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 تقديم عام 

 

مصط�ح مرتبط أساسا بطبيعة العالقة ال�ي أقام��ا الدول هو  "األق�ىى ق الشر "مصط�ح 

ف�ل ما يوجد شرق خط غر�نتش يصبح شرقا قد  . املجاالت ا�جغرافية مع األور�ية االستعمار�ة

.   Extrême Orient/ Far Eastأو �عيدا  Middle East    /  Moyen orient قر�با أو أوسط ي�ون 

فاملصط�ح إذن يحيل ع�� املسافة ال�ي تر�ط الدول االستعمار�ة ��ذه املجاالت. ف�انت الص�ن و 

مجال مرتبط  فهو  إذن  Extrême Orientو فر�سا   Far East اليابان إذن جزءا مما أسمتھ بر�طانيا 

من هذا املنطلق  فاملصط�ح .��ت عالقات هذه الدول ��ذه املجاالتم ال�ي  بالطبيعة االستعمار�ة

 مرتبط بالتار�خ األور�ي أك�� من ارتباطھ بالوضع ا�جغرا��. 

 

مناهضة لالستعمار ��دف إ�� إعادة أبحاث جديدة ظهرت �� أعقاب ا�حرب العاملية الثانية 

تجاوز هذا هذه الدراسات ت حاول ؛صياغة تار�خ املنطقة وفق منظور مغاير للرؤ�ة األورو�ية

هذا االتجاه س��داد  تجر�ة تار�خية متجاوزة �� عالقات الغرب بالشرق. املصط�ح الذي يحيل ع��

منذ الواليات االمر�كية   وقد �انت  ودوره �� منطقة املحيط الهادي.  ا�حضور االمر��يقوة مع تنامي  

لتع�ي بھ  دول شمال   East Asiaتطلق اسم شرق آسيا  19بدايات اهتمامها باملنطقة أي منتصف 

 .شرق آسيا أي الص�ن و �ور�ا و اليابان و هو املجال الذي �انت تنشط فيھ سياسيا

 Asie       "آسيا  املحيط  الهادي"�ح  طسيصبح مص  خالل منتصف ستينيات  القرن  املا�ىي

et Pacifique   اآلسيو�ة مثل الهند عقب استقالل عدد من الدول وذلك املصط�ح  األك�� تداوال

بلورة   Miki   Takeoالصينية مال��يا سنغافورة. حاول آنذاك اليابان جاهدا �� �خص ووز�ره األول  

مشروع "آسيا املحيط الهادي". و هو مشروع يرتبط �� العمق بتلك الطموحات ال�ي �انت تراود 

إ�� �دف �حينما �انت اليابان بصدد وضع عدد من املشاريع  20القادة الياباني�ن مع بداية القرن 

فيما سيعرف �عد ذلك أي إبان ا�حرب العاملية تحت شعار  آسيا لألسيو��ن"    تنظيم املجال اآلسيوي  

�ان  و هو مشروع « la sphère de coprospérité de la plus grande Asie orientale »الثانية ب 

املجال اآلسيوي بصورة تجعل اليابان قادرا ع�� مواجهة الواليات املتحدة و   الهدف منھ تنظيم

 حلفا��ا.
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فإعادة صياغة هذا املشروع �� عهد اليابان املسالم �عت�� �� حد ذاتھ ا�ع�اس ملدى التغ��  

حاول تجاوز االختالفات العرقية يكمشروع  الذي حدث ع�� نظرة اليابان إ�� غ�� اآلسيو��ن. ف�ي

 جعل الدول املطلة ع�� املحيط الهادي قادرة ع�� التعا�ش فيما بي��ا.يوالثقافية و اللغو�ة و 

إذن فاملصط�ح غ�� ثابت ال �� الزمان و ال �� امل�ان فمن الشرق األق�ىى مرورا �شرق آسيا 

ة ال�ي عرفها هذا املجال منذ ياس للطبيعة الدينامثم آسيا املحيط الهادي ما هو �� الواقع إال ا�ع�

فاليابان التقليدية اإلقطاعية تحولت �� ظرف وج�� إ�� دولة حديثة تنافس  ،أن دق الغرب أبوابھ

. أما الص�ن الصطدام الذي بلغ درجة التحدي ذلك ا  بل و تصطدم ��ا     ،املعروفة  االستعمار�ةالدول  

نجحت  ،فقد اكت�ح الغرب أراض��ا وقيدها بمعاهدات غ�� مت�افئةمركز ا�حضارة ال�ي لم تنقطع 

 �كنموذج �� التغي نفسهاقدم ت�� تجاوز عقدة التخلف و أصبحت اليوم 
َ
  .�ٌ� � و التغ

ع�� �عض ا�جوانب ا�حضار�ة و التار�خية لهذين البلدين  االطالعلهذه االعتبارات يبدو أن 

ر العر�ي بمسار هات�ن الدولت�ن و استلهام الدروس و ذو جدوى كب��ة و لو من باب مقارنة املسا

 استخالص الع�� من أجل البحث عن سبل االرتقاء و ا�خروج من واقع ال��دي و ا�جمود ا�حا��. 
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 مدخل إ�� املجال الصي�ي

 املجتمع و السلطة         

         -I السلطة 

أي حوا��    Shangإذا �انت املالمح األو�� ل�حضارة الصينية قد بدأت �� التبلور مع أسرة شا�غ 

قبل امليالد: [ استخدام ال��ونز، بناء مدن محصنة، نظام فيودا��، الكتابة، األرقام ا�خ...]  1100 -1800

األو�� للسلطة املركز�ة �ش�لها املنظم فإن الباحث�ن املتخصص�ن �� تار�خ الص�ن يجمعون ع�� أن البدايات  

 Qin Shi Huang Di )221- 210بفضل ا�جهود ال�ي بذلها "اإلم��اطور األصفر"   Qinبدأ �� عهد أسرة  تس

قبل امليالد). فقد نجح هذا اإلم��اطور �� وضع حد للفو�ىى ال�ي �انت �عم البالد �� عهد املمالك املتحار�ة 

صال�� من جهة أخرى بما �� ذلك الفكر ال�ونفوشيو�ىي والطاوي و�األخص ما من جهة واستثمار الفكر اإل 

�ان سائدا عند التشريعي�ن كتصور موضو�� ملؤسسات الدولة و إلم��اطور�ة و�� إرهاصات �ستجيب �� 

 جوهرها ال�شغال�ن أساس�ن:

 .إغناء الدولة أي تمك�ن األم�� من وسائل القوة املادية 

  بواسطة قوة السالح من أجل ضمان الطاعة والوالء.ضمان الهيمنة والسيادة 

��  Jacques Gernetو�ذلك بدأت مرحلة تار�خية جديدة �� تار�خ الص�ن يقول ع��ا الباحث الفر��ىي  

" إن ظهور الدولة املركز�ة و القضاء ع�� املجتمع القديم ال يمكن �ع��ا إال  Le monde chinoisكتابھ  

بالثورة، أل��ا أرست القواعد األساسية للنظام اإلم��اطوري واستمرت كمصدر إلهام للمفاهيم السياسية 

    .للعالم الصي�ي"

مغولية. -ال��ك فألول مرة أصبحت الص�ن إم��اطور�ة موحدة تحت�ي وراء سور الص�ن من ال�جمات

�� التأسيس لنظام سيا�ىي سيصبح امل�ون األسا�ىي   Qin Shi Huang Diو�الرغم من قصر مدة حكمھ، نجح  

ح�ن جعل من املؤسسة اإلم��اطور�ة و�خص اإلم��اطور مركزا  1911للتار�خ الصي�ي ح�ى حدود سنة  

 تدور �� فلكھ مختلف أش�ال ا�حياة �� الص�ن .

ذه السلطة املركز�ة �� البحث عن خلق مجال متجا�س يتم فيھ تذو�ب و صهر و�انت أو�� تمظهرات ه

مختلف أش�ال السلطة القديمة( إقطاعيات، إمارات محلية...) واستبدالها ببنية جديدة مرتبطة بالعاصمة 

) بفضل شبكة طرقية ما فتئت تزداد كثافة مع الزمن. وح�ى يضمن إقامة  Xiang Yang   )Xian ا�جديدة 
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ة مركز�ة مطلقة تقوم ع�� �شريع وقانون صارم ساري املفعول ع�� ا�جميع، عمد اإلم��اطور إ�� سلط

 إخضاع الفئات األك�� نفوذا �� املجتمع آنذاك:

  النبالء،أل��م األك�� طموحا و بالتا�� تم تجر�دهم من األس�حة و هدم تحصينات مد��م بل و

 . Shanxi عائلة من إقليم شا��ىي 20000ترحيل عدد كب�� م��م( تم ترحيل أك�� من 

  ق م عمد  213املثقفون كفئة ترتبط مصا�حها بالنبالء وقادرة ع�� تزعم املعارضة.ففي سنة

اإلم��اطور األصفر إ�� مصادرة املؤلفات الكالسيكية وإحراقها أل��ا �ع�� عن آراء ومصا�ح 

 والالهوت...األرستقراطية التقليدية ولم ينج من هذا اإلجراء سوى كتب الطب 

تم �عز�زها بإجراءات متعددة تحمل �لها أ�عاد ودالالت الوحدة والتوحيد مثل سيهذه اإلنجازات 

املواز�ن وامل�اييل و العملة والكتابة وغ��ها. و�ما أن األولو�ة أصبحت لإلنتاج الفال�� فقد أصبح الفالح 

ون والبطش معا �� ح�ن ظل التجار والصناع عنصرا هاما داخل الهرم االجتما�� يتم التحكم فيھ بقوة القان

التقليديون يث��ون ش�وك ور�بة الدولة أل��ا األك�� استفادة من الوحدة واملركز�ة ومناخ االستقرار بصف 

 عامة.

بالرغم من �ونھ يمثل نقلة نوعية بالنسبة للسلطة ح�ن منح لإلم��اطور إ�� جانب دوره الرو�� 

ع�� ش�ل  أوامر أو مراسيم أو قرارات  من القصر اإلم��اطوري وفق  (ابن السماء) سلطة فعلية تصدر 

، فإن النظام ا�جديد سوف Han  بروتو�ول يؤسس ل��اتبية سوف تزداد تر�خا منذ أسرة خان (هان)

فيما يتعلق بالرموز الدالة ع��  Zhou �ستلهم جزءا من مقوماتھ من نماذج سلطو�ة سابقة( خاصة أسرة

السلطة واإلقامة داخل القصر اإلم��اطوري و بناء مقابر �خمة تأوي جثمان اإلم��اطور و جزءا مما �ان 

 يؤثث حياتھ اليومية ثم ترسيخ مبدأ الوراثة لهذه السلطة املطلقة.

مألوف من السلطة  �عد بمثابة اللبنة األساس لش�ل غ��  Qin Shi Huang Diمهما يكن فإن إنجاز 

يجعل من �خص اإلم��اطور مصدر سلطة مطلقة يتم تمر�رها ع�� ب��وقراطية معقدة �انت آخر مراحل 

. ( بلغ عدد األباطرة  الذين �عاقبوا ع�� حكم 1911ح�ى حدود سنة  Qing تطورها و تجليا��ا مع أسرة

 . Pu Yiإم��اطور �ان آخرهم  409الص�ن 

ع�� رأس هرم السلطة باعتباره يحظى بتفو�ض من السماء ألنھ إب��ا الشر�� فاإلم��اطور إذن ي���ع   

فهو الوسيط ب�ن السماء و األرض  و املع�� عن مشيئ��ا وفق تصور فلسفي يحكمھ هاجس التناغم و النظام 
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و التوازن فهو الذي يحدد داخل مجتمع فال�� مثل الص�ن مواقيت الدورة الفالحية و الفصول �ا�ع�اس 

رضاء اآللهة ال�ي تضمن ا�خ�� وا�خصب والنماء. إل نون السماء وفق طقوسية معينة تقدم خاللها القراب�ن  لقا

فسلطة اإلم��اطور �ستمد قداس��ا من التفو�ض السماوي وال يمكن مناقش��ا أو التمرد عل��ا إال حينما 

املتمثلة �� اإلم��اطور و ا�حاشية  تتخ�� السماء عن مدها بالشرعية الالزمة. إ�� جانب هذه النواة املركز�ة

ال�ي تدور �� فلكھ ( أمراء، أم��ات....) هناك طبقات املجتمع كمنظومة و�سق ترات�ي أفرزه الفكر والثقافة 

 ال�ونفوشيوس�ن املتشبع�ن ��اجس ا�حفاظ ع�� النظام داخل املجتمع.

i.  :املثقفون les lettrés  أوles mandarinsر�دة و متم��ة  �� التار�خ  الصي�ي، ، يمثلون ظاهرة   ف

يمتل�ون سلطة إدار�ة و سلطة معرفية ثقافية �� نفس اآلن.يتم انتقاء م�ونات هذه الطبقة ع�� 

) و�� مباراة مفتوحة مبدئيا 1904تنظيم مباراة رسمية (ظل العمل جار�ا ��ا ح�ى حدود سنة 

ظلت تنحدر من الطبقات الغنية   �� وجھ عموم الصيني�ن. لكن هذه الطبقة من موظفي الدولة

 من أرستقراطي�ن ومالك�ن عقار��ن كبار.

مع ا�ساع رقعة البالد بواسطة الغزو س��داد دور هذه الطبقة إن لم نقل إ��م سيتحولون إ�� 

سيعرفھ نفوذهم من ازدياد فهم يمتل�ون النفوذ املا�� �و��م      املس��ين الفعلي�ن نظرا ملا 

ب والنفوذ العسكري فهم يقومون بتجنيد املليشيات والنفوذ القانو�ي يقومون بجمع الضرائ

أل��م بحكم ت�و���م يضطلعون بمهم القضاء و العدالة و غالبا ما �انوا �� قطيعة مع واقع البالد 

 يكرههم ا�جميع.

 

ii. : باملائة  من الساكنة و �شغلون م�انة  محور�ة  داخل الهرم  االجتما�� منذ   90�ش�لون    الفالحون

البداية داخل بلد �سوده "حضارة نباتية" مثل الص�ن.فمهنة الفالحة بالنسبة ل�ونفوشيوس �� 

مهنة نبيلة و شر�فة بل  و تحتل عند التشريعي�ن م�انة طليعية أل��ا من األ�شطة املهنية النافعة 

ذلك أن طبقة الفالح�ن �� �� نفس الوقت مصدرا يمد األم�� باملقاتل�ن و �� نفس الوقت مصدر 

إنتاج ل�حبوب الالزمة و مصادر العيش املختلفة. فقد اعت��ها التشريعيون بمثابة األصل أو ا�جذر   

Ben   ل�ل قوة اقتصادية و عسكر�ة �� مقابل األ�شطة الثانو�ة أي الفروع      Mo لصناعة ( ا

التقليدية و التجارة). لكن بالرغم من القيمة املتم��ة  ال�ي تحظى ��ا نظر�ا طبقة الفالح�ن وكذا 

باإلضافة إ�� الظلم   أ�شط��م فقد ظلت هذه الطبقة من أفقر طبقات املجتمع الصي�ي ع�� اإلطالق.

بيعية من فيضانات االجتما�� الذي �انت تتعرض إليھ طيلة تار�خها �انت أيضا �حية الظروف الط
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و مجاعات و أو�ئة و ر�ما هذا ما يفسر ثورا��ا املستمرة لدرجة أصبح معها ضمان االستقرار و السلم 

  االجتماعي�ن ره�ن ب��دئة البادية الصينية.

iii.  الصناع و ا�حرفيون: يمارسون أ�شط��م �� البوادي إ�� جانب األ�شطة الفالحية كتحو�ل املواد

أما �� املدن فيقومون بإنتاج منتوجات نفيسة   ات موجهة للنشاط الفال��،أو صناعة أدو     ا�خام

 لتصديرها أو لتلبية حاجيات طبقة أرستقراطية تمتلك اإلم�انيات املادية القتنا��ا.

iv.  التجار : و يمثلون طبقة منبوذة بالنسبة للصيني�ن الذين ينعتون التجار بالغش والتالعب وام��ان

نتجة �عيش ع�� مجهودات الطبقات األخرى. لكن رغم امتالكهم لل��وة، ف�ي طبقة غ�� م  الر�ا

مع التدخل   لم يكن بإم�ان التجار تجاوز هذه ال��اتبية ال�ي تجعلهم �� أسفل املراتب االجتماعية.

ستعرف هذه البنيات االجتماعية �غي��ا عميقا.  19األجن�ي �� الص�ن خالل منتصف القرن 

لتقليدية املتمثلة �� الفالح�ن واملثقف�ن ست��ز قطاعات حديثة رأسمالية باملوازاة مع األش�ال ا

تتضارب داخلها مصا�ح بروليتار�ا ناشئة و�رجواز�ة وطنية حديثة العهد و �� مواجهة النخبة 

التقليدية املحافظة ستظهر إنتليجنسيا جديدة تلقت ت�و���ا �� املدارس و املعاهد الغر�ية. هذه 

 .20ء الهزات ا�حاسمة الك��ى ال�ي ستشهدها الص�ن خالل القرن النخب ست�ون ورا

 

II  –   املجتمع 

توجد األسرة �لبنة وكخلية التقليدي الطبقات اآلنفة الذكر كم�ونات للمجتمع الصي�ي  ضمن 

باألسرة ذلك املفهوم العر�ض و الواسع لل�لمة. تتعا�ش داخلها أجيال   أساسية �� البناء املجتم�� و املقصود

�خص) تتقاسم مجاال موحدا و �عيش تحت سقف واحد.ما   100متعاقبة (قد تصل األسرة الواحدة أحيانا  

ال�ي تخضع وفق القيم ال�ونفوشيوسية ل��اتبية مضبوطة   Patriarcaleيم�� هذه ا�خلية هو طبيع��ا األبيسية   

قيقة تكرس أخالقيات االح��ام، أخالقيات تجعل من رئيس األسرة وكب��ها السلطة العليا املالكة ل�ل و د

ا�حقوق والسلطة ال�ي ال تناقش وال يمكن معارض��ا أو االع��اض عل��ا ف�ي إضافة ل�حكمة والتجر�ة تمتلك 

 livre desاء و األجداد. (صالحيات السهر ع�� التنظيم اليومي للطقوس املرتبطة بتقد�س أرواح  اآلب

générations.( 

 

ال �ع��ف داخلها إال بروابط القرابة   Clanفالعائالت أو األسر املنحدرة من جد مش��ك ت�ون عصبية   

�� جان��ا الرجا��.تر�ط ب�ن أعضا��ا روح التضامن القائمة ع�� اح��ام اآلباء واألجداد واح��ام ال��اتبية 

اعية حقيقية ومتماسكة تمتلك أراض��ا ومعابدها ومقابرها ا�خاصة �سهر والسن ف�ي بذلك وحدة اجتم
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ع�� إدار��ا القدماء مع مراعاة العدل والتضامن االجتما��. و قد تتسع دائرة هذا التضامن لتشمل القر�ة 

�س بأكملها ف�ي الوطن ا�حقيقي للفالح و ي�ون التعاون و التضامن املح�وم بروابط القرابة و روابط التقد

و هاجس الدفاع املش��ك احد تجليا��ا.بل إن العائلة كخلية قد تتسع لتكتسب مفهوما سياسيا يتمثل �� 

الدولة ال�ي يحكمها حاكم قوي لكن عليھ وفق املبادئ ال�ونفوشيوسية أن ي�ون أبو�ا و عادال �� نفس 

 الوقت.

جزء �سيط يفقد إن هو فاألسرة إذن تجسد وحدة �شر�ة حقيقية ال يمثل الفرد داخلها سوى  

فهو مح�وم ��ذه التقاليد ال�ونفوشيوسية ال�ي تؤثث عقليتھ  تھ.ياكلو انفصل ع��ا ضوابطھ و قيمھ وس

وتفك��ه �سلبھ إرادتھ وحر�ة ا�حركة وحينما يخرج من سلبيتھ فإنھ يتمرد ع�� الظلم �� ش�ل حر�ات 

 فوضو�ة ليس إال.

 

داخل هذه الوحدة يبدو دور املرأة شبھ منعدم و �� مرتبة دونية ال تملك أية حقوق سياسية و  

 un article sur)  (مرتبطة اقتصاديا بالرجل.كما أن وضعها القانو�ي غ�� مر�ىي ف�ي "استثمار غ�� مدر للر�ح"

lequel on a perdu son argent   ع ا�حيوانات األليفة مجرد أداة وقد يصبح وضعها أحيانا شبيھ بوض

(باستثناء اإلم��اطورات واألم��ات و �ساء الطبقة األرستقراطية..) . و وضع الدونية هذا يتج�� �ش�ل وا�ح 

�� حاالت الزواج، ذلك أن ا�حفاظ ع�� وحدة األسرة يجعل من مؤسسة الزواج عملية يتم تدب��ها دون 

�ن من نفس املستوى االجتما�� حفاظا ع�� مصا�ح مراعاة رأي العروس غالبا ما يجمع الزواج ب�ن أسرت

األسرة و  وضعها االجتما�� ( قد ي��وج األرمل أخت زوجتھ مثال لهذه األسباب. فوضعية املرأة داخل مجتمع 

أبي�ىي وضعية هشة تجعلها تخضع وتركع لرغبة زوجها أحيانا �� سن مبكرة كما �ان بإم�ان الزوج أن 

لف ذكر. مع م��ء الشيوعي�ن ستعرف وضعية املرأة تحوال كب��ا ح�ن جعل يمتلك عدة زوجات بحثا عن خ

م��ا ماو ��ىي تو�غ عنصرا من الصعب تجاوزه �� معركة البناء االش��ا�ي و التحديات ال�ي تواجھ الص�ن 

الشيوعية. فقد لعبت املرأة دورا طالئعيا ع�� مختلف الواجهات و ا�ج��ات بل وزادت مسؤوليا��ا  باألخص 

� البادية مع انطالق أوراش البناء الك��ى ال�ي عرف��ا ص�ن ما �عد ماو �سبب �جرة الرجال إ�� املدن حيث �

 فرص العمل و فرص االرتقاء االجتما��.
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 ا�حياة الروحية 

 أ ـ ال�ونفوشيوسية 

التسمية ال�ي أطلقها اليسوعيون �� القرن  و��  Confuciusسميت كذلك �سبة إ�� �ونفشيوس 

 Kong  ". Maitreأي "املعلم  Kong Fu ziأو  Kongالسا�ع عشر والقرن الثامن عشر  ع�� ا�حكيم الصي�ي 

Kong 

 ق 479ق.م و تو�� ��  551غرب الص�ن �� حوا��  Shandong  �� إقليم  Qufuولد �ونفشيوس �� 

اتھ �� ظروف متواضعة رغم الطموحات ال�ي �انت تحذوه خاصة سنة. عاش طيلة حي 72م عن سن يناهز 

�� ا�حياة السياسية، و�� طموحات لم يحقق م��ا ال�ىيء الكث��. ففي الوقت الذي نجح فيھ غالبية تالمذتھ 

وأتباعھ ومر�ديھ �� فرض وجودهم، ظل �ونفشيوس رجال منظرا ومدرسا بل إن صورة املر�ي ورجل األخالق 

 يحة واالستشارة للملوك واألمراء �� الصورة األك�� التصاقا ��خصھ.الذي يقدم النص

  Automneعاش �ونفشيوس داخل أجواء ص�ن مضطر�ة سياسيا عرفت تحت اسم الر�يع و ا�خر�ف 

Printemps et  ال�ي مهدت ملرحلة أك�� اضطرابا و�� مرحلة املمالك املتحار�ةles royaumes combattants 

 Qi  و   �� الوسط  Wei  و   Luصراع كب�� حول السلطة ب�ن الكيانات السياسية املتعددة[  و�� مرحلة تم��ت ب

�� الهوامش] بل إن الصراعات تجاوزت الكيانات السياسية لتمس األسر ا�حاكمة والتحالفات ال�ي  Qinو 

 تقوم عل��ا سلطة األسر �� عالقا��ا بامللوك وا�ح�ام.

فالسياق التار��� الذي عاصره �ونفشيوس هو سياق ا�عدمت فيھ ا�جوانب األخالقية الالزمة 

ا�ىي حيث ك��ت االنقالبات والثورات والفو�ىى وروح التمرد ع�� ل�حفاظ ع�� النظام   واالستقرار السي

السلطة. لذلك ارتبطت اال�شغاالت األساسية لدى �ونفشيوس ��ذا الوضع الذي يفتقد إ�� االستقرار �ش�ل 

" ضياع الطاو أي le mandat célesteأساس. فهو ي�ح �شدة �� كتاباتھ ع�� ضياع التفو�ض السماوي "

والطاو ليس بمفهومھ الطاوي الذي �ع�ي ذلك االرتباط الرو�� الذي ير�ط �� األصل " la voieالطر�ق"

املخلوقات باألشياء. أي اإل�سان بالطبيعة والذي يجب البحث عنھ، وإنما ذلك الطر�ق الذي تقصده حوارات 

تؤثث ��م ) أولئك امللوك ا�حكماء الذين  Yaoـ  Shunـ  Yuأي طر�ق القدماء( Les entretiens�ونفشيوس 

امليتولوجيا الصينية بدايا��ا. فهم يمثلون بالنسبة ل�ونفوشيوس النموذج الذي يحتدى بھ أل��م يجسدون 

النظام واألخالق. انطالقا من هذه القناعات �عتقد �ونفشيوس بأنھ م�لف بمهمة أو�ل��ا لھ السماء وتتمثل 

 �� جعل العالم  �ستفيق ل�ي يبحث عن الطر�ق املفقود.
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فبعض األخبار تبالغ ح�ن تجعل منھ وز�را  Kongصعب تحديد املهام واملناصب ال�ي تقلدها من ال

ذلك انھ سيع��ف �خصيا بأنھ �ان �� خدمة كبار الوزراء. ر�ما �ان فشلھ هو الذي  Luللعدل �� مملكة 

مذتھ �حبة �عض تال   Luسنة إ�� البحث عن آفاق  وحظوظ جديدة خارج حدود مملكة    60دفعھ و هو رجل  

) و �� رحلة Caiـ  Chenـ  Songـ  Weiـ  Qiليق�ىي بذلك عشر سنوات تنقل ف��ا ب�ن العديد من الدول ( 

حيث اشتغل  Luا�سمت �� األخرى بالفشل وك��ة اإلحباط األمر الذي اضطره إ�� العودة إ�� مملكة 

 بالتدريس ح�ى وفاتھ.

الت ظرفية و�عديالت حسب متطلبات ك�ل التيارات الفكر�ة عرف الفكر ال�ونفوشيو�ىي استعما

 les�ل مرحلة. يمكن القول أن النصوص ال�ونفوشيوسية القديمة األقرب إ�� ا�حقيقة تتمثل �� حواراتھ 

Entretiens   ذلك أن العديد من فقراتھ �شهد ب�و��ا جمعت �� مراحل الحقة أي �عد موت ا�حكيم بزمن

هو من الصعو�ة بم�ان. فالكتب العشر�ن ال�ي ت�ون  طو�ل ثم إن ا�جزم بدقة بخصوص تار�خ تأليفها

و�عض فقرات         18الن�خة ا�حالية �عود �� تأليفها ومصادرها ملراحل مختلفة.بل إن �عض الكتب مثل  

تم تأليفها �� مراحل متأخرة جدا و�عض مضامي��ا معادية لل�ونفوشيوسية. خالل مرحلة هان  17و 14

Han  ختلفة ومتنافسة. أما الن�خة ال�ي وصلتنا ف�ي ش�ل مركب �عود إ�� القرن �انت هناك ثالثة ��خ م

الثالث امليالدي. عموما تمثل الكتب التسعة األو�� مجموعة متجا�سة وفر�دة من نوعها أضيفت إل��ا فيما 

 د.�عد ستة كتب أخرى أما ا�خمسة املتبقية فتعود إ�� أواخر القرن الثالث و�داية الرا�ع ما قبل امليال 

ش�لت ال�ونفوشيوسية املذهب العقدي األساس بالنسبة للبناء الرو�� عند الصيني�ن ح�ى حدود 

بداية القرن العشر�ن. و كمدرسة فكر�ة �ونت العديد من األتباع والتالمذة الذين توارثوا هذا ال��اث الفكري 

  Menzi أو   Mencius لدرجة جعلت من �خص �ونفشيوس �غرق أحيانا �� األسطورة كما فعل منسيوس

الذي يصبغ ع�� معلمھ خصوصيات خارقة وفر�دة وحياة �لها شهرة ونفوذ وأعداد ال تح�ىى من التالمذة. 

�� ح�ن أن "ا�حوارات" تقدم الرجل كمر�ي يتحلق حولھ عدد قليل من األتباع األوفياء. ذلك أن املدرسة 

ذين يحبون النقاش وتبادل الرأي حول ال�ونفوشيوسية بدأت غالبا �� ش�ل مجموعة من األصدقاء ال

 قضايا املرحلة فغالبي��م �انوا منخرط�ن �ش�ل �شيط �� ا�حياة  السياسية.

 اش��ر من ب�ن تالمذة �ونفوشيوس: Yan huiـ   Zigongو     Ranqinو   Ziluباإلضافة إ�� 

ق .م) قدم الكث�� إل�سية الفكر ال�ونفوشيو�ىي فهو �عتقد بأن اإل�سان طيب  289ـ  372منسيوس (  - 

بطبعھ و أن ا�حاكم ال يمكن أن �سود دون املوافقة الضمنية. كما أن عقو�ة ح�ومة مستبدة ال تحظى 

 بالشعبية هو حرما��ا من "التفو�ض السماوي".
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هر تالمذة �ونفشيوس مقتنعا بأن اإل�سان شر�ر ق م) أحد أش 237ـ  Xun zi )300 بخالف منسيوس نجد -

بطبعھ وأنا�ي وأن تحقيق اإل�سان ا�خِ�� ال يتأ�ى إال من خالل ال��بية لذلك فهو ينادي بأن أحسن أش�ال 

ا�حكم �� القائمة ع�� السلطة     واملراقبة الصارمة. هذه األف�ار سوف يتبناها ويعمل ع�� تطو�رها أتباع 

ال�ي ترى أن الطر�قة األمثل ل�حفاظ ع�� النظام داخل املجتمع �� إقامة سلطة مطلقة   املدرسة التشريعية

 بيد حاكم قوي.

من الصعب وضع حدود فاصلة ب�ن ما هو مجتم�� وما هو سيا�ىي �� الفكر ال�ونفوشيو�ىي، ذلك 

مليھ الشروط األخال
ُ
مة الغالبة عليھ، وهو تداخل ت قية واإل�سانية أن االرتباط العضوي والتداخل �� الّسِ

ال�ي توخاها  " املعلم" �� املجتمع كما �� السياسة، رغبة منھ �� تحقيق الفضيلة املت�املة :املجتمع الفاضل 

 وا�حاكم الفاضل �� إطار عالقة يحكمها هاجس التناغم        واال��جام.

ادئ ذات مرتكزات وقد انصب اهتمام املذهب ال�ونفوشيو�ىي ع�� تنظيم ا�حياة االجتماعية وفق مب 

 أخالقية بدرجة أساس و��:

 املحبة أل��ا أصل �ل �ىيء. .1

 العدالة أل��ا تضع كال �� املوضع الذي �ستحقھ. .2

 االح��ام ملعرفة ا�حقوق والواجبات. .3

 ا�حكمة للتمي�� ب�ن ا�خ�� و الشر. .4

 اإلخالص �� �ل �ىيء. .5

 

لذلك ارتبط املذهب شكال  فاإل�سان إذن هو موضوع االهتمام األول بالنسبة لل�ونفوشيوسية،

ومضمونا بالن�عة اإل�سية �� �عدها األخال�� بحثا عن اإل�سان املثا��. فالتعاليم ال�ونفوشيوسية �� �عاليم 

عملية وكث��ة االرتباط بالسياسة. وهو ارتباط تو�� بھ اإلشارات الكث��ة املخصصة لفن ا�حكم . لكن هذا 

لإل�سان وطبيعتھ األخالقية. فع�� عكس التشريعي�ن يذهب  اال�شغال ال يمكن فصلھ عن مفهوم مع�ن

 �ونفشيوس إ�� أن فن ا�حكم ليس أمرا تقنيا وإنما يجد أسسھ �� رجال أكفاء أذكياء وذوي أخالق عالية.

.لذلك إ�� جانب   Xiao ren�� مقابل اإل�سان الوضيع   Jun ziفاألم�� املثا�� بالنسبة لھ هو إ�سان ا�خ�� 

واآلداب يجب تلقينھ ت�و�نا أخالقيا كشرط أسا�ىي ل�ي �شارك �� ا�حكم ألن اهتمامھ يجب أن   التعليم   

�ان جواب ا�حكيم " أن تحب الناس".و هو ren .  حول مفهوم  renيتوجھ إ�� تحقيق امللك ا�خ�� الفاضل 

أن �ستعمل قدراتنا يجيب ا�حكيم "     Zilu�عطيھ �عدا سياسيا. فل�ي يصبح اإل�سان إ�سانا خ��ا كما سأل   

 ملواساة اآلخر�ن وأن �ستغل قوتنا ل�ي نمنح للشعب السالم   واألمن".
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تلتقي داخل هذا املفهوم أيضا مختلف أش�ال عالقات اإل�سان ال�ونفوشيو�ىي اآلباء امللك األصدقاء. و�� 

عالقات تحكمها أخالقيات االح��ام لدرجة تصبح معها الدولة بمثابة أسرة كب��ة. فالوز�ر بالنسبة للملك 

�ون ببساطة إبنا صا�حا وأخا صا�حا هو �� مقام اإلبن �� عالقتھ بأبيھ " حينما ت�ون إبنا صا�حا، حينما ت

فأنت �شارك �� ا�حكم". مما يجعل البحث عن ا�حفاظ ع�� االستقرار داخل مختلف أش�ال ال��اتبية 

من ُعرفوا باستقام��م تجاه -يقول ا�حكيم –حاضرا �ش�ل ملفت �� التعاليم ال�ونفوشيوسية" قليلون 

 د رؤسا��م أو ثاروا عل��م".آبا��م أو تجاه من هم أك�� م��م سنا وانتفضوا ض

إخالص تجاه النفس تجاه اآلخر�ن وخصوصا تجاه  Zhong   فمفهوم ا�خ�� ارتبط أيضا بصف�ي اإلخالص

الذي يجعل اإل�سان محط ثقة. واإل�سان ا�خ�� يجب أن يتح�� بصفت�ن من دو��ما ال  xinامللك ثم الوفاء 

نھ من اتخاذ القرارات السليمة ومعرفة صفات من هم يمكنھ القيام بمسؤوليات سياسية: ا�حكمة ال�ي تمك

 �� خدمتھ ملساعدتھ، ثم ال�جاعة ال�ي يجب أن ت�ون مح�ومة بالرزانة    والتعقل.

فالكنفوشيوسية  إذن �� أوال مذهب أخال�� م�خر ملا هو سيا�ىي ألن األخال�� والسيا�ىي مرتبطان بالواقع 

ال��بية كعامل من عوامل التحسن املستمر ففعل �علم ��  و�التطبيق، لذلك نجده يضع ثقتھ الك��ى ��

 أول �لمة تبتدئ ��ا حوارات �ونفشيوس.

«  Etudier une règle de vie pour l’appliquer au bon moment  n’est  ce pas une source de 
grand plaisir ? la partager avec un ami qui vient de loin n’est ce pas la plus grande joie ? 
Etre méconnu de hommes sans en prendre ombrage n’est ce pas le fait de l’homme de 
bien » 

 
عرفة املكتسبة ذلك أن قيمة ما يتعلمھ لكن ال��بية والتعلم هنا مرتبطان بالتجر�ة كمحك لهذه امل

بإم�انك أن �ستظهر ثالثمائة قصيدة "  املرء �� الكتب ره�ن بمدى ممارسة هذه املعرفة �� الواقع وتطبيقها 

لفت بمهمة خارج البالد فلن 
ُ
شعر لكن هب أنك أدِمْجَت �� وظيفة، لن ت�ون �� مستوى املسؤولية، وإن �

ذلك أن ال��بية والتعليم  موجهان فِبم يفيدك �ل هذا األدب" بتلقائية. اإلجاباتت�ون قادرا ع�� تقديم 

�ش�ل مباشر نحو املسؤوليات السياسية (االمتحانات الرسمية)، بل تتخذ عند �ونفشيوس �عدا أك�� 

لشعبھ   شمولية حينما جعل م��ا املن�ج الوجھ لفن ا�حكم. فاملر�ي الكب�� هو امللك  والذي من واجبھ أن يوفر 

الرخاء املادي وا�حماية العسكر�ة. و�ا�خصوص ال��بية ال�ي �عت��  األساس للنظام السيا�ىي. فامللك ال يمكنھ 

إن أخالق الرؤساء �الر�ح، وأخالق " أن يحكم إال إذا �ان نفسھ مستقيما ونموذجا مثاليا يحتدي بھ شعبھ

ح�ى �ستطيع أن يفرض سلطتھ ( األخالق . و "املرؤوس�ن �العشب وإ�� أية جهة هبت الر�ح مال العشب

ا�حسنة والنموذجية تجعلھ �� غ�ى عن إصدار األوامر)، لذاك نجده ي�ح بقوة ع�� ضرورة االحتذاء باألسالف 

أل��م وضعوا الطر�ق ال�حيح، و�انوا النماذج املثالية، وحافظوا ع�� الطقوس امللكية ال�ي تضمن التسي�� 
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، والسالم، وسعادة الشعب. قد يبدو �ونفشيوس �� سعيھ من أجل ا�جيد للدولة، وخصو�ة ا�حقول 

ا�حفاظ ع�� الروح ا�حقيقية لهذه الطقوس رجال محافظا بل ورجعيا �� بحثھ عن ش�ل من أش�ال التوازن 

 االجتما��. 

 L’école desإن أك�� نجاح حققھ �ونفوشيوس ملذهبھ، يكمن �� إرسائھ دعائم "مدرسة املثقف�ن" 

Lettrés     20ال�ي ضمنت االستمرار�ة والقدرة ع�� املقاومة والبقاء للفكر ال�ونفوشيو�ىي. ح�ى مطلع  القرن 

لعبت ال�ونفوشيوسية دورا محور�ا �� تحديد ا�جوانب األخالقية والسلوكية بالنسبة للفرد بل وملختلف 

بفضل قدر��ا  -يوسية منذ ارتباطها باملؤسسة اإلم��اطور�ة  أ�حت ال�ونفوش دواليب السلطة واإلدارة.

جزءا من ا�حياة السياسية �� الص�ن. ووعيا م��ا بأهمية هذا املذهب  -ع�� ت�و�ن النخب الالزمة لإلدارة 

َسر املتعاقبة ع�� حكم الص�ن ع�� تكريس مظاهر القداسة       والتبجيل 
ُ
وتأث��ه �� هذا املجال، عملت األ

السيا�ىي للفكر ال�ونفوشيو�ىي الرس�ي مع أسرة ل�خص �ونفوشيوس.�انت آخر تمظهرات التوظيف 

 . 1911ماندشو  ال�ي انت�ى حكمها �� 

 

و ما أفرزه  من �غي��ات اقتصادية واجتماعية  19مع التدخل األور�ي �� الص�ن خالل القرن، 

وثقافية، أصبحت ال�ونفوشيوسية �� مواجهة تحديات جديدة ترتبط أساسا،  بمدى قدر��ا ـ كبنية تقليدية 

منِظمة ومؤِطرة  للمجتمع ـ ع�� تقديم اإلجابات ع�� أسئلة ا�حداثة ال�ي فرض��ا مظاهر التفاوت املادي 

واملعر��، ب�ن الغرب والص�ن، ع�� النخب الصينية. طبعا ش�لت سياسة اإلصالحات ال�ي ن�ج��ا السلطات 

نح البالد الوسائل الكفيلة الصينية  جزءا من البحث عن هذه اإلجابات، لك��ا ظلت مع ذلك قاصرة عن م

لالستجابة للتحديات ا�جديدة، ذلك  أن أسئلة ا�حداثة بالنسبة للص�ن لم يتم استيعا��ا كرد فعل مقاوم 

بالنسبة للتغر�ب فقط ولكن أيضا كدينامية داخلية موجهة للثقافة الصينية عموما. ولعل االكتفاء 

ن املساس بجوهر املؤسسات واألسس الفكر�ة  واألخالقية با�جوانب املادية لإلصالح ��دف ال�حاق بالغرب دو 

ال�ي تقوم عل��ا هو ما يفسر قصور التداب�� اإلصالحية �� مد ال�ونفوشيوسية بما تحتاج إليھ لتقديم  األجو�ة  

، ذلك االحتقان الذي �عكسھ حالة الشك واالرتياب 20بخصوص الوضع املحتقن �� الص�ن مع بداية القرن  

معاملھ تتحدد كش�ل من أش�ال التمرد ليس فقط ع�� الفكر ال�ونفوشيو�ىي، بل ع�� املؤسسة الذي بدأت  

مؤشرا ع�� بداية تآ�ل املؤسسة  1905املق��نة بھ  . ف�ان التخ�� عن نظام املبار�ات   اإلم��اطور�ة

و إعالن  1911اإلم��اطور�ة ل�و��ا أحد امل�ونات ا�جوهر�ة الضامنة الستمرار���ا، تآ�ل ست�ون ثورة 

 ا�جمهور�ة آخر فصولھ.  
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صوت ال��ملان الصي�ي ع�� مشروع قانون يجعل من �ونفشيوس إلها و من ال�ونفوشيوسية   1917��  

و�� السنة املوالية حددت مذكرة وزار�ة طقوس ومراسيم االحتفاالت �شر�فا يليق ��خص      دين الدولة .

رمزا ل�ل   -�� مناخ مثقل بأصداء الثورة البلشفية    -�ونفوشيوس. لكن املذهب بمبادئھ      و�خصھ  أصبح

نفوشيوسية حمالت ما هو قديم بالنسبة لص�ن �انت تطمح إ�� ا�حداثة         والتغي��. لذلك ستعرف ال�و 

ال�ي اجتمعت حول   1919مايو    4كب��ة �لها تنديد �سلفية ورجعية ال�ونفوشيوسية. �انت البداية مع حركة  

شعار " فليسقط �ونفشيوس و من معھ" و �� حمالت ستعرفها الص�ن إبان سنوات الثورة الثقافية 

 1972ن ا�حمالت ال�ي ستقوم  ب�ن الصاخبة " فو�ىى فوق األرض �ل �ىيء ع�� ما يرام " يقول ماو  بل إ

 �ان شعارها املقاومة ب�ن ا�خط ال�ونفوشيو�ىي وا�خط التشري��.' 1974ت 

 [   �شريعيون ـ ا�خوف ــ تطبيق صارم للقانون ـ ا�حكم= تقنية                                          

 الدولة ــــــــــ[    

 [ �ونفوشيوسيون ــ الثقة �� ا�حاكم ـــ أخالق ـ ا�حكم= فن                                             
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 Taoïsmeـ الطاو�ة  ب      

 

�ع�ي الطاو�ة حسب القواميس" الديانة الشعبية للص�ن" و�� مز�ج فر�د ومتم�� تلتقي داخلھ  

ا�جوانب الدينية والفلسفية  والروحانية والطقوسية وعبادة األرواح والطبيعة واألجداد ومن �عاليم 

 Dao Jiaالطاو�ة ب�ن الطاو�ة الفلسفية  ومعتقدات مختلفة. يم�� املهتمون  بالديانة   Laoziالوزي 

 .Dao Jiao  والطاو�ة الدينية 

أي الطر�ق ال�ي  تمثل مصدر إيقاع Tao أو    Daoالطاو�ة الفلسفية: �عمل ع�� التفك�� والتأمل ��     -        

 . Yangواليا�غ  Yinالوجود القائم ع�� مبدأي ال�ن

من الطقوس الروحانية ال�ي ��دف إ�� جعل اإل�سان أزليا  الطاو�ة الدينية:تنصهر داخل خليط  -        

   les maîtres célestes خاصة جماعة  sectesخالدا   وقد انتشرت داخل العديد من الطوائف الدينية 

األب   Chang Tao Lingاملعروف تحت اسم   Tchang Liang، يمثل  Taipingو  les turbans jaunesو

 قبل أن تتحول إ�� "ديانة رسمية" ل�حد من انتشار البوذية . الرو�� للطاو�ة الدينية 

قبل أن  تصبح الطاو�ة "دينا" �انت �� حقيقة األمر "ميتاف��يقا" تمثل املعرفة، أس�ى درجات املعرفة 

، فيما �انت �ل املخلوقات �عيش �� تناغم وا��جام مع الطبيعة و�� اح��ام تام Daoمجسدة �� الطر�ق  

 Lao Ziسيقوم بال��و�ج لها قليل من ا�حكماء الطاو��ن أمثال  Dao��ا. هذه املعرفة أي إليقاعها وحرك

 . Daoحيث جاءت نصوص مؤلفا��م تحمل �� طيا��ا رسالة ون�ج  Zhouang Ziو Lie Ziو

ق م) األسطوري، فحسب البيوغرافية ال�ي 517ـLao Zi )604ينسب إ�شاء الطاو�ة إ�� �خص  

عاش يلقن الفضيلة والطاو والتواضع.   Zhou، �ان �عيش �� مملكة Li Tan �س�ى  ، Si Ma Qianتركها 

��جت حول �خصھ العديد من األساط��، تقول إحداها أنھ �� ��اية حياتھ �ان يمتطي جاموسا أسود 

وطلب منھ أال �غادر الص�ن قبل أن ي��ك   Yin Hi و�تجھ نحو الغرب، �غادر الص�ن، أوقفھ حارس ا�حدود  

 "كتاب ا�حياة والفضيلة"  .Daode Jing�لمة �ونت كتاب الطاو�ة     5000حكمتھ، فقام "الوزي" بإمالء    لها

بالرغم من معاصر��ا لل�ونفوشيوسية، فإن الديانة الطاو�ة تختلف أشد االختالف عن املذهب 

ال�ونفوشيو�ىي. فقد عملت الطاو�ة ع�� تنظيم االعتقادات الشعبية القديمة وحثت الناس ع�� ا�حج 

و��   إ�� ا�جبال املقدسة بحثا عن ا�خلود، وااللتحام بالطبيعة والبحث �� أسرارها عن سر الوجود.

الوقت الذي اهتمت فيھ ال�ونفوشيوسية باملجتمع و�سلوك الفرد �� ا�حياة اليومية خاطبت الطاو�ة 
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ا�جوانب األك�� روحانية فيھ جاعلة منھ محور اهتمامها األسا�ىي. وخالفا للعقالنية ال�ونفوشيوسية 

 .  l’évasion mystiqueركزت الطاو�ة ع�� ا�جانب الروحا�ي والهروب الروحا�ي

، �عاليم  Daoتقوم الطاو�ة ع�� مبدإ أسا�ىي ميتاف��يقي عميق يقود ال�ون ب�املھ وهو "الطاو" 

الطاو�ة كما سطرها "الوزي"  �علم الفرد إم�انية تحقيق السعادة والفرح بالبحث عن التوحد مع الطاو 

 .وذلك بجعل الطبيعة مثلھ األع��

 دقيق وشامل لل�لمة، ذلك أن �عاليم الو�ع�ي الطر�ق. من الصعب إعطاء �عر�ف  Daoو�لمة 

 �لها موجهة لتعر�ف "الطاو":  37زي 

 " الطاو" الذي يمكن أن نخ�� عنھ ، ليس هو الطاو األبدي. 

 واإلسم الذي يمكن أن �س�ى بھ، ليس هو اإلسم األبدي.

 هو ال إسم لھ، هو بداية السماء و األرض.

ء.أما الذي لھ إسم فهو "األم" لعشرة  آالف �ىي  

 لو تجردت من الرغبة لعاينت املجهول، لو تبعت الرغبة ملا شاهدت سوى الظاهر.

 االثنان يخرجان من املصدر نفسھ، و يختلفان �� اإلسم.

 و يبدو هذا و كأنھ ظلمة، ظلمة �� داخل ظلمة.

 �� البوابة ل�ل مجهول...

وعاء فارغ ال يمت�� أبدا، يصب فيھ و ال يمت�� أبدا. ( الطر�ق إ�� الفضيلة، ترجمة ع�� الديب،  الطاو  

) 1998الهيئة املصر�ة العامة للكتاب،  

 

كب�� جدا ال ��اية لھ وصغ�� جدا ، يدرك �ل �ىيء. لذلك   - Zhuang Ziكما يقول   -" فالطاو 

 �ستوعبھ وأعمق من أن �ستطيع إ�سان أن �س�� أغواره"فهو موجود داخل �ل ال�ائنات. فهو شاسع ال �ىيء  

�ل واحد منا يمتلك الطاو يكفيھ أن يكتشف ما يمكن أن يقدمھ، ا�حر�ة ، السعادة، ا�خلود  

ال�ي تمثل القوة ا�خالصة لطبيعة أي شيئ   Teبوجوب "الفضيلة"  Daoفالطاو هو �و�ي. تق��ن "الطر�ق" 

مع الذات،   Harmonieعليھ أن يظل �� تناغم   Teوال ع��   Daoال ع��  وأي �ائن فع�� اإل�سان أال يبتعد

 �� تناغم مع اآلخر�ن �� تناغم مع الطبيعة. ف�ل واحد منا �ش�ل جزءا من الوجود.

يؤمن الفكر الطاوي بمثل أع�� ل�حياة، مستقلة عن الطبيعية، حرة وسعيدة. ف�ل مظاهر الشقاء والتعاسة  

والعقبات واإلكراهات ال�ي تم فرضها ع�� الطبيعة وال�ي تؤثر سلبا ع�� "املبدأ  مصدرها تلك التشو��ات

ا�حيوي"  ول�ي نحيا حياة �املة يجب تجنب ضياع الطاقة والعودة إ�� البساطة واالل��ام بإيقاع ا�حياة 
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ى نفلت ال�ونية. فنحن أعداء أنفسنا األساسي�ن (األنا) لاللتحاق بالطاو البد من التأمل والوحدة ح�

ل�حضارة والثقافة ال�ي تخفي أو �غ�� الطبيعة ا�حقيقية لألشياء. فا�حكيم القد�س ال يحتاج لل�لمات لتلق�ن 

املعرفة لتالمذتھ بل إن حضوره وتأث��ه �غ�ي عن أي كالم. ألن خارج املعرفة ال�ونية ال�ي تمنحها السكينة 

مستمرة. ا�حقيقة الوحيدة املوجودة �� تلك التامة ليس هناك سوى معرفة هار�ة، ظرفية سلبية وغ�� 

 . Daoالقدرة ع�� التحول إ��" الال محدود"  ذلك املبدأ املنبثق من الوجود ذاتھ أي 

فاإل�سان بالنسبة للطاو��ن ليس سوى مجرد ظاهرة خارجية للوجود وأن املخلوقات وال�ون  

و تتيح القدرة ع�� التحكم �� التنفس     QI و�� مركز التأمل و"النفس"  Shenيقتسمان ثالث قوى: "الروح"  

 Yogaالذي يتطلب ا�حفاظ عليھ و�غذيتھ بالطاقة الالزمة ع�� تمار�ن" اليوغا"      Chingثم "املبدأ ا�حيوي"  

 .  Dao. و�مكن التأث�� ع�� هذه القوى بممارسة تمار�ن خاصة تضع اإل�سان ع�� طر�ق التوحد مع 

أي "الال حركة" و"الال فعل" بمع�ى عدم القيام  بأي   Wou Wei  ممارسةلذلك فالبحث عن "الطاو" يتطلب  

ال�ي تدعو للبحث ��   Teمجهود غ�� مجدي، وعدم القيام بأي �ىيء يتنا�� مع الطبيعة ال��اما بالفضيلة

وال��ك�� ع�� "الطاو" الذي قد يوصل   absence/videأعماق النفس والقيام بتجر�ة "الفراغ" و"الغيبة" 

 : Zhouang Ziاإل�سان إ�� درجة السمو  واإلشراق الرو�� ع�� طر�ق ا�خلود كما ي�خص ذلك 

العالم ا�خار�� و األشياء ا�خارجية، ثم حيا�ي ك�ل، ذات صباح تتحقق الرؤ�ا          " أتخ��  عن         

وتمنح�ي قدرة السمو فيما وراء املا�ىي وا�حاضر آنذاك يمكن أن أدخل املجال حيث تنعدم ا�حياة        

 واملوت"

 

حط اهتمام ارتبط ازدهار الطاو�ة  حسب العصور، باألباطرة الدين حكموا الص�ن، فتارة �� م

و��جيع وتارة أخرى يتعرض املنتمون لها إ�� البطش واملصادرة والتصفية من طرف السلطة املركز�ة. 

وهو ما يفسر �سبيا تفضيل الطاو��ن للعزلة واالنزواء �� أماكن صعبة املنال اح��ازا من تقلبات الوضع 

 السيا�ىي ( صورة الطاوي يحارب األشباح).

 

فضا��ا ا�جغرا�� ا�خاص ��ا األمر الذي عرضها باستمرار لالصطدام سعت الطاو�ة إ�� تحقيق 

�سلطة األباطرة. وخالل مسارها التار��� نجحت �� إدماج العديد من املؤثرات الروحية اآلتية من الهند 

ومن املشرق العر�ي    وآسيا الوسطى و�� مؤثرات مست الطاو�ة ع�� مستو�ات مختلفة مذهبية وطقوسية 

). خالل 907-618،  وسمحت لها  بتحقيق حضور وتأث�� أصبح أك�� وضوحا خالل أسرة تا�غ (ومؤسساتية

حكم هذه األسرة  ضاعفت الطاو�ة من جهودها من أجل تحقيق االع��اف ��ا دينا رسميا للدولة وهو ما 
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السر�ة ال�ي أدى ��ا إ�� منافسة و مقاومة األديان املذاهب. ساهمت �� توالد الطوائف الدينية وا�حر�ات 

بناء العديد من األديرة واملعابد الطاو�ة تم  Tangلعبت دورا هاما �� ا�حياة السياسية.شهدت ��اية أسرة 

ورغبة أباطر��ا �� ا�حد من التأث��ات الطاو�ة �� الفكر  Mingتمو�لها من طرف الدولة، لكنھ خالل ّأسرة 

بوذيون �� تدم�� �ل النصوص الطاو�ة واملعتقدات الصينية نجح املثقفون ال�ونفشيوسيون وال

 األمر الذي جعل الطاو�ة تنقسم إ�� العديد من ا�جماعات كرد فعل مقاوم .  Daode Jingباستثناء

مرحلة األوج بالنسبة للطاو�ة لكن �� القرون األخ��ة  Yuanو  Songو   Tangوعموما يمثل حكم أسرة 

عادية للدين بصفة عامة خاصة الشيوعية ال�ي ترى أصبحت الطاو�ة عرضة لإلهمال نظرا ل�حر�ات امل

فيھ مجرد جماعات" تتحكم ف��ا الطبقات الرجعية �� الداخل ��دف الهيمنة " وعقبة �� وجھ التقدم 

االجتما��  باألخص الطاو�ة ال�ي ينظر إل��ا كجملة من الطقوس الغيبية ا�خط��ة. وقد اكتست اإلجراءات 

ة تجاه الطاو�ة  طا�ع�ن، من جهة االستحواذ ع�� أماكن العبادة واألديرة ال�ي اتخذ��ا ا�ح�ومة الصيني

واألمالك العقار�ة الطاو�ة وتحو�لها إ�� مدارس وورشات وثكنات أو مساكن للفالح�ن، و من جهة أخرى 

تم إجبار الرهبان ورجال الدين الطاو��ن ع�� املساهمة �� اإلنتاج و�� إجراءات �انت تزداد �شددا �لما 

 �علق األمر بحملة من حمالت "إعادة ال��بية" و�األخص خالل الثورة الثقافية

انطالقا من الثمانينات اع��فت ا�ح�ومة الصينية بأن الدين يمكن أن �ستجيب ل�حاجيات الروحية 

لعدد من الصيني�ن فأصبحت بذلك أك�� �سامحا إزاء املعتقدات بصفة عامة األمر الذي �جع ع�� إحياء 

الدي�ي خاصة �� البوادي وإعادة فتح املعابد الطاو�ة الهامة �� املدن وهو �شاط يتم تحت مراقبة النشاط  

 الدولة من خالل ا�جمعيات و األ�شطة ال�ي يرخص لها.
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 البوذية ج_  

تمثل البوذية ثالث م�ون أسا�ىي ل�حياة الروحية �� الص�ن و ترتبط هذه الديانة ��خص بوذا " 

ق م قرب   544ـ  Siddhârta Gautama  624اليقظ" أو "املتنور" تروي األسطورة أن إسمھ ا�حقيقي هو 

 .�لم من ا�حدود الهندية داخل ال��اب النيبا�� 6حوا��  Kapilavastu مدينة  

 

 حياة بوذا و رحلتھ بحثا عن التيقظ ـ 1   

يقال أن أبوه �ان  من الصعب فصل البوذية عن حياة بوذا  ف�ي مؤثثة باألسطورة منذ بدايا��ا.  

و أن هذه القصة تم .  لكن ع�� ما يبدSakyamuni. أحيانا �س�ى Sakyaمن قبيلة  Suddhadanaمل�ا ع�� 

��اجس ضمان نوع من الشرعية والقداسة والشرف. قبل ميالده  Sakiyaحبكها من طرف املنحدر�ن من 

حلما غر�با تم تفس��ه من طرف ال��اهمة آنذاك ع�� أن الطفل سي�ون لھ    Maydevi�سبعة أيام رأت أمھ  

ملا أرادت ال��وض مدت يدها  ـ تقول شأن عظيم �لھ حكمة. ماتت أمھ �عد أن وضعتھ تحت إحدى األ�جار  

األسطورة ـ فانح�ى غصن ال�جرة ولم تكد ت��ض ح�ى �ان تح��ا طفل تلقاه أر�عة من ال��اهما اآللهة �� 

شبكة ��جت خيوطها من ذهب ووقف املولود فجأة وتقدم إ�� األمام سبع خطوات ثم ت�لم بصوت عذب 

 ..: فانفتحت ع�ن من السماء تروي الطفل وأمھ.: أنا سيد العالم.... و هذه �� آخر حياة ��.

منذ طفولتھ أبان عن نبوغھ و غزارة علمھ، تزوج ابنة عمھ عاش حياة اللذة و املتعة و البذخ داخل 

قصر أبيھ حيث اللباس و العطور النفيسة و الراقصات ا�جميالت. ف�ان بذلك �� قطيعة تامة مع واقع 

د املؤثرة ال�ي �سبب لھ اآلالم و املعاناة فيفكر �� مغادرة القصر و التحول عصره إذ أراد أبوه أن يجنبھ املشاه

إ�� حكيم كما تنبأ لھ بذلك ال��اهمة. لكنھ ضاق درعا  بنمط حياتھ داخل األسوار و أراد أن يكتشف العالم 

التار�خية حيث سيقوم باللقاءات األر�عة  Kapilavastuا�خار�� فقاده خادمھ ذات يوم �� جولة ع�� أزقة  

 ال�ي ستغ�� نظرتھ إ�� ا�حياة بل و حياتھ ك�ل.

 ـ رأى �جوزا نحيل ا�جسم ال يقوى ع�� امل�ىي ليكتشف حقيقة الشيخوخة. 

 ـ رأى مر�ضا با�جذري يتألم فاكتشف حقيقة املرض 

 ـ رأى إ�سانا ممددا ع�� األرض دون حركة و كأنھ نائم �� الوقت الذي �ان جثة هامدة ليكتشف حقيقة 

 املوت. 

أل��ا جعلتھ يكتشف اآلالم ال�ي ال يمكن   Sidharthaـ هذه اللقاءات الثالث �ان لها وقع الصدمة ع�� نفسية   

تجن��ا �� ا�حياة. لكن عندما �ان �� طر�ق عودتھ إ�� قصره و هو حز�ن التقى بأحد الرهبان و ع�� محياه 



22 
 

أنھ باإلم�ان التغلب ع�� األلم و ا�خالص منھ و بذلك سيبدأ   Sidharthaابتسامة و�لھ هدوء و سكينة فأيقن  

 رحلتھ للبحث عن ا�حقيقة. 

من عمره �جر حياة ال��ف و البذخ كما �جر زوجتھ و ابنھ و لبس ثياب الرهبان تار�ا ذو�ھ ليساعد  29و �� 

 اآلخر�ن.

عمن �علمھ تقنيات السمو الرو�� و خالل رحلة البحث هذه  البحث عن ا�حقيقة جعلھ يبحث 

و �� إحدى حاالت la sphère du néant استطاع  أن يتعلم لدرجة التحكم التام �� �عاليم "دائرة الال�ىيء "  

تخ��ق بفضلها الروح �ل ما هو محسوس فتدرك الال�ىيء،     Yogaالسمو بالروح ع�� ممارسة ال��ك�� اليو��  

يطلب منھ مشاركتھ �� إدارة تالمذتھ لكنھ رفض ألنھ لم يكن قد حقق ما   Alara  جعل معلمھ األمر الذي

 .  l’illumination أو التنور    l’éveil �ان يبحث عنھ أي التيقظ 

و ��   ni cognition ; ni non cognitionسيتعلم "الال معرفة" و "ال عدم املعرفة"    Uddakaمع معلم اليوغا 

 من األو�� يصبح ف��ا مع�ى الو�� غ�� موجود تقر�با. حالة أر��

هاتان ا�حالتان سوف �شكالن جزءا من طر�قة تأملھ للوصول إ�� حالة من الهدوء والسكينة و 

صفاء الروح لك��ما ظال مع ذلك قاصرت�ن عن إيصالھ إ�� التيقظ مما دفعھ إ�� ال�جوء إ�� ترو�ض النفس 

و التقشف ع�� التحكم �� عملية التنفس و االكتفاء ببعض ا�حساء عن طر�ق سلوك ا�حرمان و الصوم 

يوميا ح�ى درجة اإل��اك و ا��يار البدن. لكنھ طر�ق غ�� �حيح رغم �ونھ �سمح بوضوح الرؤ�ا فهو أشد 

سنوات   6إيالما ل�جسم و تفقد الروح هدوءها و سكين��ا مما دفعھ إ�� االستمرار �� بحثھ عن ا�حقيقة.فبعد  

رمان تخ�� عنھ مرافقوه �عد عودتھ إ�� تناول الطعام اعتقادا م��م أنھ تقاعس عن امل�ىي �� سعيھ من ا�ح

 للبحث عن ا�حقيقة.

 

 التيقظ و ميالد بوذا ـ 2

يوما �� وضعية   89دخل سيدهارتا �� رحلة تأملية طو�لة دامت      Bodh-Gayâتحت إحدى األ�جار  

النصوص البوذية أوصلھ إ�� أس�ى حالة صفاء   les Sutra زهرة اللو�س. هذا التأمل العميق تقول عنھ

 الروح و طهارة النفس و جعلتھ يكتسب معرفة ثالثية األ�عاد.

 ـ معرفة أش�ال حياتھ السابقة.

�� الثمرة األخالقية ل�ل �ائن �شري �عد أن يموت و �ستمر   (karmaـ رؤ�ة ميالد اآلخر�ن �ل حسب "كرماه "  

 . ) la réincarnationبالتقمص 
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 ـ تدم�� �ل أش�ال ا�خبث و النجاسة ال�ي تلوث الروح و تحول دون إشراقها و صفا��ا و تن���ها.

�عد سفر داخ�� و تأمل عميق حول حالتھ    Boudhaبذلك حقق سيدهارتا التيقظ ليصبح بوذا 

ديدة بدأ يفكر �� كيفية تلق�ن تجر�تھ الروحية لكنھ �ان ��� أن ما أنجزه أعمق من أن �ستوعبھ ا�ج

اإل�سان �سبب �علقھ بظواهر األشياء. لكنھ �ان مقتنعا بحقيقة مهمتھ و إيمانھ بأن  "أبواب ا�خلود قد 

 أصبحت مفتوحة ملن أراد أن يفهم".

�لت من مرافقيھ ا�خمسة الذين تخلوا عنھ �� السابق أي ا�جماعة البوذية �ش     Sanghaأو�� عناصر  

. هناك راح يفسر لهم فكرة الطر�ق الوسط ال�ي تتجنب �� نفس Benares�عد أن التقى ��م �� إحدى مدينة  

 60الوقت املتعة و حياة التقشف. و راح يصف لهم ا�حقائق األر�عة املقدسة. و ح�ن أصبح عدد أتباعھ 

 و هو النظام األبدي و الطبي�� لألشياء. ح�ن سألھ أحد تالمذتھ عن مص��   Dharmaراهبا �لفهم بنشر 

Sangha  عد موتھ �ان جوابھ بان �عتمدوا ع�� ما تلقوه من �عاليم� Dharma  ال�ي �� منبع سلوكھ و�انت

 آلخر رسائلھ " �ل ُمَركب فان".

لعقيدة البوذية و دون فهمها يتعذر أما ا�حقائق األر�عة املقدسة ف�ي تمثل األسس ال�ي تنب�ي عل��ا ا

 الوصول إ�� عمق رسالة بوذا. 

:و �ع�ي حقيقة األلم كمفهوم �و�ي و مطلق، ذلك أن بوذا يتجاوز �� �عر�فھ لأللم املع�ى املتداول Dukkhaـ  1

 �� حدود ما هو معنوي و مادي ليجعل منھ وجهة نظر حول ا�حياة و ا�عدام التوازن.

بحث عن أسباب وجود األلم و املتمثلة �� �علق اإل�سان بأهوائھ و أمانيھ ال�اذبة و : أي ال  Samudayaـ 2

 الشهوات الفانية.

الهدف األس�ى بالنسبة للبوذية وتت�خص    Nirvana: و �� طر�ق ا�خالص من األلم أي "الن��فانا"    Nirodhaـ  3

رابطة ��ا؛ إلزالة "ال�ارما" السيئ و �� القضاء ع�� األلم بقتل الشهوات و أهواء النفس و قطع الصالت ال

و التحرر م��ا و هو ما يمكن تحقيقھ �� ا�حياة كحالة   Samsaraإ��اء الدورة  الالمتناهية للميالد و املوت أي  

 من الصفاء الرو�� و اإلشراق النف�ىي أي تحقيق التيقظ.

ع�� ثمانية أصول تمكننا من االل��ام  : أي الطر�ق املوصل إ�� "الن��فانا" أي ��اية األلم اعتمادا Maggaـ 4

بالطر�ق الوسط و �� ؛ االعتقاد ال�حيح، النية الصا�حة، القول السديد، الفعل ا�حسن، الكسب 

 ال�حيح، الس�� املش�ور، الذكرى الصا�حة، املراقبة ال�حيحة.

«  La calèche qui t’emmène est parfaitement silencieuse, effort mental et effort physique 

sont ses roues, la conscience en est le dossier, l’attention est la  carrosserie et la vue juste 
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le cocher. Celui qui dispose d’une telle calèche et la dirige correctement est assuré 

d’atteindre le nirvana, qu’il soit homme ou femme. » 

 شار البوذية و وصولها إ�� الص�نانتـ  3

منذ أن تجاوزت حدود الهند حوا�� القرن الثالث قبل امليالد حققت البوذية انتشارا واسعا داخل 

مجال جغرا�� يمتد من تخوم إيران إ�� اليابان و من آسيا الوسطى إ�� جز�رة جاوة. وقد سلكت �� انتشارها 

ارج الهند ع�� ش�ل فرع�ن املسالك ال��ية و البحر�ة ع�� حد سواء، و رغم اختالف مدارسها فإ��ا وصلت خ

 متباين�ن.

و هو االتجاه الذي يمثل البوذية �� أصولها األو�� و األقرب   Petit véhiculeأي ال�جلة الصغرى    Hinayanaـ   

إ�� �عاليم بوذا البتعادها عن الطقوس و اعتمادها  ع�� مجموع النصوص و التعاليم ال�ي ظل بوذا يلق��ا 

شرت ال�جلة الصغرى �� جنوب شرق آسيا با�خصوص ع�� سر�الن�ا �� فيتنام سنة. انت 45لتالمذتھ طيلة 

 و تيالندا و كمبوديا و برمانيا.

و تمثل االتجاه اإلصال�� الذي يدعوا إ�� إم�انية حصول    Grand véhiculeأي ال�جلة الك��ى    Mahayanaـ  

فليس من الضروري البحث عن اإل�سان ع�� املساعدة لتحقيق تيقظ بوذا ال�امن داخل �ل واحد منا. 

التيقظ �ش�ل انفرادي طاملا أن �ل واحد منا يخ��ن طبيعة بوذا. فبإم�ان ا�جميع تحقيق التيقظ و ا�خالص 

االجتما��. لذلك �سر�ت إل��ا العديد من الطقوس ال�ي أصبحت ممارس��ا الزمة إلقامة الشعائر البوذية. و 

 و �ور�ا و اليابان. قد انتشرت ال�جلة الك��ى �� �ل من الص�ن

عندما وصلت البوذية  إ�� الص�ن �� القرن  األول و الثا�ي امليالدي �انت تجر ورا��ا تار�خا طو�ال 

�شبعت خاللھ بمؤثرات جهو�ة و إيرانية أغنت املؤثرات املحلية سواء شمال الهند أو جنو��ا. �ان لزاما ع�� 

املجال الصي�ي حيث توجد حضارة شديدة االختالف عما  هذه الديانة خارج مجالها الطبي�� أن تتأقلم مع

هو سائد �� ا�حضارة الهندوسية. هذا التأقلم ستفرضھ ضرورة االستجابة لعدد من اال�شغاالت و التقاليد 

ال�ي تزخر ��ا األوساط املختلفة للمجتمع الصي�ي. و كذا الدور االجتما�� و السيا�ىي و االقتصادي الذي 

أساسيا �� ت�و�ن العالم الصي�ي. هذا التأقلم سيتبلور �� ش�لھ اإلصال�� املهايا�ي  سيجعل م��ا عنصرا

ذلك ال�خص املقدس الذي   Arhatالذي سيخ��ق املجال الصي�ي. ذلك أن املثل األع��  للكمال لم �عد 

الرحيم أي ذلك ال�خص    Bodhisattvaانقطع عن العالم بحثا عن الن��فانا �ش�ل انفرادي  و إنما هو  

 بب�ي البشر و الذي أجل خالصھ ل�ي �سهل خالص اآلخر�ن.
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. و هو تواجد Hanميالدية �� عهد أسرة   65�عود األش�ال األو�� للتواجد البوذي �� الص�ن إ�� سنة  

األمر الذي جعل العديد من مؤر�� البوذية يجزمون بأن  Gansuسيمس أساسا املراكز التجار�ة �� إقليم 

�ان وراء �سلل البوذية  إ�� داخل الص�ن سواء ع�� الواحات إ�� الشرق من إيران  أو ع��   النشاط التجاري 

 الطرق البحر�ة �� مرحلة متأخرة بفضل النشاط املال�� ب�ن املحيط الهندي و جنوب شرق آسيا.

 يمكن التمي�� عموما ب�ن ثالثة مراحل ك��ى للوجود البوذي داخل الص�ن:

ـ القرون األر�عة األو�� و تمثل مرحلة تكيف و تأقلم بطيئة لبوذية داخل مجال حضاري لھ قيم را�خة و   

حياة روحية و تنظيم اجتما�� و سيا�ىي و عادات و مفاهيم ا�خ....تختلف أشد االختالف عن مجال والدة 

 البوذية.

 � التسلل إ�� �ور�ا و اليابان.امليالدي و تمثل أوج البوذية حيث نجحت �  9إ��  5ـ من القرن  

ستدخل البوذية مرحلة تراجع خاصة �� املرحلة املغولية حيث ستعرف منطقة  10ـ انطالقا من القرن  

 . Le Lamaismeالسهوب منافسة البوذية التبتية املسماة   

سسة ش�ل دخول البوذية و تأقلمها مع املجال الصي�ي ظاهرة معقدة ذلك أن املبادئ الك��ى املؤ 

للبوذية لم تكن �ستجيب إ�� اتجاهات الفكر الصي�ي . فنكران الذات �� البوذية اصطدم باألف�ار القائلة 

بخلود الروح و طقوس عبادة األسالف، لذلك اكتفى دعاة البوذية  �� البداية بال��و�ج للتعاليم األخالقية  

التماثيل املجسدة لبوذا دون ا�خوض �� و تقنيات التأمل و ممارسة �عض الطقوس املرتبطة  �عبادة �عض  

ا�جوانب الفلسفية و املذهبية . ور�ما �ان �شابھ �عض مظاهر البوذية مع ما هو معتاد �� �عض التقاليد 

الصينية باألخص الطاو�ة هو ما أثار االنتباه إ�� هذه الديانة. فهذه الديانة الغر�بة اعت��ت خالل القرون 

إن االعتقاد الذي ساد آنذاك هو أن البوذية ما �� إال ثمرة التأث��ات الطاو�ة [  األو�� كنوع من الطاو�ة بل

م تم بناء أول معبد بوذي تقام فيھ طقوس تقدس تمثال بوذا و تماثيل مختلفة �� وضعيات متباينة   93سنة  

افة الصينية مز�نة بأثواب و ح�� و طقوس تت�� ف��ا نصوص و أغا�ي و موسيقى.. و �� أشياء غر�بة عن الثق

 .[ 

يبدو أن التأث��  Han بالرغم من أن ال��جمات األو�� للنصوص البوذية �عود إ��  ��اية عهد أسرة 

البوذي ظل محصورا �� األوساط ذات االتصال املباشر بمراكز استقرار التجار األجانب القادر�ن املالك�ن 

 Hueو بفضل جهود تراجمة أمثال  5ية القرن لثقافة مزدوجة و معرفة للغت�ن  الصينية و الهندية. مع بدا

Yuan  )334    417ـ(    منطقة �� Yangzi    وKumarajiva  )350    الشمال استطاعت البوذية أن تحقق   )414ـ ��

استقاللها التام بحيث شهدت املدارس الهندية تطورا م�حوظا و �جلت أعمال ال��جمة �� األخرى تطورا 

استطاعت البوذية �� ش�لها املهايا�ي أن تتحول إ�� ديانة ك��ى. مع ملموسا  من حيث النوع و القيمة.ف
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ستشهد بداية تنظيم ا�حياة داخل املعابد وفق قواعد مضبوطة إضافة إ�� قيام الرهبان  5بدايات القرن 

الصيني�ن بالسفر إ�� الهند بحثا عن التعمق �� البوذية و �عاليمها و البحث عن النصوص غ�� املتداولة أو 

سينظم أول قداس أمام صورة بوذا كأول مظهر جما�� للبوذية.وانطالقا من القرن  402غمورة. �� سنة امل

ستتحدد األش�ال الك��ى للبوذية �� آسيا الشرقية كما بدأت تتجدد التيارات ال�ي ستفرز خالل املرحلة  5

الشمال  Weiل �عض األسر مثل الطر�قة البوذية �� طا�عها الصي�ي بل إنھ خال 8و  5املمتدة ب�ن القرن�ن 

ستنجح البوذية نجاحا كب��ا ح�ن أصبحت دين الدولة الرس�ي بحيث أسندت مسؤولية إدارة املعبد البوذي 

أصبحت هذه األخ��ة  494سنة  Luoyangإ��  Datongو عندما انتقلت العاصمة من   Tanyaoإ�� الراهب 

ة االزدهار بامتياز بالنسبة للبوذية سواء �� الشمال أو �� أك�� مركز بودي �� آسيا. ف�انت هذه املرحلة مرحل

ا�جنوب إذ شهدت هذه املرحلة إيمانا عميقا و تدينا كب��ا يمكن رصده ح�ى داخل األسر ا�حاكمة �� �خص 

 .  Bodhisattvaامللقب ب Wu مع اإلم��اطور   Liang الشمال  أو عند أسرة    Weiحاكم    Huاإلم��اطور 
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 اللغة و الكتابة 

تمثل اللغة الصينية إحدى أقدم اللغات �� العالم واللغة الوحيدة ال�ي ال زالت لغة حية �� الوقت 

ال�ي أ�حت لغات قديمة أخرى مثل السنسكر�تية أو الع��ية أو القبطية لغات ميتة. ولعل طا�عها األحادي 

 دليل ع�� قدمها ِقدم تار�خ  البشر�ة. monosyllabe املقطع   

واللغة الصينية لغة حضارة متداولة ع�� مساحة تتجاوز مساحة القارة األور�ية من طرف ساكنة 

تحتل ر�ع س�ان العالم. قوامها كتابة �عود إ�� مراحل �حيقة �� القدم. ولعبت هذه اللغة دورا كب��ا �� 

�لها املعقد ظاهر�ا استمرار�ة ا�حضارة الصينية ووحدة بلد تتعا�ش داخلھ  مناطق لغو�ة مختلفة. رغم ش

 ال زالت متداولة �� الص�ن و�� �عض الدول املجاورة..

  Matteo Ricci  �� روما كتب القسيس  R.P. Formari �� إحدى رسائلھ ال�ي �عث ��ا إ�� أستاذه

 ) عن انطباعاتھ األو�� حول اللغة الصينية قائال:1610ـ 1552(

لقداستكم بأ��ا أمر مختلف تماما عن اإلغر�قية   ، أؤكد " أوليت اهتماما بالغا للغة الصينية 

أو األملانية... اللغة املنطوقة �ع����ا الكث�� من الغموض ذلك أن الكث�� من األصوات �ع�ي آالف  

األشياء. و أحيانا ال تختلف هذه األصوات عن �عضها البعض سوى من خالل طر�قة نطقها 

حينما يت�لمون فيما بي��م يكتبون لشرح  بصوت مرتفع أو منخفض تبعا ألر�ع �غمات. لذلك

 ما ير�دون قولھ ألن األشياء تختلف فيما بي��ا بواسطة الكتابة.

أما بالنسبة لألحرف فأمرها ال ي�اد يصدق لو لم أشاهد ذلك وأجر�ھ بنف�ىي. فهناك من 

فهم األحرف ما �عادل ال�لمات واألشياء... وطر�قة كتاب��م �� باألحرى طر�قة للرسم..لذلك 

يكتبون بواسطة فرشاة مثل رسامينا... وت��تب عن ذلك أن �ل األمم ال�ي �عتمد هذه الكتابة 

 ت�ون قادرة ع�� التفاهم فيما بي��ا بواسطة األحرف والكتابة رغم اختالف لغا��ا..."

  

 ـ  اللغة1  

عرف اللغة الصينية تحت اسم  
ُ
�Pùtonhuà  )  le mandrin  "كما �عرف أيضا ) أي "اللغة املش��كة

أي لغة الهان أو ا�خان ، �سبة إ��  هذا العنصر اإلث�ي الذي يمثل الس�ان  Hànyu   汉语تحت اسم 

األصلي�ن ويش�ل األغلبية �� الص�ن.  و�� اللغة الرسمية �جمهور�ة الص�ن الشعبية و�� تايوان وسنغافورة، 

الساكنة الصينية باألخص �� شمال البالد، املنطقة األك�� ا��جاما لغو�ا، ��  من  %70يتداولها أك�� من 

 لغة/ ل�جة) �� ا�جنوب الشر�� و�� ل�جات تختلف فيما بي��ا كث��ا . 24ح�ن تتعا�ش الل�جات املختلفة (

 عموما يمكن التمي�� ب�ن خمس ل�جات تنت�ي إ�� الهان



28 
 

مالي�ن �� هو�غ 5مليون ناطق �� الص�ن الشعبية و  46ة )  أو �انتون و يتداولها قراب Yuéل�جة (  -

 ألف �� سنغافورة. 300ألف �� فيتنام و مثل ذلك �� م�او و  500ألف �� مال��يا و 700�و�غ و 

مليون �سمة �� الص�ن الشعبية  باألخص حول  77)  و يبلغ عدد الناطق�ن ��ا  wou  )wuل�جة  -

 �� املائة . 7شنغهاي أي 

مليون  1مليون �� تايوان و   2�� املائة.   2.5مليون �� الص�ن الشعبية أي    26يت�لمها    Hakkaل�جة    -

 ألف �� اندونيسيا.  640�� مال��يا و  

�� املائة من س�ان  75مليون �� تايوان أي  14مليون �� الص�ن الشعبية  26يتداولها  Minل�جة  -

ألف �� الهند الصينية  700مليون �� التايالند و  1ة و مليون �� سنغافور  1.2مليون �� مال��يا  2ا�جز�رة و 

 ونصف مليون �� هو�غ �و�غ و�� الفيليب�ن كذلك.

 .Hunanمليون �� إقليم هونان  36يت�لمها  Siangل�جة -

 

ومتداولة داخل الص�ن مثل:   للغة الهان، توجد لغات ال تنت�ي للهان  إ�� جانب هذه الل�جات امل�ونة

و��  Yiمليون ناطق أغل��م �� إقليم سينغ كيا�غ، لغة  7.2مالي�ن ناطق)، األ�غور�ة (  5اللغة التبتية (

  Tchoungمالي�ن ناطق   وتمتلك طر�قة كتابة خاصة ��ا، ثم هناك لغة    5مجموعة من الل�جات  �ستعملها  

)Zhuang   ي�ن باألخص �� إقليم  مال   8)  و�بلغ عدد الناطق�ن ��ا wenshan  وGuanxi   و�انت تكتب با�حروف

 الالتينية قبل أن تفرض السلطات الصينية كتابا��ا  بلغة الهان.

يرجع الفضل �� انتشار  اللغة الصينية إ�� الغزو وا�حمالت العسكر�ة ال�ي  قام ��ا األباطرة املتعاقب�ن 

لنفوذ الصي�ي  ومعھ اللغة الصينية إ�� مناطق نائية جدا ع�� حكم الص�ن.  وقد  أوصلت  هذه ا�حمالت ا

مثل منشور�ا و �ور�ا ومنغوليا. و�بدو أن �ل األسر ا�حاكمة مارست سياسة اإلدماج ��دف ابتالع الشعوب 

املتواجدة ع�� هوامش اإلم��اطور�ة. ومنحت اإلدارة املركز�ة والسلطة الكب��ة ال�ي �ان املثقفون يمتل�و��ا 

 غة ال�ي �انوا يتداولو��ا .هيبة لل

لم ينص ع�� أي  1982اللغة الرسمية �جمهور�ة الص�ن الشعبية رغم أن دستور  le mandarinو�عت�� 

اللغة املش��كة. وتقوم  pudonhua�ىيء يتعلق باللغة الرسمية بل اكتفى البند التاسع با�حديث عن  

اعت��ت اللغة  1956لصعيد الوط�ي. ومنذ السلطات الصينية بت�جيع استعمال اللغة املش��كة ع�� ا

املش��كة �ش�ل رس�ي  معيارا للغة و يتم نطقها ع�� الطر�قة البكينية �سبة إ�� بك�ن عاصمة الشمال. و�� 

بوجود لغات أقليات إثنية ��  1982بذلك لغة اإلعالم الرس�ي �� اإلذاعة والتلفزة. ورغم اع��اف دستور 

 ن�ج سياسة إدماج  ف��ا كث�� من املرونة والسالسة.الص�ن فإن السلطات الصينية ت
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تمثل فاللغة الصينية ت اللغة الوحيدة املستعملة داخل ال��ملان وح�ى ��  مناطق ا�حكم الذا�ي حيث �سمح 

بتعلم لغات األقليات، يتم فرض �علم اللغة الصينية انطالقا من املستوى الثا�ي للتعليم االبتدائي، كما أن 

من موظفي الدولة �� هذه املناطق تتتداول اللغة الصينية بحيث أن جميع أش�ال التواصل مع �سبة كب��ة  

 ا�ح�ومة املركز�ة يتم باللغة الصينية.

باإلضافة إ�� ذاك ��جع الدولة �جرة عناصر الهان إ�� مناطق األقليات لدرجة أصبحت  معها  

ا�غ نموذجا اصطدامات مستمرة ب�ن الطرف�ن) عناصر غ�� الهان تمثل أقلية داخل أراض��ا (إقليم سينكي

.كما أن غالبية ضباط ا�جيش  الصي�ي ينتمون إ�� الهان. بل إن �عض اللغات القديمة ( مثل املاندشو 

وح�ى تمنح للغ��ا �عدا دوليا يتما�ىى مع تطلعا��ا  مليون  ناطقا) انقرضت أو �� طر�ق االنقراض.4.2

املستقبلية كقوة عظ�ى، أقامت السلطات الصينية معاهد �ونفوشيوس �� العديد من املدن ع�� العالم 

��دف  �شر و�عليم اللغة الصينية وتقو�ة أواصر  الصداقة والتعاون الثقا�� ب�ن الص�ن و�ل دول العالم.( 

 4ب�ن معهد �ونفوشيوس وجامعة محمد ا�خامس أكدال و��  2008اقية �عاون �� �� املغرب تم توقيع اتف

 تم تدش�ن املعهد.) 2009د�سم�� 

ال�ي تتباين �� األخرى انطالقا من   sinogrammesو اللغة الصينية ليست أبجدية وإنما �عتمد ع�� �لمات 

أو ا�جمع ب�ن الفكرة والصوت  idéogrammeأو فكرة pictogramme قيم��ا الداللية سواء �انت صورة  

idéo-phonogramme . 

يتغ�� مع�ى ال�لمة �لما   Tonèmesأو   Tonsو كبا�� اللغات �عتمد اللغة الصينية �� نطقها أر�ع �غمات  

 �غ��ت هذه النغمات

 

 

 
 

 ماما    mā                   :        妈  األو�� �غمة مسطحة 
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 قنب  má                          :        麻الثانية �غمة عالية

 حصان  mǎ        马     :    النغمة الثالثة منخفضة ثم عالية 

 أهان mà         骂                 : النغمة  الرا�عة منخفضة

 

 الكتابة  2

 2000و  3000رغم صعو�ة تحديد ميالد الكتابة الصينية، فإن مراحلها األو�� �عود عموما إ�� حوا��   

سنة وذلك بناء ع��  5000أو  4000�عود باآلثار األو�� للكتابة إ��  �عض املصادر األركيولوجية .قبل امليالد

. حيث   Shanxiما كشفت عنھ ا�حفر�ات ال�ي أقيمت ع�� الضفة الشمالية لل��ر األصفر �� إقليم  "شا��ىي"  

 ع�� بقايا عظام حيوانية  ودروع السالحف  Shang ُع�� هناك ضمن  آثار مدينة قديمة �عود إ�� أسرة شا�غ   

قشت عل��ا رموز قديمة. و �انت بدايات اللغة الصينية �� املا�ىي موضوع العديد من االحتماالت 
ُ
ن

و�ان ع�� حد زعم األساط�� مؤرخا   Cang jie    والفرضيات، ذهب �عضها إ�� أ��ا من اخ��اع �خص �س�ى

 ة الصينية. ساهم �ش�ل كب�� �� الدراسات الفيلولوجية للكتاب Huangdi�� خدمة اإلم��اطور  

والكتابة الصينية ال تت�ون من حروف بل من رسوم ورموز تضفي ع�� اللغة طا�ع الغموض واإل��ام 

بالنسبة ملن هم خارج املجال الثقا�� الصي�ي. وقد اهتمت العديد من األبحاث بدراسة الكتابة الصينية، 

 Liù Shùتمثلت أو�� املجهودات فيما ُعرف بنظر�ة 

رق الستة للكتابة وال�ي �عود إ�� ��اية عصر املمالك املتحار�ة. وخالل أسرة هان الغر�ي�ن الشه��ة  أي الط 

رمز   9000بتطو�ر هذه النظر�ة معتمدا �� ذلك ع�� تحليل    Xu Shen) قام أحد فقهاء اللغة يد��  220ـ    25(

". ف�ان ذلك أول " شرح الرسومات البدائية وتفكيك ا�حروفShuo wen jieze �� كتابھ  121�شرها سنة 

كتاب حول الكتابة الصينية ��دف إ�� ا�حد من الفساد الذي قد ي�حق ا�حروف ويس�� إ�� إعطا��ا شرحا 

 موضوعاتيا.

يم�� املهتمون بتار�خ اللغة والكتابة الصينية ب�ن عدة أش�ال من الكتابة ارتبط �ل واحد م��ا بمرحلة   

 ينات ع�� مستوى الش�ل أهمها.  تار�خية معينة شهد خاللها ا�خط الصي�ي تبا

أي القرن ا�خامس عشر و ا�حادي عشر  Shangو تمثل الش�ل البدائي للكتابة إبان عصر أسرة  شا�غ   -

قبل امليالد و�انت هذه الكتابة  تتم فوق عظام ا�حيوانات  و دروع السالحف و غالبا ما �انت هذه النقوش 

 ذات طا�ع دي�ي,
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-  Zhongdingwen    أوJinwen    و �عودإ�� مرحلة أسرة :Zhou  )1111-256   ق م) ع�� ع�� عينات م��ا منقوشة

 اس مصنوعة من ال��ونز.ع�� اادوات و أجر 

- Zhuan shu    )قبل أسرة :Qin 221 -206  مع توحيد  ق م)�انت ا�حروف تأخذ أش�اال متباينة و �ان

 Pinceauاإلم��اطور�ة   وضعت النظام ا�جديد ضوابط جديدة  ل�خط  عن طر�ق استعمال الفرشاة 

 و ال زالت متداولة ح�ى اليوم. �ستعمل أساسا �� األختام.

-   lishu وهو ش�ل جديد ل�خط فرضتھ صعو�ة كتابة :Zhuanshu    يقوم ع�� ش�ل مبسط ل�حروف

 Hanاملوجود و أصبح متداوال ع�� عهد أسرة 

 - Kaishu  مع ��اية أسرة :Han     عرف ا�خط الصي�ي  تطورا جديدا حيث بدأت ا�حروف تأخذ ش�لها

 بة الكالسيكية  املتداولة �� الص�ن. املعروف  حاليا  أي الش�ل املر�ع  الذي يمثل الكتا

Caoshu –  ظهر هذا النموذج من الكتابة �� بداية أسرة :Han   وتتم كتابتھ �سرعة و �ش�ل متصل �سمح

 و تصعب قراءتھ. Caligraphieبھ الفرشاة وغالبا ما �ستعمل  هذا النموذج �� فن ا�خط 

- Xingshu   عود إ�� ��اية أسرة� :Han  ن أك�� سهولة مKaishu  الكتابة  و أك�� سهولة من  ع�� مستوى

Caoshu   ع�� مستوى القراءة 

 من طرف السلطات الشيوعية. 1956الكتابة املبسطة و�� ال�ي تم فرضها انطالقا من  

�لمة صينية �� اللغة املتداولة . و تكتب من اليسار إ�� اليم�ن  5000هناك ثمانية خطوط رئيسية لكتابة  

 أو من األع�� إ�� األسفل و �ل �لمة يتم كتاب��ا داخل مر�ع اف��ا�ىي . 

 

أصبح إصالح اللغة الصينية حركة شعبية تحولت فيما �عد إ��  1911ومنذ ��اية العهد ا�جمهوري   

ا�خيارات األساسية لسياسة الدولة. وشهد إصالح اللغة منذ ذلك التار�خ ثالثة أحداث هامة ال زالت أحد 

  والثا�ي رومنة (1913)تبعا��ا حاضرة ح�ى اليوم. األول يتمثل  �� املؤتمر من أجل توحيد الطر�قة النطق 

. و�ان دعاة Ladinghua  (1929)ية واألخ��  الكتابة باألحرف الالتين  Romanisation (1926)اللغة الوطنية 

الكتابة باألحرف الالتينية منذ البداية مرتبط�ن با�حركة الوطنية لإلنقاذ كما جاء ذلك �� �عض تصر�حا��م 

ال�ي حملت عنوان"  وجهة نظرنا حول �عميم طر�قة الكتابة ا�جديدة"  وال�ي ت��جم هذا ا�حس الوط�ي " 

�حياة و املوت، علينا أن �علم ا�جماه�� ل�ي تصبح قادرة ع�� التنظيم لقد بلغت الص�ن مرحلة خط��ة ب�ن ا

 1935. و�� 1937و  1934لتجاوز الصعو�ات". وقد انتشرت هذه ا�حركة �� العديد من املدن الصينية ب�ن 

نظمت ا�جمعية من أجل الكتابة بالالتينية �� شنغهاي حملة من أجل جمع التوقيعات لصا�ح هذه  الدعوة 

تنظيمات هذه ا�حركة ومنشورا��ا غالبا ما �انت تتعرض للمنع واملصادرة من طرف ح�ومة  ،لكن 
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عرفت تطورا كب��ا �� املناطق املحررة من طرف الشيوعي�ن و�دعم من  1942-1940ال�ومينتا�غ .  و��ن 

اندالع ا�حرب قادة ا�حزب الشيو�� تم �شر العديد من الكتابات الشيوعية وفق " الكتابة ا�جديدة" غ�� أن  

العاملية الثانية ثم حرب املقاومة ضد االستعمار اليابا�ي ثم اندالع ا�حرب األهلية ب�ن الشيوعي�ن والوطني�ن 

تم إ�شاء   1949سيوقف مجهودات اإلصالح بالنسبة للكتابة الصينية. �عد قيام جمهور�ة الص�ن الشعبية  

رت ال�جنة  العمل ع�� توحيد ل�جات الشمال فيما باش 1955"ا�جمعية من إصالح الكتابة الصينية". و�� 

تم  1958وتبسيط طر�قة كتابة ال�لمات املتداولة. و��   putonghuaسيعرف  تحت اسم اللغة املش��كة 

تم ا�عقاد " املؤتمر الوط�ي من أجل   1986. و��     pinyin تب�ي  مشروع حروف النطق  املعروفة  تحت اسم 

. وال زال pinyin واستعمال      كتابة الصيني�ن" �� بك�ن ��دف �عميم اللغة املش��كةاالشتغال ع�� اللغة   وال

 الصينيون يقومون بأبحاث مستمرة ��م اللغة والكتابة وجعلهما �� خدمة املجتمع والبالد بصفة عامة.
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انــــــــــــــــــابــــــــالي   

 خر�طة اليابان
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املؤسسة اإلم��اطور�ة أ ـ   

�� البداية �انت اآللهة هكذا يقول أقدم ما " "   770ص    1يقول ول ديورانت �� قصة ا�حضارة ج

و �انت اآللهة تولد ذكرا و أن�ى ثم تموت  ح�ى صدر األمر �� ال��اية من شيوخ   دون عن اليابان من تار�خ ،

اآللهة إ�� اثن�ن م��ما هما" إزنا��" و" إزانامي" و هما أخ و أخت من اآللهة أن يخلقا اليابان. فوقفا ع�� 

منھ  قطرات   جسر السماء العائم و قذفا �� املحيط برمح مرصع با�جواهر ثم رفعاه إ�� السماء  فتقطرت

أصبحت �� ا�جزر املقدسة و شهدت اآللهة ما تصنعھ الضفدع �� املاء فتعلمت م��ا سر اتصال الذكر 

باألن�ى و من ثم التقى" إزنا��" و"إزنامي" التقاء الزوج�ن و ا�سال ا�جنس اليابا�ي وولدت "امت��اسو" 

شأت سلسلة متصلة مقدسة إلهة الشمس من ع�ن إزنا�� اليسرى و كذلك من حفيدها "نيني��" �

حلقا��ا هم �ل أباطرة " د ينيبون" أي اليابان العظمى فمنذ ذلك اليوم ح�ى يومنا هذا لم �شهد اليابان 

 "إال هذه األسرة ا�حاكمة اإلم��اطور�ة

 Kojikiُيجمع املهتمون بالتار�خ اليابا�ي ع�� أن أقدم وثيقة تؤرخ لليابان و املعروفة تحت اسم  

  Jimmu Tenoميالدية. تؤرخ هذه الوثيقة ألول إم��اطور يابا�ي  712ود �� تار�خها إ�� سنة �وجي�ي، �ع

رجعھ فيما يتعلق بالتحقيب اليابا�ي إ�� ��اية القرن  660بتار�خ 
ُ
قبل امليالد رغم أن �عض آراء املؤرخ�ن ت

. رغم غياب الوثائق   .Grousset : la face cachée de l’Asieالثا�ي قبل امليالد ور�ما إ�� بداية العصر املسي��:  

اليابانية وك��ة االج��ادات واآلراء حول هذا املوضوع فإن الياباني�ن يلتقون حول حقيقت�ن را�خت�ن فيما 

 يتعلق  بأصول التار�خ اليابا�ي و�داياتھ:

ر�ة اليابانية تم تتمثل �� أن أن اإلم��اطو  1889ـ ا�حقيقة األو��: كما ينص عل��ا الدستور اليابا�ي سنة  

وذلك بصفة مستمرة  ودون  Jimmu Tenoحكمها من طرف أباطرة من أسرة واحدة أولهم اإلم��اطور  

 انقطاع ح�ى اليوم.

أي: ��  1945ـ ا�حقيقة الثانية �حيحة تار�خيا و �� أن اليابان، األرخبيل الذي ال ج��ان لھ ح�ى حدود  

ية، لم �شهد أية عملية غزو وال أي ش�ل من أش�ال االحتالل ألراض��ا.  أعقاب ا��زامها �� ا�حرب العاملية الثان

ح�ى املغول الذين اكت�حوا بجيوشهم الص�ن واخ��قوا سورها العظيم فشلوا �� الوصول إ�� األرا�ىي 

 . اليابانية "ا�جزر املقدسة"
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قة الياباني�ن باألرض وتكت�ىي قداسة اإلم��اطور وا�جزر اليابانية ( ال�و�وتاي) مدخال مهما لفهم عال 

اليابانية  و ��خص اإلم��اطور. و�شغل األسطورة ح��ا كب��ا داخل هذا االعتقاد الذي �ش�ل جزءا من 

 طبيعة عالقات اليابان بالعالم ا�خار��.

تقول أسطورة ا�خلق املتعلقة با�جزر اليابانية، إن ال�ون �ان �� حالة هيو�� أو سديم �عيش فيھ  

و هما أخ وأخت بخلق اليابان.   Izanamiو    Izanaguiإ�� أن أمر شيوخ اآللهة إثن�ن م��ما هما    اآللهة ثم تموت

فوقفا ع�� جسر السماء العائم وقذفا �� املحيط برمح مرصع با�جواهر، ثم رفعاه إ�� السماء فتقاطرت منھ 

�� األك�� أهمها هون�ايدوو   5م��ا آهلة بالس�ان   و  600قطرة ش�لت جزر األرخبيل اليابا�ي املقدس،     4223

 Omikamiهو�شو  وكيوشو وشي�و�و. تبادل إزنا�ي وإزنامي الغواية مقلدين �� ذلك  الضفادع، وأنجبا 

Amaterasu .إلهة الشمس ال�ي ينحدر م��ا إم��اطور اليابان  إ�� جانب عدد من األوالد و لبنات و األحفاد 

�عثت بھ إ�� األرض ليحكم  جزر اليابان ال�ي خلقها Ni- Nigi ��  و قد �ان ا�حفيد املقرب إ�� إزانامي شاب يد

جده. خالل مقامھ هناك وقع اإللھ اإلم��اطور �� حب شابة �شر�ة، وأراد الزواج م��ا غ�� أن جدتھ اإللهة 

 إزانامي ��تھ عن ذلك لكنھ لم يبال بمنع جدتھ فارتكب بذلك أول خطيئة.

لك��ا ماتت أثناء الوالدة، ودفنت �� كهف �� جبل قر�ب.   Jimmu Teno    أنجبت لھ زوجتھ اليابانية طفال هو  

ولشدة ولعھ وحبھ لها راح يزورها �� ق��ها مما يتعارض مع مبادئ الشنتو�ة ملا �� التقرب من املو�ى من 

 نجاسة ف�انت تلك ثا�ي خطاياه.

، اكتشف هيكال عظميا �شعا ومرعبا هرب منھ، لكن شبح زوجتھ تبعھ وعندما دخل إ�� ق�� زوجتھ الراحلة

وظل يالحقھ فلم يتخلص منھ إال بإلقاء جلد حيوان ميت صو�ھ، و�ان بلمسھ شيئا ميتا قد اق��ف ا�خطيئة 

سيبقى فوق  الثالثة. مما اغضب جدتھ منھ فأمرتھ بالبقاء ��  األرض وأال �عود إ�� السماء عقابا لھ. وطبعا

كأول إم��اطور للساللة اإلم��اطور�ة، يحظى  Jimmu Teno اليابان ال�ي سيحكمها يحكمها ابنھ   أرض

بالتقد�س من طرف الشعب اليابا�ي أل��ا سليلة اآللهة، و�نحدر من اإللهة  امات��اسو إلهة الشمس الذي 

 يرمز  إل��االعلم اليابا�ي.

�� اليابا�ي أرض مقدسة طاملا أ��ا إبداع إل�ي، �ستنج مما سبق، إن بالد اليابان �� الو�� ا�جما 

�سك��ا مقدسون ينحدرون من اآللهة، و�كنون تقد�سا خاصا إلم��اطورهم ح�ى وقتنا ا�حا��. يؤثث هذا 

االعتقاد العقلية اليابانية، و�فسر نزعة الياباني�ن إ�� إظهار التفوق الذي يقوم حسب أحد علماء الشنتو�ة 
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ع�� مقولة مفادها أنھ ، ما دام اإلم��اطور اليابا�ي سليل اآللهة مباشرة فهذا االمر  �� القرن الثامن عشر 

 وحده  يكفي لت�ون اليابان متفوقة ع�� بقية األمم والشعوب.

و�ع�ي   Amenoshita shiroshimi okimi  ح�ى حدود القرن السا�ع، �ان اسم اإلم��اطور اليابا�ي هو    

. واستعملت العديد من التسميات  ا�خاصة باإلم��اطور طرف اإلم��اطور "ا�حاكم األعظم تحت السماء" 

 املي�ادو  اليابا�ي إحالة إ�� القصر اإلم��اطوري.    Mikadoثم     Sumera Mikotoنفسھ ومن طرف وزرائھ م��ا  

أخرى   أي إم��اطور السماء ال�ي �انت �ستعمل بالتناوب مع �سمية   Tennoوالتسمية األك�� تداوال حاليا ��  

آخرهم   125. و�لغ عدد األباطرة الذين �عاقبوا ع�� حكم اليابان  Koteiو ��    1936ظلت متداَولة ح�ى حدود  

Akihito   بي��م ثمان إم��اطورات. وال تنت�ي حياة األباطرة بمو��م أل��م يحملون أسماء جديدة تضمن

 استمرار�ة الساللة اإلم��اطور�ة.  

�لون محور ا�حياة السياسية بالنسبة للياباني�ن، يحظون بالتقد�س ظل األباطرة اليابانيون �ش 

املطلق إن لم نقل التأليھ لدرجة أن من وقعت عيناه ع�� �خص اإلم��اطور �شعر بالذنب الذي ال يمكن 

�عب��ا عن ا�خطأ وطلبا للصفح والعفو، و  harakiriالتكف�� عنھ إال باالنتحار ع��  طر�قة الساموراي أي 

فسر �� املا�ىي انحناء ا�جميع وإغماض العين�ن عند مرور املوكب اإلم��اطوري �� الشوارع. �� ح�ن هوما ي

 أن صوتھ �ان بمثابة سر دف�ن ال �سمعھ إال الصفوة من رجال البالط..

ورغم هذه ا�حظوة ال�ي �انوا يحظون ��ا �� أع�ن الشعب، �ان األباطرة يتعرضون باستمرار لضغوط �عض 

ـ  1192(Taira Minamoto )  1070ـ 850( Fujiwara ) 645ـ  Soga )530 العائالت النافذة و املتحالفة مثل  

1331 (Ashikaga )1336  أو   1565ـ ( Tokugawa  )1603  ة لذلك �ان �عض األباطرة ).  ونتيج1867ـ

يفضلوا االنزواء �� املعابد تجنبا ملثل هذه الضغوط دون أن تفقدهم هذه العولة التأث�� الذي �ان لهم.  

فالشوغون   ورغم هيمنة هذه األسر القو�ة، فإن مهمة اإلم��اطور لم تكن قط محط نقاش أو مزايدة

Shogun  ض اإلم��اطوري ملمارسة مهامھ وسلطاتھ، و يتم ( ا�حاكم العسكري) �ان يحظى بنوع من التفو�

�عيينھ من طرف اإلم��اطور مما يؤكد من جانب آخر ع�� الوظيفة الدينية والرمز�ة ال�ي �ان األباطرة 

 يجسدو��ا.

الفيودا��، و تمت اس��جاع األرض والشعب تحت السيادة    العهد انت�ى  Meiji    1868مع ثورة مي��   

. هذا األخ�� سيت�ئ ع�� الديانة الشنتو�ة إلرساء مبادئ ألوهيتھ. ومع ذلك لم �ستطع املباشرة لإلم��اطور 

اإلم��اطور التحكم �� تجنب الضغوط ال�ي �ان أعضاء الطوائف ال�ي دعمت إصالحات مي�� يمارسو��ا 
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يمنة سمحت ل�جيش وجن�االت البحر�ة اليابانية باله Taishoعليھ، بل إن تردي ا�حالة ال�حية  �خلفھ  

  Showaع�� ا�حكم واس��جاع نفودهم �امال، و من ثمة الزج باليابان �� املغامرة االستعمار�ة. وخالل عهد  

سيادتھ ال�املة، فإ�� جانب �ونھ "رئيس الدولة والقائد األع�� ل�جيش   Hirohitoاس��جع اإلم��اطور  

بح اإلم��اطور رمزا للتفوق اليابا�ي مما من الدستور اليابا�ي، أص 11والبحر�ة" كما ينص ع�� ذلك البند 

جعل ا�جيش اليابا�ي �ستلهم قناعاتھ من �خص اإلم��اطور مباشرة كما تنص ع�� ذلك �عض نصوص 

إن ميدان املعركة هو امل�ان الذي ي��هن فيھ ا�جيش اإلم��اطوري، " Showa الدعاية ال�ي واكبت مرحلة  

طبيعتھ ا�حقيقية. فاتح ح�ن ي�جم و منتصر ح�ن يخوض املعركة ، استجابة ألوامر القيادة اإلم��اطور�ة ، 

 ح�ى يمد الطر�ق اإلم��اطوري إ�� أ�عد حد ممكن و يجعل العدو ينظر بإ�جاب إ�� فضائل جاللتھ ا�جليلة". 

�عد ا��زام اليابان خالل ا�حرب العاملية الثالثة و�عرضھ للقصف بالقنابل النوو�ة ��  ه��وشيما ونا�ازا�ي، 

إ�� تجر�د اإلم��اطور Mac Arthur عت سلطات االحتالل األمر��ي ممثلة �� �خص ا�جن�ال ماك آرثرس

اليابا�ي من صفة األلوهية ال�ي ظل يتمتع ��ا من خالل إجباره ع�� التوجھ ع�� أمواج اإلذاعة الوطنية إ�� 

ت األمر�كية إ�عاد اإلم��اطور عموم الشعب اليابا�ي إلعالن هز�مة اليابان واستسالمها. وح�ى تضمن السلطا

بفرض دستور جديد ع�� اليابان ُ�عرف تحت اسم  1946�ش�ل ��ائي عن مراكز القرار �� الدولة، قامت �� 

الذي يمنح لإلم��اطور اإللھ السلطة والسيادة املطلقة، نص    1889"دستور ماك آرثر" . ع�� عكس دستور  

طور باعتباره لم �عد إالها فهو فقط "رمز للدولة ولوحدة الشعب" �� بنده األول ع�� أن اإلم��ا   1946دستور  

وذلك ��اجس ا�حفاظ  ع�� بقاء املؤسسة اإلم��اطور�ة ِملا لها من أهمية �� الوجدان والو�� ا�جما�� اليابا�ي 

د كمبدأ مقدس وكجزء ال يتجزأ من الذات والهو�ة اليابانية. وقد حرص الدستور ا�جديد ع�� التأكيد �� بن

الرا�ع ع�� أن "اإلم��اطور  ال يملك سلطة الدولة"  و بالتا�� أصبحت صالحياتھ صور�ة فقط وهو مضطر 

 إ�� ا�حصول ع�� موافقة الوز�ر األول ��  �ل اإلجراءات ال�ي يتخذها.
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 آلهة  اليابان
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 ا�حياة الروحية �� اليابان 

ينص الدستور اليابا�ي ع�� حر�ة األديان واملعتقدات، وأتاحت هذه ا�حر�ة �عا�ش العديد من الديانات ع�� 

أرض اليابان شنتو�ة  و�وذية وكنفوشيوسية ومسيحية وإسالم. وترتبط الغالبية الك��ى من ساكنة اليابان 

ن ،؛ �� ح�ن  أن ال تتجاوز الديانتان ارتباطا وثيقا بالشنتو و�البوذية نظرا للتداخل ا�حاصل ب�ن الديانت�

املسيحية واإلسالم �� وضعي��ما مستوى األقلية إذ ال يتجاوز عدد املعتنق�ن لهما املليون �سمة من أصل 

 مليون �سمة ال�ي �عيش �� اليابان. 128

هذا إ�� عموما يلعب الدين دورا محور�ا �� حياة الياباني�ن و�� ت�و�ن �خصي��م وسلوكهم اليومي، ومرد 

 التوحد الذي يحسھ اليابا�ي �� عالقاتھ مع الطبيعة وفق التصورات الشنتو�ة.

 ديانة الشنتو  

من عبادة األسالف كأقدم ديانة قائمة  �شأت   يذهب ول ديورانت �� قصة ا�حضارة إ�� أن الشنتو

�� اليابان، وتتمثل �� العقيدة املن�لية ال�ي تتجھ بالعبادة إ�� أسالف القبيلة، ثم �� عقيدة الدولة ال�ي تتجھ 

بالعبادة إ�� األباطرة املنحدر�ن من اآللهة   والذين يرجع الفضل لهم �� بناء اليابان، وأخ��ا عقيدة األسالف 

ألوائل الذين انحدرت م��م الساللة اإلم��اطور�ة فإل��م �انت تقدم الصلوات ا�خاصة ال�ي �شارك املقدس�ن ا

 ف��ا اإلم��اطور بنفسھ حينما يتعلق األمر بمشروع استثنائي لصا�ح األمة.

إذن �� أقدم املعتقدات اليابانية ال�ي �ش�ل إحدى الدعامات األساسية للبناء  Shintoفالشنتو

لياباني�ن. والشنتو مصط�ح ذو أصول صينية يتألف من �لمة "شن" ال�ي �ع�ي الروح أو اآللهة الرو�� عند ا

 و" تاو" أي الطر�ق  فالشنتو إذن �ع�ي " طر�ق اآللهة".تنبثق املعتقدات الشنتو�ة من كتا�ي " �وجي�ي" 

Kojiki "��و" نيخونNihongi  اللذان يرسمان حقيقة ا�خلقK إلم��اطور وارتباطھ و���ران األصل اإلل�ي ل

 إلهة الشمس. Amaterasuباإللهة  أمات��اسو 

واحتفظت ديانة شينتو ببساط��ا فلم ترتبط بمراسيم وال بدور اإل�ل��وس، بل اقتصرت ع�� �ساطة  

. و�لمة  �امي ت��جم  Kameمعتقدا��ا   ومظاهرها بالنسبة للقوة ال�ي يقدسها اليابانيون واملتمثلة �� "�امي"  

ھ أو الروح و�ع�ي وفق املنظور الشنتوي " شيئا لھ قداسة قداسة وهو موجود �� ا�حياة اليومية يؤثر باإلل

�� اإل�سان بحيث يبعث فيھ مشاعر االح��ام والقداسة  أو مشاعر الغموض واالن��ار". ورغم أن مصط�ح 

وض فح�ى فقيھ الشنتو�ة �امي  �ش�ل عنصرا جوهر�ا �� الديانة الشنتو�ة، إال أنھ يتسم باإل��ام والغم
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Motori Norinaga  اع��ف ��جزه عن فهم مضمون �امي، وعرفها بصفة عامة ع�� أ��ا " جميع األشياء أيا

�انت ال�ي �ستحق التبجيل وتبعث ع�� الرهبة أل��ا فوق املألوف وكذلك القوى الضائعة ال�ي تملكها �س�ى 

 �امي".

 و تقوم العبادة الشنتو�ة ع�� أر�عة أسس: 

إضافة إ�� املضمضة وغسل اليدين ورش امل�ح، هناك أيضا ما يقوم الراهب من  Haraiــــــ التطهر  

 تلو�ح �غصن �جرة الس�ا�ي املقدسة عند الياباني�ن ع�� رأس املتطهر.

و�� عبارة عن حبوب أو شراب أو نقود بل و أحيانا ت�ون مجرد قر�ان    Shinseــــ تقديم القراب�ن 

 .رمزي 

 و�� عموما جملة من املطالب ال�ي يتم�ى املص�� تحقيقها ح�ن يتوسل إ�� �امي . Noritoالصالة  ــــ

 إشارة إ�� تناول الطعام مع �امي و تنت�ي الوليمة بتناول شراب السا�ي  Neoriـ الوليمة الرمز�ة 

Sake.الذي يتم استخراجھ من األرز 

ال �ستخدم الصور والرسوم �� معابدها، لك��ا �عتمد الرموز و�� كث��ة  و ال �ستخدم ديانة شينتو 

أبرزها املرآة أل��ا �ش�� إ�� االرتباط مع إلهة الشمس أإمات��اسو أل��ا ا�جسم العاكس لنور الشمس و ذلك 

 السيف وا�جوهرة .

سر  تأث�� ديانة م انح 522مع دخول البوذية إ�� اليابان �عد أن �سر�ت ع�� الص�ن و�ور�ا �� سنة 

شنتو بحيث أصبحت معابدها تحت إشراف البوذي�ن الذين نجحوا �� ر�ط �عض مظاهر املمارسة الشنتو�ة 

بالطقوس البوذية. لكن رغم انحسارها استطاعت الشنتو�ة أن تتعا�ش مع البوذية بل إ��ا عرفت انتعاشا 

�ة السابقة لعهد مي��، و�انت مظاهر هذا كب��ا إبان حكم شوغونية تو�وغاوا ال�ي حكمت اليابان �� الف�

االنتعاش وا�حة �� انتشار العديد من طوائف شنتو �� أنحاء ا�جزر اليابانية األمر الذي ا�عكس سلبيا ع�� 

ا�حكم الشوغو�ي. فقد ش�ل إحياء ديانة شينتو جزءا من الطموحات السياسية لدى عدد من املقاطعات 

مقاطعة سا�سوما وشوشو،  وتأ�ى لها  ذلك عندما أعلن اإلم��اطور   ال�ي �انت ترفض سلطة الشوغون مثل

 .19رغبتھ �� حكم البالد مباشرة دون االعتماد ع�� الشوغون منذ منتصف القرن 

منذ ذلك الوقت أعيد االعتبار للشنتو كديانة رسمية للدولة �عدما تم فصلها عن البوذية ال�ي منعت 

تب�ن للسلطات اليابانية  صعو�ة بل واستحالة   1872ري. لكن اعتبارا من  احتفاال��ا داخل البالط اإلم��اطو 
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فصل الشنتو�ة عن البوذية مما جعلها �سمح بتعا�ش الديانت�ن جنبا إ�� جنب لدرجة أصبحا معها مم��جت�ن 

 �� عقلية اليابا�ي ووجدانھ وجعلھ ذلك يؤمن  بأن: 

ألجسام وأرواح اآللهة العظيمة املاضية باألخص م��ا ـــــــــ اإلم��اطور إلھ مقدس ألنھ امتداد زم�ي 

 املنتمية إ�� روح الشمس.

ــــــــــ  أن اليابان يحظى بالرعاية ا�خاصة من طرف اآللهة جعلت ترا��ا و أهلها و مؤسسا��ا فر�دة من  

 نوعها و �سمو ع�� من سواها.

 ف واحد.ــــــــ أن لليابان رسالة مقدسة و �� توحيد العالم تحت سق 

 

و اليوم ورغم ما حققتھ اليابان من تقدم تكنولو�� ومعر�� يحيل ع�� الطا�ع عقال�ي الذي يتم�� 

بھ اليابانيون، فإن هؤالء ال زالوا يصرون عل التمسك ��ذا ال��اث األسطوري مما يجعل الديانة الشنتو�ة 

 قالب األص�� لإل�سان اليابا�ي.حاضنة و�ش�ل عميق ل�ل ما هو يابا�ي أصيل أل��ا تحتضن �� العمق ال
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 البوذية �� اليابان 

دخلت  كغ��ها من التأث��ات الفكر�ة والثقافية والروحية الصينية ال�ي �سر�ت إ�� ا�جزر اليابانية ،

م ع�� �ور�ا تحمل معها رواسب �ونفوشيوسية وطاو�ة مما جعلها تتسلل إ�� املجال  539البوذية حوا�� 

اليابا�ي �� ش�لها املهايا�ي . و�الطبع لم ينظر القائمون ع�� الشنتو�ة �ع�ن الرضا إ�� هذا العنصر الدخيل  

عون �سب الكهنة ذلك إ�� �ون العبادة ف�انت �ل امل��رات �افية لشن ا�حرب عليھ: عندما انتشر الطا

اتجهت إ�� "�امي" أجن�ي ونتج عن ذلك حملة عداء شديدة ضد البوذية �انت وراء إحراق معابدها و تحطيم 

 تماثيل بوذا.

لكن نجاح البوذية �� استقطاب رجال السلطة النافذين، سمح لها خالل القرن السا�ع بالتحول إ�� 

بإدماج البوذية ��   ) 622 -593 (دولة خصوصا �عد أن قام  األم�� شوتو�و  ديانة مع��ف ��ا من  طرف ال

قانون الدولة ا�جديد. �ان هذا اإلجراء وراء خلق تقارب كب�� ب�ن الديان�ن الشنتو والبوذية وصل حد التمازج 

ق للبوذية والتداخل حينما أصبحت الدولة راعية وحامية للمجال الرو��. لم تقف جهود هذا األم�� املعتن

عند حدود دعم الدين ا�جديد وحمايتھ، بل عمد كذلك إ�� السماح لھ بامتالك بنياتھ التحتية من معابد 

، كما أرسل عدة �عثات إ�� الص�ن لتلقي التعاليم البوذية هناك،   Horyujiوأديرة أشهرها معبد "هور�و��"  

؛ كما  Sutraالنصوص البوذية املقدسة  و نظرا الهتمامھ الشديد بالفكر البوذي قدم شروحا للعديد من

 جعل للمعبد مالحق للتطبيب والعناية با�حيوانات واملر�ىى واليتامى واملسن�ن.

ورغم أن الياباني�ن اهتموا �� غالبي��م بجوان��ا الثقافية أك�� من اهتمامهم بجوان��ا الفلسفية  

مختلف أوساط املجتمع اليابا�ي. وقد شهد  وامليتاف��يقية املعقدة، فإن البوذية نجحت �� االنتشار ب�ن

القرنان ا�حادي عشر والثا�ي عشر اهتماما كب��ا من طرف عامة الشعب اليابا�ي باملعتقدات البوذية خاصة 

م��ا القائلة  بخالص الروح وإم�انية تحقيق السعادة بفضل اإليمان البسيط بضرورة االعتماد ع�� أي إلھ 

ة. ولم تكن تلك املعتقدات سوى ا�ع�اس �امل �جوهر العقيدة البوذية القائلة من اآللهة البوذية املتعدد

باتحاد الذات البشر�ة مع ال�ون عن طر�ق ال��و�ض الشاق للنفس ��دف تحقيق االستنارة أي الن��فانا. 

الذي تم  Zen و�ا�ع�اس لذلك ظهرت خالل هذين القرن�ن حر�ات مذهبية جديدة أهمها مذهب "الزن" 

عن الص�ن خالل بدايات نظام "�اما�ورا" .   و يقوم هذا املذهب ع�� فلسفة التأمل والبساطة نقلھ 

وااللتحام بالطبيعة واالنضباط الصارم للنفس عن طر�ق ممارسة التأمل الصامت. فرهبان الزن بممارس��م 

سة ا�جادة بحثا عن هذه ��دفون إ�� البحث عن ا�حقيقة ال�ي ال تدرك وال �شرح بال�لمات، وإنما باملمار 
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التنو�ر و راحة النفس و إشراقة القلب. فهم �سعون من خالل تدر�با��م إ�� التخلص من العقبات ا�خمس 

 أي: التملك، ا�جنس، حب الطعام، حب العظمة والندم.

وقد �ان الرهبان األوائل تجسيدا حيا للوالء لتعاليم بوذا �� علمھ ورحمتھ، و�ان لهم بالغ األثر �� 

م اآلداب والفنون وصقل األذواق وجعلها أك�� إملاما با�جمال �� اليابان، فإل��م �عود الفضل �� ترجمة تقد

األدب البوذي والصي�ي وتقر�بھ من الياباني�ن. وظل املعبد الرس�ي "إنجر�ا�و��" مركزا للنشاط البوذي ملدة 

وذية تراجعا كب��ا ع�� مستوى سنة تقر�با. لكن خالل �عض مراحل التار�خ اليابا�ي شهدت الب 800

روحاني��ا. فخالل حكم تو�وغاوا أصبح رهبان املعابد يمتل�ون ثروات طائلة وتراجعت روحاني��م �ش�ل 

م�حوظ وفسدت أخالقهم ب�ن تناول مسرف ل�خمور و�عاطي ملختلف لذات ا�جسد واملتاجرة �� املناصب 

"كيوتو" و"نارا" العظيم�ن يبلغون ذروة مجدهم املادي �� الدينية ملن يدفع ثمنا أع�� " �ان الرهبان �� دير 

األوقات ال�ي �ان الشعب يتضور ف��ا جوعا، بل يموت عشرات اآلالف من الو�اء، ألن املؤمن�ن بالدين 

أ�خياء �� هداياهم وعطاياهم وأعظم �خاء �� أمثال هذه األوقات". يقول ول ديورانت [ قصة ا�حضارة 

عذر ع�� البوذية أن تخ�� من تلقاء نفسها  م�انا �� الهو��ا، و�� عدد آله��ا ملذاهب ] " ولم يت84ص  5ج  1مج

 شنتو وآله��ا، فاندمج بوذا عندهم بأمات��اسو وخصص م�ان متواضع �� املعابد لضر�ح شنتو"
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 املجتمع واألسرة  �� اليايان

 املجتمع  -1

عاشت اليابان ع�� إيقاع النظام الفيودا�� مما جعلها تحظى  19وح�ى  منتصف القرن   12 منذ  القرن 

�سمات أكسب��ا تم��ا وا�حا داخل القارة اآلسيو�ة ال سيما بالنسبة ل�جار الصي�ي حيث ظلت سلطة 

ناطق نفوذ اإلم��اطور حاضرة �� أرجاء البالد. وقد ا�سمت هذه املرحلة التار�خية بانقسام اليابان إ�� م

 وميناموتو Taira وإقطاعيات مما سمح لألرسطقراطية العسكر�ة وعدد من األسر النافذة مثل أسرة تايرا 

Minamoto   وذلك بفضل عالقات الوالء ال�ي تم ��جها  بالهيمنة ع�� مقاليد ا�حكم ع�� حساب اإلم��اطور

ب�ن هذه الفئات رغم ان ال�ل �ان يكن لإلم��اطور االح��ام والتقد�س. وقد أفرز هذا الوضع منظومة 

طبقة  -.أ مجتمعية مبينة ع�� أر�ع طبقات اجتماعية �ستمد مقوما��ا من روح العقيدة ال�ونفوشيوسية

 طبقة التجار. -�حرفي�ن والصناع دطبقة ا -طبقة الفالح�ن ج -الساموراي ب

فقد �انت هذه ال��اتبية   االجتما��وليس من باب الصدف ان تتبوأ الطبقة العسكر�ة قمة الهرم 

�عب��ا صر�حا عن طبيعة ا�حكم السائد �� البالد �عد ان تم إقصاء املؤسسة اإلم��اطور�ة عن دائرة ا�حكم 

. فقد نجح Bushiة �� عهدها بيد الطبقة العسكر�ة البو�ىي  لفائدة املؤسسة الشوغونية ال�ي أ�حت السلط

باعتباره ا�حاكم العسكري واالمتداد الشر�� لسلطة اإلم��اطور، أن يتجاوز املهام ال�ي  Shogunالشوغون 

واالسر ال�ي  12و�صبح ا�حاكم الفع�� للبالد �عد ان تمكنت أسرة ميناموتو ��اية القرن  �ان يضطلع ��ا

أي أسرة أشي�اغا وتو�وغاوا من جعل ا�حكم الشوغو�ي   19كم اليابان ح�ى منتصف القرن  �عاقبت ع�� ح

 وراثيا لھ عاصمتھ ا�خاصة إ�� جانب العاصمة اإلم��اطور�ة .

بلغت أوجها   "ح�ومة ا�خيمة"جدير بالتذك�� ان ا�ح�ومة العسكر�ة املعروفة تحت إسم البا�وفو أي  

) حيث نجحت �� القضاء ع��  الفو�ىى املنتشرة  �� العديد من 1867 -1600خالل عهد اسرة تو�وغاوا,(

ا�جهات وفرضت األمن الداخ�� بقوة بفضل اإلجراءات الصارمة ال�ي تم اتخاذها للتحكم �� ا�حياة 

االجتماعية بلغت حد فرض عزل اليابان عن ا�خارج. ولم  يكن بمقدور الشوغون أن ينجح �� التحكم �� 

ية إدار�ة م�ونة من النبالء اإلقطاعي�ن ( الدايميو) والطبقة العسكر�ة (الساموراي) االوضاع لوال وجود بن

 نا��ا بالوالء  للشوغون بالوالء وتضمن لھ إم�انية  �سط نفوذه. كتدين ب�ل مو  املسماة البو�ىي
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�� �� عموما يمكن تقسيم املجتمع اليابا�ي خالل مرحلة حكم تو�وغاوا إ�� أر�ع طبقات اجتماعية 

أي تلك األسر ال�ي �عيش ��  Koguiدمة األرستقراطية ا�حاكمة سواء �علق االمر بنبالء البالط �و�� خ

 املحيط اإلم��اطوري او  الشوغون وكبار اإلقطاعي�ن ( الدايميو).

: يفيد مصط�ح "ساموراي" الرجل الذي يقدم خدمة أو ال�خص الذي يخدم النبالء طبقة الساموراي -1

شيدان �سبة إ�� تلك األسر  املحار�ة و �لمة بو�ىي �ع�ي املحارب و��ا اشتقت �لمة ويعرفون أيضا بالبو 

بوشيدو أي طر�ق املحار��ن ب�ل ما تحمل ال�لمة من أخالقيات  وقيم الفروسية والشرف وال�جاعة 

و ال�ي تنص عل��ا قوان�ن البوشيدو ال�ي قال ع��ا إينازو نيتو�ي أحد أشهر  من كتبوا عن البوشيدو " ه

قانون املعاي�� األخالقية ال�ي �ان ع�� الفرسان أن يخضعوا لها، إنھ ليس قانونا مدونا مكتو�ا،  ولكنھ 

يت�ون ع��  األك�� من �عض املبادئ ال�ي انتقلت مشافهة أوال�ي دون��ا أقالم �عض املحار��ن أو العلماء 

لسلطة العليا �� تقييم �ل األفعال.... لقد املشهور�ن, واالهم أن هذا القانون امللفوظ أو املدون �انت لھ ا

�ان هذا القانون تطورا عضو�ا لقرون وعقود من العماللعسكري. إنھ يحتل �� تايخنا االخال�� نفس 

امل�انة ال�ي يحتلها الدستور اإلنجل��ي �� التار�خ السيا�ىي " (البوشيدو  روح اليابان، ترجمة ناصر أبو 

للساموراي أهمية بالغة �� تركيبة املجتمع اليابا�ي منذ القرن الثا�ي ) . وقد اصبح 1993ز�د ال�و�ت 

نظرا للدور البالغ الذي أصبح لهم �� حفظ األمن الداخ�� من جهة وحاجة مال�ي األرا�ىي إ�� من يح�ي 

سالم��م أل��م �انو يتقنون فن ا�حرب واستعمال األس�حة ور�وب ا�خيل .وخالل عهد تو�وغاوا و�فضل 

األمن الناتج عن توحيد البالد أصبح حمل السالح حكرا ع�� طبقة الساموراي وأفراد أسرة استتباب 

تو�وغاوا. و�مكن التمي�� ب�ن فئات عليا من الساموراي وأخرى دنيا وهو تمي�� تتحكم فيھ معاي�� النسب 

مها الشديد بقيم الشرف  العائ�� و اإلم�انات املادية ال�ي تتوفر عل��ا �ل فئة. كما تتم�� هذه الطبقة بال��ا

و�أخالق الوالء  واإلخالص لسيدها  بموجب قسم الوالء. و�� لهذه االعتبارات  تل��م �عدم ممارسة أي 

�شاط اقتصادي نظرا ألنھ �عت�� مسا بكرامتھ وشرفھ حيث ترتبط مداخيلھ وموارد عيشھ  باألرا�ىي ال�ي 

 يقطعھ إياها سيده. 

مليون) أي ما يناهز  30باملائة من عدد الس�ان (  6��اية عصر تو�وغاوا  و �انت طبقةالساموراي  تمثل مع

مليون، كما شهد هذا العصر بداية  تحول عميق �� الوضع االجتما�� لهذه الطبقة وذلك �سبب اإلجراءات   2

خاصة  تجر�د الفئات الفالح�ن و�ا�� الفئات من  16الصارمة ال�ي اتخذها الشوغون هيدايو�ىي خالل ق 

سالح حرصھ ع�� ترسيخ الوضع االجتما�� ��  فئات ثابتة وقارة وجعلت الساموراي طبقة منغلقة ع�� ال

نفسها يصعب الدخول إل��ا و�منع ع��  أفرادها ممارسة أ�شطة أخرى غ�� النشاط ا�حر�ي. و�سبب اإلقامة 
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را�ىي إ�� تا�ع�ن  لألسياد اإلجبار�ة �� املراكز ا�حضر�ة تحول الساموراي من مالك�ن  او شبھ مالك�ن  لأل 

يقيمون �� القالع يحصلون مقابل خدما��م ع�� مقابل مادي يحدده الشوغون والدايميو. وقد ساهم   

االستقرار  و��اية  ا�حروب �� �عر�ض جزء كب�� م��م عاطل�ن عن العمل وهو ما دفع عددا م��م إ�� التوجھ 

 .19ن إ�� تحصيل العلم ليلعبوا دورا ر�اديا خالل القر 

باملائة من الس�ان قبيل اصالحات مي��، ورغم  80):  �اموا يمثلون طبقة الفالح�ن  ( هياكوشو -2

احتاللهم  للمرتبة الثانية  �� تراتبية  املجتمع، �انت مشارك��م ضعيفة �� سياسة البالد العامة. و�حكم 

بقة  �انت مزر�ة إذ �انوا طبيعة النظام االقطا�� القائم ع��  استغالل األرض فإن وضعية  هذه الط

بمثابة  عبيد �� خدمة االسياد مرغمون ع��  خدمة األرض واداء ا�جبايات والضرائب املتعددة (الضر�بة 

باملئة من املداخيل  يتحمل ف��ا الفالح  �سبة اك�� ، ضرائب ع�� املغروسات   50إ��    40اإلقطاعية �ستن�ف  

ذلك عل��م االل��ام بالطاعة التامة وا�خضوع امام بطش األسياد وخمر السا�ي والبناء وغ��ها ..) فضال عن  

والساموراي. ال يمل�ون حر�ة مغادرة  أراض��م إ�� ا�حواضر، وعل��م زراعة منتوجات فالحية  دون غ��ها 

حسب رغبة األسياد. و�املقابل يمنع عليھ ممارسة  أي �شاط آخر  غ�� مرتبط باستغالل االرض مثل  �عض 

ا�حرفية �ا�حياكة والنسيج او تر�ية دودة القز إال ب��خيص رس�ي.  و�انت هذه االوضاع سبا �� األ�شطة  

 209العديد من ا�حر�ات االحتجاجية ال�ي قام ��ا الفالحون  حيث ارتفع  عدد ا�حر�ات  االحتجاجية  من   

لت�جل قبل انطالق   1850 – 1801خالل الف��ة   814إ��  1650 -1601حركة خالل الف��ة املمتدة ب�ن 

 حيث بلغت. 374) انخفاضا ملموسا  1867 – 1851إصالحات  مي�� ( 

�� املائة تتمركز غالبي��م ��  3:  ال  تتجاوز عدد املنتم�ن لهذه الطبقة �سبة  طبقة الصناع وا�حرفي�ن -3

ة  املدن حيث يمارسون مختلف املهن ا�حرفية حيث شهدت �عض املدن الك��ى أ�شطة حرفية وصناعي

حرفة) مثل ا�حياكة والنسيج وا�حدادة  وصناعة السيوف فضال عن حرف البناء  والوراقة 160متنوعة(

وعصر ا�خمور وصناعة العديد من املنتوجات ذات االستعمال اليومي  مراوح ومظالت وحصائر التاتامي 

 أ�خ

لطات البا�وفو رغم إن املصط�ح استعمل من طرف س Chonin: �عرفون باسم �شون�ن  طبقة التجار -4

للدالالة ع��  س�ان املدن من غ�� النبالء  الساموراي ورجال الدين ف�انت طبقة الصناع وا�حرفي�ن 

و�انت هذه الفئة املجتمعية منبوذة وال  تحظى باالح��ام  حيث   تدخل ضمن هذا التصنيف  والنبالء,

�هم داخل املجتمع تم فرض ارتداء لباس �ان ينظر إل��ا كطبقة ان��از�ة �س�� لتحقيق الر�ح فقط.  ملتمي�

خاص ��م ولم  تكن لهم حر�ة  اختيار  األسماء املعتمدة من طرف با��  الفئات و�منع عل��م اإلقامة �� 
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األحياء املخصصة للساموراي  مثال. لكن  وضعي��م  ستشهد �غ��ا تدر�جيا طيلة  مرحلة  تو�وغاوا حيث 

من ال�ي عمت أرجاء البالد واستفادوا أيضا من الدينامية  االقتصادية  استفادوا من حالة  االستقرار واال 

حيث راكم عدد كب�� م��م ثروات كب��ة  17واالقتصاد النقدي  الذي شهدتھ اليابان  انطالقا من القرن 

جعلت �عض الطبقات مثل النبالء ي�جئون إل��م لالق��اض منم بل ومصاهر��م  نظرا ملا أصبح لهذه 

ن نفوذ مادي وإم�انيات اقتصادية, وست�ون هذه الطبقة  �� خضم التحوالت الك��ى ال�ي الطبقة  م

 .19شهد��ا اليابان خالل ثورة  مي�� �� القرن 

 :األسرة – 2 

  Aïnoمن املصادر والدراسات إ�� أن س�ان اليابان االوائل �انوا يت�ونون من  اآلينو   �ش��  العديد 

املتواجدين حاليا �� جز�رة  �خال�ن كما عرفت األرا�ىي اليابانية �جرة  عناصر �شر�ة مختلفة مصدرها 

دو إ�� أن جزر ا�جنوب الشر�� اآلسيوي استقرت  �� جز�رة  كيوشو وم��ا  ع��وا ع�� شواطئ جز�رة هن

وصلوا إ�� منطقة  ياماتو  حيث توجد حاليا ك��يات املدن اليابانية  كيوتو  أوزا�ا  ونار  وناغو�ا و�� منطقة  

سهلية  خصبة. إ�� جانب ال�جرات البحر�ة  من ا�جنوب أثارت  سهول  ياماتو   شهية  �جرات مصدرها 

   Sakaiحيث توجد مدن  Izumuمنطقة   املناطق الشمالية من منطقة االورال وقد استقر هؤالء ��

 .  Matsuzeو

و�� تقابل Ujiمت هذه املجموعات البشر�ة �� وحدة سياسية  واجتماعية �عرف تحت إسم ظانت

الذي �شمل أسرة  كب��ة م�ونة بدورها من مجموعة من األسر ترتبط فيما بي��ا   La clanبالالتينية مصط�ح  

ومعابدها  Ujikami  لها أراض��ا  ووسائلها الدفاعية وآله��ا أي ال�امي برابط الدم واالنتماء ملجال مش��ك

وقد هيمن ع��  هذه البنية نوعان من األو��  Murajiأو    Omiا�خاصة ��اه. و�حكم األو��  زعيم  �س�ى 

 الذي ينتسب إ�� اإللھ أمات��اسو  وهو الذي سيلعب دورا  أساسيا �� ا�حياة السياسية والعسكر�ة  أما

فقد شغل أو�� املناصب �� ال��اتبية  الدينية وفيما �عد تخ�� إحدى فروج او��  Nakatomeاالو�� الثا�ي 

. مع دخول التأث��ات الصينية Fijiwaraنا�اتو�ي عن مهامھ الدينية لينخرط �� ا�حياة السياسية  واتخذ اسم  

ستثناء  تقد�س االسالف الذي استمر با11بدا العمل بنظام االو�� ي��اجع إ�� ان انقرض  فخالل القرن 

او�ون حفل االموات) وهذا مايفسر االهمية  البالغة لالسرة  ��  O-Bonلدى الياباني�ن وفاء لديانة الشنتو (

وتفيد مجموعة من االفراد  �ستقرون  �� من�ل   Ieالبناء املجتم�� اليابا�ي. و�عرف االسرة تحت إسم  إيي 

صادي واحد ومسؤول�ن �� عدد من الواجبات. وا�حت  االسرة  ��ذا املدلول واحد ويش���ون �� مصدر اقت
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وحدة أساسية �� تنظيم املجتمع خالل عصر تو�وغاوا ح�ن عمد هيدايو�ىي إ�� �عميم هذا التنظيم ع�� 

� جميع م�ونات املجتمع اليابا�ي. وتت�ون �ل إيي من االب واالم واالبناء ومن هم �� خدم��م. و�مثل االب اع�

سلطة  يتحكم �� �ل منا�� حياة افرادها العامة م��ا وا�خاصة وإليھ ينتسب األبناء وهو مسؤول عن 

أفعالهم  اما الدولة. و�� حالة  تقدم االب �� العمر أو إصابتھ ��جز  يحول دون قيامھ بدور  رب االسرة  

ونفشيو�ىي. ولعل ا�حرص الشديد تؤول الزعامة لإلبن  األك��  وفق تراتبية صارمة مستمدة  من الفكر ال�

ع�� ضمان البقاء لإليي هو ما يفسر �جوء اآلباء �� حالة عدم إنجاب إبن ذكر إ�� التب�ي سعيا لضمان اس��ار 

 اإليي.

تحت تأث�� املبادئ ال�ونفوشيوسية تر�خت عادات الزواج وغذا �ان �عدد الزوجات امرا مباحا كما 

أ�حت �� رئيسة  البيت وأ�حت با�� املحظيات   Tsuma Shakuboهو الشأن �� الص�ن فإن الشرعية 

concubine .خدم��ا �� 

إلهة  تتبوأ املرأة �� متون امليثولوجيا اليابانية م�انة رفيعة حيث جعلت م��ا �� �خص أمات��اسو 

للشمس والنور وا�حياة لك��ا لم ترق إ�� مستوى الذكر ح�ن حدي��ا عن خلق اليايان وجعلت إزانا�� أك�� 

كماال من إزانامي.. عموما يبقى وضع املرأة �� اليابان مرتبطا بالتأث��ات الفكر�ة ال�ي �سر�ت إ�� اليابان سواء 

قيدتان من مبادئ تكرس دونية  املرأة مع العلم أن من ال�ونفوشيوسية  او البوذية  بما تحملھ هاتان الع

املرأة �� اليابان نجحت �� �عض املراحل التار�خية إ�� الوصول إ�� أع��  مناصب القيادة �� البالد فضمن 

إم��اطورات. عموما إن املرأة �� اليابان وح�ى حدود القرن   8إم��اطور الذين اعتلوا ا�حكم �انت هناك    125

م�انة متم��ة �� املجتمع حيث تضطلع بدور رئي�ىي �� عملية الزواج( التحاق الزوج ببيت  حافظت ع�� 11

تنظيم مراسيم الزواج أ�خ) ويشاركن �� الطقوس الدينية الشنتو�ة واإلشراف عل��ا وتنظيمها  –الزوجة 

 و�انت تنال حص��ا من اإلرث وأحيانا اإلرث �لھ.

سا لھ إال �عد دخول التأث��ات الصينية حيث حرمت النساء ولم  يصبح التمي�� ضد املرأة سلو�ا مؤس

من تقلد مناصب الدولة  وحرمن من ا�حصول نصي��ن من االرا�ىي ال�ي �ان اإلم��اطور  يوزعها وأصبحن 

) احد املفكر�ن Kaibara Eliken     )1630-  1714    �� وضع دو�ي عل�ن الرضوخ والطاعة �� هذا الصدد يقول 

ع��  املرأة ان تنظر إ�� زوجها كسيدها وان �سهر ع�ن بأخالقيات الفكر  ال�ونفوشيوس  "  الياباني�ن املتشب

ع��  خدمتھ ب�ل ما اوتيت من اح��ام  وتقدير  و بالتعظيم الذي �ستطيع التعب�� عنھ. إن الواجب االك�� 

البوذية ال�ي كرست فكرة  .  وازداد الوضع تدهورا مع دخول    "للمرأة واج��ا االك�� �� ا�حياة  هو الطاعة....

الغواية  بحمول��ا املتعلقة با�خطيئة والنجاسة   تجسدها املرأة واش��ط عل��ا أن تبعث رجال إن �� سعت 
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إ�� تحقيق الن�فانا.  مع دخول التأث��ات  والتيارات الفكر�ة  االور�ية �عد ثورة  مي�� ستشهد وضعية  املرأة  

 عاد للمرأة اليابانية  وضعها االعتباري �� بناء اليابان ا�حديثة  �� اليابان �غ��ا تحوال م�حوظا ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



50 
 

 مدخل إ�� تار�خ الص�ن و اليابان املعاصر 

 الص�ن و اليابان �� مواجهة الغرب

 _ الص�ن 1 

I.  19األوضاع  �� الص�ن  خالل النصف  األول من القرن 
بدأت مؤشرات التدهور والضعف وا�حة داخل النظام أسرة   19 و�داية  القرن  19مع ��اية ق 

املاندشو  ا�حاكمة ، تلك  املؤشرات ال�ي يمثل اضطراب الوضع االجتما�� واختالل  التوازن  االقتصادي 

 وضعف السلطة املركز�ة اهم تجلياتھ 

 الوضع  الداخ�� ∽

ظل املجتمع الصي�ي تجسيدا للمجتمع الفيودا�� املحافظ �غلب  عليھ  19منتصف القرن   ح�ى  حدود

خصائص املجتمع الزرا��, إذ نجد �� قمة الهرم االجتما�� الطبقة ا�حاكمة متمثلة ��  اإلم��اطور وحاشيتھ 

لس�ان تل��ا طبقة ثم  طبقة الفالح�ن ال�ي تمثل أغلبية  ا  Mandarinsثم املثقف�ن ذوي السلطات الواسعة 

و�� اسفل الهرم توجد طبقة التجار ال�ي رغم ثرا��ا ف�ي  .ا�حرفي�ن سواء �علق األمر   بحرفيي البادية أو املدينة

طبقة  محتقرة مهانة حبيسة التقاليد ال�ونفوشيوسية �و��ا طبقة غ�� منتجة ان��از�ة و �عيش ع�� املضار�ة 

 واستغالل األوضاع لصا�حها.

باملائة من الس�ان لك��ا طبقة فق��ة  85ا�ع املجتمع الفيودا�� أساسا ��  �ون الفالح�ن �ش�لون و�تمثل  ط 

حيث ال يملك أ�حا��ا إال قليال من األرا�ىي وغالبا ما ي�ون الفالحون دون أية ملكية  لألرض وذلك ألن 

أرستقراطي�ن ينتمون مساحات شاسعة من األرا�ىي أصبحت  تحت هيمنة املالك�ن الكبار من إقطاعي�ن و 

باملائة من  6باملائة �� ح�ن  أن  6باملائة من الفا�ح�ن ال يمل�ون سوى  69لألسرة  ا�حاكمة. باختصار نجد 

باملائة من األرا�ىي، و�� ظاهرة أصبحت  تمس مختلف األقاليم الصينية.   62مال�ي األرا�ىي �انت �سيطر ع��  

إ�� �عث  تقر�ر ��  هذا   1780�� ال�ي حذت ببعض  املوظف�ن ��   ولعل هذه الوضعية ال�ي تنذر  باالضطرابات  

إلبالغھ بأن أغلبية  أرا�ىي الفالح�ن  ��ذا اإلقليم قد أصبحت �� Changxi الشأن إ�� حاكم إقليم  �شا��ىي  

 .ملكية األغنياء

ارتفاعا �� أثمنة  األرا�ىي وهو  ما   بطبيعة ا�حال هذه الوضعية ستفرز �سبب املضار�ة  العقار�ة

 -1840أحد أعضاء البعثة الدينية  الروسية املتواجدين �� بيك�ن فيما  ب�ن  Lioubinovالحظھ  ليو�ينوف 
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الذي كتب �� ذلك  ما  مفاده إن أثمنة األراضيفي الص�ن ارتفع سنة  تلو  أخرى. بل إن ضوا�� العاصمة   1841

 .1735ة خمس مرات منذ قد شهدت ارتفاعا �� االثمن

هذه الوضعية أفرزت  أيضا تحول الفالح�ن  الصغار إ�� عمال فوق أراض��م مقابل تقديم نصف 

��     ) بل اضطر �عض املالك�ن الصغار إ�� العمل أحيانا فوق أرا�ىي املالك�ن  الكبار Metayageاملحصول ( 

وا خالل السنوات الفالحية السيئة يموتون جوعا ظروف  صعبة سم��ا  الفقر و ا�حاجة ذلك  من الفالح�ن �ان

او يفلسون  تحت ثقل الضرائب إن هم نجوا من األو�ئة وا�جفاف أو فيضانات األ��ار الك��ى ال�ي �انت  تخلف 

مرة  1500ال�ي سبقت تحرر الص�ن حطم  حواجزه  وسدوده  2000مالي�ن ال�حايا  ال��ر األصفر مثال خالل 

 ألف �لم مر�ع من  األرا�ىي { نصف مساحة فر�سا}). 250أ�حق الضرر ب مرة و  16وغ�� مجراه 

حون  �� مختلف الثورات ال�ي عرف��ا الص�ن, لكن  هذه الثورات ال من هنا ندرك الدور ا�حاسم الذي لعبھ  الف

ثورة ��  غياب قيادة موجهة لم يكن بمقدورها  �غي��  وضعية  الفالح�ن  كما  يقول  ماو ��ىي تو�غ    "  ال

إن ثورات الفا�ح�ن  �� تلك  ا�حقبة �انت تنت�ي بالهز�مة وغالبا ما  903ص  3وا�حزب الشيو�� الصي�ي ج 

�ستغل من طرف املالك�ن العقار��ن و األرستقراطية ساء أثناء تطورها أو �عد فشلها �وسيلة  لقلب نظام 

ي بدأ املجتمع �شهده �عد �ل  ثورة كب��ة األسرة  ا�حاكمة لصا�ح  اسرة  أخرى, لكن بالرغم من التقدم  الذ

يقوم ��ا الفالحون، رغم ذلك فإن العالقات االقتصادية ذات  الطا�ع الفيودا�� وكذلك  النظام  السيا�ىي 

 3يظالن ع��  حالهما 

أو��  ثورات الفالح�ن  الك��ى ع��  أسرة  املاندشو �� أقاليم الشمال  1795فقد  شهدت سنة   

كما استعادت القرصنة   �� ا�جنوب Guizhouو�و�زهو  Hunanوانتفاضات إقلي�ي  هونان  والشمال الغر�ي

. إ�� جانب ذلك  ا��كت سياسة  البذخ واإلسراف ال�ي  Fujian و فوجيانGuangdong�شاطها �� �واندو�غ  

نتشار الرشوة احتياطات ا�خز�نة  مما أدى إ�� اQianlong 1796-1736 ا�سمت  ��ا ��اية  عهد اإلم��اطور  

ع��  نطاق  واسع, ولم تزد  ا�حمالت العسكر�ة  البعيدة  لقمع حر�ات  التمرد �� ا�جنوب   والفساد اإلداري 

ألفوا انفسهم عاجز�ن  Qianlongوكذا مسل�ي إقليم  إال �� استفحال  أزمة خز�نة  الدولة  لدرجة  أن خلفاء 

ن  كذلك عن تدارك الوضع ألن احتياطات الدولة  ال�ي عن ترشيد  نفقات البالط وا�حد من إسرافھ، عاجز�

. عاجز�ن  1850مالي�ن  ��  9لم  �عد تتجاوز  Yongzhen 1735-1723مليون  ليا�غ �� عهد  60�انت  تقدر  ب 

كذلك عن ا�حد من الفساد  اإلداري وتجاوز  الضعف الذي ألم  با�جيش الذي �انت  ألو�تھ  �� املا�ىي وسيلة  

 نة الصينية ع��  هذه املساحة  الشاسعة  من آسيا.لفرض الهيم



52 
 

يضاف إ�� ذلك  �لھ العامل الديموغرا�� الذي سيفرز بدوره ا�ع�اسات سلبية تمثلت �� اختالل  

التوازن داخل  النظام سيا�ىي أبوي  السمة وإدارة  تقليدية معقدة وتقنيات إنتاج وممارسات تجار�ة أصبحت 

ة املساحة تضاعف نموها الديموغرا�� ثالثة أضعاف فأصبح عبئا  يثقل �اهل ال تتالءم وإم��اطور�ة كب�� 

االقتصاد الوط�ي  مع مطلع القرن التاسع  عشر. فحسب إحصائيات  الدولة  املتم��ة بدق��ا تقدر الز�ادة  

مليون  400أي املرحلة  ال�ي  بلغ ف��ا الس�ان  �� الص�ن إ��  1834و 1802مليون �سمة ب�ن   100الس�انية 

 �سمة حسب تقديرات  وزارة  املالية ال�ي �سهر ع��  عمليات  اإلحصاء.

س��ثون  Dao Gong 1820-1857و    Jia qing   1800-1798أي   Qianlong إذن فخلفاء اإلم��اطور 

وضعية س��ثون  وضعية لم  يزدها  ضعف الدولة  املركز�ة  والثقل الديموغرا�� إال  استفحاال. فلم  �ستطع 

. لكن  1803املاندشو  إخماد انتفاضات الفالح�ن خاصة تلك  ال�ي قاد��ا جمعية  اللو�س البيضاء �� 

�� shandong و   hubeiو  hunan�ى لل��ر األصفر �� االضطرابات والف�ن ظلت مستمرة خاصة  �� ا�حوض األد

.واألخطر  من ذلك  �لھ  أن  املتمردين  الذين �انوا  ينتمون إ�� جمعية  النظام  السماوي وجدوا  من 1811

�ساندهم من  داخل البالط  اإلم��اطوري و�� صفوف كبار املوظف�ن  الذين رفضوا سياسة  التقشف ال�ي 

وهم الذين  اعتادوا  �� السابق حياة  البذخ وال��ف ولعبوا ألجل ذلك  دورا  �شيطا   Jia quing  ن�جها اإلم��اطور  

 .1813�� املؤامرة ال�ي أوشكت ان �سقط  القصر اإلم��اطوري �� بيك�ن �� أيدي املتمردين �� 

ر�ة مثل لكن إذا �انت السلطة  قد نجحت �� إحماد �عض حر�ات  التمرد ال�ي قاد��ا ا�جمعيات  الس 

اللو�س البيضاء فإن أسباب  التمرد  واالضطراب ظلت املحرك  األسا�ىي للثورات واألنتفاضات ال�ي يمكن 

 إجمالها  �� :

 _ عدم  كفاية  األرا�ىي الزراعية رغم مجهودات  االستصالح, 

 _ تزايد  األعباء الضر�بية

 �ىي _ تزايد  مداخيل األمالك  العقار�ة �سبب ارتفاع أثمنة  األرا

_ استحواذ املالك�ن  الكبار ع�� األرا�ىي االمر الذي أدي �� نفس الوقت إ�� تحول املالك�ن الصغار إ�� 

 مجرد  عمال  فالحي�ن,

إذ شملت  �ل األقاليم تقر�با  19فاالضطرابات إذن  لم  تتوقف طيلة  النصف  األول من القرن 

أن ي�ون مناخ ا�عدام  االمن والفو�ىى أرضية  . ف�ان  إذن من الطبي�� 1833-1832وخاصة  �� ا�جنوب 

خصبة  ساعدت ع�� ظهور ا�جمعيات  السر�ة ذات  النشاط الواسع  النطاق  وال�ي �ان من الصعب ع��  

الدولة  مراقب��ا او  التحكم ف��ا كما �ان عامال  حمل األقاليم املتذمرة  من سيادة املاندشو إ�� شق عصا 
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أو بالنسبة   1807حال  بالنسبة  للتبت الذي أعلن انفصالھ عن إدارة  املاندشو  �� الطاعة والتمرد كما هو ا�

 .1818ملسل�ي  األقاليم   الغر�ية 

هذا  الوضع س��داد تأزما مع اختالل توازن التجارة  ا�خارجية �سبب واردات  األفيون ذلك  أن شركة  

 19لم  �ستطع مع بداية  القرن  1776نتون منذ الهند الشرقية ل�ي �انت  تحتكر  النشاط  التجاري �� �ا

�سو�ق منتجا��ا النسيجية  ��  الص�ن بنفس السهولة  ال�ي الق��ا ��  الهند، ألن  الص�ن �انت  تتوفر عل��ا 

ع��  صناعة  �سيجية  متطورة وقادرة  ح�ى  ذلك  العهد ع��  االستجابة  �حاجيات  السوق الداخ�� مما أدى 

 الشرقية  إ�� ال�جوء إ�� ��ر�ب األفيون الذي �ان  يدر أر�احا طائلة  ع��  بر�طانيا.�شركة  الهند  

 الصعو�ات االقتصادية ∽

، 20بالرغم  من ان  زراعة  األفيون لم  تنتشر ع��  مساحات  واسعة �� الص�ن  إال  �� أوائل القرن  

يدخل �� �عض ال��كيبات الصيدلية. فقد كعنصر  16فإن الصيني�ن �انو  ع��  معرفة ��ذه املادة منذ القرن 

كيس سرعان تم تحر�مھ  200لكن  وارداتھ ال�ي لم  تتجاوز  17�� القرن  Fujianجلبھ  ال���غال إ�� إقليم 

 ع��  مجموع تراب اإلم��اطور�ة. 1731وأصبح  ساري املفعول ��  1729بموجب قانون إم��اطوري صدر سنة 

�عد  هيمنة  اإلنجل�� ع��   18أن انتشرت تدر�جيا مع ��اية  القرن  غ�� إن تجارة  األفيون ما فتئت 

 1757الهند األمر  الذي أتاح  لشركة  الهند الشرقية احت�ار استغالل هذه املادة و�سو�قها �� الهند انطالقا من  

ملاندشو ما  ب�ن ورغم  قوان�ن التحر�م  ال�ي سمن��ا  ح�ومة  ا 1810. وابتداء من 1773أوال  ثم  �� الص�ن �� 

كيس من  األفيون يصل  5000فإن �عض املدن  خاصة  �انتون أصبحت مرفأ �ستقبل قرابة   1859و 1796

كيس بحيث  96000إ��  1873س��تفع عدد  األكياس ��  1817تقر�با ��  4228�لغ فمن  65وزن الواحد م��ا 

ل شركة  الهند  الشرقية وأراحها  الطائلة بل سنة  املورد  األسا�ىي ملداخي 60ش�لت  تجارة  األفيون طيلة  

 و�فضل االتجار �� هذه املادة استطاعت التجارة  ال��يطانية أن  تجنب نفسها ا�خسارة  طيلة هذه املدة.

املسؤولون الصينيون ع��  و�� تام باال�ع�اسات السلبية  لهذه املادة ليس   ع��  جسم   وقد  �ان

وعقل املدمن�ن عل��ا  فحسب بل ع��  املستوى  االجتما�� واالقتصادي أيضا. فعالوة  ع��  تف�ىي الرشوة  ب�ن 

جارة  هذه املادة فإن  أوساط  املوظف�ن الذين  اصبحوا �ش�لون حلقة  هامة �� شيكة  معقدة  تتحكم �� ت

و�سبب  18��ر�ب األفيون  وتجارتھ أصبح فعال ينخر جسم  االقتصاد  الوط�ي امل��ك  �سبب حروب القرن 

، وهو �جز 1825-1820الضغط الديموغرا�� بحيث �ان  ��ر�ب األفيون وراء  �جز امل��ان  التجاري ابتداء من  

ستمر إيقافھ, فالشاي الذي يمثل أهم  املبيعات  الصينية �� لم  �ستطع ارتفاع بيع املنتوجات  الصينية امل
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طن  12000.أما ا�حر�ر انتقلت  مبيعاتھ من 1830طن ��  36000إ��  1720طن ��  12700أورو�ا  ارتفع من 

قطعة  ب�ن سن�ي  338000، أما اال��جة  القطنية  ارتفعت من  1830طن سنة   64000إ��  1750سنة  

هذا  االرتفاع �� حجم املبيعات لم  �ستطع ا�حد من  1820-1814فيما  ب�ن  1,415000إ��  1791 – 1785

 �جز  امل��ان  التجاري الذي ظل �عا�ي من  ��ر�ب العملة.

مالي�ن ليا�غ فإ��ا خسرت �� ظرف  10تقدر  ب  1820 -1800الص�ن  فيما  ب�ن  فإذا �انت  مداخيل

باالخص �عد  19نفس املبلغ,  وس��داد ��ر�ب العملة  �ش�ل مستمر خالل القرن  1833-1832سنة  واحدة  

- 1851توقيع  املعاهدات  املفروضة  ع��  الص�ن. يكفي لتوضيح  ذلك التذك��  بانھ خالل ثورة تايب�ن 

مليون  ليا�غ ف�ىي �� مينا  20حيث �ان  النشاط األك�� لعمليات  ال��ر�ب يتم �� شنغهاي  تم ��ر�ب 1864

 �انتون لوحده.

 19واردات  األفيون  إ�� الص�ن  خالل القرن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الصناديق   السنة 
1817 – 1819 4228 

1820 4244 

1821 5959 

1823 9035 

1825-1828 12851 

1829 16257 

1830 19956 

1836 30000 

1838 40000 

1850 68000 

1873 96000 

 ارتفاع االثمان  /انخفاض  1893

 انتاج مح�� / توقف االست��اد  1917
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II.  حروب األفيون و املعاهدات غ�� املت�افئة 

 حرب  االفيون األو��  ∽

الصينيون ع��  و�� تام بخطورة  الن�يف املتمثل  �� ��ر�ب الذهب والفضة ع��    لقد �ان  القادة

االقتصاد الوط�ي �سبب ��ر�ب األفيون، كما �انوا  يدر�ون أيضا مدى  خطورة وصعو�ة  ن�ج سياسة قادرة  

راء ب�ن  املستشار�ن ع�� منع تجارة  هذه املادة وترو�جها داخل ال��اب الوط�ي. ولعل مرد  ذلك يكمن �� تضارب اآل 

حول ا�خيارات ال�ي يجب اتخاذها �شأن هذه املسألة . فالبعض �ان ة من أنصار قرارات جذر�ة ملنع هذه 

التجارة  والبعض اآلخر �ان يرى ضرورة إعطا��ا صبغة  شرعية ح�ى  �سهل مراقب��ا �� ح�ن  يرى  طرف ثالث 

ة  أعمق، و�التا�� فهو  يرى  أن  ��ر�ب األفيون يفقد من أن  تقن�ن هذه التجارة قد ت�ون لھ ا�ع�اسات سلبي

 أهميتھ طاملا ظل خارج  إطار  قانو�ي يجعل منھ تجارة  مشروعة.

، ومن اجل إيقاف نز�ف ��ر�ب الذهب والفضة خارج  الص�ن، 1836مع ارتفاع  واردات األفيون �� 

إخضاع  دخول األفيون إ��  Xu Nojiأمثال والرفع من من  مداخيل الدولة ، اق��ح �عض املستشار�ن كذلك  

الص�ن  لضرائب ثقيلة وإرغام  األجانب باملقابل ع��  شراء السلع الصينية من حر�ر وشاي وفخار وا��جة  

قطنية ... لكن  بالرغم من �ل هذه اآلراء فقد انتصر االتجاه  امل�ون من انصار  قرار املنع ال��ائي لهذه التجارة 

الذي ع�ن  مندو�ا  غن��اطور�ا خاصا من قبل   1850  -1785لن تزسو      Lin Zixu�خصية     وهو اتجاه تجسده

حيث خولت  لھ  صالحيات واسعة تمكنھ من تطبيق مشروعھ املتمثل �� إجراء  Dao guangاإلم��اطور 

ال وصولھ  إ�� فقد  شن  لنح   التحر�ات  االزمة وتطبيق قوان�ن املنع الصادرة  �� حق تجارة  األفيون. و�الفعل

 حر�ا  واسعة ع��  تجار  األفيون األجانب وكذلك ع��  املواطن�ن والقراصنة الذين  يتاجرون فيھ.  1839�انتون  

ممثل التجار ال��يطاني�ن ع��  �سليم أك�� من    Charles Eliot هذه السياسة الصارمة أج��ت القنصل ال��يطا�ي   

وللقضاء ��ائيا  ع��  ��ر�ب هذه املادة اعلن   �� احتفال شع�ي كب��.طن  من األفيون ال�ي تم إحراقها  20000

لن أنھ يتوجب ع��  �ل السفن األجنبية  ال�ي تدخل املوا�ئ الصينية توقيع ال��ام يتعهد أ�حا��ا فيھ طبقا  

ا عاقدين  لقوان�ن  اإلم��اطور�ة الصينية �عدم  إدخال هذه السلعة إ�� الص�ن. لكن التجار ال��يطاني�ن �انو 

 العزم ع��  نقض هذه التعهدات وتجاوز ا�حضر املفروض ع��  تجار��م غ�� املشروعة.

وال يمكننا فهم موقف التجاوز هذا إزاء قوان�ن اإلم��اطور�ة من  طرق اإلنجل�� إال  من  خالل األهمية  

يون للصيني�ن_  لهذه  التجارة تجارة  األف 1773ال�ي تول��ا شركة  الهند  الشرقية _ ال�ي �انت  تحتكر  منذ 

أل��ا �انت املورد  األسا�ىي إليرادا��ا. و�كفي لتوضيح  ذلك اإلشارة  إ�� أن هذه الشركة عملت  �� إطار  هذا 
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وز ع��  توجيھ  إعالن عام �عد فيھ بمبالغ هامة كم�افاة أل�حاب السفن املتوجهة  إ�� الص�ن �� ذلك  االتج

ان مجلس اللوردات  ومجلس العموم إ�� إجراء تحقيق دقيق �� مسألة زراعة  . كما عمدت  �ج1837املوسم 

االفيون و�عد تحققها من املبالغ الهامة ال�ي �ستخلصها من  هذه التجارة ان��ت إ��  قرار مفاده أنھ ليس من  

مجلس  الهند   مص�ح��ا التخ�� عن مصدر لاليراد لھ مثل تلك  الدرجة  من  األهمية . باإلضافة  إ�� ذلك فإن

الذي يرأسھ عضو �� الوزارة  ال��يطانية لھ  هيمنة كب��ة  ع��  شركة  الهند الشرقية. �ل ذلك  يدل ع��  ان  

 هذه التجارة تقرها أع��  السلطات  ال��يطانية بصورة  مباشرة او  غ�� مباشرة وتمدها بالدعم  الالزم الستمرارها.

فالشر�ات الك��ى مثل جارادين  و ماتيسون ال�ي �انت تج�ي أر�احا طائلة  من وراء عمليات  ��ر�ب هذا 

املخذر واصلت  �شاطها مدعمة  �سفن حر�ية تتخذ من مانيال  والفلب�ن قاعدة  لعمليات القرصنة  وال�جومات 

حيث سيطروا هناك ع��  Zhijiang و Fujiang ال�ي �انت  تقوم ��ا القوات ا إلنجل��ية�� السواحل الصينية �� 

 فأرغموا بذلك  ا�ح�ومة  الصينية ع��  الن�ول إ�� طاولة  املفاوضات معهم.Tianjin وهددوا     Dinghaiجز�رة   

للدخول �� مفاوضات مع اإلنجل��، غ��  Gungzhou�عد  عزل  لن �عثت ا�ح�ومة الصينية  بمندوب آخر إ��  

.   Hong Kong بتحطيم  تحصينات  املدينة بل تنازل دون استشارة اإلم��اطور عن أن  هذا األخ�� لم  يكتف 

رفض املصادقة  ع��  هذه Daoguang وقدم  لإلنجل�� �عو�ضات عن األفيون الذي تم إتالفھ. لكن  اإلم��اطور  

ذعان ملطالب �عب��ا  منھ عن رفض بالده  اإل  1841فأعلن  ا�حرب ع�� اإلنجل�� ��  الشروط املهينة لبلده

�عد  وصول الدعم العسكري حيث تمكنت من   Zhijiangبر�طانيا. هذه األخ��ة  استأنفت  �جوما��ا ع��  

بل نجحت قوا��ا �� التوغل ع�� ��ر   Hongzhouكما هددت  Dunghai و Ninbao و  Amoyالسيطرة  ع�� 

Yangzi  ح�ى  مشارف مدينة نانك�نNankin  ينية هذه املرة  ع�� ا�جلوس إ�� طاولة  مما ارغم  ا�ح�ومة  الص

 معاهدة  نانك�ن أو��  املعاهدة  غ�� املت�افئة. 1942املفاوضات ال�ي أفرزت معاهدة  سنة 

و�عهدت   Hong Kongتنازلت الص�ن  عن جز�رة  1842غشت  29بموجب هذه املعاهدة املوقعة  �� 

ون دوالر واألهم من ذلك أضطرت إ�� فتح خمسة  ملي  21بتقديم �عو�ضات مالية عن  خسائر ا�حرب قدرت ب  

كما تضمنت هذه   Guangzhou  Amoy .     Shanghai.Ningbo . Fuzhouموا�ئ �� وجھ املالحة  ال��يطانية و��  

املعاهدة بندا  ينص  ع��  أن �سبة  الواردات والصادرات الصينية يجب تحديدها طبقا ل�حاجيات املش��كة 

ا باإلضافة  إ�� امتيازات  إضافية  تتمثل ��  القضاء وحماية  الرعايا  األجانب ومنح ب�ن الص�ن  و�ر�طاني

 بر�طانيا حق الدولة  األو��  بالرعاية األمر الذي �عت�� مساسا �سيادة  الدولة   و�وحدة  البالد.
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ة وفر�سا الص�ن  ع�� غرار بر�طانيا  أج��ت الدول  األجنبية األخرى  مثل الواليات  املتحدة  األمر�كي  

ب�ن  الواليات املتحدة  والص�ن نصت ع��    Wangxia 1844ع��  توقيع  معاهدات مماثلة تمثلت �� معاهدة 

حق احت�ار الواليات  املتحدة للتجارة  الساحلية ومنحها  امتيازات قضائية هامة �حماية  رعاياها اما فر�سا 

تيازات  املمنوحة لهات�ن  الدولت�ن باإلضافة إ�� حق ع��  نفس االمWhanpoo فقد حصلت بفضل معاهدة  

 �شر  �عاليم املسيحية وحر�ة  العمل التبش��ي داخل ال��اب الصي�ي.

والواقع  أن ا�ع�اسات معاهدة نانك�ن ع��  املدى البعيد  �انت اخطر مما �ان  �عتقده دون شك 

�يطانية  �� إطار  تجارب تار�خية  مشا��ة طبعا املفاوضون الصينيون، فبالنسبة  للصيني�ن تدخل ال�جومات ال�

ألعمال القرصنة ال�ي تقوم ��ا الس�ان األجانب و�عض محاوالت التوغل ا�� قام �عض الرحل الذين  �انوا  

يرغبون  ��  فتح أسواق تجار�ة  توجد ع��  هوامش اإلم��اطور�ة. فال�جومات ال�ي �ان  القراصنة اليابانيون  

�انت أك�� خطورة ع��  األقاليم الساحلية  Coxinga  تلك ال�ي قام ��ا القرصان  الصي�ي  الشه��    يقومون ��ا  او 

فبعض محاوالت  التوغل اآلتية    1842-1840عند  املجرى  األد�ى  ل��ر  اليا�غ زي من  ال�جومات اإلنجل��ية ��  

 من  منطقة  السهوب �انت  اك�� تدم��ا.

رجل والدعم الذي   2400لم  تكن  معززة سوى ب    1841هاجمت �انتون ��  فالقوات ال��يطانية ال�ي  

توصلت بھ �� السنة  املوالية لم  يتجاوز بضعة  آالف من املقاتل�ن, يبقى  ان ا�حقوق  املمنوحة للغزاة ال  �ع�� 

ر�طها    إذا عن مدى  ا�خطر  الذي ي��دد الص�ن. فنقاط  ضعف  الص�ن خالل  حرب  االفيون  األو��  يمكن

بضعف  أس�ح��ا  ذلك  ان  املاندشو  باعتبارهم  أهل سهوب لم  يولوا اهتمام حقيقيا لألس�حة النار�ة ولم  

قد بذل��ا �� هذا  املجال كما غابت  عن قوا��ا  روح  Ming  يواصلوا قط  ا�جهود  ال�ي �انت اسرة  مينغ  

روع النظام  واالنضباط. باإلضافة  إ�� انتشار  الرشوة القتال والنضال كما غالبت  عن القوات اإلم��اطور�ة 

و�جز اإلدارة ال�ي �انت �عا�ي من ك��ة  القوان�ن  واملركز�ة املبالغ  ف��ا و�� نفس  الوقت  غياب التنسيق ذلك  

 �لم) �انت سببا  ��  اتخاذ  القرارات الالزمة.  2000ان املسافات الطو�لة ( �انتون تبعد  عن بيك�ن  ب 

تلك إذن �عض أسباب ضعف اإلم��اطور�ة .فإذا كتنت ح�ومة املاندشو  قد  استسلمت فذلك أل��ا  

�انت  م��ددة ومنقسمة  �� آرا��ا فيما  يتعلق  بالسلوك الواجب اتباعھ وذلك  قبل بداية  ال�جوم ال��يطا�ي. 

دقيقة  عن  تطور  األوضاع   نفسھ  فضال  عن تردده، لم  يكن يتوصل بأخبار  Daogongكما أن اإلم��اطور 

، ودون انتظار  موافقة بيك�ن  �حب القوات 1841الذي  �عث بھ  إ�� �انتون ��   Yishauهناك.  فمندو�ھ 

مالي�ن ليا�غ ف�ىي لإلنجل��، فبعد أن  �ان  مقتنعا بموقف لن  ا�حازم  6الصينية وقدم �عو�ضات  تقدر ب 

 .1841ليقرر  �عد  ذلك  ا�خيار  العسكري ��  اختار اإلم��اطور  تقديم تنازالت ليقرر 
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يبقى  أن املجهودات  املبذولة  ملقاومة  األجانب  ال  يمكن التقليل  م��ا  فقد عملت  ح�ومة ماندشو  

ع��  إقامة  صناعة للمدافع و�ناء  السفن  ا�حر�ية وإغالق املوا�ئ  باإلضافة  إ�� ذلك  فإن  امليلشيات امل�ونة  

��  �انتون  نجحت �� التصدي  ل�جنود اإلنجل�� لكن  هذه املليشيات  ال�ي �ان بمقدورها  1841ن من الفالح�

ان  ت�ون وسيلة  مجدية  ملقاومة  التدخل  األجن�ي لم  تكن تحظى  بثقة  اإلدارة  وا�ح�ومة ال�ي �انت ترى  

 ف��ا خطرا  ر�ما قد  ينقلب ضد السلطة  نفسها.

�حرب  األفيون وا��زام  النظام  اإلم��اطوري بطبيعة  ا�حال ا�ع�اساتھ ا�خط��ة ودالالتھ  لقد  �ان

العميقة. ر�ما  قد  ال ر�بدو  ذلك  وا�حا  مباشرة  �عد  ا�حرب ع��  املستوى  االقتصادي باستثناء ارتفاع 

 ش�ل ملموس.تجارة  األفيون فع��  املستوى   السياس واالجتما�� �انت  اآلثار  وا�حة و�

ففي املجال  السيا�ىي: قد  يرتبط  االمر بطبيعة  العالقات ب�ن  الص�ن  والدول  الك��ى فر�سا  

والواليات املتحدة وروسيا  القيصر�ة  وقد يتعدى  هذا ا�جانب  ليتناول  الطبيعة ا�جديدة  لعالقات  الص�ن  

 بالغرب  ك�ل.

�جعا  لعدد  من الدول للتدخل  ��  شؤون الص�ن إن معاهدة  �انتون �انت  من  دون شك عامال م

الداخلية  فقبل اندالع حرب  األفيون ورغم  استفاد��ا من  هذه التجارة لم  تكن فر�سا وال  الواليات املتحدة 

قادرتان ع��  الدخول  �� منافسة  مع بر�طانيا �شأن  السوق الصينية و�التا�� فعندما اندلعت املواجهة  

الص�ن  و�ر�طانيا �انت الفرصة  مواتية لهما  للتذرع  ملختلف األسباب ��دف  االستفادة من   العسكر�ة ب�ن

هذه ا�حرب. فالواليات املتحدة لم تتقاعس عن إيفاد قوة عسكر�ة بحر�ة ترابط فوق السواحل الصينية حج��ا  

ي �انت تطمع �� األخرى ��  ا�حصول  �� ذلك  ضرورة  حماية  الرعايا األمر�كي�ن املقيم�ن بالص�ن. أما فر�سا ال�

ع��  حص��ا من السوق الصينية �عد بقوة  ا�حديد والنار من  طرف  اإلنجل�� فقد  بادر ملكها لويس فيليب 

للتفاوض مع السلطات   Guangzhouإ�� إرسال  قوة بحر�ة وممثل�ن  عن ا�ح�ومة الفر�سية إ��    1841مع ��اية  

��م  و��ن اإلنجل�� �شأن ا�خالف. و�عد  ان��اء  ا�حرب وتوقيع  معاهدة  نانك�ن الصينية �شأن دور  الوساطة بي

اوفدت فر�سا �عثة  دبلوماسية خاصة  مهم��ا توقيع معاهدة مع ح�ومة ماندشو تمنح فر�سا امتيازات مماثلة 

 لل�ي تم منحها  ل��يطانيا.

ا  ليس لتجارة  األفيون فحسب  بل  أما  بالنسبة لروسيا  القيصر�ة، فقد �ان  موقفها موقفا معارض

ل�حرب  اإلنجل��ية الصينية  أيضا, ور�ما �ان هذا املوقف ناتجا عن الصراع ب�ن بر�طانيا وروسيا القيصر�ة ��  

الشرق. غ��  أن األكيد هو  ان لروسيا عالقات متم��ة مع الص�ن بخالف الدول االور�ية األخرى. فقد �انت 
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ملة  من املعاهدات  الرسمية بل إن البعثة  الدينية املستقرة �� بيك�ن منذ از�د من روسيا  مرتبطة بالص�ن بج

سنة �انت تقوم مقام البعثة الدبلوماسية داخل  اإلم��اطور�ة الصينية. ور�ما �ان عدم توفرها ع��   100

جعلها تكتفي بمواصلة    أسطول تجاري  بحري شبيھ  بالذي تمتلكھ بر�طانيا او فر�سا او الواليات املتحدة هو  ما

�شاطها التجاري ع��  الطر�ق ال��ية. ور�ما �ان  التواجد اإلنجل��ي وقدرتھ ع�� التوغل داخل الص�ن مثار  

ا�شغال بالنسبة �ح�ومة سان ب��سبورغ وراء  هذا  املوقف السل�ي تجاه تجارة  األفيون وطرق إدخالھ  إ��  

الروسية عن موقفها �ش�ل وا�ح وصر�ح إبان  املواجهة  ال��يطانية  األرا�ىي الصينية, وقد  ع��ت  ا�ح�ومة  

الصينية ح�ن  أعلنت عن ني��ا مواصلة  عالقات  حسن  ا�جوار مع الص�ن بل إن القيصر ني�والي األول أصدر 

مرسوم قانون يمنع عبور حموالت  األفيون بالتجاه الص�ن وعملت  ح�ومتھ ع��  بث هذا  1841أبر�ل  16�� 

 رسوم داخل  الص�ن.امل

إذا �انت هذه املواقف بمثابة استجابة لضرورات تمل��ا الدبلوماسية، فإن الرأي العام الرو�ىي �جب 

و�شدة ا�خلفية االستعمار�ة للسياسة ال��يطانية �� الص�ن وهو  موقف  ع��ت عنھ عدد من املجالت وال�حف 

إقامة  القوان�ن ال�ي تراها صا�حة للبالد  وللرعايا   حيث كت�ن �عضها  ما  مفاده إن �ح�ومة  الص�ن ا�حق ��

ال��يطاني�ن املقيم�ن فوق أراض��ا وعل��م  االمتثال لهذه القوان�ن سواء بمقت�ىى  القانون  الدو�� او  بمقت�ىى 

 املعاهدات  الثنائية امل��مة ب�ن البلدين.

ر�ما  تتالءم وك��ياء الدول األور�ية لقد  حاول  الغرب أن يقدم ما قام بھ �� الص�ن بمظهر  إيجا�ي  

وامر��ا، فالدول الغر�ية تزعم ا��ا أخرجت الص�ن  من عزل��ا العميقة لتستفيق �حضارة  العلم والصناعة بل 

أج����ا  ع��  االنفتاح للعالم اجمع, ففي مقابل ذلك التفك�� العقيم ورشوة  املوظف�ن واستبداد و�طش األباطرة 

البسيط أ��م مركز  ال�ون  واالعتقادات  ا�خرافية املاورائية لشعب فق�� و�ئيس هناك    واعتقاد  الصيني�ن

 أف�ار البناء ومفاهيم التقدم والعلوم والتكنولوجيا وا�حر�ات والقيم  ال�ونية  الغر�ية هناك املسيحية,

لھ  �� هذه  من جهة  أخرى يبدو  ان دخول و�غلغل الدول  الغر�ية �� آسيا الشرقية عموما  �ان 

املنطقة  كما �� با�� العالم ا�ع�اسات خط��ة. فبالنسبة لغالبية  املؤرخ�ن  تمثل طلقات  املدافع  للسفن  

ال��يطانية ��  ��ر  املرجان  بداية  مرحلة  جديدة  ب�املها  ��  تار�خ  الص�ن وهذه املرحلة  ا�جديدة أصبحت  

ت�� تطوره  منذ العصور  القديمة وح�ى  الوقت  ا�حاضر بمثابة  جزءا  ال  يتجزأ من تار�خ  الغرب الذي �ع

ا�حلقة و العنصر  الرئي�ىي ل�ل تار�خ  �و�ي ، بمع�ى أن  املراحل السابقة بما  �� ذلك تار�خ  العالم الصي�ي ال 

 يمنك ر�طها بتار�خ الغرب إذ ان  هذه املراحل  تفقد من أهمي��ا الذاتية ومن  دالل��ا.
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الطرح �ع�ي تجاهل  الدور العال�ي للص�ن املا�ىي وعالقا��ا  مع آسيا  الوسطى مثل  إيران   ‘ن مثل هذا

والهند والعالم  اإلسالمي و مناطق جنوب شرق آسيا، حركية  البضائع التقنيات  الديانات التيارات الفكر�ة  

لم  يكن  بإم�ان  الدول األور�ية  وال�ي من دو��ا   ةوالفلسفية الت ي لم  تتقف أبدا ع��  القارة األورو آسيو�

أن تتعرف  ع��  العصور ا�حديثة. ومع�ى  ذلك  أيضا  ��ميش البنيات  والتقاليد ا�خاصة  بالعالم  الصي�ي 

. فبقدر  ما  �انت  األخطار القادمة  من ا�خارج مصدر ��ديد بقدر ما ت�ون االستجابة   Jaques Gernetكما يقول   

. فاملشا�ل الداخلية  لم تتوقف  قط عن  ممارسة  تاث��ا��ا ذلك ان العالم الصي�ي قو�ة  والتطور  حاصال 

�غ��  بحكم تأث�� هذه البنيات وهذه التقاليد و�مكن  تفس�� بقاء �عض  املواقف و�عض املظاهر ال�ي  تر�ط  

 الص�ن  الراهنة  بالص�ن �� املا�ىي.

الصينية الغر�ية وحينما نخ��ل ال��ايخ  �� هذه فعندما  نضع �� املواجهة  �ش�ل  عام ا�حضارت�ن  

املواجهة فإننا ��مل   من جهة أخرى املعطى  األ سا�ىي أي عامل الزمن ألننا نضع  بصورة  ما م�ان سلسلة  

 من املتغ��ات املتواصلة  ال�ي مست  الص�ن والدول الغر�ية ع��  حد سواء. 

والدول  الصناعية ��  أورو�ا  وامر��ا  يجب أن ان نأخذ  �� تار�خ  العالقات  ب�ن  ام��اطور�ة  ماندشو 

�ع�ن  االعتبار ليس فقط التغ��ات ال�ي مست الص�ن ��  املجتمع واالقتصادوالنظان  السياس وا�حياة  الثقافية 

ولكن أيضا ما  عرفتھ الدول الغر�ية من  جه��ا توسعها االستعماري تطور  صناع��ا اقو�ة  قوا��ا  العسكر�ة 

و�حر���ا وتطور  سياس��ا  ا�خارجية، هذه التحوالت  تم تحقيقها  بالتدر�ج. فإنجل��ا ال�ي �عرفها  �� ��اية القرن 

ومن  ا�جدير  بالذكر  أن التقدم التكنولو�� الوا�ح ��   1942-1939ليست �� إنجل��ا حرب األفيون   19

لم  تكن األساطيل  الغر�ية   1830. ح�ى  حدود  19لقرن  أورو�ا  وامر��ا لم  يظهر  غال ��  النصف الثا�ي  من  ا

باملائة من البواخر املستعملة  للطاقة  البخار�ة ناهيك عن  تقنيات املالحة األخرى ال�ي   3تتوفر  سوى  ع�� 

أي �عد فتح  قناة  السويس ال�ي ف�حت املجال امام التوسع االستعماري بدول أورو�ا ��   1869ظهرت �عد 

. �حيح إن ت�لفة 1850لشرق  األق�ىى. بل ح�ى السكك ا�حديدية لم  �عرف توسع شبك��ا إال  �عد  الهند وا

بفضل التقدم املي�اني�ي  1870و1850باملائة ب�ن  80�عض اال��جة  القطنية اإلنجل��ية انخفضت بنسبة  

مما أدى إ�� تطور   19القرن   لكن  ال يمكننا  ا�حديث عن  اجتماع  ارأس املال البن�ي والصنا�� إال �� ��اية 

مذهل �� عمليات اإلنتاج املمكنة . وفيما  �عد أصبح بفضل  التقدم التق�ي السريع  القوة  االقتصادية 

والعسكر�ة للدول الصناعية �� أورو�ا و أمر��ا  ثم  اليابان فيما  �عد. أصبحت  هذه القوة  رهيبة بالنسبة  

سنة  خلت، ثم  يجب أال  نن�ىى اننا ح�ن نقول ان  الص�ن  �انت   5àة  منذ  للص�ن فاالمر لم  يكن  بنفس ا�حد
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��  املائة ولم  تكن هناك   أقل   2لم  تكن تتجاوز  1830بلدا فالحيا وقرو�ا فإن �سبة س�ان  املدن �� أورو�ا ��   

 من  عشر�ن  مدينة يتجاوز  س�ا��ا مائة الف �سمة.

هو ��ديد اقتصادي  19ع�� الص�ن ��  النصف األول  للقرن  فال��ديد الذي أصبحت إنجل��ا تمارسھ 

أك�� منھ ��ديدا عسكر�ا ذلك أن واردات  األفيون ساهمت و�ش�ل  عميق ��  خ�خلة  البنيات  االقتصادية  

، ور�ما �ان التع�� والتآ�ل 1800باإلم��اطور�ة حيث بدأ نظامها السيا�ىي  ومالي��ا  وإدار��ا �عرف  تآكال منذ  

و  السبب ا�حقيقي الذي أدى إ��  االنفجارات االجتماعية وثورات الشعوب  املستعمرة ال�ي سوف تزعزع ه

 .1870و  1850كيان  اإلم��اطور�ة بيم  

-1850�غ��  ��  الظروف السياسة واالقتصادية واملالية وا�حياة  الثقافية ب�ن    فما  شهدتھ الص�ن من

ولكن �ش�ل يمكن ر�طھ باألزمة  االجتماعية والسياسية  لدول  الغر�يةلم يكن  ناتجا  فقط  عن فعل ا1870

 . Taiping مثل ثورة  تايب�ن

ور�ما �ان  االهتمام الكب�� الذي  اواله  املؤرخون الغر�يون لتار�خ  التدخل األورو�ي االقتصادي 

. ف�ل املشاريع  19القرن  والعسكري قد حول  االهتمام عن  أحد األش�ال ا�جوهر�ة ��  تار�خ الص�ن  خالل 

�� مناخ أزمة  داخلية وعندما ازداد ضغط  نجازهاإتم  1860 -1858ال�ي انجزها  األجانب ��  الص�ن  ب�ن  

لم  تكن الص�ن تتوفر ال  ع��  الوقت وال  ع��  الوسائل والظروف  19الدول املصنعة  ��  ��اية  القرن 

  واجهة الت�الب االستعماري واالستقالل  الالزم�ن للتقوى وتقف ��  م

   : حرب األفيون الثانية     

ستندلع حرب  �� خضم األزمة الداخلية ال�ي �انت الص�ن مسرحا لها من جراء انتفاضة "تايب�ن"ن

و ا�حقيقة أن بر�طانيا و فر�سا لم تحققا األهداف   1860إ�� غاية    1856األفيون الثانية و ال�ي ستستمر من  

املتوخاة من وراء معاهدة "نانك�ن"، فشل هده الدول �� تحقيق مشاريعها أصبح قناعة ت��جمها املواقف 

� بھ �عض  تقار�ر ال�جنة ال��ملانية ال��يطانية الصر�حة لبعض ممث�� ال��جواز�ة ال��يطانية و هو ما تو�

) و �� تقار�ر جاء ف��ا "�عتقد أن 1847امل�لفة برصد وضعية املبادالت التجار�ة ب�ن الص�ن و بر�طانيا  (

الصعو�ات ال�ي �عرفها التجارة حاليا ال ترتبط با�عدام الطلب داخل الص�ن للمنتجات املصنوعة �� بر�طانيا 

دول أخرى لها و إنما األمر يكمن �� أن اقتناء األفيون يمتص مال الصيني�ن". بل إن �عض و ال بمنافسة 

األوساط  ال��جواز�ة ال�ي �انت تخطط لتحو�ل الشاطئ الصي�ي إ�� ميناء حر كب��،�انت ت�ح ع�� ضرورة 

تحاه الوز�ر ال��يطا�ي ال�جوء إ�� القوة لتحقيق مز�د من االمتيازات أمام تجارة األفيون و أحسن ممثل لهذا اإل
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ح�ن نجده يقول" إ�ي أعتقد و باقتناع انھ أصبح من الالزم إعطاء الص�ن و �سرعة   .Palmerston   Hاملنتدب  

ضر�ة جديدة من أجل الهيمنة،هذه املرة، ع�� �ل املواقع الهامة ع�� ��ر اليا�غ زي،  ل�ي نقطع جميع 

اذ �ل االحتياطات ح�ى ال نث�� ش�وك الصيني�ن و �علموا املواصالت ع�� القناة  الك��ى. لكن علينا اتخ

 .بمخططنا"

إن الصي�ي لن �ستطيع ) "textes sur le colonialismeو ا�حقيقة أن الص�ن كما يالحظ ماركس و أنجلز(

شراء السلع و األفيون �� آن واحد.ففي هذه الظروف يبقى توسيع النشاط التجاري �� الص�ن ره�ن 

 ".فيون لكن نمو هذه التجارة ال يتما�ىى و تطور التجارة املشروعةبتوسيع تجارة األ 

إذن لتجاوز فشلها، حاولت هذه الدول إرغام الص�ن ع�� الدخول �� مفاوضات ��دف إعادة النظر 

و �عديل بنود هذه املعاهدة ��دف إحراز مز�د من االمتيازات( فتح سفارات �� بك�ن،إقامة مراكز تجار�ة �� 

لية....) لكن أمام الرفض القاطع للسلطات الصينية وجدت هذه الدول �� الظروف املتأزمة ال�ي املدن الداخ

�انت �عيشها الص�ن الفرصة السانحة و املواتية لتجاوز مستوى املفاوضات الدبلوماسية و فرض مطال��ا 

 لن�ول إ�� طاولة املفاوضات.ع�� منطق املواجهة العسكر�ة غ�� املت�افئة و ال�ي تج�� املسئول�ن الصيني�ن ع�� ا

و قد �انت بر�طانيا �� م��عمة مشروع إعالن ا�حرب ع�� الص�ن حينما عملت ع�� حشد قوا��ا �� 

�� انتظار إيجاد  1856فيما ب�ن سبتم�� و أكتو�ر  23إ��  16رفع عدد سف��ا ا�حر�ية من  ميناء هو�غ �و�غ،و 

أكتو�ر من نفس السنة حينما ألقت  8ت��ير للتدخل العسكري املباشر. دلك امل��ر الذي وجدتھ �� أحداث 

ي �انت أي السهم و ال� Arrowالقبض ع�� مال�� إحدى السفن الصينية املسماة  Guang Zhouسلطات 

يقوم   Parksتقوم بأعمال القرصنة ضد السفن التجار�ة �� أعا�� البحار، ف�ان تدخل القنصل ال��يطا�ي 

ع�� حجة مفادها أن هذه السفينة و من ع�� مت��ا من مالح�ن هم تحت راية األسطول ال��يطا�ي و من ثمة 

كذلك للتاج ال��يطا�ي، مما دفع  فإلقاء القبض عل��م ال �عت�� إهانة لألسطول ال��يطا�ي فحسب بل و 

باملدافع و تدم�� تحصينا��ا، ف�ان دلك إعالنا صر�حا لسياسة  Guang Zhouباإلنجل�� إ�� �� قصف مدينة 

 بر�طانيا العسكر�ة و إيذانا باندالع حرب األفيون الثانية.

� استغالل ظروف غ�� أن القوات ال��يطانية ال�ي سوف �عزز فيما �عد بقوات فر�سية و رغبة م��ا �

األزمة الداخلية لم تتدخل �ش�ل حاسم خشية السقوط �� مواجهة مباشرة مع الثوار"تايب�ن"، و بالتا�� 

اقتصرت العمليات ا�حر�ية �� البداية ع�� املناطق البعيدة عن مجال املواجهة ب�ن املتمردين و القوات 

ح�ن ظلت املوا�ئ املفتوحة �� مأمن من أي ،�� Pékinو   Guang Zhouاإلم��اطور�ة با�خصوص �� اتجاه 
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صراع أو مواجهة إذ ظلت العالقات سلمية ب�ن القوات األجنبية و اإلم��اطور�ة لدرجة أن األجانب حاولوا 

التظاهر بالوقوف �� صف اإلم��اطور ضد املتمردين كما حاولوا ت��ير العمليات العسكر�ة ع�� أ��ا  ليست 

بدعوى   Guang xiو    Guang Dong��  حملة تأديبية ضد حاكم إقلي�ي   موجهة ضد الصيني�ن بقدر ما

 أنھ قام بخرق بنود املعاهدة ال�ي تر�ط ح�ومة الص�ن بح�ومات هذه الدول.

هذه اإلس��اتيجية مكنت األجانب من ا�حفاظ ع�� قسط كب�� من قدرا��م العسكر�ة رجاال و عتادا  

هاي، كقواعد �ساعدهم �� تمو�ل القوات البحر�ة و ا�جنود املرابطة. و استغالل املوا�ئ املفتوحة خاصة شنغ

السلطات الصينية بدورها امتنعت عن إعالن ا�حرب ضد إنجل��ا و دلك حفاظا ع�� قوا��ا �حسم الن�اع 

دفع  Guang Zhouمع املتمردين، لكن ا�حشد املتواصل للقوات ال��يطانية و القصف املدف�� املستمر ع��  

الصينية إ�� تنظيم املقاومة ��جعهم ع�� ذاك القلة العددية ل�خصم و الدعم الذي ملسوه لدى بالقوات 

س�ان املدينة الذين ضاقوا درعا ��ذا التدخل و ال��ب الذي �حق املناطق الساحلية، حيث تمركز األجانب. 

كتفاء باملرابطة �� املناطق وأمام شدة املقاومة اضطر الغزاة إ�� التخ�� عن مشروع السيطرة ع�� املدينة و اال

الساحلية �� انتظار وصول مز�د من الدعم و اإلمدادات العسكر�ة ال�ي �عث��ا بر�طانيا إ�� حاكم هو�غ �و�غ 

Bowring . و جعل��ا تحت تصرف سف��ها 

إ�� جانب االستعدادات العسكر�ة كثفت بر�طانيا �شاطها الدبلوما�ىي �حمل الدول األخرى ع�� 

ار اإلم��اطور الصي�ي ع�� االستجابة ملطال��ا ب�ل الوسائل، ف�ان أن عززت فر�سا و جودها دعمها إلجب

القنصل امل�لف بقضايا العالقات   Grosالعسكري داخل املياه الصينية إذ وضعت أسطولها تحت تصرف 

إشراك �ل من مع الص�ن �عب��ا عن ال��امها الرس�ي إ�� جانب بر�طانيا. كما سعت لندن من جانب آخر إ��  

و واشنطن و سان بي�� سبورغ  �� عمليات غزو الص�ن أو ع�� األقل �� دعمهما ملطالب تجديد بنود معاهدة 

نانك�ن. لكن إذا �انت الواليات املتحدة األمر�كية قد رفضت التدخل العسكري �� الص�ن ف�ي باملقابل �عثت 

الالزمة إلبرام معاهدة جديدة و دلك �عب��ا عن  مخولة لھ �ل الصالحيات  W. Reedبممثل لها و ملصا�حها 

 مساعد��ا و دعمها للسياسة و املوقف ال��يطاني�ن.

أما روسيا القيصر�ة و ال�ي لم تكن ترغب �� رؤ�ة النفوذ ال��يطا�ي يزداد و يتكرس داخل الص�ن، فإ��ا 

لصينية تضمن لروسيا و �لفتھ بتوقيع معاهدة مع ا�ح�ومة ا  Poutianine�عثت �� األخرى �سف��ها 

 ا�حقوق و االمتيازات ال�ي منحت ل�ل من بر�طانيا و فر�سا و الواليات املتحدة األمر�كية.
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و اإلستحواد  Guang Zhouتمكنت القوات األنجلو فر�سية من اقتحام مدينة  1858دجن��   30�� 

ابرة" ليسوا قادر�ن ع�� نقل عل��ا دون مقاومة و لكن ا�ح�ومة الصينية و كعاد��ا ظلت �عتقد أن" ال�� 

ا�حرب إ�� املناطق الداخلية من اإلم��اطور�ة و لعل هذا االعتقاد ا�خاطئ و االس��انة بقوة ا�خصم هو الذي 

السف��ان ال��يطا�ي و  1958دفع �سلطات بك�ن إ�� االستخفاف مرة أخرى بالتحذير الذي وجهھ �� ف��اير 

حدة و روسيا هذا التحذير الذي دعوا فيھ إ�� فتح املفاوضات �� شهر الفر��ىي بدعم من ممث�� الواليات املت

مارس كأق�ىى أجل و ملا �انت السلطات الصينية ت�ح ع�� ضرورة بقاء السف��ين �� شنغهاي و انتظار 

حصولهما ع�� املوافقة ع�� اق��احهما فقد اعت�� السف��ان أن دلك يدخل �� إطار املماطلة و ال �ستجيب 

و    Dagu مما دفعهما إ�� تنظيم حملة عسكر�ة باتجاه الشمال أي العاصمة بيك�ن مرورا بمدين�ي  ملطال��ما

Tian Tsing   اللتان سقطتا �� أيدي الغزاة مما حدا بالسلطات الصينية إ�� إيفاد مبعوث�ن إ�� مدينةTian  

Tsing    ال�ي طاملا سعت إ�� تحقيقها م�لف�ن بالتفاوض �شأن توقيع معاهدة و قف القتال استجابة للمطالب

�ل من بر�طانيا و فر�سا و الواليات املتحدة، و هو سلوك ال يمكن فهمھ إال من خالل الرغبة األكيدة لدى 

 السلطات الصينية تمك�ن قوا��ا من ترك�� مجهودها ا�حر�ي إلخماد انتفاضة" تايب�ن ".

الغزاة يودون تحقيقها ح�ن أقدمت  للموافقة ع�� املطالب ال�ي �ان  Qingوهكذا اضطرت ح�ومة 

إذ بموجب هذه األخ��ة ال��مت  ا�ح�ومة الصينية بتقديم �عو�ضات عن   Jian Tsingع�� توقيع معاهدة 

،    Nin Zhuang، Deng Zhou   ،Tai Nian  ،Dan Shuiخسائر ا�حرب و فتح عدد من املوا�ئ �� وجھ التجارة 

Chao Zhou  ،Qiong Zhou   وا�ئ ال��ر�ة مثل و كذلك عدد من املHanKou    ،Zhou Zhiang    ،Nan King  

و غ��ها ثم السماح لألجانب بالعمل داخل املوا�ئ و التنقل بحر�ة زو ممارسة النشاط التجاري و �شر �عاليم 

 املسيحية داخل ال��اب الصي�ي. 

رة إ�� تم توقيع معاهدة مع ممث�� روسيا تؤكد ع�� حق روسيا �� �عث سفا 1858يونيو  13�� 

بيك�ن،و تمك�ن روسيا من ا�حقوق و االمتيازات املمنوحة للدول الغر�ية بما �� ذلك حق ممارسة التجارة 

اق��ح ع�� ح�ومة اإلم��اطور جلب أس�حة و مستشار�ن عسكر��ن  Poutianineداخل املوا�ئ ا�حرة بل إن 

جيوب الثورة و التمرد ال�ي قد  روس ملساعدة الص�ن ع�� بناء قوة عسكر�ة جديدة قادرة ع�� إخماد �ل 

 تندلع �� أرجاء مختلفة من الص�ن. 

ال تختلف �� مضمو��ا عن نص املعاهدة امل��مة  1858يونيو  18املعاهدة املوقعة مع الواليات املتحدة ��   

مع بر�طانيا و فر�سا فقط بل �عت�� مرحلة جديدة بالنسبة لتدخل و توغل رؤوس األموال األمر�كية �� 

 500000نجح �� ان��اع اتفاق خاص تدفع بموجبھ الص�ن ما قيمتھ    Reed�ن. كما أن القنصل األمر��ي  الص
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ليا�غ كتعو�ض عن ا�خسائر ال�ي �عرضت لها الواليات املتحدة من جراء العمليات العسكر�ة �� منطقة 

Guang Zhou . 

يونيو ال تتباين عن املعاهدة امل��مة ب�ن الص�ن و بر�طانيا إال ��  27أما املعاهدة الصينية الفر�سية 

�و��ا اكتفت بنصف قيمة التعو�ضات و قبلت أن يحل سف��ها لبيك�ن �لما دعت الضرورة إ�� ذلك لك��ا 

 بية أخرى.تحتفظ بحقها �� إقامة سفارة دائمة �� بيك�ن إذا قامت بذلك أية دولة أجن

يونيو فإ��ا تمنح بر�طانيا حق إقامة سفارة دائمة ��   26أما املعاهدة ال��يطانية الصينية املوقعة ��  

بيك�ن �سمح للمبشر�ن بالتجول بحر�ة داخل الص�ن و باإلضافة إ�� املوا�ئ اآلنفة الذكر أمام السفن التجار�ة 

تح ��ر اليا�غ زي �عد إخماد ثورة تايب�ن أمام  السفن و ا�حر�ية األجنبية، تتعهد ا�ح�ومة اإلم��اطور�ة بف

األجنبية بل و جعل ثالثة مدن ع�� ضفة ال��ر يختارها اإلنجل�� موا�ئ حرة كما أصبح بإم�ان املوظف�ن 

القنصلي�ن اإلنجل�� التفاوض مباشرة مع السلطات الصينية املحلية بما �� دلك ا�ح�ام و ا�ح�ام العامون 

نص  املعاهدة ع�� ا�حماية القنصلية و ت�و�ن محاكم مزدوجة مختلطة إنجل��ية صينية لألقاليم. كما ت

 4ملعا�جة املشا�ل الطارئة ب�ن الرعايا ال��يطاني�ن و الصيني�ن و تتعهد ا�ح�ومة الصينية بدفع ما قيمتھ 

 مالي�ن ليا�غ كتعو�ض عن ا�خسائر.

موقفها من تجارة األفيون إال أن هذه املادة  بالرغم من أن املعاهدات األر�عة لنم �علن صراحة عن

تم إدراجها بالتدر�ج، فن�وال عند طلب بر�طانيا و فر�سا ضمن الئحة البضائع املسموح بإدخالها بحر�ة إ�� 

و مبعو�ي اإلم��اطور إ�� شنغهاي   Grosو     Elginب�ن    1858ال��اب الصي�ي بموجب اتفاق جمر�ي وقع �� نوفم��

 قيمة الضر�بة ا�جمركية املفروضة ع�� السلع املستوردة و املصدرة.  %  5د �سبة وهذا االتفاق يحد

يبقى أن �ش�� إ�� أن معاهدة "تيان �س�ن" تمثل مرحلة هامة إلرغام الص�ن ع�� الرضوخ ملشيئة 

ة الدول الرأسمالية و تحو�ل اإلم��اطور�ة إ�� شبھ مستعمرة بالنسبة للرأسمال األجن�ي و بما أن املصادق

�� العاصمة بيك�ن، فإن    1859ع�� هذه االتفاقيات اتفق ع�� إنجازها كخطوة الحقة خالل السنة املوالية  

هذه املدة اعت��ت �� نظر اإلم��اطور �افية التخاذ التداب�� الالزمة إلجبار ال��ابرة ع�� التخ�� عن �ل ما 

بتقو�ة     Xiang Fengاإلم��اطور  حققوه من خالل هذه االتفاقيات ولتحقيق هذا الهدف صدرت أوامر 

دون إثارة ش�وك األجانب حول هذه االستعدادات    Bai Heو     Daguاملداخل لبحر�ة ملدينة " تيان �س�ن"أي  

،باملوازاة مع ذلك أسندت لبعض النبالء مهمة إقناع بر�طانيا و فر�سا للعدول عن تمر�ر �عض بنود املعاهدة 

 ك بإلغاء �ل الرسوم ا�جمركية و الضرائب األجنبية.و التعهد لهذه الدول مقابل ذل
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جاءت التعليمات اإلم��اطور�ة تطالب سفراء �ل من بر�طانيا و فر�سا و الواليات  1859�� ف��اير 

املتحدة تضع شروطها أمام  الدبلوماسي�ن األجانب سواء بخصوص الطر�ق الواجب  إتباعها  للم��ء إ�� 

قل (دون حماية عسكر�ة) و ضرورة  التنقل إ�� بيك�ن ع�� األقدام و األك�� بيك�ن و تحدد شروط ظروف التن

" أي ال�جود و تقبيل األرض  ��  Kou Touمن ذلك �لھ ضرورة اح��ام طقوس املثول أمام اإلم��اطور "

 حضرة اإلم��اطور..

وط ال�ي مهما يكن فإن انتشار األخبار بخصوص التحصينات ال�ي بادرت ��ا  ح�ومة الص�ن و الشر 

وضع��ا هذه ا�خ��ة أمام السفراء األجانب سرعان ما جعلت هؤالء يتأكدون من سوء نية  ا�ح�ومة الصينية 

و عدم قبولها باألمر الواقع ف�ان إذا لزاما عل��م ال�جوء إ�� القوة مرة أخرى إلجبار السلطات ع�� اإلذعان 

رفقة السف��ين الفر��ىي و األمر��ي  Bruceجديد قام القنصل ال��يطا�ي ا� 1858يونيو  20ملطال��م. و �� 

ا�حملة    تم توج��ها مباشرة نحو بيك�ن غ�� ان  Daguسفينة حر�ية بتنظيم حملة عسكر�ة ع��    28معزز�ن ب

أخفقت �� مهم��ا  �سبب  املقاومة  الشرسة ال�ي لقي��ا �� الطر�ق، بل إن القطع ا�حر�ية ال�ي �انت  ع��  

لنكسة أثارت  حفيظة الدولت�ن و�� أحداث روجت لها الدعاية �� أورو�ا لت��ير  طلب  �عرضت      Baihe��ر  

مز�د من الدعم إ�� القوات املرابطة  هناك وال�ي عادت  إ�� تكثيف �جوما��ا �� عمليات اكت�حت خالالها  

حماي��ا من " أقدام   مما مك��ا من  دخول العاصمة بيك�ن ال�ي طاملا حاول  اإلم��اطور Tian tsin تيان �س�ن   

 ال��ابرة" األورو�ي�ن ,

وقد ا�سمت  هذه ال�جومات بطا�عها الهم�� والعنيف إذ �عرض خاللها  الس�ان  املدنيون إ�� 

التقتيل والتنكيل وطالت يد  التخر�ب والتدم�� العديد من  املعالم التار�خية ذات  القيمة اإل�سانية 

" قصر  الصيف" و��  أحداث انتقدها بالطبع عدد كب�� من املثقف�ن  التار�خية  وال��اثية وا�جمالية مثل

الذي ندد فيھ با�جرائم ال�ي  Pendant l’exileواملفكر�ن  واألدباء �� أورو�ا أمثال  فيكتور  هوجو �� نص  

 اق��فها األورو�يون باسم الرسالة  ا�حضار�ة �� حق الشعوب .

صمة بيك�ن أمرا  واقعا ومسلما  بھ، أيقن  اإلم��اطور أنھ �عدما  أصبح  الوجود األجن�ي داخل العا

ال  محالة  سيضطر  إ�� الن�ول  إ�� طاولة  املفاوضات �� وضع يصعب معھ رفض او  معارضة اق��احات 

األجانب و�� اق��احات  لن  تكتفي بالبنود ال�ي نصت  عل��ا معاهدة  تيان �س�ن بل ستبحث عن استخالص 

ت ومز�د من االمتيازات سيما وأ��ا تفاوض  من  موقف قوة. وح�ى  يتحا�ىى اإلم��اطور هذا  مز�د من التنازال 

بمنشور�ا ونظرا  �حالة   Jeholاملوقف امله�ن ل�خصھ، فضل مغادرة  العاصمة لي�جأ إ�� مسقط  رأسھ   

بھ، �� ح�ن  الفزع والرعب ال�ي اجتاحت العاصمة اضطرت  حاشية اإلم��اطور ��  األخرى إ��  ال�حاق 
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الذي قبل �ل  الشروط  ال�ي اق��حها  التحالف   Xian fengاخ    Gongانيطت مهمة قيادة  املفاوضات باالم��  

 سالمتھ ال�خصية,  Iguatievاألجن�ي �عد ان  ضمنت لھ  �عهدات املمثل الرو�ىي 

 بنودها: أكتو�ر  تم التوقيع  ع��  معاهدة بيك�ن ب�ن بر�طانيا والص�ن و�انت اهم  24��  

 _ موافقة  ا�ح�ومة  اإلم��اطور�ة  ع��   اإلقامة  الدائمة  للسفراء  األجانب  داخل  بيك�ن.

 _ السماح ل��يطانيا وفر�سا بتشغيل يد عاملة صينية �� مستعمرات هات�ن  الدولت�ن 

 املجاورة  لهو�غ �و�غKawloon _التنازل ل��يطانيا عن جز�رة  

 مالي�ن ليا�غ كتعو�ضات عن  خسائر ا�حرب 8قيمتھ  دفع  ما _

 17_ تمك�ن  البعثات ال�اثوليكية من اس��جاع ممتل�ا��ا ال�ي حجز��ا السلطات  املا�شو�ة �� القرن  

 "A Delmare  وهو م��جم وأب �اثولي�ي  سيضيف من تلقاء نفسھ للنص الصي�ي للمعاهدة الفر�سية  "

الفر�سي�ن شراء واك��اء أرا�ىي �� �ل  األقاليم الصينية بل و�نا��ا  وفق  الصينية بندا  �سمح للمبشر�ن

 إراد��م.

لم  �عارض الص�ن  أي بند من بنود املعاهدة رغم  �و��ا تتضمن  �� مضمو��ا مساسا صراخا  ليس 

�سيادة  اإلم��اطور  فحسب  بل  بكرامة  الص�ن والصيني�ن �افة  وكشعب ذو  حضارة  عر�قة. طبعا 

ستجالء هذا املوقف علينا استحضار التفاوت الهام  ع��  مستوى  آلة  ا�حرب ال�ي وظفها  التحالف ال 

األجن�ي �� مقابل  جيوش كث��ة  العدد سيئة  الت�و�ن وتقليدية ال  تملك  أس�حة  �ستجيب للظرفية  وقادرة  

اع  مع االور�ي�ن سيجعل  القوات  ع��  درء ا�خطر  األجن�ي. ثم يبقى العامل  األسا�ىي هو أن إ��اء الصر 

اإلم��اطور�ة ع�� التفرغ �حر�ات  التمرد ال�ي �انت ��دف إ�� تدم��  املؤسسة  اإلم��اطور�ة.  يبقى أن  �ش�� 

إ�� أن  ا��زام  الص�ن  وإذعا��ا للمطالب  املفروضة  عل��ا من طرف  الدول األجنبية  وفق املعاهدات  غ��  

ص�ن  ع�� فتح أبوا��ا ع��  مصراع��ا اما  تيارات مختلفة  فكر�ة  وسياسية  املت�افئة  سيضطر  ال

 واقتصادية  ومالية  وروحية ستعمل  ع��  �غي��  معالم  الص�ن
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 1895-1860محاوالت  اإلصالح أو سياسة  التقو�ة  الذاتية 

 أراء  متضار�ةسياسة التقو�ة  الذاتية   

فاالنتصارات  ا�حاسمة  ال�ي ان�ى ��ا   العسكري  األجن�ي وقعھ ا�خاص داخل  الص�ن  �ان  للتفوق  

ابان  عن مدى تقادم ا�جهاز الدفا�� الصي�ي    األورو�يون املواقف رغم  التفوق  العددي ل�جيش اإلم��اطوري

أن " علوم العسكر�ة  املتتالية خالل حرب  األفيون جيشا وعتادا وتقنيات حرب, لقد كشفت الهزائم 

�� امليدان وذلك  اإلم��اطوري  سوف  يلمسها  ا�جيش  ال��ابرة" اك�� فعالية �� حسم املواجهات. هذه ا�حقائق  

كيف  اإلم��اطوري حينما بادر األجانب إ�� مدهم بالدعم ملواجهة انتفاضة  تايب�ن . فقد  اكتشف ا�جيش 

�انت  ال�لمة  الفصل ل�خ��ة  العسكر�ة التنظيمية والتقنية  مق��نة  بأس�حة  متطورة مدافع  و�نادق 

سفن �عتمد ��  األخرى ع��  الطاقة  البخار�ة ال�ي تضمن  ل�جيش  يتم استخدامها من فوق ظهر  فتاكة 

�ان  لها  وقعها ا�خاص �� اقتناع   إذن  األجن�ي سهولة  التحرك والتمو�ن وجلب  الدعم . مظاهر القوة هذه  

ترفض  القر�ب ترفض لتعامل فئة عر�ضة  من داخل  الدوائر  واالوساط اإلم��اطور�ة إل�ي �انت باألمس 

ع��  راس زمرة  من  كبار  املسئول�ن   Gong التعامل مع  ال��ابرة . هكذا سنجد ضمن هذا التيار  األم�� 

بل إن  أصداء هذا  التيار سوف  تصل ح�ى  األقاليم حيث Wenxian أمثال  تضم مستشار�ن  عسكر��ن 

قائد  ا�حمالت  ضد  تايب�ن �� حوض  اليا�غ زي   ZengGuofeng مثل  تبنتھ  �خصيات  عسكر�ة  مرموقة  

أ�حت  االقاليم  ��  بك�ن  العاصمة او  ��هؤالء القادة  سياسي�ن  �انوا ام  عسكر��ن  .LiHongzhengو 

ذج األجن�ي القائم  ع��  اكتساب معرفة  ال��ابرة أل��ا معرفة منن و لديھ  قناعة را�خة  بضرورة  تب�ي النم

ال�ي تمك��ا من ضمان الدفاع  عن  وةشا��ا أن  تمنح الص�ن ما �� �� امس  ا�حاجة إليھ أي أسباب الق

 .الذات

سيتبلور إذن من داخل الدوائر اإلم��اطور�ة  املحافظة وعيا  م��ا بضرورة االنتقال   هذا  االتجاه

يقبل التعامل  مع  األجانب أي تبادل  إ�� وضع أك�� انفتاح  بالص�ن  من  حالة  اال�غالق واالنكماش

داخل   دار�ةإإ�� قناعة  ثابتة بضرورة  إجراء إصالحات      باإلضافةتفاقيات  ومعاهدات  االتمثيليات  وإبرام   

 القوى  األجنبية ومراقبة  التجارة  ا�خارجية. �سمح لهم  با�حفاظ ع�� اتصال  بممث��اإلم��اطور�ة 

تبلورت   إذن تيارات  التقو�ة  الذاتية �� ش�ل و�� بضرورة استيعاب اإلنجازات  العسكر�ة  والتقنية  

باألساس ع��  تقو�ة  ا�جهاز العسكري والب��وقراطي للنظام  الفيودا��  مر�كية, ف�ي  تقوم األور�ية  واأل 

 ألسرة  ماندشو  ملواجهة التحديات الداخلية  باألساس.
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لكن  �� مواجهة  هذا  االتجاه الدا�� إ�� االنفتاح ع��  العلوم األجنلبية ظهر  اتجاه  معراض لها 

�انت  ترى �� �ل ما هو غر�ي بمثابة ��ديد لنظام  أبي�ىي يتشبثون بھ بل خيانة ��  األوساط  املحافظة ال�ي  

 �ستلزم  إعادة  النظر �� هيمنة  املاندشو  ع��  الص�ن تجاه  �عاليم  األجداد

ذو  معرفة    رجل  سياية  WeiYuan  1794-  1856 أبرز  من  مثل  االتجاه  املنادي  باكتساب  الغرب  

لھ  العديد  LiangJiangا�حاكم  العام املنتدب إلقليم  Yu Quanل موسوعية  �شغل منصب  �اتب خاص

 صر�حاتساب معرفة  الغرب  كا  مبداموقفھ  بخصوص     جاء.  من  املؤلفات �� التار�خ وا�جغرافيا والسياسة

مؤلفھ ترجمة     يةحا. فجاءت  افتت1842�  حيث ع�� عنھ  �� املوسوعة  ا�جغرافية التار�خية  ال�ي  �شرها  �

إذ  يقول  إن الهدف من غنجاز  هذا  املؤلف هو " استخدام   للشعور  بالنكسة �عيد  حرب  األفيون  األو��

التقنية     اإلنجازات�عض" واستخدام  ال��ابرة �غية  التسلل داخل معسكرهم ودراسة   ال��ابرة �عضهم  ضد  

".  هذه اإلنجازات تحيل  بطبيعة  ا�حال  ع��  السفن  البخار�ة  لل��ابرة الستخدامها فيما  �عد ضدهم

والبنادق السريعة  الطلقات وت�و�ن  ا�جيش. كما اق��ح ع��  السلطات الصينية اتخاذ تداب��   املس�حة

من  تأط��  الصيني�ن   يتم فيھ  Guangdongمثل  بناء  ورش مال��  ��  سريعة  الستيعاب هذه اإلنجازات

. ثم إقامة  مكتب  ل��جمة  كتب  ال��ابرة وإدراج  مواد املالحة  العصر�ة  طرف  مهندس�ن  وتقني�ن أجانب

تمكن  صاح��ا من إحراز رتبة  ضابط  باإلضافة  إ�� تحس�ن  عمليات  تمو�ن   االمتحاناتضمن  مقررات 

 . ا�جيش

نتبھ  إل��ا املسئولون الصينيون إال  �عيد  حرب  األفيون  الثانية، أي حينما هذه االق��احات لم ي

رات سياسة  بات  البون  التق�ي  ��  املجال  العسكري وا�حا. واصبح  الهاجس الدفا�� يفرض نفسھ �� خيا

النائب  األول �� وزارة  ا�حرب �� رسالة  وجهها إ�� القصر   Wang Maoyingدعا  1858��  سنة   الدولة.

ألنھ حسب هذا النائب �عا�ج  قضايا ��م    Wieyuan فوتداول  مؤل اإلم��اطوري إ�� ضرورة  االطالع 

، واق��ح  كذلك إصالح نظام  االمتحانات  مص�حة  البالد بخصوص طرق  الدفاع وال�جوم واملفاوضات

بإدخال  مواد  التار�خ  والعلوم  ا�حر�ية والهندسة والر�اضيات  والفلك وا�جغرافيا مع الرسمية إذا طالب 

 .إعطاء  االولية للمعارف التطبيقية  العملية

Feng Guifen   1809-  1875  شغل  منصب  ال�اتب  ا�خاص  ل Li Honzheng     ا�جن�ال  الذي  قاد

�عليمات  تنص ع��  ضرورة  إدخال    Fengمذكرات     فقد تضمنت.   املقاومة  إلخماد  ثورات  تايب�نحمالت   

. ودافع  بصراحة  ع��  ضرورة ا�حفاظ  بل  وتقو�ة  النظام  الذي دعا غليھ  تقنيات  بحر�ة  ملحار�ة  تايب�ن

غرب  ما  هو سبب قوتھ  وفعاليتھ. دعا  هو  األخر إ�� اتفاء  باالقتباس عن الال�ونفوشيوس املقدس  وا
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نات  أ�ح  ع��  ضرورة  �عليم  اللغات األجنبية والر�اضيات لكنھ  باعتباره  ذو  النظر  �� االمتحا  إعادة

للصيني�ن، إذ ظل  �عتقد  ان  التعاليم ميول فيودالية فقد  �ان  دائم  االع��از  بالتفوق  الرو��  واألخال��  

��ن  بالتقنية  ال�ي  سمحت للغرب ب  فقط  ان  تقجي ال�ونفوشيوسية تمثل  أساس  املعرفة  ا�حقة

�� ح�ن  إن  العلوم  الغر�ية ال   العلوم  الصينية تمثل  األساس" بالوصول إ�� ال��وة والقوة  العسكر�ة

,  فقد  نادى �ش�ل  صر�ح  دعوة الص�ن  لالعتماد  ع��   "تمثل  سوى  خصائص تطبيقية  ليس إال

 .(  سيعود ماو ��ىي  تو�غ لتب�ي هذا املبدأ �� الستينيات  ��  سياق  مختلف طبعا ام�انيا��ا الذاتية

وا�حقيقة  إن  دخول  عالقات  السلطات  الصينية  مع األجانب مرحلة  من التعيش وصل حد 

 ما فتئت ان  ا�عكست ع�� ارتفاع  عدد املنادين  والداع�ن  إ�� اكتساب   التعاون �عد ��اية  حرب  األفيون 

ح�ن  عرض مجموعة من النبالء  1861, وقد  بدت  املؤشرات  األو�� مع سنة  تقنيات  الغرب  العسكر�ة

بالعاصمة بيك�ن مهم��ا    استشار�ةرة يدعون ف��ا  إ�� إقامة هيئة   كطور مذم��اي��عمهم  األم�� �و�غ ع��  اإل 

مع الدول األجنبية وال�ي ظلت مع ذلك  تنعت  بال��بر�ة والهمجية. وقد  ع��  مختلف  الشؤون اإلشراف

 :ع��   نصت  هذه املذكرة  

 _إقامة  هيئة  استشار�ة يديرها أمراء ماندشو

 املفتوحة للتجارة  ا�خارجية _ إقامة هيئة  استشار�ة إلدارة املوا�ئ

و�ع��ا إ�� خز�نة   املفتوحةاستخالص الضرائب ا�جمركية ع�� السلع األجنبية �� املوا�ئ 

 .اإلم��اطور�ة

 _جمع املعلومات  حول  األجانب  بواسطة موظفي األقاليم الذين  هم ع��  عالقة  باألجانب

�عرفان  اللغات األجنبية  إ�� بيك�ن ملد يد  املساعدة  Shanghaiو     Guangzhou_ إرسال  موظف�ن من  

 .للهيئات  االستشار�ة

وقصاصات األنباء  �� ال�حافة  األجنبية  املعلومات  حول  األسواق  الداخلية وا�خارجية _ جمع 

 وإخبار  الهيئة  االستشار�ة مرة  �ل  شهر.

 سياسة  التقو�ة  الذاتية  �� خدمة  األسرة  اإلم��اطور�ة 

وهو ال زال  قاصرا لتصبح  بذلك   Sushunوع�ن  م�انھ  Xiangfengتو��  اإلم��اطور  1861�� 

 نبالء سرعان  ما سقط تحت نفوذ  رئيس  قسم  الضرائب 8السلطة  ��  يد  مجلس  وصاية  م�ون من 

ع��  تقو�ة  ا�جهاز  الب��وقراطي والعسكري لإلم��اطور�ة  والبحث عن  الوسائل  Sushunعمل 

والغزاة  األجانب ع��  حد سواء. �ان  �عتقد أن  الفالح�ن   الكفيلة  ال�ي  تضمن لھ مواجهة املتمردين 
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املنشو�ة والفيودالي�ن الصيني�ن ضرورة  حيو�ة لضمان  القضاء    ةاألرستقراطيتقو�ة االتحاد الطبقي ب�ن   

ومقاومة  األجانب, وقد �ان  من  دعاة ا�عزال  الص�ن  التام بحيث رفض عودة   ح�ن ال ع��  ثورة الف

�سمح  ل�ح�ومة  بإفراغ  عدد من بنود    العاصمة إ�� العاصمة  بيك�ن اعتقادا منھ أن  نقل اإلم��اطور 

 �س�ن و�يك�ن من محتواهما ويسمح للص�ن  بمراقبة حدود اإلم��اطور�ة. معاهدة تيان

الذين �اموا أك�� تقبال سيما   املنشو�ة  ةاألرستقراطية سرعان ما ألبت عليھ  سيالكن  هذه الس 

. أهم اقطاب هذه املعارضة يتمثل الفالح�نلتقديم  تنازالت  إضافية لألجانب �غية  اإلسراع �� إخماد ثورات  

( املتسامحة  Cixiال�ي  ستعرف  تحت اسم  سنة) Yanahra )25اإلم��اطورة   القاصر  Zai اإلم��اطور �� ام 

ب يال �ستج Sushun. فقد  شعرت  بأن إجراءات و�تأث��ها البالغ  ع��  سياسة  الدولة   وواهبة  السعادة)

و�ا��   Sushunتصفية زوج اخ��ا ع��   Chunو  gongو�التنسيق مع األم��   إ�� طموحا��ا و�التا��  عملت

لتنفرد  بذلك   Xiang fen  اإلم��اطور مراسيم  دفن  الوصاية وهو  ما  تم فعال  عقب إ��اءمجلس  أعضاء

 -1861إ�� واجهة  السلطة (  اب��احيث اعادت     با�حكم  و�سي�� دواليب  السلطة  انطالقا من �واليس البالط

�عھ منھ  �� سنة ستن�) وجعلت  من  األم�� �و�غ أم��ا  مستشارا ��  شؤون الدولة وهو  منصب 1870

 ى  معارضة.دون اد�  اإلم��اطور�ةلتباشر  بمفردها �ل  مهام التسي��  داخل  1865

اعراضھ بالظهور  خاصة  ��   بدأتهذا  التغي��  العميق  الذي  مس  هرم  السلطة  سرعان  ما  

 .  فبالنسبة  للمسئول�ن  ا�جدداألجنبيةدياد  عدد الراغب�ن  داخل  ا�ح�ومة �� إقامة  عالقات  مع القوى   از 

ا�حاكمة وال�ي   لألسرةهضة  يتمثل  ا�خطر  ا�حقيقي ع��  االسرة  ا�حاكمة �� انتفاضات الفا�ح�ن  املنا

للهيئة   التأسيسيةوهو  ما  تضمنتھ  املذكرة   ي��عمها  تايب�ن ونيان والعديد من ا�جمعيات  السر�ة.

ضرورة  إخماد  ثورة  تايب�ن  ونيان أل��ما  يمثالن  ��ديدا ل�ح�ومة  األو��    حيث  ا�حت  ع�� االستشار�ة 

 ��  ا�جنوب  والثانية  ��  الشمال.

ستصبح بالرغم من �و��ا لم تتحدث بصر�ح  العبارة عن التقو�ة  الذاتية ال�ي   الواقع أن  املذكرة

" . فيما  اك�� شعبية  فيما �عدـ، فإ��ا وضعت تصورا لذلك ��  إطار ما ع��ت  عنھ ب " ال��ضة  الذاتية

 1861  يناير  15��  م��اطورةجيش يرى  أ�حاب  املذكرة املعروضة   ��ذا  ا�خصوص  ع��  اإل ا�يتعلق  ب

 تقوم ع��  التقو�ة  الذاتية وفن التقو�ة يقوم قبل  �ل  شيئ ع��  بناء  ا�جيش"األساسية إن " السياسة  

ونيان وتلق�ن  ا�جنود طرق  القتال  واستجابة  لطموحات ال��ضة يجب املبادرة  للقضاء ع��  ثورة  تايب�ن

األخطار  الداخلية  فإن  ا�خطر  ا�خار��    األجنبية. فإذا تم القضاء  ع��ا�حديثة واستعمال األس�حة 

. " الطر�ق  السليم  ل�ح�ومة 1864يونيو    سيتال�ىى من تلقاء نفسھ" ونفس الفكرة  سيتم تداولها  ��  مذكرة
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، إذا امعنا النظر  ��  مختلف  مظاهر  سياسة  التقو�ة يتب�ن لنا أن أهم  خطوة  يتمثل  ��  التقو�ة  الذاتية

 ",جيش والذي يبدأ بدوره  بصناعة  األس�حة��  ت�و�ن  ا�

 

ظلت  فكرة  التقو�ة  الذاتية  ال�ي تمنح الدولة  القوة  الالزمة وتجعلها قادرة ع��  وضع حد للثورات 

جعلت  الدولة    ورغبة  م��ا  ��  ��دئة  الرأي العام وامتصاص غضبھ،  الداخلية  حاضرة  خالل هذه املرحلة  

التقو�ة  الذاتية  ظاهر�ا  بمقاومة  ا�خطر  ا�خار�� �� ح�ن  ظل  الهدف األسا�ىي  متمثال  تر�ط  سياسة  

إلخماد  الثورات الداخلية وهو امر نلمسھ �ش�ل  وا�حفي  �عض  مراسالت    ��  إيجاد األسلوب  الناجع

جعلر  قواتنا العسكر�ة  " ��  عالقاتنا  مع األجانب يجب ان  ت�ون لدينا  الرغبة ��  Zeng Guofanا�جن�ال 

قبل �ل شيئ القضاء  ع��  املتمردين ��  �عض  املناطق بصورة  تجعل األجانب    مع قوا��م... علينا    مت�افئة

السبيل   قبل  فوات  األوان.. هذا  هو يتاكدون  من  عزمنا  و�جاعتنا ومن ثمة  يمكننا  التقرب  م��م 

 "لكسب  قلوب هؤالء  القادم�ن من �عيد... وهذا  ما  �عنيھ  من�ج التقو�ة.

ف�انت  لديھ  القناعة  بضرورة إدخال  طرق  التس�ح  الغر�ية  ا�حديثة إ��    Li Hong zhongأما 

 من ان  �سقط  هذه األس�حة الص�ن وضرورة   صناعة أس�حة  حديثة محليا لكنھ  لم  يخف  تحفظھ  

 وطرق  استخدامها  ب�ن  أيدي  املتمردين, زولعل  هذا  التخوف هو الذي  جعل  أعضاء  الهيئة  االستشار�ة

ع��   اإلم��اطور أن  ينص  ع��  "للص�ن ,يةة  الدفاعياالس��اتيجحول "     Li Hong كرةقبل  عرض  مذ

 .األجنبيةاملنع الك�� ع��  الشعب امتالك  او  استعمال  األس�حة  

األسرة  ا�حاكمة    ا�خطر  الذي  �ان  ي��دد   و��اية�عد  سقوط  نانك�ن  والقضاء  ع��  ثورة  تايب�ن   

رغم  ظا��ا  ظلت  محافظة  ع��  فكر��ا  ة  التقو�ة  الذاتية �عض  التغي�� �� مضمو��ا سعرفت سيا

يمثل  حسب  ��  اآلالتتاج نإ. فاألساسية القائمة ع��  تمك�ن السلطة من التحكم ��  الوضع  الداخ��

اا العدو واساس  التقو�ة  الذاتية ال�ي  لن  تتحقق  إال  �عد ان  تتخلص   للوقوفهو�غ  الوسيلة األساسية   

وتتمكن من إنتاج  السفن البخار�ة واملدافع ��   اقتناء األس�حة من األجانب الص�ن  من تبعي��ا  �خصوص 

 الص�ن. 

  1867يناير  25��    اإلم��اطور هذا  االتجاه  نلمسھ  بوضوح  ��  التقر�ر  الذي  تم عرضھ  ع��  

مدرسة  اللغات األجنبية  ببيك�ن لتدريس  الر�اضيات  والفلك  وعلوم  بخصوص فتح  قسم  تحت إشراف 

فمن �عيش   الراهن  يجب  ع�� الص�ن  ان  �عطي  األولو�ة لتقو���ا  الذاتية  خرى. " ��  الوقتأغر�ية  

�ية ظروف  الص�ن الداخلية ال  ينكر  أهن  طرق  التقو�ة  الذاتية  يتطلب  دراسة  واستيعاب العلوم  الغر 

 آالت وأس�حة  النموذج  الغرب". ��دف  غنتاج
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لسياسة  التقو�ة  الذاتية  لم يفت  أ�حاب    امل��ددين  من املحافظ�ن  او  املعارض�ن   إلقناعطبعا  

ح�ن  بادر  ع��   إ�� ا�جهود ا�جبارة  ال�ي  يبدلها  بلد  صغ�� مثل  اليابان اإلم��اطور التقر�ر  إثارة  اهتمام  

ثة  من الطلبة  لتعلم  اللغة  اإلنجل��ية  والفلك والر�اضيات وإنھ  يتوجب  ع��  الص�ن  ان  إرسال  �ع

 .تحدو حدو  جارها الصغ��

 الصناعة  ا�حر�ية  وهاجس  الدفاع

ش�ل  ذلك  النواة    خيار  التقو�ة الذاتية إ�� ح��  الوجود  ي عندما شرع  ��  إخراج هذه السياسة أ 

ة  حبيسة  التوجهات األساسية  عنااألو�� للصناعة  ا�حديثة  ع��  النمط  العر�ي  لك��ا  ظلت  مع ذلك  ص

 و��  توجهات �س�� قبل  �ل  �ىيء إ�� بقا��ا  واستمرار���ا كما  أ��ا  توجهات  من شأ��ا لألسرة ا�حاكمة

ن  سعيا  م��م لتلبية رغبات األسرة  ا�حاكمة نجحوا ��  تحقيق ز�ادة  قوة ا�جن�االت " أمراء  ا�حرب" الذي

  1878-  1851 . ب�ن عديد من اإلنجازات �� غمرة حمال��م ضد  حر�ات  التمرد فوق  ال��اب  الصي�يال

بفضل  مساعدات التقني�ن األجانب من بناء  أو��  مصا�ع األس�حة واهم الشر�ات   تمكن هؤالء  ا�جن�االت

  Fuzhouقرب   Maweiو ��  1867-1865 الصناعية و��  شر�ات  تتمثل  ��  اوراش املالحة ��  شنغهاي

ظهرت    إنتاج سفن محملة باملدافع ألول  مرة ��  شنغهاي كماتم ا�شاؤها بمساعدة تقني�ن فر�سي�ن كما تم  

 ��  الشمال  الغر�ي معامل  ا�حياكة ومصا�ع لألس�حة.

جن�االت عرفوا  بنشاطهم  ��  حروب  تايب�ن  تحت إشرافمع األجانب  س��داد وت��ة  التطبيع  

أولئك  التجار الذين بنوا  وذلك  بفضل  املساعدات املالية وتجر�ة  ال�وم��ادورات  1872خاصة  �عيد 

، و�� الشركة  الصينية  للسفن Li Hongzhongأ�شأ  1872. �� سنة  م مع األجانب ثروا��م بفضل تجار��

 شركة  للتلغراف 1880السكة  ا�حديدة 1879ثم  �� سنة    للمعادن  Kaipingأ�شأ  شركة   1778

Tiangjing  �� قبل ان  �عرض  1889شرعت ��  االشتغال  معامل شركة ل�حياكة ��  شنغهاي 1882و

 .1893 ل�حر�ق �� 

طرق  التقو�ة الذاتية ب�ن   كبار    يبقى ان  نؤكد ع��   أنھ بالرغم من تباين وجهات  النظر بخصوص

ا�ح�ومة �انت  ��دف  بالدرجة  األو��  إ��  مواجهة   ، فإن  مختلف  قراراتاإلم��اطور�ةاملسؤول�ن  �� 

ذلك  أن القضاء  ع��   االنتفاضات  الوضع الداخ�� وضبطھ  بالطر�قة  ال�ي تخدم األسرة  ا�حاكمة

الشعبية عسكر�ا مثل الهدف  األسا�ىي بالنسبة لسياسة  التقو�ة الذاتية. ف�ل ما  تم نقلھ  عن الغرب من  

 يدة تم توظيفھ ��  هذا  االتجاه أوال.معارف  ومهارات  جد

العسكر�ة املدعومة قو��م  1868-1864ب�ن   ، وجھ امراء  ا�حربن��عد  القضاء  ع��  ثورة  تايب 

و�فضل امتالكها   1868و��     م.�� عدد من  األقالي    جيوش  تايب�ن  باألس�حة  ا�حديثة إ��  القضاء ع�� بقايا
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أك�� من  ال�ي  دامت  Nian من القضاء  ع��  انتفاضة  نيان اإلم��اطور�ةأس�حة أجنبية  تمكنت جيوش 

  قائد  جيش Xi Baotianجن�ال نجح  ا� 1873أقاليم, ��  8واستطاعت أن  �شعل روح التمرد  ��  سنة 16

Hunanثورة  املتمردين  إخمادمن    بفضل ما �ان يملكھ من بنادق اجنبية ومدافع  خاصة  باملناطق  ا�جبلية  

حيث بلغ  أغل��م  شباب ذ�ور باملائة  80سنة حيث تم القضاء و�وحشية  قل نظ��ها ع��   18ال�ي دامت 

سنة حيث لم   17الذي دام هو اآلخر . كما تم القضاء ع�� تمرد  عدد ال�حايا أك�� من  مليون  �حية

 .ساكنةالمالي�ن  من  8مليون من أصل  3,5سوى   1873��  يبقى

  قبائلوهم أقليات  متمردة  من   ��  الشمال  الغر�ي  Donggang االمر بالنسبة  القليات  كذلك  

امل��   من حافظوا  ع��  ديان��م اإلسالمية و�انت  ثور��م  �عب��ا  عن تذمرهم  تركمانية  بآسيا  الوسطى

نتفاضة جندت  ح�ومة الذي �ان  ي�حقهم من قبل  الصيني�ن. وللقضاء ع��  هذه اال   وا�حيف واالستغالل

الذي نجح �� القضاء عل��ا وساط حمام    Zuo Zontang قياد��ا إ�� ا�جن�ال      ماندشو قوات �خمة أسندت

سنة من  ا�حركة تم  12من الدم حيث  تمت تصفية  ا�جميع  أطفال و�ساء وشيوخ دون تمي��. و�عد 

" إن   K. Shatchkov وكما ع��  عن ذلك  أحد  قناصل روسيا  1871عل��ا  �ش�ل  ��ائي سنة  القضاء 

ضد  ماندشو، ولك��ا نفس  األسباب ال�ي  دفعت   إ�� الثورة  Donggangليس لوحد ما دفع     التطرف  الدي�ي

: سنة خلت  الصيني�ن إ�� الثورة  ع��  سلطة  ماندشو �� جميع  أقاليم  إم��اطور���م الشاسعة 15منذ 

 .لعام  الناجم  عن امتيازات ماندشو  وطمعهم"عدم الر�ىى ا

 6àعموما  خلقت حمالت القضاء  ع��  حر�ات  التمرد  املختلفة �� مختلف  األقاليم اك�� من 

باإلضافة   إ��  ت�لف��ا  ع�� املستوى البشري فقد تطلبت  العمليات  العسكر�ة مليون  من  ال�حايا 

أرهقت  م��انية  الدولة  باهضھجنود مقاتلة واس�حة ومؤونة ت�اليف مالية  وتجه��ها بما تحتاج إليھ من  

��اطوري ماأللو�ة  الثمانية  ال�ي �انت ت�ون  ا�جيش اإل  وجعلت  سلطات  بيك�ن عاجزة عن دفع رواتب 

�سمح  للماندشو �عدم   1865  بناء ع��  قانون صادر سنةمما  ترتب عنھ تفكيك هذه التنظيمات العسكر�ة  

وام��ان األ�شطة   اإلم��اطور�ةكذلك االستقرار  �� مختلف  أرجاء    االلتحاق با�جيش بالضرورة بل و�تيح  لهم  

يث عن بداية  تآ�ل الهيمنة  املشو�ة ديمكن ا�حو�ذلك     .ال�ي يرغبون ف��ا مع اح��ام السلطات  املحلية

 ��  األقاليم. لصا�ح  ب��وقراطية  عسكر�ة فيودالية

 

 القطاع الفال��

، بدأت  الدفا��  العسكري الذي افرزتھ ا��زامات  ا�جيش اإلم��اطوري املتتالية  إ�� جانب  الهاجس

تظهر و�إ�حاح شديد أولو�ات ال  تقل أهمية عن بناء جيش  عصري. و��  أولو�ات مرتبطة  أساسا بإعادة 
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�عد أن   . وهو امر انتبھ  إليھ املسئولون الصينيون عقب ��اية  ثورة  تايب�ن�عث البنيات  االقتصادية 

الحظوا الدمار  البالغ  الذي �حق  االقتصاد و�ل مرافق اإلنتاج  االقتصادي ال�ي أصاب��ا  الشلل مما  جعلها 

ف�ان  إذن لزاما إعادة إصالح  وسائل  الري املختلفة من قنوات غ��  قادرة ع��  تلبية حاجيات  الدولة . 

يع استقرار  الس�ان املدني�ن  الذين  آثروا  الفرا ت�جونواع�� وحواجز  مائية، ثم  إعادة إشاعة  االمن ل

�سبب  ومغادرة  مناطق  املواجهات ثم إعادة استغالل  األرا�ىي الفا�حية ا�خصبة ال�ي �جرها الفا�حون 

 ا�حرب.

الشهود ال��يطاني�ن" قد  غ��ت معالم  البالد، خر�ت  املواصالت  فثورة  تايب�ن  كما  يقول  أحد

... خالل  التمرد، تحولت ا�حقول  ا�خصبة إ�� �حاري جدباء، واملدن املحصنة  إ�� مجاري األ��ارغ��ت 

الضارة والسامة األعشاب األرا�ىي حيث  غزت ست  هناك  يد  عاملة قادرة  ع��  االشتغال ��  خراب.. لي

 ا�حقول ال�ي �انت باألمس �ستغل �عناية..."

بادية، أصبحت مسألة حيو�ة لضمان تمو�ل  ع الفال�� و�الا�حقيقة  إن  مسألة ال��وض بالقطا

. لتحقيق ذلك   حاوالت  التمردمن  درء  �ل  م يتمكن البالد وتقديم ا�حاجيات  الضرور�ة  ل�جيش ح�ى

األصلي�ن  �عد ان  مثل إعادة األرا�ىي ملالك��ا اإلجراءاتبادرت السلطات  الصينية إ�� القيام بالعديد من  

املحصول. كما تم باملائة من  30متمردو تايب�ن وتقسيم  األرا�ىي املتخ��  مجانا او  مقابل ان��عها  م��م  

ترميم  وإصالح مختلف وسائل الري فضال  عن التخفيف من  الضرائب العقار�ة. باملقابل استمرت  

إ�� مختلف   1857ضر�بة  املرور تم �عميمها سنة  فمثال  الضغوط املالية  والضر�بية  ع��  طبقة  التجار 

األقاليم  الصينية وح�ى  �عد  ��اية  ا�حرب ضد  تايب�ن ظلت البضائع املنقولة  خاضعة للعديد من الرسوم 

حظيت  فيھ   �ش�ل  كب��، �� الوقت الذي  االمر  الذي ترتب عنھ تراجع التجارة  وتضرر طبقة التجار 

التام من  ضر�بة  املرور وذلك  بموجب املعاهدات  الثنائية  بإعفا��اتيازات متباينة البضائع األجنبية  بام

 الدول األجنبية.ال�ي ابرم��ا  السلطات  الصينية  مع 

 إدارة ا�جمارك

دارة اإلم��اطور�ة ل�جمارك  اإل  بإ�شاءباملوازاة مع ذلك سيعزز امليدان  االقتصادي �ش�ل  خاص 

أمام النشاط    املفتوحةمرتبطة  أساسا باملوا�ئ    1954أقسام  ا�جمارك منذ  أن  �انت    �عد  1859البحر�ة ��  

أن  تمنح مسؤولية  �سي�� هذه اإلدارة الهامة إ�� أحد رعايا  التجاري مع األجانب. طبعا �ان  من البدي�ي 

ة  ا�جمارك فوق مفتشا إلدار   Layشاب  إنجل��ي يد�� حيث تم ع��  هذا األساس �عي�ن  التاج ال��يطا�ي

احد موظفي  القنصلية  ال��يطانية الذي سوف   Robert Hart  تم �عي�ن 1861تراب  القنصلية. و�� سنة  

 .سنة 40�شغل منصب رئيس ا�جمارك الصينية  ملدة  
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إ��  الهيئات  االستشار�ة ق مع ي�انت  إدارة  ا�جمارك  بحكم  مقرها �� بيك�ن واشتغالها  بالتنس 

 �لفت  إدارة  ا�جمارك   1860أهم  قنوات التأث�� والنفوذ داخل  الص�ن. ففي    دأح  جانب التمثيل الدبلوما�ىي

 8مالي�ن  ليا�غ قيمة  التعو�ضات الواجب أداؤها إ�� بر�طانيا وفر�سا و��  مهمة استغرق اتمامها   8بجمع   

ع��     R. Hartبفضل وساطة    اإلم��اطور�ةحظيت  ا�ح�ومة   1868-1860.  وخالل هذه املدة سنوات

منح��ا أبناك  اجنبية غالبي��ا بر�طانية ملواجهة  النفقات  امل��ايدة, و��  قروض ما �انت  عدة  قروض

. وقد  �جع ذلك سلطات  اإلقليمية ع��  الس�� ع��  لتمنح لوال تحو�ل  املداخيل  ا�جمركية إ�� ضمانات

لطلب قروض يتم  �سديدها بفضل ضمانات ا�جمارك  املحلية .من  جانب آخر     ةاإلم��اطور�ة   ن�ج السلط

، كذلك ت�و�ن و�ل  البعثات  والتمثيليات الدبلوماسية الصينية  با�خارجمعملت  ا�جمارك  كذلك  ع��  ت

و�طلب من السلطات  الصينية تقوم إدارة  ا�جمارك  بتحصيل  الضرائب  املحلية  الدبلوماسي�ن امل��جم�ن  

 األجنبية.و�شر  اإلحصائيات وترجمة  الكتب  

التجار  الصيني�ن  لكن  إقامة  إدارة  جمركية  مركز�ة  يديرها  أجانب لم  ت�ون  لتحظى بموافقة

وسلة هيمنة مالية وضر�بة م��ايدة �ح�ومة  ماندشو وتنازال  ف��ا  واأإذ ر  والعامل�ن  �� قطاع نقل  البضائع

�سبب نموها املضطرد قطاعات  ينضاف إ�� االمتيازات املمنوحة  لألجانب وتجار��م ال�ي أ�حت  ��دد

لكن  ماندشو   �ي.يبأكملها مثل الصناعة  التقليدية والتجارة  والنقل و�� قطاعات تقليدية �� االقتصاد الص

وراء نقل البضائع �انوا  يفضلون  إسناد خز�ن��م  بفضل ما �ان يتم  تحصيلھ ت مداخيل الذين ازداد

 ةي��  إدارة ا�جمارك إ�� األجانب نظرا  لعدم  ثق��م  ��  إخالص ووفاء  العناصر  الصين املناصب  العليا

تم  تحت مراقبة  بالرغم  من وجود عدد كب�� من هؤالء داخل  هذه املؤسسة فإن قبولهم  داخلها �ان  ي

األجانب الذين  �ش��طون ف��م تخرجهم من مؤسسات �عليمية عصر�ةاو  اكتسبوا �عليمهم داخل  البعثات 

او   ال�وم��ادورات  الصيني�ن الذين  برهنوا عن كفاء��م وثق��م من  التبش��ية ال�ي تحظى بثقة األجانب 

  )3471: 1895 -  1263:  1876جنبية ( أشر�ات   خالل  خدم��م ��

كما سمح  القضاء  ع��  العموم  حققت التجارة  ا�خارجية  �عد  ��اية  حرب  األفيون  قفزة كب��ة  

 كث��ة  ��  حوض يا�غ زي الغنية  باملواد  ع��  تمرد  تايب�ن  للرأسمال  األجن�ي  بالتوغل  داخل  مناطق 

 1868يونيو  -1867( خالل سنة  واحدة  يوليوز موا�ئ  صينية  جديدة   األولية وكذا الوصول إ��أمر�كية

 .سفينة  اجنبية  �� املوا�ئ  الصينية 6887رست  

وتوسع  الصراع  من  جانبھ  أدى  اكتشاف  معادن الذهب ��  غرب  أمر��ا �� �اليفورنياواس��اليا 

و�داية  خمسينيات  �� الهند الغر�ية و�و�ا إ�� ازدياد الطلب بالنسبة  لليد  العاملة لذلك  �شهد  ار�عينيات  

. بداية  استغال  مكثف لليد  العاملة  الصينية �� إطار تجارة  الرقيق  األصفر " تجارة  ا�خناز�ر" 19القرن 
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. يوضع  ع��  م�ن مراكب  �� ظروف تتنا�� مع �ل القيم  اإل�سانية  حيث �ان  يتم تجميع  الصيني�ن ونقبلهم

ولم  تتخذ ح�ومة ماندشو أية   .الناجون من املوت م��م  تحت تصرف  املزارع�ن الكبار  وأ�حاب  املناجم

 أو لتوف��  ا�حماية  القانونية لرعاياها املقيم�ن با�خارج,إجراءات إل��اء تجارة  الرقيق  األصفر 

 التكو�ن  وال��جمة

دن  دعاة  سياسة  ضافة  إ�� امليدان  االقتصادي، حظيت  قضايا  الت�و�ن باهتمام  بالغ من لباإل 

ت�و�ن  مشابھ   التقو�ة  الذاتية قناعة  م��م بأن  اكتساب  معارف  الغرب لن يتس�ى  دون ن�ج أسلوب

إ��  اإلم��اطور  1861يناير   13ها  األم�� �و�غ �� لألسلوب  املتبع لدى  الدول  الغر�ية. فاملذكرة  ال�ي رفع

جانب  إقامة  الهيئات االستشار�ة ، نصت  ع�� ضرورة  فتح  مدرسة  اللغات األجنبية ببك�ن و��  إ�� ،

تضطلع  بت�و�ن موظف�ن  مخلص�ن للنظام، للسهر ع��  ضبط  العالقات مع لدول  األجنبية, طبعا مدرسة   

او  الصينيون    عناصر من أصول  منشو�ة  املنتمون لأللو�ة الثمانية  أي  ذه املدارس إال  لم  يكن يقبل داخل ه

الذين  قدم اجدادهم خدمات  جليلة  لألسرة  ا�حاكمة خصوصا  عمليات  الغزو. �ان  التالميذ  يتعلمون  

الفر�سية  والروسية ال�ي يدرسها أجانب. �عد  ذلك تم فتح  مارس مشا��ة  ��  شنغهاي وقوي  اإلنجل��ية

 بخصوص بناء  مال��  ��   Zuo Zangtang اإلم��اطور ع��  اق��اح  ا�جن�الوافق   1866زهو. و�� سنة  

Fuzhou   ستشار�ة إضافة  حاول  أعضاء  الهيئة  اال  1867�ناء  السفن. و�� و ومدرسة  لتعليم  املالحة

�ا  �عرضت  للمعرضة  ��تم  بتدريس الفلك  والر�اضيات  لك�   مجاالت ت�و�ن جديدة إ�� مدرسة  بيك�ن

بحجة  أن  الفلك والر�اضيات ال  تر��  إ�� مستوى التعليم  ال�ونفوشيو�ىي كما طالت  املعارضة  �عي�ن  

فغن  �الرغم  من إ�شاء  هذا  القسم من الت�و�ن األجانب  �� مراكز التدريس باعتبارهم أعداء  الص�ن. و 

ولم  يكن  بإم�ان  هؤالء   تالمذتھ لم  يحظوا  باالمتيازات املخصصة لهم  من قبل  الهيئة  االستشار�ة

 .التالميذ  عند تخرجهم بمناصب  هامة داخل  جهاز اإلدارة  اإلم��اطور�ة

) للدراسة  120بضرورة  إرسال  �عثات من الشباب (  1875-1872طالب  دعاة  التقو�ة  الذاتية ب�ن  

خوفا  من   1881اؤهم للعودة  �� األقسام الثانو�ة  والعليا  باملدارس  االمر�كية لكن  سرعان ما  تم استدع

االمر�كية واألجنبية  االمر الذي  يجعلهم �شك�ون ��  تفوق  الثقافة  الصينية. �عد  بالثقافة   تأثرهم

غ�� مباشرة ل�جن�االت. بل إن العديد من  عود��م تم إدماجهم ��  شر�ات  ومؤسسات  تحت  مراقبة

فتح  مدارس  عصر�ة  Li Hong zheng اق��ح 1874االق��احات لم  تحظ بموافقة ا�ح�ومة  ��  سنة  

واملالحة   والكمياء وعلم  ا�خرائط واملي�انيك ءللعلوم الغر�ية  �� �ل  املوا�ئ املفتوحة لتدريس  الف��يا

 واإللك��ونيك وفنون ا�حرب والتحصينات مع ضرورة  إدماج  هذه املواد ضمن مقررات املبار�ات الرسمية.
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و��  العديد    ا�ح�ومة  للعديد من املق��حات لم يمنع ظهور العديد من املدارسعدم استجابة      لكن

لكن   .العديد من األطر العصر�ة  �انت وراء تخرج1890 -1860من األقاليم بفضل جهود ا�جن�االت ب�ن  

داخل هذه املدارس و�املوازاة  مع العلوم  العصر�ة  الغر�ية �انت  الدراسة �شمل  أيضا  الفلسفة  

ثم  أن شواهدهم لم  تكن   وعند تخرجهم �ان يصعب أمامهم العثور  ع��  عمل  مناسب  ال�ونفوشيوسية

االمر  الذي  لم  ��جع الصيني�ن   منصب موظف ا�حق  �� شغللها  نفس  القيمة  وال  تخول  لصاح��ا 

.كما إن ح�ومة  ماندشو ورغبة  م��ا  �� تخصيص ت�و�ن  األطر ا�جدد ملمث��  ع��  اإلقبال  عل��ا

جلب  أبناء    بإم�ا��اتجاههم. لكن  مع ازدياد حجم هذه املؤسسات أصبح   الب��وقراطية  املنشو�ة  املخلصة  

وتقنية  و�شر  العديد من  النظر�ات  انت�جنسيا علميةناع األثر�اء وهو امر أدى إ�� �شوء التجار  والص

 أورو�االعلمية  والسياسية ال�ي �انت رائجة ��  

إ�� جانب  املجهودات  املبذولة  من اجل نظام �علي�ي عصري �شطت  حركة  ال��جمة إ�� اللغة 

طار ا�حاجيات  ال�ي تمل��ا سياسة التقو�ة  الذاتية. و�� هذا اإل   إ��  نية و��  عملية ��دف إ�� االستجابةيالص

 تمت ترجمة  مختلف الكتب  و�� مختلف  املجاالت  كتب  القانون الدو�� العام التار�خ كتب الكمياء

ال��جمة ��  شنغهاي �عمل  جبار    فقد قام  مكتبالر�اضيات الفلك الهندسة االستغالل املنج�ي وغ��ها. 

ح�ن  قدم  للصين�ن املنشورات  العلمية  التقنية الغر�ية وجعلهم ع��  معرفة  باألف�ار االجتماعية  

. وإلنجازمهام التدريس  وال��جمة اعتمد باألساس ع��  املبشر�ن  األجانب والسياسية  ��  الدول  الغر�ية 

ة  باإلدارة  األجنبية و�أعضاء  البعثات الدبلوماسية  والقنصلية للدول  الذين  �انوا  ع��  عالقة  وطيد

��  الص�ن وذلك  ��دف ت�و�ن انت�جنسيا  تدين  فكر�ا  للثقافة  الغر�ية. و�املقابل و�إ�حاح  من  األجنبية

 سياسة  التقو�ة  تم ا�حفاظ  ع��  التعليم  الكالسي�ي. مهند�ىي 

 

بنود  املعاهدات  غ��   أبانت عن ضعف  الص�ن وجعل��ا فيون خالصة  القول  ان  حروب  اال 

��دف ��  سياسة إصالح �ان هاجسها  تقو�ة الذات  دفع��ا لالنخراطو الغرب   مامااملت�افئة تفتح أبوا��ا 

أبانت عن  محدودي��ا حيث  لكن  هذه السياسة  ،ا�حفاظ ع��  استمرار�ة  النظام  اإلم��اطوري  القائم

افرزت  تناقضات  صارخة  داخل  املجتمع الصي�ي و��  تناقضات  ما فتئت  ان  عصفت  بالنظام  ا�حاكم 

 .1911نفسھ  ��  ثورة  

 

 


