
 النظام اجلديد واحلرب ضد الصني 
 

 

مزن عبز ا اممزل العز  ععزو  عزن  3311إذار عزب   72من الواضح ان غزو  الابازبن لشورزور با  اابزابفيب  ز       
إذ ان ذلززا اريززك ععززو  . تطبيززم مبززلض ال ززشبن العشززبع ا ااززك تززًايكاس ربيززكاس  زز  لززيك اللثالززب  الل لاززا  زز  ال ثايوززب 

ا  إعززثن 3311مززل عززن ملبلعززا اازمززب  التطززكبا   ززعح ال ززب  ضمززب  الشبااززب لفع ززبر  مزز  ا طبلاززب  زز  ا فززو  عبزز ا اا
ا اابززابفيب مززن اللبزز ا ض  ززبا اممززك الززول عززل الطززوب ا لززح  زز  ااتعززب  ااززو الاززك  3311الشبااززب  زز  ترززك ن اا   

 اللبلشاا ال بااا.
لعطبيم مب ضلشعه ابلوظب  العل ل ا  مبلض موزك  اسلزيول  عفزح غزكار مزب  الل شكل مب ت ل  ذرك  حب وا الو ب لفابابن      

ا حيوشززب 3319لكززن وززو ر اززوا الوظززب  تشعززل للززب   . 3391البمززب اززه الشبااززب  زز  ا ريززبا  الززول ضعفوززب عوززه رلززشاب عززب  
لزل باشبزلض موزك  اصلر ا عح  او من ر بر الشبزو لين  ز   زارب التبروازا الاباباازا البازبن الشرزيور الزول عزك   اشزب ا

لرززكآ يلززابل  الززول ا ضززح  اززه ان لفابازززبن رلززبلا  مبززو لاب  البصززا  زز  شزززكآ يلززاب  اايززب لززعبو  البززبر  ويزززلاب 
لعا يززم ذلززا  اايززب تلعززكة عفززح ض ززا مبززبعلا  ت ززل  لفبززين مززن الززل   ااالززك ا ان ذلززا مززن شززًاه ان  لكززك صزز و 

 -كآ يلاب عفح م بدئ البلاا:اللثالب  فين البين  الابابنا  الل ارتكو مبلض مواك  لر
فلض  ازو  ال كزكب لزل  صزن  زب  صزنا العز  ضراد مويزب ضن تكزون  لزيفا لعا يزم ال زه  ز  توحيزل  الجامعة اآلسيوية:-1

البين  إعبدب فوبئيبا لكوه تتفح عويب ابعع برازب غيزك رب ازا لعا يزم ذلزاا امزب  ز  الابازبنا   زل  وزل اللبزكك ون الزو ن 
اب لآلليو ينل تاب قابدب الابابن  ضشن شلبر بالابابن  وآ يلابلا ان ازو  العبملزا تلبزك عزن ضرد ا تطبيم شلبر بيل

 مطبمايل    طكد الل   الغكياا من البين  اليول  ال فبين  اال ااباب  غيكابا  تا يم الباطكب الابابااا عفييب.
ا العز   عزا ان اتت ز  ال د لزا ابل زا : ريطب الابابن لثمعيب  ضمويزب ازًمن البزين  لزثمعيبالدفاع عن النفس-2

ان ذلززا مززن شززًاه ان  يززلد امززن الاباززبن  لززثمعيبا  الززل احظوززب  اشززب لززبم رازز، لززلب الاباززبن  زز  الاززكيينا الاززك  
الاباباازززاا لفبزززاطكب عفزززح رور زززبا ابعع برازززب موط زززا ميشزززا لعا يزززم امزززن الابازززبن  البزززيواا ز الاباباازززا  الازززك  الك لزززاا

ا ازل تطزور  حزل د اممزن الابازبا  لعرزشل مورزور ب حعزح 3331ن ضشعيب الييب ابورب  لفاا    عزب   لثمعيبا الح ا
ا اززل اتبززلب حززل د اززوا اممززن لعرززشل الش بطلززب  الرززشبلاا مززن البززين 3311-3313تشززب البززاطكب عفييززب  زز  الشززلب 

   .3393اليبدل  ذلا    عب   من ال ششفب البين اًلكاب  وشا  امراض  الوااللا    ال بل العووي  من الشااط 
اوا  من الشثحظ ان مبلض الل بع عن الو س ضشزعشل عفزح تازبر نا العازبر اا    م فزه روزب  العزا  الزو ن  وزل ا      

ضن التطك الشالآ ابلابابن ضاشب  كشن    فك ال برب اسليو ا  الاشب    البين الع   عا البزاطكب عفييزبا   زك  ازوا 
كئابز  لفابازبن ازو ااتازبد البزو يع ا   لزك  ازوا العازبر ابلشلرلزا ال بر زاا امزب العازبر ال زبا   الزول ال ك م ان اللزل  ال

م فززه روززب  ال اك ززا الززو ن تطفلززوا لفعولزز   زز  ال بززل العوززوي  مززن الشاززاط اليززبدل  إالبمززا امبكاطور ززا  الززلا تشعززل مززن 
ااززبا اللززل  الكئابزز  لفاباززبنا   لززك  اززوا العاززبر ابلشلرلززا الشث ززو حعززح ايوز فوززلبا   ززل اععبززك ا الوا ززب  الشعاززلب  يك طب

 ال اك ا.



:   كو  اوا مبلض الح شيل يبرا  ز ك البرواا الابابن    اللرزك وب  ز رشزب مزك فوزب ز الزول دا ز  عزن مبزلض  حق الحياة-3
لا  ضلزفو  ال ززوب ض  زل  لزيفا لعا يززم مبزفاا الزل لعينا مززن الزعت فوصزز هالعلزب ن ااالعبزبدل فززين البزين  الابازبنا 

اللبززززكك اا  م ززززشون اززززوا الاززززم اززززو قاززززب  الاباززززبن ابلززززعغث  مززززوارد البززززين ااالعبززززبد ا ل ززززشبن حاززززبب الاباززززبايين 
  معارعيل.

اشووزا شزلبر الابازبايين بالابازبن  زوآ يلزابل لزلح الابازبايون لعا يزم الوعبمزا  ز   حق الزعامة في الشرق االقصى::-4
ا اازم 3391ا فزو  عزب   72ال ثا  الزول  اللعزه الابازبن مز  الشباازب  ا طبلازب  ز   الركآ ااالبح  الل اععك  العابلف

الاباززبن فيززو  الوعبمززاا العزز  ريطززب الاباززبن فيويززب  يززين اععكا يززب فوعبمززا الوا ززب  الشعاززلب عفززح ال ززبرب اامك كاززاا  ذلززا 
ا مززب ضععك ززب الوا ززب  الشعاززلب اًاززه إذ 3391ترززك ن اا   عززب   9عفزح لبززبن رئززاس  زرائيززب رواززبلا الززول صززك   زز  

لفابابن  الشبااب  ا طبلاب اشزب لكزل مويزب مزن مكرزو  بزو  تلعزك  ليزب ازو  الزل   الز ثع ابزابدتيب عفزح ال زبرب اامك كازا 
  زعبمعيب ليبا  يولا  ضلب الابابن مبلض موك  اسليول عفح الل  الشبب اب م  مبلض موك  اامك ك .

ادعزب الابازبن ان ليزب ح زوآ  الزاشب  ز  البزين  ان ازو  الا زوآ ترز ه ح زوآ  لصىين:مصالح اليابان الخاصة فىي ا-5
 الززل ضشزززبر   ززز  ملبازززلا  عززلب الزززح ازززو  الا زززوآا مويززب ملبازززلب اكزززين        عزززب   .الوا ززب  الشعازززلب  ززز  الشكبزززاا

توززبز  ر لززاب لفاباززبن العز  ع ززل  فززين الابازبن  البززين الززل الازك  الك لززاا الابابااززاا  العز  ضالززك   ييززب البزين  3311
 الززل لززلب الاباززبن لفابززو  عفززح اععززكا   عززن ح يززب  زز  الززع عبر شزز ا وو ززكب لاززب تواو  لززكا حل ززل ووززو  مورززور ب

ا   زز  ات باليززب مزز   كابززب عززب  3317د لزز  فعفززا الا ززوآا  ًشززبر  الززح ذلززا  زز  الشلباززلب البك طبااززا ز الابابااززا عززب  
 .3332اا اابوج ز ا ر  عب      اات بقاا الابابااا ز اامك ك 3312

تكك بزززب لرززززلبر يلزززاب لآللززززيو ينا  تشكززززن  3312 عفازززه وززززبب  الازززك  الابابااززززا ضزززل البززززين  زززز  تشزززوز عززززب       
الابابايون من الباطكب عفح رل لزواحل البزين  الايفولزا د ن تف ييزب ا زا مبزبعلا  مزن التزبرها فزل  تيل زل الشبزبلح 

حعزح  3312 الل تشيو  الشكحفا اا لح من او  الاك ا الع  امعل  من تشزوز  .البك طبااا    شوغيبل  اواو رواو 
ابكعا العاكرب  اللبكك ا الابابااا لثلعاثب عفح ملن البين الرزشبلاا رشزب الزعولب عفزح  3311ترك ن اا   عب  

  ززل تشيززو  اظيززور  3311امززب الشكحفززا ال بااززا العزز  فززلض   زز  ترززك ن اا   عززب   .شززوغيبل  اززباكوج  رززباعون  اززباكو
امززب الاباززبن  ًايززب  . د ر حززك  اللبززباب  العزز  رززبن  عيززلاب وززا  الطك ززم ال ززبمن الرززيوع ا  زز  الززل بع عززن البززين

لززلب  زز  اززو  الشكحفززا مززن الاززك  الززح تلو ززو الشوززبطم العزز  لززاطك  عفييززبا اززبل وا  اللبززكك ا   ززث عززن ضالبمعيززب 
 اللززب الاباززبن  3391ترززك ن ال ززبا   11  زز    . ومززا الكوموعززباجحكومززب  صززور ا تبالززا ليززب  ييززب لعكززون موب بززب لاك

ملبالب م  حكوما اباكوج ابب عفح تلب ن الزل لعين  ز  ضارزبب الوظزب  العل زل ال زبئل عفزح املزس ااالثقازا  اللشزل 
ابازبن ح والزب الشرعكك ضل الريوعاا  البشب  لف وا  الابابااا ابلوو      موغولاب اللاالفاا  ششب  البزينا رشزب ضالزك  لف

  الاشب    موارد البين الطباعاا.
ا ان ازل يب 3391 لل  بم ضمزب  الابازبن اا ان ضعفوزب عفزح لبزبن رئزاس  زرائيزب روازولا  ز  اا   مزن ي  عزب       

الكئاب  او ضارزبب اظزب  ول زل  ز  شزكآ يلزابا  الزل اععك زب الشباازب  ا طبلازب لفابازبن فيزوا الوظزب  م بفزل اععزكا  الابازبن 
 ليب ابلوظب  العل ل    ا ريب.



 الل اطفم الابابايون عفزح الشوط زا العز  شزشفيب الوظزب  العل زل الزل بموط زا اازدازبر الشرزعكك  ز  يلزاب الرزكقاا       
شزشل ازوا الوظزب   3393الكبك ل    و  اوا الوظب  عفح الع زبمن الشرزعكك فزين الابازبن  البزين  مورزوروا   ز  عزب  

 ا ضززح الاباززبايون الززو ن ضطف ززوا شززلبرا   . وززلا فورمززبا الشث ززوا اال اابززابا رور ززبا  اليوززل البززيوااض  ززبا ال فبززينا تب ف
بيلاب لآلليو ينا الابابن زعاشا يلابا الابابن حبماا يلابا الابابن اور يلابلا ان عفييل لاس البزل  لطزكد ا زوذ الزل   

ازالزا رزل اازبر  ملزبلل ح زبر ا غكيازاا رشزب ض ضزاوا ان الغكياا  الافو  مافيب    يلاب  ابا  ااشزب عفزييل البزل  
 -الشوبطم الع   رشفيب الوظب  العل ل  عا ان ت بل عفح اثع   ب :

االززبلال  عززا ان ت ززل الززح الاباززبن ارززكل م بشززكا اظززكا ااشيعيززب االززعكاتاعااا م ززل اواززو رواززوا لززوغب ورب  غيواززب  -3
 كل  اللبككل لفابابن.العل لبا  ذلا فيل  الشاب ظا عفح الع وآ ال ا

 االبلال  عا ان  لطح ليب الاكل الوات   لكن ضشن الاشب ا الاباباااا م ل مبليو ب  اال ااباب. -7

ااالززبلال العزز   عززا ان تعكززون مويززب الززل   الافا ززا لفاباززبن م ززل مورززوروا ال فبززينا البززينا اليوززل البززيوااا تب فوززل  -1
فووزود حبمازب  عبزكك ا  باباازا  ز  الزا الشواالز  االزعكاتاعااا  يورمب.  تععفح  او ب  او  الل      ان ت بزل 

 ان تززكت ط مزز  الاباززبن اشلباززلا  عبززكك اا  يززولا تكززون الاباززبن الززل  ضززلب اً ززل يب الكاززبدب البابلززاا  اللبززكك ا 
 ليو  الشوط ا.

                   امزززززززززب الووزززززززززه ااالعبزززززززززبدل لفوظزززززززززب  العل زززززززززلا   زززززززززل اعفوزززززززززب الابازززززززززبن ازززززززززًن رزززززززززل الطزززززززززبع مزززززززززن الطبعزززززززززب            
 الززل  .بدائززكب اازداززبر الشرززعككل لززو   وززعج مززب  عوبلززا  امكباابتززه   ابززل مززن ال طبعززب  ااالززك  مززب  اعززبه الاززه

 الال ززل  الشززواد  ذالززعيل ب الاباززبن مززن  راب ذلززا ولززل الاباززبن  شززشب  البززين  مورززورو  رور ززب مكرززواس ااعززبه ال ززوا
ا امب االبلال يلزاب العوويازا  كزبن عفييزب تزو يك التبمزب   تبزوا  ااابزعا  الشطزب  الكاشاب  اا ال ولفه مكروا لفعبوا 

 م  الا البوبعب  التفا ا ربلعتكاه الشلبدن  تو يعيب. 
 يوززبب عفززح مززب ت ززل    ززل شززكفب الاباززبن الشكرززو املبلزز   زز  الوظززب  العل ززل  مبززلر العتطززاطا عفززح ان تع ززل       

 عفح الكغل من  رل الابابن    تو يو اوا البكابمجا ابزبا او شعيزب  ز  الازك   . حبوعيب عفح حبوب  الل   ااالك  
اللبلشاا ال باااا اا ان الرلبرا  الع  ر لعيبا  الاشب شلبر يلاب لآلليو ينا ربازب ليزب اعزبئج ميشزا  ز  يلزاب مزب الزل 

 لع ث   يعثب ال وا  االعلشبر ا. الاك  اللبلشاا ال باااا  ذلا اباطثآ ال ورا     او  ااالبلال مطبل ا ابا
 يبززورب عبمززا  ززبن رززل اززو  التطززوا ا  ضززلب الاباززبن ضمززب  الززوب و ززبربا ازز  الوا ززب  الشعاززلب العزز  الرززيب ان      

تبزززاطك الابازززبن  الشباازززب الوبز زززا عفزززح اللزززبللا  ر  زززب ااععزززكا  ابلوظزززب  العل زززل الزززول اعفوعزززه الابازززبنا  الزززول  يزززلد 
اا اايززب مزز  ذلززا لززل تلفززن الاززك  عفززح الاباززبنا اا الززل قاززب  اااليززكب اشيبوشززا  . كطبااززب   كابززبمبززبلايب  مبززبلح ف

ابا  الزاشب  ز  ملكرزا بلزا  الزول وزبب رد اامزك كيين عفازه ال3393ميوبب فيك  ابفك    الببا  من رباون ال با  عب  
حو ززكان مززن اللززب  ا بززها  2-1 زز   ل    زز   لززط الشاززاط اليززبدللززا  مواللززه 3397ا ززبر عززب   1-2ااززك الشكوززبن 

 الع  رباب ا ل  اليوائل ال اك ا  ز  تزبر ا الابازبنا  ربازب فلا زا الويب زا لبزل  الابازبن  ز  تًلزاس امبكاطور زا  الزلا 
حعزح وزبب البز و  الويزبئ   ز  ضزك  الوا زب  الشعازلب لشزل وع  ايك شزاشب  ابوزبزا    . تباطك عفح الشااط اليزبدل

ا  ًدررب الاكوما الابابااا الويب ا الشاعومزاا  ووزه اامبكاطزور ايك ايعزو  ز  3391ا  عب   3-6  ابل وبفا الور ا  



 اكززوا الززبطك  الاباززبن اكززل شزز ب  البززك  رززل  . ي  الطباززب الززح الرززلا دعززب   اززه الززح تاشززل مززكارب االعبززث  31
 ضززلعيب الوا ززب  الشعاززلب  ضعفوززب شزز با  بلعبززفشب د ن اليززلا فززل ضايززب البفززب ارززك   الاف ززبب لفعبززفال  العزز  لززبم ان 

  الول ت شن مب ًت :3396تشوز  76   تبك ح فوتبلا     
 العبفال د ن اليل ا  شك . -3
 ماب شا وشا  الشبو لين ابعع برال معكم  حك . -7

 احعث  الاف بب ل واعل مليوا    الابابن  ا عل العثب عويب اا الل تا يم االا  ااحعث . -1

  اه.اوع لث  العا   تبك  -9

البشب  لفابابن اش بشكب الورب  البوبع  ابل لر الول  بشح ليب فعشراا اموراب   شكويب من د ز  العلو  زب  العز   -1
   كراب الاف بب.

 


