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عــرض كتــاب "نهضــة اليابــان يف عهــد امليجــي مــن
" إســامي- منظــور عريب
The Revival of Japan in the Meiji Period
from an Arab-Islamic Perspective: A Reading
 والتي ســاهمت مســاهمة كبرية يف صوغ،تتنــاول هــذه املراجعة عرص النهضة اليابانية املعروفة باســم نهضة ميجي

 من خالل مراجعــة كتاب أحمد املــكاوي الذي عمل عىل، وتأســيس دولــة حديثة عىل جميع املســتويات،اليابــان الحديث
تغطية العديد من الوقائع والحوادث والقضايا التي كانت مثار نقاش واهتامم العديد من الباحثني املنتمني إىل املنظومة

 من خالل تنبههم، والذين تعاطوا مع نهضة اليابان االقتصادية واالجتامعية وحتى الثقافية،الحضارية العربية واإلســامية
 ومن هــؤالء نجد محمد بريم،إىل الصعــود القــوي لليابــان يف مضامر الرقي قبل انتصارها عىل روســيا بســنوات طويلة
.الخامس الذي يع ّد أول مؤلّف عريب تط ّرق بنوع من التفصيل إىل اليابان بصفتها قط ًرا يخطو خطوات نحو التقدم والقوة

 ومحمد رشــيد رضــا انطالقًا من مجلته "املنــار" التي حاولت التنويــه باإلمرباطور الياباين،فقــد تناول محمد بريم الخامس

.والثناء عىل دوره يف النهضة اليابانية والوقوف بندية إزاء القوى الغربية

كام تطرقت املراجعة إىل موضوع إسالم اليابان الذي يراه املؤلف مجرد وهم ارتبط االعتقاد به باالنتامء املشرتك للعامل

 ســواء من خالل رحلة عيل، وما ميكن أن يرتتب عليه من امتيازات يف العالقات بني الجانبني،اإلســامي واليابان إىل الرشق
،بن أحمد الجرجاوي التي مل تكن موفقة يف تحقيق أهدافها التي رســمت لها ومن بينها نرش الدعوة اإلســامية باليابان

.1910 و1908 أو مع املصلح واملجدد التتاري عبد الرشيد إبراهيم الذي قام برحلته األوىل إىل هذا البلد بني عامي

Al- Arabawi offers a reading of Ahmed Al-Makkawi's book on the Meiji Restoration, an era which paved the
way for the formation of the modern Japanese state. The Revival of Japan in the Meiji Period covers critical
events and issues of interest to many researchers from an Arab-Islamic civilizational perspective, which deal with
Japan's economic, social, and even cultural revival. This interest generated among scholars who were alert to the
rise of Japanese power, years before its 1905 victory over Russia, and among whom were Mohammed Bayram
Al-Khamis, the first Arab writer to examine Japan as a rising power, and Mohammed Rashid Rida, who, in his
magazine Al Manar praised the Japanese Emperor for his role in Japanese revival, and his quest to be an equal
with Western powers. This reading considers the subject of Islam in Japan and makes reference to the travels
of Ali bin Ahmed al-Jarjawi, who failed in his mission of Islamic proselytization in Japan, and to the Tartar
reformist and innovator Abdel Rashid Ibrahim, who made his first visit to Japan between 1908 and 1910. From
an academic perspective, the author recognizes the existence of a time gap between the Arab Near East and the
Maghreb in their approaches to the Japanese revival. He notes the precedence and superiority in the academic
studies from the Near East, and finds the Maghreb a latecomer to interest in the Japanese experience.

. املغرب، وزارة الرتبية الوطنية،أستاذ

191

*

العدد 2

متوز  /يوليو 2015

املؤلف :أحمد املكاوي.

عنوان الكتاب :نهضة اليابان يف عهد امليجي من منظور عريب  -إسالمي.
النارش :دار مفاتيح العلوم ،املغرب.
سنة النرش.2013 :
عدد الصفحات 186 :صفحة من القطع املتوسط.

لقد كانت نهضة اليابان املرتبطة بعهد االستنارة والتنوير محط إعجاب عريب – إسالمي ،دعا الكثري من املفكرين واملثقفني العرب

إىل احتذائها وجعلها قدوة حديثة ملواجهة الغرب القوي واملتقدم عىل العديد من األصعدة .وقد م ّثلت قدرة اليابان عىل تحقيق النرص عىل

أن
روسيا القيرصية يف حرب  ،1905 - 1904منطلقًا لحوادث تطور واضح ومتميز يف املنطقة التي تنتمي إليها ويف تاريخها الحديث .كما ّ
سببا يف خروج العديد من التفسريات والتحليالت وتجليها بخصوص تقدم هذه الدولة يف رسعة مذهلة ،فاستمر االنبهار بها
ذلك كان ً
تميز شعب اليابان يف النهوض من هزيمة ساحقة
خالل مرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانية ،خاصة عندما ينظر املرء إىل اإلرادة التي ّ

وتدمري عظيم ،تعرضت لهما اليابان خالل الحرب العاملية الثانية ،وإىل القدرة عىل تجاوز األزمة والخطر وتحقيق االستقرار واالزدهار
والنهضة يف زمن قصري .ويف هذا اإلطار يتنزل كتاب أحمد املكاوي نهضة اليابان يف عهد امليجي من منظور عريب إسالمي الصادر يف

 ،2013والذي يحاول من خالله اإلجابة عن استفهامات كثرية من أهمها :ما هي تجليات اإلعجاب باليابان قبل انتصارها عىل روسيا؟
وكيف تفاعلت األدبيات العربية اإلسالمية املجايلة لعهد ميجي مع االنتصار الياباين؟ وهل تمكن الك ّتاب واملفكرون العرب واملسلمون

املجايلون لنهضة ميجي من استيعاب رشوطها؟

التفاعل مع نهضة ميجي
يستحرض أحمد املكاوي يف هذا املجال بعض الك ّتاب والصحفيني املنتمني إىل املنظومة الحضارية العربية  -اإلسالمية ،والذين

تنبهوا إىل الصعود القوي لليابان يف مضمار الرقي قبل انتصارها عىل روسيا بسنوات طويلة ،ومن هؤالء نجد محمد بريم الخامس الذي
قطرا يخطو خطوات نحو التقدم والقوة .فقد تناول محمد بريم الخامس
ّ
يعد أول مؤ ّلف عريب تطرق بنوع من التفصيل إىل اليابان بصفته ً
نهضة اليابان عند تعريفه بعدة أقطار من مختلف القارات ضمن مؤ ّلفه الجغرايف  -التاريخي "صفوة االعتبار بمستودع األمصار
واألقطار" ،يف الفصل التاسع عرش من املجلد األول من هذا املؤ َّلف.
أن التغري الحاصل يف اليابان ،قد جاء من داخل األرسة الحاكمة ولم يذكر ثورة ميجي ،فهو يرى
ويشدد محمد بريم الخامس عىل ّ

أن هناك عاملني وراء االقتداء بالغرب الذي دعا إليه الحاكم الياباين ،وهما الوعي بواقع اليابان املتسم بالضعف والتخلف من جهة،
ّ
إيجابيا مع
واإلعجاب بأوروبا ومنجزاتها من جهة ثانية .فقد كان اإلجراء األول الذي قام به الحاكم هو "اختبار مدى تفاعل اليابانيني
ً
التغيري ،هو الزي ،إذ أوعز إىل املوظفني ورجال السلطة بارتداء اللباس عىل النمط األورويب ،وبما أنه لم يحصل اعرتاض عىل ذلك بل
فإن امليكادو بدل زيه كذلكً ،
حاليا ،تكسري الحاجز
استحسانّ ،
دليل عىل النجاح يف أول اختبار ،وهذا ما يمكن نعته بالتغيري املتواتر ً

النفيس" (ص .)10

أن الحاكم الياباين بعد أن نجح يف أول خطوة أقدم عليها رغم بساطتها ،فقد كانت مقدمة لسلسلة من اإلجراءات التي
يذكر املؤ ّلف ّ

همت قطاعات مختلفة من الحياة كالتعليم،
ّ
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إن محمد بريم
والتجنيد ،واالقتصاد ،والتجهيزات والبنى التحتية ،واستقدام األطر األجنبية ،وإيفاد البعثات الدبلوماسية  ..إلخ ،إذ ّ
أن أي عملية إصالح أو
الخامس لم
تمت دفعة واحدة وبكيفية تكاملية ،بمعنى ّ
معينة ،ألنها ّ
ْ
"يقم بإخضاع هذه اإلجراءات لرتاتبية ّ

معي كانت تسند بإجراء مماثل يف قطاع آخر" (ص .)11
تحديث قطاع ّ

أن محمد بريم الخامس قد أسس رؤية سادت يف الكتابات العربية اإلسالمية بشأن نهضة اليابان ،وهي
يرى أحمد املكاوي ّ

النظرة العجائبية  -االنبهارية التي تجد ما يماثلها يف سائر األدبيات العربية بل والدراسات األكاديمية إىل الوقت الراهن .فقد أسس هذا
الخطاب ثالثة ثوابت ظلت مهيمنة يف األدبيات العربية اإلسالمية ،وهي التعجب واالنبهار ،والطفرة والتقدم الرسيع ،والتغيري من أعىل

بأن اليابان كانت غنية
لكن الكاتب ير ّد عىل محمد بريم الخامس بمالحظات حول ما أورده هذا األخري يف مؤلفهّ ،
أي التغيري الفوقيّ .

دوما من نقص فظيع يف املواد الطاقية واألولية ،أو حديثه عن ملك اليابان ،والصحيح هو اإلمرباطور أو
باملعادن ،بينما هي كانت تعاين ً

أن محمد بريم قد استعان بمصطلحات من الحقل املعريف العريب اإلسالمي .كما أنه ّإبان تغطيته التدخل األجنبي يف
امليكادو،
موضحا ّ
ً
قرسا.
اليابان لم ْ
يرش إىل الواليات املتحدة األمريكيةً ،
علما أنها هي التي فتحت اليابان ً

ّ
واملجلت التي واكبت أخبار اليابان ونهضته منذ التأسيس ،مثل مجلة املنار ملحمد رشيد رضا ،إذ
أيضا بعض الصحف
يذكر املؤ ّلف ً

عملت عىل التنويه باإلمرباطور الياباين والثناء عىل دوره يف النهضة اليابانية والوقوف بندية إزاء القوى الغربية.

صدى يف األدبيات العربية  -اإلسالمية املجايلة ،ويرى املكاوي أنه يمكن تفسري
هزم اليابان روسيا يف حرب 1905 - 1904
ً
لقد ترك ُ

بأمة غربية
هذا االحتفاء والصدى بالنرص الياباين عىل روسيا القيرصية بمجموعة من العوامل ،أهمها أنه أول هزيمة تلحقها ّأمة رشقية ّ

يعب عن التشفي يف روسيا القيرصية بما أ ّنها
قوية ،واتخاذ هذا النرص أداة للتعبئة والتحفيز عىل االقتداء باليابان يف مواجهة الغرب ،وأنه ّ
العدو اللدود ألكرب دولة إسالمية وهي الخالفة العثمانية.

لقد كانت رحلة األمري محمد عيل باشا عام  1909التي َ
كتابا ملي ًئا باملشاهدات واالنطباعات واآلراء واملواقف عن التقدم
ألف فيها ً

أن هذه الرحلة تحفل بتفاصيل
معينة ،خدمة لإلنسانية وللعرب واملسلمني .ويرى املؤ ّلف ّ
الياباين ،رحلة يهدف من خاللها تمرير رسالة ّ
ٍ
انتهاء عند
مرورا بكل املعلومات التي تتعلق بالحياة اليومية للفرد الياباين،
ً
متنوعة عن اليابانً ،
بدءا بتقديم ن َُبذ تاريخية عن مدن اليابانً ،
األمور االقتصادية والسياسية والثقافية يف الدولة .ومن هنا يخلص األمري إىل تحديد العوامل املفرسة للنهضة اليابانية ومنها النظام ،والتشبث
بالوطنية وخدمة الوطن ،والدقة والرسعة يف إنجاز األعمال ،والحب الشديد للعمل والتعود عليه منذ الصغر ،وامتهان جل اليابانيني الحرف

والصنائع ،والقابلية لألخذ عن اآلخر وعدم النفور منه ،والقدرة عىل تحويل الضغط إىل حافز ،والدور املركزي للحاكم يف التغيري.

هم إسالم اليابان
و ْ
الهم الوحيد املسيطر عىل األذهان ،بل ارتبط به وهم جديد ّ
تجل يف االعتقاد باالنتماء
يؤكد املكاوي ّ
أن إسالم اليابان لم ْ
يكن ّ

املشرتك للعالم اإلسالمي واليابان إىل الرشق ،وما يمكن أن يرت ّتب عليه من امتيازات يف العالقات بني الجانبني.

ويف هذا الصدد ،يذكر املؤ ّلف ،رحلة عيل بن أحمد الجرجاوي التي كانت عبارة عن مشاركة يف مؤتمر األديان الذي انعقد باليابان

عام  ،1906إذ عمل الجرجاوي يف مداخلته عىل القدح يف معتقدات اليابانيني ونزع صفة العقالنية عنها ،عا ًّدا الدين الثغرة األكرب يف
الذم يف خطابه يف أشغال املؤتمر بأسلوب انفعايل واستعاليئ يسفّه معتقداتهم ،ويص ّنفهم يف خانة
تمدن اليابان .كما رفع من مستوى ِّ

ٍ
مغال فيه "عن
الزيف والضالل ،مع دعوتهم إىل نبذ معتقداتهم واعتناق اإلسالم .فكتب الجرجاوي صاحب الرحلة بأسلوب احتفايل
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نجاحه يف إدخال اليابانيني إىل اإلسالم يف فرتة محدودة مقار ًنا بإخفاقاته غريه من الدعاة املسلمني ،مستحرضًا كذلك فشل املبرشين
راسما صورة ملستقبل اإلسالم يف هذا القطر األسيوي" (ص .)60
بالعقائد األخرى،
ً

توهموا الحصول عىل مكسب ،ولو بروتوكويل ،من تقاسم االنتماء الرشقي مع
يرى املؤلف ّ
ممن ّ
أن األمري محمد عيل باشا كان ّ

ظن األمري كونه من مرص وهو بلد رشقي يخوله مقابلة اإلمرباطور الياباين من دون عوائق ،لكنه
اليابان ،لكنه وقف عىل ما بدد وهمه ،إذ َّ
يرش إىل الحضور اإلسالمي كيفما كان حجمه عىل الخارطة
رسعان ما تبني له زيف هذا االعتقاد .ففي رحلته التي ألفها بعد  ،1909لم ْ

الدينية باليابان ،خال ًفا للجرجاوي الذي ردد إسالم بضعة آالف من اليابانيني عىل يده قبل ثالثة أعوام فقط من رحلة األمري محمد عيل.
ويف إطار تصحيح صورة اإلسالم واملسلمني يف األوساط اليابانية ،يذكر املكاوي املصلح واملجدد التتاري عبد الرشيد إبراهيم الذي

نهائيا من  1933إىل حني وفاته  .1944إذ قام برتجمة القرآن إىل اللغة
قام برحلته األوىل إىل هذا البلد بني عامي  1908و ،1910ثم استقر
ً
اليابانية ،ونرش مقاالت عىل أعمدة الصحف اليابانية للتعريف باإلسالم ،إضافة إىل خطب ألقاها يف مناسبات ومحافل متنوعة كانت
الغاية منها إبراز عنارص التقارب الياباين  -اإلسالمي.

ً
مدركا أهمية املسألة الدينية يف اليابان ،ويؤكد املكاوي ذلك بوجود أسباب موضوعية منها "تنافس
وكان عبد الرشيد إبراهيم

اإلرساليات التبشريية الستقطاب اليابانيني ،يف خضم انفتاح بالدهم عىل األفكار واملعارف إبان عهد ميجي ،وح َّز يف نفس عبد الرشيد

عدم توافر مؤلفات باللغة العربية لرشح العقيدة اإلسالمية ،بينما تنشط البعثات التبشريية يف رسم صورة قاتمة وغري سليمة عن اإلسالم
حث الحكام يف البالد اإلسالمية عىل بعث اإلرساليات إىل اليابان" (ص .)67
وتقديمها ،ولذلك َّ

وتعد مجلة املنار أول مؤسسة إعالمية عربية وإسالمية تهتم بإسالم اليابان ،بالنظر إىل التوجه العام لهذه املجلة املرتكز عىل
ّ

الدعوة إىل اإلصالح من منظور سلفي نهضوي .فقد تمنت إسالم اليابان ،وعقدت عىل ذلك ً
آمال وتمنيات كثرية كعدد من املسلمني بكل

أن الدافع للخوض يف إسالم اليابان يف املجمل دافع سيايس وليس لباعث ديني
تجلياتهم الفكرية والسياسية .وقد تنبهت "املنار" إىل ّ
أن الدافع وراء
محض" ،ويف ذلك جاء كتاب لويس شيخو اآلداب العربية يف الربع األول من القرن العرشين ،يرشح هذا األمر ،أي ّ

األمة (اليابان) إىل اإلسالم
الخوض يف مسألة إسالم اليابان مرجعه الدافع السيايس ال غري ،إذ يقول املؤ ّلفّ :
"إن ما تطلبونه بدعوة هذه ّ
هو االعتزاز السيايس بهم والتم ّتع العاجل بحمايتهم")( (1ص .)74

املنظور األكادميي لنهضة ميجي
إن األساس الثابت يف كل مقاربات الدارسني واملفكرين العرب لنهضة اليابان يف عهد ميجي ،هو االستحضار الواعي وغري الواعي
ّ

لحقيقة العالم العريب  -اإلسالمي ،وبذلك كان حضور املقارنة الرصيحة أو املضمرة هي القاسم املشرتك والهاجس الحقيقي عندهم .ويرى
أن االنطباعية ظلت حارضة يف العديد من املقاربات والدراسات األكاديمية لنهضة ميجي ،وهذا يعني أنه لم تظهر قطيعة تامة يف
املؤ ّلف ّ

شأن الرؤية الفكرية العربية اإلسالمية لهذه النهضة.

يؤكد أحمد املكاوي وجود تفاوت زمني وتراكمي ،بني املرشق واملغرب يف مقاربة النهضة اليابانية ،بحيث يالحظ وجود سبق وامتياز

جدا،
أن املغرب متأخّ ر يف االهتمام بالتجربة اليابانية ،ما عدا استثناءات قليلة ً
بني الدراسات األكاديمية بني املرشق واملغرب ،فهو يجد ّ

إذ لم ينخرط األكاديميون واملفكرون والكتاب املغاربة يف مناقشة إشكالية النهضة اليابانية ّإل يف وقت متأخّ ر وبنسق متقطع أو عريض.
1

لويس شيخو ،اآلداب العربية يف الربع األول من القرن العرشين (بريوت :املطبعة الكاثوليكية ،)1926 ،ص .94
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مراجعات كتب

عرض كتاب "نهضة اليابان يف عهد امليجي من منظور عريب  -إسالمي"

عد من أبرز الدارسني املعارصين الذين قاربوا
ويف هذا اإلطار ،يذكر املؤ ّلف ،الكاتب املرصي رؤوف عباس (ت )2008 .الذي ُي ّ

خصص لنهضة ميجي العديد من األبحاث والدراسات ،إذ أنتج يف أواسط السبعينيات
النهضة اليابانية من منظور تاريخي محض .فقد ّ
دراستني نرشهما يف املجلة التاريخية املرصية ،كانتا منطلقًا لتأليف كتابه املجتمع الياباين يف عرص ميجي  ،1912 - 1868فقد درس

فيه "بنفس تحلييل عميق ،آليات التحديث يف اليابان ،والحركات السياسية والتيارات الفكرية املحددة ملسار التاريخ الياباين الحديث

واملعارص ،وما استتبعها من تغريات يف البناء االجتماعي والعادات والتقاليد والقيم ،وبصفة إجمالية ،كل ما أسهم أو ساعد عىل خلق مناخ
التغيري املالئم الذي عرفه املجتمع الياباين ،إنها دراسة تاريخية دقيقة" (ص .)93

كتبا يف التجربة اليابانية ،ولكنه استحرضها
بينما كان املفكر الفلسطيني هشام رشايب (ت )2005 .من بني املفكرين الذين لم يأ ّلفوا ً

أن هشام رشايب قد استدعى اليابان ومثقفيها للمقارنة الرصيحة
يف العديد من أعماله سواء يف كتبه أم يف مقاالته أم يف حواراته ،ذلك ّ

يف كتابه املثقفون العرب والغرب ،حيث يؤكد عىل وجود أوجه تماثل بني اليابان والعرب يف مواقف وأوضاع ،منها العداء املشرتك
جدا لدى العرب يف شأن انتصار اليابان عىل روسيا.
للمفكرين إزاء الغرب يف مرحلة من املراحل ،كما أبرز ردود الفعل اإليجابية ً

يعب
وعالج الدارس املرصي الباحث يف العلوم السياسية عبد الغفار رشاد يف كتابه التقليدية والحداثة يف التجربة اليابانية ،كما ّ
عن ذلك املؤلف يف الصفحة  104وما يليها ،إشكالية التقليدي والحدايث أو األصالة واملعارصة يف النموذج الياباين .إذ أكد تنوع عنارص

الحداثة يف اليابان واختالف كيفية نقلها إىل هذا املجتمع ،ومنها املحدد الجغرايف وعزلتها وتحصينها من الغزو األجنبي ،واالندفاع
إىل اإلنجاز االقتصادي وإىل مزيد من الحداثة تحت تأثري سيكولوجية الحرمان ،والنأي عن التبعية املالية للغرب ،وتأسيس قاعدة

تعليمية صلبة.

ً
فصل عن تقدم اليابان
خصص ضمن مؤ ّلفه أزمة الثقافة اإلسالمية
ويذكر املكاوي ً
أيضا ،املفكر التونيس هشام جعيط الذي ّ

وتعرث العرب ،إذ أجرى من خالله مقارنة بني فشل املرشوع النهضوي العريب ،ونجاح اليابان يف الرتقي ودخول املدنية والقوة .كما أكد
الطابع الفريد االستثنايئ للنهضة اليابانية ،وعقد مقارنات كثرية بني اليابان والعالم العريب من جهة ،وبني اليابان وأقطار أوروبية من جهة

أخرى ،همت العديد من املجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

عد أستاذ التاريخ يف الجامعة اللبنانية ،مسعود ضاهر ،من الباحثني العرب املتخصصني يف الشؤون اليابانية ،من خالل إقامته يف
وي ّ
ُ

اليابان ملدة عرشة أشهر ،فقد شارك يف العديد من األبحاث والندوات والرحالت العلمية يف هذا البلد ،وقد أصدر كتابه العرب واليابان:
أضواء عىل تجربة التحديث اليابانية ويورد املؤلف العديد من اإلشارات واألفكار املتعلقة برؤيته لثورة ميجي وعقيدة الشنتو من خالل

حديثه عن موضوع له من األهمية الكثري ،وهو "إشكالية الدين والدولة يف نهضة ميجي" ،فريكز عىل تجربة التحديث يف اليابان بعد

ً
محاول إبراز سماتها الكبرية ،كما قارب التحوالت املهمة يف عالقة الدين بالدولة منذ عام  1600إىل ما بعد الحرب
الحرب العاملية الثانية،
زائرا يف
العاملية الثانية .ويستحرض املؤلف املفكر املرصي أنور عبد امللك الذي قارب النهضة اليابانية بدقة وشمولية بحكم عمله أستا ًذا ً
قوت دينامية املجتمع ،وشجعت
الجامعات اليابانية ،فقد درس تجربة التحديث اليابانية يف كتابه ريح الرشق ،عا ًّدا ميجي حركة ثورية ّ
عىل إطالق الطاقة القومية ،مصنفًا هذه الحركة الثورية يف نطاق الثورة الثقافية من أجل إنشاء دولة عرصية .ولقد حاول أنور عبد

ونوعا ،وأهم ما يمكن استحضاره يف إسهامه النوعي،
كما ً
امللك أن يدرس "يف الرتاكم الخاص بالدراسات العربية عن النهضة اليابانية ًّ

تشديده عىل محدودية الدين يف النهضة اليابانية ،وربما هذا ما يجعلها عىل مسافة مهمة من التجارب النهضوية العربية ،إذ طغى عليها
ً
ولبسا يف اآلن ذاته ،وهو مفهوم
بقوة الهاجس الديني .يضاف إىل هذا قدرة الباحث [ ،]...عىل توظيف واحد من أكرث املفاهيم
تداول ً
الخصوصية املتعددة األبعاد" (ص .)127
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املغرب ونهضة ميجي
أن املقاربة بني اليابان واملغرب ظلت يف شأن االستفادة من اإلرساليات التعليمية إىل أوروبا ،مهيمنة بطريقة
يرى أحمد املكاوي ّ

تم إنتاجه يف املغرب عن نهضة اليابان سواء لدى املعارصين لها أو من الجيل الحايل وخاصة األكاديمي منه.
تكاد تكون كلية عىل ما ًّ
قياسا بما
ويعتقد ً
أيضا أنه ال يمكن إنكار محدودية املساهمة املغربية يف الرتاكم العريب اإلسالمي حول النهضة اليابانية يف عهد ميجيً ،

راكمه مفكرون وباحثون من أقطار عربية أخرى.

عد أول من استحرض من النخبة املغربية التجربة النهضوية اليابانية يف
ويف هذا الصدد ،يستحرض مرشوع عيل زنيرب السلوي الذي ُي ّ

محاولة إلقناع املخزن املغريب برضورة إدخال إصالحات سياسية ودستورية عىل منظومته السياسية .ثم مرشوع عبد الكريم الطرابليس

رائجا آنذاك ،فقد استحرض كل العنارص املختلفة التي مكنت
الذي قام عىل تهيئة األذهان لتقبل االحتذاء بدولة وثنية (اليابان) كما كان ً
اليابان من الرتقي الرسيع ،كاالنفتاح عىل أوروبا يف األمور اإليجابية.

أيضا ،صحيفة لسان املغرب التي دعت إىل تبني الدستور والحياة النيابية يف املغرب واالستناد يف ذلك إىل النموذج
ويذكر املؤلف ً

الياباين .ثم محمد السليماين امللقب بابن األعرج ،واملؤرخ عبد الرحمان بن زيدان ،وعبد الهادي بوطالب ،والدكتور املهدي املنجرة الذي

دعا إىل الرتجمة والقضاء عىل األمية واالقتداء باليابان يف ذلك األمر .إضافة إىل املفكرين األكاديميني من أمثال جرمان عياش ،ومحمد
عابد الجابري ،وعبد السالم املودن.

لقد تمكن املكاوي يف هذا الكتاب القيم من إبراز مختلف التفسريات يف مسألة ترقي اليابان وتقدمها امللحوظ ،يف محاولة لإلقناع
ُ
تخل من االنطباعية واالنفعالية ،فقد ساد أغلب األدبيات
أن أغلب هذه التفسريات لم
برضورة تبني النهج الياباين ،إذ يخلص إىل ّ
والدراسات العربية واإلسالمية حول نهضة ميجي حضور هاجس املقارنة بني اليابان والعالم العريب واإلسالمي .وبرصف النظر عن تفاوت

فإن املؤلف يستنتج يف النهاية عنارص متعددة تقود إىل تفسري نهضة ميجي بصفتها التوليفة الناجحة بني املحيل
املقارنات فيما بينهاّ ،

كثريا يف محو كيل لألمية ،يف
والوافد ،والتماسك اإلثني ،واالنصهار القومي للشعب الياباين .كما ّ
أن تعميم التعليم وإجباريته قد ساهم ً
متأخرا املجابهة مع الغرب طريقًا
حني كان التخلص الفوري من الديون األجنبية والسيطرة عليها ،واالنزواء الجغرايف لليابان ودخوله
ً
ً
عامليا .بينما كان لوجود طبقة أو أكرث لها مصلحة يف تغيري األوضاع ،وغياب
سالكا نحو تحقيق الذات اليابانية ،وتقوية الوجود الياباين ً

البعد الديني أو محدوديته يف األخذ عن الغرب والتعامل معه ،وردم الهوة الصناعية والتكنولوجية التي كانت تفصل اليابان عن الغرب يف
مدة يسرية ،عنارص أساسية يف تحريك العجلة الثقافية واالقتصادية يف اليابان ،وبناء الدولة الحديثة .أما أهمية الحاكم امليكادو وحاشيته

يف تب ّني اإلصالح والتحديث والدفع بهما إىل األمام ،وأهمية اإلصالح السيايس وإقرار الدستور يف إنضاج النهضة ،فقد كانا أسايس البناء
الديمقراطي يف اليابان وتأسيس نظام سيايس جديد قادر عىل منافسة األنظمة الديمقراطية القوية يف العالم.

ومجتمعا الطريق السالكة نحو التقدم االقتصادي
أن نهضة ميجي قد م ّثلت بالنسبة إىل اليابان دولة
ويف الختام ،نخلص إىل ّ
ً

اقتصاديا عىل مستوى العالم كله .وال يمكننا أن ننكر الدور
واالجتماعي الذي صارت اليابان تنافس به العديد من البلدان الديمقراطية القوية
ً

الكبري لهذه النهضة يف تأسيس فهم جديد للسلطة السياسية واالجتماعية التي استمرت ملدة طويلة كانت كافية لجعل الشعب الياباين من
عامليا ،والتي تمثل النموذج األفضل لباقي شعوب العالم ،وبالخصوص للشعوب العربية التي هي يف حاجة إىل ثورة ثقافية
الشعوب املحرتمة ً

واجتماعية ،تقطع مع كل أنماط السلوك الثقافية املرتبطة بالفكر املتخلف واألمية والتموقع يف ذيل املراتب عىل كافة املستويات.
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