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محمد عبد الشفيع عيسى *
مــن املـفـيــد كـثـيـرًا تـ ّ
ـأمــل الـتـجــربــة التنموية
الـيــابــانـيــة ،س ــواء مــن مــوقــع الـبــاحــث املهتم
بالشأن الياباني وخاصة في مجال التطور
التكنولوجي ،أم من موقع «شاهد العيان»
امل ـب ــاش ــر م ــن خ ـ ــال ت ـج ــرب ــة ل ـل ـع ـيــش .وق ــد
ُ
ّ
شخصيًا األمرين معًا عبر الزمن في
خبرت
ّ
الخلوص
ما تيسر لنا من فرص .وأمكن لنا ّ
إلى عدد من الحقائق الرئيسية تمثل نوعًا
من التلخيص لخالصات التجربة اليابانية
املعاصرة والتي يمكن أن نوجز أهمها في
ما يأتي.
ً
أوال :ال ـت ـغ ـ ّـرب ش ـبــه ال ـكــامــل لـلـمـجـتـمــع من
خالل تجربة التحديث التنموي على النمط
الغربي ،وخاصة لدى ألجيال الجديدة ،من
حـيــث «تـمـيـيــع» الـهــويــة الـيــابــانـيــة إل ــى حد
كبير .وكما قال لي أحد الشباب في بعض
ضــواحــي مــديـنــة «كــامــا كـ ــورا» :إن ــه لــم يعد
هـنــاك يــابــانــي فــي الـيــابــان س ــوى املـطـبــخ –
نحن فقط نطبخ بالطريقة اليابانية وما
عـ ــدا ذلـ ــك ف ـهــو أم ـي ــرك ــي وغ ــرب ــي .وتـتـمـثــل
الظاهرة املذكورة في:
 1ـ تضاؤل مركز القيم الجماعية التقليدية
فــي العالقات االجتماعية اليومية ،وإن لم
يحدث التدهور بالقدر نفسه في منظومة
األعـ ـم ــال  business systemرب ـم ــا الرت ـب ــاط
ذل ــك بـنـظــام الـعـمــل ال ـصــارم فــي املــؤسـســات
اإلنتاجية.
 2ـ انحدار مكانة العائلة نسبيًا في منظومة
الـتـنـشـئــة االجـتـمــاعـيــة لــأج ـيــال ال ـجــديــدة،
وكوحدة اجتماعية مركزية.
 3ـ بروز ظاهرة «مجتمع االستهالك» للجيل
الجديد ،ولكن هذا اإلنفاق ال يزيد باملعدالت
ال ـتــي تــأمـلـهــا أمـيــركــا لتحفيز الـطـلــب على
االستيراد.
ثانيًا :إن العالقة بأميركا سالح ذو حدين:
فــإن احتالل أميركا لليابان عقب هزيمتها
ّ
ف ــي الـ ـح ــرب وف ـ ــرض م ـع ــاه ــدة سـ ــام مــذلــة
ع ـل ـي ـهــا ،ق ــد س ـم ــح ل ـل ـي ــاب ــان ب ـب ـن ــاء ق ــاع ــدة
اق ـت ـصــاديــة قــويــة ان ـطــاقــا م ــن تـكــريــس كل
امل ـ ـ ـ ــوارد ل ـل ـص ـن ــاع ــات امل ــدنـ ـي ــة و«تـ ــاشـ ــي»
اإلنـفــاق العسكري خــال ربــع الـقــرن التالي
للحرب.
ولكن من جهة ثانية فإن تجربة اليابان في
العالقة الخاصة بأميركا أسفرت  -كما يقال
– عن «عمالق اقتصادي وقزم سياسي» .إن
الخضوع الزائد ألميركا سياسيًا وعسكريًا،
ولـ ـ ــو تـ ـح ــت م ـظ ـل ــة اإلن ـ ـج ـ ــاز االقـ ـتـ ـص ــادي
ومظلة فتح الـســوق األميركية أم ــام السلع
واالس ـت ـث ـم ــارات ال ـيــابــان ـيــة – أفـ ــرز ش ـعــورًا
يــابــانـيــا بـنــوع مــن املـهــانــة الـقــومـيــة .شعور
غير ظاهر ولكنه يعتمل تحت السطح وبني
ثنايا الصدور ،وربما يؤدي إلى ّ
رد فعل ما
في املستقبل.
ثالثًا :إن في التجربة اليابانية ميزة هامة،
من وجهة النظر االجتماعية ،باملقارنة مع
أميركا وأوروب ــا الغربية ،فالدولة مــا تــزال
تلعب دورًا هــامــا فــي الـحـيــاة االجتماعية،
حيث هناك نــوع مــن االستمرارية لنموذج
دولــة الرفاه املنقرضة في أميركا وأوروبــا،
خ ــاص ــة م ــن خـ ــال خ ــدم ــات ص ـح ـيــة عــالـيــة
امل ـس ـتــوى ون ـظ ــام ف ـعــال لـلـتــأمــن الـصـحــي،
وأش ـ ـغـ ــال ع ــام ــة مــرت ـف ـعــة ال ــوتـ ـي ــرة public
.works
ول ـك ــن ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ج ـه ــاز ال ــدول ــة ذو وزن
ث ـق ـيــل ف ــي االق ـت ـص ــاد واإلدارة م ــع تـبــاطــؤ
إيقاع الحركة لدى جهاز اإلدارة العامة مما
يفرض ض ــرورة «إع ــادة الهيكلة» مــن قبيل
تقليص عــدد الـ ــوزارات ،ودمـجـهــا ،وتفعيل
التنسيق بينها.
هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فإن عالمات
الركود النسبي التي ألقت بظاللها في عقد
التسعينيات ومـطـلــع األلـفـيــة الـجــديــدة قد
أدت إلى نتائج ما تزال بعض آثارها باقية
بدرجات متفاوتة ومنها:
ـ ـ تباطؤ ّ
نمو (وربـمــا فــي بعض القطاعات
واألح ـيــان «خ ـفــض») النفقات االجتماعية
ال ـع ــام ــة وخ ــاص ــة م ـســاه ـمــة ال ـح ـكــوم ــة فــي
النظام الصحي القومي.
ُ
ـ ـ ارت ـفــاع مـعــدل الـبـطــالــة ،وتـ ــوازن الحكومة
ذلـ ــك االرت ـ ـفـ ــاع ع ــن ط ــري ــق دفـ ــع «األشـ ـغ ــال
العامة ،كما أشرنا.
ورغ ــم أن مـعــدل البطالة مــا ي ــزال منخفضًا
بــامل ـعــايـيــر ال ـعــامل ـيــة وب ــامل ـق ــارن ــة م ــع ال ــدول
الصناعية األخرى ،إال أن آثاره االجتماعية
– وخــاصــة فــي ف ـتــرة ذروة ال ــرك ــود  -كانت

من خالل العمل االبتكاري وبذل الجهد تَحقّق التطور على مقياس «دورة حياة الصناعة» (أ ف ب)

ش ـ ــدي ـ ــدة الـ ـ ـ ـ ـ ــوطء ،ن ـ ـظ ـ ـرًا الرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع وتـ ـي ــرة
االسـتـغـنــاء عــن العمالة فــي األج ــل القصير
واملتوسط ،ونظرًا لتركز عملية االستغناء
(تـحــت مظلة «إعـ ــادة الـهـيـكـلــة») عـلــى كبار
السن من أرباب العائالت ،لتقليل مخصص
األجور في موازنات األعمال.
ً
رابعًا« :النظام بدال من املجتمع» ،ولتفسير
ذلك نشير إلى بعدين:
أ ـ تقدم وتفوق «النظام الياباني» Japanese
 ،systemوالذي وضع في مجال العمل عقب
الـحــرب العاملية الـثــانـيــة ،وأصـبــح نموذجًا
يحتذى للدقة واملوثوقية مما جعل األفراد
يـعـتـمــدون عـلـيــه اع ـت ـمــادًا تــامــا ف ــي تسيير
حياتهم الشخصية والعائلية وعالقاتهم
االجتماعية .ولكن ذلــك أدى تدريجيًا ،إلى
نــوع مــن إح ــال «الـنـظــام» محل «املجتمع»
ّ
أي محل قيم املجتمع األصلية ذات الطابع
الجماعي والقائمة على التشارك والتراحم...
إلخ.
ب ـ ـ ـ ـ ال ـ ـت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــر االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ذو الـ ـط ــاب ــع
«ال ــدرام ــات ـي ـك ــي» ال ـعــاصــف الـ ــذي ألـ ـ ّـم ويـلـ ّـم
بــاملـجـتـمــع الـيــابــانــي بـســرعــة شــديــدة تأكل
األخـضــر واليابس فــي املنظومة التقليدية
للمجتمع.
خــامـســا :تظهر فــي الـيــابــان ،كما فــي سائر
ال ــدول الصناعية لـكــن ربـمــا بــدرجــة أعـلــى،
تلك الظاهرة املعروفة في علم الديموغرافيا
بـهــرم أو شيخوخة الـسـكــان ،حـيــث تتزايد
ّ
و«املعمرين» إلى إجمالي
نسبة كبار السن
حجم السكان .وهــذه فئة تستقطع نصيبًا
عاليًا من اإلنـفــاق الـعــام ،وتستهلك نصيبًا
مرتفعًا نسبيًا مما تم ادخاره سواء االدخار
الشخصي أو االدخار العام (من خالل نظام
التأمني القومي) بينما ال تساهم بطبيعة

الهوية القومية اليابانية
فرضت نفسها على نظام
األعمال واإلدارة

ال ـح ــال ف ــي ق ــوة ال ـع ـمــل .وق ــد بـ ــدأت ال ــدول ــة
ب ــال ـف ـع ــل م ـن ــذ ع ـق ــدي ــن ت ـق ــري ـب ــا ف ــي خـفــض
مساهماتها ولــو بنسب طفيفة فــي بعض
األنظمة املوجهة لرعاية كبار السن.
س ـ ــادس ـ ــا :إن عـ ـ ــدم الـ ـتـ ـك ــاف ــؤ ف ـ ــي ال ـع ــاق ــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ــن الـ ـي ــاب ــان وأمـ ـي ــرك ــا سـمــح
لــأم ـيــرك ـيــن ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى م ـع ـلــومــات
وفيرة عن االقتصاد الياباني وخاصة من
حيث أسرار نظام االبتكار الياباني ،ونظام
العمل في الشركات أكثر مما يحصل عليه
اليابانيون مــن أمـيــركــا ،مــن خــال البحوث
املشتركة بني أفراد الهيئة العلمية والبحثية
بني الطرفني منذ الثمانينيات .وقــد أسهم
ذلك في إحــداث «ثغرة انكشاف» لالقتصاد
الياباني ،وأسهم بالتالي في إحداث التفوق
التدريجي لألميركيني على اليابانيني في
س ـب ــاق امل ـي ــزة ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ،م ــع ح ـل ــول عقد
الـتـسـعـيـنـيــات ،أو تــآكــل امل ـي ــزة الـتـنــافـسـيــة
اليابانية تدريجيًا.
سابعًا :مــن السمات املتأصلة فــي التجربة
ال ـيــابــان ـيــة ب ـعــد الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة،
ال ـت ــي أس ـف ــرت ع ــن نـفـسـهــا ف ــي مــرح ـلــة «مــا
بـعــد االق ـت ـصــاد ال ـ ـف ـقــاعــي» ،أي مـنــذ أوائ ــل
التسعينيات ،هي الهشاشة املالية financial
 fragilityوخاصة ضعف النظام املصرفي،
والتوسع في القروض السهلة التي تحولت
إل ـ ــى ق ـ ــروض ردي ـ ـئـ ــة ،وخـ ــاصـ ــة مـ ــع ات ـب ــاع
«سياسة خفض سعر الفائدة».

في التطور التكنولوجي واالبتكاري
نلخص أبرز معالم هذه التجربة في النقاط
اآلتية )1( :فهمت اليابان ،منذ بدء التنمية
ال ـس ــري ـع ــة ف ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات سـ ـ ّـر ال ـت ـقــدم
االق ـت ـصــادي الــرأسـمــالــي ،وه ــو الـعـمــل على
كسب ميزة اضافية ضد املنافسني اآلخرين
 Rivalsأي تحقيق ميزة إضافية في سباق
املنافسة بني املنشآت املنتمية لعدة دول –
وهذه هي «امليزة التنافسية».
ولــذلــك فـهــم الـتـطــور االق ـت ـصــادي الـيــابــانــي
على أنه تطور  evolutionعلى مدارج النمو
الصناعي ،بركوب موجة التطور الصناعي
درجـ ــة درج ـ ــة ،واالرتـ ـف ــاع عـلـيـهــا م ــن خــال
تحقيق «ابتكارات» متواصلة .ولذلك تفوقت
الـيــابــان فــي املـنـســوجــات وآالت تصنيعها
ف ــي الـخـمـسـيـنـيــات ،ث ــم ف ــي االل ـك ـتــرون ـيــات
االس ـت ـه ــاك ـي ــة (ف ـ ــي ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات) ثـ ــم فــي
أش ـب ــاه امل ــوص ــات وال ــدوائ ــر املـتـكــامـلــة في

السبعينيات وأوائل الثمانينيات – ومعها
السيارات ،والهندسة الكهربائية (صناعة
األجهزة الكهربائية) والصلب وبناء السفن
– وصناعة آالت الورش.
إن ت ــأس ـي ــس مـ ـي ــزة ت ـن ــاف ـس ـي ــة وم ــواص ـل ــة
تنميتها ،باالبتكار املتصل ،هو سر التقدم
االقتصادي الياباني.
( )2ع ــرف ــت الـ ـي ــاب ــان أن ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـف ــوق
االقتصادي املـقــارن على املنافسني يتطلب
بناء استراتيجية للصمود ثم النجاح في
التنافس (استراتيجية تنافسية) ،ومن أهم
أدوات ـ ـهـ ــا :س ـيــاســة أو مـجـمــوعــة سـيــاســات
خ ــاص ــة م ــرت ـب ـط ــة لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة،
واعتمد ذلك ،كما أشرنا آنفًا ،على جناحني:
أ ـ ـ ـ ال ـس ـيــاســة ال ـع ــام ــة  Public Policyالـتــي
تولت صياغتها واالش ــراف على تطبيقها
واملـســاهـمــة فــي تنفيذها عــدد مــن األجـهــزة
الحكومية الرئيسية فــي مقدمتها :وزارة
التجارة والصناعة الدولية (ميتي )MITI
والـ ـت ــي ل ـع ـبــت دورًا ارشـ ــاديـ ــا رئ ـي ـس ـيــا في
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات،
مـ ــن خ ـ ــال مـ ـم ــارس ــة االرشـ ـ ـ ـ ــاد  -ال ـق ـي ــادي
(إذ صـ ــح ه ـ ــذا ال ـت ـع ـب ـي ــر)  guidanceإزاء
بـقـيــة أج ـهــزة ال ــدول ــة وإزاء ق ـطــاع األع ـمــال،
وخاصة من خــال توجهات تطوير املنتج
وتطوير العمليات االنتاجية ،والدعم املالي
ال ـح ـكــومــي ،وال ـت ــوزي ــع ال ـق ـطــاعــي للتمويل
املصرفي ،وفتح قنوات التصدير والتسويق،
والـتـفــاوض مــع الحكومات االجنبية حول
التجارة واالستثمار وخاصة في أميركا.
ويــاحــظ أن دور «مـيـتــي» حــالـيــا ينحصر
بدرجة عالية في كونها «مجمع املعلومات»
ح ـ ـ ــول الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة ال ـي ــاب ــانـ ـي ــة
والدولية – وتمارس تأثيرها على الحكومة
والشركات اعتمادًا على هذه امليزة.
وه ـنــاك أيـضــا وكــالــة الـعـلــم والتكنولوجيا
 STAووزارة الـتـعـلـيــم والـثـقــافــة والـشـبــاب
والــريــاضــة ،مــن خــال عالقتها التشريعية
بالجامعات ،إلى غير ذلك.
وهـنــاك أداة أخ ــرى ملـمــارســة نـفــوذ «ميتى»
(باملشاركة أحيانًا مع  )STAوهي إقامة – ثم
االشراف على – مراكز للتفوق التكنولوجي.
ف ـه ـن ــاك «وكـ ــالـ ــة ال ـع ـل ــم وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا –
الصناعية» التابعة لــ«ميتي» والتي تشرف
ع ـلــى م ــراك ــز أو م ـعــامــل ال ـب ـح ــوث الـقــومـيــة
 ،National Research Laboratoriesوخاصة
فــي مــديـنــة الـعـلــوم – تـســوكــوبــا  -أم ــا STA

