صينيةلجنةإرسال– اليابانيةالوزارةرئيس – إيتووإقترحالكبرى، 
إليهالحاجةإنتفاءبحجةالصينىالجانبمنبالرفضقوبلاإلقتراحأنكوريا، غيرإلى
تسويةبمجردتنسحبسوفالصينيةالقوات، وأنهاكتونجثورةإحباطتممابعد

يتطلبكورياباستقاللإعترافهاأنإلىاليابانأنظارالصينيةالحكومةولفتت. األمر
الداخليةالشئونفىخارجىتدخلالكورية، دونللحكومةالداخليةاإلصالحاتأمرترك

.لكوريا

الحكومةكوريا، قررتفىاليابانمعمشتركبعملالقياملفكرةالصينرفضوإزاء
.هناكمنقواتهاتسحبلنبأنهاالصينيةالحكومة، وأخطرتبالعملتنفردأناليابانية

باإلنسحاباليابانيونيقومأنوإقترحطوكيو، لدىالمفوضالروسىالوزيرتدخلعندئذ
فىوجودهاعلىيترتبقدمامسئوليةاليابانتحملت، وإالالصينيينإنسحابمقابلفى

:همامصدرينعلىالحربهذهدراسةفىإعتمدنا122
TAKEUCHI Tatsuji: War and Diplomacy in the Japanese Empire, New York 1935.
YANAGA Chitoshi: Japan Since Perry, Connecticut 1966.
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إنجترا،وساطةرفضتإلتفاتًا، كماالمقنعالتهديدهذااليابانيةالحكومةتعركوريا، ولم
.السالحلتحكيمالعدةتعدوأخذت

كافةتمثلعسكريةفرقةوبصحبتهسيئولإلىالمفوضاليابانىالوزيريونيو، وصلففى
الشهر، وأثناءذلكمنوالعشرينالسادسفىكورياملك، واستقبلهاليابانىالجيشأسلحة

، وأنالكوريينالموظفينإختصاصاتيحددأنالملكمناليابانىالوزيرالمقابلة، طلب
القضائية،العدالة، وضمانالموظفينتعيينعندالكفاءةبمبدأالكوريةالحكومةتأخذ

، وأكدحديثتعليمىنظاموالشرطة، وإقامةالجيش، وإصالحالمالىالنظاموإصالح
.كوريافىوجودللصينيينبقى، ماتتمأنيمكنالاإلصالحاتتلكأنللملكالوزير

بينالمبرمةالمعاهدةإلغاء– اليابانىالضغطتحت –كورياملك، أعلنبأيامذلكوبعد
.بالدهمنالصينيةالقواتطرداليابانيينمن، وطلبوالصينبالده

غمارخوضعلىبقدرتهايعتقدون، والباليابانيستهينونالصينحكامظلذلكورغم
مضطربة،كانتاليابانفىالداخليةاألحوالأنكوريا، وخاصةأجلمنحرب

بسببمراتثالث) الدايت (النيابىالمجلستحلأناليابانيةالحكومةوإضطرت
فىجادةليستاليابانأنالصينساسةوإعتقدلمشروعاتها، السياسيةالمعارضة

.ممزقةداخليةبجبهةالحربتدخلأنالمعقولغيرمنتهديداتها، ألنه

علىصينيةجنودناقلةحراسةتتولىكانت –صينيةحربيةسفنثالثإلتقتعندمالذلك
يوليو)، أطلقت25 (كورياإلىطريقهافىيابانيةحربيةسفنبثالث– جنديًا1200ظهرها
عندماالصينيةالجنودناقلةضحيتهاراحتصغيرةبحريةمعركةالنار، فنشبتعليها

، قيامذلكالصينية، وأعقبالحربيةالسفنإحدىالجنود، وأسرتمنعليهابمنأغرقت
فىاليابانيةالقواتالصينية، فهاجمتالقواتطردكورياملك) رغبة (بتنفيذاليابانيين
.رسميًاالحربتعلنأنالهزيمة، دونبهاوألحقتالصينيةالقواتكوريا

الحربإعالن، وتبعهأغسطسأولفىاليابانجانبمنللحربالرسمىاإلعالنوجاء
، وقعتأغسطس26وفى. الحيادعلىالوقوفالكبرىالدول، وآثرتالصينجانبمن

اإلمبراطورإنتقلسبتمبر، منتصفوفى. اليابانمعمشتركودفاعتحالفمعاهدةكوريا
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إنتقلاإلمبراطورى، كماللجيشالعلياللقيادةمركزًامنهاوإتخذهيروشيما، إلىمايجى
16وفى. الحربطوالالبالدشئونأدار، حيثهناكإلى) الدايت (النيابىالمجلس

بيد– كوريافىالصينيةالقواتتجمعمركز –Pyong Yangيانجبيونجسقطتسبتمبر
األسطولفيهاهزمالتىاألصفرالبحرمعركةرحىالبحر، دارتوفى. اليابانيين
البحرعلىبالسيطرةاليابانإنفردتالنصر، وبهذاYaluيالونهرمصبأمامالصينى
.الحربطوال

أكتوبر،فىكورياإلىبقواته– األولالجيشقيادةتولىالذى –ياماجاتاالجنرالونزل
الهامةالصينيةالعسكريةالمراكزعلىاستولىيالو، حيثنهرعبرمنشورياإلىوإتجه
،تشينجهاىعلىاستولىديسمبرمنتصفوفى. تشينجهوانجوفينجتشينجليانكيوفى

.المدنيةالمسائللمعالجةآنتونجفىعسكريةحكومةوأقام

، واستطاعتونجلياوجزيرةشبهإلىنزلفقد– أوياماالجنرالبقيادة –الثانىالجيشأما
وحداتهبعضواستطاعت). نوفمبرفى (تشاوآرثر، وتشنوبورتدايرنعلىاالستيالء

هاىواىمدينةعلىتستولى، وأنشانتونججزيرةشبهصوبآرثربورتمنتتجهأن
12 (اليابانىلألسطولاالستسالمإلىالصينىاألسطولوإضطر). 1895فبراير2 (واى

.بأسطولهحاقتالتىالكارثةشاهدعندماالصينىقائدهوإنتحرفبراير)، 

الطريقفىاستوليا، حيثبكينصوب، وزحفاوالثانىاألولالجيشانإتحد، مارسوفى
الواحدة –الصينعلىالهزائموتوالت. تاىتشوانجوتيانوينكاو، ، تشوانجنيومدنعلى
الحكومةصالحها، فلجأتإلىالمدتحولأملاألفقفىيلوحأندون– األخرىتلو

،الحربوإنهاءالنارإطالقلوقفواإلنجليزالروسمنالوساطةطلبإلىالصينية
.الدولتينمنالمادىالعونبعضعلىالحصولفىإالتنجحلمولكنها

،الصلححولاليابانمعالمفاوضاتبابلفتحالصينجانبمنفاشلةمحاوالتوبعد
المفاوضاتمائدةحولاليابانيةالوزارةرئيسايتومعالصينإمبراطورنائب" لى "إلتقى

قيدبالهدنةحولإتفاقإلىالطرفانتوصلحيث) 1895مارس19 (شيمونوسيكىفى
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، قدمالمفاوضاتوخالل. أبريل17فىالصلحمعاهدةالطرفانوقعشرط، ثمأو
.المتفاوضينللطرفينوالمشورةالنصحواإلنجليزاألمريكيون

تامًا، وتنازلتاستقالًالكورياباستقاللالطرفانإعترف، شيمونوسيكىمعاهدةوبموجب
بدفعالبسكادور، وتعهدتفورموزا، وجزر، وجزيرةلياوتونججزيرةشبهعنالصين
،التعويضسبيلعلى) أمريكىدوالرمليون269.4وتعادل (الفضةمنتايلمليونمائتى

،كنجوتشونج، شاشى: هىاليابانيةالتجارةأمامصينيةمدنأربعبفتحتعهدتكما
.تشاووهانجوسوتشاو، 

العملياتكانتالنصر، فقدلهذااليابانتحقيقدونالحيلولةمنالكبرىالدولتتمكنلم
ةالدولتلكهزمتشهورثمانيةوبحرًا، وخاللبرًاتامبتنسيقتداراليابانيةالعسكرية
والمواردالهائلالسكانىالتعدادذاتالعريقةالصينإمبراطوريةالصغيرةالجزرية

كان. الصلحطلبفىاإللحاحإلىوإضطرتهاالعسكرية، قواتهاعلىالمتنوعة، وقضت
جاءت، ولذلككثبعنالموقفترقبوقفتالتىالكبرىالدولمخيلةعنبعيدًاذلك

.لتوقعاتهمومخالفةلدهشتهممثيرةالصراعنتيجة

فيها، وفسادالقومىالوعىعسكريًا، وقصورالصينضعفحقيقةعنالحربوكشفت
، وهزتبهمالمحيطةالعصرظروففهمعنالمسئوليناإلمبراطورى، وعجزالبالط

حققتحينعلى. الزمانمنعقدينبعدنهائيًاليسقطاإلمبراطورىالنظامدعائمالهزيمة
للجيشالعسكرىاألداءبمستوىاألجانبالمراقبونفإنبهر: الكثيرلليابانيينالحرب

أنالكبرىالدولالحديثة، وأيقنتالدولمنكواحدةاليابانيتقبلالعالموالبحرية، وأخذ
.األقصىبالشرقالخاصةسياستهارسمعندتجاهلهيمكنالفعالعنصراليابان

فتحتاليابانية، فقدالرأسماليةلصالحكبيرةتغيرات، حدثتالداخلىالصعيدوعلى
حصلتالتىالتجاريةواإلمتيازاتوالحقوقالصينمنالياباناكتسبتهاالتىاألراضى

وزيادةاليابانيةالرأسماليةتطورأمامالضخمة، الطريقالماليةعليها، والتعويضات
التوسعودعاةالعسكريينعضدمنالحربنتيجةوقوت. االقتصادىالنمومعدالت
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القواتحجممعهوإزدادالعسكرى، اإلنفاقحجموإزدادالسياسية، الساحةعلىالخارجى
.اليابانيةالمسلحة

الشرقإلىجديدة، تنتمىإمبرياليةقوةمولدعناليابانية – الصينيةالحربأعلنتوبذلك
)اليابان (الجديدةالقوةهذهتحققهأنيمكنالذىالنجاحمعيار، وكانالغربإلىوليس
فىمصالحلهاكانتالتىتلكلها، وخاصةاألخرىاإلمبرياليةتقبلمدىعلىيتوقف
، ألنلنتائجهوإرتياحهااليابانىبالنصرترحيبهاعنفعبرتإنجلترا، أمااألقصىالشرق

موضعكانالذىالمنطقةفىالروسىللوجودالمناوئدوراليابانتلعبأنمصلحتهامن
، ألنهاالحربنتيجةمنبالضيقشعورًاالدولأكثرفكانتروسياوأما. اإلنجليزاستياء
األطماعتحقيقطريقفىالعقباتومنشوريا، وتضعبكورياالخاصةمخططاتهاتعرقل

فىمساندتهاعلىوألمانيافرنساحثتولذلك. األقصىالشرقمنطقةفىالروسية
الروسية،المطالبفرنساوأيدت. تونجلياوجزيرةشبهعلىالياباناستحوازمعارضة
عنتصرفهاحتىلروسياتأييدهافأعطتألمانياأما. ثنائىبحلفروسيامعإلرتباطها
الشرقحولاإلمبريالىالصراعفىطاقتهااألوروبية، وتستنفذبالشئوناإلهتمام
اإلمتيازاتمننصيبًاتنالأنفىتطمعكانت– نفسها – ألمانياأن، رغماألقصى

.الصينفىالتجارية

اليابانية، قبلالخارجيةإلىبمذكرةوفرنساوروسياألمانيا: الثالثالدولتقدمتولذلك
بالتنازلاليابانفيها، طالبتأيامبعشرةشيمونوسيكىمعاهدةعلىالتصديقوثائقتبادل
، ألنحرجمأزقفىاليابانيةالحكومةالطلبهذاووضع. تونجلياوجزيرةشبهعن

حربهامنلتوهاخرجتأنبعدالقوىمنهكةاليابان، وكانتالحربمعناهاإلنذاررفض
رفضأنكما. الثالثالدولوأساطيلالروسيةالقواتبمواجهةلهاقبل، والالصينمع

إلىيؤدىقدالمعاهدة، مماعلىالتصديقوثائقتبادلإرجاءعلىالصينيشجعاإلنذار
–مضضعلى –اليابانيةالحكومةقبلتلذلك. الحربفىاليابانإنتصارثمارضياع
منالصينتدفعهالذىالمالىالتعويضزيادةمقابلتونجلياوجزيرةشبهعنالتنازل

تبادلوتم). أمريكىدوالرمليون309.81يعادلماأى (فضىتايلمليون230إلى200



حامدعباسرءوفمايجىعصرفىاليابانىالمجتمع

139www.RaoufAbbas.org

التعديالتتلكإدخالالمحدد، بعدالموعدفىشيمونوسيكىمعاهدةعلىالتصديقوثائق
.123نصوصهاعلى

،باإلمتهانيشعرقاسية، جعلتهبصدمةاليابانىالعامالرأىأصابالثالثىالتدخلولكن
االستياءهذاالتوسعودعاةالعسكريونوحول. باليابانتستهينالثالثالدولأنويعتقد
تمريرفىالعدائىالشعورهذااستغلتلروسيا، كماجارفةعداءموجةإلىالعام

، بالمجلسالتسلحعلىاإلنفاقالمسلحة، وزيادةالقواتحجمبزيادةالخاصةالقرارات
عشرةثالثإلى) 1894عام (فرقسبعمنالجيشحجمزيادةقررتف). الدايت (النيابى
، وبعدطنألف153إلىطنًا63100منالحربىاألسطولقدرة، وزيدت1903عامفرقة
للدولة،العامةالموازنةمن% 29.5علىتستحوز) 1890عام (الدفاعميزانيةكانتأن

اإلنفاقالعامة، واستمرالموازنةمن% 55.6علىتستحوز) 1897عام (أصبحت
.ذلكبعدالحكومىاإلنفاقمناألوفىبالقسطاستئثارهفىالعسكرى

الحكمأنإال– شيمونوسيكىمعاهدةبموجب –فورموزاعلىحصلتاليابانأنورغم
بمااإلعترافرفضوا، اللذينالسكانجانبمنضاريةبمقاومةووجهللجزيرةاليابانى

ضدعصاباتحرب، ونظموا1895عامجزيرتهماستقاللبالمعاهدة، وأعلنواجاء
التىالصعوباتإلىلتضيفاألخرىواألوبئةالمالريا، وجاءتاألمرينأذاقتهماليابانيين
.الكثيرالشئ– هناك – اليابانيينواجهت

–1898عاممنذللجزيرةالعامالحاكم –Kodamaكوداماالجنرالجهودبفضلولكن
منالمزيدسوىتثمرالبالعنفالثوارمواجهةأنكودامارأىاألمور، فقداستقرت
االقتصاديةاألوضاعوتحسيناإلصالحسبيلإتخاذاألفضلمن، وأنلليابانيينالكراهية

مدنية،إدارةكودامافعين. اليابانىالحكمبفائدةاألهالى، وإقناعالنفوسللجزيرة، لتهدئة
البرامجالزراعية، ووضعتاألطيانحيازةنظامعلىاإلصالحاتمنالعديدأدخلت
وسائلللبريد، وأدخلتحديثنظامالحديدية، وإقامةالسككالصحية، وبناءللخدمة
األموراألرز، واستقرارمحصولزيادةإلىأدىالزراعة، ممافىالحديثةاإلنتاج

123Chamberlin, W. H.: Japan Over Asia, Boston 1937, pp. 18 – 27.
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ناجحًانموذجًافورموزااستعمارتجربةأصبحتللجزيرة، وبذلكوالسياسيةاالقتصادية
.اليابانيةاإلمبرياليةللمدرسة

فشلتاليابانية، حيثللسلطاتسياسىإزعاجمصدركوريا، فكانتفىاألوضاعأما
"Minمن "الملكةبينالنزاعوإحتدم، هناكاليابانيةالسلطاتتبنتهاالتىاإلصالحتجربة
من– اليابانيةالطريقةعلى –اإلصالحناحية، وأنصارمنجونونتاىالحكومةورئيس
مفوضًاوزيرًاInoue Kaoruأوروكااينووى، عين1895عاموفى. أخرىناحية

أنصار، ولكناليابانيينصديقهيويونجباكإلىالحكومةإسنادعلى، فعملبسيئول
اليابانىالمفوضالوزيرجعل، مماالروسبمساعدةمنصبهعنإقصائهفىنجحواالملكة
للملكةمذبحةاليابانيوندبرثم. أخرىمرةالسلطةلتولىجونونتاىدعوةإلىيضطر

سخطأثمرتالمذبحةتلكالمعارضة، ولكنلتصفيةإنقالبيةمحاولةووصيفاتها، فى
الشعبصفوفبينضدهاالعدائىالشعورتفاقم، وزيادةاليابانعلىاألوروبيةالدول

، وأنوبطانتهالمفوضوزيرهاتستدعىأناليابانيةالحكومةوإضطرتالكورى، 
.الخواطرلتهدئةاإلعتقالرهنتضعهم

فبراير11 (الحوادثخاللالروسيةالمفوضيةإلىإلتجآقدعهدهوولىكورياملكوكان
عنىالذىالكورىالجيشحل، وتمللقتلالكوريينمناليابانأنصار)، وتعرض1896

إلىوالعودةكوريامغادرةإلىاليابانيونوالصيادونالتجاروإضطر، بتدريبهاليابانيون
فىروسياأسهمإرتفعتكوريا، فىاليابانضدالشعبىالسخطزيادةومع. 124بالدهم
وأصبح. ومظالمهماليابانيينالستبدادالمناوئدورلعبتماالكورية، بعدالسياسةسوق

أوعاجًالإن –تؤدىكوريا، سوففىاليابانيةللمصالحالروسيةالمنافسةأنواضحًا
.واليابانروسيابينعسكريةمواجهةإلى– آجًال

124Kuno Yoshisaburo: Japanese Expansion on Asiatic Continent, vol I, Kennikat 1968, pp.
80 – 89.
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اليابانى – الروسىالتنافس
تتمتعأنعلىنصت– 1896عاممنتصففى –مشتركةإتفاقيةواليابانروسياوقعت

األخرى، وعلىإحداهماكافةترجحكوريا، فالفىمتساويةوإمتيازاتبحقوقالدولتان
عاتقهاعلىتأخذأنالكوريةالحكومةتستطيعحتىكوريامنلقواتهماالطرفينسحب
اإلتفاقية، أهملتبهوقعتالذىالحبريجفأنقبلولكن. البالدفىاألمنحفظمهمة

تنظيمإلعادةكورياإلىالعسكريينوالمدربينالمستشارينبنودها، وأرسلتروسيا
الواقعةالغاباتاستغاللبإمتيازاتروسياتقنعولم. الروسىالنمطعلىالكورىالجيش

أنفحاولتTumenتومننهرحوضفىالتعدينوإمتيازاتيالو، نهرضفافعلى
.الكوريةالماليةعلىتسيطر

والموعظةواللينالودروحعلىتقومالكورىالبالطتجاهالروسيةالسياسةوكانت
الكورى،البالطمعالتعاملفىأسلوبهاغيرتأنلبثتماروسياالحسنة، ولكن

.كورياعلىلنفسهاتستحوزأنتريدوكأنهاوالتهديد، وبدتالضغطإلىتتجهفأصبحت
"كوريااستقاللجمعية "وخارجها، فتأسستالحكومةداخلالكوريينثائرةذلكوأثار

وإشتدت، لألمريكانممالئةأخرىسياسيةجمعيةتأسست، وكذلكالروسىالنفوذلمقاومة
.البالدفىالروسىالنفوذمقاومةموجة

أكدت) 1898أبريل28 (روسيامعثانيةإتفاقيةاليابانالفترة، عقدتتلكغضونوفى
فإعترفت، 1896يونيوإتفاقيةفىالبلدانإليهاتوصلالتىبالمبادئالتمسكعلى

علىوسيادتهاكورياالستقاللإحترامهماكوريا، وأعلنتافىالحيويةبمصالحهما
ماليتهاوإصالحجيشهابناءفىكوريامساعدةعلىمنهماأىتقدمبأالأراضيها، وتعهدتا

التجاريةللمصالحالتعرضبعدمروسيااآلخر، وتعهدتالطرفمعالتشاوردون
 –الروسىالتنافسيتوقفاإلتفاقية، لمهذهتوقيعورغم. كوريافىاليابانيةوالصناعية

فى– نسبيًا –هدأتقدالتنافسحدةكانتكوريا، وإذافىالنفوذنطاقتوسيععلىاليابانى
الصينفىيجرىكانبماالروسإنشغالإلىيرجعذلكالتالية، فإنالقليلةالسنوات

.منشوريافىالطموحةوبمشروعاتهم
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أتاحتاإلتفاقيةتلكولكن
نطاقتوسيعفرصةلليابان

فىاالقتصادىنشاطها
علىتسيطركوريا، فأصبحت

الخارجيةالتجارةأرباعثالثة
المنسوجاتوكانت. الكورية
الوارداتطليعةفىاليابانية

الكورىاألرزالكورية، أما
الصادراتقائمةيتصدرفكان

.اليابانإلىالمتجهة
، قامتذلكإلىوباإلضافة

الحديديةالسككببناءاليابان
كوريا، فربطتجنوبفى
منكلبينالخطوطتلك

إلى– ذلكبعد –اليابانيونإتجهثم. سيئولوالعاصمةPusanوبوسانInchonانشون
.125يالونهروادىغاباتاستغاللفىالروسمنافسة

 ،126)1900 – 1899" (المالكمين "ثورةبأحداثالدولإنشغالفرصةروسياوإنتهزت
خاللها، وتعرضتبالدهفىاألجنبىالتغلغلضدالصينىالشعببهاقامالتىالثورةوهى
دوليةقوةتكوينإلىالصينفىالمصالحصاحبةالدولدفعللخطر، ممااألجانبأرواح
بريطانياجانبإلىاألكبرالدوراليابانفيها، لعبتاألجانبوإنقاذالثورةعلىللقضاء

125Hishida Seiji: The International Position of Japan as a Great Power, New York 1905, pp.
18 – 22.

الحركةتلكقادتالتىالجمعيةإسممنلألجانبالمعاديةالثورةعلىأطلقالذىاإلسمهذاالغربيةالمصادراستمدت126
منغفيرجمع، وتبعهاشانتونجبإقليمتأسست، التىI – Ho – Ch'uanالمتآزرةالحققبضةجمعية: "الثورية، وهى

وإنضمامقواعدها، وإتساعالحركة، تلكشعبيةاألجانب"، وإزاءعلى، ونقضىالصينعلىفلنبق: "شعار، ورفعتالناس
،الموقفهذاثمنللدولتدفعأنالحكومةعلىمسايرتها، وكانمنمفراًالصينيةالحكومةتجدإليها، لمالجيشجنود

).أمريكىدوالرمليون333.9يعادلماأى (تايلمليون450قيمتهابلغتاألجنبيةللدولضخمةتعويضاتبدفعفإلتزمت
:راجعالثورةهذهحولالتفاصيلمنللمزيد

Tan, Chester: The Boxer Catastrophe, New York 1955.
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تلكروسياإنتهزت. وإيطالياوالنمساوفرنسااألمريكيةالمتحدةوالوالياتوروسيا
إندلعتفعندما. األقصىبالشرقالخاصةاإلمبرياليةمخططاتهامنلتوسعالذهبيةالفرصة

حمايةمنشوريا، بحجةإلىقواتهادفعفىجهدًاروسياتدخر، لمالصينفىالثورةنيران
.والسالماألمنعلىوالمحافظة– الصينىاإلقليمذلكفى –وإمتيازاتهاحقوقها

"الشرقيةالصينحديدسكك "بتسليمهاروسياالصينيةالحكومة، طالبت1900يوليووفى
عبرالحديدىالخطلربط– الصينمعباالتفاق –منشورياشمالفىالروسبناهخطوهو(

هذاالروسقابلوعندما. منشوريامنالروسالموظفينالهادى)، وسحببالمحيطسيبريا
.الروسمنالحديدىالخطحراسعلىالنارالصينيونالجنود، أطلقبالرفضالطلب
،الحادثلذلكفعلكردالمواطنينمناآلالفضحيتهاراحمذبحةوقوعذلكعنونتج

،الصينىالوجودمنالحديدىالخطحولالواقعةالمنطقةبتطهيرالروسيةالقواتوقامت
والنظاماألمناستعادةشرطعلىاالقليممنانسحابهامنشوريا، وعلقتشمالواحتلت

.فيه

تنفيذفىماضيةكانتروسياأن، إالاالقليممنالروسبانسحابالدولمطالبةورغم
األجنبيةوالدولالصينبيندارتالتىالمفاوضاتوأثناء-1900نوفمبرففى. مخططاتها

باألميرالموكدنمقاطعةحاكمالصينىتسنجالجنرالالتقى–المالكمينثورةقمعبعد
التصديقيتملمأنهرغم –الروسنواياعنكشفتاتفاقية، ووقعاالروسىالكسييف

االتفاقيةبنودنشرتوعندما. روسيةمحميةالىمنشورياستحولكانتألنها– عليها
منالصين، وطلبتاألقصىبالشرقالمعنيةالدولوعواصمبكينفىضجةحولهاقامت

روسياالعتداءحدلوضعالمشتركالتدخلوألمانياواليابانالمتحدةوالوالياتبريطانيا
،يفيالكس – تسنجاتفاقيةعنعدولهااعالنالىسارعتروسياولكن. أراضيهاعلى

معتتناقضكانت– بعدفيما –تصرفاتهاأنمنشوريا، غيرفىالعدوانيةنواياهاوأنكرت
.127منشورياعلىقبضتهاتقويةعلىعملت، ألنهااالعالنهذا

127Clyde, p. H.: International Rivalries in Manchuria 1689- 1922, Columbus 1926, pp. 105-
12.
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عقدإلىإنتهتمنشوريا، حولصينية – روسيةمفاوضات، دارت1901فبرايروفى
:علىفيها، نصالبلدينخارجيةوزيرىبينسريةإتفاقية

.الصينإلىأقاليمثالثةإعادة1.

.الحديدىالخطلحماية– مؤقتةبصفة –منشوريافىالروسيةالقواتبقاء2.

.مفاجئةخطيرةتطوراتحدوثحالةفىالصينإلىالعونتقديم3.
بينالواقعةالفترةفىمنشوريافىعسكريةبقواتاإلحتفاظعنالصينإمتناع4.

قواتهاإدخالالصينإعتزمتإذا، أماتشغيلهوبدءالحديدىالخطبناءإنجاز
استشارةدونذلكعلىتقدمأالفعليها-التاريخذلكبعد –المنطقةإلىالعسكرية

.روسيا
.المنطقةإلىذخائرأوأسلحةإدخالبعدمالصينيونيتعهد5.
.وحدهمالروسبمساعدةيتمأنيجبالصينىالجيشتطوير6.
فىالحديديةالسككبناءأوبالتعدينخاصةإمتيازاتتمنحبأالالصينتعد7.

مسبقةموافقةعلىالحصولأجنبية، دوندولةألى، وسنكيانجومنغوليامنشوريا
.روسيامن

األمنإلقراراألخيرةتكبدتهاالتىالنفقاتعنلروسياتعويضاتالصينتدفع8.
.منشوريافىوالنظام

.باإلقليمالحديديةالخطوطبناءحقالروسمنح9.

روسية، وإعطاءمحميةإلىمنشوريابتحولالتسليميعنىاإلتفاقيةبتلكالقبولوكان
إلىاإلتفاقيةنصوصتسربتوعندما. للصينالداخليةالشئونفىالتدخلحقروسيا
البريطانيةالحكومةالبريطانية، وقدمتاألوساطفىضجةأثارتاللندنيةالتايمزجريدة

هذهمثلوجودأنكرالروسىالخارجيةوزيرأنروسيا، غيرإلىاللهجةشديدإحتجاجًا
توقيعخطورةإلىالصينحكومةأنظاراألمريكيةالمتحدةالوالياتاإلتفاقية، ولفتت

األلمانيةالحكومةإحتجتأراضيها، كذلكعلىالسيادةفىحقوقها، تمسكهذهإتفاقية
إعالنإلىوالصينيةالروسيةبالحكومتيندفع، مماالصينحكومةلدىاإلتفاقيةعلى
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عاودتالروسيةالحكومة)، ولكن1901أبريل6 (السريةاإلتفاقيةتلكعنتغاضيهما
.128شيئًا- المرةهذه –تنللمأنهاأكتوبر)، غيرفى (جديدمنالصينمعالكرة

،الصينعلىشروطهاتملىأنقبلمنشورياعنالجالءتنوىالروسياأنواضحًاوبات
فىالروسىالوجودجراءمندوليةأزمةإثارةعلىتجرؤلنالدولأنيقينعلىوكانت

ولكن. منشورياأجلمنروسيامعحربفىتتورطلنالدولمنأىمنشوريا، وأن
منشوريا، وذلكعنللجالءالروسوضعهاالتىالشروط– صراحة –رفضتالصين
األحداثقربتالتىالثالثالدول، وهىواليابانالمتحدةوالوالياتبريطانيامنبتشجيع

.اليابانى – اإلنجليزىالتحالف– بعدفيما –التقاربهذابينها، وأثمر

خاللفىمنشورياعنبالجالءفيهاتعهدتالصينمعإتفاقيةروسيا، وقعتكلوعلى
لمشكلةمرضيةتسويةنحوتسيراألموروبدت. مراحلثالثشهرًا، علىعشرثمانية

إلىمنشوريا، أدىفىقواتها، وبقاءبهتعهدتبماروسياإلتزامعدممنشوريا، ولكن
.129اليابانية - الروسيةالحربنارإشعالإلىقادتالتىاألزمةتصعيد

اليابانى – اإلنجليزىالتحالف
 –يمثلكانمااليابانية، بقدر – اإلنجليزيةالعالقاتفىتحولنقطة1898عامكان

فىالقلقذلكوتجلى. األقصىالشرقفىروسيانوايامنالقلقمدعلو– إلنجلترابالنسبة
األخيرةطالبتفبراير)، التى2 (الصينيةالحكومةإلىوجهتالتىالبريطانيةالمذكرة

فى، أعلنمارسأولوفى. أجنبيةدولةألىاليانجتسىنهروادىعنالتنازلبعدم
شمالفىمركزهاعلىالمحافظةتستطيعلنبريطانياأنالبريطانىالعموممجلس
لتحقيقاليابانمساعدةعلىحصلتإذا، إالالصينمنالروسالهادى، وطردالمحيط

معالتعاونإلىالميلنحوالبريطانىالعامالرأىفىتحولذلكوأعقب. الغايةهذه
.األقصىالشرقمنطقةفىاليابان

128Lattimore, Owen: Manchura, Cradle of Conflict, New York 1935, pp. 76 – 84.
:راجعالتفاصيلمنللمزيد129

Asakawa Kan – ichi: The Russo – Japanese Conflict, Its Causes and Issues, Boston 1904.
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فيها، عبرالمشتركالتعاونحوليابانية – إنجليزيةمباحثات، دارتمارس17وفى
شمالصوبجنوبًامنشوريامنالروستقدمإحتمالمنخشيتهعنالبريطانىالجانب
اإلنجليزمخاوف، وكانتدويالتعدةإلىالصينتقسيمعليهيترتبقد، مماالصين
،المرتقبالروسىالزحفإليقافالمنطقةفىلديهمالكافيةالقواتوجودعدمإلىترجع
دهشتهالمنطقة، وأبدىفىالحيويةاليابانيةالمصالحإلىالنظرالبريطانىالجانبولفت

، وخاصةاألقصىالشرقفىالمشتركالتعاونحولاإلنجليزمفاتحةفىاليابانتأخرمن
التجاريةالمصالحلحمايةضروريًاأمرًايعدالصينواستقاللوحدةعلىالمحافظةأن

.130والهندوبورماوالماليوكونجهونجفىالبريطانيةالمستعمرات، وحمايةللدولتين

الدولحثتروزبرى، التىوزارةعهدإلىيرجعاليابانى – اإلنجليزىالتقاربولكن
منالغربيةالدولعليهاحصلتالتىالقنصلىالقضاءحقوقعنالتنازلعلىاألوروبية

عنبريطانياإمتنعتعندماالتقاربهذاإزداد، 1895عاموفى. 1958عاممنذاليابان
شبهعلىاليابانحصولدونللحيلولةالتدخلفىوفرنساوألمانياروسيامعاإلشتراك

لميناءبريطانيابإحتاللاليابانترحيبذلكنتيجةمنالصينية، وكانتونجلياوجزيرة
اإلحتالل، لتوازنمنهقواتهاإنسحاببعدلهواستئجارهاWeihaiweiواىهاىواى

.آرثربورتلميناءالروسى

ألمانياموقفويابانية، الستطالعإنجليزيةدبلوماسيةجهود، بذلت1900عاموخالل
لماليابانولكن. األقصىبالشرقيابانى – روسىصراعنشوبحالةفىوفرنسا
معتحالفمعاهدةعقدمؤيدىبين– الحكومةداخل –الخالفيحسمقرارإلىتتوصل

منشوريافىالروسيةبالمصالحاإلعترافأساسعلىروسيامعالتقاربإنجلترا، ودعاة
البريطانيةالحكومةتكنلمكوريا، كذلكفىاليابانيةبالمصالحروسياإعترافمقابلفى
الحكومةكلفت، حين1901أبريلحتىالتحالفذلكمثلعقدبشأنقرارإلىتوصلتقد

،أبريل17وفى. البلدينبينالتحالفعقدإمكانيةمدىباستطالعخارجيتهاوزيراليابانية
مجلسبالفكرة، وصدقرحبوااإلنجليز، اللذينبالمسئوليناليابانىالخارجيةوزيرإجتمع

.المعاهدةعقدحولالمفاوضاتبابفتحثمعليها، ومنوالملكالبريطانىالوزراء

130Temperley, H. W. V.: British Documents on the Origins of War, Vol, 1, p. 8.
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شرح– الطرفيننظروجهاتبإلتقاءتوجتالتى –للندناليابانىالوزيرزيارةوخالل
وحدةوعلى" المفتوحالباب "مبدأعلىتقومأنها، فأكدالصينفىبالدهسياسةالوزير
مصالحواليابانلبريطانياكانكوريا، ولمافىاليابانيةالمصالح، وحمايةالصينأراضى
ماوقوعدونالحيلولةعلىمعًاالدولتانتعملأنيقتضىذلك، فإنالصينفىمشتركة

وزيروأكد. المنطقةفىالطامعةاألخرىالدولتعديات، نتيجةالمصالحتلكصفويكدر
أصبحتألمانياأنذاتها، وخاصةالنظروجهةاليابانتبادلبالدهأنالبريطانىالخارجية

بمغامراتالقيامعنالروسإبعادشأنهمنالذىاليابانى – اإلنجليزىبالتقاربترحب
،األقصىالشرقفىالعسكريةطاقتهماستنفاذعلىالغربية، ويساعدحدودهمعلىسياسية

.131بالمنطقةالخاصةسياستهمافىواليابانبريطانيامعألمانيالتضامنإحتمالثمةوأن

لعقدمالئمًاأصبحالوقتأناليابانىزميلهالبريطانىالخارجيةوزيريوليو، أبلغ30وفى
.اإلتفاقيةهذهمثلتتضمنهأنيجبفيمااليابانيينرغباتمشتركة، واستطلعإتفاقية
أنأكتوبر، دونفىالطرفينبينالمفاوضاتودارت– المبدأحيثمن –اليابانيونفوافق

.بالذاتصعوباتطريقهايعترض

هيروبومىايتوبين– موسكوفى –رسميةغيرمباحثات، دارتالوقتنفسوفى
،األقصىالشرقحوليابانى – روسىإتفاقإلىالوصوللمحاولةالروسيةوالحكومة

مزايا– لإلتفاقالمقترحالنصفى –ألنفسهم، وأعطواموقفهمفىتشددواالروسولكن
حجةسقطت، وبذلكبهالقبولايتوباستطاعةيكنلمما، وهواليابانحسابعلىكثيرة

ايتو،يتزعمهكانالذىاليابانيةالحكومةداخلروسيامعبالتقاربالمطالبالفريق
.132لهبديلالمقبوًالأمرًابريطانيامعالتحالفعقدوأصبح

لموسكوزيارته، أزعجتالروسمعإتفاقإلىالتوصلفىايتومحاولةفشلورغم
تحالفوقيامالفرصةضياعخشيةالتحالفمعاهدةعقديتعجلوناإلنجليز، وجعلتهم

مابغيرالدوليةالسياسةرياح، ويوجهاألوروبىاألمنموازينكليقلبيابانى – روسى
وفى، بلفحسبالهادىوالمحيطاألقصىالشرقفىالبريطانية، الالمصالحسفنتشتهيه

131Ibid, vol. ll, pp. 90 – 91.
132Takeuchi Tatsuji: War and Diplomacy in the Japanese Empire, pp. 124 – 28.
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حريةلروسيا) عقدهحالةفى (التحالفذلكوفر، طالمااألدنىوالشرقوفارسأفغانستان
يناير30 (لندنفىاليابانى – اإلنجليزىالتحالفمعاهدةتوقيعتمالحركة، وهكذا

،العالمعواصمدهشة) فبراير11 (وطوكيولندنمنكلفىعنهااإلعالن)، وأثار1902
دولةيدفىيدهاتضع– البحاروسيدةالعالمإمبراطورياتوأقوىأكبر – بريطانيافهذه

فىالبعضتمادىالدولية، بلالسياسةمسرحعلىبالظهورالعهدحديثةصغيرةشرقية
األصفرالعنصر "لصالحاألبيضالعنصربخيانةبريطانياتهمافالتحالفلهذااستنكاره
.133"الوضيعالعدوانى

علىالدولتينحرصإلىيشيرماالمعاهدةديباجةتضمنتاألمر، فقدكانومهما
تهتمانأنهما، وإلىاألقصىالشرقفىالعاموالسالمالراهنالوضععلىالمحافظة
لجميعالمتكافئةالفرصإتاحةعلىوكوريا، والحرصالصيناستقاللعلىبالحفاظ
كلكوريا، ولكنأوالصينتجاهعدوانيةنواياأىتضمرانالأنهماوأعلنتا. فيهماالدول
عدوانتهددهامصالحها، إذالحمايةالزمًاتراهماإتخاذفىبالحقلنفسهاتحتفظمنهما

وأكد. كورياأوالصينفىداخلىإضطرابحالةوقوعخارجية، أودولةجانبمن
اليابانيةالمصالحتمتدحين، علىالصينفىتتركزالبريطانيةالمصالحأنعلىالطرفان

ألحديحقثالثةدولةمعحربنشوبحالة، وفىالصينإلىباإلضافةكورياإلى
الصراعفىاإلشتراكمنأخرىأطرافمنععلىالحياد، ويعملعلىيظلأنالطرفين

الطرفحقمنالعدو، كانإلىأحدإنضم، فإذاللحليفالمعادىالطرفجانبإلى
بموافقةإالالصلحيبرمالالحالةهذه، وفىحليفهلنجدةويهبحيادهعنيتخلىأناآلخر

أحددخولحالةفىأنهعلى، ونصسنواتبخمسالتحالفمدةوحددت. الحليفين
ويبرمالحربتنتهىحتىقائمًاالحلفإعتبر، التحالفإنقضاءعندحربفىالطرفين
.134الصلح

دولةدخولتخشىأنروسيا، دونمعللحربتخططأناليابانباستطاعةأصبحوبذلك
الدولىالتدخلتكرارعدمتضمن، وأنالروسجانبإلى– الصراعفىطرفًا –ثالثة

).1895 – 1894 (اليابانية – الصينيةالحربفىإنتصارهاثماربعضمنحرمهاالذى
133Yanaga: op. cit., p. 302.
134Temperley: op. cit., vol, ll, pp. 115 – 20.
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فىالتحالفمعاهدةعقدت، فقداليدينصفرالتحالفذلكمنتخرجلمبريطانياولكن
المصالحعلىخطورتها– قبلمنبريطانيامارستهاالتى – العزلةسياسةفيهأثبتتوقت

،اليابانى – اإلنجليزىالتحالفمعاهدةوبتوقيع. اإلمبراطوريةأمنالبريطانية، وعلى
.الحرببسحباألقصىالشرقفىالسياسىالموقفسماءتلبدت

اليابانية – الروسيةالحرب
منشورياحولالنزاعلحلروسياإلىمقترحاتهاآخراليابان، قدمت1904يناير13ففى

فىتأخيرأى "أنعلىنصتعندمااإلنذارطابعإتخذتالمقترحاتتلكوكوريا، ولكن
كانتولما)". ومنشورياكوريا (بالبلدينبالغضررإلحاقعليهيترتبسوفالمسألةحل

بالنسبةالشعورنفستبادلهااليابانكوريا، وكانتفىاليابانيدبإطالقتقبلالروسيا
كالهماأن، وخاصةالمحالضربمنالبلدينبينإتفاقإلىالتوصلكانلمنشوريا، فقد

التوسعسياسةفىبالمضىالمطالبالجناحروسيا، سيطرففى. الحربعدةيشحذكان
ضدتأديبىبعملللقيامالعدةيعدالسلطة، وأخذمقاليدعلىالصينحسابعلىالخارجى

الحربقرارإتخذتقداليابان، كانتالوقتنفسوفى. لهمسرحًاكورياتتخذاليابان
.األمريكيةالمتحدةوالوالياتألمانياموقفإلىإطمأنتأنبعدبالفعل

اإلحتفاظ، معالمفاوضاتبقطعالروسيةالحكومةاليابان، أخطرت1904فبراير4وفى
األسطولفبراير، أبحر6وفى. مصالحهاعنللدفاعمستقلعملأىإتخاذفىبالحق

الرابضالروسىاألسطوللتدميرآرثربورتميناءصوبالكوريةالمياهفىاليابانى
تنلعالروسية، وأالحربيةالسفنبعضتدميرفىاليابانيونفبراير، نجح9ىوف. هناك

علىالعسكريةاليابانخطةوقامت. التالىاليومفىروسياعلى– رسميًا –الحرباليابان
بعضآرثر، فأغرقوابورتبقاعدتهالهادىالمحيطفىالروسىاألسطولحركةشل

فىالبحريةاأللغامالميناء، وزرعواإلىالمؤدىالبوغازفىالقديمةالتجاريةالسفن
سفينةإغراقفىنجحواعندماإنتصاراتهمأكبروحققوا. البوغازمنالمتبقىالجزء
.روسىجندىوستمائةاألسطولقائدظهرهاوعلىالروسيةالقيادة
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القواتعلىإنتصارًا، الشمالصوبسيئولمنالزاحفةاليابانقواتالبر، حققتوفى
سقوطيالو، وتوالىنهرمعركة، بدأتأبريلأواخروفى. يانجبيونجعندالروسية
االستيالءفىاليابانيوننجحالنهر، كمامجرىطولعلىاليابانيينبيدالروسيةالمواقع
 –آرثربورتعلىلالستيالء، وتحركواتونجاوليجزيرةبشبهالروسيةالمواقععلى
منتبقىماعلىاليابانيينمدفعيةأجهزتحيث– األقصىبالشرقالروسيةالمعاقلأكبر

.الروسىاألسطول

منشوريا،جنوبفىزحفهمعندأمامهمالروسيةالقواتاليابانيون، دفع1904صيفوفى
القتالمنشهورستة، وبعدموكدنإلىينسحبونالروسجعلشامًالهجومًاعليهاوشنوا

منألفًا25ومعهالروسىالقائدلهم، واستسلماليابانيينبيدآرثربورتالضارى، سقطت
لبورتالمهاجمةالقواتتفرغتوبذلك. روسيًامدفعًاخمسمائةاليابانيون، وغنمرجاله
تعدالتىموكدنمعركةرحىدارتمنشوريا، حيثفىالفاصلةالمعركةلخوضآرثر
منأسبوعينبعداليابانيينبيدسقطتوالتى، التاريخفىالحامسةالكبرىالمعاركمن
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مائة– الحينذلكحتى –األرواحفىالروسخسائروبلغت. العنيفالشرسالقتال
الخمسينإلىتصلالاليابانيينخسائركانتحين، علىوجريحقتيلبينألفًاوخمسون

.ألفًا

تعوضأنروسياللغاية، فحاولتحرجًاللروسبالنسبةالعسكرىالموقفوأصبح
بحرأسطولبتوجيهالهادىالمحيطأسطولأصابالذىوالدماروالشللالبريةهزائمها
مناألسطولقطعها–شاقةطويلةرحلة، وبعداألقصىالشرقفىالعملالىالبلطيق
كورياالىالطريقفىاليابانىاألسطولمعاشتبك-األقصىالشرقإلىأورباغرب

خمسالىأخرى، باإلضافةسفنوستالقيادةسفينةاليابانيون)، فأغرق1905مايو28(
، وأسرواسواحلدفاع، وسفينةخدماتسفنجنود، وأربعةناقالت، وخمسمدمرات

الروسيةالبحريةجنودمنوالغرقىالقتلىعددوقدر. الروسىاألسطولقطعمنخمسًا
538وقتيًال116سوىاليابانيونيخسرلمحينألفًا)، على12 (األسطولرجالبثلثى

جنودناقلةسوىالبلطيقأسطولمنينجولم. الطوربيدزوارقمنوثالثةجريحًا
.جهيدجهدبعدفيالديفوستكميناءالى، وصلواومدمرتان

الثورةأن، وخاصةالصلحطلبسوى– الساحقةالهزيمةهذهبعد –الروسأماميعدولم
 –الحيادعلىوقفتالتىاألوربيةالدولأنالقيصر، كمااستبدادضدروسيافىاندلعت

بماقنعتفألمانيا: االستراتيجيةأهدافهاحققتأنبعدالحربانهاءفىرغبت– اآلنحتى
روسياقوةمنبقىبمااالحتفاظأرادتعسكرى، وفرنساضعفمنروسياأصاب
الذىالصلحلعقدالمتحدةالوالياتوتوسطت. البلدينيجمعالذىالثنائىالحلفلتدعيم
.روزفلتاألمريكىالرئيسرعايةتحت– 1905أغسطس10فى –مفاوضاتهبدأت

:التالىالنحوعلىالمفاوضاتمائدةعلىمطالبهماليابانيونوطرح

.كوريافىالعلياباليدللياباناالعتراف1.
تأجيرحقوقذلكفى، بمااليابانالىمنشورياجنوبفىالروسيةالمصالحانتقال2.

.الحديدىالخطوملكية
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،اليابانالى– الحربخالل –المحايدةالمدنفىتدخلتالتىالروسيةالسفنتسليم3.
.األقصىالشرقفىلروسياالبحريةالقوةوتحديد

.الحربنفقاتعنماليُاتعويضُاروسياتدفع4.

.سيبيرياشواطئأمامالصيدحقاليابانيينمنح5.

.لليابانسخالينجزيرةعنالتنازل6.

أوماليةتعويضاتدفععلىالموافقةرفضت، ولكنهاالمطالبهذهبعضروسياوقبلت
بقطعالروسوهدد. سخالينعنالتنازلأواألقصىالشرقفىالبحريةقوتهاتحديد

، وهناالقتالتجديدمنتمكنهالنللياباناالقتصاديةالحالةأنتأكدواعندماالمفاوضات
"رمزيةتعويضات "دفععلىبالموافقةالروس، وأقنعروزفلتاألمريكىالرئيستدخل

.135سخالينأراضىنصفعنلهم، والتنازللليابانيين

:علىنصتالتى– بورتسموثفى –الصلحاتفاقيةالطرفانووقع

.كوريافىالمتميزةواالقتصاديةوالعسكريةالسياسيةاليابانيةبالمصالحاالعتراف1.

.اليابانالىتونجلياوجزيرةشبهفىروسياحقوقانتقال2.

.منشورياحديدسككمنالجنوبىالقسمعنلليابانالتنازل3.
الى) 50عرضخطجنوب (سخالينجزيرةمنالجنوبىالنصفعنالتنازل4.

.اليابان
السككحراسةقواتعدامنشوريا، فيمامنواليابانيةالروسيةالقواتانسحاب5.

.الحديد
الصناعةلتطويراجراءاتمنالصينتتخذهفيماالتدخلبعدموروسيااليابانتعهد6.

.منشوريافىوالتجارة
جزيرةبشبهالحديدىالخطعداالتجارية، فيمالألغراضالحديديةالسككاستغالل7.

.استراتيجيةألغراضفيستخدمتونجلياو

135Dannet, Tyler: Roosevelt and the Russo- Japanese War, New York 1925, p. 135-36
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الحكومةأن، وأعتقداألملبخيبة، أحساليابانىالشعبعلىاالتفاقبنودأعلنتوعندما
الحربأدارتالتى -Katsuraكاتسوراحكومةشعبيةهبوطالىذلك، وأدىخدعته
النشرعلىالرقابةظروفأنوالحق. 1906ينايرانتخاباتفىوسقوطها – بنجاح

، وماوالمالىاالقتصادىالموقفبحرجعلمغيرعلىاليابانىالشعبجعلتوالصحافة
االنهيارعلىيوشكاقتصادهاجعلتدرجةالىالبالدموارداستنزافمنالحربسببته
الىدفعه، ممابخسبثمنالسالماشترتالحكومةأناليابانىالعامالرأىظنلذلك. التام

.136االنتخاباتفىاسقاطها

فىنجحتشرقيةقوةمولدعناليابانية – الروسيةالحربأسفرتاألمر، فقدكانومهما
فىالروسىالدورحجمتحديدكبرى، وفىاستعماريةأوروبيةبدولةمنكرةهزيمةإلحاق
، فبدأتتقدممناليابانأحرزتهماإلىالصينأنظارالحرب، ولفتتاألقصىالشرق
العلملتلقىكبيرةبأعداداليابانعلىالصينيونالطالباليابانية، وتدفقالتجربةتستلهم

طالبكانعندما– عكسيةولكنها –مماثلةحركةذكرىاألذهانإلىوالدراسة، فأعادوا
ذلكقبلوالفلكوالرياضياتالكنفوشيةلدراسةالصينإلىيحجوناليابانيينمنالعلم

.قرونبثالثة

بلغتقدالوطنيةالحركةكانتمصر، حيثفىالكبيرصداهاليابانىللنصروكان
فيهأشاد" المشرقةالشمس: "بعنوانكتيبًاألفالذىباشاكاملمصطفىبزعامةذروتها

بأسلوب، وصاغهبالغربالهزيمةإلحاقعلىالشرقالحديثة، وبقدرةاليابانيةبالنهضة
اليابانأنكاملمصطفىعنوغاب. العقليخاطبمماأكثرالوجدانيخاطبرومانسى

حلقاتإحدىكانتروسيامعحربهاإمبريالية، وأندولةإلى– 1895عاممنذ – تحولت
 –الروسىالصراعأدواتمنأداةكانت، وأنهاوالصينكورياحولاإلمبريالىالتنافس

قصيدةفىمخلدًا– الحربتلكفى –اليابانإنتصاروظل. األقصىالشرقفىاإلنجليزى
أجيالبهاتغنتوالتىاليابانية"، الغادة: "عنوانلهاإختارالتىإبراهيمحافظالنيلشاعر
.مصرشبابمن

:راجع, ونتائجهالصلحتفاصيلحول136
White, J. A.: The Diplomacy of the Russo – Japanese War, U. S. A. 1964.
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أمريبرمهامة، الكقوةبهاالدولإعترافالحربفىإنتصارهاوراءمناليابانوجنت
تحقيقعليهاحصلتالتىاإلقليميةالمكاسبلهابدونها، وكفلتاألقصىبالشرقيتعلق
الدولبعضوبدأت. قاريةركيزةذاتتصبحبأن– ساستهاراودطالما –قديمحلم

منأحرزتهإستراتيجية، ومامكاسبمناليابانحققتهلمااإلرتياحبعدمتشعراألوروبية
، لذلكإختلقدالهادىالمحيطفىالقوىتوازنأنروزفلتالرئيسفأحس. دوليةمكانة
–الروسشوكةكسرإلىميلهزعم –نهائيًاالروسىالوجودتصفيةعدمعلىحريصًاكان

خاللالروسىللموقفمساندتهكانتثمالمنطقة، ومنفىالقوىلتوازنضمانًا
المحيطفىاليابانيةالمصالحمعتتعارضاألمريكيةالمصالحوبدأت. الصلحمفاوضات

.137تدريجيًااإلتساعفىالبلدينبينالخالفشقةالهادى، وأخذت

حصلت1905نوفمبرففىالجديدة، مكاسبهالتدعيمبسرعةاليابان، تحركتكلوعلى
.ومنشورياتونجلياوبتأجيرخاصًابورتسموثبمعاهدةجاءلماتأكيدعلىبكينمن

الحديدية،الخطوطلمدجديدةإمتيازاتعلىالصينمن، حصلتذلكإلىوباإلضافة
األخرىالدولجهودإحباطعلىمنشوريا، وعملتفىاالقتصاديةالمشروعاتوإقامة
روسيامعسريةإتفاقيةمنشوريا، فعقدتفىخاصةإمتيازاتعلىالحصولإلىالرامية

منطقةمنشوريايابانية، وشمالنفوذمنطقة– بموجبها –منشورياجنوب، أصبح1907عام
علىالحصولإلىالراميةاألمريكيةالمساعىعلىالطريققطعروسية، وبذلكنفوذ

.138بمنشورياحديدىخطإلقامةإمتياز

الوالياتمعإتفاقًا، وأبرمتهناكنفوذهادائرةاليابانوسعتلكوريا، فقدبالنسبةأما
اليابانيةالمصالحيمسعملعلىاإلقدامبعدماألخيرةفيهتعهدت) 1905يوليو (المتحدة

التحالفمعاهدةجددتوعندما. الفلبينإلىنفوذهامدبعدماليابانتعهدكوريا، مقابلفى
فىاليابانيةالمصالحبسيادةبريطانياإعترافعلىنصبندإليهاإنجلترا، أضيفمع

مستعمرة، وأصبحإلىيابانية، ثممحميةإلىكورياتحولاليابانأخذتذلكوبعد. كوريا
التنازلعلىكورياملكللبالد، وأجبرالفعلىالحاكمهوسيئولفىاليابانىالعامالمقيم

:الحقبة، راجعتلكفىاألقصىالشرقفىاألمريكيةالسياسةتفاصيلحول137
Whitney, G. A.: The for Eastern Policy of the United States New York 1938.

138Price: The Russo – Japanese Treaties of 1907 – 1916 Concerning Manchuria and
Mongolia, New York 1933, pp. 26 – 31.
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اليابانىالمقيممنهالبالد، وحصلعلىملكًانصبالذى) 1907يوليو (لولدهعرشهعن
تعيينحقليشملالتفويضهذاوإمتد، إصالحاتمنيراهمابإدخالتفويضعلىالعام
وإنسحب. الكورىالجيشبحلاليابانيةالسلطاتالكورية، وقامتالحكومةموظفىكبار

بمطاردةاليابانيةالقوات، فقامتاليابانىالتسلطضدالمقاومةلتنظيمالجبالإلىالوطنيون
ظلواالثوارولكن. لنشاطهممركزًاإتخذوهاالتىالقرىفىالنارالثوار، وأضرمت

ايتوأغتيل، وعندماقتلىمنهمكبيرةأعدادسقوطرغماليابانيينمضاجعيقضون
)1909أكتوبر26 (كورىشابيدعلى– اليابانيةالحكومةأقطابأحد –هيروبومى

بكورياالخاصةسياستهاتنسجوأخذت. 139كورياضموأعلنتالفرصةاليابانإنتهزت
إلى" الحديثةمصر: "كرومركتابمصر، وترجمفىالبريطانيةالسياسةمنوالعلى

.لكورياإدارتهمفىاليابانيونبهيهتدىدليًالليكون) 1911 (اليابانية

االقتصادىالنموعلىالخارجىالتوسعأثر
النمومراحلمنوالهامةالثانيةالمرحلةاليابانية، تبدأ – الروسيةالحرببإنتهاء

الصناعاتحققتالثانية، فقدالعالميةالحربنهايةحتىتمتدوالتى، للياباناالقتصادى
أقصىالثقيلةالصناعاتبلغتاليابانية، كما – الروسيةالحرببعدكبيرًاتقدمًاالخفيفة
االقتصادىالنموإيقاعوإزدادالرأسمالىاإلنتاجنضجاكتملتطورها، وبذلكدرجات
.سرعةالحديث

حجمهاإزدادالتىالخارجيةالتجارةعلىالرأسماليةاإلنتاجيةالصناعةنمووإنعكس
العالميةالحربعلىالسابقةالفترةفى% 147.3الزيادةنسبةملحوظة، فبلغتزيادة

حين%، على160– ذاتهاالفترةفى –الصادراتحجمفىالزيادةنسبة، وكانتاألولى
الحربخاللالذروةالوارداتقيمة%، وبلغت192الوارداتحجمفىالزيادةنسبةكانت

الالزمةاألوليةوالموادالصناعيةاآلالتاستيرادفىالتوسعاليابانية، نتيجة – الروسية
جانبًاالخاموالحريروالحريريةالقطنيةالمنسوجاتصادراتوغطت. الحربىلإلنتاج
إنجلترامنالمستوردةوالمصانعاآلالتمعظماليابانية، وجاءتالوارداتقيمةمنكبيرًا

139Takeuchi: op. cit., pp. 160 – 62.
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أملتهاإستراتيجية، ضرورةوالصلبالحديدإنتاجفىالتوسعكانالمتحدة، كماوالواليات
.الحربظروف

عامالجمركيةالتعريفةنموها، تعديلسبيلاليابانية، ويسرالصناعةمركزمندعمومما
، وأعفيتأقصىكحد% 5بـالمستوردةالخامالموادعلىالجمركيةالعوائد، فحددت1911
للمنتجاتبالنسبةأما. الجمركيةالعوائدمناإلستراتيجيةاألهميةذاتالخامالموادبعض
الذى –التعديلهذاعلىوترتب%. 40 – 30بينالضريبةتراوحتفقدالمصنعةنصف

حجميفوقبقدرالوطنىالمالرأسحجمزيادة– المحليةللصناعةالجمركيةالحمايةوفر
مناطقإلىنشاطهاوإمتداداليابانيةالشركاتتطورإلىذلك، وأدىاألجنبىالمالرأس
رأسنشاطإمتدوأمريكا)، كماأوروبا (البحاروراءماومنشوريا)، وإلىكوريا (النفوذ
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بنك(و) كوريابنك (وفورموزا، فتأسسومنشورياكورياإلىالوطنىالمصرفىالمال
يوكوهامابنك (زاولحينوفورموزا، علىكوريافىاليابانيةاالستثماراتلتنظيم) تايوان
تلكفىاإلصداربنكبمثابةذاتها، وليكونالغايةلتحقيقمنشوريافىنشاطه) للنقد

.140البالد

الحديثاالقتصادىالقطاعلنموالمالئمالمناخاإلمبريالىالتوسعسياسةأتاحتوهكذا
لمجاالت، وتأمينهااليابانىالصناعىاإلنتاجلتصريفالمناسبةالخارجيةالسوقبإيجادها

ذهبيةفرصةوالكورىالصينىالشعبيننهبوحقق. الوطنىالمالرأسالستثمارجديدة
الحياةعلىإنعكاساتلهكانالرأسمالية، ممانمو، واستكمالاليابانىالمالرأسلتراكم

.وشوواطايشوعصرىوطوالمايجىعصرأواخرفىالسياسية

140Shibusawa: op. cit., pp. 499 – 507.
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السياسيةالحياة- الخامسالفصل
واجهتهمللدولة، وهناكإطارالغربىالنموذجإختيارعلىمايجىنظامصناعرأىاستقر
إلىفيهاالحكميستندأوتقراطيةدولةديمقراطية، أوليبراليةدولةبيناإلختيارمشكلة
للسلطةيهئ، فهوعندهمتقبًالأكثرللدولةاألخيرالنموذجمركزية، وكانطيةابيروقر
جانبمنتأتىعقباتجهودهاتعرقلأندونإصالحاتمنتشاءماإجراءفرصة

بحكماليابانيينلدىقبوًالأكثرالمركزيةوالسلطةالمطلقالحكمأنالنيابية، كماالمجالس
التقاليدإطارفىإصالحيةحركةالجديدالنظامكانثمومن. والسياسىالثقافىتراثهم
شاركتالتىاالجتماعيةالفئاتبمصالح– كبيرحدإلى –دوافعهاالراسخة، تأثرتاليابانية

قدمايجىنظامكانولما. الحديثاليابانتكوينفىالفضليرجعصنعها، وإليهافى
مجالسخاللمنالبالدأمورالقرار، وإدارةصنعفىالشعبيةالمشاركةحسابهمنأسقط
الحريةحركة "بإسمعرفتبالدستورللمطالبةحركةقامت، فقدالغربىالنمطعلىنيابية

نحوالسياسية، علىالحركةفىهامًادورًا"، لعبتJiyû Minken Undoالشعبوحقوق
.سنرىما

اإلمبراطور،سلطةواستعادةالباكفوتصفيةحركةالساموراىمنفريقتزعموكما
بالفكرتأثرواالساموراىمثقفىمنآخرفريقثمةالجديد، كانالنظامأسسووضعوا
الفكريةللتياراتالحديثة، ودراستهماألوروبيةاللغاتتعلمهمخاللمنالليبرالىالغربى
.عشرالتاسعالقرنفىأوروبافىسادتالتى

يتلقونهاالثقافةمنقدرعلىكانوا، بلفحسبعسكريةإقطاعيةطبقةالساموراىيكنفلم
الصينيةالمعارفيدرسونكانوا، حيثبهمخاصةمدارسفى– طوكوجاواعصرفى– 

للثقافةأخرىبمدارسالساموراىأفرادبعضإلتحقكما. والرياضياتالكنفوشيةوتعاليم
 –إليهايختلفكانShijukuإسمتحتطوكوجاواعصرأواخرفىالحرة، ظهرت

فى –تعنىالمدارستلك، وكانتالريفوأعيانالتجارأبناء– الساموراىإلىباإلضافة
معطوكوجاواعصرأواخرمنذ –الصينية، وأصبحتوالفلسفةالعلومبدراسة– األصل
، ومنYogakuبإسمعرفتالتىالغربعلومبدراسةتعنى– عشرالتاسعالقرنمطلع
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Ogataالحرةأوجاتامدرسة "الغربيةبالثقافةإهتمامًا، وأكثرهاالمدارستلكأشهر

Shijuku "بالثقافةتأثروااللذينالمثقفينمعظمفيهاأوساكا، وتخرجبمدينةأنشئتالتى
التعليمرائدFukuzawa Yukichiيوكيتشىفوكوزاواهؤالءلها، وأبرزوروجواالغربية

.اليابانفىالحديثالجامعى

عصرفىالسياسيةالمعارضةدفةإلدارةالمثقفينالساموراىمنالفريقهذاوتصدى
وتوحيداإلقطاعتصفيةضرورةحولالجديدالنظاممؤسسىمعإتفقواوإن، ألنهممايجى
أساسعلىالجديدالنظامإقامةضرورةرأواأنهمحديثة، إالمركزيةإدارةتحتالبالد
التحضر "لمرحلةمفهومهمإختلفثمومن. السلطةفىالمشاركةمنبقدرللجماهيريسمح

عصرمطلعفىالسياسىالعملإطارتشكلكانتالتى" Bummei Kaikaواالستنارة
واجتماعيًااقتصاديًااليابانىالمجتمعوجهتغيرشاملةتجديدحركةفيهايرونفهم: مايجى

مستنيرةمركزيةأوتقراطيةسلطةالسياسيونخصومهمفيهارأىوفكريًا، بينماوسياسيًا
.141السلطاتمصدر– األمةوليس –بإعتبارهاإلمبراطورمحورحولتدور

التقليديةالزعاماتكونواالذينالريفأعيانأحالممعالساموراىمثقفىآمالوالتقت
الحكمضدالفالحينثوراتطوكوجاوا، وكانتعصرأواخرفىاليابانىللريف

فىالسلطةطبقتهالذىالزراعىاالصالحوساعد. بقيادتهم– وهناكهنا – تهباالقطاعى
أمامالطريقبذلك، ففتحالريفمناالقطاعسادةنفوذازاحةعلىمايجىعصرمطلع

،لهمخالصةالقرىادارة، فأصبحتقراهمفىاألمورمقاليدعلىللسيطرةGônôاألعيان
الزراعة،فىالرأسمالىاالستغاللأساليبالزراعية، واستخدمواملكياتهمواتسعت
وخاصةالصناعةفىبدلوهمواسعة، وأدلواخطواتالزراعةتتجيربعمليةوساروا

السلطةفىالمشاركةالى، وتطلعواوالنسيجوالغزلالحريروتجهيزالغذائيةالصناعات
أنهمالسيما. الريففىاجتماعيةومكانةاقتصادىوزنمنلهممامعيتكافأبنصيب
، وحتىمايجىعصرمطلعفىالسلطةضدالفالحيننضالقيادةبزماميمسكوناستمروا
الجديد،للنظامالمسلحةالمعارضةأنهتالتى) 1877عام (ساتسوماثورةعلىالقضاء
.المستبدةالمطلقةالسلطةضدسلمىسياسىنضالالىوحولتها

141Uyehara: The Political Development of Japan 1867 – 1909, London 1910, pp. 99 – 106.
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صفوفبيننفوذمنلهمبماالسياسيةالمعارضةحركةرأسعلىالريفأعيانوأصبح
محوركانواالذينالساموراىمثقفىصفوةمناألفرادبعضالىباالضافة، الفالحين

السياسىالعملقيادةفىالتمسواخاصة، والذينوطوكيوعامةبالمدنالسياسيةالمعارضة
فىالتغييرتيارجرفهاوالتى، قبلمنلهمكانتالتىالسياسيةالمكانةعنيعوضهمما

.مايجىعصرمطلع

النيابىبالحكمالمطالبةحركة
الحكومةمناستقالتهلها، فبعدزعيمًاتايسوكىايتاجاكىفىالسياسيةالمعارضةووجدت

شمباىوايتوسايجوزميليهيثنىأنة، وحاوليالسلمالسياسيةالمعارضةطريقاختار
العامالرأىوتعبئةالشعبيةالمطالببتبنىاالهتمامعلى، وحثهماالسالحالىاللجوءعن

.طريقهماغيرأخرىطريقًالنفسهاختارثمومن. اماقناعهفىفشلالحكومة، ولكنهضد
منآخرونسبعةعليهاوقع) –1871يناير (الحكومةالىعريضةايتاجاكىوقدم

الشعبينتخبنيابىمجلساقامةالىالحاجةالسلطة، وبينتاستبدادستنكرتإ– زمالئه
الحريةحركة "باسمعرفتالتىالسياسيةالحركةتلكبدأتالحدث، وبهذاأعضاءه
النيابىبالحكمالمطالبةأجلمننظمتوالتى "، Jiyû Minken Undoالشعبوحقوق

.الدستورى

"،Aikoku Kôtôالعامالوطنىالحزب "بإسمعرفسياسىتنظيمالحركةتلكعنوعبر
العديدةالسياسيةالجمعياتعننفسهليميزالسياسىالحزبطابعالجديدالتنظيمحملوقد

.بعينهمألفرادالسياسيةوالمصالحاألهدافخدمةبغرض– الفترةتلكفى –ظهرتالتى
ضمنهبيانًا– للكلمةالسياسىبالمفهومحزبًايكنلمالذى –الجديدالتنظيموأصدر

.الشعبمنمنتخبةنيابيةحكومةإقامةعلىفيهركزالذىبرنامجه

المطالبةعريضةعلىالموقعينأحد –شمباىايتوتزعمهاالتىساجاثورةوقوعولكن
بحلايتاجاكىالسياسية، فبادرالمعارضةتصفيةإلىتتجهالحكومةجعل– النيابىبالحكم
بجزيرةطوساموطنهإلى، وعاد1874مارسفى" العامالوطنىالحزب "السياسىتنظيمه

"Risshishaاألحرارالمفكرينجمعية "بإسمعرفتسياسيةجمعيةأسس، حيثشيكوك
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الشبابمنمجموعةإلتفتالجمعية، تلكالليبرالية، وحولالمفاهيملتعميقأداةلتكون
الفكرقلعةأصبحتأنطوسالبثتوما. إليتاجاكىالوالءللمعرفة، أخلصتالمتعطش
بهابشرالتىلألفكاراأليديولوجىاألساسالفرنسيةالثورةأفكار، فشكلتالليبرالى
لروادفكرىإلهاممصدر" االجتماعىالعقد "روسوكتابوكان. وأتباعهايتاجاكى
طوساأصبحتاألحرار"، حتىالمفكرينجمعية "صيتوذاع. العصرذلكفىالليبرالية
–بينهمفيما –المدينةيعرفونأصبحوا، اللذيناليابانىالشبابمنالمئاتيقصدهمزارًا
.142"الحريةمهد "بإسم

النجاحتحققالحركة، استمرتهذهجماحلكبحالحكومةبذلتهاالتىالمحاوالتورغم
فىايتاجاكىساتسوما، فكرثورةإخمادوبعد. يومبعديومًاحولهااألنصاروتكسب
أنحاءمختلفإلىالدعاةأوفد1878ربيع"، وفىAikokushaالوطنيينجمعية "تأسيس
سبتمبر،وفى. إليهاإلنضمامإلىالناسودعوةالجديدالسياسىالتظيمأهدافلشرحالبالد
إتخاذتأسيسها، وقررتعنفيهأعلنتأوساكابمدينةلهامؤتمرأولالجمعيةعقدت

يمثلهامنالفروعتوفدأن، علىبالمحافظاتفروعوإفتتاحلها، مقرًا) طوكيو (العاصمة
التطوراتلمناقشةللجمعيةالرئيسىالمركزفىتعقدالتىالدوريةاالجتماعاتفى

.عليهالرأىيستقربمابالمحافظاتالجمعيةفروعالسياسية، وإبالغ

اإلمبراطورإلىعريضةرفعتقرر) 1879خريف (الوطنيينلجمعيةالثالثالمؤتمروفى
منإثنينإنتدبوااللذينالجمعيةأعضاءمنمائةعليها، وقعنيابىمجلسبإقامةللمطالبة

للعريضة،المجلسينرفضورغم. الشيوخومجلسالدولةمجلسإلىلتقديمهازمالئهم
أمامالمتعنتموقفهاوكشفتالحكومةضدالعامالرأىتعبئةفىالجمعيةنجحتفقد

يخطبالبالدبأنحاءمنها، فطوفيفيدأندونتمرالفرصةايتاجاكىيدع، ولمالشعب
الحملةهذهونجحت. النيابىللحكممطالبتهافىللجمعيةمساندتهاويطلبالجماهيرفى

.الحكومةضد– الدولةموظفىوحتى –األعمالورجالالصحفيينتعبئةفىالدعائية

142Osatake Takeshi & Hayashi Shigeru: Seiji, Gendai Nihon-Shi Kenkyu, Tokyo 1938, pp.
83 – 87.

)الحديثاليابانىالتاريخفىالسياسة، دراسة(
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محدودةأداةالصحافةمنيجعل) 1875يونيو5 (الصحفعلىالرقابةقانونكانولما
االجتماعاتعقدإلىالحركةتلكزعماء، لجأالنيابىبالحكمالمطالبةلحركةبالنسبةالنفع

أبريل (Shûkai Jôreiالتجمهرقانونإصدارمنمفرًاالحكومةتجدفلم. الخطبوإلقاء
اجتماعأىعقدقبلالشرطةمنمسبقإذنعلىالحصولبضرورةقضىالذى) 1880

السياسيةالخطبإلىاالستماعوالطلبةوالشرطةالجيشرجالعلى، وحظرعام
.143السياسيةبالمنظماتواإلتصال

جمعية "تأسيسإلىتهدفحركةفىالسياسيةالمعارضة، تبلورتالكبتمحاوالتورغم
مطلعيحلكاد، وماالسبعيناتأواخرفى" Kokkai Kisei Domeiدستوريةوطنية

عرائضعلىالتوقيعاتلجمعحملةالحركةتلكعلىالقائموننظمحتىالثمانينات
المليونربعنحوجمعتالتىالتوقيعاتعدد، فبلغنيابىمجلسوبإقامةبالدستورتطالب
بلغالبالدأنحاءجميعفى– الغرضلهذا –السياسيةالجمعياتمنعدد، وأسستوقيع
السياسيةاالجتماعاتوعقدت. جمعيةوخمسونمائةنحو-الحقبةتلكفى –عددها

الذاتىالسياسىالتثقيفبغرضالدراسيةالحلقات، ونظمتالنيابىالحكمقضيةلمناقشة
الريفىالعامالرأىتعبئأنالدراسيةالحركاتلتلكالهامة، وقيضالقرىمعظمفى

.144وإقتناعفهمعنالنيابىبالحكمالمطالبةحركةلمساندة

نفقتهمعلىاألعيانأقامهاGogakuمتوسطةمدارسشكلالدراسيةالحلقاتتلكوإتخذت
وكانت. المتجاورةالقرىمنمجموعةأهالىمنالتبرعاتجمعطريقعنأوالخاصة

مقصدكانتبها، فقداإللتحاقفىالراغبينالصبيةعددكانمهماتقامالمدارستلك
دونالتالميذعددنسبةأنإلىاألدلةتشيرلذاتها، إذالعامةالثقافةينشدوناللذينالكبار

من% 20تتعدلم– كانازاوامحافظةفى –المدارسمنالنوعبذلكعشرالرابعةسن
تلك، وكانتالبالغينمنالتالميذبقيةكان، بينماالمدارسبتلكالتالميذعددجملة

التثقيفإلىنشاطهاإمتدالمختلفة، بلالعلومتدريسعلىجهودهاتقصرالالمدارس
اإلدارةلتوجيهالتعليممنالنوعهذابإخضاعالحكومةقيام، وبعدواالجتماعىالسياسى

143Ike Nobutaka: The Beginnings of Political Democracy in Japan, Baltimore 1950, pp. 65 –
66.
144Uyehera: op. cit., p. 72.
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إسمتحتعملتدراسيةحلقاتإلىالمدارستلكاألعيانوإشرافها، حولالمركزية
Sekizen-Kai) فىالحلقاتتلكغالبيةالعامة)، وتركزتالثقافةلنشردراسيةحلقاتأى

تضممنهاواحدةكلالبالد، وكانتأنحاءبقيةفى– أقلبدرجة – وإنتشرتالبالد، شرق
.عضوًاالمائةأفرادهاعددتجاوزحلقاتثمةكانعضوًا، وإن30و12بينيتراوحما

حولها،مناقشاتهمالسياسية، وتدورالموضوعاتبعضيقرأون– عادة –األعضاءوكان
ناكامورامثلالغربيةالثقافةروادبعضينشرهاكانالتىالمقاالتبدراسةوبدأوا

، درسواالمقاالتتلكجانبوالى. يوكيتشىوفوكوزاواNakamura Masanaoماساناءو
يوجهونوسبنسر، وكانواملستيوارتوجون") االجتماعىالعقد "وخاصة(روسوأعمال

بالعاصمةالنيابىبالحكمالمطالبةحركةقادةمناللبراليينالمثقفينبعضالىالدعوات
بعضالىالدعوةالدراسية، ووجهواالحلقاتتلكفىالمحاضراتاللقاء) طوكيو(

علىمغلقةتكنلمالتىالتثقيفيةالحلقاتتلكمناقشاتفىللمشاركةاللبراليينالصحفيين
أوالقريةأهلمنالحضورفىيرغبمنلكلمفتوحةاجتماعاتهاكانتنفسها، وإنما

بقراءةاألعضاءأحدتكليففىيتمثلالحلقاتتلكفىالعملنظاموكان. المجاورةالقرى
تعقدهاجتماعفىالكتابذلكعرضيتولى، ثمالسياسىالفكرأوالسياسةفىجديدكتاب

.الكتابموضوعحولاألعضاءبينمناقشاتذلكبعد، وتدورالغرضلهذاالحلقة
هامًادورًا، لعبتالسياسىللتثقيفمدارسكانتالتىالحلقاتتلكنفقاتاألعيانوتحمل

.145النيابىوالحكمبالدستورالمطالبةحركةلمساندةالجماهيرتعبئةفى

عنالزراعيةلملكيتهبعضهمفقد، حدالحلقاتبتلكوإهتمامهماألعيانحماسوبلغ
السياسية،الحركةوعلىالتثقيفيةالحلقاتتلكعلىأنفقتقروضمقابلرهنهاطريق

سينووهو– تامامينامىبمنطقةالحركةقادةأحد –ماساكاتاايشيساكا: هؤالءومن
إشتدالقرية، وعندمامعبدبمدرسةتعليمهتلقىالذىموراأوجاواقريةعمدةكييوشيرو

المطالبةبابمنالسياسيةالحركةدخلالصينية، ثموالعلومالكنفوشيةدرسعوده

145Gakushuin Daigaku Kindai – shi Kenkyukai: Katsudo Hokokusho,  San – Tama Jiyû
Minken Undo, Showa 46 nendo (Tokyo1971), pp.5-35.

ايروكاوااألستاذاشراف، تحتجاكشوينبجامعةالباحثينمنفريق، أعدهصفحات110فىيقعاليابانيةباللغةبحثوهو
التىالشخصيةوالمذكراتالوثائقعلىالبحثويعتمد" تاماسانبمحافظةالشعبوحقوقالحريةحركة "عندايكيتشى

.الحركةزعماءبيوتفىعليهاعثر
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آفاقأمامه، ففتحتالليبراليينبالمثقفينوإحتكالزراعية، األطيانضرائبنظامبإصالح
وسبنسر،وروسو، ، ملستيوارتجونمثلالغربيينالمفكرينكتبأمهاتجديدة، وقرأ

حلقة– أصدقائهبعضمع –هوسينووأسس. اليابانيةاللغةإلى، مترجمة، وغيرهموبنتام
نواةTakumakaiبإسمعرفتالتىالحلقةتلك، وكانتالغربىالسياسىالفكرلدراسة
مجلسوإقامةبالدستورللمطالبةالحكومةإلىقدمتعرائضعلىالتوقيعاتجمعلحركة
.146الحكمفىالمشاركةفىالشعببحقإقتناعًاالناسعليهاأقبلالتىنيابى

لمناقشةالندواتمنسلسلةسياسية، عقدتجمعياتإلىالدراسيةالحلقاتتلكوتحولت
 –1882ويونيو1881ينايربينفيماعقدتالتىالندواتعدد، فقدرالنيابىالحكمقضية

عددوبلغ. سياسيًاخطابًا7675نحوفيهاندوة، ألقى1817بنحو– البالدأنحاءجميعفى
جميعفىإنتشرتجمعية، 150نحوالندواتتلكعقدإلىدعتالتىالسياسيةالجمعيات

.حولهاالجماهيروإلتفافوشموليتهاالحركةإتساععلىدليًاليقدم، ممااليابانأنحاء
بتطبيقوإهتمت، والمطبوعاتالصحفعلىالرقابةتشديدإلىالحكومةوإضطرت

لمالصارمةاإلجراءاتتلكأنغير. السياسيةاالجتماعاتعقدبتحريمالخاصالقانون
.الجماهيرتأييدمنالمزيدالحركةتلكالسياسية، فكسبتالحركةإحباطفىتنجح

–ايباراكىبمحافظةالحركةزعماءأحد –Sekido Kakuzoسيكيدوكاكوزولناويصور
، وقررواايباراكىبإقليمجمعياتعشرممثلوإجتمع، 1880فبرايرفى: "... بقولهذلك
بينهمفيمااإلقليمبالد، وقسمواالنيابىبالحكمللمطالبةالحكومةإلىعرائضتقديم

فكان. بالدستورتطالبالتىالعرائضوتوقيعتأييدهمإلىالناسبها، داعينليطوفوا
طعامهميحملون– رجًالالخمسونأواألربعونعددهميتجاوزلمالذين –الدعاةهؤالء

كلها،القريةببيوتيطوفونالعمدة، بلبيتبزيارةيكتفونالقرى، فالويزورون
النيابىالحكممزاياوخارجها، موضحينالبالدداخلفىالسياسيةاألوضاعشارحين
األمطارهطولغايتهمعنيقعدهموال. بأفكارهميقتنعمنتوقيعاتيجمعون، ثموفوائده
أحدفوقتقعنائيةقريةحسابهممنيسقطونالموحلة، والالطرقفىالسيروتعذر
منرجًال11814توقيعاتجمعفىنجحواوبذلك. سفحهعندتقبعأوالشامخةالجبال

146Irokawa Daikichi: Freedom and the Concept of People's Rights, Japan Quarterly, vol XIV,
No. 2, April – June 1972, p. 177.
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بالحكمالجماهيرفيهاتطالبالتى –العرائض، وقدموايباراكىإبالهامةالعائالتأرباب
.147... "الحكومةإلى– النيابى

"العشبوحقوقالحريةحركة "أوالنيابىبالحكمالمطالبةلحركةالفكرىاإلطاريكنولم
الغربىالليبرالىالفكرمنمضمونهيستمد– اليابانيينبينبهعرفتمانحوعلى– 

بعضتركهاالتىالكتاباتلناوتبين. أيضًااليابانىالفكرىالتراثومن، بلفحسب
.بوضوحذلكالحركةزعماء

فكرهأنآنفًا، نجدذكرناهالذىهوسونوكيوشيروكتابات– المثالسبيلعلى –تناولنافإذا
المثالىالطبيعة، وبالشكلترشيدبمبدأيتمسكالكنفوشية، فهومنأساسًامستمدالسياسى
تتمشىجعلتهاالتىبالصورةوفسرهاالمبادئتلكهوسونووطور. األخالقيةللواجبات

–الكنفوشيةحددتهاكما –للشعباإلمبراطورحبففكرة: الحديثالسياسىالتطورمع
الدستور، فالعلىاألمليعقدالشعبكان، ولماشعبهآمالتحقيقعلىبالعملتلزمه
الحاكمتغييرفكرةفسركما. األمنيةتلكتحقيقفىلحظةاإلمبراطوريتوانىأنيجب
بالحكمتمسكإذاعرشهعناإلمبراطورتخلىبضرورةكنفوشيوسإليهاذهبالتى

بينالمساواةفكرةواستمد". باالستبدادتقبلالالسماءعدالة، "ألنالمطلقاالستبدادى
الناسبهايتمتعأنيجبالسعيدة، التىالحياةعنالطوباويةكنفوشيوسفكرةمنالناس
بينمزجقد– دربهعلىسارومن –نوهوسويكونوبذلك. السماءإلرادةتحقيقًاجميعًا
تجد، فلمالغربىالليبرالىوالفكر) الصينمنبدورهالمقتبس (اليابانىالفكرىالتراث

والحكمبالدستورالمطالبةحركةزعماءإليهيدعومابينتنافرأوتناقضأىالجماهير
.148الثقافىاليابانىالتراثوبينالنيابى

فىالفالحونبهالحقبة، وتغنىتلكفىشاعالذىالنشيدفىواضحًاالمزجهذاويبدو
:149يقولإذ– الشعبوحقوقالحريةحركةمعقل –شيكوكبجزيرةطوساإقليم

...غيرهمنمنزلةأسمىفردثمةليس

147Ibid, pp. 178 – 9.
148Gakushuin Daigaku, Kindai – shi Kenkyukai: op. cit., pp. 37 – 8.
149Ibid, pp. 95 – 102.



حامدعباسرءوفمايجىعصرفىاليابانىالمجتمع

166www.RaoufAbbas.org

...بشرًادمناسواء، ماجميعًافنحن
...واحدةحياةسوىلناليسإذ
أحرارًا،نعشهالمإذا

.آسفينغيرمنهانتخلصأنعليناوجب
...خمسقاراتإلىتنقسمالدنيا
 !!للعاريا... المتخلفةآسيابينها
بالثورة..،تتحررأمريكارأينا... التاريخإلىنظرناإذا
... !!ذلكأروعما

المطالبةحركةقيادةفىإشتركوااللذينالساموراىمثقفىعندالظاهرةنفسونالحظ
صغارمنألسرةولدالذىChiba Takusaburoتاكوسابوروتشيبا: ، مثلالنيابىبالحكم

استقرالبالد، حتىأرجاءبينتنقلطوكوجاوا، ثمنظامإسقاطفىوإشتركالساموراى، 
إلىمشروعهاإلقليمجماهيرقدمتشعبيًادستورًاتاما، وأعدسانمحافظةفىالمطافبه

لهيكتبحتىالتاليةاألسسعلىالدستورمويقأنضرورةيرىالحكومة، وكان
:150النجاح

الطريق "بكلمةالكنفوشيةعنهعبرتماوهو (الطبيعةوقوانينالعقالنيةمراعاة1.
Dôri.("

.صدورهعندالبالدفىالسائدةلإلتجاهاتمالءمته2.
إقتباسمجرديكونالجماهير، فالوأوضاعوأحواللواقعمناسبًايكونأن3.

التراثعنتمامًايختلفاليابانىالحضارىالتراثالغربية، ألنللدساتير
.الغربىالحضارى

لماتبعًاتغييرهايراعىتغيير، وإنمادونثابتةالدستورنصوصتظلأنيجبال4.
.تطورمنوالجماهيرالبالدعلىيطرأ

150Tsurumi Yusuke: The Liberal Movement in Japan, The Re – awakening of the Orient,
London 1925, pp. 68 – 70.
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منصلبةقاعدةعلىيقومالشعبوحقوقالحريةلحركةالفكرىاإلطاركانوهكذا
واقععنغريبًايبدوتجعلهالبصورةالغربىالليبرالىبالفكرطعمالذىاليابانىالتراث

ذلكولعل. لديهممقبوًالالجماهير، وتجعلهإدراكمستوىعن، وبعيدًااليابانىالمجتمع
.شعبيةصبغةاكتسبتالتىالحركةتلكحولالجماهيرإلتفافيفسر

الاللذينالمثقفينمنحفنةيقودهاالمنظمةحركةبصددأنهاالحكومةأيقنتلذلك
عاشوااللذيناألعيانعائالتإلىينتمونرجاليقودهارابطة، وإنمابالجماهيرتربطهم

سكانتعبئةعلىالقدرةكبير، ولديهمبنفوذفيهبعيدة، وتمتعواأجيالمنذالريففى
تكنولم. سلطتهاعليهقامتالذىواألساسالحكومةضدسياسيةحركةفىالقرى

صارمة، فآثرتقمعبإجراءاتالحركةهذهمثللمواجهةمهيأة– عندئذ –الحكومة
ينوى "أنهاإلمبراطورفيهأعلن – 881أكتوبر12فى – بيانبإصدارالسالمة، وسارعت

الثالثةالسنةفىوذلك... والشعبالحكومةعلىبالفائدةتدريجيًا، يعودنيابىنظامإقامة
من" وأدناهاأعالها "الشعبطبقاتجميعالبيان)"، وحذر1890 (حكمهمنوالعشرون

فىاإلضطراباتإشاعةإلىيؤدىذلكالتغيير، ألنفىالطفرةإلى، والدعوةالتسرع
.151البالد

إضفاءنحوالحاكمةاألرستقراطيةإتجاهعن– األولىبالدرجة –معبرًاالبيانذلكوجاء
أداةإلىالحكمأداة، وتحويلالمطلقالمركزىالحكمنظامعلىالدستورىالشكل

بالحكمالمطالبةحركةعلىالطريق، ولقطعالقائمالنظامبجوهرالمساسدونعصرية
النمطعلىليبرالىحكمنظامإقامةإلىتطمحكانتالتى) الشعبوحقوقالحرية (النيابى

.رقابتهللحكومةا، ويخضعللشعبالسلطةكلاإلنجليزى، يعطىأوالفرنسى

،النيابىبالحكمالمطالبةحركةتاريخفىتحولنقطةاإلمبراطورىالبيانصدوروكان
حزب(و) األحرارحزب: (هماسياسيينحزبينشكلفىالحركةتنظيمأعيدإذ

تغييرحدثفقد. الحركةتصفيةأمرتدبرالحكومةفيهكانتالذىالوقتاإلصالح)، فى
 –شيجينوبوأوكوماأثرهعلى، أبعدالسياسىباإلنقالبالشبهقريبكانالسلطةفى

151Meiji Japan Through Contemporary Sources, vol. III, pp. 69 – 70.
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أنصاروإنفرد، الحكمعن– الدستوريةللدعوةومناصرتهالليبراليةبإتجاهاتهالمعروف
.152البالدأموربإدارةالسلطةومركزيةاألوتقراطية

وتحولت. السياسيةاألحزابحوليتركزالسياسىالنشاط، أصبحالحينذلكومنذ
قاصرًانشاطهايعدأخرى، فلمأغراضخدمةإلىالريففىالمنتشرةالسياسيةالجمعيات

إلى –اقتصادى، وتتفقطابعذاتأخرىمطالبإلىتعداهبالدستور، وإنماالمطالبةعلى
العامةالوظائفقصر، وعدمبالتعليماإلهتمام: إلى، فدعتاألعيانمصالحمع– كبيرحد

التى –الدراسيةالحلقاتكانتأنوبعد. الصناعة، وتشجيعالناسمنمعينةفئةعلى
تلكفىالسياسيةالجمعياتعضويةالقرية، أصبحتسكانجميعملتقى– إليهاأشرنا

الذىالشهرىالعضويةإشتراكسداديستطيعونممنمحدودةفئةفىمحصورةالمرحلة
سوىالجمعياتتلكبعضويةيتمتعلمثم، ومنالكثيرينأيدىمتناولفىيكنلم

العملفىالمشاركةمناستبعدوااللذينالفالحينوبينبينهمالسبل، فتفرقتاألعيان
.153السياسى

الهوةوزادت. والثقافيةاالقتصاديةبالنواحىالسياسة، وشغلواعنيرغبوناألعيانوبدأ
كانأن، بعدالفالحينجماهيروبينبينهماتساعًااالقتصادىاإلنكماشسياسةخلقتهاالتى

فعلى. بالدستورالمطالبةعرائضتوقيعحركةخاللوالفالحيناألعيانبينتامًااإللتحام
األطيانضرائبالزراعية، كانتالحاصالتأسعارتدهورمنالفالحونعانىحين

األعيان، كانديونمنعليهممالسداديكفىالأطيانهمريعجعلبالغًاإرتفاعًامرتفعة
أموالهماستثمارإلىوإتجهوا، الفالحونمنهمإقترضهاالتىالديونتحصيلفىيتشددون

.السبلوبالفالحينبهمفإختلفت، المصرفىوالنشاطعةاالصنفى

كانتأنمعًا، فبعدواألعيانالسلطةلمواجهةأنفسهمتنظيميعيدونالفالحونوأخذ
تلكقيادةالحكومة، أصبحتضدوتوجهاألعيانبقيادةتهبالفالحينإنتفاضات

ولدينا. معًاواألعيانالحكومةضدتوجههاأنفسهمالفالحينمنعناصربيداإلنتفاضات

:السياسية، راجعوأبعادهاإلنقالبذلكتفاصيلحول152
Lebra, J. C.: Okuma Shigenobu and the 1881 Political Crisis Journal of Asiatic Studies, vol.
XVIII, pp. 475 – 78.

153Gakushuin Daigaku Kindai – shi Kenkyukai: op. cit., pp. 13 – 15.
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تشيبوتشىبإقليماليائسين "ثورة، هوالثمانيناتشهدتهاالتىالظاهرةلتلكواضحمثل
Chichibu Komminto "سبقتهاالتىفوكوشيمابمحافظةالفالحينوإنتفاضة، 1884عام

.بعامين

:154إتجاهاتثالثةإلىفإنقسموا، أنفسهماألعيانعلىأثرهاالظاهرةلهذهوكان

إلىإهتمامهاالقتصادى، فصرفالنشاطإلىوإتجه، السياسىالعملمننفرفريق1.
.األعيانمناألكبرالقطاعهؤالءوالصناعة، ويمثلالتجارة

.إنتفاضاتهمفىوشاركبالفالحينباإللتحامتمسك– محدود –آخرفريق2.
سياسىنشاطلهميعد، ولمأنفسهمعلىتقوقعوانيالراديكاليمنأفرادبضعة3.

.يذكر

اللذينالساموراىمثقفىبيدطوكيو)، فكانت (بالعاصمةالسياسيةالمعارضةقيادةعنأما
،الغربىالنمطعلىدستورىنيابىحكمإقامةالحركة، وهىتلكمنالغايةعلىإتفقوا

.الغايةتلكتحقيقسبيلحول– سنرىكما –إختلفواولكنهم

السياسيةاألحزابظهور
الذىالبيانصدوربعدالسياسىالتنظيمطورتدخلالنيابىبالحكمالمطالبةحركةبدأت
)،1881أكتوبر12، (بيان1890عامدستورىنظامبإقامةالشعباإلمبراطورفيهوعد
أحدهاعبرالحركة، كمافىالرئيسيةالتياراتعنعبرتالتىالسياسيةاألحزابفقامت
.المرتقبالتغييرفىالحكومةنظروجهةعن

البيانصدورالظهور، فبعدإلىاألحزابتلكأسبق" Jiyûtôاألحرارحزب "وكان
أكتوبر)، وتولى18 (بطوكيوالتأسيسىمؤتمرهالحزب، عقدأيامببضعةاإلمبراطورى

كانحتىنهايتهيبلغالشهركادوما. المؤتمررئاسةGotô Shôjirôشوجيروجوطو
أهدافهالحزبوحدد. لهرئيسأولتايسوكىيتاجاكىإنتخبا، وإكتملقدالحزبتنظيم

،الشعبحقوقوتدعيم، وحمايةالحرياتنطاق، وتوسيعنيابىحكمإقامةعلىبالعمل
154Ibid, pp. 15 – 17.
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اليابانبينالمساواةبالبالد، وضمانالنهوضعلى، والعمللهوالرفاهيةالرخاءوتحقيق
للحزبالسياسىالخطأنورغم. الوطنىالتقدمتحقيقعلىاألخرى، والعملوالدول
،التطرفإلىالحزبأعضاءبعضمالومونتسكيو، فقدروسوأفكارضوءعلىصيغ
".اليعاقبةحزب "إسمالحزبعلىيطلقونخصومهمجعلمما

Furusawaشيجيشىفوروساوابزعامةاألحرارحزبفرعأعضاءأوساكا، كونوفى

Shigeshiالدستورىالحزب "، سمىالشعبحقوقدعاةمنحزبًاRikken Seitôليعبر ،"
.بالدستورالمطالبةحركةفىالمتطرفالجناحنظروجهةعن

سياسىحزبلتنظيمباإلعداد– 1881أكتوبرفىالحكومةمنخروجهبعد –أوكوماوقام
14فى" Kaishintôاإلصالححزب "تأسيس، فأعلنالقدامىزمالئهبعضبمعاونةآخر

عضويةفىالمعتدلةالميولذوىالوسطىالطبقةأبناءمنالمثقفونوإنتظم، 1882مارس
من– اإلصالححزبقادةأحد –Numa Morikazuموريكازونوماوكان. الجديدالحزب

حزبتأسيسحتىالشعبوحقوقالحريةحركةبدايةمنذايتاجاكىومعاونىأتباع
تنظيمفىأوكوماإلىوإنضمالحزبفتركزمالئهبعضمعإختلفاألحرار، ولكنه

خاللمنالجماهيرعندالسياسىالوعىإيقاظفىبارزًادورًا، ولعباإلصالححزب
Yanoفوميويانوكانحينعلى". Tokyo Mainichiماينتشىطوكيو "لجريدةتحريره

Fumio– النمطعلىنيابىحكمبإقامةالمنادىالجناحيتزعم– الحزبقادةمنأيضًاوهو
عضويةفىإنتظموااللذينكيوجامعةخريجىنظروجهةعن– بذلك –اإلنجليزى، وعبر

.155الحزب

األعمالرجالكبارعضويتهفىيضمأنعلىاإلصالححزبحرصحينوعلى
الريفأعيانبعضعضويتهفىيضماألحرارحزبالهامة، كانوالشخصياتوالعلماء
اآلخر، حتىيكملمنهماكلفكان. بحماسةيتدفقالذىالمتعلموالشبابالمالكوصغار

موقفتباعدحينًا، ولكنالبحثموضعكانتواحدحزبفىالحزبينإدماجفكرةأن
شقةاتساعمنقبوًال، وزادتلقىالدماجناإلفكرةالحكومة، جعلمنالحزبينمنكل

.نقيضطرفىعلىأصبحابينهما، حتىالخالف
155Osatake & Hayashi: op. cit., pp. 85 – 7.
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:156التالىالنحوعلىأهدافهاإلصالححزبحددوقد

.للشعبالرفاهيةتحقيقعلىاإلمبراطورية، والعملاألسرةمكانةعلىالحفاظ1.

.األمةقوةوزيادةالداخليةباإلدارةالنهوض2.
ذاتيةإدارةالمحلية، وإقامةاإلدارةفىالتدخلفىالمركزيةالحكومةحقإلغاء3.

.محلية
.المجتمعلتقدمتبعًااإلقتراعحقتوسيع4.
األجنبية، وتقويةالدولمعالسياسيةالعالقاتمناألدنىالحدعلىالحفاظ5.

.اإلمكانبقدرالتجاريةالعالقات
.بالنقديتعلقفيما" الصعبةالعملة "سياسةعلىاإلبقاء6.

،النيابىوالحكمالدستورقضيةعلىكبرىأهميةيعلقلماإلصالححزبأنوواضح
السلطة، وركزمنمتصلبًاموقفًاإتخذالذىاألحرارحزبمناإلعتدالإلىأميلفكان
.السلطاتمصدرالشعبإعتبارعلى

الشرطةقوةأن، أيقنتالجديدانالحزبانبهاستقبلالذىالحماسالحكومةرأتوعندما
السلطةعنيعبرسياسيًاحزبًاتنشئأنشعبيتهما، فقررتتمحوأنتستطيعلنوحدها

فى" Teiseitôاإلمبراطورىالحزب "فتأسس. اآلخرينللحزبينالسياسىالنشاطلموازنة
موظفىكبارعضويتهفىالسلطة، وضمرجالكبارمنقيادة، وشكلت1882مارس18

المشتغلون، والمعلمونالدينالبلدية، ورجالوالمجالسوالمحافظاتالمركزيةاإلدارة
.157الحكمبدوائرالمتصلوناألعمالالحكومة، ورجالبمدارس

كبيربنفوذالحزبذلكاإلمبراطورى، تمتعالحزبفىالعضويةحجمصغرورغم
قراراتتنفيذمنبالتأكدبرنامجهالحزبوحدد. لهورعايتهاالحكومةمساندةمناكتسبه

فىللحكومةالعون، وتقديمالنيابىالمجلسوإقامةالدستوربإصدارالخاصةالحكومة
وأصدر. الحكومةعلىالمعارضةتشنهاالتىالدعائيةالحملةعلىسياستها، والردتنفيذ

156Ibid, p. 177.
157Ibid, p. 120.
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الحاكمة،لألوليجاركيةالمديحتكيلأخذتالتىالصحفمنالعديد– الغايةلهذه –الحزب
.158والتطرفبالشططوتتهمهاالمعارضةهجومعنهاوتصد

أنعلىوالعملالسياسيةأفكارهلنشر– حثًاسعيًا –الثالثةاألحزابمنحزبكلوسعى
األحرارحزبوكان. يراهالذىالنحوعلىالنيابىللحكممحققًاالمرتقبالدستوريأتى
منخلقت، ولكنهاالناسمنحفنةأجلمنأوحاكمأجلمنتخلقلمالحكومةأنيرى
أنالبدوصياغتهالدستورإعداد، وأنوحدهللشعبالسيادةأنعلى، وأكدالشعبأجل
أنيرىاإلمبراطورى، فكانالحزبأما. حقيقيًاتمثيًالالشعبيمثلونمنيدعلىيتم

"يمنح"أنرأىإذافوالناس"، األرضيملك "ألنهوحدهاإلمبراطورحقمنالسيادة
حزبووقف. عليهتثريبفالذلكغيررأى، وإذالكلمتهمعقبفالدستوراالشعب

اإلمبراطوريمثلإنماالنيابىالمجلسأنإلى، فذهبالنقيضينهذينبيناإلصالح
.159اإلنجليزىالبرلمانىالنظامفىالحالهوكماالسيادةسلطةيمثلمعًا، وبذلكوالشعب

الحزبصحافةخاللمنالليبرالىاإلتجاهجماحكبحإلىالراميةالحكومةسياسةوأدت
–األحرارحزبرئيس –ايتاجاكىلهاتعرضإغتيالمحاولةوقوعإلىاإلمبراطورى

يشتغلشابًاالجانى)، وكان1882ربيع (األقاليمفىالسياسيةللدعايةبجولةقيامهأثناء
األحرارحزبضدالسياسىالتحريضبمقاالتتأثروااإلبتدائية، ممنبالمدارسمعلمًا
زيادةفىإالاإلغتيالمحاولةتنجحولم. اإلمبراطورىالحزبصحافةتنشرهاكانتالتى

الحشدأمامالجراحمنيعانىوهوصاحالذى، ايتاجاكىوزعيمهاألحرارحزبشعبية
".تموتلنالحرية، ولكنايتاجاكىيموتقد: "السياسىخطابهإلىلالستماعتجمعالذى

علىالجماهيرسخطإزدياد– الحادثبعد –األحرارحزبشعبيةزيادةعلىوترتب
جعلتهابصورةالحرياتبكبتالخاصةالقوانينمنتعدلالسلطةجعلالحكومة، مما

التجمهرقانونفىالنظرفأعيد. شوكتهاوتقوىالشرطةأزرتشدفعالية، وراحتأكثر
السياسية، وأعطىالمنظماتتكوينوحظرالعامةالسياسيةاالجتماعاتعقدمنللحد

،العاماألمنيهددمافيهارأتإذابالقوةوفضهااالجتماعاتمراقبةحقللشرطةالقانون

158Mc. Laren: A Political History of Japan, p. 109.
159Ibid, p. 132.
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أحزابالعامة، وإرهابالحرياتلكبتالحقهذااستخدامفىالشرطةفتوسعت
.المعارضة

حزبمنالمتعنتموقفها، وخاصةالمعارضالحزبىالنشاطمعالسلطةتعسفوإزاء
فيها، لالستفادةالبرلمانيةالنظملدراسةأوروباإلىبرحلةالقيامإيتاجاكىاألحرار، قرر

حدوثإلىأدىالقرارذلكولكن. اليابانفىالدستوريةالحركةتدعيمفىتجاربهامن
ايتاجاكىذمةإشترتالحكومةأنالبعضشاعأعندمااألحرارحزبصفوفبينإنشقاق
أنوخشواالشائعاتبتلكالحزبقادةبعضأوروبا، فتأثرإلىسفرهفكرةوراءوأنها
عنبالعدولايتاجاكىالسياسية، وطالبواحركتهإضعافإلىالحزبزعيم" تحييد "يؤدى
علىأصرواالحزبقيادةفىزمالئهوبعضايتاجاكىأنغير. الخارجإلىالسفرفكرة
، وترتبالحزبقيادةمناألعضاءبعضاستقالةإلىأدى)، مما1882نوفمبر (السفر
بقىماعلىلإلجهازالفرصةاإلصالححزبوإنتهز. السياسىنشاطهتجميدذلكعلى

.سياسيةفعاليةمنللحزب

الفرصةواتته، حتىلخصومهالتصدىيستطيع، الالجناحمهيضاألحرارحزبوظل
ورئيسالسابقالماليةوزير –وأوكوماميتسوبيشىمؤسسةبينالعالقةسرإكتشفعندما
خاللللدولةملكًاكانتسفينةعشرةثالثالمؤسسةلتلكأعطىالذى– اإلصالححزب
، فشنتحينإلىالحكومةمع– الهدففى –األحرارحزبوإلتقى. فورموزاحملة

ومؤسسةأوكوماعلىشعواءحملةاإلمبراطورىوالحزباألحرارحزبصحافة
معًا،واإلصالحاألحرارحزبىإضعافعنالسياسىالصراعهذاوأسفر. ميتسوبيشى

فروعهولكن). 1884أكتوبر29 (بنفسهنشاطهبتجميداألحرارحزبقيامإلىذلكوأدى
فى (نظمالذىالبالدبشرقىالحزبفرعنشاطها، وخاصةتمارسظلتاألقاليمببعض
أنغير. نيابىمجلسبإقامةاإلسراععلىالحكومةلحثمحدودةحركة) 1887 – 1886
الحكومةضغطأمامنشاطهاممارسةعنبدورهاتوقفتأنلبثتماالحزبفروع

السياسيةالساحةعلىوبقى. الحركةقياداتحماستبددمنعليهترتبوبطشها، وما
الحزب "مركزالمهادنة، وتدعمسبيلالحكومةمعسلكأنبعد" اإلصالححزب"

.السياسيةالمعارضةأصواتخفتتأنبعد" اإلمبراطورى
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عام) الدايت (النيابىالمجلسإفتتاحمعجديدمنالظهورإلى" األحرارحزب "وعاد
العناصربخروجالسياسيةقواهاستنزفتالتىاإلنشقاقاتمنعانى، ولكنه1890

قصرإلى– الدستورحددهاالتى –اإلقتراعبحقالتمتعشروط، وأدتمنهالراديكالية
–المرحلةتلكفى –تتسمالسياسيةمواقفهجعل، مماالمالكعلىالحزبعضوية

"Rikken Seiyûkaiالدستوريةالحكومةأصدقاءجمعية "بإسميعرفأصبحثم. باإلعتدال
.160الزراعيينالمالكلكبارالحزبقيادةلواءعقد، عندما1900عامسبتمبرمنذ

الدستورعدادإ
مايجىاالمبراطورأصدرهالذى" – الخمسةالمبادئذوالعهدميثاق "تضمنكيفرأينا

،واسعنطاقعلىاستشاريةمجالسإقامة "علىالنص – للسلطةالبالطاستردادعشية
اطارفىأقيمتالتىالمجالسولكن". العامالرأىبمعرفةالدولةأمورجميعوتقرير

"اليسارمجلس "الحكومة، وانفرادقبلمنيعينونأعضاؤهااالدارى، كاناالصالح
.1871عاممنذالتشريعاتباصدار

مايجىعصرمطلعمعينة، فمنذزاويةمنالسلطةترىكانتالحاكمةالصفوةأنغير
حين، علىالحكمفىالكفاءةذاتالعناصرشراكإضرورةالىايواكوراأشار) 1869(

نهاءإلالوحيدةالوسيلةأنهالدستور، ليقينهاصدارالىمياالشمباىايطوكان
،اللبرالىالفكرالىميلمنكيدوبهمتازإماورغم. البالدمنهتعانىالذىرابطاالض

كانتبلد، فىالوطنىاالستقرارتحقيقحدودتتجاوزلم– عنده –النيابىالحكمفكرةفان
االدارةنظاموإقامةالمقاطعاتوحلاالقطاعنظامالغاءعقباالضطراباتتسوده

علىاالمبراطورسطلةإقامةعلىاهتمامهركزأوكوبو، فقدأما). المحافظات (المحلية
أوتقراطيةحكومةاقامةالىميًالأكثرمايجىعصرحكامكانوبذلك. صلبةقواعد

.قويةمركزية

160Iwasaki Uichi: The Working Forces in Japanese Politics, A Brief Account of Political
Conflict 1867 – 1920, London 1921, pp. 95 – 99.
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شجبالذىالخالفعقباالستقالةآثرتالحكومةفىالبارزةالشخصياتبعضأنغير
احتكاركسرعلىصممواالذينالرجالأولئك)، وهم1873 (الكوريةالمسألةحول

نوبوأوكوموروانجلترامنالسنة، عادنفسوفى. للسلطةوتشوشوساتسوماأوليجاركية
Komuro Nobuoاالنجليزى،  وتطلعًاالبرلمانىبالنظامتأثروقدشيجيشىوفوروساوا

بتبنىشوجيرووجوتوتايسوكىايتاجاكىاقناعفىالرجالنونجح. اليابانفىتطبيقهالى
يناير (العاماالقتراعطريقعننيابىمجلسباقامةفيهاطالبواالتىالعريضةتقديمفكرة

1874.(

الجرائد، التىصفحاتعلىالنيابىالحكمقضيةاثارةفىالإالعريضةتلكتنجحولم
عنالبالدحكامأعربحينعلى. االعتراضأوالتأييدزاويةمنسواءللمسألةتعرضت

الدرجةالسياسىالنضجمنيبلغلمكاليابانبلدفىالديمقراطيةتطبيقبأنايمانهم
.161المخاطرةضروبمنضربًاالكافية، يعد

تعيينالحكومةوتولتGenrô-inالشيوخمجلس، أنشئ1875عامربيعوبحلول
الحكموإقامةبالدستورالمطالبةحركةالحتواءجانبهامن) فاشلة (محاولة، فىأعضائه
بصورة– رأينامانحوعلى –قوةازدادتالتىالحركةعلىيقضلمذلك، ولكنالنيابى

نيابىحكمباقامةوعدالذىاالمبراطورىاالعالنصدورتجاهلها، فكانيمكنال
.الدستورواصدارالنظامذلكباقامةالحكومةارتبطت، وبذلكبالتدريج

المختلفة، والعملالدستوريةالنظمبدراسةأمرًااالمبراطور، أصدر1876سبتمبر6وفى
الدستوريةالنظمدراسةمكتب "أنشئلذلك، ونتيجةاليابانىللدستورمشروعوضععلى

Kempô Seido Torishirabe Kyoku "وبدأتالشيوخمجلسعنمنبثقةلجنةصورةفى ،
.الفورعلىعملهااللجنةتلك

طريقعنالمحافظاتمجالسبتنظيمإمبراطورىمرسوم، صدر1878يوليو22وفى
.عامًاعشربإثنىذلكبعدأقيمالذىالنيابىالحكمأساسوضع، وبذلكاإلقتراع

علىعاماالعشرينبلغواممنالذكورلجميعاالقتراعحق، منحالمرسومذلكوبموجب

161Akita: Foundations of Constitutional Government in Modern Japan 1868 – 1900, Harvard
Univ. press 1967, pp. 15 – 20.
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.سنويًايناتخمسةعنتقلالأطيانضريبةيدفعونمنبينمنيكونواأنبشرط،األقل
طريقةبالمحافظة، ويحددالخاصةالموازنةيقرأنالمحافظةمجلسحقمنوأصبح
مرسومبصدورالنيابىالحكمإلقامةالتمهيديةالخطوةهذهإكتملتثم. الضرائبجباية
.162الطريقةبنفسوالمدناألحياءمجالسبإنشاء، الخاص1880يناير

يونيو (اليابانبزيارة– السابقيناألمريكيينالرؤساءأحد –جرانتالرئيسقاموعندما
وقت، فىالنيابىبالحكميتعلقفيمااستشارتهعلىمايجىاإلمبراطور)، حرص1879
علىجرانتالرئيسذروتها، فأشاربلغتقدالنيابىبالحكمالمطالبةحركةكانت

نيابى، ومجلسالشعبينتخبهاحكومةعلىاإلعتمادبالدهمصلحةمنبأناإلمبراطور
عنالتراجعمغبةمناإلمبراطورحذرولكنه. الحكومةعملخاللمنالشعبيراقب
يؤدىقد– لهمنحهبعد –الحقهذامنالشعبحرمان، ألنإقرارهبعدالدستورىالحكم
.الدستورإعدادعندالدقةتتوخىأناليابانيةالحكومةعلىوجبثمكارثة، ومنإلى

يصاغبأنفيهطالبالشيوخمجلسإلىتقريرًاايواكورا، قدم1881يوليو6وفى
سياسةتأثرتوقد. اإلنجليزىوليساأللمانىالدستورنسقعلىاليابانىالدستور
طرحهاالتىدستورى، باألفكارنظامظلفىنيابىمجلسإقامةإلىالراميةالحكومة
لألوليجاركيةضماناتمناأللمانىالدستوريوفرهلماالمذكرة، نظرًابتلكايواكورا

استبعدتولذلك. مايجىعصرفىالحكملنظامالسياسىاإلطارعلىنطباقهالالحاكمة، و
.اليابانىالدستورصياغةعندوالفرنسىاإلنجليزىالنظامينمناالستفادةفكرةنهائيًا

أوفدتطبيقها، فقدأسلوبعلىالوقوفتتطلبالغربيةالدستوريةالنظمدراسةكانتولما
مارس (الطبيعةعلىالنظمتلكلدراسةأوروباإلىبعثةرأسعلىهيروبومىايتو

الدستورىالنظامدراسةإعتبارهافى، وضعتاليابانالبعثةتغادرأنوقبل). 1882
المؤسساتتلكاأللمانية، وعالقةالسياسيةالمؤسساتتكوينعلىالوقوف، معاأللمانى
والوفدايتوألمانيا، استمعإلىالبعثةوصلتوعندما. األلمانىاإلمبراطورىبالبالط
الدستورىبالنظامورفاقهايتووإقتنع، هناكالدستورفقهاءمنمحاضراتإلىلهالمرافق

نيابيين)،مجلسينإقامةأى (التشريعيةالسلطةثنائيةبمبدأاألخذحيثمناأللمانى
162Ibid, pp. 26 – 29.
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لإلمبراطوراإلحتفاظ، معاإلقتراعبحقيتمتعفيمنللملكيةمعيننصابوإشتراط
حزبيةحكوماتإقامةإلىالميلواسعة، وعدمواقتصاديةوعسكريةسياسيةبسلطات
.163السياسيةللقوةمصدرًاالتشريعيةالهيئةمنتجعل

خاللها، حدثتعاممنأكثردامتغيبةبعد– 1883صيففى –أوروبامنايتووعاد
وبينبينهالصداقةعرىتوثقتالذىنفسهايتوعقليةفىكثيرة، وخاصةتغيرات

كلفىيقلدهايتوملحوظًا، فأصبحتأثيرًافيهاألخير، وأثربسماركاأللمانىالمستشار
ألمانياأنمنتاميقينعلىاليابانىالسياسىوأصبح. التدخينفىطريقتهفى، حتىشئ

أصبحتثملظروفها، ومنالمالئمالدستورىالنموذجلليابانتقدمأنتستطيعوحدها
فىالحكمأداةتنظيمإعادةعندبهيحتذىمثًالاأللمانيةوالبيروقراطيةوالعسكريةالقومية
.اليابان

الوظائفبعضإليهم، وأسنداأللمانوالخبراءاألساتذةمنالعديدإلىالدعوةايتوووجه
اإلدارية، أسندتالنظملدراسةمكتبًاايتو، أنشأ1884مارسوفى. المختلفةالوزاراتفى
الحكومة، ووضعبإداراتالخاصةاللوائحالدستور، ومراجعةمشروعإعدادمهمةإليه

، باإلضافةالمكتبهذارئاسةايتووتولى. اإلدارىالجهازبإصالحالخاصةالمقترحات
.اإلمبراطورىللبالطكوزيرمنصبهإلى

هيئة "بإقامةيقضىنظامًاايتو، وضعالحكمأداةتنظيمإلىالطريقفىأولىوكخطوة
تحاكىاليابانيةالنبالءهيئة، جعل1884يوليو7فىخاصمرسومبهالنبالء"، صدر

، بارون)،فسكونت، ماركيز، كونتأمير،  (مراتبخمسألمانيا، فضمتفىمثيالتها
:تضمالنبالءهيئة، فأصبحتالمراتبتلكعلىلتوزيعهمالدولةلرجالتصنيفووضع

الوظائفتقلدواالذينالساموراى، وصغارالسابقونوالدايميو، القدامىالبالطنبالء
استبعادتمأنعضوًا، بعد500منأكثرالجديدةاألرستقراطيةأفرادعددوبغ. الكبرى

مقدمةفىتقف– عندئذ –كانتللدولة، ألنهاجليلةخدماتأدتالتىالسياسيةالشخصيات
.وأوكوماايتاجاكى: السياسية، مثلالمعارضةصفوف

163Ibid, pp. 31 – 36.
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طبقةخلقبهابارعة، قصدسياسيةمناورةكانتاألرستقراطيةتلكإقامة، أنالجلىومن
سياستها، بعدلتطبيقللحكومةعونًا، لتكونالقانونيكفلهاخاصةإمتيازاتذاتجديدة

السياسية،المعارضةوتوجيهقيادةفىوإشتركواحولها، منالساموراىصغارإنفضما
"األعلىللمجلس "الالزمةالعضوية– الوقتنفسفى –األرستقراطيةتلكإقامةووفرت

الذى" األدنىالمجلس "وأعمالسلطاتعلىرقيبًا) سنرىكما (الدستورمنهجعلالذى
روجتالذىالطبقاتبينالمساواةمبدأعلىالحكومةخرجتوبذلك. الشعبنوابيضم

تشكيلفكان". الخمسةالمبادئذوالعهدميثاق "، وتضمنهمايجىعصرمطلعفىله
بينالمساواةتحقيقطريقعنالسياسية، وردةللحياةنكسةبمثابةالجديدةاألرستقراطية

الطبقاتنظامألغتعندماقبلمنبعيدًاشوطًاالحكومةفيهقطعتالذى،الناس
.164العهدمطلعفىلإلقطاعوجهتهاالتىالضرباتسلسةضمناالجتماعية

الدولةبمجلساستبدلدستورى، عندمانظامإقامةنحوالطريقفىالتاليةالخطوةوجاءت
الفصل، فتماأللمانىالنسقعلى– أيضًا –)، أقيم1885ديسمبر12 (حديث" وزراءمجلس"

اإلداريةالواجباتاإلمبراطورى، وحددتالبالطوشئونللدولةالعامةالشئونبين
الخارجية،: هىوزاراتتسعالورزاءمجلسوضم. مركزيةسلطةإطارفىللوزراء

والتجارة،، والزراعة، والتعليموالداخلية، والمالية، والحربية، والبحرية، والعدل
مجلسألولرئيسًاهيروبومىايتووأصبح. الوزارةرئاسةإلى، باإلضافةوالمواصالت

نفسفى –وإحتفظ، واألربعينالخامسةيتجاوز– عندئذ –عمرهيكن، ولمحديثوزارى
وتشوشو، وهمساتسوماأبناءمنجميعًاالوزراءوجاء. البالطوزيربمنصب– الوقت
، ولممايجىنظامصنعفىشاركوااللذينالساموراىصغارإلى– األصلفى -ينتمون

أناسفيهاإنفردالتىاألولىالمرة، وهىالقدامىالبالطنبالءمنواحدوزيربينهميكن
.الخاصمغزاهاالوزارةلتلكجعلالدولة، ممامناصبأرفعالعامةطبقةمنإنحدروا

سيطرةمحليحلكفءبيروقراطىجهازإيجادإلىيهدفكانايتوأنالواضحومن
اللوائحإصدار– الصددهذافى –األولىالخطوةاإلدارة، فكانتعلىالقدامىالساموراى

فيماصدرالذىالمدنيةالخدمةقانوننواةبذلكالدولة، فوضعموظفىبتعيينالخاصة
164Siemes, Johannes: Hermann Roesler and the Making of the Meiji State, Sophia Univ.

Tokyo 1968, pp. 9 – 15.
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،الموظفينمنمتباينةمجموعةتقودهابيروقراطيةحكومةإلقامةالطريقمهدبعد، كما
"اإلمبراطوريةطوكيوجامعة "خريجىايتووفضل. للسلطةالوالءبرابطةإالترتبطال

تعيينفىأنفهإختبار، ودسدونبتعيينهمأمرعندماالدولةوظائفتولىفىغيرهمعلى
.165البيروقراطىالجهازأفرادلتخريجمؤسسةإلىحولهاالجامعة، مماتلكأساتذة

–تامةبسرية –عملهاالدستورمشروعإعدادلجنة، واصلت1887 – 1886عامىوخالل
حجة، كانألمانىأستاذوهوHermann Roeslerروسلرهرمانالدكتوربخبرةمستعينة

تقديرموضعللجنة، وكانمستشارًا، وعملاأللمانىوالدستوراإلنجليزىالدستورفى
لوزارةمستشارًاليعمل) 1878عام (اليابانإلىجاءمنذوايواكوراواينووىايتووإحترام

.اليابانيةالخارجية

طريقةحولوزمالئهايتوبينخالفوقع، وهنا1888ربيعفىعملهااللجنةوأكملت
،وإقرارهالمشروعلمناقشةمنتخبةوطنيةجمعيةبإقامةإقتراحثمةالدستور، فكانإعالن
عرضيرىآخرإقتراحهناككانحينعلى. المقعولسارىالدستوريصبحوعندئذ

منمنحةشكلفىالدستوريصدرأن، علىإلقرارهاإلمبراطورعلىالمشروع
 –مجلستشكيلوسط، فتمحلإلىالحكومةإهتدتوأخيرًا، . الشعبإلىاإلمبراطور

إقتصرالخاص"، المجلس "بإسم، عرفوإقرارهالدستورمشروعلبحث– التعيينبطريق
، ومجلسالنيابيينبالمجلسينالخاصةالدستور، والقوانينمشروعدراسةعلىعمله

طبقةومنالدولةرجالكبارمنالخاصالمجلسأعضاءواختير. النبالءالبالط، ومجلس
فىلهالمشورةيقدمأنلإلمبراطور، عليهاستشارىمجلسبمثابةالجديدة، وكانالنبالء

:166التاليةالمسائل

.عليهالمترتبةوالقوانينالدستورتفسير1.

.وحساباتهاالدولةبموازنةالمتعلقةالخالفاتفىالفصل2.

.الدستوريةالتعديالتمشروعوضع3.

165Akita: op. cit., pp. 67 – 70.
166Ibid, pp. 70 – 73.
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ومراجعتها، ونصوصالقوانينالجديدة، وتعديلالقوانينمشروعاتوضع4.
.اإلدارىبالتنظيمالخاصةاألجنبية، والخططالدولمعتبرمالتىالمعاهدات

.الهامةاإلمبراطوريةالمراسيمنصوصوضع5.

.خاصةعنايةيتطلبالهامة، مماوالماليةاإلداريةالمسائلمنذلكغير6.

"الخاصالمجلس "رئاسة، ليتولىKurodaلكوروداالوزارةرئاسةهيروبومىايتووترك
.البالدفىالحقيقيةالسلطةمصدرأصبحالذى

القصرمغلقة، داخلأبوابالدستور، وراءفىالنظر" الخاصالمجلس "وبدأ
يؤدى، قدالعاموالرأىالصحافةإلىشئيتسربالمطلقة، حتىاإلمبراطورى، وبسرية

وحرص. الدولةتريدهالذىالنحوعلىالستورإنجازتعوقالنقدمنموجةقيامإلى
الدستورمشروعمراجعةفىوالمشاركةالجلساتحضورعلىمايجىاإلمبراطور

11فى (الدستورصدور، وأعلن1889ينايرفىمهمتهمنالمجلسوفرغ. دقيقةمراجعة

الدولة، ورؤساءموظفىاألجنبية، وكبارالدولممثلوحضرهمتواضعحفلفبراير)، فى
.المحافظاتمجالس

القوةتمنحوثيقةكونهمنقوية، أكثرمركزيةحكومةإلقامةأداةاليابانىالدستوروكان
مناستمدتعندماالتقليدىالملكيةمركزلتدعمنصوصه، وجاءتللشعبالسياسية
فىالمشاركةمنبقدرللشعبسمحتاإلمبراطور، وإنشخصقداسةمبدأالشنتوية

لتمكينوسيلة– الحكومةنظروجهةمن –الدستوركانكذلك. الحدودأضيقفىالحكم
األجنبية،الدولمعالمتكافئةغيرالمعاهداتتعديلإلىالراميةالجهودمتابعةمناليابان

نظامدستورية، وتطبيقأسسعلىالدولةمؤسساتبناءأناليابانساسةإعتقدفقد
قدمعلىيتعاملأنيستحقمتحضربلداليابانبأناألجنبيةالدوليقنع، قدحديثقضائى

.الدولمنغيرهمعالمساواة

"Dietاإلمبراطورىالمجلس "إسمعليهاأطلقنيابيةهيئةإقامةعلىالدستورنصوقد
Kizoku-inالنبالءمجلس، واآلخرShugi-inالنوابمجلسأحدهما: مجلسينمنتتكون

من، فكانالدايتصالحياتسلطتهفاقتاإلمبراطور، حتىيدفىكلهاالسلطةوركزت
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دونللبالدالعامةبالمصلحةتتعلقالتىاألمورفىإداريةبقوانينمراسيمإصدارحقه
أنوبديهى. عليها" الخاصالمجلس "موافقةعلىيحصلأن، بشرطالدايتإلىالرجوع
المعينمجلساإلمبراطورية، ألنهالمراسيمعلىاإلعتراضيملكالاألخيرالمجلس
قراراتوكانت. للنظامالمواليةالعناصرمنيختارونكانواأعضاءهأن، كمامنتخب
المتعلقةالقراراتعليها، أمااألعضاءأغلبيةموافقةحالةفىللحكومةملزمةالدايت

كانأوًال، وإنعليهاالنوابمجلسأعضاءأغلبيةموافقةإقرارهافيقتضىبالضرائب
ولم. بمجلسيهالدايتقراراتعلى) الفيتو (اإلعتراضبحقلنفسهإحتفظقداإلمبراطور

ذلككاناألجنبية، فقدالدولمعالدولةتبرمهاالتىالمعاهداتفىالنظرحقللدايتيكن
".الخاصالمجلس "استشارةبعد، يقررهوحدهاإلمبراطورحقمن

الدايتيدعوالذىحدود، فهوتحدهاال– للدستوروفقًا –اإلمبراطورصالحياتوكانت
مؤسساتفىويبدليغيرشاء، وأنمتىالنوابمجلسيحلأناإلنعقاد، ولهإلىبمجلسيه

كانوااللذينالوزراءذلكفىبماالموظفينكباروعزلتعيينحقالمختلفة، ولهالدولة
وإبرامالحربإعالنحقوالبحرية، لهللجيشاألعلىالقائد، وهووحدهأمامهمسئولين
القضاةالعسكرية، وتعيينوالرتبالمدنيةاأللقابالعرفية، ومنحاألحكام، وإعالنالصلح

أن– شاءإذا –، ولهتلكسلطتهفىاإلمبراطورعلىرقيبوال. مناصبهممنوعزلهم
البالط،الوزراء، ورجال: همأمور، والمستشارونمنلهيعنفيمامستشاريهإلىيرجع
 –الدستورلهكفلهاالتىالسلطاتيمارسلماإلمبراطورأنغير. المسلحةالقواتوقادة

كبار "منالحاكمةاألوليجاركيةخاللمنمارسهافعلية، ولكنهممارسة – بشخصه
.خاللهومناإلمبراطوربإسمالحكمدفةأداروااللذين" Genrôالساسة

تلكفاقتبسلطاتالوزراءمجلس، تمتعالسلطاتبينالفصللمبدأالدستورإقرارورغم
القوانيندستوريةبإقرار" الخاصالمجلس "وإختص. التشريعيةللسلطةكانتالتى

الذى" المحاسبةمجلس "وأقيم. العلياللمحكمةالحقذلكإعطاءمناإلدارية، بدًالواللوائح
)، ثم1889مايو (الحكومةحساباتمراجعةبعبءلإلضطالعتأسيسهعلىالدستورنص

.167للدولةالعامةالموازنةتنفيذمراقبةيتولىأن– سنواتبعشرذلكبعد –حقهمنأصبح

167Siemes: op, cit., pp, 15 – 36.
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التىاألوليجاركيةحكمموضوعًا، فدعمالشكًالعصريًااليابانىالدستوركانوهكذا
1890عامالدايتوبإفتتاح. مايجىعصرمطلعمنذحديدمنبيدالسلطةبزمامأمسكت

.اليابانفىالدستورىالحكمبدأ

النيابيةالحياة
تلكإمتازت، وقد1890يوليومناألولبإنتخاباتاليابانفىالنيابيةالحياةبدأت

إلىيرجعذلكبعدها، وكانأجريتالتىاإلنتخاباتمنأكثروالنجاحبالجديةاإلنتخابات
إلىالغربيةالدولتوجههاقدالتىاإلنتقاداتمنوخشيتهاالحكومةعندالخبرةنقص

تقديرمنكبيرةدرجةعلىوالمرشحونالناخبونكانكما. اإلنتخاباتإدارةفىأسلوبها
األوليجاريكة، ووضعنفوذتصفيةإلىتؤدىسوفالدايتإقامةأنمنهمالمسئولية، ظنًا

.الضرائبأعباءلالستبداد، وتخفيفحد

، لم168رجًال450.865بلغ– الدستوروفق –اإلقتراعحقلهمكانمنعددأنورغم
بينأشدهاعلىالمنافسة، وكانتمنهم27.630سوىبصوتهاإلدالءمنيتمكن

مجلس "مقاعدعددوبلغ. اليابانتاريخفىنيابىمجلسأولبعضويةللفوزالمرشحين
الثالثينعنعمرهتقلأالالمرشحفىوإشترطمقعدًا، ثالثمائة) األدنىالمجلس" (النواب

مقيمًايكونسنويًا، وأنينًا15عنتقلالمباشرةضرائبيدفعونممنيكونعامًا، وأن
وعشرينخمسةعنعمرهتقلفالالناخبأما. دائرتهاعنللترشيحيتقدمالتىبالمحافطة
بالنسبةالدستورإشترطهعماتقلالمباشرةضرائبيدفعونممنيكونعامًا، وأن

.للمرشح

من) األعلىالمجلس" (النبالءمجلس "، شكلالنوابمجلسأعضاءإنتخابتمأنوبعد
جليلة،خدماتللدولةأدوااللذينالموظفينكبارالنبالء، وبعضطبقةمنعضوًا250

.السلطةبمعرفةاألعضاءإختيار، ويتمالضرائبدافعىوكبار

من% 1.5تتجاوزالاإلقتراعحقلهممننسبةكانتنسمة، وبذلكمليون39بـيقدرعندئذاليابانسكانتعدادكان168
.السكان
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تقبلسياسيةشخصيةعلىالعثوروالحكومة، كانالدايتبينمتوقعًاالصراعكانولما
قدكانتكوروداوزارةأنالصعوبةتلكمن، وزادبمكانالصعوبةمنالوزارةتشكيل
بينهاالمبرمةالمتكافئةغيرالمعاهداتبتعديلاألجنبيةالدولإقناعفىفشلهابعدسقطت

كانالتىالجديدةالوزارةتأليفقبولفىالكبارالساسةترددإلىذلكوأدى. اليابانوبين
لمحاسبةالمتحفزالدايتلمواجهةالعدةفتعد: للغايةصعبةظروفًاتواجهأنعليها

المعاهداتلهاكفلتهاالتىباإلمتيازاتتمسكتالتىالغربيةالدولالحكومة، ومواجهة
.الجديدةالوزارةتشكيلياماجاتاالمتكافئة، وأخيرًا، قبلغير

السياسية،األحزاببتجاهلالمحافظينإلىتعليماتبإصداروزارتهعهدياماجاتاوبدأ
وجهازهاالحكومةاإلدارية، ألنبالممارساتيتعلقفيمالضغوطهاالرضوخوعدم

فىأحديتدخلأنيجباإلدارة، والفىالعليااليدصاحبة– رأيهفى – هىاإلدارى
.169عملها

النوابمجلسداخلقويةسياسيةمعارضةتنظمأناستطاعتالسياسيةاألحزابأنغير
41على" اإلصالححزب "حصلمقعدًا، بينما130على" األحرارحزب "حصلحيث

المقاعد)،عددجملةمن% 57 (المجلسداخلأغلبيةليكونامعًاالحزبانفإئتلفمقعدًا، 
دونالتعبيرحريةفيهتمارسالذىالوحيدالموقعكانالنوابمجلسأنوخاصة
بسببالمعارضةجانبمنعنيفًاهجومًاالحكومةفواجهت. السلطةلمضايقاتالتعرض
جدوىعدمالمعارضةأدركتالمتكافئة، وعندماغيرالمعاهداتتعديلعنعجزها
الماليةالسياسةإنتقادإلىإتجهتالخارجية، بالسياسةيتعلقأمرفىالحكومةعلىالضغط

، وأثمرتالضرائبأعباءتخفيفيمكنحتىالحكومىاإلنفاقبضغطللدولة، فطالبت
%.10عنقليًالتزيدبنسبةالدولةموازنةخفضتعندماالمعارضةجهود

منقليلةشهوربعدالنيابىالمجلسحليعنىبالحزمللمعارضةالتصدىكانولما
السياسية،األحزابإزاءالمتشددموقفهامنالتخفيفإلىالحكومةإضطرت، فقدإفتتاحه

صفبذلكجانبها، فتشقإلىاألحزابأحدلكسببمناورةفيهقامتالذىالوقتفى
حلفىتفكر، بدأتذلكتحقيقفىالحكومةفشلتوعندما. خطرهامنوتقللالمعارضة

169Iwasaki: op. cit., pp. 54 – 59.
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قدالغربية، ولماالدولإلنتقاداتتجنبًاالفكرةهذهعارضواالوزراءبعض، ولكنالدايت
غيرالمعاهداتتعديلحولالتفاوضطريقفىالعقباتوضعمنذلكعلىيترتب

استقالة، قدمالدايتداخلللمعارضةالتصدىعنياماجاتاعجزوعندما. المتكافئة
بتشكيل– ياماجاتاوزارةفىالماليةوزير –Matsukataماتسوكاتا، وكلفوزارته

.1891مايو6فىالجديدةالوزارة

وزارتهأن، وخاصةالنوابمجلسمنللدولةالعامةالموازنةيمررأنماتسوكاتاوحاول
والصلبالحديدمصانعوإقامةالحديديةالسككوتأميمالمسلحةالقواتتدعيمخطةتبنت

اإلنفاقزيادةبررتإصالحاتمنذلكغير، إلىالفيضانمياهفىالتحكمومشروعات
البحريةبتدعيمالخاصالحكومةبرنامجعلىالموافقةرفضالمجلسأنغير. الحكومى

الخاصةالحكومةمشروعاتعلىالموافقةرفضجديدة، كماسفنبناءطريقعن
منيفرغالمجلسكادوما. الحديديةالسككوتأميموالصلبالحديدمصانعبتأسيس
فىالحكومةاستصدرتهالذىالمجلسبحلاإلمبراطورىبالمرسومفوجئحتىقراراته

فىاألولىالدستوريةالتجربةمعايشةعنعجزهالنظامأثبتوبذلك. 1891ديسمبر25
.170البالدتاريخ

، فقدالدايتبحلقرارصدورفورجديدةإنتخاباتبإجراءيقضىالدستوركانولما
علىالعزم)، وعقدت1892فبراير15 (الجديدالمجلسإنتخابموعدالحكومةحددت
تطبيقطريقفىالعقباتوضعدونتحولالحزبية، حتىالسياسيةالمعارضةسحق
تعليماتالمهمة، فأصدرهذهالداخليةوزيروتولى. النيابىالمجلسداخلالحكومةسياسة
الساسةوكبارالوزراءبعضمعارضة، رغماإلنتخاباتفىبالتدخلالمحافظينإلىسرية
المعارضةلكبتأداةإلىاألمنعلىالمحافظةقانونالحكومةوحولت. الخطوةتلكلمثل

بتأييديحظونالاللذينالمرشحيننجاحلضمانالرشوةاستخدمتالحزبية، كما
لمصلحةاإلنتخاباتدفةتوجيهفىمضنيةجهودًاالشرطةرجال، وبذلاألحزاب

الشرطةأوجدت، وبذلكالناخبينوبينبينهمالمصادماتوقوعإلىأدىالحكومة، مما
.األبرياءدماءوسفكالمنازلوإحراقالمتظاهرينعلىالنارإلطالقالمبرر

170Yanaga: op. cit., pp. 215 – 17.
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لتدخلهاالنبالءوإنتقادالحكومة، علىالسخطزيادةإلىإالتؤدلمالقمعإجراءاتولكن
ورئيسه" الخاصالمجلس "من– المرةهذه –النقدموجةوجاءت. اإلنتخاباتفىالدموى

فداءكبشليصبحاومساعدهالداخليةوزيريقيلأنماتسوكاتافإضطر، هيروبومىايتو
تلكعنالحقيقىالمسئولهوالوزراءرئيسكانولما. اإلنتخاباتفىالتدخللسياسة

التضحيةعلىإحتجاجًاالوزارةمنواستقالوالتجارةالزراعةوزيراستاءالسياسة، فقد
.بزميله

أنصارها، جاءتمنالمرشحينإلنجاح، وسعيهااإلنتخاباتفىالحكومةتدخلورغم
الجديد،الدايتفىمقعدًا152علىالمعارضةآلمالها، فحصلتمخيبةاإلنتخاباتنتيجة
فىالتدخلثمرةالشرعيينغيراألطفال "وصفبالمجلسالحكومةأنصارعلىوأطلق

".اإلنتخابات

تحقيقعنلعجزهاالحكومةبإدانةبادر) 1892مايو6 (الجديدالدايتإفتتحوعندما
الحكومةمنالثقةبسحبقرارًاالنوابمجلسوإتخذ، للشعبوالرفاهيةللبالدالرخاء
الذىالحق، استخدموزارتهاستقالةماتسوكاتايقدمأنمنوبدًال. اإلنتخاباتفىلتدخلها

حدةزيادةإلىأدى، مماأيامسبعةلمدةالمجلسجلساتللحكومة، فأوقفالدستوركفله
.النيابىالمجلسداخلالمعارضة

2.815.000قيمتهابلغتإضافيةماليةبإعتماداتقراربمشروعالحكومةتقدمتوعندما

مياهفىالتحكمومشروعاتالصلبومصانعالحربيةالسفنبناءخطةعلىلإلنفاقين
علىالنبالءمجلسفإعترض، الثلثبمقدارالمقترحاإلعتمادالمجلس، أنقصالفيضانات

فىالنبالءمجلسأحقيةمدىحولالمجلسينبيندستوريةأزمةأثار، مماالتخفيضهذا
األمرأحالالذىاإلمبراطورإلىاألخيرالمجلسوإحتكم. النوابمجلسقراراتنقض
سابقةبذلكالنبالء، مسجًالمجلسلصالحفأفتى" الخاصالمجلس "إلى– بدوره– 

منذلككانأنبعدالدستورتفسيرحقهمنبعد، فأصبحفيماأثرهالهاكاندستورية
.العلياالمحكمةإختصاص
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المحافظينبعزلالجديدالداخليةوزيرقامالوزارة، فقدداخلالنزاعدبماوسرعان
وزيرزميليهشفاعةيقبل، ولممناصبهممنصريحًاتدخًالاإلنتخاباتفىتدخلوااللذين

منمفرًاماتسوكاتايجدالوزارة، فلممنيستقيالنجعلهماالبحرية، مماووزيرالحربية
.171حكومتهاستقالةتقديم

إلىهيروبومىايتوإضطر، بمكانالصعوبةمنلماتسوكاتاخليفةإختياركانولما
إهتمامجلوكان. وتشوشوساتسوماإلىينتمونوزراءمنالثانيةوزارتهتشكيل

أبناءمنالحاكمةالصفوةفقدتهاالتىالهيبةاستعادةإلىمنصرفًاالجديدةالحكومة
الحكمبتدعيمتهتم، ولممايجىنظامدعائموضعفىإشتركوااللذينالسابقةالمقاطعات
رئيسأصدرهاالتىالتعليماتكانتثمالشعبية، ومناإلرادةإلىالمستندالدستورى

يتعلقفيماالسياسيةاألحزابلمطالباالستجابةبعدمتقضىالمحافظينإلىالوزراء
.المحليةباإلدارة

وظيفتهاأداءفىالمضىتستطيعلنوزارتهأناإلدراكتماميدركايتوكانذلكورغم
تجمعأخذتداخلهالسياسيةالمعارضةأن، وخاصةالدايتفىأغلبيةلهاتكونأندون

أظافرلتقليمبارعةبمناورةالوزراءرئيسفقام. الحكومةسياسةعلىحملةلشنصفوفها
اإلمبراطورإلىإحتكمت، الدايتبحلقيامهاأوالحكومةاستقالةمنالمعارضة، فبدًال

عريضةالنوابمجلس، رفعالوقتنفسوفى. الدايتوبينبينهاشجبالذىالنزاعفى
مشتركاجتماععقدإلىالدعوةاإلمبراطورفوجه. الحكومةفيهايشكواإلمبراطورإلى

، وطالبالنيابيينالمجلسينرئيسايحضرهالخاصوالمجلسالوزراءلمجلسبرئاسته
أمرشكلالطلبذلكوإتخذ. األمةمصلحةأجلمنبينهمالعملبتنسيقالجميع

المسئوليةمبدأتحقيقأمامالطريققطعتهامةأخرىسابقةبذلكإمبراطورى، فسجل
.الشعبنوابأحالمداعبطالماالذىالوزارية

البالطمخصصاتمنينألف300عنبمقتضاهتنازلمرسومًااإلمبراطوروأصدر
رواتبهمعشرعنبالتنازلالدولةموظفىالبحرية، وألزمالقواتلتدعيمسنواتستلمدة
تلكأفرغتأنبعدالسياسيةالمعارضةحدةخفتوبذلك. ذاتهاالغايةأجلمنالمدةلنفس

171Ibid, pp. 218 – 19.
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األحزابشتغالنإنتيجةالمعارضةوحدة، وتفتتمضمونهمنالدستورالخطيرةالسابقة
.172البعضبعضهامعبالصراع

بينهأزمةوقعت)، عندما1894يناير30 (الدايتيحلأنايتوعلىالسهلمنكانولذلك
العامةاالجتماعاتعقدوحظرالتجمهرقوانينتطبيقفىيتشددالحكومة، وأنوبين

فكبتت: المعارضةضدالعملفىالشرطةيدالمعارضة، وإطالقالصحفومصادرة
.األحزابأمامالسياسىالعملسبلالسياسية، وضيقتالتنظيماتالتعبير، وحلتحرية

 –الصينيةالحربسحبكانتعندما) مارسأولفى (الجديدةاإلنتخاباتوأجريت
ورجالالمحافظينإلىالتعليماتإصدارفىالحكومة، فتشددتاألفقفىتتجمعاليابانية
نتيجةوجاءت. الحريةتسودهجوفىتمتالتىاإلنتخاباتفىالتدخلبعدمالشرطة

قويةالمعارضةاألحرار"، وعادتحزب "بهافازالتىالمقاعدعددفىبزيادةاإلنتخبات
،السابقالمجلسبحللقيامهاايتوحكومةعلىسخطها، لتصبقبلمنكانتكما

تلكظلفىالعملمتابعةالحكومةعلىالحزبية، فتعذرخصوماتهاعلىوركزت
).1894سنةيونيو2 (إنعقادهمنشهورثالثةبعدالدايتحل، فقررتالظروف

الحكومة، وأبدتمعخالفاتهاالمعارضة، نسيتالصينمعالحربنشبتعندماو
مابعد) 1894سبتمبر (تامهدوءفىاإلنتخاباتمعها، وتمتللتعاونالتاماستعدادها

فىالجديدالدايتإجتمعوعندما. الوطنيةالوحدةعلىالحرصبدافعالخالفاتإختفت
علىوافق– الحربخاللالعلياالقيادةمقرأصبحتالتى) –أكتوبر15 (هيروشيما

.الحربميزانيةذلكفىبماإعتراضأدنىدونالحكومةقدمتهاالتىالقوانينمشروعات
، ووقفالحربدفةإدارةفىلنجاحهاللحكومةالمديحتكيلالسياسيةاألحزابوكانت
تعديلبعدالمعارضةأحزابهاجمتهاعندماالحكومةعنالمدافعموقفاألحرارحزب

).سبقفيمارأينامانحوعلى (الثالثالدوللتدخلنتيجةشيمونوسيكىإتفاقية

أعضائهبعضعندمتقبًاليكنلماألحرارحزبموقففىالمفاجئالتحولهذاولكن
الحزبعنيدرأجديدًاسياسيًاخطًايمثلكاناألخرى، وإنالمعارضةأحزابوعند

172Akita: op. cit., pp. 90 – 95.
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سياستهاتنفذأنتريدحكومةمعتحالفيعندماالقوةمنالمزيدالسلطة، ويكسبعداء
وبفضل. التحالفهذامثلإلىيحتاجانفيهالطرفانكانالذىالوقتمقاومة، فىدون

–الحزبرئيس –ايتاجاكى، وكافأتالدايتحيدةالحكومةاألحرار، ضمنتحزبمساندة
تنظيمالمعارضةأعادتماسرعانولكن. للداخليةوزيرًابتعيينهحزبهموقفعلى

.173الثانيةهيروبومىايتوحكومةإسقاطفىصفوفها، ونجحت

إقتناعًاأكثرأصبحقدكان– يتوإلوزارةخلفًا –الثانيةوزارتهماتسوكاتاشكلوعندما
معها، ولذلكالتحالفوراءمنالحكومةتحققهأنيمكنالسياسية، وبمااألحزاببجدوى

الحزب) "1896مارسفى (شكلقدأوكوماوكان. وزارتهإلىشيجينوبوأوكوماضم
بينهامن، كانالبعضبعضهافىسياسيةأحزابعدةإندماجمن" Shimpotôالتقدمى

، ولكنالدايتفىلهاسندًاالتقدمىالحزبمنالحكومةفإتخذت. القديم" اإلصالححزب"
األزمةإثرصحفهبعضبتعطيلقامتعندماللحكومةتأييدهالحزبسحبماسرعان

" –والعشرينالسادسالقرن "جريدةصفحاتعلىوجهتالتىاإلنتقاداتعننتجتالتى
فىالحكومةاستمرارلتعذرونظرًا. البالطوزارةاستهدفتوالتى– الحزببلسانالناطقة

بتقديمذلك، وأتبعتالدايتبحل، قامتالسياسىسندهافقدتأنبعدمهمتهاأداء
والماليةاالقتصاديةالبالدمشاكلحلعنعجزهاعلىالدليل– بذلك –استقالتها، فقدمت

.الدستورىالحكمبأصولجهلهاأثبتت، كماالصينمعالحربعننجمتالتى

التقدمىالحزبمعتحالفَايعقدأنالثالثة، وحاولوزارتههيروبومىايتوشكلعندئذ
مناصبثالثلحزبهيخصصأنعلىأصراألخيرالوزارة، ولكنفىأوكوماويدخل

.األحرارحزبود، ويخطبالتحالفهذاعنالنظريصرفايتوجعلوزارية، مما
،النوابمجلسمقاعدثلثعنيزيدبمااألخيرالحزبفازاإلنتخاباتأجريتوعندما

بقيةمعارضةبسبب (ايتاجاكىإلىالداخليةوزارةإسنادبوعدهايتوحنثعندماولكن
داخلالمعارضةصفوفإلىوإنضم، بهغررقدبأنهاألحرارحزبأحس) الوزراء
بسبب" التقدمىالحزب "قبلمنلهجومتعرضتعندماالحكومةساندولكنه. الدايت

.اآلسيويةسياستها

173Ibid, pp. 99 – 105.
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قدمتهالذىاألطيانضرائبزيادةقانونصخرةعلىالتحالفهذاوأخيرًا، تحطم
يمسالقانونأنساحقة، وخاصةبأغلبيةالنوابمجلس، فرفضهالمجلسإلىالحكومة
،وكبارهمالزراعيةاألراضىمالكمتوسطىمنكانوااللذينالمجلسأعضاءمصالح

إلغاءفىنجح، فقدالدايتذلكعمرقصرورغم. المجلسبحلقرارًاالحكومةفأصدرت
السياسية، وكانتالحركةقمعفىالدولةأداةكانالذى" األمنعلىالمحافظةقانون"

174السياسيةاألحزابجميعإليهسعتهدفًابإلغائهالمطالبة

وتشوشو،ساتسوماأبناءتحالفمنأوليجاركيةسيطرةتحتتقعالحكومةكانتوإذا
، ومنمايجىنظامدعائمأرستمنذعليهادرجتالتىالطريقةبنفسالبالدريتدظلت

السياسيةباألحزابذرعًاوضاقتالدستورىالحكممتطلباتاستيعابتستطعلمثم
الحكومةمعصراعهامنالكثيرتعلمتالسياسيةاألحزابالبرلمانية، فإنوبالمعارضة

،حنإلواالفرقةنبذ، ضرورةاألحزابتلكمنهأفادتدرسأهموكان. الدايتداخل
بالسلطة، وميلهالالستبدادالحكومةلمحاوالتللتصدىواحدةجبهةفىالصفوفوتوحيد

.مضمونهامنالنيابيةالحياةتفريغإلى

زيادةقانونمشروعمواجهةفىالدايتداخلالسياسيةاألحزابصعودتجربةوكانت
)األحرارحزب (إئتالفبفضلنجاحمنحققتهالزراعية، ومااألطيانضرائب

السياسيةالمعارضةتحققهأنيمكنماعلىوالبرهانالدليلالتقدمى)، بمثابةالحزب(و
سياسىحزبفىاإلندماجالحزبانقرروهكذا. صفوفهاوحدتماإذاإنتصاراتمن

الدستورىالحزب "بإسم) 1898يونيو22فى (الجديدالحزبتأسيسواحد، وأعلن
Kenseitôتشكيلأمامالبابالسياسية، فتحتالحياةفىجديدةمرحلةبذلك"، لتبدأ
.175الدايتأماممسئولةحزبيةحكومات

174Yanaga: op. cit., pp, 225 – 27.
175Akita: op. cit., pp. 137 – 142.
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الحزبيةالوزارات
وكان. مخاوفهاأثارماالحاكمة، بقدراألوليجاركيةدهشةالجديدالحزبتشكيلأثارفقد

–اإلمبراطوربرئاسة –مؤتمرالجديد، فعقدالسياسىالتطورلمواجهةالعدةتعدأنعليها
فىاإلستمرارأنايتوالمؤتمر، أعلن، وأمامالنظامفيهوقعالذىللمأزقحلعنللبحث
، ألنهالفشلمصيرهالسياسيةاألحزابفوقتعلوإداريةحكوماتطريقعنالبالدإدارة

:إختياراتثالثةالمؤتمرأمامالدستورى، وطرحالحكممعيتالئمال

سياسىحزبورئاسةتنظيم– الوقتنفسفى –للوزراء، ويتولىرئيسًايظلأن1.
، وتقرالحزبىالطابعالحكومةتعطىالدايتفىأغلبيةعلىالحصوليضمنكبير
.الوزاريةالمسئوليةمبدأ

الحكومةسياسةويساندالمقترحالسياسىالحزبلقيادة، ويتفرغمنصبهيتركأن2.
.الدايتخاللمن

لوزارةالحكمجديد، ويتركسياسىحزبتكوينفكرةعنالنظريصرفأن3.
).الدستورىالحزب (األغلبيةحزبيشكلها

لماالدستور، ومعارضةلروحمنافية، وعدهاالمقترحاتتلكعارضياماجاتاولكن
الحكومةاستنادبضرورةالقائلةالفكرةجدوىعدمعلىالقومية"، وأصر "بالسياسةأسماه

وقدم. عليههوماعلىالوضعاستمراراألمةمصلحةمنأن، وأكدسياسىحزبإلى
بتعطيليقضىبديًالإقتراحًا– السلطةفىالعسكرىالجناحيتزعمكانالذى – ياماجاتا
مناقشةحقمنالدايتيجردبشكلتعديلهيتممحدودة، حتىبالدستور، لفترةالعمل

.وإقرارهاللدولةالعامةالموازنة

الجناحزعيموايتو، العسكريينزعيمياماجاتابينالمؤتمرداخلحادنقاشودار
يتقبلهحلإلىالتوصلعنالنقاشيسفرأنالسلطة، دونفىالمدنىالبيروقراطى

الحكمإسنادأنللمؤتمرينأكدأن، بعدحكومتهاستقالةبتقديمايتوبادرعندئذ. الجميع
.176السياسيةلألزمةالوحيدالمخرجهو" الدستورىالحزب "يشكلهاوزارةإلى

176Ibid, pp. 150 – 52.
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الشخصيةحولاإلتفاقعن– الحاكمةاألوليجاركيةشكلواالذين –الساسةكباروعجز
تلكفىالحكممسئوليةتحملعلىأحدهميجرؤالوزارة، فلمتشكيلفىايتوتخلفالتى

وأخيرًا،. األزمةلحلايتومقترحاتعارضالذىياماجاتاذلكفىالشائكة، بماالظروف
زعيما –وأوكوماايتاجاكىبدعوةقرارإتخاذإلى– اإلمبراطوربرئاسة –المؤتمرإضطر
إنقالببمثابةالدعوةتلككانتولما. الجديدةالوزارةتأليفإلى– الدستورىالحزب
غيرعلىتلقاهاالتىبالدعوةالدستورىالحزبفوجئ، فقدالنظامسياسةفىمفاجئ

.قرارإلىوالتوصلالحزبعلىاألمرلعرضمهلةالزعيمانإنتظار، وطلب

30 (الجديدةالوزارةوأوكوماايتاجاكىالدعوة، وشكلقبلأنالدستورىالحزبلبثوما

أنورغم. والبحريةالحربيةوزيراعداالدستورى، فيماالحزبأعضاءمن) 1898يونيو
لمالبالد، فإنهاتاريخفىحزبيةحكومةأولالوزراةهذهيعتبروناليابانيينالمؤرخين

توصلقديكن، ولمالحزبتأسيسمنأيامبعدشكلتالكلمة، ألنهابمعنى" حزبية "تكن
علىترتبتالتىالمشكالتمنتخلصقديكنموحد، ولمسياسىبرنامجوضعإلىبعد
فىوزارتهشكلالحزبأنكما. واحدسياسىتنظيمفىمتباينينسياسيينحزبيندمج
ورغم. الدايتأعضاءغيرمنالوزراءجاء، ولذلكقبلمنحلقدالذىالدايتغيبة
، مماالشعبممثلىأماممسئولةيابانيةحكومةأولالدستورىالحزبحكومة، كانتذلك
.الحديثاليابانىالحكمنظامفىتحولنقطةيعد

، فقدالسياسىالصراعحدةمنيخففلمالسلطةإلىالدستورىالحزبوصولأنغير
علىالضغطإلىالعامةالوظائفتولىمنحرمانهمطالالذينالحزبأعضاءسارع
الدايتفىالعامةالوظائففأسندتطلباتهمالحكومة، ولبتنصيبهملينالواالحزبقيادة

والعسكريينالبيروقراطيينمخاوفأثار، مماغيرهمدونالحزبأعضاءإلىوالحكومة
اإلدارىالنظامإلىالحكومةيدإمتدت، عندماالمخاوفتلكوتجسمت. سواءحدعلى

.العسكرىاإلنفاقوضغطت" الشرطةمجلس "إلغاءإلىإتجهت، وعندماوالتبديلبالتغيير
علىحقدواالحزبأعضاءبينمنالكبرىالمناصبقطارفاتهمالذينأولئكأنكما

بينوقعالذىالصراععلىخطيرةإنعكاساتلذلك، وكانبهلحقواالذينزمالئهم
والجناحالمدنيةالبيروقراطيةمعارضةوضاعفت. بإنهيارهوأنذرالحزبأعضاء
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أنالشقاقلبثماثم. الدستورىالحزبحكومةواجهتالتىالصعوباتمنالعسكرى
قبل" –األحرارحزب "إلىينتمونكانواالذينأولئكشتبكا، فالحزبصفوفبيندب

التقدمى"، وأصبحالحزب "إلىينتمونكانواالذينزمالئهممعصراعفى– اإلندماج
.177الرياحمهبفىالحزبمصير

260علىالدستورىالحزبحصول، فرغمالدايتفىالموقفعلىكلهذلكوإنعكس

،1898أغسطس10فىأجريتالتىاإلنتخاباتفى%) 86 (النوابمجلسفىمقعدًا
والتنافسالحقدوالتقدميون)، أدىاألحرار (جناحيهبين– تقريبًا –بالتساوىموزعةكانت

مشروعاتفىبالنظرالمجلسقيامعندالكبيرةاألغلبيةهذهفاعليةضياعإلىوالصراع
.عليهالحكومةعرضتهاالتىالقوانين

سياسيةأزمةلخلقالسانحةالفرصةوالعسكريةالبيروقراطيةالمعارضةوتصيدت
عاماجتماعفىلخطابالتعليموزيرإلقاءفرصةفإنتهزواالحكومة، مركزإلحراج
فىالنظامهذامثللقيامإحتمالثمةليسأنهالجمهورى، وأكدالحكملفكرةفيهتعرض
إلىوايواساكىميتسوىأمثالمنالرأسماليينكباروصولإلىيؤدىقدألنهاليابان

تهمتافهواهاوفقخطابهالوزير، وأولتضدالمعارضةصحفالسلطة، فثارت
المقاوالتتلكوأفلحت. منصبهمنبطردهاإلمبراطورى، وطالبتالنظامبمعاداةالوزير

ضعف، وبذلكمنصبهمنستقالةإلاإلىفإضطر، التعليموزيرضدالعامالرأىإثارةفى
.الحكومةمركز

جناحإنفصلحين– 1898خريففى –التفككدرجاتأقصىالدستورىالحزبوبلغ
الجديد"، فأعادالدستورىالحزب "بإسمجديدًاحزبًاوشكل) أكتوبرفى (األحرارحزب
الرئيسىالدستورىالحزب "بإسموتسمىجديدمننفسهتنظيمالتقدمىالحزبجناح

Kenseihoto "بينالرأىفىخالفاتاإلنقسامهذاعلىوترتب. نوفمبرأوائلفى
الرجلينباستقالةوإنتهتتسويتها، الصعبمنكان– الحكمقطبا –وأوكوماايتاجاكى
.178جديدمنالوزاريةاألزمةحزبية"، لتحتدم "وزارةأولومعهما

177Uyehara: op. cit., pp. 172 – 75.
178Iwasaki: op. cit., pp. 65 – 7.
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بقاءضرورةرأواالذين" الساسةكبار "يدفىرابحةورقةالحزبيةالحكومةفشلأصبح
بزمامأمسكتالتىاألوليجاركيةتشكلهاإداريةحكومات، بيداألحزابعنبمنأىالحكم
الرأىاستقرعندماالعسكرىالجناحأسهموإرتفعت. مايجىعصرمطلعمنذالسلطة
).1898نوفمبر8 (ياماجاتاإلىالجديدةالوزارةتأليفمهمةإسنادعلى

التنسيقألوانمنلونقيامبضرورةإقتناععلىأصبح– الوزارةرئيس –ياماجاتاولكن
معارضةعلىاألحزابكلمةاجتماعالسياسية، لتجنباألحزابوأحدالحكومةبين

معهاألمر، وتوصلفىايتاجاكىفاتحلذلك. قبلمنحدثمانحوعلىالحكومةسياسة
شروطعلىوافقأنللحكومة، بعد" الجديدالدستورىالحزب "مساندةحولإتفاقإلى

:، وهىايتاجاكى

".الجديدالدستورىالحزب "معالتامتعاونهابإعالنالحكومةتقومأن1.
الدايتإلىتتقدمسوف، وأنهاسياستهوتتبنىالحزبمعتامبتنسيقتعملوأنها2.

.السياسةتلكبتطبيقتتعلقالتىالقوانينبمشروعات
تعاونًاليسالحزبمعتعاونهاألنالحزبىالنشاطتدعيمعلىتعملسوفوأنها3.

.مستمرتعاونولكنهمرحليًا

ضرائبزيادةقانونتمريرفىرغبتهإلىيرجعالشروطبتلكياماجاتاقبولوكان
للحزبالسياسيةباألهميةإقتناعهإلىيرجعمما، أكثرإعتراضدونبالدايتاألطيان

الحكومةواجهتالتىالماليةالصعوبات، ألناألحزابمنغيرهأوالجديدالدستورى
ينمليون44بمقدارالضرائبزيادةعلىالموافقةتتملم، ماالحلعلىمستعصيةكانت

.179سنويًا

ضرائبزيادةقانونلتمريركافيًايكنلم" الجديدالدستورىالحزب "معالتحالفأنغير
الدستورىالحزب "أن، وخاصةالنوابمجلسأعضاءغالبيةمصالحيمسالذىاألطيان
إتحاد "بإسموعرفتالسياسيةاألحزاببقيةضمتللقانونمعارضةجبهةنظم" الرئيسى

إصدارورغم. الجبهةتلكرئاسةأوكومااألطيان"، وتولىضرائبزيادةمعارضى

179Yanaga: op. cit., 262 – 64.
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علىاألطيانضرائبزيادةمعارضةحركةالجبهة، ظلتتلكحلبقرارلالحكومة
الحكومةوإضطرت. لهاالريفيةالجماهيرتأييدمناستمدتهاالتىالقوةمنكبيرةدرجة

قادةالسياسية، ومنعتالخطبوإلقاءاالجتماعاتعقدمنعتف، القمعوسائلاستخدامإلى
ولجأت. آرائهمعنلإلعرابالعاصمةإلىالقدوممناألقاليمفىالسياسيةالحركة

ضرائبلزيادةمؤيدةجبهةتشكيلعلى، لحثهمالدايتأعضاءبعضرشوةإلىالحكومة
.األطيان

طفيفًا،تعديًالتعديلهبعدالقانونعلىالدايتموافقةتنتزعأنالحكومةواستطاعت
مدة%، وتحددت3.3إلى% 4منالقانونمشروععليهانصالتىالزيادةنسبةفخفضت

تنسولم. قبلمنعليهكانتماإلىاألطيانضرائببعدهاتعودسنواتبخمسبهالعمل
%.250بنسبةاألعضاءمكافآت، فرفعتذلكعلىالدايتتكافئأنالحكومة

بعضاسنادفىيطمعكانالذى" الجديدالدستورىالحزب "يرضىلمذلكولكن
الئحة "بإصدارعليهالطريققطعياماجاتاأن، غيرأعضائهإلىالكبرىالمناصب
فيها،الترقىسلكالعامة، ونظمتالوظائفتولىقواعدوضعتالتى" المدنيةالخدمة
لمماللحكومةتأييدهبسحبالحزبوهدد". الجديدالدستورىالحزب "آمالبددتبصورة

،بالفعلنشرتحكوميةالئحةإلغاءاستطاعتهعدمعنياماجاتافإعتذرالالئحة، تلغ
–جديًا –يفكرأخذولكنه. للحزبإرضاءمناصبهممنصياغتهافىإشتركواالذينوطرد

أعمالفىنفسها– األداةتلك –تقحمالحكومة، والإليهاتستندبديلةسياسيةأداةإيجادفى
أنغير. 1899يوليو5فى" ôTeikokutاإلمبراطورىالحزب "تأسيسالوزارة، فكان

الجماهيراستمالةعن، لعجزهأجلهمنأنشئالذىالهدفتحقيقفىفشلالجديدالحزب
.تأييدهموكسب

،1894عامفمنذ. اإلنتخابقانونالحكومة، تعديلمعالحزبهذاتعاونثمرةوكانت
محدودعددفىاإلنتخابحقيحصركانالذىاإلنتخابقانونلتعديلمحاوالتقامت

اإلنتخابيةالدوائرعددالبالد، وكانسكانمجموعمن% 1.5نسبتهيتجاوزالالناسمن
لبعضحكرًاالدوائرمنالكثيرعنالنيابةمقاعدجعلمحدودًا، مما– ظلهفى–

 –يرفضكان" النبالءمجلس "أنغير. السياسىأواالقتصادىالتأثيرذاتالشخصيات
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قوسينقابالقانونتعديلالثالثة، كانايتووزارةعهدوفى. القانونتعديلفكرة– دائمًا
الذى –المالىالنصابفخفض: بالليبراليةيتسممشروعًاالحكومةقدمت، حيثأدنىأو

بحيثالدوائر، ووزعتيناتخمسةإلى– والترشيحاإلنتخاببحقيتمتعفيمنإشترط
سكانمننسمةألف50ولكلالريفسكانمننسمةألف100لكلنائبهناكيكون
.المشروعهذاإقراردونحالالدايتحل، ولكنالمدن

ياماجاتاحكومةإضطرت، فقداإلنتخابقانونتعديلطلبفىيلحالعامالرأىكانولما
كلمن، وجعليناتبعشرةالمالىالنصاببتحديديقضىقانونمشروعتقديمإلى

بحقللتمتعوإشترطسكانها)، تعدادعنالنظربغض (واحدةإنتخابيةدائرةمحافظة
عنسكانهاعدديزيدالتىالمدنسنة، أماعنتقلاللمدةالمحافظةفىاإلقامةالتصويت

369إلىالنوابعددزيادةذلكعنونتج. بذاتهاقائمةإنتخابيةدوائرفتعدألفًاثالثين

.180نائبًا

السياسيةللمؤسساتوالصحىالطبيعىالنموإعاقةفىهامًادورًاياماجاتاولعب
مراسيماستصدارفىالخاصللمجلسالمخولةللسلطاتاستخدامهخاللمنالدستورية

وزيرمنصبتولىحقالمدنية، وقصرالوظائفتنظيمالئحةبتعديلإمبراطورية
بذلك، فدقالجنرالرتبةمنالعاملينالجيشضباطكبارعلىالبحريةووزيرالحربية
منهاالعسكريينالوزيريناستقالةطريقعنحزبيةغيرأوحزبيةوزارةأىلشقاسفينًا

.العسكريينرحمةتحتللبالدالسياسيةالحياةوضعفيها، وبذلكاإلشتراكرفضهمأو
األمنلجهازأعطى) 1900(الشرطةبتنظيمإمبراطوريًامرسومًاياماجاتااستصدركما

.العماليةالنقاباتبقادةللبطشواسعةصالحيات

زعيم –هيروبومىايتوالسلطة، قررفىالعسكرىالنفوذمدعلومواجهةوفى
لنشرالبالدأرجاءبمختلفجديد، وطوفسياسىحزبتنظيم– المدنيةالبيروقراطية

عرضتعندما" الدستورىالحزب "رئاسةيتولىأن، ورفضالحزبلتأسيسالدعوة
األحزابشابتالتىالشوائبمنخالصًانقيًاالجديدحزبهيكونأن، وفضلعليه

180Akita: Foundations of Constitutional Government in Modern Japan 1868 – 1900, pp, 140
– 2.



حامدعباسرءوفمايجىعصرفىاليابانىالمجتمع

196www.RaoufAbbas.org

الىأعضاءه، وانضمنفسهKenseitôالدستورىالحزبحلاألخرى، وعندئذالسياسية
.ايتوأقامهالذىالجديدالسياسىالتنظيم

عدافيماالشعبفئاتلمختلفممثلينفيضم" قوميا "حزبهيكونأنعلىايتووحرص
)،1900أغسطس (الجديدالحزبتأسيسأعلنوعندما. شيئًايملكونالالذينالمعدمين

الحزبنوابمنعضوا111بينهممنكانالدايتأعضاءمننائبًا152اليهانضم
ايتوحزبالىوهرعواايتاجاكىزعيمهحولمنانفضوا، الذينالمنحلالدستورى

الدستورىالحكمأصدقاءجمعية "باسمالجديدالحزبوتسمى. السياسىمستقبلهملتدعيم
Seiyûkai"،آمالأندوبوي. ينألفبمائةلهوتبرعالحزباالمبراطوروبارك

منتحقيقهعناالمبراطورىالحزبعجزما، ليحققالحزبذلكعلىعقدتقدالعرش
عنبعيدًاالسياسىالعملتياراألوليجاركية، ويصرفلحكمسياسيًاسندًا، فيقدمقبل

.المعارضةقنوات

ايتوودعىياماجاتاوزارةشهور، استقالتبثالثةالجديدحزبهتكوينايتوأتمأنوبعد
أعضاءإلىالوزاريةالمناصبجميع)، فأسند1900أكتوبر (الجديدةالوزارةلتشكيل
األغلبيةعلىالحكومةعتمدتاو. والبحريةوالحربيةالخارجيةوزاراتعدا، فيماالحزب
،النوابسلمجمنقراراتهاتمريرفىصعوبةتلق، فلمالدايتفىالحزببهاتمتعالتى

فىعقبةوقففقد– أعضائهغالبيةالعسكريينأنصارشكلالذى" –النبالءمجلس "أما
الجديدالضرائبقانونعلىالموافقة، ورفضالصينمعتهاونهاوإنتقدالحكومة، طريق

فيهأمراإلمبراطورمنمرسوماستصدارإلىايتووإضطر. النوابمجلسأجازهأنبعد
.الضرائبقانونعلىإعتراضهعنالمجلسالحكومة، فعدلمعبالتعاونالنبالءمجلس

الحكومةمضايقةفىباإلمبراطور، واستمرإحتماءهيتوإليغفرلم" النبالءمجلس "ولكن
أعضاءإلىالهامةالوظائفإسنادمنالموظفينكبارإستاءكما. بأخرىأوبصورة
يسقطأن– المعارضةقادالذى" –الرئيسىالدستورىالحزب "ايتو، وحاولحزب

الحكومةصفوفبينقامتالتىالمنازعاتأنغير. بالفشلمحاوالتهفباءتالحكومة
).1901مايو (الحكمفىأشهرسبعةمكثتأنبعدحكومتهاستقالةتقديمإلىايتودفعت
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الساسةكبار "أحدرأسهاالتىالحكومات، آخرتلك– الرابعة –ايتوحكومةوكانت
Genrô "الثانىالصفرجالمنرجلينإلىذلكبعدالحكمأسند، فقدمايجىعصرفى،

:همامايجىعصرسنواتمنبقىماخاللبينهمافيماالوزارةرئاسةيتبادالنظال
Saionjiموتشىكيموسايونجى)، Katsura Tarô) 1847 – 1913تاروكاتسورا

Kimmochi) 1849 – 1940للبالدالعامةالسياسةيوجهونالساسةكباربقى)، وإن.
لعبعنايتوتألقه، فحجبمايجىعصرمنبقىفيماالقويةالشخصيةياماجاتاوأصبح

.الحكمعلىالعسكريونهيمنالسياسية، وبذلكالحياةفىرئيسىدور

للحربيةوزيرًاأصبححتىالجيشمناصبفىياماجاتا، تقلبخلصاءمنكاتسوراوكان
كلفحتىالمتعاقبةالوزاراتمنعددفىالمنصبهذايشغل)، وظل1898يناير(

وزارتهحظيتلذلك. ياماجاتاأتباعمنوزراءهفإخنار) 1901يونيو (الوزارةيلكبتش
قويًاسندًالوزارتهيوفرايتوحزبفكانالنوابلمجلسبالنسبةالنبالء"، أمامجلس "بتأييد

عامبريطانيامعالتحالفمعاهدةإبرامفىنجحعندماكاتسورانجموتألق. المجلسفى
1902.

الجديد، أسفرتاإلنتخابقانونظلفىللدايتإنتخاباتأول– السنةنفس -فىوأجريت
%)51 (ضئيلةبأغلبية" Seiyûkaiالدستورىالحكمأصدقاءجمعية "ايتوحزبفوزعن

الدستورىالحزب "فاز، بينماالنوابمجلسمقاعدمنمقعدًا189علىحصلإذ
الزراعية، علىاألطيانمالكطبقةممثلىعددونقص%). 28 (مقعدًا104بـ" الرئيسى

النوابمنلهميكنفلمالرأسماليون، أماالقانونرجالوخاصةالمهنيينعددزادحين
مالكمنالنوابرعايةموضعكانتمصالحهمأنأهمية، غيرمنلهممامعيتكافأعدد

مصالحهموإرتبطتالشركاتفىأموالهممنجانبًااستثمرواالذينالزراعيةاألطيان
يزداد، نتيجةالسياسيةالحياةعلىاألعمالرجالتأثيروأخذ. الرأسماليةبالبيوتات
التىالسياسيةاألهميةالكبرى، وتجلتاألحزابوبينبينهمربطتالتىالوثيقةالصالت
الرفيعةالمدنيةاأللقابعلىحصلواالذيناألعمالرجالعددزيادةفىهؤالءإكتسبها
.181النبالءعدادفىودخلوا

181Halliday: A Political History of Japanese Capitalism, pp. 103 – 4.
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الجديد، عندماالنوابمجلسفىشديدةمعارضةواجهتأنكاتسوراحكومةلبثتوما
الدستورى، ورفضالحزبمعمواقفه" الدستورىالحكمأصدقاءجمعية "ايتوحزبوحد

بعد (1898فىالصادراألطيانضرائبزيادةبقانونالعملاستمرارقانونمشروع
العسكرىفاقناإللمواجهةقبل)، وذلكمنحددتالتىالخمسالسنواتمدةإنقضاء

.جديدةإنتخابات، ويجرىالدايتيحلأنكاتسورافإضطر. المتزايد

،سابقهمنعنادًاأقليكنلماإلنتخاباتبهجاءتالذىالجديدالنيابىالمجلسولكن
حزبإلىقاسمةضربةتوجيهإلىيهدفتكتيكًاوإتبعياماجاتا، معاألمركاتسورافتدبر

منكاتسورافطلب. رئاستهعنايتوإبعادطريقعن" الدستورىالحكمأصدقاءجمعية"
كانولما". الخاصالمجلس "رئاسةليتولىالحزبزعامةبتركايتويأمرأناإلمبراطور

فىدورهوأنهىلألمرايتوإمتثلالكبائر، فقدأكبرمنيعداإلمبراطورأمرعصيان
–البالطنبالءأحد –لسايونجىالحزبزعامة)، وترك1903يوليو (السياسيةالحركة

الحزبيةالمعارضةاستمرارروسو، ورغمجاكجانبأفكارشبابهفىمعجبًاكانالذى
صفوف، وتجمعالصدعلرأباليابانية – الروسيةالحربالحكومة، جاءتلسياسة

.الحكومةخلفالنيابىالمجلس

تركإلىكاتسوراإضطرروسيا، معالصلحأوزارها، وأبرمالحربوضعتماوبعد
 –سايونجى، ورشحعارمشعبىسخطمنالوزارةعلىالصلحجلبهمابسببالحكم
يشكلأالالحكومة، بشرطلرئاسة"– الدستورىالحكمأصدقاءجمعية "حزبزعيم

.الوزارةبتشكيلسايونجىوكلفكاتسورالرغبةاإلمبراطورفاستجابحزبية،حكومة
"Genrôالساسةكبار "تجتمعأنعلىالعادةجرتجديدة، فقدسنةسايونجىإستنوبذلك
استشارةدونبذلكسايونجىتكليفالوزارة، فكانرئاسةيتولىمنترشيحعلىلإلتفاق

فى (وزارتهتشكيلمنسايونجىوفرغ. التاريخيةداللتهاهامة، لهاسابقة" الساسةكبار"
.182الحزبأعضاءمنوزيرينسوىتضملمالتى) 1906يناير7

182Ward, R. E., ed: Political Development in Modern Japan, Princeton Univ. Press 1973, pp.
88 – 9.
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العامةبالموازنةيتصلفيماكاتسورا، وخاصةحكومةسياسةسايونجىوزارةوتابعت
 –الخارجيةوزيرولكن. الحديديةالسككوتأميمبالطوارئالخاصةالضريبيةوالسياسة

منالحديدية، واستقالالسككتأميمعلىإعترض–ميتسوبيشىصالحميمثلكانالذى
.الصددبهذاالحكومةسياسةالدايت، وأقرمنصبه

وأجازتنشاطهماإلشتراكيونصعدعندماصعبًامأزقًاواجهتسايونجىحكومةأنغير
يجبالعالميةحركةاإلشتراكية "أنيرىالحكومةرئيسكانالنشاط، فقدهذاالحكومة

تقدمفىيساهمواحتىالمعتدليناإلشتراكيينتوجيهيمكنالبوليسية، وأنهباألساليبقمعها
التخلصيجبخطيروباءاإلشتراكيةالحركةفىيرىياماجاتاكانحيناألمة"، على

التىالحمراءاألعالمفيهرفعوا) 1908يونيو (اجتماعًااإلشتراكيونعقدوعندما. منه
النصحتوجيهإلىياماجاتاالشيوعية)، سارعالفوضوية(و) الفوضوية: (عباراتحملت

علىالعسكريون، ضغطالوقتنفسوفى. سايونجىوزارةإلقالةاإلمبراطورإلى
منمفرًاسايونجىيجد، فلممنصبهمنالحربيةوزيراستقالعندماشديدًاضغطًاالوزارة
.183حكومتهاستقالةتقديم

جمعية "حزبمساندةعلىمعتمدًا) 1908يوليو (الثانيةوزارتهبتشكيلكاتسوراوقام
"الدستورىالحزب "بقى، بينماسايونجىيتزعمهكانالذى" الدستورىالحكمأصدقاء

جديدحزبفىالصغيرةاألحزاببعضمعاإلندماجفىونجحالمعارضةبزماميمسك
.أوكوماتزعمه" Kokumintôالدستورىالوطنىالحزب "إسمحمل

كوريا، واألخرىضمإحداهما، مسألة: هامتانقضيتانالثانيةكاتسوراوزارةعهدوشهد
فىالمتطرفالجناحبتدبيرهاإتهممايجىاإلمبراطورإلغتيالمؤامرةبإكتشافتتعلق

علىحكممنهم24فأدينالمحكمةإلىالمتآمروناليابانية، وقدماإلشتراكيةالحركة
حكومةالمؤامرةوأفزعت. الحياةمدىبالسجناآلخرالنصفوعلىباإلعدامنصفهم

فصلبينهااإلشتراكية، منالحركةلتصفيةالقمعإجراءاتمنعددًافإتخذتكاتسورا، 
قامتالعامة، كماالوظائفتولىمنوحرمانهمالدولةخدمةمناإلشتراكيينجميع

عشرمنذقائمةكانتالتى) –1911مارس" (العاماإلقتراعجمعية "بحلالحكومة
183Iwasaki: op, cit., p. 113.
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المطالبةبعدمأعضائهاعلىالتشديدحدالسياسيةباألحزابالرعبوبلغ– سنوات
.العامباإلقتراع

وكان. لسايونجى– أخرىمرة –الحكومةرئاسةكاتسورا، ترك1911أغسطسوفى
أسدلتالتى) 1912يوليو (مايجىاإلمبراطوروفاةالوزارةهذهعهدفىحدثأبرز

مقاعدتبادللعبةوإنتهتحديثة، دولةإلىاليابانفيهتحولتالذىالعصرعلىالستار
اإلسمية،بمشاركتهاأوالسياسيةاألحزابعنبمعزلالحاكمةاألوليجاركيةبينالسلطة

.184النظامهذااستمرارطريقفىعقبةاألحزابوأصبحت

العماليةالحركةبقيامتأثرتقدمايجىعصرأواخرفىالسياسيةالحياةكانتولما
الحياةعلىمؤثرًافعاًالعامًالأصبحتالتىاإلشتراكيةالتياراتاليابانية، وظهور
نختتمأنبناالسلطة، يجدرجانبمنلهاالستجابةاستدعىتحديًاالسياسية، وكانت

.الجديدةالسياسيةالظاهرةتلكعلىنظرةبإلقاءمايجىعصرفىالسياسيةللحياةدراستنا

اإلشتراكيةوالتياراتالعماليةالحركة
.الغربىالسياسىبالفكراإلهتمامموجةضمناإلشتراكىالفكرعلىتتعرفاليابانبدأت
"الفاضلةالمدينة "ترجمةخاللمن– الصددهذافى –األولىمعلوماتهماليابانيونوتلقى
عام (اليابانيةاللغةإلىولسلىلتيودور" واإلشتراكيةالشيوعية"مور، وتوماسلسير

،االجتماعىاإلصالحفكرةبرنامجهتضمن" األحرارحزب "تأسسوعندما). 1882
علىالروسيةالثوريةبالحركةبالحزبالراديكالىالجناحأعضاءمنالشبابوأعجب

.الخصوصوجه

عناألخباراليابانيون، تابع1881 – 1878اإلرهابنيرتحتروسياوقعتوعندما
أنورغم. األخبارلتلكصفحاتهامنبهبأسالجانبًااليابانيةالصحف، وأفردتكثب

منهتلوحبأسلوبتتناولهاكانت، فقدالروسالثوارأعمالتحبذلماليابانيةالصحافة
سياسةبإنتهاجاليابانيةالحكومةالثوار، ونصحتأولئكقضيةعلىالعطفنبرات

الصحفبعضدقتكذلك. روسيالهاتتعرضالتىاألخطاراليابانتجنباجتماعية
184Reischauer, R. K.: Japan Government Politics, New York 1939, pp. 32 – 4.
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القيصرإغتيالأنباءوصلتوعندما. اإلشتراكيةاألفكارمنمحذرةالخطرناقوس
القيصر،لمصرعالباإلرتياحالكثيرون، شعراليابانإلى) 1881ربيع (الثانىإسكندر

.القيصرىالطغيانوهزيمةالثوارإلنتصارولكن

" –اإلشتراكىالشرقحزب "بإسم1882مايوفىيابانىإشتراكىحزبأولتنظيموتم
هذاوإستند، Tarui Tôkichiطوكيتشىطاروئىزعامةتحت– كيوشوبجزيرةبشيمابارا

بينالهوةبإتساعغيرهممنإحساسًاأكثركانواالمعدمينالفالحينمنقاعدةإلىالحزب
أهدافوإنحصرت. الحقبةتلكفىالبالدشهدتهاالتىالتطوراتنتيجةوالغنىالفقر

اإلشتراكيينتأثرذلكويعكس. كافةللناسوالخيروالمساواةالمثاليةتحقيقفىالحزب
لألطيانبالنسبةاإلرثمبدأبإلغاءمناداتهمثمالطوباوى، ومنبالفكراألوائلاليابانيين
أربعةنحوالحزبحولوإلتف. المساواةأساسعلىالناسعلىوتوزيعهاالزراعية

تأسيسهمنشهرينبعدبحله، وأمرتأمرهاستفحالمنالحكومةعضو، فخشيتآالف
وإذا. بالخطراالجتماعىوالنظاماألمنتهددالتىالمنظماتمن)، وعدته1882يوليو7(

الناسحديثموضعاإلشتراكيةقضيةجعلفضللهكاننجاحًا، فقدحقققدالحزبكان
الحبلتركعلىتترتبقدالتىالنتائجحولاألحاديثتلكمعظمتركزوالصحافة، وإن

.لإلشتراكيةالغاربعلى

فىأرزاقهمتتهددالتىالرأسماليةالمشروعاتضدالعماللتحركمحاولةأولوتمثلت
إتحاد "نظمهاالتى) الخيولتجرهالذى (الترامشركةضدالركشوعرباتعمالإضرابات

الحكومةالجديدة، وواجهتالشركةنشاطإليقاففاشلةمحاولة، فى1883عام" الركشو
.نظمهاالذىاإلتحادبحلوأمرتبالغبعنفالمحاولةتلك

إحتجاجًاكيوشوجزيرةشمالتاكاشيمافىالفحممناجمعمالبينإضراباتقامتكذلك
نشرت1888يوليووفى. المناجمأصحابمنيلقونهاالتىاإلنسانيةغيرالمعاملةعلى
كانواالذينالمناجمعمالمعاملةأسلوبفيهاإنتقدتمقاالت" Nihonjinاليابانيين "مجلة

أثناءالراحةمنقسطًاينالواأندونيوميًاساعة12العبيد، ويشتغلونمعاملةيعاملون
صحية، علىغيروإقامةتافهةأجورنظيرأسبوعية، وذلكراحةعلىيحصلونأوالعمل
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فىتوانواإذابالعصىضربًا، ويوسعونهمالديونفىيغرقونهمالعملأصحابكانحين
.185الراحةمنقسطنيلفىفكرواأوعملهم

التىالتعسةالظروفحولمقاالتمنالصحيفةتلكتنشرهكانتلماالناسوتحمس
وزارةموظفىأحدبرئاسةلجنةتشكيلإلىالحكومةإضطر، مماالتعدينعمالعاشها

، لمالمناجمتمتلكميتسوبيشىمؤسسةكانتولما. المناجمعمالأوضاعلبحثالداخلية
حمايةمبدأضدالوطنيةالعناصرإثارةإلىذلكإيجابية، وأدىنتائجعنالتحقيقيسفر

.قوةواللهاحولالالتىالعاملةالطبقةحسابعلىللرأسماليةالحكومة

علىمطابعهفىللعملنظامتطبيقإلىللعمالالمتحمسينالرأسماليينأحدذلكودفع
تتخللهاساعاتثمانإلىثمساعاتتسعإلىالعملساعاتعددفأنقص: التجربةسبيل
إنتاجيةلرفعللتدريبنظامًااألسبوعية، وطبقللراحةيومًاعمالهللراحة، ومنحفترة

)Sakuma Teiichiاتشىتاىساكوما (الرجلأكلها، روجالتجربةأتتوعندما. العمل
بمشروعية، فنادى1892عام" Kokumin no Tomoاألمةصديق "صحيفةفىألفكاره

إنقاصإلىالرأسماليينإتجاهمواجهةفىالوحيدسالحهمألنهللعمالاإلضرابحق
رفعإلىتؤدىالقومية، ألنهاضرورةتعدالعمالأجورزيادةأن، وأكدأجورهم
الوطنية، مماالسوقفىالشرائيةالقوةمنتزيد، بلفحسبللعمالاالجتماعىالمستوى

الحركةمؤرخوأطلقوقد. الوطنيةالمصنوعاتعلىالطلبزيادةعلىيساعد
".اليابانأوينروبرت "لقبساكوماعلىاليابانفىاإلشتراكية

عامصدورهامنذ –Tokutomiتوكوتومىاألمة"، وصاحبهاصديق "صحيفةولعبت
مصطلحإضافةفضليرجعاإلشتراكية، فإليهااألفكارنشرفىبارزًادورًا – 1887

الحركاتحولالتقاريربنشر)، وعنيتShakaishugi (اليابانيةاللغةإلىاإلشتراكية
تجتذبالتقاريرتلك، وكانتSakai Saburoسابروساكاىبقلمأوروبافىاإلشتراكية

"الحضارة "لكتابترجمةالصحيفة، قدمت1893عاموفى. القراءمنالعديدإهتمام
بعنواناإلشتراكيةعنيابانىكتابألولالمتتاليةالفصولتنشربدأتلكاربنتر، ثم

،وفورييه، وكارليل، سيمونمور، وسانتوماس: ألفكارفيهعرضت" اليوماإلشتراكية"
185Halliday: op. cit., pp. 66 – 7.
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الطوباوىاإلشتراكىالفكرروادمن، وغيرهموماركس، والسال، ، وملبالنولوى
، ويعدالشبابجيلبيناإلشتراكىالفكرنشرفىاألثرأكبرالفصوللتلك، وكانوالعلمى
ممن– اليابانيةاإلشتراكيةالحركةقادةأحد –Nishikawa Kojiroكوجيرونيشيكاوا
صديق "صفحاتعلى – نشرماأول –نشرالذىالكتابلذلكالسياسىبإتجاههميدينون
".األمة

تنظيمجمعية "1890صيففىالعمالية، فتأسستالحركةتطورعلىانعكاسًالذلكوكان
الروادمنثالثةبجهودفرانسسكوسانفى " Rôdô Kumioi Kiseikaiالعماليةالنقابات

العملومشاكلالعماليةالحركات، لدراسةsawadaوساواداJoوجوTakanoتاكانو: هم
تلكأعضاءمعظموعاد. اليابانفىعماليةحركةلتنظيموأمريكا، تمهيدًاأوربافى

.طوكيوبمدينة" Shokkô Giyûkaiالعمالجمعية "ليؤسسوا1897عاماليابانالىالجمعية
عاميحلكادوما. االشتراكىللفكرالمشايعينالمثقفينبعضالجمعيةتلكالىوانضم
ولوائحهاقانونهاالجمعيةعضوًا، ونسجت5400الجمعيةأعضاءعددكانحتى1900
–الجمعيةقادةأحد –Katayamaكاتايامالبثوما. األمريكيةالنقاباتقوانيننسقعلى

Rôdôالعملعالم: "عنوانحملتالحركةوأفكارآراءعنللتعبيرجريدةأصدرأن

Sekai"186.

–التسعيناتأواخرفى –العماليةالمنازعاتوحجمالصناعةعمالأعدادتزايدومع
.المالورأسالعملبينالعالقةينظمقانونإصدارفىالتفكيرإلىالحكومةإضطرت

تقديمهتستطعلم، ولكنها1898عامالغرضلهذاقانونًا– بالفعل –الحكومةوأعدت
.الحكومةعلىوضغوطهاالكبرىالرأسماليةالمصالحمعارضةبسببللدايت

اإلشتراكىالفكرلدراسةالسياسيةالجمعياتمنعددقيام– أيضًا –التسعيناتوشهدت
وخريجىالصحافةورجالالجامعاتأساتذةمنعددًاضمتاالجتماعيةوالمشكالت

الطبقىللصراعحدوضعإلىتهدفالجمعياتتلكوكانت. اإلمبراطوريةطوكيوجامعة
وكان. الفرديةبالملكيةالمساسدونواألفرادالحكومةبينالمثمرالتعاونطريقعن

186The central committee of the JCP: the fifty Years of the communist party of japan, Tokyo
1973, p.10.
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باإلصالحالمعنيةاألوروبيةالكتبترجماتمنعددظهورالنشاطذلكحصاد
.االجتماعى

مطالبهمعنللدفاعنقابة" اليابانحديدسككشركة "عمال، أسس1898عاموفى
أسلوبالنقابةوإتبعت. ألعضائهااالجتماعيةالرعايةوتنظيماألجوربزيادةالخاصة
الشركةولكن. العمالمطالبضمنتهاالشركةإدارةإلىعريضة، فقدمتالسلمىالنضال

شلإضرابوقوعإلىأدىالنقابة، ممازعماءمنعشرةبفصلالعريضةعلىردت
زعمائهمإعادةذلكفىبماالعمالمطالبتلبيةإلىالشركةوإضطرت، القطاراتحركة

ضربةوتوجيهالنقابةلحلبالشرطةاستعانتأنلبثتما، ولكنهاالعملإلىالمفصولين
.187قيادتهاإلىقاضية

أحد –Ôi Kentarôكنتاروأوئىللحكومة، قاممؤيدًاموقفًااألحرارحزبإتخذوعندما
األحرارحزب "بإسم) 1892نوفمبر (جديدًاحزبًا، ونظمالحزبعنباإلنشقاق – قادته

هدفوكان. العاملةالطبقةمصالححمايةأجلمنيعملسياسىتنظيمأولكان" الشرقى
كواهلعنالضرائبعبءتخفيفيتمحتىالدولةنفقاتضغطعلىالعملالحزب

الحرفيينبعضبتنظيمالحزبقامكما. الصناعةعمالأوضاعتحسين، وكذلكالفالحين
فرضتالتىالضرائبإللغاءحركةفى– الركشووسائقىوالنجاريناألحذيةكصناع–

األفكاربترجمة" الجديدالشرق "الحزبصحيفةهتمتاو. العماليةالفئاتتلكعلى
العظمىاليابانعمالإتحاد "إسمتحتعماليًاإتحادًاالحزبالغربية، ونظماإلشتراكية

Dai-Nippon Rôdô Kyôkaiاألطيانإيجاراتقانونلدراسةأخرى"، وجمعية
فىنجحأنهطويًال، إاليعمرلمالحزبأنورغم). Kosaku Jôrei Chôsakai(الزراعية

بتوحيدالعماليةالحركةإنطالقطريق، ومهدالسياسىالصعيدعلىالفالحينقضاياإثارة
.188واحدنقابىتنظيمفىالعمال

فضحعلىجهودهماإلشتراكيونعشر، ركزالتاسعالقرنمناألخيرالعقدلوخال
لعبهالذىالدورعنالستارالسياسة، وكشفورجالالرأسماليينبينالمريبةالعالقات

187Harada Shuichi: Labour Conditions in Japan, New York 1928, pp. 21 – 5.
188Iwasaki: op. cit., p. 112.
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فترةفىطائلةمكاسبلتحقيقاألعمالرجالأمامالفرصةإلتاحةالكبارالمسئولون
.وجيزةزمنية

نشاطًا– اليابانية– الصينيةالحربأعقبتالتىالسنواتفى –العماليةالحركةونشطت
منعنهنجموماالحقبةتلكفىبالصناعةلحقالذىالسريعالتطورملحوظًا، نتيجة

ومعاناتهمأحوالهملتردىتبعًابينهمالطبقىالوعىوإنتشارالصناعة، عمالأعدادزيادة
على، عملتاإلشتراكيينالسياسييينمن، جمعيةالظروفتلكمنوإنبثقت. والفاقةالبؤس
يجبما: "بعنوان– للعمالبرنامجهافيهأعلنت –كتيبًاالعمالية، وأصدرتالنقاباتتنظيم

بينالطبقىالوعىنشرفىساهمتالتىالكتببعضصدرتالعامل"، كذلكيعرفهأن
خريجKawakami Kiyoshiكييوشىكاواكامى: لمؤلفه" العاملحماية "كتاب، مثلالعمال
Tajimaكنجىلتاجيما" اليوماليابانفىاالجتماعيةالمشكالت "آئوياما، وكتابكلية

Kinji.

البطالةوإنتشارالمصانعإغالقمعه– 1897عامالبالدمنهعانتالذى –الكسادوجلب
فىماضيةظلتالعماليةالحركةولكن. بالقوةلهاالحكومة، ومواجهةالعمالوإضرابات

-Shakai" (اإلشتراكيةدراسةجمعية "ظهوروكان. والبطشللقمعتعرضهاطريقها، رغم

Shugi Kenkyûkai (بالقضايااإلهتمامزيادةعلىدليل، أبرز1898خريففى
األحرار،حزبفىاليسارىالجناحبينإئتالفًاتمثلالجمعيةتلكوكانت. االجتماعية

الفكرروادأعمالدراسةعلىجهودهمأعضاؤها، وركزاإلشتراكيينالمسيحيينوجمعية
إزدادحين، علىاليابانىللمجتمعاإلشتراكيةبجدوىيقتنعلمبعضهم، ولكناإلشتراكى

"اإلشتراكيةدراسةجمعية "تأسيسمنعامينوبعد. باإلشتراكيةإقتناعًااآلخرالبعض
جمعيةإلىفتحولتطابعهاالجمعيةعضويتها، وغيرتمناألولاإلتجاهأصحابخرج

أنمنأضعفكانت"، ولكنهاShakai-Shugi Kyôkaiاإلشتراكيةالجمعية "بإسمسياسية
.189عضوًاأربعينعنأعضائهاعدديزدإشتراكية، فلمنزعةذاتسياسيةحركةتقود

189JCP: The Fifty Years of the Communist Party of Japan, pp. 10 – 11.
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وبشرتاإلشتراكىالفكرقدمتالتىالكتاباتوإنتشار، العملمشكالتتفاقمومع
،1901مايو" Shakai Minshu-tôالديمقراطىاإلشتراكىالحزب "باإلشتراكية، ظهر

:التالىالنحوعلىبرنامجهفيهحدد) مايو22 (إعالنًاالحزبوأصدر

.العامةاألخوةمبدأنطاقتوسيع1.

.بينهاوالتمييزالطبقاتبينالتفرقةنظامإلغاء2.

.العالمىالسالموضمانتحقيقأجلمنالسالحنزع3.

.المالورأسالزراعيةلألطيانالعامةالملكيةمبدأإقرار4.

.والسفنالحديديةكالسككوالنقلالمواصالتلوسائلالدولةملكية5.

.للثرواتالعادلالتوزيع6.

.المواطنينجميعبينالسياسيةالحقوقفىالمساواة7.

.الدولةتمولهالمجانىللتعليمنظامإقامة8.

قائمةالحزبوضع، فقدالحينذلكفىالتحقيقمستحيلةالثمانيةالمبادئتلككانتولما
تحقيقهاتعذرممكنة، إذافرصةأقربفىلتحقيقهاالسعىيجبهدفًا28تضمنتأخرى
.190"العملعالم "مجلةصفحاتعلىاألهدافتلكالفور، ونشرتعلى

قادةإلىأمرًاالداخليةوزارة، فأصدرتالتطوراتتلكبخطورةالدولةشعرتوهنا
الذى" العملعالم "مجلةعدد، وصادرتقيامهإعالنمنساعاتثالثبعدبحلهالحزب

يةالالعمالصحفبعضلتسكتالفرصةالوزارةإنتهزت، كماالحزببرنامجفيهنشر
تنظيمهإعادةالحزبزعماءحاولوعندما. تداولهاوحظرمصادرتهاطريقعناألخرى
.بذلكلهمتسمحأنالسلطاتاليابانى"، رفضتالعامةحزب "إسمتحت

التثقيفعلىإهتمامهمسياسية، ركزواحركةتنظيمإمكانيةمناإلشتراكيونيئسوعندما
مثلالحركةمعالمتعاطفينالمثقفينبعضذلكفىوالدعوة، وساعدهمالسياسى

عامىفىنشرالذى" األمةصديق "جريدةصاحبTokutomi Rokaروكاطوكوطومى
األمة)،صديق (صفحاتاألسود)، علىالتيار (اإلشتراكيةروايته1902 – 1901

190Harada: op. cit., pp. 30 – 32.
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باألرستقراطيةالنبالء، وعرضتوبينالسلطةفىالمستشرىالفسادالروايةوصورت
.191العلياالبيروقراطيةوخاصة

المتصلةاإلشتراكيةالكتاباتمن، سيًالالعشرينالقرنمناألولىالسنواتوشهدت
العشرين"،القرنتنيناإلمبريالية "كتابهKotokuكوطوكوالسياسية، فأصدربالحركة

كما. آسياشعوبحسابعلىالتوسعيةاإلتجاهاتعلىفيههوادةالهجومًاوشن
تحليلABEآبيهتولىحين، علىالعاماإلقتراعقضيةTakayamaتاكاياماإحتضن
كذلك. والفوضويةوالشيوعيةاإلشتراكيةبينالشائعالبونعلىمؤكدًااإلشتراكيةالقضايا

SakaiوساكاىNishikawaونيشيكاواShimadaشيمادا: منكلالدعوةنشرفىساهم

Yanoفوميويانوألفكما. اإلشتراكىللفكرروجواالذيناإلشتراكيةالحركةقادةمن

Fumioدعاوالتىالطوباوى، بالفكرتأثرهعكستالتى" الجديدالمجتمع "الشهيرةروايته
اإلنتاجلوسائلوإدارتهاالدولةإمتالكطريقعنالمنافسةويالتمنالتخلصإلىفيها

حقًاالتعليمالمقيدة، وجعلالخاصةللملكيةمجالترك، معوالغاباتالزراعيةواألطيان
.الديمقراطيةبالصبغةالحكومةقرارات، وصبغالمواطنينلجميع

،الحربسحباألفقفىوروسيا، وتجمعتاليابانبينالسياسيةالعالقاتتأزمتوعندما
الحملة، نظمهذهالحكومةأوقفتوعندما. الحربضدصحفيةحملةاإلشتراكيونشن

صحيفة"، وأصدرواHeiminshaالعامةجمعية "وايشيكاواونيشيكاواوساكاىكوطوكو
ضدضاريًاهجومًاشنت، التى1903نوفمبر13فى" Heimin Shimbunالعامةأخبار"

.1905يناير29فىالصدورعنالحكومةعطلتها، حتىالحرب

الشعب"،وحقوقالحرية "حركةإلىجذورهتمتدفكرىإتجاهذات" العامةجمعية "وكانت
ملحوظتأثر، معاأللماناإلشتراكيينالديمقراطيينأفكارإلىميًالأكثرأصبحتولكنها

ورفعت. والشيوعيةالفوضويةباإلتجاهاتمحدوداإلنسانية، وتأثرتولستوىبإتجاهات
الديمقراطية، وضمانبتحقيقالحرية، والمساواة، واإلنسانية"، وطالبت "شعارالجمعية

191Masaki Kosaka, ed.: Japanese Thought in the Meiji Era, Toyo Bunko, Tokyo 1969, pp.
322 – 25.
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االجتماعىالوضعأساسعلىالقائمالطبقىالتمايزإلغاءطريقعنالناسعامةحقوق
.192والظلمالطغيانمن، والتخلصوالجنسوالثروة

اإلنتاجلوسائلالعامةبالملكيةالجمعيةللبشرية، طالبتالخيرتحقيقأجلومن
النطاقعلىسلميةسياسةإنتهاج، وحبذتوالنقلوالمواصالتالتجاريةوالمؤسسات

، وتحريماللونأوالعنصرأساسعلىالشعوببينتمييزدونالسالح، ونزعالعالمى
.الحروب

نشرت) 1904نوفمبر13" (العامةأخبار "صحيفةلتأسيساألولىالسنويةالذكرىوفى
عاماجتماععقدوانجلز، وتقررماركسصاغهالذىالشيوعىللبيانيابانيةترجمة
الحكومةالمناسبة، ولكنبتلكلإلحتفالوعائالتهملإلشتراكيينالعامةالحدائقبإحدى
.التداولمن– الشيوعىالبيانحملالذى –الجريدةعدد، ومنعتاالجتماععقددونحالت

–الروسيةالحربخالل –اإلشتراكيينضدالحكومةمارستهاالتىالقمعسياسةوإزاء
الحلقات، فتكونتالسياسىالتثقيفميدانإلىنشاطهماإلشتراكيونحول– اليابانية

فىالحكوميةوالمطبوعاتالنشراتبتوزيعمنهممتفرقةجماعاتالدراسية، وقامت
.الخصوصوجهعلىالجنوبيةوالمحافظاتطوكيومدينةأطراف

يهدفأنه"، وأعلنKokka Shakaitôاإلشتراكىالدولةحزب "، ظهر1905صيفوفى
سندًاالقدممنذكانتالتىاإلمبراطوريةالعائلةبمساعدةاألغنياءلطغيانحدوضعإلى

جانبمنتكتيكيةمحاولةكاناإلتجاههذاأنويبدو). الحزبتعبيرحدعلى (لإلشتراكية
تبتلعلمالحكومةولكن. باإلمبراطوراإلحتماءطريقعنالسلطةضرباتإلتقاءالحزب
التىالشعبيةاإلضطراباتأعقابفىاإلشتراكىالنشاطعلىحظرًافرضت، فقدالطعم
معاهدةنصوصإعالنبعد) 1905سبتمبر (كاتسوراحكومةعلىإحتجاجًاقامت

نوفمبر،وفى. البالدفىالعرفيةاألحكامإعالنمنعليهاترتب، ومابورتسموث
.اإلشتراكيةالتنظيماتجميعبحلقرارًاالحكومةأصدرت

192Ibid, pp. 326 – 27.
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اليابانية، فقد – الروسيةالحربعقباليابانيةالعاملةللطبقةالجماعىالعملوإزدهر
االقتصادية،األحوالسوءمنعليهاترتبوماالحربجراءمنالعمالمعاناةإزدادت

منموجةفىسخطهمعنالفالحونعبريوميًا، كماحدثًاالعماليةاإلضراباتفكانت
الحكومةدفع، مماالسفنوبناءالمناجمعمالبيناإلضراباتحدةوزادت. العنفحوادث

.193المضربينبالعمال، والتنكيلاإلضراباتتلكبعضلفضبالجيشاالستعانةإلى

Nihonاليابانىاإلشتراكىالحزب "ونيشيكاواوساكاىتاكاياما، نظمذلكغضونوفى

Shakaitô "الحزبهدفوكان. عضومائتىعنأعضائهعدديزد، ولم1906فبرايرفى
طريقالبالد، عنفىبهاالمعمولالقوانينبهتسمحماإطارفىلإلشتراكيةالترويج
الدراسةحلقاتبالقرى، وتكوينالعامة، والطوافاالجتماعاتفىالخطابة

.194والمناقشات

تاريخفىتحولنقطة) 1907فبراير14 (للنحاسأشيومناجمعمالإضراباتومثلت
جانبوتدميرالعنفإلىالعمالفيهالجأالتىاألولىالمرةكانتاإلشتراكية، فقدالحركة

الحكومةإضطر، ممااإلضراباستغرقهاالتىالثالثةاألياممدىعلىالمناجممنكبير
.عاملمائتىعلىالقبضبالقوة، وألقىاإلضرابأخمدالذىبالجيشاالستنجادإلى

الذى –اإلضرابلذلكالحقيقىالدافعكانتللعمالالمناجمأصحابمعاملةسوءأنورغم
اإلتهامبإصبعأشارتالصحافةأنإال– لهنظيرًااليابانيةالعماليةالحركةتاريخيشهدلم

.المالرأسأصحابضدالعمالتهييجعنمسئولةصحفهموإعتبرت، اإلشتراكيينإلى

إلىفإتجهوا– ملحوظةبصورة –عملهمأسلوباإلشتراكيونالتحدى، غيرهذاوأمام
أنصار: اإلشتراكيةالحركةجناحىبينالصراعإحتدامإلىأدىمما. والتطرفالثورية

قضايامتابعةعنالشخصيةبالصراعاتالجميعشغل، حتىالتطرف، وأشياعاإلعتدال
.العاملةالطبقة

األولىالسنويةبالذكرىلإلحتفالاجتماعًا" اليابانىاإلشتراكىالحزب "عقدوعندما
إتباع– ساكاىبرئاسة –للحزبالتنفيذيةاللجنةإقترحت)، 1907فبراير17 (لتأسيسه

193Halliday: op. cit., p. 68.
194JCP: op. cit., pp. 12 – 13.
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قضيةدفعأجلمنالمباشروالعملالبرلمانيةالطرقاستخدامبينيجمعنضالىأسلوب
إلىباللجوء، وطالباإلقتراحهذاعارضكوطوكوولكن. األمامإلىقدمًااإلشتراكية

دونلليابانيينالعاماإلقتراعحقنيلوراءالسعىذلكفى، بماسواهدونالمباشرالعمل
الطرقإتخاذضرورةTazoeتازوئىرأىحينمعينة، علىفئةعلىالحقهذاقصر

عندماالرأىفىالخالفهذاوحسم. عداهاماونبذاإلشتراكىللعملأسلوبًاالبرلمانية
.ساكاىرأىللحزبالمركزيةاللجنةأعضاءغالبية، فأيدتللتصويتالمسألةطرحت
إشتمالهبحجةالعددالحكومة، صادرتالحزبجريدةفىاالجتماعوقائعنشرتوعندما

ظلوبذلك. بالقوةالحزببحلأمرًاللخطر، وأصدرتوالنظاماألمنتعرضأمورعلى
.195سنواتعشرعلىيربولماشملهميجمعسياسيًاتنظيمًايجدونالاإلشتراكيون

العمالية، ومنعتالصحف، فصادرتاإلشتراكىالنشاطتعقبفىالحكومةوتشددت
العماليةالقياداتعلىالقبض، وألقتاإلشتراكىالفكرتعالجالتىالكتبتداول

بطوكيوعقداجتماعبعدالحمراءاألعالماإلشتراكيونرفعوعندما. النشطةواإلشتراكية
، وقدمتهمالمجتمعينعلىالقبضالشرطةالعامة، ألقتالحدائقبإحدى) 1908يونيو22(

السجنساكاىنصيبكان، بينماعاملمدةبالسجنمنهمعشرةعلىالمحاكمة، فحكمإلى
الحركةلكبتمبررًا" الحمراءاألعالمحادث "منالحكومةوإتخذت، عامينلمدة

.عليهاالخناقوتضييقاإلشتراكية

المطبوعاتتداولإنتشرالحديدية، القضبانوراءاإلشتراكيةالحركةقادةوجودورغم
أنغير. رواجًاأكثرهاوتولستوىوانجلزماركسأعمالسرًا، وكانتاإلشتراكية
علىالعامالرأىالستعداءضاريةحملةتنظيمإلىصحافةالوجهتالحكومة

استئصلتإذاإالللمجتمعصالحالالمجتمع"، وأنهأعداءألد "بأنهم، فوصفوااإلشتراكيين
.شرهممنالتخلصيتم، حتىشأفتهم

الحركةفىالفوضوىالجناحفيهاتورطالتىاإلمبراطورإغتيالمؤامرةإكتشافوجاء
،آخرينوعشرينثالثة– إليهباإلضافة –فيهاوإتهم)، 1910صيف (كوطوكوبقيادة
خاصة،محكمةإلىالمتآمرونفقدم. اإلشتراكيةالحركةإلىالقاضيةالضربةليوجه

195Iwasaki: op. cit., p. 114.
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، وتمباإلعدام) واحدةإمرأةبينهم (فوضويًاعشروأحدكوطوكوعلىوحكمتأدانتهم
فىالرعببثبهدف) 1911يناير19 (بهالنطقمنأيامثالثةبعدفيهمالحكمتنفيذ
والبطشالمطاردةموجةوبلغت. اإلشتراكيةبالحركةللبطش، وتمهيدًااإلشتراكيينقلوب
.إليهااإلنتسابمنيتبرأونالحركةقادةبعضجعلالذىالحد

ماإنقضاءالسرى، بعدالعملإلىوأتباعهماإلشتراكيةالحركةقادةمنبقىمنوتحول
أوائلحتى1911عاممنتصفمن" (الشتوىالبياتفترة "بإسمالحركةتاريخفىعرف
.196العشريناتمطلعفىإالجديدمنقائمةللحركةتقم)، ولم1912عام

* * *

السلطةبتقييدللمطالبةجماهيرىبنضال– مايجىعصرفى –السياسيةالحياةبدأتلقد
إتجاهبينللتوفيقمحاولةمجردكانالدستورصدردستورية، وعندمابقيوداألوتقراطية

األولاإلتجاهالدستورى، فغلبالحكمفىالجماهيرورغبةالسلطةمركزيةإلىالحكومة
سلطةجوهرهفىيحوىإطارإلىالدستورىالحكماآلخر، وتحولاإلتجاهعلى

كانوا"، الذينGenrôالساسةكبار "منحفنةيدفىاألمورمقاليدأوليجاركية، فظلت
ظلفىالفعليةالسلطة، ومارسواالنظامبناءعاتقهمعلىالثقة، وقعأهلمنمجموعة

يشكلونكانوا، كمابينهممنالوزارةيتولونالذيناألشخاصيحددونالدستور، فكانوا
نفوذهمأنورغم. مطلقةتكونتكادبسلطاتتمتعالذى" الخاصالمجلس "أعضاء

–1922عامحتى –ظلواأنهم، إالمايجىعصرشمسغروببعديتقلصبدأالسياسى
.بأخرىأوبصورةللبالدوالخارجيةالداخليةالسياسةيوجهون

الثانية،العالميةالحربفىاليابانهزيمةحتىالمفعولسارىمايجىدستوروإستمر
عنشبتالتى –اليابانيةالرأسماليةشعورالدستوربذلكالعملإستمرارفىالسببولعل

ترعىمركزيةسلطةإلىبالحاجة– قياسىزمنفىاإلمبرياليةالمرحلةوبلغتالطوق
طبقةإلىحاجتهامنوخارجها، أكثرالبالدداخلاالستثمارآفاقأمامهاوتفتحمصالحها

النيابيةالمؤسساتخاللمنورعايتهاتنميتهاعلىوتعملمصالحهاعنتعبرمعينة
الوفاقظاهرةبه، ونعنىاليابانبهاإمتازتالتىالظاهرةتلككانتثمومن. الدستورية

196Yanaga: op. cit., p. 242.
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اليابانفىالسياسيةالحياةتحكمزالتالوالتىالمالورجالالسياسةرجالبينالتام
.اآلنحتى

المالئمالمناخهيأت– وسلبياتهابإيجابياتها –مايجىعصرفىالسياسيةالحياةأنغير
الغربية، ومحاولتهابالثقافةالعصرذلكأجيالتأثرعكستالجديدة، التىاألفكارلنمو

طبعتثم، ومناليابانىالمجتمعلحاجاتاألفكارتلكفيهطوعتيابانىإطارفىتمثلها
.خاصبطابعالعصرذلكفىالفكريةالحياة
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الفكريةالحياة - السادسالفصل
المستمدالتقليدىالفكرإحياءفىتمثلتالفكريةالحياةفىإزدواجيةمايجىعصرشهد
منهااألصيل –اليابانىالشعبعقيدةملتهجفىشكلوالذى، القديماليابانىالتراثمن

مناليابانعلىهبتالتىالجديدةالفكريةالتياراتجانبإلى– سواءحدعلىوالمكتسب
بهمتازتاوماالتحديثمرحلةفىالغربيةبالحضارةاإلحتكاكعننتجتوالتى، الغرب

اليابانيينباستطاعةيكنولم. للغربالحضارىالنتاجمننماذجإقتباسمنالمرحلةتلك
معتامًاتباينًافكرى، يتباينإطارمنبهإرتبطالحضارة، ومالتلكالثقافىالجانبتفادى

مكانًالنفسهيجدأناستطاعأنهالتقليدى، غيراليابانىالفكرعليهقامالذىاألساس
.مايجىعصروأدباءكتابمنالغربيةبالثقافةتأثروامنجهودبفضل

التقليدىالفكر
الذىالتقليدىالفكرأماموقفةمناتتطلبمايجىعصرفىالفكريةالحياةدراسةولكن
السياسىالنظامإطارتحديدفىالبالغأثرهله، وكاناليابانىالشعبوجدانفىتأصل
أثرهلهكانالثانية، كماالعالميةالحربنهايةحتىمايجىعصرمنذاليابانعاشتهالذى
أساسهعلى، وقامالقرنمنيقربلمالليابانيينوالسلوكيةاالجتماعيةالقيمتحديدفى

.Tennôseiاإلمبراطورىالنظام

إلىاإلمبراطورترفعالتىShintôالشنتوعقيدةعلىاليابانىالتقليدىالفكرويرتكز
التىاألساطيرإلىإستنادًايابانىكلعلىواجبًافرضًاعبادتهاآللهة، وتجعلمصاف

، وبعداألرضعنالسماءإنفصلتواحدة، ثمكتلةكانتاوالسماءاألرضبأنتقول
علىالسماءمنIzanagiايزاناجىواإللهIzanamiايزانامىلهةإلاهبطتإنفصالهما

ذلكبعدخلقااليابانية)، ثمالجزر (Oyashimaأوياشيماجزرمعًاوخلقاأونوكوروجزيرة
متأثرةحتفهاايزانامىاإللهة، ولقيتوالجبالاألشجار، وإلهالرياحإله: اآللهةبقية

إشتاقايزاناجىاإللهزوجهاأناألساطيروتذكر. النارإلهوضعتحينالبالغةبحروقها
وإغتسل، العالمإلىأخرىمرةعادبها، ثمإلتقىحيثالليلأرضإلىلرؤيتها، فذهب
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اآللهةهؤالءبين، ومنوأنفهعينيهمنيخرجونآلهةبثالثة، فإذاالموتترابمن
يدورالشنتويةمحوركانوهكذا. اليابانأباطرةنسلهامنإنحدرالتىالشمسإلهةالثالثة
هنااآللهة، ومنإلىينتسبنفسها، فكالهماالياباناإلمبراطور، وقداسةقداسةحول

.197)اآللهةطريقوتعنى (بالشنتوالعقيدةتسميةجاءت

الثالثالقرنفى– الصينطريقعن –الهندمنجاءتهمالتى" البوذية "اليابانيونوطوع
إعتبرالبوذية، ففى. الشنتوية، للعقيدةالصينمنجاءتهمالتىوالكنفوشيةالميالدى، 
علىيقومالتىالفضائلمنبع "إعتبرالكنفوشيةالعظيم"، وفىبوذاسليل "اإلمبراطور
".الخيرالمجتمعأساسسها

نعومةمنذ –ينشأوناليابانيونكانالمساواة، فقدلفكرةبالنسبةالحالكانتوكذلك
الموقفهذا، ووجدالناسبيناالجتماعيةالمكانةفىالتفاوتفكرةتقبلعلى – أظفارهم
:واحدةليستدماءهمألنمتساوينغيراليابانية، فالناسالعقيدةفىالمناسبالتبرير

،الشمساإللهةنسلمنإنحدرألنهاآللهةدماءعروقهفىتجرى– مثًال – اإلمبراطور
الشنتويةموقفهذاكانوإذا. متأصلةرفيعةمنزلةذاتساللةمنإنحدرواالقوموعلية
أيضًا،المبدأبهذاأخذللكنفوشيةاليابانىالتطبيقاالجتماعية، فإنالمساواةفكرةمن

العاليةالفضائلفذوى: الفضائلمنلهميتوفرمابقدراجتماعيًامختلفونالناسفإعتبر
درجاتإاللهميتوفرالالذينأولئكممتازة، أمااجتماعيةبمكانةيتمتعونالسامية
عالجكذلك. الدرجاتتلكمنحظهمحسباجتماعيًافيصنفونالفضائلمنمحدودة
لديهمبمااالجتماعيةالناسمكانةفربط: االجتماعىالتفاوتفكرةللبوذيةاليابانىالتطبيق

،الكفاحعلىالصبرفىيتفاوتونكما، وهمالخالصأجلمنالكفاحعلىقدرةمن
.198االجتماعيةالمنزلةفى– كذلك –يتفاوتون

فكرةحولتدورالمجتمعداخلللعالقاتجامدًامحددًاإطارًايضعاليابانىالتراثوكان
قيمةال– الفكرةتلكظلفى –اليابانية، فالفردالكنفوشيةعنهاعبرتكما" المجتمعوحدة"

ولكننااألسالفأرواحأى" األرواحطريق "الحرفىالمعنىفإنتاماً، ولذلكخلواً" إله "لفظمناليابانيةاللغةتخلو197
:راجعالقضيةهذهحولالتفاصيلمن، وللمزيدوالتقديساإلجاللركنلتوفر" اآللهة "كلمةاستخدمنا

Anesaki Masaharu: History of Japanese Religion, Tokyo 1977, p. 19.
198Hamilton, D. G.: Modern Japan anShinto Nationalism, New York 1963, pp. 25 – 30.
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القريةأواألسرةكانتسواءإليهاينتمىالتىالجماعةقيمةمنالفردقيمة، ولكنبذاتهله
اإلعترافورغم. الفرديةالشخصيةالعالقاتعلىاالجتماعيةالروابطتسمواألمة، إذأو
عنمستقلةبمكانةيتمتعوناألفرادأنيعنىالذلكمستقلة، فإنشخصيةمنللفردبما

ظاهرةإليها، وهىينتمىالتىاالجتماعيةالطبقةبمكانةترتبطالفردوقيمة. الجماعة
،جمعوصيغةمفردصيغةعلىتحتوىالالتىاليابانيةاللغةفىصداهايتردداجتماعية

فىأيضًاتبدوتمييز، كمادونوالجمعوالمثنىللمفردتستخدمواحدةصيغةهناكوإنما
صيغةالصغيرالجماعة، فيستخدمداخلالمخاطبمنزلةتراعىالمخاطبة، حيثأسلوب
الجماعة، والجماعةعنيعبرفالفرد..مقامًا، "أوسنًايكبرهمنإلىيتحدثعندمامعينة

عشرالحادىالقرنفىاليابانفالسفةأحدقولحدعلى" الفردعنتعبر) بدورها(
.199الميالدى

باإلختالفيهتموالماليابانيونإعتنقهاالبوذية، فعندماعلىظاللهاالظاهرةهذهوألقت
بجالءذلكيتضحالهندى، كماأصلهافىالبوذيةتبرزهالذىالبشريةالنفوسبينالواضح

إن: "اليابانيةالبوذيةالمذاهبأحدمؤسس) Ryonin) 1072 – 1132ريونينقولفى
المثابة، وكلاألعمالكلهوالثوابيستحقالذىاألفراد، والعملجميعفىيبدوالفرد

الطهارةأرضإلىتقود، وهىالثوابيستحقالذىالعملفىتتجلىالخيرةاألعمال
والاآلباءوالاألبناءيغنىال: "أنهإلىالهنديةالبوذيةتذهبحينوعلى". أميدابفضل

ذاتها"،النفسسوىالنفسعلىسلطانال "أجله..."، وأنهيدنوحتىشيئًاالمرؤاألقارب
فىالخيرأن، وترىالفضائلركنبإعتبارهالنفسعلىاإلعتمادعلىبذلكفتركز

فلماذا... أنفسهمأصدقاءأصدقائكإن:"تقول، إذالناسعنوالبعدالذاتإلىاإلرتكان
على– الهندىأصلهافى –البوذيةتقوملنفسك"، وبذلكصداقتكصديقًا، وحسبكتلتمس
اليابانىالمجتمعطبيعةمعيتواءمللبوذيةاليابانىالتطبيقالجماعة، نجدونبذالفردية
يكونأنيجب "أنهإلىبالجماعة، فتذهبواإليمانالفرديةنبذعلىالتقليدى، القائموتراثه
الخليةفىالفردذوبانعنبذلكنفسه"، فتعبرإلىمنهالبوذيةفىإخوانهإلىأقربالفرد

199Nakamura Hajime: Ways of Thinking of Eastern People, Hawaii 1964, pp. 400 – 2.
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االجتماعيةالخليةفىالصغيرةالخليةتلكاألسرة)، وذوبان (إليهاينتمىالتىاالجتماعية
.200)الوطن (واحدًاكيانًاجميعًاالقرية)، لتشكل (األكبر

سادالذىاالجتماعيةالحياةطابعإلىيرجعالحضاريةالسمةبهذهاليابانيينإنفرادولعل
وعرة،جبليةطبيعةذاتبالدفهىللبالد، الطبيعةظروفمعيتفقوالذى، اليابان
حولها، وتكادبماالدمارفتلحقأحيانًاتنشطالتىالبراكينعلى، وتحتوىالغاباتتكسوها
مساحةتتجاوزالواسعة، إذسهولبالبالدتوجديوميًا، والحدثًاتكونأنالزالزل

بين– المناخحيثمن –تجمعوهى. السطحمساحةخمسفيهاالزراعيةاألراضى
فيهيتساقطالذىالباردالقارساألمطار، والشتاءغزيرالرطوبةشديدالحارالصيف
نضالفىاليابانيونعاشلذلك. الغربىوالشمالالشمالفىوخاصةبغزارةالجليد

تضافريقتضىاألفراد، وإنماعليهيقوىالالصراعهذاالطبيعة، ومثلضدمستمر
، يتمتعدقيقتنظيمذاتجماعاتفىالناسيعيشأنالبدفكان. البقاءأجلمنالجهود

.جماعتهأفرادعلىواسعةبسلطاتالجماعةرئيسفيها

القولعنه، يعبرللناسالنفسىالتكوينعلىواضحةآثاراالطبيعيةالظروفهذهوتركت
:الفزعيثيرونأربعةهناك "أنإلىيذهبوالذى، القدممنذاألجيالهتتناقلالذىالمأثور

)العائلةربأو (واألبKaji، والحريقKaminariالرعدية، والعاصفةJishinالزلزال
Oyaji ."كصرامةصارمةالعائلةربأواألبسلطةتكونأنالغريبمنوليس

القاسيةالطبيعيةالظروفتلكمثللهمجتمعفىالحياةمواجهةالطبيعية، ألنالكوارث
واسعة،بسلطاتالجماعةرئيس– ظلهفى –للجماعة، يتمتعدقيقتنظيموجوديقتضى
.مرهوبةمسموعةوكلمة

األصلفىتعيشمثًال، كانتأوروبية – الهندوالشعوبأن، نجدذلكمنالنقيضوعلى
علىواإلغارةالصيدعلىحياتهافى، وتعتمدوالترحالالرعى، حيثالسهولسكانحياة

الشعوبتلكبيناالجتماعيةالعالقاتقامتثمومن. آلخرحينمناألخرىالشعوب
.الشعوبلتلكالهائلةالهجرةبموجاتتدفعالتىوالمنافسةالصراععلىالبعضوبعضها

زراعةوخاصة –الزراعةإحترفتمحليةجماعاتمنتطور، فقداليابانىالمجتمعأما
200Saunders, E. D.: Buddhism in Japan, Tokyo 1976, p. 261 seq.
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تعاقبعلىالممتدةالعائالتفإستمرتاالجتماعية، حياتهاعلىاإلستقراروغلب– األرز
سلطان، وعظمالقربىبأواصرواحدمكانفىتقيمالتىالعائالتوإرتبطت، األجيال
ثمومن. كهذامجتمعفىذاتهليؤكدللفردمتاحمجالهناكيكن، فلماالجتماعىالعرف
والعائلة) األسرة (الصغرىللعائلةالوالءقيمغرسعلىقائمةاليابانيةالتربيةكانت

.201النشءنفوسفى) األمة (الكبرى

، وفكرةاليابانىالتراثفىخاصةبمكانةيتمتع" ieالبيت "أصبحأنذلكعلىوترتب
الوطن)، (األمةبيتليشملاألسرةبيتحدوديتجاوزالمعنىواسعمدلولذات" البيت"

وجبولذلك. السلفتعاليممراعاةتقتضىالبيتعلىآباء، فالمحافظةبدونبيتوال
فكرةتعنىوال. البيترب، وطاعةشأنهرفععلى، والعملالبيتتدعيماألفرادعلى

بينالعالقةأساسهىالدمرابطةتكونأن– اليابانىالوجدانفىإستقرتكما" – البيت"
تجمعالتىهىالمكانرابطةوإنما،الرحمأوالدملصلةهناوزن، فالفيهيقيمونمن
األرضفالحةفىيعملونأيضا، فالذيناإلنتاجىالعملرابطةالبيت"، وكذلك "سكانبين

يعملونومن،الرحمصلةبهتربطهململوحتىاألرضصاحبأسرةفىأفرادايعدون
ما، وعليهمحقوقمنألفرادهاما، لهمعائلتهأفرادضمنيعدونمتجرهفىالتاجرلدى

.واجباتمنأفرادهاعلى

المشروعاتتكن، فلمالحديثاليابانىاالقتصادنموفىهامًادورًا" البيت "لفكرةكانوقد
مانحوعلى –بعائالتإرتبطت، ولكنهابعينهمبأفرادترتبطالخاصةوالصناعيةالمالية
تلكإدارةعنبمنأىالمالرأسأصحابكانماوكثيرًا. للعالئةاليابانىبالمفهوم – رأينا

سوىعليهمألحدسلطان، الالتصرفمطلقلهمخبراءبيدتركت، التىالمشروعات
بيت، كانالمثالسبيلوعلى. العائلةمجلس–الوقتنفسفى –هوالذىاإلدارةمجلس

رأسماليةأسرةعشرأحدمن– األمرحقيقةفى –يتكونعشرالتاسعالقرنفى" ميتسوى"
إسمتحتنشاطهامارست، ولكنهاالدمبصلةالبعضببعضهاترتبطتقريبًا، المتساوية

بإحدىيعملمنكلسوميتومو"، وكان "لبيتبالنسبةالحالكانتميتسوى"، وكذلكبيت"
نشاطها، كمارواجعنمسئوًاليعدالكبرىالماليةالبيوتتلكأقامتهاالتىالمؤسسات

201Nakane Chie: Japanese Society, Univ. of California 1972, pp. 8 – 22.
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فىللترقىالعمالمنممتازةومقدرةكفايةيظهرونمنأماممفتوحةالطريقكانت
ويحملونالمالرأسصاحبةالعائلةمجلسفىأعضاءيصبحونحتىاإلدارةمناصب

مرموقًا، ويتحقق" البيت "يظلحتىالجميعهدفالعملفىالتفانىكانثمومن. لقبها
عصرفىاليابانشهدتهالذى –االقتصادىالنمويكنلموبذلك. 202لمشروعاتهالنجاح
العريقةاليابانيةالتقاليدتغذيهكانتوحدها، وإنماالماديةاإلمكاناتعلىيعتمد– مايجى
".المجتمعوحدة "علىالقائمة

عنبالنفسالتضحيةإلىالفرديدفعأخالقيًاإتجاهًاالفريدةاالجتماعيةالوحدةهذهوأثمرت
دورًاالخلقيةالقيمةهذه، ولعبتحياتهيهبهاالتىالجماعةمصلحةأجلمنخاطرطيب
منبالنفسالتضحيةمن، وتطورتتاريخهعلىوإنعكست، اليابانىالمجتمعفىهامًا
الوطنأجلمنبالنفسالتضحية، إلىاإلقطاعىالنظامظلفىالعشيرةأجل

شعورًالليابانيينالفكرىالتكوينفىغرس، مماالحديثالعصرمطلعفىواإلمبراطور
فىبالنفسوالتضحيةاإلمبراطوروطاعةللوطنالوالءبينمتطرفًا، يمزجوطنيًا

العائلةأنعلى، بالتأكيدالمتطرفالوطنىالشعورهذاالشنتويةالعقيدةوغيرت. سبيلهما
بلغالذى" المقدسةاألمة "مفهومبهاوإرتبط، كلهاليابانىالشعبنواةهىاإلمبراطورية

األباطرةأن، حتىالعشرينالقرنومطلععشرالتاسعالقرنمناألخيرالعقدفىأوجه
...العالمثرواتمالكنحن: "مثلعباراتمراسيمهمديباجةوامنيضأنعلىدرجوا

.203..."الدنيافىالقوةزماممالكنحن

قبلصنعتهااآللهةقاطبة، ألنالعالمبالدأعظم "بالدهمأناليابانيينأذهانفىواستقر
قداستهالهاأرضلآللهة، وهىالبكراالبنبمثابةفهى، العالمبلدانلبقيةصنعها

بينفيماشاعتالتى" –Dai-Nipponالعظمىاليابان "لعبارةذكرأولولعل". واحترامها
دنجيواليابانىالفيلسوفأوردالميالدى، حينالتاسعالقرنالىيرجع– العالميتينالحربين

أنصاحبهابهاقصدوانما، سياسىمدلول– عندئذ –لهايكن، ولمكتاباتهفىالعبارةهذه
عشرالرابعالقرنفى" العظمىاليابان "مفهومواستقر. للبوذيةالبالدأنسباليابان

202Horie: The Transformation of the National Economy, in The Modernization of Japan, vol
I, IDE, Tokyo 1966, pp. 80 – 4, 90.

203Anesaki Masaharu: op. cit., pp. 105-7.
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أبنائهاعلىوجبثم، ومنالشمسااللهةنسلمنجاءت" مقدسةأمة "كونهاعندالميالدى
الشمسنسلمنانحدرواالذيناألباطرةيظلالدنيا، وأنبالدأعظمجعلهاعلىالعمل

ذاتها،اليابان" لدولةل "السياسىالمفهومفىاليابانيونورأى. اليابانعرشعلىمتربعين
.204اليابانيةلألمةبالنسبةاألبمنزلةاالمبراطوريحتلحيث

، فقدالمتطرفالوطنىالشعورهذاعليهقامالذىالنظرىاألساسالكنفوشيةوقدمت
الدولةلمفهومرسميًااطارًا– قبلمن –الصينيوناتخذهاالتىالفلسفةهذهاليابنيوناعتنق

اختالفمنالرغمعلىالفاسد)، وذلكالحاكمبتغييرالخاصالجانبعدافيما (والسلطة
رأى، فبينمااليابانيينعندعنهاالصينفالسفةدعنبالدولةالخاصةالنظروجهة

اليابانيونالفاضلة، رأىبالمدينةيكونماأشبهنموذجيًامثاليًاشيئًاالدولةفىالصينيون
نعىلذلك. المنزلةنفسيحتالنواألبالحاكمذاتها، حيثاليابانالحقيقةالدولةفى

يحكمهأفضلمجتمعوراءسعيًالبالدهمغادرتهكنفوشيوسعلىاليابانيونالمفكرون
منتقدًا– طوكوجاواعصرأواخرفىالتحدثداعية-يوشيداكتبذلك، وفىأعدلحاكم

دولةليخدمابلدهما، وذهباتركاعندماخطأعلىومنشيوسكنفوشيوسكان: "كنفوشيوس
مثلهوالظلمبالرعونةالحاكميصفمن، واناألبمنزلةنفسلهالحاكمأخرى، ألن

الجيرانبيتالى، ويلجأعائلتهتقيمحيثبيتهبالحماقة، ويتركأباهيرمىمنكمثل
.205 ..."لهمابنًاويصبح

النظرة– البيترباألمة، والحاكمبيتالوطنيعدالذى –الوطنىالشعورهذاوجهوقد
اليابانيون، رفضواسعنطاقعلىاليابانفىالبوذيةإنتشارفرغم. البوذيةإلىاليابانية

الهند، وقدبظروفتأثرتللدولةالبوذيةرؤيةأنالبوذية، بحجةعند" الدولة "فكرة
العائلة، ولكنالحكممهمةشعوبهمإليهمأسندتالبشرساللةمنالهندحكامكوني

يجبالاآللهة، ولذلكصلبمنإنحدرتالتىالوحيدةالعائلةهىاليابانيةاإلمبراطورية
.206مناقشةموضعسلطتهاتكونأن

204Nakamura Hajime: Op. cit., pp. 434 – 35.
205Ibid, pp. 445 – 48.
206Hori Ichiro: Folk Religion in Japan, Continuity and Change, Chicago 1974, pp. 83 seq.
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)الدولة (مفهوممن، وليسذاتهاليابانى) الدولة (مفهوممناليابانية) الوطنية (وتطورت
الناسبينتربطالتى" االجتماعيةالوحدة "بظاهرةوثيقةصلةمجرد، ولذلككمعنى

بتلكاإلحتفاظعلىلليابانالجغرافىالموقعواحد، وساعدإطارفىوالسلطةواألرض
إستمرار، وضمناليابانيينوجدانفىجذورهاالشنتويةالعرى، وعمقتوثيقةالوحدة
وبذلك. والوسيطالقديمتاريخهامرعلىالغزاةأيدىمتناولعنبعيدًااليابانبقاءتأثيرها
وصولبعيد، وقبلبزمنعشرالتاسعالقرنقبلواضحة" وطنية "مالمحلهاتوفرت

التراثمنراسخةأسسعلىالمالمحتلكوقامت. البالدإلىالحديثةالفكريةالمؤثرات
فكرةعن– جذريًاإختالفًا –وسياسيًاواجتماعيًااقتصاديًايختلفواقععن، لتعبراليابانى

.الحديثبمفهومها" القومية"

اإلنتقالمرحلة
اليابانيونالمؤرخونصطلحاماخاللاليابانإلىالغربيةالفكريةالمؤثراتتفدبدأت
شهدالذىالعام، وهو1549بعاميبدأالذىKirishitanالمسيحىبالقرنتسميتهعلى

أعلنتعندما1614بعام، وينتهىاليابانإلىكاثوليكيةتبشيريةإرساليةأولوصول
األفكاروإقتصرت. اليابانيينمنمعتنقيهاتالحقوبدأتالمسيحيةعلىالحظرالباكفو
والقديسالكوينىتوماأعمالفىمتمثًالالمسيحىالدينىالفكرعلىالوافدةالجديدة

تلكأثرأنالتبشيرية، غيراإلرسالياتبجهودوطبعترجممماوغيرهماأوجستين
، والعزلةالمسيحيينضدالباكفوتبعتهااالتىالقمعسياسةمعتالشىماسرعاناألعمال

.207منهاالتبشيريةاإلرسالياتطردبعدالبالدعلىفرضتهاالتى

بالفكرتأثرواقد– طوكوجاواعصرفى –المثقفينبعضأنإلىالمصادرتشيرماوكثيرًا
وهيراتا)، Arai Hakuseki) 1657 – 1725هاكوسيكىآراى: ما، مثلبدرجةالغربى

تقاربإيجادإلىيؤدلمالتأثرهذا)، ولكنHirata Atsutane) 1776 – 1843أتسوتانى
الوافدالغربىوالشنتوية، والفكروالبوذيةالكنفوشيةعلىالقائماليابانىالتقليدىالفكربين

:، راجعالموضوعهذاحولالتفاصيلمنللمزيد207
Bellah, R. N.: Tokugawa Religion, Glencoe, lllinois 1957; Scheiner, Irwin: Christian
Converts and Social Protest in Meiji Japan, Univ. of California, Los Angeles 1970.
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العالمعلىمنهالتطلمفتوحةالباكفوأبقتهاالتىالخلفيةالنافذةتلكعبرالبالدإلى
التعاملإقتصروالتى، نجاساكىأمامتقبعكانتالتىديشيماجزيرةبها، ونعنىالخارجى
.الهولنديينعلىفيهاالتجارى

رأسهمعشر، وعلىالثامنالقرنمفكرىعندوضوحًاأكثرالغربىبالفكرالتأثروكان
آدممعاصرهإليهذهببماشبيهةنظريةإلىتوصلالذىMiura Baienباينميورا
جريشاموضعهاالتىللقواعديابانيةصيغةوضع"، كماKagenالثمنأصل "حولسميث
"Gengoعميقةأحاديث: "مثلفلسفيةباتاكتلهكانتالزائفة، كذلكالعملةتداولحول
األشياءمنطق""، وShûrigakuالطبيعىالنظامترتيب"الطبيعة، ووراءمافيهعالجالذى
Jôriبالفكرالواضحالتقليدى، وتأثرهللفكرميوراهجراألخيرالعملفى"، ويتضح

:تشملوكانت". Rangakuالهولنديينعلوم "بإسم– عندئذ –يعرفكانبماأى، الغربى
.السواحلوتحصيناألسلحةكصناعةالعسكرية، والجغرافيا، والعلوم، والطبالتشريح

المعرفةبألوانالمتعلقة" الهولنديينعلوم "بترجمة) 1720عام (سمحتقدالباكفووكانت
سبيًاليعدملمالمعرفةمناألخيرالنوعأنبالفلسفة، غيرإتصلماعداالذكر، فيماسالفة

البالدإلىتهربفكريةمسائلتعالجالتىالهولنديةالكتب، فكانتاليابانإلىللوصول
.الهولنديينالتجاريدعلى

أثرهاتجلىي، التىالكتبتلكقراءةعلىاإلقبالإشتدمرغوبًا، فقدالمحظوركانولما
التىاألشياءسجل: "عنوانحملالذىعملهفىTakano Chôeiتشواىتاكانوكتبهفيما

حتىطاليسمنذالفكرلتاريخعرضاقدم"، حيثBuken Manrokuورأيتهاسمعتها
التقدمية،بأفكارهتاكانورف·وع. التجريبىالمنهجإلىأرسطوأفكارإفتقاروإنتقد، كانت

عرضةجعلهالغرب)، مماوخاصة (الخارجىالعالمعلىاليابانبإنفتاحومطالبته
عليهم·ك·وحأيديهمفىوقعحينًا، ولكنهاإلختفاءإلىفإضطر، السلطاتلمطاردة
،طلبهفىالباكفوسلطات، جدت1844عامسجنهمنفروعندما. الحياةمدىبالسجن

.208التقليديةHara Kiriالبطنشقبطريقةوإنتحر، بيدهحياتهينهىأنفآثر

208Piovesana, G. K.: Recent Japanese Philosophical Thought 1862 – 1962, A Survey, Tokyo
1968, pp. 2 – 5.
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بعضفتحإلىدفعهاوالذىالغربية، القوىمناليابانواجهتهالذىالكبيرالتحدىوجاء
بقضيةشغلفكريًاتيارًا)، ليحرك1854عام (األوروبيةللتجارة– عنهارغمًا –موانيها
التىالحركةتلكالعزلة، وقامتأسواروراءالبقاء، أوالعالمعلىاإلنفتاح: الساعة
جناحهمكانالساموراى، الذينأكتافعلى" البرابرةوطرداإلمبراطوربتوقير "طالبت
حلعنيبحثراحوطنىتيارالجديد، وهوالفكرىللتيارالرئيسىالرافدبمثابةالمثقف
فرصةألفكارهيتيحسياسيًاتغييرًايتطلباألمرأنالبالد، ورأىفيهوقعتالذىللمأزق
عصرمناإلنتقالمرحلةفىالفكريةللحياةالتيارذلك، وأعطىالعملىالتطبيق

منالروادأفكارفىإنعكستوالتىلها، المميزةمالمحهامايجىعصرإلىطوكوجاوا
.انشوويوشيدا، شونانويوكوى، شوزانساكوماأمثال

،واإلنغالقالعزلةزاويةمنأفكارهيكونبدأ، فقدSakuma Shôzanشوزانساكوماأما
إلىفيهذهبالذى" Kaibô Hassakuالساحلىللدفاعأوجهثمانية "1842عامفكتب

التطوراتإعتبارهفىوأخذ. البالدعناألجانبوإبعادالسواحلتحصيناتتقويةضرورة
وإنشاءالحديثةالكبيرةالسفنببناءاإلهتمامضرورةإلىعندئذ، فذهبالعالمشهدهاالتى

.األجنبىالخطرالبالدعنتدرأيابانيةبحرية

فكرته، فتغيرتالهولنديينكتاباتعلىيتعرفشوزان)، بدأ1844 (بعامينذلكوبعد
علوم "علىإطالعهبدايةعلىسنواتخمستنقضىكادتوما. فائقةبسرعةالغربعن

 –هولندىقاموسوضعإليهينتسبالذىاإلقطاعىالبيتعلىإقترححتى" الهولنديين
الطلبمخطوط، وزادشكلعلىمتداوًالالقاموسالدايميو، وكاننفقةعلىيطبعيابانى
.الغربيةالمعارفبدراسةالمهتمينعددبزيادةعليه

الصينيينأنإلىاألجنبية، وذهبالبالدأحوالعلىالتعرفضرورةشوزانورأى
شعوبًاوعدوهاقدرهاحقاألخرىالشعوبيقدروالمعندماجسيمًاخطًأإرتكبوا

على" كنفوشيوسبلد "هزيمةإلىأدىالدنيا، ممابالدأحسنبالدهمأنبربرية"، وظنوا"
اإلشارةعند" البرابرة "كلمةإستخدامعلىشوزانإعترض، 1862عاموفى. اإلنجليزيد

أنبنايليقأنأظنال: "يقولذلكاإلمبراطورية، وفىالمراسيمفىاألوروبيينإلى
الحديثكثرةوأن... برابرةبأنهم... وتنظيمًاومهارةعلمًاوأكثرمناأقوىأناسًانصف
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لنايحققالدمار، والبإمبراطوريتنايلحق) Kokutai (الفريدةالقوميةشخصيتناعن
فقد)... البرابرة (لفظبإستخدامعلينااألجانبستعداءاعننكفأنويجب.... مغنمًا

تعتبرعندمااليابانتخطئوكذلك... بربريًابلدًااليابانإعتبرتعندماالصينأخطأت
...".الصينإرتكبتهخطأفىنتورطأنيجبوال... برابرةاألجانب

العسكريةالنواحىفى، الالغربلعلومالتطبيقىبالجانبكبيرًاإهتمامًاشوزانوأبدى
تعلمفىالهولنديةالمعارفدائرةمنستفاداأيضًا، فاإلنتاجيةالنواحىوفى، بلفحسب
بعضيجرىأنباستطاعته، وأصبحالشوائبمنالمعادن، وتنقيةالزجاجصناعة

الصينعلومعنتغنىالالغربعلومأنرأىولكنه. بالكهرباءالخاصةالتجارب
بينهما، وبدونالجمعيجبخالصة، ولذلكروحيةمادية، والثانيةالكنفوشية)، فاألولى(

فحضارةالشرقحضارةآلية، أماحضارةالغربحضارةوإعتبر. التقدميتحققالذلك
أسلوبإختلفوإن– بعدفيما –مايجىعصرمفكرىجميعاإلتجاهبهذاتأثروقد. روحية

.القضيةلهذهتناولهم

:يقولإذوكتاباتهفكرهفىذلك، وتجلىعصرهبهسبقعالمىبحسيتمتعشوزانوكان
بلغت، وعندمامعينإقليمإلىباإلنتماءشعرتعمرىمنالعشرينفىكنتعندما"

القاراتإلىباإلنتماءشعرتاألربعين، وفىاليابانإلىباإلنتماءشعرتالثالثين
العالمعلىمفتوحبعقلمغلقإقطاعىمجتمعفىيعيششوزانكانوهكذا..". الخمس

.209"الغربوعلومالشرقبأخالقيات "بالتمسك، مناديًاكله

كان– كنفوشيًاعالمًاكانالذى) –Yokoi Shônan) 1809 – 1869شونانيوكوىولكن
أنيعلمأنيجبالمرء "أنإلىللقضية، فذهبالروحىللجانبشوزانمنإدراكًاأكثر

،الماضى: هى، جميعهالوجودتشكلالقدممنذاإلنسانبهامرمراحلثالثهناك
إلينا،خبرتهمالطبيعة، ونقلواعملتطويعفىاألسالفساهمفقد. والحاضر، والمستقبل

، فاألجياليعقبهممنإلىبدورهمنقلوهايبعدنا، ليأتىمنإلىخبرتهمننقلأنوعلينا
أنالسماء، وعليهمأبناءجميعًا، ولكنهممراحلثالثتمثلوالمستقبلةوالحاضرةالماضية

209Masaaiki Kosaka: Japanese Thought in the Meiji Era, Toyo Bunko, Tokyo 1969, pp. 20 –
26.
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، وأنوالمستقبلوالحاضرالماضىبينعضويةعالمةثمةأنيرىفهو". حكمهاينفذوا
علىالسماءلمعاونةالطبيعةأسسدراسةوجبتثم، ومنالمستقبليعكسالحاضر

براجماتيًاتفسيرًايوكوىقدموبذلك. للناسالرخاءتحقيقأجلإرادتها، ومنتحقيق
فىتتمثلالتىالخالقةالقوةإرادةلتحقيقالعملىبالجانباإلهتمامعلىيقومللكنفوشية
.أيامهأواخرفىبهاخاصًاإهتمامًاأبدىالتىالمسيحيةمنبذلكفإقتربالسماء، 

 –البالد، وتحولمناألجانبطرددعاةمنكواحداألربعيناتفىشونانيوكوىبدأوقد
طريقتهعلى، ولكنالخارجىالعالمعلىلإلنفتاحداعيةإلى– الخمسيناتمنتصففى

إلىالعقلتدعوالسماءإرادةأنإلىالكنفوشية، فذهبعلىاإلرتكازحيثمنالخاصة
علىالحفاظأجل، منومعارفهنظمهمنواإلقتباس، الغربعلىاإلنفتاحنحوالتوجه

أمريكا، والتركيزمعمتينةصداقةعالقةإقامةيتطلبذلكتحقيقوأن. اإلمبراطورية
شقاءإلىتؤدىالحروبألن "الحروبفىالتورطالخارجية، وتجنبالتجارةتنشيطعلى

".أجمعالعالمفىواإلنسانيةالعدالةتسود "أنيجبوتعاستها"، لذلكالشعوب

وجودإلىتذهبوالكنفوشية، ألنهاالبوذيةمنأرقىالمسيحيةإعتبر، أيامهأواخروفى
، فقرببالناسعالقته، وعلىأشعارهعلىفكرهفىالتحولهذاوإنعكس، للكونخالق
ناءونوبو،وسايجيماأرينورى، مورى: أمثالمناليابانيينالمسيحيينمنالمثقفينإليه

.210الوطنيينغالةأحديدعلى) 1869عام (إغتيالهفىسببًاكانذلكولعل

الذى، شوزانلساكوماتلميذًا)، فكانYoshida Shôin) 1830 – 1859شوانيوشيداأما
منواإلغترافقربعنالغربأحوالالستطالعالخارجإلىالهربعلىحضه

ولكن. السجنفىوتلميذهاألستاذإلقاءإلىأدىالهربمحاولةإكتشاف، ولكنمعارفه
كبارالبالد، ومنمناألجانبطردحركةأنصارمن– أستاذهنقيضعلى – كانيوشيدا
مواجهةعلىالبالدتقوىحتىالباكفوخاللمناإلصالحيتمأنيرىكانوإن. دعاتها
ذلكأنظنالباكفو، ألنهإسقاطبضرورةالقائلالرأىبشدة، وعارضالخارجىالتحدى

البيوتبينالسلطةعلىالتنافسبسببوحدتهاوتفككالبالدتدميرإلىيؤدىقد
.المختلفةاإلقطاعية

210Ibid, pp. 27 – 35.
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لحومأكلة "بأنالباكفو، وآمنيدعلىالبالدإصالحإمكانيةمنيئسيوشيداأنغير
يفعلهأنيمكنماندرىالدمار، والإلىالبالديسوقون) الساموراىكباريقصد (البشر
إالالبالدإنقاذفىأملالأنورأى". مثلهميفعلونلعلهم) الناسعامةيقصد (الغاللأكلة
)، فهمRôninالرونين (معينلسيدبالوالءيرتبطونالالذينالساموراىصغاريدعلى
،ضياعهيخشونمايملكونالالبالد، ألنهمأجلمنالتضحيةعلىغيرهممنأقدر

الذينوحدهموالرفاهية، وهمالدعةحياةيتعودواإقطاعية، ولممخصصاتلهمفليست
فى –يتحققأنيمكنالماالبالد، وهوشأنوإصالحاإلمبراطورىالعرشتقويةيعنيهم
.الدماءإراقةدون– رأيه

عنبهاإلطاحةإلىالدعوة، إلىالقائمالنظامإصالحإلىالدعوةمنيوشيداتدرجوهكذا
منالبالدالرونين)، لحماية (الساموراىصغاربهايقومأنيجبالتىالثورةطريق
الدعوة، فقدلتلكثمنًا– األمرنهايةفى –حياتهدفعقدكانوإذا. الغربيةالدولأطماع
طوكوجاوا،عصردعائموقوضوابالباكفوأطاحواالذينالرجالأولئكبعضعليهتتلمذ

.211مايجىعصرأنقاضهعلىوشيدوا

واالستنارةالتحضر
عصر "إسم1877حتى1873منالممتدةالمرحلةعلىاليابانيونالمؤرخونيطلق

وطرداإلمبراطورتوقير "شعارأخلى"، فقدBummei Kaikaواالستنارةالتحضر
الذىواالستنارة، التحضرلشعارمكانه– األخيرةباكفوسنىفىسادالذى" –األجانب
.الغربمناإلقتباسفىالتوسعشهدتالتىالفترةتلكفىأطلق

)، ولكنها1868 (مايجىعصربدايةمعتبدألمالمرحلةتلكأنالمالحظمنولعل
التحضرمرحلةإلىاإلنتقالأداة" الخمسةالمبادئذوالعهدميثاق "قليًال، وكانتأخرت

يصبح) 1873 – 1868 (السنواتتلكفىالغربيةالحياةبأسلوبالتأثروبدأ. واالستنارة
منبالسخريةتنضحكانتاألدبية، التىاألعمالفىأصداؤهاترددتملموسةظاهرة
.حياتهأسلوبفىالغربقلدواالذينأولئك

211Ibid, pp. 36 – 48.
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Kanagakiروبونكاناجاكىاليابانىللكاتب" Aguranableاللحمآكل "روايةوتعد

Robun) 1829 – 1894 (روايتهبطلالمؤلفإتخذفقد. الناقدةالكتاباتلتلكمثالأبرز
، ويتمنطقالصنعغربيةمظلةيحملشابشكلفى، وصورهاأليامتلكشباببينمن

الغربىالطرازعلىأقيمتالتىالجديدةالمطاعم، يرتادبالذهبمطليةسلسلةذاتبساعة
،األيامتلكفىشديدًاإقباًالالشبابعليهأقبلالذىالبقرى، اللحممنشهيةوجباتلتقدم

أنالبوذية، ويعتقدونتعاليممعيتنافىألنهاللحمآكلمنيأنفوناليابانيونكانأنبعد
طريقةعلىالمسترسلشعرهالروايةبطلوصفف. البشرمستوىإلىيرقىاليأكلهمن

يتعطركانالمعطر، كمابالصابونووجههيديهيغسلأنعلى، وحرصالغربأبناء
، ولكنالوقتليعرفال– آلخرحينمن –جيبهمنساعتهيخرجالكولونيا، وهوبماء

.يدهفىالناسيراهاحتى

اليابانىالزىبينغريبة، تجمعمالبسيرتدونالذينبأولئكطوكيوشوارعوإمتألت
اليوميةأحاديثهمفىالناستداولهاجديدةمصطلحات، وشاعتالغربىوالزىالتقليدى

.الجديدالعهدلشبابالجديدةالتطلعاتعنالحكومية)، تعبرالخدمة(و) التجارة: (مثل
يكبرأنالطفلتدعو– األيامتلكفى –شاعتأغانىألطفالهنتغنين، كناألمهاتوحتى
التى –اليابانيينعاداتوأصبحت. الشهريةالرواتبذوىمنبالحكومةموظفًاليصبح
كانتالتىالغربعاداتإقتباسبربرية"، وحاولواعادات – "باألمسعليهادرجوا

.212)العصرية(و) المدنية (تمثلاليوم، فأصبحتباألمس) بربرية(

أثرهالهافكرية، كانأدبيةجمعيةاليابانيينالمثقفينمنجماعة، أسس1873يوليووفى
مايجىعصرمنالسادسالعام "جمعيةهىالمرحلة، تلكفىاليابانىالفكرتوجيهفى

Meirokusha "أرينورىمورىتزعمهاالتىMori Arinoriالقائممنصبيشغل، وكان
، فحملهناكواألدبيةالعلميةالجمعياتنشاطبهرهالمتحدة، حيثالوالياتفىباألعمال
فىالمثقفينمنأصدقائهبعضالسنة، وفاتحتلكفىبالدهإلىعادعندمامعهفكرتها
Nishimuraشيجيكىنيشيمورا: هؤالءبينمنوكان. مماثلةيابانيةجمعياتإقامة

ShigekiيوكيتشىوفوكوزاواFukuzawa Yukichi ،أمانىونيشىNishi Amane،

212Ibid, pp. 56 – 9.
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الذىالمثقفينمنالمخضرمالجيلأقطابمن، وغيرهمTsuda Shindôشندووتسودا
، ونهلاإلنتقالمرحلةفىسادتالتىالفكريةبالتياراتتأثرالتقليدية، ثمالثقافةعلىنشأ
.واالستنارةالتحضرعصرفىالغربيةالثقافةمن

السادسفىآخرشهر، واجتماعكلأوائلفىعاماجتماععقدعلىالجمعيةودرجت
األعضاءأحديلقىمعًا، ثمالعشاءيتناولونالغربية، حيثالمطاعم، بأحدمنهعشر

الغربيةالنظرياتمنلنظريةيعرضعلمية، أوأوأدبيةأوفكريةقضيةتعالجمحاضرة
،والمثقفينالحكومةموظفىمنالكثيراالجتماعاتتلكإلىختلفاو. المجاالتتلكفى

.المناقشاتفى، والمشاركةالمحاضراتإلىلإلستماع

مايجىمنالسادسمجلة "أصدرتالجمعية، حتىتأسيسعلىواحدعاميمركادوما
Meiroku Zasshiبشرواالذينالروادأفكارعن، ولتعبرالحديثللفكرمنبرًا"، لتصبح

)، ثم1874أكتوبر – فبراير (شهريةنصفتصدرالمجلةوكانت. الغربىبالفكر
نسخة،آالفثالثةتوزيعهاحجموبلغ. نوفمبرمنإعتبارًاأيامعشرةكلتصدرأصبحت

آالفثمانية– عندئذ –توزعكانتيوميةصحيفةأكبرأنعلمنا، إذاقياسىرقموهو
.213يوميًانسخة

اليابانيةاللغةإثراءفىالفضليرجع" مايجىمنالسادسالعامجمعية "أعضاءوإلى
خطابة (لفظإبتداعفضلفوكوزاواإلىيرجعجديدة، بلمصطلحاتعنتعبربمفردات

Enzetsu (و)مناقشةTôron .(مثلالخطابةفىبرعوامنالجمعيةأعضاءبينمنوبرز:
هيرويوكىوكاتو، أمانىونيشىشندو، ، وتسوداMitsukuri Shûheiشوهاىميتسوكورى

Kato Hiroyukiكيوبجامعةكبرىاجتماعاتقاعةأولأقيمت1875عام، وفىKeiô.

 –Nakamura Masanao) 1832ماساناءوناكاموراالجمعيةأعضاءبينمنوكان
صفحاتعلىالعقيدةوحريةالدينىالتسامحلفكرةالمسيحية، وروجإعتنقالذى) 1891
وطالبالمرأةتحريرإلىالدعوةرائدأرينورىمورىرئيسهاكانالجمعية، كمامجلة

فى: "بعنوانالمجلةصفحاتعلىنشرهاالمقاالتمنسلسلةفىحقوقهابضمان

213Braisted, W. R. (Trans): Meiroku Zasshi, Tokyo Univ. Press 1976, the introduction.
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التىمقاالتهبعضفىالرأىفوكوزاوا"، وشاركهSai shô-ronوالمحظياتالزوجات
مساواة "حولمقاًالشندوتسوداكتباليابانية، كماالمرأةتحريرإلىالدعوةفىبهاساهم

".الحقوقفىبالرجلالمرأة

أنعلىالعقيدة، مؤكدًاحريةإلى– المسيحيةإعتنقالذى –أرينورىمورىدعاكذلك
أصبحوعندما. للفردتتوفرأنيجبالتىالشخصيةالحرياتمقدمةفىتأتىالعقيدةحرية
أولوأوفدالبناتتعليمعلىجهوده، وركزلألطفالالحضانةمدارس، فتحللتعليموزيرًا
.أمريكافىللدراسةاليابانياتالطالباتمنبعثة

نميزأن، ونستطيعمنازعبالمايجىعصرفىالليبرالىالفكررائدفوكوزاوا، فكانأما
فوكوزاوا)، ركز1869 – 1862 (األولىالمرحلة: فكرهخاللهاتطورمراحلثالثبين

تلكفىصيتهاذاعالتىالكتببعضخاللمنالغربيةبالحضارةالتعريفعلىخاللها
)Seiyô Jijôالغربفىاألحوال(و) Tôrin Ôraiاألجانبوذهابقدوم (مثلالفترة

Kyûriالمصورةالطبيعيةالعلوم (و) Seiyô Tabi Annaiالغربفىالسياحةدليل(و

Zukai (و)البالدجميعحولSekai Kunizukushi .(الثانيةالمرحلةوفى) 1869– 
،وعلومهالغربحضارةمناليابانبهتفيدأنيمكنمابإبرازفوكوزاواإهتم) 1877
)Gakumon no Susumeالمعرفةتشجيع: (هماهامانكتابانالمرحلةتلكفىفكتب

منواألخيرة، فتمتدالثالثةالمرحلةأما). Bummei ron no Gairyakuبالحضارةإلمام(و
محاولةفىالحديثللفكريابانيةصيغةفيها، ووضع1901عاموفاتهحتى1877عام

.األفكارمنوالمكتسبالموروثبينللتوفيق

العقلىالمنهجعلىبإعتمادهالشرقعلىيمتازالغربأنإلىفوكوزاواوذهب
رحبثمالفرد، ومنحريةوإحتراماالستقاللروحببثوإهتمامه، والرياضيات

عصرأواخرفىاإلقطاعىللمجتمعنقدمنوجههماخاللمنالغربيةبالمدنيةفوكوزاوا
يفسرأنللحضارة، وحاولتاريخًاكونهمنمغزاهيكتسبالتاريخأنورأى. طوكوجاوا

أنإلىالمنظور، فذهبهذاخاللمنحضاريًابالغرباللحاقعنالشرقتخلفأسباب
المرحلةوتشمل. ، والبربرية، والمدنيةالتوحش: مراحلثالثإلىينقسمالحضارةتاريخ
حتىالزراعىالمجتمعفتشملالثانيةالزراعة، أماوبدايةوالصيدالترحالحياةاألولى



حامدعباسرءوفمايجىعصرفىاليابانىالمجتمع

229www.RaoufAbbas.org

العلمأساسعلىالقائمةالمتقدمةالمدنيةمرحلةفهىاألخيرةالمرحلة، أمااإلقطاعقيام
.الحديثالمجتمعتمثلوالتى

تركيا، وأنالتوحشمرحلةتعيشأفريقياأن، فرأىالعالمبالدعلىذلكفوكوزاواوطبق
مرحلةتعيشانوأمريكاالغربيةأوروباالبربرية، وأنمرحلةتعيشواليابانوالصين

مرحلةعنهاتطرحأنعليها، كانالتقدمبأسبابتأخذأناليابانأرادتالمدنية، فإذا
من، وتتخذاألسمىهدفهاالغربيةالمدنية، فتجعلالتمدنطريقفىالسيروتغذالبربرية
له، ويحققمعنوياته، ويرفعلإلنسانالجسديةالراحةيجلب، "فالتمدناألعلىمثلهاالغرب

اللتان... والفضيلةبالمعرفةكلهذلكتحقيقإلىيسعىاإلنسانداموالكرامة، ماالرفاهية
".المعنويةوالراحةالبدنيةالراحةبينالتوازنإقامةطريقهماعناإلنسانيستطيع

:مجالينإلىينقسم، وكالهمااألخالقبهايقصدالثقافة، والفضيلةبهاالمعرفة، فيقصدأما
الفردبهايتحلىالتىالفضائلتمثلالخاصةفاألخالق. عام، واآلخرخاصأحدهما
تتعلقالعامةواألخالق. واألدبوالتواضعواألمانةالصدق: ، مثلوجدانهفىوترسخ
الثقافةأما. والشجاعةالطويةوحسنوالعدلالشرف: ، مثلوالمجتمعاإلنسانبينبالعالقة
حينوغيرها، علىواألحياءوالكيمياءكالطبيعةالمختلفةبالعلوماإللمامفتشملالخاصة

بينالمفاضلةشئنافإذا. والسياسةكاالقتصادللمجتمعالمفيدةالمعارفالعامةالثقافةتشمل
،التاريخمرعلىتتطورالمعارفالمقدمة، ألنفىالعامةالثقافة، جاءتوالعامالخاص

.بالثباتالفضائلتتسمبينما

خاللمنإاليتحققالالتقدم "، ألنللتقدمكسبيلالتجربةأهميةعلىفوكوزاواوركز
منالعديدخاللمنالسياسيةوالنظمالمدنيةتقدمتالتجارب"، وقدوآالفمئات

الحضارةتطورتوالتجربةالشكخاللالشك"، ومن "علىتقوموالتجارب. التجارب
الفردكانولما. فيهالفرداستقالليتحققلمما، إذابلداستقالليتحققوال. الغربية

أمة،اليابانفىأنالقولنستطيعبالجماعة، "فال، مرتبطًااستقالليتهمنمحرومًااليابانى
القدممنذمحرومةاليابانجعل) الستقاللهالفردفقدان (ذلكألن... حكومةهناكولكن

األخذعلىقائمة. تعاقديةعالقةوالحكومةالشعببينوالعالقة". أمةتكوينإمكانيةمن
حق، وأبرزهاحقوقلهتكونأن، فالبدواجباتالشعبعلىأنوكما. والعطاء
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،الشعبلخدمةأداةإالالحكومةللحكومة، وماعبيدًاالناسالسلطة، فليسفىالمشاركة
.ملعمنيحصلونهماأساسعلىقائمًاالناسبينالتمايزيكونأنويجب

كتابهفىاليابانفىالسياسىالنظامتحليلإلىالفكرىالمحتوىهذامنفوكوزاواوينتقل
إحترامأنإلىفذهب– 1882عامنشرالذى" –Teishituronاإلمبراطوريةالعائلةفى"

بينهما، ويجبالربطيجبآخر، فالشئالسياسية، والمؤسساتشئاإلمبراطوريةالعائلة
العائلةتظلالسياسة، حتىمعتركفىالتدخلعنبعيدًااإلمبراطوريظلأن

شأنوتنفيذية، والتشريعيةالحكومةفوظيفة. وقدسيتهابكرامتهامحتفظةاإلمبراطورية
اإلمبراطورويستطيع. المشاعرتلكفىللتحكمتسعىأنيجب، والالناسبمشاعرلها
.والفنونالمعرفةتشجيعإلىإهتمامهإذاصرفشعبهألبناءالكثيريفعلأن

عامنشر" (Sonnôronاإلمبراطورتبجيلفى "كتابهفى– ضمنًا –فوكوزاواوأشار
هىمباشرة، فالسياسةفيهيشارك، والالحكمشئونفوقيعلواإلمبراطور)، أن1888

التىأمتهحياةجوانببجميعاإلمبراطريهتمأن، ويجباليابانفىحياةالجوانبأحد
الناس "كان214ولما. األخرىالجوانبحسابعلىمعينجانبعلىيركز، فالعائلتهتعد

".قانونىأساسعلىيقومأنيجبالتبجيلهذااإلمبراطور، فإنيبجلون

الحضارىالتطورمفهومفى– بوضوح –فوكوزاواتكوينفىالليبرالىالفكرأثرويتجلى
علىوتشابكهااإلنسانيةالعالقاتتعقدزيادةإلىيؤدىالتطورهذاأنيرى، فهوعنده

الوظائفتشعبالتطورهذابسواء، ويصحبسواءوالعالمىالمحلىالمستويين
حالعلىاالجتماعيةاألوضاعتستقر، فالالمجتمعفىتعيشالتىالفئاتلكلاالجتماعية

إلىينظرأنيجب، لذلكمولدهمحسبالناستصنفالتىالحواجزكلواحد، وتسقط
ليست: "تعبيرهحدفعلى. االجتماعىأصلهخاللمن، وليسأعمالهخاللمنالفرد

انحدروامنكلأعمالبالضرورة، وليستطيبةرفيعةأصولمنإنحدروامنكلأعمال
قيمتبرزالتىاليابانيةللتقاليدصريحنقدهذاوفى". بالضرورةسيئةمتواضعةأصولمن

نطاقفىإالالفردتعتبرالدائرة، والالمغلقةاالجتماعيةالروابطعلىوتركزاألسرة
 –عملهأساسعلىالفرداالجتماعية، وتقييمالمساواةففكرة. إليهاينتمىالتىالجماعة

214Koizumi Shinzô: Fukuzawa Yukichi, Japan Quarterly, April 1964,pp. 490 – 93.
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ذلكفىاليابانيةالعقليةعلىجديدةفكرةكانتإنما– االجتماعىأصلهعنالنظربغض
.العصر

ضدشعواءحملةالتقليدىالتراثعلىالمحافظةأنصاريشنأنالطبيعىمنكانلذلك
Choya Shimbunتشويابجريدةمشهور، نشربمقالعليهاللرداألخيرفوكوزاوا، تصدى

:فيهجاء

فىالمساواةأنيفترضونفهم.... عشوائيةبطريقةاألشياءبينيخلطونأنهم"
الجمهورية، والجمهوريةالمبادئمنمأخوذةالشعبأفرادجميعبينالحقوق
كانتطالماأنهيفترضونوهم.... غربيةثقافةالمسيحية، والمسيحيةمنمأخوذة

المسيحيةمنمستمدةالشعببحقوقالخاصةنظريتهغربية، فإنفوكوزاواثقافة
فتاجر... واحدجانبمناألشياءرؤيتهمإلىذلكويرجع... الجمهوريةوالمبادئ

يجبآكلها، والبالضرورةليسالحلوىعاقرها، وصانعبالضرورةليسالخمر
.215..."متجرهفىيعرضهاالتىللبضاعةرؤيتنابمجردالتاجرعلىنحكمأن

،المجتمعحاجة، تلبىمواطنيهعلىيطرحهاالتىاألفكارأنإلىفوكوزاوايشيروبذلك
اإلنقيادتهمةنفسهعن، وينفىالسوقلطلبتلبيةالتاجريعرضهاالتىالبضاعةمثلتمامًا
.الغربيةللمؤثراتالتام

الشعبوحقوقالحرية
مايجى"، فقدعصرمنالسادسالعامجمعية "بنهايةواالستنارةالتحضرعصرينتهلم

، وتحولتالعملىالتطبيقطابعإتخذت، ولكنها1887عامحتىالليبراليةالفكرةاستمرت
الجيليدعلى – 887حتى1877منالممتدةالعشرالسنواتطوال –سياسيةحركةإلى

علىليبراليةأفكارمنالمخضرمالجيلطرحهبماتأثرالذى، الشبابمنالجديد
الثقافيةالمجالتمنلعددنبراسًاكانتمايجى"، التىمنالسادسمجلة "صفحات

215Maruyama Masao: Fukuzawa Uchimura and Okakura, Meiji Intollectuals and
Westernization, in the Modenization of Japan, vol. II, IDE, Tokyo 1966, pp. 594 – 611.
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التىالقضاياحيثمنالبعضبعضهاعنالفترة، وتميزتتلكفىظهرتوالفكرية
.تحقيقهااستهدفتالتىالغايةحيثمنجميعًاإتفقتلها، وإنتصدت

منالشعببحقوقالمسيحية، وبشرواإعتنقواممنمثقفونالمجالتتلكمعظموحرر
كوزاكىحررهاالتى" Rikugô Zasshiالدنيامجلة "وتعد. العقيدةبحريةاإليمانزاوية

منالسادسلمجلةإمتدادًا، 1880عامظهورهاوبدأKozaki Hiromichiهيرومتشى
مجلة، ونافستاإلنسانلحقوقوالترويجالليبرالىبالفكراإلهتمامحيثمنمايجى

الشمس "، ومجلةالثمانيناتأواخرفىظهرتالتى" Kokumin no Tomoاألمةصديق"
Taiyô "مسيحية،مجلةمجرد" الدنيامجلة "تكنولم. التسعيناتأواخرفىظهرتالتى
اليابانإلىطريقهاإلشتراكىالفكر، وعرفالغربىالسياسىالفكربتقديمعنيتولكنها
.صفحاتهاعبر

نظريةعلىإهتمامها" Tôyô Gakugei Zasshiالشرقيةوالعلومالفنون "مجلةركزتبينما
إليهااستندتالتىاإلنسانحقوقنظريةعارضتوبذلك). واإلرتقاءالنشوء (التطور
للتياردعامة) لألصلحالبقاء (مبدأمفهومإتخذوقد". الشعبوحقوقالحرية "حركة

أحد) –Sugiura Jugô) 1855 – 1924جوجوسوجيورا، وكانالمتطرفالوطنى
.المتطرفالوطنىاإلتجاهمنظرىكبارمن– المجلةهذهمؤسسى

من: والفكريةالسياسيةاإلتجاهاتبمختلف) 1887 – 1877 (العقدذلكحفلوهكذا
المكانتحتلكانتالسياسيةالتيارات، ولكنالمسيحىالفكرإلىالداروينيةإلىالليبرالية

الحياةعلى، غلبالزمنوبمرور. المسيحيةالتياراتتليها– األهميةحيثمن –األول
وجدانلهمخلوقهو، بلفحسبسياسيًاحيوانًاليساإلنسانبأناإلحساسالفكرية
.تاريخلهأن، كماوفنونومهاراتقدرات، ولديهوروح

بإقامةالمطالبةحركةحولدارت– الحقبةتلكفى –الفكريةالحياةأنالمالحظومن
عامبعد –ترتكزأصبحتالخامس)، ثمالفصلفىالجانبهذاعالجناوقد (النيابىالحكم

.الدستورصدورموعدإقتربمابعد) السلطاتمصدرأو (السيادةقضيةحول – 1882
أن، أمالسلطاتمصدروحدهالشعبكانإذاالسيادة، وماحقحولالمفكرونوإختلف
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بعبارة –أو. السلطاتمصدروحدهاإلمبراطورأن، أموالحاكمالشعببينقسمةالسيادة
ذلكأصداءوترددت). القوميةالسيادة(و) الشعبيةالسيادة (مفهومحولالجدلدار– أخرى
ويوكوهاماطوكيوأخبار "جريدتىصفحاتعلىالجدل

Tokyo Yokohama Mainichi Shimbun "اليوميةطوكيو"، واألولاإلتجاهمثلتالتى
Tokyo Nichi Nichi "اآلخراإلتجاهعنعبرتالتى.

:السيادةقضيةحولثالثنظروجهاتهناكأنإلىاألولىالصحيفةوذهبت

، وبذلكالعرشصاحبهوواحدشخصفىتتركزالسيادةبأنالقائلةالنظروجهة1.
.مرفوضأمرالسماء، وهووحىمنإرادتهأن، طالماقانونإلىإرادتهتتحول

)الكنفوشية (التقليديةالصينيةللنظريةوفقًاللشعبالسيادةبأنالقائلةالنظروجهة2.
الناسإرادةكانتلمابشر"، ولكنإنسانًا، فنحناإلمبراطوردامما "أنهترىالتى

.للتشريعكمصدرتصلحالفهىحدودًا، يعرفالالذىوالتبديلللتغييرخاضعة
، ولكنهاشعبعلى، والشخصعلىتقتصرالالسيادةبأنالقائلةالنظروجهة3.

المجلسفىالشعبممثلوكان، وربماومقبولمعقولأمرالعدالة، وهوفىتتركز
.غيرهممنالعدلإقامةعلىأقدرالنيابى

العدالة،قلعةالنيابىالمجلس، ألناألصوبهىاألخيرةالنظروجهةأنالصحيفةورأت
.السيادةسلطاتيدهفىتتجمعأنويجب

تكونأنيجبوعقلها"، ولذلكالدولةرأس "السيادةأنإلىالثانية، فذهبتالصحيفةأما
التشريعيةبسلطاتهاالدولةصالحياتشخصهفىتتجمعالذىلإلمبراطورالسيادة

منإتجاههاصحةعلىالدالةاألسانيدالصحيفةواستمدت. والتنفيذيةوالقضائية
.216الداروينية

:القضية، راجعهذهحولالتفاصيلمنللمزيد216
Pittau, Joseph: Political Thought in Early Meiji Japan 1868 – 1889, Harvard Univ. Press
1967.
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الشرقيةوالفكرةاليابانيةالفكرة
خاللالمدذلكإنحسر، 1887 – 1877الفترةخاللالسياسىالعملمدعالحينوعلى
إلىالمستندةالرأسماليةأقدامتدريجية، ورسختبصورة) 1897 – 1887 (التالىالعقد

ظهوركانثمومن. التقليدىاليابانىالفكرإلىالعودةشعاررفعتوالتىالدولة، حماية
".Japanismاليابانيةالفكرة "عليهنطلقأنيمكنما، أوالمتطرفالوطنىالشعور
بالذاتاإلحساسمننوعيقظة، وشهدتوالدينالخلقيةالقيمبقضاياالمرحلةتلكوحفلت
.القومىوالوعىالفردىالشعورمنكلتطورخاللمننفسهعنعبر

الرجعية، نستطيعواإلتجاهاتاإلصالحيةاإلتجاهاتمنمزيج– المرحلةتلكفى –وساد
الوطنىاإلتجاهبرزالجديدة"، ثماليابان "شعاربهاحظىالتىالشعبيةخاللمننتبينهأن

العريقةاليابانيةواآلدابالفنونبإحياءالحقبةإمتازتكذلك. المرحلةأواخرفىالمتطرف
.مايجىعصربدايةمنذتهملأنكادتالتى

التىالجمعيةتلكبينهامنوالثقافيةالفكريةالجمعياتمنعددمولدالمرحلةوشهدت
مجلةتصدر، وكانتMiyake Setsureiستسوراىميياكىبزعامة1888عامتأسست

Oyobiواليابانيوناليابان "بإسم– بعدفيما –تعرفأصبحتالتىNippon-jinاليابانيين

Nippon-jin ."السياسىالفكرجمعية "بإسمتعرفالجمعيةهذه، أصبحت1907عاموفى
Seikyôsha ."وكوجااليابانيين"،  "مجلةمحررميياكىأفكارعلىالوقوفهناويعنينا
،1889عامظهرتالتى" Nipponاليابان "جريدةمحررKuga Katsunanكاتسونان

.المتطرفالشوفينىاإلتجاهعنتعبرالرجلينوأفكار

تدورالتىوالقوميةالشوفينيةبينوسطًاكانتبالقوميةخاصةنظريةصاغكوجا، فقدأما
تأسيسضرورةإلىعشر، وذهبالثامنالقرنليبراليةعرفتهاالتىالفردمحورحول
هذاوعلى... كلهااألمةإلىينتميان... والحكومةاإلميراطورى، "فالبيتوطنىحزب
اإلنقسامشراألمةتجنيبإلىيرمىالوطنىالقومية، والحزبالوحدةتحققالنحو

وهو... العامالرأىعلىترتكزسلطةالقوميةالسياسيةالسلطةجعلإلىوالذاتية، ويهدف
Genseiالسياسةأسسكتابهفىوذكر". تطويرهاعلىويعملالقوميةالقوىعلىيحافظ
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ذاتها، فىحدفىغايةتعدغاية، واللتحقيقوسيلةالدستوريةالحكومة "أن) 1893عام(
".القوميةالحكومةإطار

أساسعلىقائمة" شركة "مجردعظيم"، وليستحىكائن "الدولةفىرأى، فقدميياكىأما
،حقوقمنلهاماتفوق– عنده –األمةوواجبات). التاريخيةاليابانيةالدولة (تعاقدى، إنها

الطريقهوذلك، ألنواجباتهمألداءالجهدأقصىيبذلواأناليابانيينعلىكانلذلك
".، وخير، وجمالإخالص "أهلأنهمدائمًااليابانيونأثبتوقد. السعادةلتحقيقالوحيد
الغطرسة،– رأيهفى –مقدمتها، وفىاليابانيينعيوبإلىاإلشارةيغفللمميياكىولكن

.منهاليابانيونيتخلصأنيجبما، وهوالمالأمراءوسيطرة

مرحلةفىوترعرعتنمتالتى" اليابانيةالفكرة "جذورالمفكرانهذانوضعوبذلك
نقيضًا– عندهما –تعدالتى" الشرقيةالفكرة "إلىمنصرفًاإهتمامهاكانتالية، وإن
الغربخطرمنوالشرقاليابانحمايةكيفيةفىالغربية، وتبحثواإلمبرياليةللرأسمالية
تلتزمكانتحيث) 1897 – 1887 (عندئذاليابانسياسةمعيتسقذلكوكان. وأطماعه

.الحقبةتلكأواخرفىإالالتوسعإلىتتحول، ولمالدفاعجانب

فى، وخاصةكتاباتهفى" الشرقيةالفكرة "عنOkakura Tenshinتنشينأوكاكوراوعبر
علىالغربتفوقإلىيرتاحأوكاكورايكنالشرق)، فلميقظة(و) الشرقمثاليات(

فللشرق. الغربالشرقيغزوأنبخلدهيدرلم، ولكنالعدوانشنعلى، وقدرتهالشرق
لذلك. الشرقإطارفىالمميزةشخصيتهالليابانأن، كمابهالخاصةشخصيته– عنده–

".العالمإلىاليابانيقدمألنه "الخاصةبسماتهاليابانىالفنإحتفاظضرورةرأى

يعتمدالاليابانىالفنأنوإكتشف، الصينزارعندمانظريتهصحةمنأوكاكوراوأيقن
الهندزاروعندما. مستقًالفنًايكونأنيمكن، وأنهشئكلفىالصينتراثعلى

الفنتاريخوأناآلسيوية،للحضارةالتاريخيةالكنوزتحوىاليابانأنشعر) 1901(
أوكاكورارأىلذلك". آسياوحدة "علىالدليليقدمممااألسيوية،للمثلتاريخهواليابانى

، وأنإمكاناتمنلديهمبماحقها، ويستهينواأنفسهميبخسواأناليابانيينعلىعارهأن
تستمدالالشجرة، "ألنأعمىتقليدًاالغربتقليدنحويندفعوا، والذاتهميحققواأنعليهم
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مفهومإبرازفضلمنالحديثللعصربمايقرأنهورغم. 217"بذرتهاقوةمنإالقوتها
،السحابتحتالناسيعيشحيث" الشرقيةالحرية "أسماهمايمتدحالفردية، نجدهالحرية

الحرياتعلىالقائمةالغربيةالقيممنمستوىأعلىقيمًا، ويعتنقونالجباليفترشون
".والفالحاإلمبراطوربينيجمعالذىاإلنسجامذلكفىتتجلىآسياالشخصية، "فعظمة

ماوفنها، وعزاآسياومثاليةالغربعلمبينمستمرصراعثمةأنإلىأوكاكوراوذهب
والترويجالصناعةإنتشارإلى– مايجىعصرفى –ضعفمنالفنىالتذوقعترىا

–رأيهفى –واليابانآسياتحتاجولذلك. الدمارأسلحةمعالمسيحيةوتحالفللديمقراطية
المؤثراتمقاومةعلىقادرةتصبحاإلزدواجية، حتىلتالفىالداخلىالتنسيقمننوعإلى

.الغربية

بآسيا، ولكنهتتصلسياسيةنظريةلوضعيسعىفنيًا، الناقدًاكانأوكاكوراأنورغم
الفاشيةأن، إالبإهتمامهحظيتالتىالحضاريةالظواهرتحليلإطارفىأفكارهيسوق

.218"العظمىآسيالشرقالجديدالنظامنبى– "بعدفيما –منهجعلتاليابانية

الدولةتقديسفكرة
اإلمبريالىالتوسعنتيجة" اليابانيةالفكرة "مدعلومايجىعصرمناألخيرالعقدوشهد
لهللدولة، مهدكاملتقديسإلىالفكرةتلكجيرانها، وتحولتعلىاليابانشنتهالذى

أفرادها،علىالعليااليدالعائالتألرباب، وجعل1898عامصدرالذىالمدنىالقانون
بمافىاألسرة، ربموافقةعلىالحصولدونأمرًايبرمأناألسرةأفرادأحديستطيعفال
حقالرئاسةفى) العائلةكبير (يخلفلمنوأصبح. الزوجيةبيتوإختيارالزواجذلك

،وأبنائهزوجهعلىمطلقةسلطةلألبلها، وجعلراعيًابإعتبارهاألسرةثروةوراثة
.الثانيةالعالميةالحربنهايةحتىساريًاالقانونهذاوظل

217Maruyame: op. cit., pp. 605 – 611.
218Pyle, K. B.: The New Generation in Meiji Japan, Problems of Cultural Identiy 1885 –

1895, pp. 144 – 54.
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فيماالعائالتأربابيدفىالسلطاتكلوضعإلىالمشرعيتجهأنالطبيعىمنوكان
النظاميعكسالتقليدى، كمااليابانىالتراثيعكسذلككان، فقدعائالتهمبشئونيتصل

السبلتفرقتاألمة)، وبذلك (اليابانيةللعائلةكبيرًااإلمبراطورمنيجعلالذىالسياسى
.الغربىبالمفهومالحديثةالدولةونظاماليابانيةبالتجربة

التراثأعماقفىبجذورهضربالذىاليابانىالقومىالفكرفىإتجاهاتثالثةوبرزت
:يلىفيماللدولة، نجملهاالعائلىالمفهومعنالتقليدى، عبرت

المجتمعقيمفى، ويرىاليابانىوالمجتمعاليابانيةالدولةركيزة" العائلة "يعدإتجاه1.
واجبًابإعتبارهللحاكمبالوالءوأخالقياتها، فينادىاألسرةلقيمإمتدادًاوأخالقياته

اإلنتماءمننوعًاالوطنىالشعورمناألسرة، ويجعللربالوالءيعادلأخالقيًا
.العائلى

عليهركزتالذى" األسالفتقديس "وبينوالعائلةللدولةالوالءبينيربطإتجاه2.
واألساطيرالتاريخحقائقبينالربطعلىيقومنحوعلى– الحقبةتلكفى –التربية

.اآللهةصلبمنإنحدرتمقدسة، أسرةاآللهة"، تحكمهابلد "فاليابان
فىاستقربماللدولة"، مستفيدًاعبادة "صورةفىاألسطورىالتراثينسجإتجاه3.

.السياسيةبالصبغةصبغهابعدمتوارثةعقائدمنالناسوجدان

الحربفىاليابانإنتصارحولهاالناسوإلتفافاإلتجاهاتهذهرواجعلىوساعد
تلكتفسيرإلىالبعضوإتجاهاليابانية،  – الروسيةاليابانية، والحرب – الصينية

ياتسوكاهوزومىاإلتجاهاتتلكعنوعبر". المقدسةاألمة "فكرةإطارفىاإلنتصارات
Hozumi Yatsuka219الدولةتقديسلفكرةالنظرىاإلطارصاغالذى.

،القومىللتراثمعلمًاكانالذىبوالدهالساموراى، وتأثرمنأسرةمنهوزومىإنحدر
–التالىالعامفى –ألمانياإلىأوفد، ثم1883عاماإلمبراطوريةطوكيوجامعةفىوتخرج
زاويةمنإليهنظر، ولكنهاأللمانىالقومىبالفكر، فتأثروالتاريخالسياسيةالنظملدراسة
الفكربهساهممماأكبربنصيبصياغتهافىالتقليدىاليابانىالتراثساهمفكرية

219Maruyama Masao: Thought and Behaviour in Modern Japanese Politics, Oxford Univ.
Press 1969, pp. 10 – 24.
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"Tokyo Nichi Nichiاليوميةطوكيو "جريدتىصفحاتعلىآرائهعنوعبر. الغربى
، منذالشعببسيادةالخاصةالنظريات"، فرفضYûbin Hôchi Shimbunالمثقفبريد"و

.طوكيوبجامعةطالبًاكان

Kokkaالمطلقةالدولةعقيدة: "بعنوانشهيرًامقاًالنشر) 1889 (اليابانإلىعودتهوبعد

Bannô Shugi "فإمتدح، األلمانىالسياسىالفكرنظروجهةمناليابانىالدستورفيهفسر
فى –وناقش. الدولةفىالفردذوبانبضرورةالفردى، ونادىاإلتجاهالشمولية، واستهجن

مفتاحفيهاألسرة"، ورأى "علىتركيزهفإمتدح، اليابانىالمدنىالقانون– الحقمقال
على– رأيهفى –ساعدقبلمنالفردمكانةإبرازإلىالمشرعإتجاهللبالد، ألنالخير
كانتولما. والفقرالغنىبينالهوةإتساعإلىأدتالتىبالصورةاليابانيةالرأسماليةنمو

السلطةتنبعثمالعائلة، ومنعلىيقوماالجتماعىفنظامها... األسالفعبادةبلد "اليابان
".العائلةلنظامإمتدادإالالدولةوما... األسرةقانونمن

فىعنهاعبرالتىالدولةتقديسفكرةحول-  1896عامعند –هوزومىفكروتبلور
لمبعيد، ولذلكزمنمنذ– رأيىفى –منعزلةكانتبالدناإن: ".... بقولهمقاالتهأحد

الفريدةالقوميةمشاعرنابفضلبالدنااألجنبية، واستطاعتبالدولصداقةعالقةتربطها
هىالفريدةالمثل، وتلكعاماأللفعلىيربولماوالسياسىاالجتماعىبنظامهاتحتفظأن

إلىأصولهاترجعمثلمجتمعنا، وهىوقيموتقاليدعاداتطريقهاعنتشكلتالتىالسبل
مبادئناالعائلة، وتمتدربمكانةبالدنافىاإلمبراطوريحتلثمومن. أسالفناعقيدة

يمثلمنوطاعة. أمتناأصلإليهميرجعمنإلىأسالفنامنالمستمدةالعظيمةالخلقية
إليهايرجعالتىاإلمبراطوريةلألسرةبهندينأنيجبماهو– عائلتنارب – أسالفنا
اإلمبراطور،علىقدسيةيضفىللعائلةاليابانىالمفهومتطبيقأنإلىوذهب". أمتناأصل

أرواحتتجمعالعرشاليابانية، "فحولالعقيدةركيزةتشكلالتىاألسالفبعبادةإلرتباطه
اإلقطاعىالوالءومفهومالحديثةالقوميةالدولةبينهوزومىربطوبذلك". أجدادنا
الوالء: "بقولهيعنيهما، وهواليابانفىقويًايزالالكانالذىالكنفوشيةمنالمستمد

".للوطنوحبوطنية– اليابانيةالعائلةرب –لإلمبراطور
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عصرمناألخيرةالسنواتفىاليابانيةالتعليمبرامجعلىهوزومىأفكاروإنعكست
فىالخلقيةالتربيةمناهجبإدخالالتعليموزارةفإهتمتطايشو، عصروطوالمايجى
صياغتها،علىهوزومىأشرفخاصةدراسيةكتبلها، ووضعتالتعليممراحلجميع
الفكريةالحياةعلىغلبتالتىالشوفينيةاإلتجاهاتأصولوضعفىشاركثمومن

لنموصالحةتربةالثانية، وخلقتالعالميةالحربنهايةحتىاليابانفىوالسياسية
.220الفاشية

* * *

يعكسعديدة، بعضهابتياراتتموجمايجىعصرفىالفكريةالحياةكانتوهكذا
الحياةعلىغلبتتياراتواإلشتراكية، وهىوالمسيحيةكالليبراليةالغربيةالمؤثرات
تقوية(و) واالستنارةالتحضر (مرحلتىالعصر، فىذلكمناألولالنصففىالفكرية
وتحول. ذروتهفيهمابالغربالتأثربلغاللتانالمرحلتاناألمة)، وهماوإثراءالجيش
منركائزهيستمدشوفينىإتجاهإلى– مايجىعصرمنالثانىالنصففى –القومىالتيار
فىاليابانبدأتهاالتىاإلمبريالىالتوسعلحركةنظريًاإطارًا، ويقدمالقديمالتقليدىالفكر
استقرالذىالفكرىالتيارذلكأمامالطريقكبيرًا، مهدنجاحًافيهاالحقبة، وحققتتلك

الموروثة،والعقائدواألساطيرالتاريخبينربطنظرىأساسعلىالدولةتقديسعند
عاشهالذىالخطيرالتناقضذلكالحديثة، فكانللدولةإطارًاكلهذلكمنيصوغوراح
منجزاتمناإلقتباسفىأسرفمجتمعفىنشأالذىالجيلالعصر، وهوذلكجيل

نفسيةأزمةمايجىعصرمثقفو، فعانىاإلقطاععصرمنمستمدةالحديثة، بقيمالحضارة
الغلبةتكونوالفرد، حيثاألسرةبينالصراعبمواقفحفلالذى، األدبعلىإنعكست

.لألسرةدائمًا

ناتسومىأعمالفىالمجتمعسطحتحتالكامنالصراعذلكمالمحنتبينأنونستطيع
يصف" Sore Karaبعدماذا "روايتهففى)، Natsume Sôseki) 1867 – 1916سوسيكى
:، فيقولأبيهعن) البطل (شابإنطباع

220Masaaki Kosaka: op. cit., pp. 376 – 91.



حامدعباسرءوفمايجىعصرفىاليابانىالمجتمع

240www.RaoufAbbas.org

...مايجىعصرقبلالساموراىعليهينشأكانالذىالنحوعلىتعليمهوالدهتلقى"
فىيعتقدزالالاليومية، ولكنهالحياةحقائقيغايرأصبحاألبتعلمهوما

الحياةظروفأنالعصور، رغملكل– عليهاتربىالتى –القيمتلكصالحية
أصبحالمعيشة، حتىظروفبتغيرحياتهأسلوبتغير، فقدذلكعكسأثبتت
وال. التغييربذلكيشعرالأنهقليًال، رغمإالاألمسواقعيشبهيكادالاليومواقعه
دايسكى، ولكننجاحهسرهىالصارمةالعسكريةتربيتهأنيظنهأنريب

Daisuke) يستطيعفكيف.... أخرىبصورةاألمورإلىينظر) الشاباإلبن
منيبذلمهماإقطاعية؟! إنهقيمخاللمنالعصريةالحياةحاجاتتلبيةالمرؤ

.221...."محالةالواقعنفسهوبينبينهجهد، فالصراع

للمجتمعالتقليديةالقيمعصرى، وبينتطورمناليابانحققتهمابينالتباينذلكويتجلى
 –Shimazaki Tôson) 1872طوسونشيمازاكىكتبهاأخرىروايةفىاإلقطاعى

–مايجىعصرفى –المجتمعموقففيها"، صورHakaiالمهملةالوصية "بعنوان) 1943
–قانونًا –القديمالطبقىالنظامإلغاءرغمالمجتمعيتقبلهملمالذينetaالمنبوذينطبقةمن

يحظىناجحمعلمبهاعوملالتىالمزريةالطريقةلناالعامة، فيبينطبقةحقوقومنحهم
أصلهيكتشفون، عندمابكفايتهالمدرسةومديرزمالءه، ويعترفتالميذهوتقديربإحترام

بكتمانلهوالدهوصيةرغم (بذلكلهماإلعترافإلىإضطراره، نتيجةالقديماالجتماعى
الهجرةإلىوإضطر، وظيفتهمن، فصلبمعلمهمالتالميذتمسكورغم). للمنبوذينإنتمائه

، فضًالبآدميتهيعترفوالينكرهاليابانىالمجتمعداماألمريكية، ماالمتحدةالوالياتإلى
.222لوطنهبخدماتهاإلعترافعن

مجتمععلىعيونهمتفتحتالذينالشبابجيلبينالصراعهذااألمر، فإنكانومهما
مطلقة،بصراحةسخطهعنالتعبيريستطيعيكنبالية، لمإقطاعيةبقيميعيش) عصرى(

يجدأندونالعداءالمجتمعقيمبمناصبةالجهرعلىيجرؤيكنلماليابانيينمنأحدًاألن
وقد. اليابانيةاألمةعقيدةعلىخارجًايعدأنللدولة، ودونالخيانةتهمةمواجهةفىنفسه

221Natsume Soseki: Sore Kara, Tokyo Univ. Press 1978, pp. 26 – 27.
222Shimazaki Tôson: The Broken Commandment, Tokyo Univ, Press 1974.
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المجتمعوقيمالحياةواقعبينالتناقضنتيجةالمعاناةهذهعبءاليابانيونالمثقفونتحمل
.الزمانمنطويًالردحًا
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خاتمة
فىالمنطقةإجتاحتإمبرياليةموجةصورةفىالغربلضغوطاألقصىالشرقتعرض
بريطانياشنتهماحربينفىالضغوطتلكعشر، وتمثلتالتاسعالقرنمناألولالنصف

أساسعلىالصينمععالقاتها– األوروبيةالدولمنغيرهامع –، وأقامتالصينعلى
إجبارفىهامًادورًاالدبلوماسيةتلكالحربية"، ولعبتالزوارقبدبلوماسية "عرفما

التىالتحدياتفىالضغوطتلكتمثلتكما. الدوليةللتجارةموانيهافتحعلىاليابان
 –الغربيةالمؤثراتلزحفنتيجة) واليابانالصين (البلدينلثقافةالتقليديةاألسسواجهت

.المنطقةتلكعلى– وغيرهاوأفكارعلوممن

والعداء،كالنفور: متشابهةبوسائلالغربيةللضغوطواليابانالصينمنكلوتصدت
.والقوةالثروةفىالغرببتفوقالنهائىالتسليمالتقليدى، ثمالتراثعلىوالتركيز
الكنفوشية، وقفتالصينففى: الغربلتحدىاالستجابةأسلوبحيثمنإختلفاولكنهما

مننوعقيامإلىأدىواألفكار، مماالسياساتعلىتغييرأىإدخالطريقفىمنيعًاسدًا
على، وترتباإلمتيازاتصاحبةاألجنبيةوالقوىالصينيةالرجعيةبين) الهدفوحدة(

القومنجحفقداليابانفىأما. الثوراتعصروإنطالقاإلمبراطورى، النظامتداعىذلك
صياغةفىوثقافتهالغربعلوممنالبرابرة"، فاستفادوالمواجهةالبرابرةاستخدام "فى

الغربمعالوقوفمنتمكنهاالقوةمندرجةحديثة)، على (دولةبناءإلىرمتسياسة
نحواألولىإتجهتحين، فعلىوالصينباليابانالسبلتفرقتثمومن. المساواةقدمعلى

.األهليةوالحروبللفاقةفريسةاألخرىاإلمبراطورية، وقعتوبناءالتصنيع

التىالسياسيةقيادتهابفضلاليابانإختارتهالذىالطريقعنتعبيرًامايجىعصروكان
، ولذلكالغربىالتحدىلمواجهةأداةوإتخذته، تطبيقهفىونجحتاإلصالحسبيلإنتهجت

بينهمدارجدلموضعكانت، بلفحسبالباحثينأنظارتجذبفريدة، لمتجربةكانت
حولاليابانيونالمؤرخونفإختلف. العصرذلكفىاليابانىالمجتمعطبيعةتحديدحول

.العصرذلكفىتطورمناليابانىبالمجتمعلحقما، وتفسيرمايجىنظامهويةتحديد
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إنتقلت، 1868يناير3فىبكيوتووقعإنقالبمجردمايجىعصرفىيرونمنفهناك
الذيناإلقطاعرجاالتبعضيدإلىاإلمبراطورىالبالطأمورعلىالسيطرةبموجبه
استصدارفى، نجحواالغربىوالجنوبالغربفىتقعبعينهامقاطعاتإلىينتمون
السلطةمقاليدجمععلىطوكوجاوا، وأكدآلشوجونيةبإنهاءقضىإمبراطورىمرسوم

اإلمبراطورلسلطةاسترداد "هو– المؤرخينهؤالءعند –حدثفما. اإلمبراطوريدفى
Ôsei-fukkoنشبتالتىاألهليةالحربفىتحققالذىباإلنتصارمظاهره"، استكمل

.ساتسومابمقاطعة

أصحابمنأفقًاأوسعمعانىمنتخلوالمايجىعصرإلىالضيقةالنظرةهذهأنغير
الحديثة،اليابانصناعكانوا– الحوادثتلكخاللبرزواالذين –القادةالنظرة، ألنتلك

،االجتماعىالنظامبناءالمركزية، وأعيدلإلدارةالطريقاإلقطاعنظامأخلىأيديهمفعلى
المركزية،السلطةأداةوأصبحالعامالتجنيدأساسعلىتكونعصرىجيشوأقيم

التغييريدوإمتدتالدولة، تشجيعمنكبيربنصيبالتجارة، وحظيتالمصانعوشيدت
النسقعلىصيغتعليمىنظام، وأقيموالضرائبالزراعيةاألطيانحيازةنظامإلى

العالمبالدبينمكانًالنفسهاتتخذأن– واحدجيلخالل –الياباناستطاعتوبذلك. الغربى
أن– اليابانيينالمؤرخينمنآخرفريقرأىفى –يمكنالمنطلقهذاومن). المستنيرة(

".ishinالتجديد "عصر) األقلعلى1880عامحتى (العصرهذايعد

تحليالتدارت" ishinالتجديد"و" Ôsei-fukkoاإلمبراطورسلطةاسترداد "إطاروفى
تفسيرإلىيتوصلواأنبالدراسة، وحاولوامايجىلعصرتصدواالذيناليابانيينالمؤرخين

مظاهرمنالكثيراألمة، وشهدآمالوملتقىالسلطةمحوراإلمبراطورفيهأصبحلعصر
المستمدالقديم) الغربمنالمقتبس (الجديد، فأزاحوالنظموالعاداتاألفكارفىالتجديد

.اليابانىالتراثمن

Taguchiأوكتشىتاجوتشى: تلكالنظروجهةعنعبرواالذينالمؤرخينائلأوومن

Ukichiاليابانيةالحضارةتاريخ "مؤلفNihon Kaika Shôshi "عامىبينفيمانشرالذى
أنإلىالتقليدى، فذهبالفكرىتكوينهمعيتفقتفسيرًاتاجوتشىقدمفقد. 1882 – 1877

المدارسعليهطوكوجاوا، فركزتعصرفىسادتالتىالقيمأبرزكان" Chûgiالوالء"
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مختلفإلىنقلهخاصًاإهتمامًاوالروائيةاألدبيةاألعمالالمختلفة، وأولتهالكنفوشية
ليصليمتد، وقدلسيدهفصلبهإقطاعيًا، يدينالوالءذلكوكان. االجتماعيةالمستويات

أواخرفىتحققماوهو. اإلمبراطورعندالوالءذلكيستقر، حتىاألعلىالسيدإلى
الشوجونمنوالءهم" Kokugakushaالوطنيونالمثقفون "نقلطوكوجاوا، عندماعصر
.اإلمبراطورإلى

لمKinnôاإلمبراطورىالوالءإلىاإلقطاعىالوالءمنالتحولأنيرىتاجوتشىولكن
التهديديأتىحتىينتظرأنعليهبالباكفو، فكانلإلطاحةكافيًا– ذاتهحدفى –يكن

منالوالءتحولفإقترن، الصينعلىالبريطانىاإلمبريالىالضغطفىمتمثًالالخارجى
منباإلنتماءالشعورفىبتحولاإلمبراطورإلى) األعلىالسيدبإعتباره (الشوجون
بينحدثماوهو. كلهاالبالدلتشملأبعادهاتتسعالتىالوطنيةإلى) المقاطعة (اإلقليمية

أيقنوا"، عندماShishiالروحرجال "بإسمعرفواونشاطًا، الذينكفاءةاألكثرالساموراى
علىللحفاظإنتهاجهاضرورةالرجالأولئكرأىسياسةإنتهاجعنالباكفوعجزمن

البالدوحدة– حولهباإللتفاف –تتحققأنيمكنالذىالرمزيمثلاإلمبراطوروألن. البالد
، واستردالمقاطعاتوتبعتهاالباكفوإنهارتوهكذا. الغربىالضغطمواجهةفى

.السلطةاإلمبراطور

كانتالتى– الحينذلكفى –الرسميةالنظروجهةتاجوتشىالنحو، يعكسهذاوعلى
النظرلوجهةتشيعأنهالقولنستطيعالأنناالحاضر، غيروتمجدالماضىتشجب

فسرأنهشاملة، كماإدانةتكنلمطوكوجاوالعصرإدانتهتحفظ، ألندونالرسمية
إلىالبربريةمناليابانىاإلنسانتطورإطارفىمايجىعصرشهدهاالتىالتغيرات

درجةإلىاليابانرفعت" استنارة "مرحلةأنهاعلىاإلنتقالمرحلةإلىالتحضر، ونظر
.االجتماعىالتطوردرجاتمن

منمنها، فعلتطورالذىوالمجتمعاإلمبراطورسلطةاستردادفكرةتاجوتشىتقبلوكما
أولئكأعظمولعل. الشئنفس– العشرينالقرنمطلعفى –المؤرخينمنبعدهجاءوا

والشعور" الوالء "طبيعةفىكثيرًاتعمقالذىInobe Shigeoشيجيئواينوبى: المؤرخين
،اإلصالححركةأصولعلىاألضواءبينهما، ملقيًاالعالقة، موضحًالألجانبالمعادى
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والتجديداإلمبراطوريةالسلطةاستردادأنيرىفهو. تاجوتشىنظريةينقضلمولكنه
.جديدمجتمعخلقإلى، وأدياالغربىللتهديداستجابةجاءا

مثلإنتقادًاأكثرزاويةمنمايجىعصرعالجواالذينأولئكاإلتجاههذافىوشارك
العصرذلكأنرأواالذين– 1910عام" –Jiyûtô-shiاألحرارحزبتاريخ "كتابمؤلفى

الفالحينوعونتأييدنالواوثروة، الذينمركزًاالساموراىصغارأكتافعلىقام
االجتماعيةاألوضاعللسلطة، وضدطوكوجاواأسرةإحتكارضدهجومهمفىاألثرياء

سلطةاسترداد "علىحرصوا، ولذلكاإلقطاعىالسلمفىاإلندراجيحددهاالتى
–المؤرخينأولئكرأىفى –الثانىالشقولكن". الشعبحرياتواستعادة... اإلمبراطور

الغربلتحدىاالستجابةالغاية، ألنهذهلتحقيقاألحرارحزبقامبعد، ولهذايتحققلم
منتجعلالشعبية، التىوالحرياتاإلمبراطوريةالسلطاتعلىتقومسياسةإتخاذتقتضى
تاريخ "مؤلفواأنكرثمومن. المساواةقدمعلىاألوروبيةالقوىمعتقفقوةاليابان
فىكثيرًايختلفونال، ولكنهمأهدافهكلحقققدمايجىعصرأن" األحرارحزب

.تاجوتشىإليهذهبمامعالنظروجهات

االقتصادالصناعة، جعلفىتطورًا– مايجىعصرفى –شهدتقداليابانكانتولما
أوصناعيًابلدًااليابانمنجعلتبمرحلة– 1930 – 1914عامىبينفيما –يمراليابانى

منتحولمرحلةبإعتبارهمايجىعصردراسةإلىالمؤرخينبعضذهبرأسماليًا، فقد
مامدىلبيانطوكوجاوالعصرتفصيليةبدراسةهؤالءالرأسمالية، وبدأإلىاإلقطاع

تسوتشييادراساتوتعد. اإلقطاعىلالقتصادتدهورمنوتطورهاالتجارةنموسببه
زاويةمناليابانىالتاريخيفسرالذىاإلتجاهلذلكمثلأبرزTsuchiya Takaoتاكاءو

العصورألواخردراستهمعندالغربيونالمؤرخونفعلكمااالقتصادية، تمامًاالعوامل
.الحديثالعصرومطلعاألوروبيةالوسطى

عامنشرمقالفىالنظريةهذهTakahashi Kamekichiكاميكيتشىتاكاهاشىلخصوقد
نظامداخل –الظهورفىبدأتقدكانتالرأسمالىالتطورعناصرأن، فذكر1929

العالمعناليابانعزلةعشر، ولكنالتاسعالقرنمنتصفعند– االقتصادىطوكوجاوا
تمامًا،يسقطلمولكنهاإلقطاع، ضعفلذلكونتيجة. العناصرتلكتطوردونحالت
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قلةالباكفو، وكشفضعففأظهرواالقتصادىالسياسىالغربىالتحدىجاءذلكوأثناء
كانولما. جدلموضعاالجتماعىالنظامجعلالساموراى، مماكبارمنالنظامقادةحيلة

وإقامةالتسليحفىالتوسعالمقاطعاتوحكامالباكفوعلىيفرضالجديدالتحدى
وإرتفعتالضرائبعبءثقلفقد– ماليًابهالقيامعنيعجزونماوهو –التحصينات

فىتراكمتالتىالسخطلعواملقويةدفعةأعطىجنونيًا، مماإرتفاعًاالسلعأسعار
استردادحركةأماممصراعيهعلىالباب، وفتحالنظامعلىالناقمةوللفئاتالمجتمع

، فترعرعتالرأسمالىالتحولعجلةدفعتالتىالتجديدحركةاإلمبراطور، ثمسلطة
.القديمماالنظتربةفىنبتتقدجذورهاكانتالتىالرأسمالية

اليابانىالتاريخلتفسيرمختلفةإتجاهاتثالثةثمةاالقتصادى، أصبحالتفسيرهذاوبظهور
:الحديث

كلينبعاليابانية، فمنهاألمةجوهريشكلاإلمبراطورىالنظامأنيرىإتجاه –أوًال
باألخطاءالضيقومنالوالءمنبدافعالنظامهذااستعادةتمتقد، وأنهشئ
اليابانىالتاريختفسيرفىاإلتجاههذابرزوقد. طوكوجاوانظامفيهاتردىالتى

القوميةالسياسةلدراسةكوسيلةالعشرينالقرنمنالثالثيناتفىالحديث
.الزاويةتلكمناليابانية

اإلمبراطوريةالسلطةاستردادفى، ورأىتاجوتشىنهجعلىارصآخرإتجاه –ثانيًا
.مايجىعصرصاحبتاألحداثمنمتصلةسلسلةفىثانوالتجديد، حد

عوامللتحريكدافعًاالغربىالتحدىفىرأواالذيناالقتصاديينالمؤرخينإتجاه –ثالثًا
الثامنالقرنبينالممتدةللفترةدراستهمخالل، ومناليابانىالمجتمعفىكامنة
للبالد،األساسيةالبنيةتطورعلىإهتمامهم، ركزواالعشرينوالقرنعشر

ونضجالرأسمالىالتحولمنظورمن– العصرذلكفى –اليابانتطورففسروا
.السياسىأوالعسكرىالتطورمنظورمنوليسالبورجوازية

رفضت– الثالثةاإلتجاهاتتلكبعدظهرتالتى –الماركسيةالتاريخيةالدراساتأنغير
مايجىعصرىأنعلى، وأكدتالحديثاليابانىالمجتمعتطورمظاهربينالفصلهذا
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الكتاباتتلكمعظموجاءت. واحدوسياسىاجتماعىكلمنجزءًايشكالنوطايشو
المثقفونأخذالثانية، حيثالعالميةالحربفىاليابانهزيمةأعقابفىالماركسية
نظامًااليابانىالنظامفىفرأوا. الهزيمةسرعلىليقفوابالدهمتاريخيستقرءوناليابانيون
تلكتعرضتالتفسيرذلكضوءوفى. معًابيروقراطيًاإستبداديًارأسماليًاإمبرياليًا

:أربعآفاتعلىإنطوىاليابانىالمجتمعأنعشر، فرأتالتاسعللقرنالدراسات
، والبورجوازيةاألراضىمالكمنالطفيليةاإلمبراطور، والبيروقراطية، والطبقة

.اإلحتكارية

نتجzettai-shugiاستبدادىنظامأنهعلىمايجىعصر، فسرالدراساتتلكإطاروفى
المتداعىاإلقطاعىالنظامبينطوكوجاواعصرأواخرفىتحققالذىالتوازنعن

بإسمالبالدتحكمكانتالتى –األوليجاركيةالصاعدة، واستغلتوالبورجوازية
وإدعت، الجيشقوةإلىتستنداستبداديةسلطةإقامةفىالتوازنهذا– اإلمبراطور
الذين –اإلقطاعسادةوتحالف. األطرافتلكجميعتمثلأنهاالحاكمةاألوليجاركية

أجلالصناعة، منورجالالمالككبارمع– الدولةموظفىكبارمناليومأصبحوا
أوالبورجوازىشكلهافىللديمقراطية، سواء) الطبيعى (التطورعلىالقضاء

.البروليتارى

،اليابانشهدتهااجتماعىتحولعمليةبإعتبارهمايجىعصردرسواالماركسيينأنأى
الكشف، يستهدفالتاريخىوالتفسيرالتحليلمنجديدلنوعالعصرذلكخضعثمومن
طوكوجاوا،عصرأواخرفىاليابانسادتالتىالطبقيةالعالقاتفىاالستبدادأصولعن
Meijiمايجىعصرتجديد "كتابهفىTôyama Shigekiشيجاكىطويامابهقامماوهو

Ishin "التى" تمبوإصالحات "بإسمعرفمابدراسةطويامافبدأ. 1951عامصدرالذى
–عشرالتاسعالقرنمنواألربعيناتالثالثيناتفى –المقاطعاتبعضفىالباكفوطبقتها

تكنلمأنها، كمافحسبالماليةالنواحىعلىتقتصرالاإلصالحاتهذهأنرأىفقد
، ورمتالفالحينثوراتمنالخوفإليهاالدافعكاناإلقطاعى"، بلالفعلرد "عنتعبيرًا

طريقاالقتصادى، عنالتطورعنالناجمةالمشكالتمواجهةإلىاإلصالحاتتلك
الذينGônôاألثرياءالفالحينمعالتعاونمنصفحةفتحالساموراىصغارمحاولة
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الموجه" االستبدادىالتحالف "ذلكجذوركانتثم، ومنالريفقيادةبزماميمسكونكانوا
.سواءحدعلىوالفالحينالساموراىكبارضد

، علىالعدوانىالرأسمالىالغربجانبمن–األفقفىالحتالتى –األخطاروساعدت
هددتوحدها، ولكنهاالبالدتهددلماألخطارتلكاالستبدادى، ألنالتحالفذلكتطوير
وأثبت. باإلصالحيطالبونوصغارهمالساموراىكبارأخذ، عندمانفسهاإلقطاعىالنظام
علىالحفاظعنعجزهم– عشرالتاسعالقرنمنالستيناتفى –المقاطعاتوسادةالباكفو

بتوقيرتنادىسياسيةحركةتنظيمفرصةومؤيديهمالساموراىلصغارأتاح، مماسلطتهم
جدوىعدمعلىاألحداثبرهنتعندماولكن. Sonnô-jioاألجانبوطرداإلمبراطور

القوية، وخاصةالمقاطعاتقادتهاللباكفوتصفيةحركةإلى، تحولالسياسىاإلتجاهذلك
-Fukokuالجيشوتقويةالدولةإثراء "شعاربرزالمرحلةتلكوخالل. وتشوشوساتسوما

kyôhei "األجانببطردللمطالبةكبديل.

ممكنعددألكبرالفرصةإتاحةأجلمن- طويامارأىفى –1868ينايرإنقالبووقع
الحكومةقوةتزايدومع. الجديدالنظامأسسوضعفىللمشاركةاألخرىالعناصرمن

ففى. غيرهممعللتفاهماستعدادًالالستبداد، وأقلميًالأكثررجالهاالعسكرية، أصبح
المقاطعاتنظام، ألغىالفالحينثوراتاإلقطاعية، وتجدداإلنفصاليةاإلتجاهاتمواجهة

نحوعلىصيغتإصالحاتأمامالطريقفتحآخرإنقالببمثابة، ليكون1871عام
عصرعلىالسابقةاالجتماعيةالبنيةعلىاإلعتمادقيودمنالجددالحكاميديطلق

األطيانضرائبإصالحفأعطى: الغربمواجهةفىاليابانتقويةعلى، ويساعدمايجى
،الريففىالفالحينأثرياءمنحلفائهامركزدعمكمامضمونةماليةمواردللدولة
نفسفى –وأكدالداخليةالقالقلعلىالقضاءسبيلللحكومةهيأالذىالتجنيدونظام
بينالربطفرصةأتاحالذىالتعليمالعسكرية، ونظاملألداةالشعبىالتكوينعلى– الوقت
األوليجاركيةتمكيناإلصالحذلكعلىوترتب. التقنيةوالمهاراتالمدنيةالقيم

بمشاركتهاللغيرتسمحأناقتصاديتها، دونالبالد، وتطويرتحديثمنالبيروقراطية
.السلطة
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جاءواالذينالمؤرخينمنعددعلىتأثيرمايجىعصرتفسيرفىطويامالنظريةوكان
فيما –طوياماذكرهمابعضعتبراو. الرأىفىمعهإختلفواالذينأولئكفيهم، بمابعده

كشفت، فقدالمناطقبعضفىالحالواقعمعيتفقالتعميمًا– تمبوبإصالحالتيتعلق
تكوينطبيعةفىواإلختالفالتنوعمنكبيرقدرعنالمالكبكبارالمتصلةالدراسات

بينالعالقةأن، كماوسياسىاقتصادىأثرمنلهاكانماوحجماالجتماعيةالفئةتلك
Tôbakuالباكفوبتدمير، والمناداةSonnô-joiاألجانبوطرداإلمبراطورتوقيرحركة

أنغير. الحركتينبينطويامابهايربطالتىالبساطةمنالدرجةتلكعلىليست
الذىالتغيرتفسيرفىطويامالنظريةالعامباإلطارمتمسكينظلواالماركسيينالمؤرخين

سنواتالنقدأماماإلطارذلكصمدأن، بعدمايجىعصرفىاليابانىالمجتمععلىطرأ
.طوال

قوةبإزديادحجمهموإزدادوتفصيًال، جملةطويامانظريةرفضوامنهناكأنغير
الثانية، واستعادتهاالعالميةالحربهزيمةبعدماهمومنيوببينهاالشقة، وبعداليابان
تاريخ "كتابهيفيضالذىSakata Yoshioيوشيوساكاتا: هؤالءأبرزولعل. بالنفسللثقة

فيه، ويقلواالقتباساتالتفاصيلمنبالكثير" Meiji Ishin-shiمايجىعصرفىالتجديد
الباكفومعارضةحركةفىمايجىعصرأصولساكاتاويرى. والتفسيرالتحليلجانب

"تمبوإصالحات "أنعلى، فيؤكداالجتماعىالتغيرمنظورمن، وليساألجانبومعاداة
، وجاءالمتوقعالخارجىالهجوملمواجهةالتحصيناتإقامةفىبالرغبةمتأثرةكانت

فىالبالدتقويةعنبالعجزإتهموهاالذينأولئكجانبمن – داخليًا –الباكفوعلىالهجوم
تلكيحققبديلسياسىنظامعنهؤالءبحث، ولهذاالغربمنالقادمالخطرمواجهة
.الغاية

صغارإلىاألجانبومعاداةالباكفومعارضةحركةقادةإنتماءأهميةمنساكاتاويقلل
تعدادجملةمن% 80نحو– عندئذ –بلغتالساموراىصغارنسبةأنالساموراى، طالما

كبيرًا، رغمدورًايلعبوالمGônôالفالحينأثرياءأنإلىذهبكما. الساموراىطبقة
عواملتكنواالقتصادية، لماالجتماعيةالعواملأنكما. السياسيةالحركةفىأهميتهم
عامبعد– البيروقراطيةالدولةتكوينأنورأى. مايجىحكومةسياسةتحديدفىرئيسية
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ضغوطوجودإلىيعودسياسية، والتسويةتحقيقفىالرغبةإلىيرجع – 1868
أوساتسوماتتزعمهاجديدة" باكفو "قيامتجنبإلىالحاجةمننبعمعينة، بلاجتماعية
حكومةكانتوإذا. اإلقطاعىالطابعتكوينهعلىيغلبعاجزنيابىومجلستشوشو
تلكأنليقينهاإالذلككانفما. المدىبعيدةاجتماعيةإصالحاتأنجزتقدمايجى

.الغربىالتحدىمواجهةفىاليابانلتقويةضروريةاإلصالحات

:مختلفينأمرينبينالفصلضرورةإلىساكاتاوذهب

تحقيقاستهدفتوالتى، الغربمنالخوفمبعثهاكانالتىالسياسيةالحركة –أولهما
إقتباسطريقعنعسكريًاالبالدوتقويةبالباكفوواإلطاحةالوطنيةالوحدة

.الغربمنوالتقنىاإلدارىالتنظيم

 –تبلورت، ولكنهاالغرباستلهمتالتىالبعيدةالمرامىذاتاإلصالححركة –وثانيهما
أهميةورغم. يابانىإطارفى– Kokutaiاإلمبراطورىالنظامتحقيقبعد

.عليهيتوقفالنجاحهماأن، إالالحالتينكلتافىاالجتماعىالتغير

عامًالبإعتبارهاألجنبىالضغطمعالجةاليابانيونالمؤرخوناألخيرة، تابعالسنواتوفى
لذلكرؤيتهمحيثمنساكاتامعإختلفوا، ولكنهممايجىعصرمجتمعبناءفىحيويًا

وهو. رأسماليةغاياتتحقيقإلىرأسماليًا، يهدفضغطًاإعتبروهالذىاألجنبىالضغط
اليابانوعسكرية، وضعتاقتصاديةوسائلإتخاذمواجهتهإلىالحاجةاستدعتعدوان
.الرأسمالىالتحولطريقعلى

نظريتهمتتأثر، الذينالمؤرخينألولئكمثلأبرزIshii Takashiتاكاشىايشىويعد
الوالياتتجسدهاقتصاديًاطابعًااإلمبرياليةإتخذتالمعاصرة، حيثالدوليةباألوضاع

منبهابأسالدرجةتحقيقفىاليابانبنجاحنظريتهمتتأثراألمريكية، كماالمتحدة
عصرعلىالغالبالطابعكانالذى" –ishinالتجديد "إلىجذورهاتمتدالصناعىالتقدم

مثارظلتقضيةوهى. اإلمبراطوريةالسلطةاستردادإلىإمتدادهامنأكثر– مايجى
نتاجًابإعتبارها– العشرينالقرنفى –اليابانيةاإلمبرياليةلدراسةتصدوامنبينجدل

.مايجىلعصرطبيعيًا
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* * *

، وتباينتأنفسهماليابانيينالمؤرخينبيندائمجدلموضعمايجىعصركانوهكذا
يعكسكبيرًاتباينًا– العصرذلكفى–تغيرمناليابانىبالمجتمعلحقلماتفسيراتهم
.بهتأثرواالذىوالفكرىالسياسىإليها، والمناخينتمونالتىالمدارسإختالف

جديدًا،مجتمعًاالغربيةالعدوانيةللضغوطالياباناستجابةخلقتاألمر، فقدكانومهما
،لهالعامةالمالمحعلى، والوقوفالكتابهذامنالسابقةالفصولفىبدراستهغنيا
بقىحينالمساواة، علىقدمعلىالغربيةالدولمعتتعاملأنالياباناستطاعتوبذلك

،القديمبتالبيب، متمسكًاعليهكانماعلى– التحدىنفسواجهالذى –الصينىالمجتمع
.بهيأتىماولكلللغربرافضًا

جيلفىالقومىبناؤهاتعيدأنالياباناستطاعتكيف: نتساءلأنالمنطقىمنولعل
متماثلتراثللبلدينأن، رغمالصينمنطويًالوقتًاالبناءذلكاستغرقحينواحد، على

والثقافية؟السياسيةالوحدةمن

هذاإنتهاجعلىلليابانعونخيرومساحة، كانتموقعمنالجغرافيةالعوامللعل
اليابانىالشعبجعلتطويلةبسواحل، وتتمتعالصينمنمساحةأصغرفهى، السبيل
يفوقإحساسًابه، ويحسالعينرأى– البحارأعالىمنالقادم –الغربىالخطريرى

وراءاليابانيةالجماهيرحشدالسهلمنكانبالخطر، وبذلكالصينىالشعبإحساس
األرجاء، المتسعةالصينكانتحينعلى. الخطرنواقيسدقتالتىالسياسيةالحركة
االجتماعية،، وبنيتهملغاتهم: السكانفيهايتباين، بلفحسبالسطحطبيعةفيهاتتباين

نظاملفرضمحاولةأىطريقفىكبيرةعوائقخلقينتجونها، مماالتىوالمحاصيل
الهند،ظروفمعتتشابهظروفوهى. القومىالنطاقعلىواحدواقتصادىإدارى
القرنمطلعإلىالقومىنموهاتأخرالتىالعربيةواليتهاذلكفىبما (العثمانيةوالدولة

).الغربيةالسيطرةضدوليسالتركىالحكمضدفيهاالقوميةالحركة، ووجهتالعشرين
حين، علىالغربىالتحدىمواجهةفى" كأمة "نفسهاتنظيمتعيدأنالصينتحاوللملذلك

.ذلكتحقيقفىالياباننجحت



حامدعباسرءوفمايجىعصرفىاليابانىالمجتمع

252www.RaoufAbbas.org

اليابانكانتحين، فعلىللبلدينالتاريخىالتكوينبيناإلختالفأوجهذلكإلىأضف
وتمثلها، ظلتهضمهاعلىوالحضارية، وبقدرةالثقافيةالمؤثراتإنتقاءفىبحريةتتمتع

منالكثيراليابانإقتبستفقد. العالممنولموقفهالمجتمعهامعينةبرؤيةمتمسكةالصين
كانولذلك. يابانيًاطابعًافإكتسبتالقديمبتراثهاالصينية، ومزجتهاالحضارةمظاهر
الشعببهاإمتازالتىالخاصيةتلكمعيتعارضالالغربيةالحضارةمظاهرإقتباس

.الحضارىوبنيانههويتهعلىيؤثر، والاليابانى

الطبكان): األجنبية (المنجزاتمنالكثيريستخدموناليابانيونكانغرو، فقدوال
علىاليابانيونتعودالتىالعقاقيركانت، كذلكاألصلفىصينيًاالتقليدىاليابانى

والرسمالكتابةفنونكانت، وكذلكمايجىعصرقبلمرضاهمعالجفىاستخدامها
أصولمنمستمدةبيوتهمبهااليابانيونبنىالتىالمعماريةالطرز، وحتىوالخزف

ثمومن. والحضاريةالبيئيةظروفهممعيتناسببمااليابانيينيدعلىطورتصينية، ثم
،اليابانىالمجتمعلظروفوتطويعهاوهضمهاالغربيةالحضارةمنجزاتإقتباسكان
.للصينبالنسبةالحالكانتنفسية، كماأوعقائديةأوفكريةعوائقدونهتحولالأمرًا

–طوكوجاواعصرفى –المتعلموناليابانيونكانالسياسية، فقدالنظمعلىذلكوينسحب
فيحكمهامثاليًامجتمعًاكنفوشيوسعدهاالتىالصينعنتختلفبالدهمأنيعرفون

إدارةخاللمنوليسإقطاعىنظامخاللمناإلمبراطور، وتدارجانبإلىالشوجون
، وهوبيابانيتهماإلحساسعلىذلكوساعدهم). الصينفىالحالكانتكما (مركزية
كما. القومىالبناءبمرحلةيمرأنقبلالشعوبمنشعبأىعندتوفرهمنالبدإحساس
التىالحدوديتجاوزالالنظامفىالتغييرمنمعينقدرتقبلعلىأيضًاذلكساعدهم
.الجوهرإلىيمتدتجعله

إدارةاإلمبراطور، وإقامةسلطةالباكفو، وتأكيدإلغاءفىاليابانيونأخرى، رأىوبعبارة
ويسر. تاريخهمبهاإمتازالتىالتنوعمظاهرمنجديدًابيروقراطية، مظهرًامركزية
،الصينففى: الصينفىنظيرتهاعناليابانفىالحاكمةالطبقةطبيعةإختالفذلكسبيل
عليهاقامالتىللكنفوشيةإتقانهملدرجةتبعًامناصبهمإلىالمدنيونالموظفونيصل

يضعفالفكرىإطارهأوالمجتمعببنيةتغييرأى، فإلحاقبأسرهالصينىالمجتمع



حامدعباسرءوفمايجىعصرفىاليابانىالمجتمع

253www.RaoufAbbas.org

فىأما. اإلطالقعلىبخلدهمتدرلم، بلأذهانهمعنالتغييرفكرةغابت، لذلكسلطتهم
معينةلطبقةالمولدبحكممراكزهمإلىيصلونالساموراىمنالحكامكان، فقداليابان

الفكرىتكوينهمفىدخلتالكنفوشيةأنورغم. سادتهمجانبإلىالقتالفىواالستبسال
وقضيضها،بقضهاالكنفوشيةيقبلونال، فهمالتكوينذلكجوهرتشكلالأنهاإال

منيستمدون– الوقتنفسفى –، ولكنهمقيممنبهيؤمنونمابعضمنهايستمدون
،الحديثبالمفهومالقومىالشعورمن) جوهرهفى (فريدًا، يقتربوطنيًاشعورًاالشنتوية

فىاليابانىللمجتمعاألساسيةالبنيةلتطويرتكوينهمفىاإليجابىالجانبهذافاستخدموا
.العلوىبناءهتغييرثم، ومنمايجىعصر

* * *

عصرفىاليابانىالمجتمعتطورفيهاعالجناالتىالدراسةهذهصفحاتنطوىأنوقبل
أىإلى: للقارئيعنقدأخيرسؤالأمامقليًالنتوقفأن)، يجب1912 – 1868 (مايجى
عصرفىاليابانشهدتهاالتىالتحديثبتجربةالثالثالعالمبالدتفيدأنيمكنمدى

أخرى؟!" شرقية "مجتمعاتفىالتجربةهذهتتكررأنيمكن؟ وهلمايجى

التىالثالثالعالمبالداستفادةإلمكانيةالسياسييينمناليابانيينالكتاببعضيروج
فىاليابانتجربةاقتصاديتها، منلتنميةحثًاسعيًاالتحديث"، وتسعى "إلىطريقهاتتلمس
التجربةإتخذتالرأى، فقدالكتابأولئكمشاركةإلىنميلالولكننا. مايجىعصر

أنيمكنالنموذجًايجعلها– الخاصةالتاريخيةظروفهاإلىيرجع –فريدًامسارًااليابانية
المستقلةالوطنيةالسوقتطويرمناليابانتمكنمنها: عدةلعواملنمطيًاتكرارًايتكرر

االقتصادىالنموجعلالذىبالقدرطوكوجاواعصرأواخرفى– ماحدإلى –بهاالخاصة
العالمبالدكانتحينالرأسمالية، علىالمرحلةإلىاإلنتقالسبيلويسرممكنًاالحديث
ترتبطأسواقهاكانتثممستعمرة، ومنشبهأومستعمرة – وأفريقياآسيافى –الثالث

أوًال، بماالوطنيةبسوقهاتستقلأنعليهاوكان) خاصةواإلمبريالية (العالميةبالسوق
األولية، والالموادإنتاجعلىيقتصرالذىاإلنتاجطبيعةفىتغيرمنذلكعلىيترتب
التقنىالتخلفهوةلسدوالسعىاالقتصادىالتخطيطعلىباإلعتمادإالذلكيتحقق

فى –اليابانيةالتحديثتجربةتميزعواملوأهم. مواردهاعلىوإعتمادًاالذاتيةبإمكاناتها
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تاريخيةظروففى –استطاعتاليابانأنالثالثالعالمظروفعن– مايجىعصر
سريعًااقتصاديًانموًاتحققأناستطاعتثمإمبريالية، ومنقوةإلىتتحولأن– معينة
كوريانيرها، وخاصةتحتوقعتالتىاآلسيويةالبالدثرواتمننهبتهمابفضل

بالدقهرتها، أماالتىالشعوبمواردعلىنموهافىتعتمداليابانكانت، وبذلكوالصين
لهتعرضتلماطبيعيةنتيجةتخلفهاوكاناإلمبريالىللنهبعرضةفكانتالثالثالعالم

شعوببهتفيدنموذجًااليابانفىالتحديثتجربةتعدالهنااقتصادى، ومناستنزافمن
.بهيحتذىمثًالمنه، وتتخذالثالثالعالم



حامدعباسرءوفمايجىعصرفىاليابانىالمجتمع

255www.RaoufAbbas.org

الكتابمالحق
وساتسوماتشوشوتحالف - 1

SakamotoريوماتووساكامإلىKatsura Kogoro223كوجورواركاتسومنرسالة

Ryoma1866مارسمن9فى

قراءتهابعدأنكممنوواثقتمامًامتأكدوأنا – المتواضعة – الرسالةبهذهإليكمأبعث
.ثغراتهابسدكفيًالتراهماإليهامنها، وتضيفمقصدىعلىتقفبعناية، سوف

..العزيزسيدى

لقائنابعدبسرعةنفترقأنعليناكانألنهبكمإلتقيتأنمنذبالىشغللقد. بخيرلعلكم
دتكماولكن. بخلدىيدورماببعضإالإليكمأفضىأنبوسعىيكناألخير، ولم

.العاصمةإلى) فجأة (قدومكمكانحتىأخرىمرةبكمإلتقائىعدمإحتمالمنأخشى
)Komatsu (Tatewakiكوماتسوإلىجيدًانقًالأفكاركمأنقلأنالمناسبة، استطعتوبهذه

وقد. المستقبلإحتماالتعلىتفصيليًامنهماأتعرف، وأن)Saigo (Takamoriوسايجو
.سادتىبيتعنوبالنيابةوشعبهااإلمبراطوريةعنبالنيابةكثيرًاسمعتمماتأثرت
اإلمبراطورىالعدالةقانونإلمبراطوريتنا، وينشر– المستقبلفى – الحظيبتسموعندما
جميعتألقهاويخطفاإلمبراطوريةعظمةوعمقها، ستتألقالبالدأقصىعلىجناحه

، إذاحالأية، وعلىبالتفصيلاألمورلكمسأوضحأبدًاذلكننسىالاألبصار، وحتى
أمامويضعنازوالإلىينتهىقداآلنيجرىما، فإنالبأسذوىالشبابإلىهذاتسرب

.الناحيةهذهمنللقلقمدعاة، فالالحرصشديدكبرى، ولكنىمشكلة

أقطابإليهتوصلالذىاإلتفاقبنودالوثيقةعنوتكشفKido Takayoshiتاكايوشىكيدوبإسم – بعدفيما – عرف223
الطرفانإتخذهاالتىاإلمبراطورى، والترتيباتالبالطإلىالسلطةوإعادةالشوجونيةعلىللقضاءوتشوشوساتسوما
.الفشلحالةفىالعقابطائلةتحتالوقوعالخطة، وتجنبنجاحلضمانالبالدمعللتنسيق
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باسترداديتعلقذلككانلماوسايجو)، ولكنكاماتسو (معهماحديثنافحوىفهمتلقد
الحديثدارالتىالنقاطأعددسوففإننى– الخطورةبالغأمروهو – لسلطتهاإلمبراطور

.حولها

الجد،ساعةتحينحيناإلمبراطوريةعلىخطورتهالهابمسائليتعلقاآلنأكتبهوما
وأمكنبعيدمدىإلىاألمورتتطورلمإذا، حتىللمستقبلتحسبًاكتابةأسجلهأنوأود

كانولو) هناأكتبهوماحينهفىذكرمابين (ختالفاأوجهثمةكانفإذا. سلمًاتسويتها
ظروفكمتسمحوقتماإلىالرسالةهذهتعيدواثمتصححوهأنضئيًال، أرجوكمإختالفًا
.بذلك

):األولى (النقطة

كيوتو)،إلى (جندىألفىمنبجيشفورًانبعث) الباكفومع (الحربنشوبحالةفى
مدينتىبذلكلنؤمنأوساكافىجندىألفنحوبكيوتو، ونضعالمرابطبالجيشليلحق
.وأوساكاكيوتو
):الثانية (النقطة

توًا،اإلمبراطورىالبالطالباكفو)، نخطرعلى (إنتصارناإحتمالاألفقفىيلوحعندما
.تأكيدبكلالبالطبتأييدسنحظىالحالةهذهوفى

):الثالثة (النقطة

نصفخاللنسحقلنأننامننتأكدأنمن، البدالحربنخسرسوفأننابدالوحتى
ضد (مناصرتنافرصةاإلمبراطورىللبالطذلكيتيحولسوف. كاملعامأوعام

).الباكفو
):الرابعة (النقطة

التوصلدون.. ايدو (الشرقإلىالباكفوجيشإنسحابحالةفىفورًاالبالطإخطاريجب
الفور، حتىعلى– تأكيدبكل – اإلمبراطورىالبالطسيؤيدناللنزاع)، عندئذتسويةإلى

.البريئةجريمتناعنالباكفوتعفو
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):الخامسة (النقطة

نهايةإلىنصلحتىنقاتلكيوتو)، فإننا (الوسطىالمنطقةإلىبجيوشنانرسلعندما
البالطلواءتحتتعملوكوواناوأيزوهيتوتسباشى) مقاطعاتجيوش (ظلتحاسمة، إذا

.المفاوضاتطريقوتعترض– اآلنالحالهىكما– 
):السادسة (النقطة

نتعاونأن) وساتسوماتشوشو (الباكفو)، علينامن (البريئةجريمتناعنالعفوصدورعند
يتوقفأنيجبالحدثاإلمبراطورية، فمهماأجلمنجهدًاندخروأالوروحًاقلبًا

اإلمبراطورية، وإعالءأجلمن) اإلمبراطورسلطة (الستعادةواألرواحالقلوبنضال
.اإلمبرطورىالبالطشأن

وكما. جوهريةنقاطبإعتبارهاعينىنصبالذكرسالفةالستالنقاط، أضعناحيتىومن
البد، ولكنبالمستقبلتتصلقضية) الباكفوضد (حربشنمسألة، فإنقبلمنأشرت

بالنسبةخطيرةمسألةكانتحولها، طالما) وساتسوماتشوشوبين (اإلتفاقيتمأن
تذهبالمضنيةجهودهاحولها، فإن) الطرفينبين (خالفاتقامتإذالإلمبراطورية، أما

النظرأمعنتوقد. جيدًاهذا) كالنا (يتذكرأن، وأودالتاريخفىذكرلهايكونهباء، ولن
الحيطة، فإذابابمنخاصةإليكمبهاأبعثوهأنذا، تركتكمأنبعدالسابقةالنقاطفى

تقومواأنمخلصًاإليكمقراءتها، أتوسلبعدالنقاطتلكفىالصوابيجانبهمارأيتم
ماتكتبواأنأرجوالمتنتصحيحالصعبمنكانمناسبًا، وإذاترونهبماإعوجاجها

.يناسبكمالذىالوقتفىإلىوتعيدونهالخطاببظهرتصحيحهترون
:أخيرةنقطة

الفرصةأضعناالخطة، إذعظمةبلغتفرصة، فمهماأىنضيع، أالبمكاناألهميةمن
وهناك. بالغًاضررًا– العكسعلى –ذلكيسبب، وقدالفرصآلالفقيمةالمالئمة، فال

أهليدفىألعوبةفأصبحواذهبيةفرصًاضيعواالذينالرجالألولئكاألمثلةمنالعديد
أشدالحرصلكميتوفرأنأدعوكم، لذلكأعلىإلىإنحدارهناكأنأظنوال. السوء
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سوفعنها، وأنناحدثتمونىالتىالذهبيةاإلمبراطوريةفرصةتضيعال، حتىالحرص
.اإلمبراطورسلطةاسترداددعائمنضع

1866مارس9) توقيع(

):يلىاألحمر، مابالمدادالرسالةظهرعلىكاموتوساكتب(

،ومعىوسايجوكوماتسومعناقشتهعماتختلفالبخطابكوردتالتىالستالنقاط
.المستقبلفىأبدًايحدثلن) اإلختالف (هذامنشيئًاأنالربويشهد

1866مارس21

ريوماساكاموتو

:المصدر

Meiji Japan Through Contemporary Sources، vol II، PP. 61 – 4.
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الشوجونيةسقوط - 2
يوشينويوطوكوجاواالشوجوناستقالةخطاب

)1867نوفمبر3(

":الديباجةبعد"

يدمنإنتقلتالسلطةأنإلىاإلمبراطوريةلهاتعرضتالتىالعديدةالتغيراتتشير
فىنشبتالتىاألهليةللحروبنتيجةالدولة، وأنهوزراءأيدىإلىاإلمبراطورىالبالط
السلطة)، وقعت1159 – 1160 (Heijiوهايجى) Hogen) 1156 – 1159هوجنعهدى

نالهمماأكثرالبالطوتقديرثقةسلفنانالوقد). الساموراى (العسكريينيدفىاإلدارية
أشغلأننىورغم. الزمانمنقرنينعلىيزيدلما) منصبهفى (ذريته، وخلفتهسابقوه

بكل –، وأعترفالصوابعنبعيدةاإلداريةالسلطةممارسات، فإنالمنصبنفس
ولما. كفايتىونقصتصرفىسوءإلىترجعالمرضيةغيرالحاليةاألحوالأن– خجل
التاملإلنهيارمعرضةاإلمبراطوريةأركان، فإنيومبعديومًايزداداألجنبىالتدخلكان
تغيرت، إذاحالأيةوعلى. المركزيةالسلطةلتوجيهتخضعحكومةالسلطةتتوللمما

أديرتاإلمبراطورى، وإذاالبالطإلىاإلداريةالسلطةالقديمة، وأعيدتاألوضاع
نالتمسموعًا، وإذااإلمبراطورىالقرار، وكانواسعنطاقعلىالوطنيةالمصالح

بمكانتهااإلحتفاظعلىقادرةتصبحاإلمبراطوريةجميعًا، فإنالناستأييداإلمبراطورية
.الدنياأممبينكرامتهاعلىوالحفاظ

واجبىأنتحفظ، إالدونبآرائهميدلواأناإلقطاعسادةلجميعسمحتأننىورغم
.البالدهذهعلىسلطتىعنبالتنازلالمثلضربإلىيدعونىالسامى

)توقيع(

:المصدر
Japanese Government Documents، PP. 1 – 2.



حامدعباسرءوفمايجىعصرفىاليابانىالمجتمع

260www.RaoufAbbas.org

مايجىحكومةتأسيس - 3
اإلمبراطوريةالسلطةاستردادبإعالناإلمبراطورىالمرسوم

)1868يناير3(

":الديباجةبعد"

منذ) للشوجونات (فوضناهاالتىاإلداريةالسلطةنستردأنيوشينوبوطوكوجاواسألنا
224الثورعامومنذ. طلبهقبلنا، وقدالشوجونمنصبمناالستقالةفىبعيد، ورغبزمن

نحوماعلىكثيرًاالراحلاإلمبراطوربهاجسيمة، شغلألخطارالبالدتعرضت) 1853(
الوطنية،الكرامةتحقيقبغرضالسياسيةالسلطةاستعادةاآلنقررناوقد. معروفهو

،والشوجونKampakuوالكامباكوSesshoالسشومناصبتلغىفصاعدًااآلنومن
، علىSanyoوالسانيوGijoوالجيجوSosaiالصوساىهى) جديدة (مناصبثالثوتقام

كليقرروسوف. الثالثةالمناصبهذهيشغلونمنخاللمناإلداريةالشئونتعالجأن
بينأووالعسكريينالمدنيينالموظفينبينتمييز، دونالشعبمعالمعقولبالتعاونشئ

.الشعبوعامةالنبالء

، علىسعادتهاإلمبراطوريةشعبشاركالذىاإلمبراطورالجاللةصاحبإلرادةوتحقيقًا
بالدهلخدمةأمدها، ويسعىطالالتىالذميمةالتعطلعادةمنيتخلصأنشخصكل

.وإخالصبوالء

اإلمبراطورىالبالطبينباإلتصالتختصكانتالتىالمناصبجميعتلغى1.
).المناصبهذهعددت (والباكفو

، وتخضعشمسى – قمرىتقويموهو1872عامحتى) 604 (السابعالقرنمنذالصينىالتقويماليابانيونإتخذ224
الفأر،: أعوام– التوالىعلى -تضمالدورةهذهوالقمرالشمسلمنازلتبعاًعشريةإثنىلدورةالتقويملهذاوفقاًالسنوات

كلعشريةاإلثنىالدورةوتتجدد. ، الخنزير، الكلب، العنزة، القرد، الديك، الحصان، األفعى، التنينالثور، النمر، األرنب
:راجعالتفاصيلمنللمزيد. عاما12ً

Papinot, E.: Historical and Geographical Dictionary of Japan, pp. 836 – 37.
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:الكبرىالثالثةالمناصبفىيعين2.
).البالطرئيس (الصوصاى

).البالطمجلسعضو (الجيجو
).المستشارون (السانيو

).المناصببتلكعينوامنأسماءالنصتضمن(

.المناسبالوقتفىاألخرىوالوزاراتDajokanالدولةمجلسيشكل3.

السشومنصبيلغىآلخر، ولكنوقتمناإلمبراطورىالبالطمراسمتعدل4.
Sesshoأوًالوتوابعه.

كلوعلىأوًالالعامبالرأىاإلتصالقنواتالقديمة، وتفتحالقبيحةالعاداتتلغى5.
).االجتماعية (مكانتهكانتمهماتردددونبرأيهيدلىأنشخص

المتقدمينفعلى) الوظائفلشغل (األكفاءالرجالإلىماسةالحاجةكانتولما
.أسمائهميعلنواأن) للوظائف(

يجمعوناألغنياءوأخذجنونيًاإرتفاعًا– أخيرًا –إرتفعتقداألسعاركانتلما6.
سوءإلىيرجعذلكأنالحياة)، ورغم (مصاعبالفقراءيواجهبينماالثروات

سلطتهاستردوقداإلمبراطوريةالجاللةصاحبالسابقة)، فإن (الحكومةإدارة
أناألحوالهذهإلصالحإقتراحاتلديهمنبالغًا، وعلىإهتمامًااألمرهذايولى
.بهايتقدم

أى (كانتوإقليمإلىذهبتالتىKazu-no-miyaميانوكازواألميرةفورًاتستدعى7.
اإلمبراطورمنبترتيب) ايموتشىطوكوجاوا (الراحلالشوجونمنلتتزوج) ايدو

إلىذلكتحول، ثماألجانبطردسياسةبتطبيقالباكفوتقومأنبشرطالراحل
أحديرسلوسوف. السيئةالنواياذووالموظفوندبرها) الباكفوجانبمن (مؤامرة
.كيوتوإلىاألميرةحابطألصالبالطنبالء
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.واحدمرسومفىجميعها، وتعلنأعالهالمذكورةالموادتعتمد

هيتوميتسو

العظمىاليابانخاتم

:المصدر

Meiji Japan Through Contemporary Sources، vol II، pp. 66 – 8.
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اإلقطاعإلغاء - 4
السجالتإعادةإقتراح) أ(
)1869مارس2(

تكونأنضرورة، ويقترحونوالتبجيلباإلجاللجاللتكمبمخاطبةيغامرونخدمكمإن
أسالفقامومنذمصونةتظلأنيجبواحدةعامةواحدة، وسلطةمركزيةحكومةهناك

مرعلىاألباطرةخطينقطعحكومتها، لمأسسووضعواالبالدهذهبإيجادجاللتكم
لإلمبراطورملكًاكانرضاألإتساعوعلىالرحبةالسماءإمتدادعلىشئالعصور، وكل

التىالوحيدةوالسلطة". الواحدةالمركزيةبالحكومة "نعنيهما، وهذالجاللتهخاضعًاوكان
منلهممابفضلالناسعلىلسلطتهم) النبالء (فرضتجعلالتىوالحرمانالعطاءتملك

،عليهموتسيطربالناستستبد، أوهواهموفقاضىاألربمساحاتالتصرف، أوأرض
".الواحدةالعامةبالسلطة "نعنيهما، وهذابمكانالصعوبةمن

الحكمشئوناألباطرة، ووجهاألساسهذاعلىالبالديديراإلمبراطورىالبالطوكان
باالستقراراألمةتمتعذلكعلىوالحقيقية، وترتباإلسميةالسلطةلتحمتا، فبأنفسهم
اإلمبراطورسلطةوأصبحت– الوسطىالعصورمنذ –تراختاإلدارةولكن. والرضا

الواحدةالحكوماتالسلطة، وتعاقبتأجلمنيتحاربونالرجالاأليدى، فجميعفىلعبة
وفقوالناسباألرضتصرفوارجالبأيدىالبالدنصفأصبحاألخرى، حتىتلو

كانولما. العنفوحوادثالعلنيةالصراعاتإلى– النهايةفى – األمر، ووصلهواهم
.الموقفعلىالسيطرةعنعجزفعالة، فقدحكوميةأداةيملكالاإلمبراطورىالبالط
الفرصة،هذه– معينبمبدأيدينونالالذين –النفوذأصحابإنتهز، مكانكلوفى

.للقوىطعامًاالضعيفالشخصية، وأصبحمصالحهمرعايةعلىيعملونوراحوا

أولئكجمعإقليمًا، بينماعشرخمسةأوعشرأربعةعلىأيديهماألقوياءالنبالءووضع
ستةأوخمسةإلىعددهايصلاإلقطاعيينأفصالهممنجيوشًانفوذًاأقلكانواالذين
بالتراضىالعسكريينعلىوالناساألراضىبتوزيعبالباكفويسمىكانما، وقامتآالف
اإلمبراطورىالبالطوأخيرًا، فقد. نفوذهمإتسعالوسيلةمناسبًا، وبهذهذلكرأتكلما
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االستبدادذلكستمراو. الباكفوإرادةعلىكليًاإعتمادًايعتمدوأصبحالحقيقيةالسلطة
والعبادالبالدضدالعنفسياسةإتبعتالفترةتلك، وخاللقرونخمسةمدىعلىالمطلق

نتيجةممكنًاالمظالمتلكوقوعاإلمبراطور، وكانلسلطةبالخضوعالتظاهرستارتحت
بينتقومأنيجبالتىللعالقةالعاموبالمفهومللحاكمالرعيةوالءبواجبالناسإيمان
.وأدنياؤهمالقومعلية

حقيقيةفرصة، وهذهبنفسهالحكومةاإلمبراطور، يديرالسلطة، وأصبحاستردادتمواآلن
.النظاميوضعأوًال، ثمالمبدأيعلنأنيجبالفعلية، ولذلكبالسلطةاإلسميةالسلطةلربط

تضعالقديمةوالعائالتالعشائرالسلطة، كانتإلىطوكوجاواعشيرةوصلتوعندما
وإحتفلواالظهورفىالجديدةالعائالتمنالكثيرالبالد، وأخذمساحةنصفعلىيدها

األرضعلىحصلواقدكانواإذاعماالنظربعضاآلنحتىورعاياهمبأراضيهم
األراضىهذهعلىحصلواأسالفهمأنال، وقيلأماإلمبراطورىالبالطمنوالرعايا

العسكريةالقواتأسالفهمكونالذينأولئكعنيختلفونهل، ولكنالسالحبقوة
كنوز، ووقعوامنعليهتحتوىماعلىأيديهمووضعوااإلمبراطوريةالمخازنوإختلسوا

المخازنعلىاستولوامننا؟ إبتكارهممنبطرقنفذوهاالتىالموتعقوبة
استولواالذينأولئكإلىيتسربلمالشك، ولكنباللصوصعادةيوصفوناإلمبراطورية

.والصوابالخطأبيننخلطأنبمكانالبشاعةومن. والعبادالبالدعلى

أنيجبالحكومةأشكالمنجديدشكللتأسيس– اآلن –محاوالتهناككانتولما
فاألراضى. واحدةعامةولسطةواحدةمركزيةبحكومةاإلحتفاظإلىاإلهتمامينصرف

رعاياهميحكمونهمالذيناإلمبراطور، والناسأراضىهىخدمكمعليهايعيشالتى
.لخدمكمملكذاكأوهذا، فليسجاللته

،جاللتكمإلىالسكانسجالتإعادةتقبلواأن– تبجيلبكل –خدمكم، يسألكملذلكوتبعًا
،يمنحأنيجبمامناسبًا، فيمنحيراهبمااألمريتولىأناإلمبراطورىالبالطويسألون

الالزمةاإلمبراطوريةالمراسيمإصدارجاللتكممنويلتمسون. يمنعأنيجبماويمنع
.مالئمةترونهاالتىالتغييراتمقاطعة، وإجراءكلوسكانأراضىفىللتصرف
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المتعلقةتلكحتىالعسكريةوالنظمواألوامرالقوانينكلتصدرأن– أيضًا – ويرجون
.واحدةسلطةبمعرفةالبالدشئونكلإقراريتمحتىاإلمبراطورىالبالطعنبالزى
.األجنبيةالدولمعالمساواةقدمعلىالبالدهذهوتصبحبالفعلاإلسميتحدوبذلك

ماوهواإلمبراطورىالبالطتواجهالتىالحرجةالظروفهذهمسئوليةخدمكمويشارك
.جاللتكمرعايةموضعلتكونالمتواضعةاآلراءهذهرفعإلىدفعهم

توقيعات
تشوشودايميومورى

ساتسومادايميوشيمازو
هيجودايميونابيشيما

طوسادايميويامانوشى

:المصدر
Japanese Government Documents, pp. 32 – 3.
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المقاطعاتبإلغاءإمبراطورىمرسوم) ب(
)1871أغسطس29(

"..الديباجةبعد"

يجب– اآلنالحالهىكما – جذريةإصالحاتفيهتجرىالذىالوقتفىأنهنرىنحن
عن (واالستقرارالحمايةنبذلأنأردناحقيقة، إذاإلىونحولهالكلماتماتعنيهنطبقأن

يجبالبالدحكومةاألجنبية، فإنالدولمعنتساوىلشعبنا، وأن) اإلصالحاتهذهطريق
.واحدةسلطةيدفىتتركزأن

وأعادتالمقاطعاتبعضقدمتهاالتىالمقترحاتعلىموافقتنامنحناسنواتبضعومنذ
حكامًا) المقاطعاتتلكسادة (المقاطعات)، وعيناتلكفى (السكانسجالتبمقتضاهاإلينا

.المقاطعةإدارةمنهمكليتولىمرةألولالمقاطعاتأمورلتصريف

حاالتهناك، كانتالزمانمنقرونبضعةالقديمالنظامممارسةالستمرارنظرًاولكن
نمنحأن) الظروفهذهظلفى (نستطيع، فكيفاألفعالمرتبةإلىاألقوالفيهاترقلم

المساواة؟قدمعلىاألجنبيةاألمممعنقفأننستطيع، وكيفللناسواالستقرارالحماية

بهدفمحافظاتإلىوتحويلهاالمقاطعاتإلغاءاآلن، قررنااألحواللتلكأسفناومع
الالتىاألقوالداءمن، والتخلصالمناسباألداءالحكومى)، وتحقيق (اإلنفاقضغط

).للسلطة (متعددةمراكزإلىاالستنادعلةمنالحكومةبراء، والاألفعالتطابق

.قلوبهماهإرادتنا، ويدخلونإلى) البالط (المجلسأعضاءخدمنافليستمع

العظمىاليابانخاتم

:المصدر
Japanese Government Documents
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الدستورىالحكم - 5
نيابىمجلسبإقامةوعدالذىاإلمبراطورىالمرسوم) أ(
)1881أكتوبر12(

عامًا، ونمارس2500علىيزيدلماأجدادناعليهسجلالذىالعرشعلىالمتربعنحن
منذ –العزمأسالفنا، عقدنامنإليناإنتقلتالتىالسلطةحقوقمنلنابإسمنا، وبماالحكم
يهتدىقاعدةبهالدستورى، نضعالحكمأنماطمننمطًاتدريجيًانقيمأنعلى– بعيدزمن
.حكمهمفىخلفاؤنابها

مجلس) 1875 (عهدنامنالثامنالعامفىإهتمامنا، أسسناموضعاألمرهذاكانولما
دعائمبذلكالمحلية، فوضعناالمجالس) 1875 (عشرالحادىالعامفى، وأقمناالشيوخ

تحقيقعلىبتصميمنارعاياناأعمالناتقنعأنننشدها، ويجبالتىالتدريجيةاإلصالحات
.البدايةمنذالغايةهذه

أنيمكنالالعادىغيرالمفاجئالتغيرآلخر، ولكنبلدمنتختلفالحكوماتنظمإن
، ونحنسمائهمعلياءمنأعمالنايرقبونأسالفناوإن. جسيمةأضرارًايخلفأندونيتم

والمجد) ورثناهاالتى (والمبادئيتفقبماالساميةبواجباتناللقيامأمامهمبمسئوليتنانعترف
.لناخلفوهالذى

)1890 (عهدنامنوالعشرينالثالثالعامفىنيابيًامجلسًاننشئسوفأنناهنانعلنلذلك
إلنجازاإلعدادأمانةالمخلصينرعاياناالمعلنة، ونحملإلرادتناتحقيقًاالنوابفيهيجمع
.الغايةهذه

بذك، ونصدرالنيابىالمجلسودستوراإلمبراطوريةالصالحياتحدودنقرروسوف
.المحددالوقتفىمرسومًا

الفكرمعهتوفرإذاإاليدومالالتقدم، ولكنالسريعالتقدمينشدشعبناأنيقينعلىوإننا
منأنيعلمواإرادتنا، وأنيعواأن– وأدناهمأرفعهم –رعايانانحذروالتبصر، ونحن
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يشملهمسوفلإلضطرابإمبراطوريتناأمنويعرضونالعنيفالمفاجئللتغييريروجون
.غضبنا

.لرعاياناهذانعلنونحن

اإلمبراطورجاللةخاتم

:المصدر
Meiji Japan Through Contemporary Sources, vol II, pp. 69 – 71.
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الدستوربإعالناإلمبراطورىالمرسوم) ب(
)1889فبراير11(

العصورمنالحلقاتمتصلةسلسلةفىأسالفناأمجادبفضلالعرشإعتليناقدكنالما
لرعاياناوالفكريةالخلقيةالسجاياوتطويرالرفاهيةتحقيقفىلرغبتنااألزلية، ونظرًا

رخاءعلىالحفاظفىأسالفنا، وأملناوعنايةبرعايةحظواالذينالمحبوبين
تنفيذًاللدولةاألساسىالقانونهنانعلنوتأييدهشعبنارغبةمعإمبراطوريتنا، وتمشيًا

منعشرالرابعةالسنةمنالعاشرالشهرمنعشرالثانىاليومفىالصادرلمرسومنا
خلفاؤناتلزمالتىالدرجةإلىحكمنافىبهانهتدىالتىالمبادئيحددالذىعهدنا، 
.األبدإلىوخلفائهمرعايانا، وكذلكبإتباعه

نحننعتزموالخلفائناإلىأسالفناعنورثناهاالتىالدولةفىالسيادةحقوقننقلوسوف
لشعبنانمنحهالذىالدستورعليهينصلماوفقًاالمستقبلفىعنهانتخلىأنهموال
).المرسومهذابموجب(

لرعايانانضمنشعبنا، وأنبهايتمتعالتىالملكيةحقوقونحمىنحترمأننااآلنونعلن
.والقانونالحالىالدستورظلفىالحقوقبنفسالتمتع

عهدنا،منوالعشرينالثالثالعامفىمرةألولاإلمبراطورىالدايتيشكلوسوف
.الدستوربهذاالعملتاريخإفتتاحهويحدد

أونحنالدستور، سنأخذهذاموادمنأىتعديل– المستقبلفى –ضروريًايصبحوعندما
عليهليقترعنفسهاإلمبراطورىالدايتإلىالتعديلمشروعالمبادرة، ونقدمبزمامخلفاؤنا

إلدخالالسبيلاهذغيرإتباعرعاياناأولخلفائنايجوز، والالحالىبالدستوروردلماوفقًا
).الدستورعلى (التعديل

الحاليينرعايانا، وعلىالحالىالدستورتنفيذمسئولية– عنانيابة –دولتناوزراءويتحمل
.اآلبدينأبدإلىالحالىللدستورالوالءواجبوذريتهم

اإلمبراطورجاللةخاتم
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:المصدر
The Meiji Japan Through Contemporary Sources, vol I, pp. 93 – 94.
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