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إن القضية املركزية املرتبطة بإشكالية حتديث اليابان يف القرن 19م ،مرتبطة بالتطورات اليت عرفها اجملتمع الياباين،
ففئة التجار استطاعت مراكمة ثروات هائلة جعلتها يف وضعية ال تقل أمهية عن وضع الربجوازية يف أوروبا ،وقام عدد
من األسر التجارية ،اليت اغتنت يف عصر توكوغاوا ،بدور فعال يف التوجه الرأمسايل بعد إصالحات امليجي .كما طورت
هذه األسر عددا من املمارسات واملهارات اليت لعبت دورا مهما يف تطور النظام الرأمسايل يف اليابان ،كتسيري
املؤسسات التجارية ذات الفروع واالختصاصات املتعددة ،وتيسري القروض على حنو يشبه النظام البنكي األورويب،
كما عرف عصر توكوغاوا حركات اجتماعية متثلت يف انتفاضة الفالحني يف هناية عصر توكوغاوا ،واليت يعتربها دعاة
وأنصار املذهب املاركسي تعبريا عن الصراع الطبقي ،و عامال أساسيا و ممهدا إلصالحات امليجي.
جتدر اإلشارة إىل استمرار القيم االجتماعية اليت سادت خالل عصر توكوغاوا حىت العصر الراهن كقيمة الرتاتب،
واليت ما تزال تتحكم يف العالقات االجتماعية ،ويف املقاوالت والشركات الصناعية و غريها .هناك أيضا ،باإلضافة إىل
قيمة الرتاتب جند قيمة أخرى ،تتمثل يف عالقة التبعية اليت تشكل اليوم عنصرا إجيابيا يف جناح الشركات اليابانية،
فصاحب الشركة يعترب العمال أتباعا له أو أبناءه بالتبين يوفر هلم العمل مدى احلياة ،ويسهر على مصاحلهم مقابل
إخالصهم ووالئهم له.
بوادر التحديث
حققت اليابان منجزات ،خصوصا يف عصر توكوغاوا ،وضعت اليابان يف مسار التحديث بعيدا عن التأثري
األورويب ،كما برزت فكرة اإلصالح بعد أن طال التدخل اإلمربيايل دول الشرق األقصى ،خصوصا بعد حرب
األفيون  ،و قد عرفت اليابان خالل هذه الفرتة تطورا ملحوظا مشل قطاعات عدة  ،كقطاع االقتصاد والتعليم والثقافة
و املواصالت وغري ذلك مما ميس حياة اإلنسان اليومية ،و هو تطور ميكن أن نقارنه مبا كان حيصل يف أوروبا منذ قيام
عصر النهضة ،على الرغم من التزام اليابان بسياسة العزلة اليت حالت دون اتصال اليابانيني بالغربيني.
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الواقع أن استمرار نظام باكوهان ،والذي كان حيمل يف جممله طابع احلكم االستبدادي ،وبعضا من مالمح النظام
الفيودايل ،مل مي نع هذه الطفرة اليت يستعصي فهمها ،و اليت ليس هلا تفسري واحد ميكن أن نقف عنده ،بل هناك
تضافر عدة عوامل ،فسياسة العزلة مثال ،شكلت سببا يف النمو االقتصادي يف اليابان ،واألمن واالستقرار االجتماعي
كان سببا يف التمدن والعمران وحتسني طرق املواصالت ،و تكريس مبادئ كونفوشيوس كان سببا يف نشر التعليم،
وانتشار التعليم كان سببا يف ازدهار دور النشر و الثقافة الشعبية من مسرح و أدب إىل غري ذلك.
عرفت اليابان خالل عصر توكوغاوا منوا يف القطاعات االقتصادية احليوية ،خاصة قطاع الزراعة ،والذي ظل املؤشر
الرئيسي وعماد االقتصاد الياباين قبل إصالحات امليجي ،باإلضافة إىل تضاعف إنتاج األرز مرتني و نصف خالل
عصر توكوغاوا ،وقطاع التعدين الذي عرف طفرة خالل القرنني 16م و 17م شكل العمود الفقري يف التبادل
التجاري مع اخلارج ،كما أمكن رصده يف حجم التجارة الداخلية ،و انتشار النقد يف مبادالت السلع ،وظهور فئة من
التجار راكمت ثروات هائلة .وعموما  ،فإن االقتصاد الياباين خالل عصر توكوغاوا مر مبرحلة منو سريع دامت من
مطلع القرن 17م حىت منتصف القرن 18م مث مر بفرتة ركود استمرت إىل العقود األوىل من القرن 19م.
الواقع أن هذا النمو الذي عرفته اليابان مل يبدأ مع عصر توكوغاوا ،بل توجد مؤشرات تبني أن االنطالقة
االقتصادية بدأت مع الفرتة األخرية من احلرب األهلية ،وخالل فرتة التوحيد يف النصف الثاين من القرن 16م.
فاإلطار السياسي الذي جنم عن احلرب األهلية نتج عنه ظهور شبه دويالت صغرية تتنافس يف ما بينها ،و ظهور
رغبات توسعية لدى القائمني على تلك الدويالت (الدامييو) للوصول إىل سدة احلكم على الصعيد املركزي.
ازدادت حدة هذا التنافس بني الدويالت يف النصف الثاين من القرن 16م (وهي فرتة التوحيد) ،وتطور النشاط
ال تجاري مع اخلارج ،كما ازدهرت مشاريع الري ،اليت سامهت بشكل كبري يف زيادة املساحة املزروعة ،وزيادة مماثلة يف
إنتاج األرز .ومييل بعض املختصني إىل االعتقاد بأن هذه املرحلة تشكل بداية ثورة زراعية يف اليابان ،كما أن إقبال
الدامييو وزعماء التوحيد على بناء القالع وإحداث مراكز حضرية جديدة ،كان سببا يف حركة اقتصادية ورواج جتاري،
و ازدهر عدد من احلرف املرتبطة بالبناء ،اليت تطورت معها تقنيات مت استغالهلا يف مشاريع الري على وجه اخلصوص.
يذهب الباحثون يف الدراسات ال تارخيية حول االقتصاد الياباين إىل القول بأن اليابان عرفت حتوال اقتصاديا يف
هناية القرن 16م ،وقطيعة مع اقتصاد العصور الوسطى اليابانية .انعكس النمو االقتصادي وزيادة إنتاج األرز على
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النمو الدميغرايف .فخالل عصر توكوغاوا ،انتقل عدد سكان اليابان من  12مليون نسمة يف مطلع القرن 17م ،إىل
حوايل  32مليون نسمة يف منتصف القرن 19م  .وحظي تزايد سكان اليابان ،بوترية متسارعة خالل عصر توكوغاوا،
باهتمام مؤرخي هذا العصر ،ذلك أن تلك الزيادة مثلت طفرة دميغرافية غري مسبوقة يف تاريخ اليابان ،واعتربها
الباحثون مؤشرا إجيابيا يف طريق عملية التحديث.
الشك أن زيادة السكان بوثرية متسارعة أثارت قلق الباحثني منذ أواخر القرن 18م ،أي منذ أن نشر مالتوس
 Malthusحتذيرا سنة 1798م بشأن األخطار النامجة عن عدم التناسب احملتمل بني السكان و املوارد
االقتصادية ،و هو أمر يصدق على بعض الدول النامية اليوم ،غري أن آراء معظم الباحثني تتفق على أن الزيادة
الدميغرافية تكون عامال مساعدا على النمو االقتصادي إن ظلت يف حدود معقولة .فأوروبا مثال عرفت خالل عصر
الثورة الصناعية طفرة دميغرافية مل تشكل عائقا أمام تطورها االقتصادي .وأبرز منوذج يف هذا الباب ،هو الزيادة
الدميغرافية اليت عرفها سكان بريطانيا يف القرنني 17م و 18م ،و اليت جاءت مواكبة ومساندة للثورة الصناعية ،واألمر
ذاته يصدق على اليابان الذي مل يعرف ثورة صناعية ،غري أنه عرف منوا يف جمال اإلنتاج الزراعي ،و بذلك كانت
طفرته الدميغرافية انعكاسا لنموه االقتصادي .وعلى أي حال ،فإن تعداد سكان اليابان مل يصل إىل احلد الذي تنطبق
عليه نظرية مالتوس ،وإن كان بعض املفكرين اليابانيني ،املتأثرين بالفكر املاركسي يف العقود األوىل من القرن 20م،
والذين درسوا أوضاع الفالحني املزرية يف أواخر عصر توكوغاوا ،ذهبوا إىل القول بأن اليابان وقعت يف نفس الورطة
اليت تنبأ هبا مالتوس.
عموما ،إن املعطيات الدميغرافية ،إجيابية كانت أو سلبية ،تعتربر مرآة ينعكس عليها مستوى العيش ،والوضع
الصحي للسكان ،وآثار اجملاعات واألوبئة ،وغري ذلك مما ميكن قراءته يف اإلحصاءات الدميغرافية إن هي توافرت.
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