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مقـدمة
حفل التاريخ املقارن بدراسات كثرية تناولت مقارنات بني نماذج تاريخية وحضارية مختلفة ،وكانت اليابان من أهم وأكرث النماذج

التي تم اعتمادها ً
أنموذجا يحتذى لدى الكثري من الدول والشعوب الغربية واآلسيوية
مثال للمقارنة مع دول أخرى .فقد م ّثلت اليابان
ً

عىل حد سواء يف تجربة التنمية والتحديث الذي حققته وجعلت منها دولة عىل قائمة الدول املتطورة .من هذا املنطلق ،بدأت اليابان
موضوعا للمقارنة ،عىل الرغم من االختالف الكبري والجوهري يف الجغرافية
تظهر يف الكثري من الدراسات العربية عىل وجه الخصوص
ً

أن العذر الذي كان ُيساق يف تربير أي من املقارنات املُنجزة هو محاولة االستفادة من التجربة اليابانية ،واختبار
والتاريخ واملجتمعّ .إل ّ
جزئيا يف البالد العربية .ويمكن القول ،إن السنوات األخرية من القرن املايض والعقد األول من القرن الحايل
كليا أو ً
مدى إمكانية تطبيقها ً

حملت أغلب تلك الدراسات املقارنة بني اليابان والبالد العربية((( .ولعل أبرز من تصدى لهذا النوع من الدراسات الباحث واألكاديمي
أن جذور املقارنة بني اليابان والعرب تعود إىل قبل ذلك بسنوات
اللبناين أستاذ التاريخ الحديث يف الجامعة اللبنانية مسعود ضاهر(((ّ .إل ّ

قليلة أي إىل عام  ،1991وهو العام الذي نرش فيه املؤرخ العاملي شارل عيساوي ً
مقال بعنوان"ملاذا اليابان؟" ضمن كتاب تأمالت يف
التاريخ العريب .وهي الفكرة التي تم طرحها بأساليب أخرى مختلفة :ملاذا تأخر العرب وتقدم اليابانيون؟ ملاذا اليابانيون وليس العرب؟

نعد هذا املقال فاتحة ومحف ًزا للدراسات األكاديمية والعلمية التي ظهرت خالل
ملاذا نجحت اليابان بينما فشل العرب؟ ويمكن أن ّ

السنوات التالية .والكتاب الذي بني أيدينا هو جزء من هذه األبحاث التي تناولت موضوع املقارنة ،ولكن هذه املرة من بالد املغرب
العريب ،إذ لم ي ِ
قدم باحثوه عىل إنجاز مثل هذه الدراسات.
ُ

أولً  :الكتاب ومحاوره األساسية
تصنيف الكتاب وأصله
ُيصنف الكتاب موضوع املناقشة((( ضمن فئة كتب التاريخ الحديث والتاريخ املقارن .والكتاب يف أصله أطروحة للحصول عىل

درجة الدكتوراه يف التاريخ بعنوان "البعثات التعليمية املغربية ( )1912-1844والبعثات التعليمية اليابانية ( )1945-1853دراسة مقارنة"،

دافع عنها الباحث يحيى بولحية يف رحاب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعة محمد األول يف وجدة املغربية يف أيار /مايو ،2010

جدا مع توصية بطباعة األطروحة .وقد قام املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بطباعة
حصل بموجبها الباحث عىل مرتبة مرشف ً
الكتاب ونرشه يف نيسان /أبريل .2016

محاور الكتاب األساسية
تضمن الكتاب الذي يقع يف  847صفحة من القطع املتوسط ،ستة فصول وزعت بالتساوي عىل قسمني أساسيني كبريين ،إضافة

إىل مالحق تضمنت قائمة باألشكال والجداول والصور والخرائط (تجاوزت الخمسني ملحقًا) أغنت املادة العلمية وحملت إضافات
1

معا ،أي الكتب وليس املقاالت.
نقصد هنا الدراسات عىل املستوى النوعي والكمي ً

 2الكتاب األسايس يف هذا املجال هو :النهضة العربية والنهضة اليابانية (تشابه املقدمات واختالف النتائج) ،سلسلة عالم املعرفة ( 252الكويت :املجلس الوطني
عربيا (بريوت :مركز
للثقافة والفنون واآلداب .)1999 ،تبعها مؤلفان عىل النهج نفسه ،وإن حمال منهجية مقارنة أقل ،وهما :النهضة اليابانية املعارصة :الدروس املُستفادة
ً
دراسات الوحدة العربية .)2002 ،وكتاب اليابان بعيون عربية( 2004-1904 ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)2005 ،

 3يحيى بولحية ،البعثات التعليمية يف اليابان واملغرب من أربعينيات القرن التاسع عرش حتى أربعينيات القرن العرشين تباين املقدمات واختالف النتائج
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2016 ،
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مراجعات كتب

قيمة ومهمة .وقد كان القسم األول من الكتاب بعنوان "اإلطار العام للبعثات التعليمية املغربية ( )1944-1912والبعثات التعليمية

اليابانية ( ")1953-1945تناول الباحث يف الفصل األول األوضاع التي عاشها املغرب يف فرتة ما قبل الحماية الفرنسية .إضافة إىل ذلك،

ستعرضا كذلك الخصوصية التعليمية
حاول الكاتب رشح الحالة املغربية بني الضغط الخارجي ومدى تجاوب الداخل لهذا الضغطُ ،م
ً
املغربية ودور املدرسة املغربية يف تهيئة الداخل للنهضة والتحديث من جهة ،وتمكني املجتمع املغريب وتعزيز مقاومته للضغوط الخارجية
من جهة أخرىّ .أما الفصل الثاين من القسم األول فتناول الجناح اآلخر من موضوع املقارنة؛ اليابان .وقد تناول الباحث ،كما يف الفصل

األول ،أوضاع اليابان الداخلية وهي عهد أرسة التوكوغاوا ،وهي فرتة الرتاكم التاريخي واالجتماعي يف املجتمع الفيودايل الياباين .وما

فعله الباحث فيما يتعلق بوضع املغرب ،كرره يف موضوع اليابان ،إذ تناول مدى التجاوب الذي أظهره املجتمع الياباين للضغوطات
الخارجية التي مثلتها حملة بريي األمريكية((( .فاملجتمع الياباين أنتج ،لتحدي تلك الضغوطات ومقاومتها ،أسطورة امليكادو أو امليجي

(((

(((
وأبر َز الكتاب دور املدرسة والسياسة التعليمية اليابانيتني وقدرتهما
أو اإلمرباطور املقدس الذي ّ
كون بدوره ثقافة الجماعة والتضحيةَ .

املرنة والفعالة يف التجاوب للضغوط ،إضافة إىل مساهمتهما يف تحديث اليابان وتحقيق نهضتها .وختم الباحث هذا الفصل بالحديث

عن دور التحديث والنهضة يف اليابان يف إنتاج فكر استعماري أدى إىل نشوء سياسة استعمارية وعقلية توسعية عىل حساب جريانها أو ما
يمكن أن ُيطلق عليه العسكرتاريا يف خدمة اإلمربياليةّ .أما يف الفصل الثالث ،والذي كان محاولة للمقارنة بني معلومات الفصلني األول

وتفسريا لنجاح البعثات التعليمية اليابانية وفشلها يف املغرب ،فقد قارن الباحث بني عالقة املجتمع والسلطة يف كل من اليابان
والثاين
ً
واملغرب من خالل مجموعة من الحقائق التي ساهمت يف فشل عملية التحديث يف بلد ونجاحها يف البلد اآلخر؛ أسطورة اإلمرباطور

الذي مثل السلطة املقدسة ووحدة املجتمع يف اليابان ،وعدم نجاح السلطة يف املغرب يف تحقيق مثل هذه الحقيقة والفشل الذي آلت
دائما نحو العمل الجماعي الذي احتضن الفردية
إليه ،الوالء والوحدة يف اليابان والحماية يف املغرب ،والذهنية اليابانية التي كانت تنزع ً

ّ
وشكل يف الوقت نفسه اإلطار الفعال للتحوالت التي شهدها عرص امليجي .فقيمة الفرد ونفوذه ثانويان بالنسبة إىل قيمة الجماعة .ويقول

إن اليابان مجتمع جمعي لم يعرف فكرة الفردية ّإل منذ أجيال قليلة ،وال فردية بالنسبة إىل الغالبية
باتريك سميث يف وصف ذلكّ ،

العظمى من اليابانيني ،ودور الفرد مرسوم يف الناكاما التي تعني الجماعة(((ّ .أما يف املغرب ،فلم يطرأ أي تغيري عىل أنماط التفكري وعىل
األطر املؤسساتية التي تميزت بالرتابة .وختم الباحث الفصل الثالث بالحديث عن مقدمات التعليم يف كل من املغرب واليابان والنتائج
التي أدت إليها.

ّأما القسم الثاين من الكتاب "كرونولوجيا البعثات التعليمية املغربية واليابانية إىل أوروبا والواليات املتحدة األمريكية :قضايا
أيضا ثالثة فصول .تناول الفصل الرابع املقدمات واألصول والقضايا واإلشكاليات التي رافقت البعثات
وإشكاالت" ،فقد تضمن ً

التعليمية املغربية إىل الخارج؛ واملعايري والقواعد التي يتم من خاللها انتقاء تلك البعثات والدول التي يتم توجيه تلك البعثات إليها،

وتمويل تلك البعثات ونفقاتها ،ووضع تلك البعثات بعد عودتها إىل أرض املغرب وعملية اندماجها التي مثلت إشكالية تستحق أن يتم
رئيسا للواليات املتحدة األمريكية ،يف الثامن من
 4حملة بريي من ضمن املحاوالت األوروبية واألمريكية لفك عزلة اليابان .فكانت الحملة األوىل ،كان وقتها ميالرد فلمور ً
تموز /يوليو  1953بسفنها األربع إىل خليج إيدو .وقد سلم العقيد بريي رسالة إىل مندوب الشوغون تطالب من خاللها الواليات املتحدة اليابان بعقد معاهدة تجارية معها ،عىل
أن يعود يف العام القادم للحصول عىل الرد .وعاد بريي يف شباط /فرباير  1854بقوة قوامها سبع سفن؛ إذ تم التوقيع بني البلدين عىل معاهدة سالم وصداقة يف الحادي والثالثني
من أيار /مايو  1854يف مدينة كاناكوا وسميت بمعاهدة كاناكوا.

5

اسمه موتسو هيتو ،توىل السلطة وعمره ست عرشة سنة ،استعاد سلطته عام .1868

7

املرجع نفسه ،ص .60

 6حول الذات والجماعة والعالقة بينهما وتطورهما التاريخي ،يمكن العودة إىل :باتريك سميث ،اليابان ،رؤية جديدة ،ترجمة سعد زهران ،سلسلة عالم املعرفة ،268
الفصل الثاين (الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون.)2001 ،
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تسليط الضوء عليها .ويف الفصل الخامس "البعثات التعليمية اليابانية و"صناعة النخبة اإلصالحية" .وقد بدأ الحديث عن البعثات
التي أرسلتها املقاطعات الرئيسة يف عملية اإلصالح والتحديث (ساتسوما وشوتشو وهيزن وتوسا) ،والتي تميزت بقدرتها عىل إعادة

أن سلطة الشوغون منحت لإلمرباطور((( .ويقدم الكتاب
تشكيل الفكر السيايس الياباين عىل أساس أنهم أصحاب السلطة الفعلية ،مع ّ
نماذج من املتعلمني اليابانيني يف أوروبا الغربية (فرنسا وأملانيا وبريطانيا) والواليات املتحدة األمريكية ،إضافة إىل األسس واملعايري التي
كانت تحكم وتتحكم يف تلك البعثات .ولم ُتفرق يابان نهاية عهد الباكوفو وبداية عهد امليجي بني أهمية البعثات التعليمية إىل الخارج

ورضورة االستعانة بالخربات والخرباء األجانب وفاعليتها .وتشري أعداد هؤالء إىل االهتمام الياباين بهم ،فقد كانوا  19000خبري بني عامي
 1872و .1898ولجلب هؤالء قدمت اليابان لهم املر ّتبات العالية التي تفوق ما كانوا يتقاضونه يف بالدهم (ص ّ .)683-681أما الفصل

السادس فقد تعامل الباحث معه كما فعل مع الفصل الثالث ،إذ عمل عىل تركيب معلومات الفصلني الرابع والخامس وتحليلها ليخرج

منهما دراسة مقارنة أفضت إىل استخالص النتائج التي تمكنت البعثات التعليمية يف كل من اليابان واملغرب من تحقيقها .وقد جاء هذا
الفصل ليظهر النتائج املختلفة واملتباينة التي تركتها البعثات التعليمية لكال البلدين .وقد سلط هذا الفصل الضوء عىل النتائج املتباينة

أساسيا يف النهضة اليابانية
التي حملتها تلك البعثات من حيث شمولية التعليم الياباين الذي اعتمد عىل تحديث العسكر الذي كان هد ًفا
ً

أيضا مسألة
إىل تحقيق التنمية املتكاملة ،والتعليم املغريب الذي م ّثل العسكري منه أكرب هواجسه وفشله يف الوقت نفسه .وتناول الباحث ً
االندماج الذي تمتع به املبتعثون العائدون من الغرب إىل اليابان والتهميش الذي عاناه نظراؤهم املغاربة .ويختم الباحث كتابه بالحديث
عن امليزة األكرث إيجابية وفاعلية يف عملية تحديث اليابان وهي ميل الياباين إىل العمل الجماعي الشامل النخبوي ،وسلبية الفردية

واالنعزالية والقطيعة وعدم االستمرارية التي تميزت بها البعثات التعليمية املغربية.

ثان ًيا :مرشوعية املقارنة بني منوذجني تحديثيني متباينني
فإن التاريخ املقارن يشرتط أمرين أساسيني :األمر األول يتم ّثل برضورة وجود نوع من التماثل والتشابه
بهدف إجراء أي مقارنةّ ،

أن املحور األسايس الذي ُيعنى به
بني الظواهر املدروسة ،والثاين نوع من التباين واالختالف بني املجتمعات .ويشري مارك بلوك إىل ّ

التاريخ املقارن هو البحث بهدف إيجاد تفسري واضح من خالل اكتشاف نقاط االختالف والتشابه يف املعطيات املتوافرة لدى مجموعات
وجغرافيا (الزمان
تاريخيا
دائما بحسب مارك بلوك  -بني مجتمعات متباعدة
اجتماعية متباينة .فهذا املنهج يف املقارنة يمكن أن ُيطبق – ً
ً
ً

وزمنيا
مكانيا
واملكان) ،األمر الذي يفرس صعوبة إيجاد تفسري متماثل بوحدة األصل أو حتى بالتأثري املتبادل ،أو بني مجتمعات متجاورة
ً
ً
وهو ما ُيسمى بالدراسات املتوازية.

وعند الحديث عن املقارنة النهضوية بني اليابان والعرب ،يربز لدينا تياران مختلفان :األول ،ويمثله الباحث املغريب محمد أعفيف

ووهما أفىض إىل مقارنة ساذجة" :إننا
رضبا من الخيال
الذي يقول بعدم إمكانية إجراء مقارنة بني النهضة اليابانية والعربية ،بل ّ
ويعدها ً
ً

ال نجد نع ًتا آخر نصف فيه هذا االطمئنان إىل املقارنة املمكنة (بل واألكيدة عند ثلة من مؤرخينا ومفكرينا العرب)((( بني النهضة العربية

والنهضة اليابانية سوى نعت املقارنة الساذجة ،أو باألحرى الوقوع يف رشك املقارنة الساذجة التي تؤول ،يف جملة ما تؤول إليه ،إىل ما
أن النهضة يف اليابان لم
وصفه مؤرخنا العريب الكبري ابن خلدون بالجهل بطبائع العمران"( .((1ولعل أبرز الحجج التي يسوقها هذا التيار ّ

8

9

10

كان لهذه املقاطعات دور أسايس يف دعم سلطة اإلمرباطور ميجي وتقليص سلطة الشوغون األخري من أرسة التوكوغاوا .1868

يف إشارة غري مبارشة إىل املؤرخ مسعود ضاهر وكتابه الذي صدر قبل نحو عقد من صدور كتاب محمد أعفيف "أصول التحديث يف اليابان".
محمد أعفيف ،أصول التحديث يف اليابان ( 1868-1568بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2010 ،ص .43
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تكن معجزة ولم تتحقق بفعل معجزة ،وال بسبب الحضارة األوروبية ،بل بفعل سريورة تاريخية متكاملة ومتطورة وعميقة أنتجها املجتمع
الياباين عىل مدى قرون .فاملجتمع الياباين كان يمتلك  40يف املئة من نسبة املتعلمني الذكور و 10يف املئة من اإلناث ،ونسبة األطفال

يف املدارس يف مطلع القرن العرشين وصلت إىل حدود  97يف املئة ،يف الوقت الذي كانت فيه نسبة األمية يف مرص  93يف املئة يف الفرتة

بأن البالد العربية لم تصل يف وقتنا الحايل إىل ما كانت قد
أن شارل عيساوي ذهب يف عام  1981إىل حد القول ّ
التاريخية نفسها .حتى ّ
عاما(.((1
وصلت إليه اليابان يف مستوى التطور الذي حققه التعليم االبتدايئ منذ ثمانني ً

أن املقارنة ممكنة من حيث امتالكها العوامل واملعطيات التي ُتمكن من تحقيقها السؤال الذي تسعى
بينما ينظر التيار الثاين إىل ّ

أيضا
كتابا قارن فيه بني النهضتني اليابانية والعربية .وبرز حدي ًثا ً
لإلجابة عنه .ولعل أبرز من م ّثل هذا التيار مسعود ضاهر الذي أنتج ً

الباحث املغريب بولحية صاحب الكتاب موضوع دراستنا ،مع أنه قد طرح وجهتي النظر؛ األوىل تتبنى عدم إمكانية املقارنة والثانية أشارت

إىل وجود ظروف تاريخية ومعطيات مجتمعية تساعد عىل إجراء مثل هذه املقارنة؛ فجاء الجزء األخري من عنوان كتابه "تباين املقدمات
واختالف النتائج" بناء عىل ذلك.

جيدا إذ ُيشري يف أكرث من موطن إىل عدم إمكانية إجراء مقارنة بني النموذج الياباين يف التطور
وقد أدرك الباحث بولحية ذلك ً

والتنمية وأي نموذج آخر أورويب أو آسيوي ومنه العريب .ففي حديثه عن النماذج األوروبية املماثلة للياباينُ ،يشري الباحث إىل التشابه

أن الحامل التاريخي (االجتماعي والفكري والديني واألسطوري) عىل درجة كبرية من
الظاهري يف طبيعة العالقات اإلقطاعيةّ ،إل ّ
عدم التجانس ،األمر الذي ينطبق حتى عىل الواقع املغريب .فاليابان يف عرص التوكوغاوا تمكنت من االنصهار يف بوتقة واحدة لتنتج
ً
ومتواصل أنتج ما يشبه اإلجماع حول رشعية اإلمرباطور وقدسيته ،وهي القدسية الرشعية التي حافظت
موحدا
داخليا
ومجتمعا
إجماعا
ً
ً
ً
ً

بدورها عىل تماسك املجتمع الياباين .واليابان تبنت األساليب الغربية ،لكنها حافظت عىل هويتها الخاصة ،فقادة اليابان "تبنوا األساليب

التكنولوجية للغرب ،بينما حافظوا عىل الهوية االجتماعية والروحية والنفسية للمايض [ ]...أي الروح يابانية ،األشياء غربية"( .((1يف

فإن التجربة املماثلة للسلطان سليمان جاءت بنتائج عكسية لتلك التي جاءت بها التوكوغاوا؛ فالجبهة الداخلية لم تتوحد ،ال
املقابلّ ،

بل عىل العكس ،إذ شهدت ألوا ًنا مختلفة ،عىل حد تعبري املؤلف ،من الرصاع الداخيل السيايس واملذهبي والقبيل ،فقد أفىض هذا الرصاع
إىل إطاحته من السلطة.

فإن إمكانية املقارنة اليابانية املغربية قابلة للتطبيق ،إذا ما نظرنا إىل الظروف التاريخية التي شهدها الطرفان،
يف الجانب اآلخرّ ،

وال سيما فيما يتعلق باإلشكالية األساسية التي تناولها كتاب يحيى بولحية ،وهي البعثات التعليمية .فاملغرب يف النصف الثاين من القرن
التاسع عرش عمل ،كما يابان امليجي ومرص محمد عيل ،عىل إرسال البعثات التعليمية إىل أوروبا لإلفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي

أن العائدين اليابانيني إىل وطنهم كانت لهم اليد الطوىل يف تكوين مجتمع
أن النتائج كانت متباينة ،ذلك ّ
فيها .فاملقدمات متشابهةّ ،إل ّ

ياباين جديد ،بينما ،يف املغرب ،فاليد الطوىل كانت فقط لعناوين البعثات وليس لفاعليتهم ،فقد عادوا من دون أن يكون لهم أي دور
ُيمارسونه يف حياة مجتمعاتهم .ونقطة التشابه األساسية األخرى بني اإلصالح الياباين والعريب عامة واملغريب عىل وجه الخصوص تتم ّثل

أن
بأن اإلصالح جاء من األعىل ،أي من قمة هرم السلطة .ومن أبرز نقاط التشابه األخرى بني التحديث الياباين والعريب والعثماين ّ
ّ
أن ثمار التحديث والنهضة العسكرية ونتائجها لم تكن عىل املستوى نفسه بالنسبة إىل
اإلصالح جاء يف األساس لخدمة العسكرّ ،إل ّ
أن التحديث فيهما قام عىل أساس تحديث العسكر بالدرجة األوىل والقطاعات الداعمة له وفرض الرضائب التي
البلدين .فالصحيح ّ

11
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العدد 5

كانون الثاين  /يناير 2017

أن اليابان انطلقت من تحديث العسكر إىل تحديث الدولة عىل قاعدة "جيش غني وبلد قوي" .واستطاعت اليابان
تساهم فيهّ ،إل ّ
بالفعل تحديث الجيش بهدف تحقيق الحماية من خطر الغزو األجنبي املتوقع برسعة كبرية مكنتها من االنطالق بالرسعة نفسها

لتحديث قطاعات اإلنتاج األخرى غري العسكرية .ففي الوقت الذي تم فيه تزويد الجيش بأحدث التكنولوجيا الغربية ،تم تزويد املصانع
أيضا بتكنولوجيا غربية عالية مكنتها من زيادة اإلنتاج والسيطرة عىل مصادر املواد الخام والبحث عن أسواق جديدة .فشعار
اليابانية ً

مزدوجا ،أي تحديث القوى العسكرية من جهة ،وتحديث قاعدة اإلنتاج من جهة أخرى"(ّ .((1أما يف بعض
"دورا
تحديث العسكر أ ّدى
ً
ً

أن النتائج كانت مختلفة؛ مرص محمد
البالد العربية كمرص واملغرب وكذلك الدولة العثمانية ،فكانت املقدمات متشابهة مع اليابان ّإل ّ
عيل وإسماعيل عىل سبيل املثال أنفقت األموال الضخمة وسخرت موارد البلد للجيش واألعمال العسكرية ،يف الوقت الذي لم ِ
تول
قضايا التنمية ّإل القليل من النفقات(.((1

عما يعرف باملقارنة التقليدية أو امليكانيكية التي تقيض بإفراد فصل خاص ومنفصل يف البحث
وقد حرص الباحث عىل االبتعاد ّ

تاريخيا ،كما هو حال العديد من الدراسات التي انطوت عىل مواضيع مقارنة .فظاهر العناوين
باملقارنة (املقابلة) بعد أن يكون قد قدم لها
ً

أن قراءة الكتاب ُتظهر وجود وحضور واضح ملنهج املقارنة عىل امتداد صفحات الكتاب
يشري إىل وجود ذلك النوع من املقارنةّ ،إل ّ
ومنذ وقت مبكر ويف مواضيع متعددة .فجاء الفصالن الثالث من القسم األول والسادس من القسم الثاين بمنزلة تجميع وتأطري وتركيز
للمعلومات املتعلقة بالبعثات التعليمية اليابانية واملغربية وهي املعلومات املتناثرة واملنترشة عىل مساحة الكتاب.

وقد اتضح حرص الباحث عىل تناول األوضاع االجتماعية والسياسية والتعليمية والرتبوية يف كل من اليابان واملغرب كل عىل

حدة ،وذلك يف فصلني مختلفني يف محاولة منه إليجاد مقاربة تاريخية بني أوضاع البلدين ،بما يخدم الهدف الذي يسعى إليه ،وهو
إيجاد مقدمات تاريخية متشابهة أو مختلفة تفيض يف النهاية إىل تلمس النتائج التي أفرزتها تلك األوضاع .فهو بذلك يضع طبيعة النظام
السيايس والتعليمي واإلداري والثقايف واألسطوري يف كال البلدين وطبيعة التجاوب الداخيل للضغوط الخارجية موضع تساؤل .وال يمكن

أن أغلب املعلومات التي تناولها الباحث يف هذين الفصلني هي إعادة للتذكري (بأسلوب جديد وممتع) بكثري من املعلومات التي
هنا إغفال ّ

حملتها أغلب الكتب والدراسات التي تناولت مرحلة التوكوغاوا يف اليابان ومرحلة ما قبل الحماية الفرنسية عىل املغرب العربية واألجنبية.
ويربز هنا الكتاب القيم الذي قدمه مركز دراسات الوحدة العربية ( )2010للدكتور محمد أعفيف بعنوان أصول التحديث يف اليابان

 ،1868-1568من دون أن نذكر الكتب األجنبية الكثرية والغنية التي عالجت تلك الفرتة .وقد برزت براعة الباحث يف الفصل الثالث من
القسم األول ،من خالل قدرته عىل إخضاع أوضاع البلدين خالل قرن من الزمن موضع املقارنة واالستنتاج .وهي مقارنة للمقدمات التي
كانت متباينة أشد التباين ،وأدت بطبيعة الحال إىل اختالف يف النتائج التي فرست "نجاح البعثات التعليمية اليابانية يف صناعة التنمية
إىل حدود عام  ،1945وفشل مثيلتها املغربية يف تحقيق ذلك" (ص .)27

ثالثًا :إشكالية الخارج والداخل
املقدمات :العامل الخارجي واحد والداخيل متنوع ومتباين
أن األمر الالفت لالهتمام هو مدى الحرية
أن العالقة بني العاملني الخارجي والداخيل أكرث من متداخلة ومتشابكةّ ،إل ّ
الصحيح ّ

التي تركها العامل الخارجي بنظريه الداخيل يف عملية التطوير والتحديث .فالضغط األمرييك لم يمنع التعليم وال التصنيع وال دخول
13

14

ضاهر ،النهضة العربية والنهضة اليابانية ،ص .293
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الرساميل الضخمة إىل اليابان يف الوقت الذي استغلت فيه اليابان هذه الحرية أحسن استغالل ووظفتها أفضل توظيفّ .أما يف املغرب

فالسؤال هو إىل أي حد كان املغرب يتمتع بهذه الحرية؟ وهل سمحت الحماية الفرنسية للمغاربة بفتح املدارس وحرية التعليم والتطوير
والتصنيع؟ فاليابان لم ُتشهر سيفها ّإل بعد أن مكنت نفسها يف الداخل سواء ضد جريانها اآلسيويني يف نهاية القرن التاسع عرش وبداية

القرن العرشين أو ضد األمرييك املتشاطئ معها عىل املحيط الهادي يف الحرب العاملية الثانية ،وهو ما لم يتسن للمغرب امتالكه .فعىل

فإن الوضع يف اليابان حمل بعض االختالف؛ فالتعاون الياباين األمرييك
أن االحتالل عادة ما ُينظر إليه عىل أنه عامل سلبيّ ،
الرغم من ّ

كان وثيقًا وأكرث من راسخ ،واتفاقيات التعاون العسكري بني الواليات املتحدة واليابان وفرت للثانية الحماية التي سمحت لها بتخفيض

نفقات الدفاع والتسليح إىل أقىص حدودها من جهة ،ومكنت القائمني عىل النهضة اليابانية من االلتفات بصفة تكاد تكون كاملة نحو

تكوين اقتصاد قوي وقادر عىل املنافسة ليس يف األسواق اإلقليمية بل والعاملية وتطويره من جهة أخرى .وهو األمر الذي عكسته مقولة
أن التوجهات األمريكية كان لها دور حاسم يف تطوير النظامني االقتصادي والسيايس
العسكرتارية يف خدمة التطوير .ومما ال شك فيه ّ

لليابان .وعىل الجانب اآلخر ،هل توافرت للمغرب يف الفرتة التاريخية عينها املعطيات واملقدمات نفسها لتحقق ما حققته اليابان؟

أن تجربة التحديث األوىل (إصالحات امليجي) قد انتهت إىل االحتالل األمرييك لليابان ،فإنها أدت إىل إدخال
وعىل الرغم من ّ

(((1
ذكاء ونبوغً ا وال رغبة من
تغريات بنيوية ،ومثلت يف الوقت نفسه ركائز االقتصاد الياباين الحديث  .فاملبتعثون املغاربة لم يكونوا أقل ً

هامشيا مقارنة بأدوار أخرى مارستها جهات أخرى
أن املشكلة كانت تكمن يف الدور الذي ُمنح لهم .فدورهم كان
أمثالهم اليابانينيّ ،إل ّ
ً
متنفذة وأكرث سلطة ،وهي األدوار التي مثلتها الدوائر املخزنية واالخرتاقات الغربية التي أخذت تزداد أكرث فأكرث يف الشأن املغريب .وإذا ما

أن االختالف هو يف القسم الثاين من تلك الحقيقة؛ وجود سلطة عليا يف
تم النظر إىل هذه الجزئية فإنها تتشابه يف اليابان واملغربّ ،إل ّ
بالد الساموراي متفهمة تعتمد عىل نخبة من املستشارين األكفاء.

والخالف اآلخر املتعلق بمقدمات النهضة بني اليابان واملغرب هو القيمة التي منحها الشعب الياباين لبلده وإمرباطوره ،وتجلت يف

حقيقة إنكار الذات من أجل اليابان الجماعية .يف املقابل ،وضمن هذا اإلطار ،نجد الباحث يضع اللوم عىل املقدمات التي أطرت البعثات

افرتاضا تبديل الواقع ،فهو يقول لو تم بالفعل "وضع
أن النتيجة يمكن أن تكون واحدة فيما لو تم
ً
يبي ّ
التعليمية املغربية ،إذ يحاول أن ّ
نوابغ الطلبة اليابانيني ضمن منظومة الدولة واملجتمع املغربيني يف الفرتة بني عامي  1844و 1912وإلحاق نوابغ الطلبة املغاربة بمؤسسات

اليابان السياسية واإلدارية لكانت النتائج واحدة" (ص .)303

يف اختالف مقدمات النهضة ،يستحرض الكاتب أداء السلطة ودورها يف كال البلدين .فاألسطورة أعطت ،بل وأضفت الرشعية املقدسة

عىل النظام السيايس لعهد امليجي ،من حيث أنه الوحيد الذي يجمع الشعب حوله ،وهو يف الوقت نفسه الوحيد القادر عىل الحفاظ عىل سيادة

اليابان وقدسية أراضيها .بمعنى آخر ،كان لقدسية اإلمرباطور تأثري عميق يف عملية تطور املجتمع الياباين ،بينما كان األمر عىل عكس ذلك

يف املغرب ،فقد عمل السلطان وحاشيته عىل استغالل املعطيات الثقافية والدينية للحصول عىل مرشوعية االستمرار يف السلطة والنفوذ،
األمر الذي أدى إىل حدوث قطيعة بني نخبة املجتمع الذي مثلته املؤسسة اإلدارية واملجتمع نفسه .وهذا ربما قاد إىل الحقيقة التاريخية
القاسية ،وهي أنه لم يكن يوجد يف اليابان من وقف إىل جانب التدخل األجنبي أو طلبه ضد وطنه أو شعبه أو إمرباطوره ،إذ كان الشعار السائد

دائما مجدوا اإلمرباطور وأطردوا الربابرة ،بعكس ما كان يحدث يف املغرب فيما يتعلق بالحماية وعالقتها به.
ً

وشغل التعليم أولوية يف مرشوع اإلصالحات التي أقدم عليها زعماء امليجي وقادتها .فقد ركزت الدراسات واألبحاث التي تناولت

هذه اإلصالحات عىل حقيقة العالقة املتبادلة بني دور زعماء امليجي يف االهتمام بتطوير الحركة التعليمية ودور هذه الحرية يف تحقيق
15
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النهضة .فالعامل األساس وراء نجاح تلك اإلصالحات وتحقيق النهضة تم ّثل باالهتمام الكبري الذي أواله قادة اليابان للتعليم ،يف الوقت

أن الفضل يف تطوير الحركة التعليمية يعود بالدرجة األوىل إىل فرتة
الذي أجمعت فيه الدراسات التي تناولت النظام التعليمي الياباين عىل ّ

حكم التوكوغاوا التي وضعت األسس والبنية التحتية التي استغلتها نهضة امليجي التعليمية .ضمن هذا السياق ،ركز الباحث عىل أهمية
الدور الفاعل الذي اضطلعت به املدارس يف إنجاح تجربة اليابان النهضوية وفشلها يف املغرب .فتجربة املغرب التعليمية لم تساهم يف

الرتابط الثقايف واملجتمعي ،وذلك بسبب الرتكيز عىل ترسيخ الوجود الثقايف الغريب عىل حساب دور املؤسسات التعليمية الوطنية الذي كان

يتالىش إىل درجة فقدانه تأثريه وفاعليته .فاملحاوالت التعليمية املغربية ظهرت عاجزة وتفتقر إىل العمق أو السند املجتمعي الحقيقي أو
أن اليابان قد عمل عىل مراجعة السياسة
إىل اإلرث الثقايف والحضاري ،إضافة إىل غياب الرؤية السياسية الواضحة واملؤطرة .بينما نجد ّ
التعليمية بما يتالءم مع الرؤية الجديدة للتحديث الذي ُينشده املجتمع .وهنا يمكن الحديث عن "مدرسة وطنية فاعلة ومتفاعلة مع
األصيل والدخيل من الثقافة والعلوم" (ص )351

ويتفق ما خلص إليه الباحث مع ما حملته بعض الدراسات الرصينة التي تناولت تجربة النهضة اليابانية الناجحة من أ ّنها قد وجدت

بذورها يف الفرتة التاريخية السابقة لفرتة امليجي ،وهي الفرتة التي اختلفت فيها ظروف العرب عن ظروف اليابان .فنهضة امليجي ليست

حضاريا عن املرحلة السابقة (مرحلة التوكوغاوا) بل هي استمرار لها .فإصالحات امليجي استندت إىل خلفية تاريخية وثقافية
منفصلة
ًّ
وحضارية وسياسية عميقة دعت إىل اإلصالح والتغيري ،والتي ُتم ّثل أهم الصفات وأبرزها التي تميزت بها اليابان ليس عن التجارب

أيضا(.((1
العربية فحسب ،وإنما عن الدول الرشقية عىل وجه العموم ً

النتائج :مختلفة ومتباينة ومتعارضة
تمحورت اإلشكالية الرئيسة التي طرحها الباحث حول دور البعثات التعليمية التي أوفدها كل من اليابان واملغرب إىل الدول

املتقدمة وأهميتها يف تحقيق النهضة الشاملة ،بناء عىل أنها رشط ومطلب أسايس لنهوض أي ّأمة .وقد عالج الباحث هذه اإلشكالية من

وجغرافياّ .أما اإلشكالية الثانية ،والتي هي استكمال لألوىل وال تنفصل عنها،
تاريخيا
خالل املقارنة بني مجتمعني مختلفني ومتباينني
ً
ً

فهي ملاذا نجحت تلك البعثات يف قيادة اليابان التي تعرضت لتحديات خارجية وفشلت يف املغرب الذي تعرض بدوره لتحديات ومخاطر
استقصائيا تتبع من خالله الحوادث التاريخية
منهجا
خارجية مشابهة لتلك التي واجهتها اليابان؟ وقد اعتمد الباحث يف سبيل ذلك
ً
ً
طارحا الفكر والثقافة والدين واألسطورة وتطور هذه املعطيات
عاما،
ً
واملجتمعية التي شهدها كل من املغرب واليابان عىل مدى نحو ً 250

ومدى تأثريها يف الذهنية الفردية والجمعية ملجتمعات اليابان واملغرب عىل بساط البحث والدراسة واملناقشة ،والتي انتجت بدورها
القاعدة املنطقية والخلفية الحقيقية لنجاح عملية التحديث والنهوض أو فشلها.

تقنيا فحسب،
اضطلعت السياسة التعليمية ومنها تلك املتعلقة بالبعثات التعليمية بدور مؤثّر وفعال ،ليس يف تطوير املجتمع الياباين ً

أيضا .فالبعثات التعليمية م ّثلت ،بصفة عامة ،القاطرة الشابة التي قادت عملية التحديث.
بل كانت لها نتائج مؤثرة يف املستوى االجتماعي ً

فساموراي التوكوغاوا كانوا يف انتظار عودة املبتعثني من الخارج ليسلموهم املراكز القيادية عىل املستوى التعليمي واإلداري ،بغض
النظر عن أصولهم االجتماعية .وتالقى ذلك مع سياسة الدولة اليابانية يف العمل عىل إزالة الفوارق الطبقية بني أفراد املجتمع الياباين،

تماما من املوروث العائيل أو السيايس .وقد لخص مسعود ضاهر ذلك بالقول" :بقدر ما كانت
وإعطاء الفرصة للكفاءات الفردية املجردة ً
 16للمزيد حول هذه الحقيقة ،يمكن مراجعة :سليمان بونعمان ،التجربة اليابانية :دراسة يف أسس النموذج النهضوي (الرياض :مركز نماء للبحوث والدراسات،
)2012؛ ظاهر ،النهضة العربية والنهضة اليابانية؛ أعفيف.
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مراجعات كتب

تدريجيا ليصبح الدخول إىل الجامعات والوظائف العليا وفقًا عىل
اإلصالحات االجتماعية تتعزز عىل أرض الواقع ،كانت العائلية تنحرس
ً

الكفاية الشخصية وليس عىل املوروث العائيل"( ،((1أو عىل حد تعبري فيليب دور مجتمع الجدارة مقابل املجتمع الورايث(.((1

أبرز قضايا االختالف بني البعثات التعليمية املغربية ومثيالتها اليابانية تربز يف الطرف املسؤول عنها .ففي املغرب كانت جهة وحيدة

مسؤولة عنها من حيث أهداف املرشوع وتمويله واالختصاصات والنتائجّ ،أما يف اليابان فقد كانت عدة جهات أو دوائر هي املسؤولة
عن تنظيم نتائج البعثات واستثمارها .ويف اليابان تو ّلت بعثة أيواكارا (إضافة إىل الحكومة التي مثلت اإلطار األسايس لهذه البعثات)

اإلرشاف عىل الشؤون العلمية اعتما ًدا عىل الخربة التي امتلكوها خالل اتصالهم بالغرب يف نهاية عهد الباكوفو ،والتي كان لها إسهام

كبري يف مسرية التحديث اليابانية ،بدور يف انتقاء أفراد البعثات اليابانية .وقد أدركت اليابان أهمية التمويل يف عملية التحديث وإرسال
بعثات واستقدام خرباء أجانب .وقد كان للتكتالت االقتصادية اليابانية التي سمحت الحكومة بتأسيسها دور يف إرسال وفودها التعليمية
إن اليابان تمكنت بفضل اإلمكانيات
الخاصة واملستقلة عن الحكومة إىل الواليات املتحدة األمريكية .ويف هذا الصدد ،يمكن القول ّ

املالية التي امتلكتها من تمويل دراسة آالف املتعلمني اليابانيني يف أوروبا والواليات املتحدة ،وتوفري التعليم يف املؤسسات التعليمية
والرتبوية الداخلية .وقد استعانت من أجل ذلك بخرباء أجانب من تخصصات عديدة (ص .)680

وألن اليابان كانت قد تخلصت من الرمز السيايس الوحيد والسيد العسكري املهيمن وما ارتبط به من مكونات اقتصادية
ّ
معكوسا؛ فالبالد خاضعة لسلطة
واجتماعية ،فقد مارست البعثات التعليمية بعد عودتها الدور املتوقع منهاّ .أما يف املغرب فقد كان الوضع
ً

وألن املغرب كان يخضع لتنافس استعماري ،فسياسته التعليمية
سببا لبقائه واستمراريتهّ .
املخزن الحسني الذي كرس البعثات التعليمية ً
لم تتمكن من التخلص من هذا التأثري؛ فاليابان اتبعت النموذج الربويس ً
متحررا من أي ضغوط
خارجيا .فهذا الخيار كان
تحديثيا
مثال
ً
ً
ً

خارجية ،وال يخضع ألي حسابات إقليمية أو دولية ،عىل عكس ما كان يحصل مع البعثات التعليمية املغربية .وقد قادت هذه الحقيقة

أن عملية إرشاك الخرباء األجانب أو االستعانة بهم يف عملية إيفاد البعثات التعليمية املغربية كانت تتم عىل خلفية سياسية تهدف
إىل ّ
إىل استغالل الرصاع بني الدول اإلمربيالية.

كانت رشوط اختيار أفراد البعثات التعليمية يف املغرب تقع عىل أبناء املؤسسة العسكرية املخزنية ،ومن صغار السن والنجباء وأصحاب

الذكاء والذين يملكون االستعداد للتعليم والطاعة ،األمر الذي ُيظهر تفرد املخزن بانتقاء املبتعثني بل والهيمنة عىل عملية اإلصالح والتحديث

أساسا والهدف
برمتها .ويضاف إىل هذا األمر عدم امتالك رؤية واضحة وثابتة يف االنتقاء ،ما أدى إىل وجود عوائق بني منظومة التعليم املتأخرة ً

من اإلصالح واالنفتاح عىل اآلخر املتطورّ .أما يف اليابان ،فبعد أن كان يقع اختيار البعثات التعليمية اليابانية عىل من ينتمي إىل طبقة الساموراي

العسكرية الحاكمة ،عمل امليجي عىل انتهاج سياسة جديدة يف انتقاء أفراد البعثات التعليمية ،وذلك عىل أساس الكفاءة ومستوى التعليم األمر

أساسا عىل الشهادة الجامعية من الخارج .فكانت
الذي ساهم يف تعميم التعليم وانتشاره عىل أوسع نطاق ،ذلك ّ
أن تقليد املناصب كان يعتمد ً
النتيجة تتمثل بانخراط البعثات التعليمية اليابانية العائدة واندماجها الكامل يف إدارة شؤون البالد وتزويدها بعوامل التقدم والتطور ،بينما

اختفى نظراؤهم املغاربة ولم يظهر لهم أي دور يتالءم مع األمل املعقود عليهم ،وال مع األموال والنفقات الباهظة التي أنفقت عليهم.

وكان للموقع الجغرايف دور مهم يف رسعة إنجاز عمليات التحديث والنهضة .فموقع البالد العربية اإلسرتاتيجي حساس بالنسبة إىل

(((1
ثم فهي يف طرف اهتمامات الدول اإلمربيالية وأطماعها.
الدول االستعمارية الطامعة ،بينما نجد ّ
أن بالد النيبون تقع يف طرف العالم ،ومن ّ

17

ضاهر ،النهضة اليابانية املعارصة ،ص .76

19

أو نيهون .ونيبون كلمة مكونة من قسمني .األول (ين) أي الشمس ،والقسم الثاين (هون) أي املنبع أو األصل .وكلمة نيبون تعني مصدر الشمس أو مرشق الشمس.

18 Roland Philip Dore, Education in Tokugawa Japan (Ann Arbor, Mich.: Center for Japanese Studies, The University of Michigan, 1992),
p. 193.
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عا :منهجية البحث ومصادره
راب ً
منهجية الكتاب
معينة يقتيض األمر
مما ال شك فيه ّ
أن منهجية أي كتاب أو بحث تعتمد بالدرجة األوىل عىل وجود فرضيات أو مقوالت حول جوانب ّ

ً
مجال للشك ،وجود عوامل تشابه
أساسا عىل منهجية وجود مقوالت تؤكد ،بما ال يدع
سربها ودراستها .والكتاب الذي بني أيدينا اعتمد
ً

واختالف تجمع بني دور البعثات التعليمية يف صريورة النهضتني العربية واليابانية .وال بد عند دراسة ظاهرة تاريخية متعددة الجوانب
كثرية اإلشكاليات من اتباع منهج مالئم ،يعتمد تعددية منهجية تبدأ بمنهج العلوم االجتماعية واالقتصادية والسياسية وال تتوقف
عند منهج تقيص التطور الحضاري والثقايف .ولعل املنهج األبرز الذي اتبعه الباحث هو منهج تتبع الدراسات واملقوالت النظرية التي

أن دراسة ظاهرة تاريخية أو حضارية تمتد
أطلقها ك ّتاب وباحثون تناولوا تلك الظاهرة سواء أولئك اليابانيون أو املغاربة .أضف إىل ذلك ّ

عىل مسافة زمنية طويلة كتلك التي تناولها الباحث تستلزم اتباع املنهج االستقرايئ التاريخي ،عالوة عىل اتباع منهج وصف وتفحص

واستقراء للوثائق والنصوص التاريخية األصلية التي ظهرت بلغات مختلفة ،للوقوف عىل الذهنية الحقيقية التي كانت وراء الخطاب
النهضوي لكال البلدين (ص .)28

مصادر الكتاب
أشار الباحث إىل عدم وجود دراسة عربية تناولت بالتفصيل موضوع البعثات التعليمية اليابانية ،مع وجود عدد قليل من الدراسات

الفرنسية .يف املقابل ،ال يمكن إغفال الدراسة الرائعة التي قدمها محمد أعفيف يف الفصل العارش (ص  )430-399بعنوان "التعليم

جزءا من البحث الذي قدمه حول أصول النهضة اليابانية ،وال سيما يف عرص التوكوغاوا .وقد كان اعتماد الكتاب
والدراسات الغربية" ً
أساسا عىل الكتابات اليابانية التي ُترجمت إىل اإلنكليزية ،إضافة إىل الكتابات اإلنكليزية نفسها واألملانية والدراسات
الذي بني أيدينا
ً

اليابانية التي تمت ترجمتها إىل اللغة العربية.

ّأما فيما يتعلق باملصادر التي اعتمدها كتاب بولحية ،فقد تنوعت بني املصادر املغربية التي تطرقت إىل موضوع البعثات التعليمية،

أن هذه املصادر
والتي تتوافر يف دورية الوثائق وخزانة تطوان العامة ومديرية الوثائق امللكية والخزانة الحسنية .وقد نوه الباحث إىل ّ
واملصنفات م ّثلت األساس الذي اعتمدت عليه املؤلفات والدراسات واألبحاث الحديثة التي ظهرت الحقًا .وال نعرف السبب يف عدم

اعتماد الباحث عىل أهم الدراسات اإلنكليزية التي تناولت موضوع التعليم يف عرص التوكوغاوا ،وهي الدراسة التي أعدها روالند فيليب
دور ،بل وتجاهلها ولم ِ
أساسا عىل املصادر والوثائق اليابانية وعىل كتابات
يأت عىل ذكرها .فأهمية دراسة فيليب دور تنبع من اعتمادها
ً
اليابانيني أنفسهم حول املوضوع نفسه ،األمر الذي جعل منها الدراسة املرجعية األكرث أهمية وموثوقية عند الباحثني واملهتمني بالحركة

التعليمية اليابانية يف عهد التوكوغاوا(.((2

 20تناول فيليب دور الحركة التعليمية يف عرص التوكوغاوا يف تسعة فصول .تضمن الفصل األول دراسة استقصائية للمنح الدراسية والتعليم يف عرص التوكوغاوا .وعالج
الفصل الثاين أهداف تعليم الساموراي والتعليم األخالقي واملهني وتعليم املرأة .بينما تحدث الفصل الثالث عن املدارس اإلقطاعية (مدرسة يونيزاوا ً Yonezawa
مثال)؛
التنوع والتنظيم واالحتفاالت والتدريب العسكري والكتب واملكتبات واملنح الدراسية والعاملني فيها إضافة إىل مسألة تراجع العلمانية .وعالج الفصل الرابع املنهج التقليدي
يف التعليم من خالل الرتكيز عىل الدراسات الصينية والعلوم والتدريب العسكري .وتاله الفصل الخامس الذي تناول التجديد الياباين يف مجال التعليم من خالل االعتماد
عىل التعليم الغريب ُمرك ًزا خاصة عىل الطب والتعليم العسكري .وتناول الفصل السادس مهارة املدارس وتدريبها ونظامهاّ .أما الفصل السابع فتناول العوام واألسياد ،بينما عالج
الفصل الثامن مدارس ترياكوياTerakoya؛ محتواها ومدرسوها ،إضافة إىل املؤسسات التعليمية األخرى املوجودة يف اليابان يف فرتة الدراسة التي تناولها الكتابّ .أما الفصل
التاسع واألخري فتناول اإلرث التعليمي الياباين من خالل الرتكيز عىل محو األمية واملزايا التي حققها واملواقف السياسية للساموراي والجدارة واملنافسة.
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أن البريوقراطية اإلدارية كانت عائقًا أمام الحصول عىل بعض الوثائق التي كان يمكن أن تكون دعامة
وقد أشار الباحث إىل ّ

إضافية مهمة للبحث .عىل الجانب اآلخر ،كانت سرية فوكوزاوا يوكيتيش الشخصية من أهم املصادر اليابانية ،وكتاب مسألة الرشق
األقىص( ((2لبيري رينوفني وكتاب نوبورو كوياما( ،((2إضافة إىل كتب أخرى حديثة .وأشار الباحث إىل أنه يف مقابل صعوبة الحصول عىل
الوثائق العربية املتعلقة باملوضوع ،نجد سهولة كبرية يف الحصول عىل الوثائق اليابانية املتاحة يف جميع أنحاء العالم من خالل توافر
مواقع إلكرتونية متخصصة منها موقع الدييت.

خامتة
أن إنسان اليابان من أكرث شعوب العالم ،إن لم يكن أكرثها ،براعة يف التقاط اللحظة التاريخية واستغاللها
أثبت التاريخ وحوادثه ّ

أن إنسان النيبون أكرث براعة يف تحويل ضغط الخارج املفروض عليه
وتوظيفها بما يخدم مصالحه ومصالح بلده .واألكرث من ذلك ّ

وسلبية الداخل الضاغط وإشكاالته إىل عامل إيجايب فعال لتحقيق التطور والتقدم الذي يسعى إليه .وقد تمكن الباحث املغريب بولحية
من الوقوف عىل تلك الخاصية التي يتميز بها الشعب الياباين من خالل استعراض البعثات التعليمية عىل أنها من اآلليات والعوامل
أن أسباب التحديث املتباينة سواء يف اليابان أو يف املغرب ال يمكن فصلها؛ الغرب
األساسية التي تحقق التحديث .ويؤكد الباحث ّ

ثم تباين األسباب التي أدت بدورها إىل تباين
الرأسمايل من جهة ،واألوضاع العامة الخاصة بكل بلد منهما من جهة أخرى ،ومن ّ
النتائج واختالفها.

وال ُيلقي الباحث فشل اإلصالح يف املغرب عىل جهة بعينها وال نخبة أو فئة اجتماعية محددة أو حتى فكر سيايس أو ديني ،بل

مغربيا عاج ًزا يف ظل غياب مفهوم االنتماء إىل
مجتمعا
كل هذه املقدمات واألسباب مجتمعة أدت إىل إفراغ الداخل وأنتجت بالنتيجة
ً
ً

واألمة ،غري قادر عىل امتالك إمكانيات التحديث واإلصالح والنهضة أو استيعابها وتطويرها .بمعنى آخر العجز عن التوفيق بني
الوطن
ّ

التقليدية والحداثة عىل املستوى املجتمعي ،وهي الخاصية التي تمتعت بها اليابان واضعة رموزها الثقافية واتجاهاتها السياسية والدينية

والعقائدية عىل أساس تراكم كمي ونوعي هائل للتاريخ والخربة الفيودالية ،وموظفة إياها من أجل خدمة هدف التحديث املنشود.

ويركز الباحث عىل الصفة الفردية التي ميزت محاوالت اإلصالح املغربية وارتباطها بشخص بعينه تستمر بوجوده وتزول بزواله،
ُ

وهي ربما الصفة التي ظ ّلت تميز كل محاوالت اإلصالح والتنمية التي شهدتها البالد العربية (حال السلطان يف املغرب ومحمد عيل
غالبا ما ترتافق بحاالت من االرتجال والعشوائية
يف مرص) ،وهو أمر بال شك ُيساق عىل واقع البالد العربية الحايل .فاملحاوالت الفردية ً

أساسا لنجاح أي عملية تحديث أو إصالح منشودة .فهدف املحاوالت الفردية
واالنتقائية واالتكالية وفقدان الحس الوطني الضامن
ً

األسايس هو سعيها إلثبات نفسها والعمل عىل تشكيل املجتمع عىل مقاييسها وبما يالئمها (البالد العربية) ،بعكس املحاوالت الجماعية
الوطنية التي تسعى فيما تسعى إليه إىل تشكيل املجتمع عىل مقاييس ومعايري وطنية جديدة تتالءم وتتجاوب مع حجم التحدي

الخارجي والضغط الداخيل (اليابان).

Pierre Renouvin, La Question d’Extrême–Orient: 1840 - 1940 (Paris: Hachette, 1946).

21

22 Noboru Koyama, Japanese Students at Cambridge University in the Meiji Era, 1868 - 1912, Ian Ruxton (trans.), with an introduction by
John Boyd (Morrisville: Lulu, 2004).
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ِ
ربا
أن تجربة الكتاب ُتضاف إىل تجارب أخرى سابقة ،أحوج ما تكون إليها مجتمعاتنا العربية ،قدمت
ومما ال شك فيه ّ
ً
دروسا وع ً
تقريبا األخطار والتهديدات الخارجية والتحديات عىل مستوى البنية املجتمعية
ناجحا لبلد عاىن
مثاليا
أنموذجا
قدمتها التجربة اليابانية
ً
ً
ً
ً
الداخلية نفسهاّ ،إل أنها أثمرت نتائج مختلفة من خالل سرب تلك األسباب واملقدمات ووضعها عىل طاولة البحث التاريخي الرصني.

تقريبا يف إطارها التاريخي الذي يجب أو توضع فيه
وقد نجح الباحث يف وضع البعثات التعليمية اليابانية واملغربية خالل قرن
ً

قدما بذلك دراسة تاريخية مقارنة متميزة ُتغني املكتبات العربية وتزود الباحثني
من دون اسرتسال يف التوصيف أو مبالغة يف االختزالُ ،م ً

واملهتمني والحريصني عىل سرب أسباب فشل النهضة العربية ونجاح اليابانية من خالل تقديم معطيات جديدة .لك ّنه مع ذلك ،لم يقدم

لنا اقرتاحات أو ً
حلول ،مبنية عىل الدراسة القيمة التي قدمها ،ألسس ومقدمات يمكن أن ُتساهم وتقدم ألبناء البالد العربية الحريصني

والغيورين عىل وطنهم ووطنيتهم تمكنهم من االستفادة منها ،ع ّلهم يجدون ضالتهم يف تلمس الطريق الذي يمكن أن يوصلنا
ويوصلهم إىل ما وصلت إليه اليابان ً
آخرا.
أول والدول املتطورة األخرى ليس ً

كثريا عن املايض ،فهي لم تتمكن حتى أيامنا هذه من تقليد نموذج خارجي
وما أشبه اليوم باألمس؛ فالبالد العربية اليوم ال تختلف ً

خاصا بها ُيمكنها من تحقيق التطور والتحديث املطلوب.
مالئم وفعال ،وال هي أوجدت طر ًقا تحديثية خاصة بها ،وال هي أبدعت
ً
أنموذجا ً

فأين يكمن الخلل؟ وأين هي مواطن القصور؟ هل تكمن يف قدرات أبناء البالد العربية وثقافتهم الوطنية وخصائصهم االجتماعية؟
دائما باإلطار السيايس واإلداري واالجتماعي والثقافة الوطنية التي يجب أن تخلق ً
واعدا مؤم ًنا بدوره ً
جيل
أول،
ً
أم ّ
أن األمر يتعلق ً

وبرضورة املساهمة يف تحديث البلد عىل أسس التقدم والحضارة ،وأن يمتلك يف الوقت نفسه إرادة التغيري واإلصالح والعقل الواعي؟

أن ما وصلت إليه البالد العربية نتيجة فشل محاوالت التحديث والتنمية واإلصالح من أوضاع مأساوية ونتائج
ومما ال شك فيه ّ

كارثية عىل املستويات؛ التعليمية واالجتماعية واألخالقية واالنتماء الوطني كافية ألن ُتجيب عن السؤال عن حاجة البالد العربية

واملواطن العريب املاسة اليوم ،أكرث من أي وقت مىض إىل تجربة إصالح وطرق تحديث خاصة بنا نحن ّأمة العرب ،ال ُتقلد أي أنموذج
عاملي آخر عىل املستويات كافة.
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