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هو مشروع مفتفمف،مفهد  فلفدج للف   فعفه   
الةين أقفر،د وهفا الفتفا  ف،رف  رف فر  
ن سل، ففا لفه مفمف،ن ففا الفعف،لف د والفتفا 
ر ول  لل  فرص  ور فد  ففا ا ن نفيفنف د 
وهو لبن  أول  فا  ن،ء المعفرفف  الفعفر فيف  

 حول الةين.
 قوم المشروع  شمه أس،سا نفىف  مفوقف  

 الةين  عيون نر ي 
www.chinainarabic.org    

نى  شبم  اإلنترن د وهو موقف  مفتفمف،مفه 
 تضمن الخبر والمعىوم  والرأي والت ىيفه 
والت قيق والدراس  و تن،ول قض، ، الةيفن 
الداخىيف  ونفاقف،رفلف، مف  الفدول الفعفر فيف  
والففعفف،لفف  لففمففهد لألفف،ففف  للفف  ا وألفف،ع 

 االقتة،د   والمنون،ت والر ،أل .
الموق  هو  زء من طموح نفر فا إلقف،مف  
نفاقف  صفداقف  مف  الةفيفند وهفو مفوقف  
شففقففيففق لففارفف فف،د الففدولففا لففىففةفف فف ففيففيففن 
واالنفامفيفيفن والفمفتفف،، الفعفر فا أصفدقفف،ء 

الةيند هذا االرف ف،د الفذي  فتفولف  ر فيف  
ر ر ر الموق  ملمف  أمفيفن السفر ونضفو 

 المجى  القي،دي التن يذي في .
 مد ر الموق : م مود ر ،
 ر ي  الت ر ر: نىا ر ،

لتعىيق،رم  واسفتف فسف،رارفمف  ومفاحف ف،رفمف  
ومق،الرم د  ممنم  مراسىتن، نى  العنف،و فن 

 البر د   الت،لي :
 ر د موق  الةين  عيون نر ي  الرسفمفا: 

info@chinainarabic.org 
مفجفمفونف  الةفيفن  فعفيفون نفر فيف  نفىف  

 ال ، سبوك
China In Arab Eyes  الةين  عيفون

 نر ي 
  ر د مد ر المشروع: 

ramamoud@gmail.com 
 رق  الل،رف:

 من خ،رج لبن،ن 113420306020 
 من لبن،ن 10306020

ماليين الصينيين قتلوا، وماليييين روي و  
كانوا ضحايا اإلج ام، في أفظي  جي يي ي  
شهدتها البيري يي  فيي اليلي   الي يري يين، 
ج ي   فاقت أحداثاً أو ى ع ي  اليبي ي  
على تخليدها، ال بي  عيليى دعياتا كيتيابي  
التاريخ بحب ها، في حين ال ييايات الي يالي  
يتذك  ما ت  ض له الر ب الصيني عليى 
يد ال ساي ييتيارييا اليييابيانييي  قيبي  وأثينيا  

 الح ب ال ال ي  الثاني .
ل اذا ييتينياايى الي يالي  ميجينرا نيانيجيييني  
)ناناين(، ول اذا ال ي  ف عنها أحيد مين 

 ش وب ال ال ؟
د  ميي اجيي يي  ااحييداه الييتييي شييهييدتييهييا 
ثالثينيات وأرب ينيييات اليلي   الي يري يين 
تلوتنا دلى اكتراف فظائ  رهيب  شهيدتيهيا 
ااراضييي الصييييينييييي  عييلييى أيييد  ا ليي  
ال سا ي  الياباني : قت  بالج لي ، تيدمييي ، 
اغتصاب، احتالل، أ  ب  نيى روي ، كي  
ما في ج ب  اله جيي  مين أايليحي  رعيب 

 ضد الر وب.
كيي  هييذا اإلرهيياب ااعيي ييى واليي يينييظيي  
ااتهدف ش باً مسال اً، ال يي يليل السيال ، 
وال يستخدمه ضد االوي يين، في تيى عيليى 
الييبييريي  والييحييجيي ، وكييا  مييثيياالً ليي بيياتا 
الج اعي  ال  تايبي  بيحيم اامي  اليتيي ال 
تؤمن ب نطم ال نف ضد ا و يين. ليذليل 
تستحم هذه الجي ائي  أ  تيبيليى حيي ي  فيي 

نفوس البر  ج ي ه ، كي ييدركيوا حيجي  
ااثيي  اليي ييدميي  الييذ  تييتيي كييه اليي ييدوانييييي  
والغط ا  وااتخدام اللوا الغاش   عيليى 

 البر .
ال ي ني تذك   مجنرا نانجين  عداً  احد، 
أو تح يضاً على الثي ر واالنيتيليام، ودني يا 
ي ني تذكي  اللات  بج ي تيه، كيي ييخيجي  
م ا ارتابته يداه، وكي ال ييفياي  بيالي يوتا 
دلى هذا السلوك الرائن م ا أوي ى. كي يا 
ي ني وجوب أوذ ال ب ا من هيذا السيليوك 
اله جي في ك  أنحا  ال ال ، بحيث تتي ي  
اللوى التي تي يتيليل قيوا السيال ، واليتيي 
تستخيدميهيا فيي ميحياولي  قيهي  الري يوب 
ااو ى، فتلتن  ب   اللت  والسح  والذبي  
والنهب واالغتصاب والله  ال يي ياين أ  
يلت  رو  اام ، ودني يا ييؤت  فيلي  دليى 
اتلات رو  اليتيحيد ، ودليى بيذل اليغياليي 
والينييفييييير لييتيحيي ييي  اارض واليي يي ض، 
وللنهوض من جديد لبنا  مستلب  مري ،، 
مستلب  مطه   بياليدم اليبي    الي يسيفيوك 
على يد ال ج م السف ا ، الذ  ايبلى عيار 

 الج ي   يالحله دلى اابد.
تحي  دلى ضحايا مجنرا نانجين ، ودلى 
ضحايا الص وت بوجه الروفيني  الياباني  
اللاتل ، وال جد للصين اللوي  في وجه ك  
هذا ال تو اإلج امي الذ  ل  يتوقف عند 

 حدوت.
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في الحرب الكونية الثانية التي بدأت فيي 
 ، ليكينيكيا كيانيت 1391الصيي  بيالي يا  

بدأت في أوروبا وغيرها م  البلدا  مني  
 ، أباد االست مار اإلحيلليي 1393ال ا  

واالستيطاني واالقتلعي اإلميبيراطيور  
الياباني، وبأقل اإلحصياييييات اليرسيمييية 

يتياحية،  ميليييو   93وغير اليرسيمييية اليم،
إنسيا  صيييينييي، وكييانيت هيي   الييمي بييحيية 
األكييبيير واألفييرل فييي تييليي  الييحييرب، 
)والثانية كانت الم بحة النازية الفافستية 
بييحيييع الفييي يييب اليييروسيييي والفييي يييوب 

 السوفييتية(.
لك  م بحة نيانينييينيت كيانيت واحيد  مي  
أكيبير اليمي ابيع اليمي يروفية فيي اليتياريي  

األكيثير ”  ال مليات“ البفر ، وواحد  م  
وحفييييييية واليييتيييي لييي  تييي يييتييير  بيييكيييا 
اإلمبرطورية اإلست مار ية اليابانية حتى 
اللحظة الحالية، ول  تي يرل ليتي يوييل 
أقارب الفيكيداا الصييينييييي  عينيكيا، فيي 
صييور  مييطييابييًيية تييمييامييا  لييلييوحفييييية 
الصكيونية في فلسطي  وال ال  الي يربيي، 
حيييييت إرتييكييب االسييتيي ييمييار اإلحييللييي 
واإلقتلعي واإلستيييطيانيي الصيكيييونيي، 
وال يييزال يييرتييكييب حييتييى يييوميينييا هيي ا، 
ميينييازر مفييابييكيية يبيينييد  لييكييا نييبييييي  
ي   اإلنسانية، وتدعونا لإلنتيًيا  ألروام مب
 هبوا تفتيتا  وسحًا  تحت ننازير دبابيات 
اإلحييتييللييييي ، الصييكيييييونييي واليييييابييانييي، 
يييكييي  و ييينيييانيييرهييي   يييوفر ح، وبسيييييييو  و،
ورصياصيكي  وقي اييفيكي ، واليتيي لي  وال 
ت ر  رحمة وال ففًة وال إنسيانييية فيي 
عييمييليييييات تسييييييييد رأل الييمييال الييمييالييي 

والسل ي ومينياالتيل اليحيييويية الي ياليمييية 
 وإحتكاراتل.

في م بحة ناننينت ل  يت  قتل الصييينييييي  
فحسب، بل وت دّ  األمير اليوحفيي اليى 
اغيتيصيياب نييمياعيي ليليينيسياا واليفييتييييات 
يع بك  اليى أسيوا   الصينيات اللواتي سر
الن اسة اليابانية، وت  تحويل عدد كيبييير 

ت ة“ منك  الى  ، قسرا  وبالمنا ، ” نساا م،
ألفراد النيش والًوات المسلحة اليابانييية 
الغازية للصي . و لل كيل  لي ، نيكيب 
اليابانيو  بيوتات الصينيي  على فيًيرهيا 
وبساطتيكيا أني ا ، ونيًيليوا اليى اليييابيا  
التح  وفواهد الفلكليور الصييينيي وكيل 
لة مبافر  بياليبيييل والفيراا فيي  ما لل صر
أسوا  التح  ال المية ولد  لصوصكيا، 
تماما  كما كا  أمر اإلرهابيي  اليدولييييي  
فييي سييورييية واليي ييرا ، اليي ييي  دّمييروا 
المتاح  الطبي يية ليليحي يار  اليبيفيريية 
وال ربية التي بًيت ميني  أليو  السينييي  
قايمة وفام ة، ليتسلل إليكا رواد نيكيني  

 إلبادتكا أو بي كا سرا .
في اليابا  ي،سّمو  ه   الم بحة النكنميية 

)!”  أحدات نيانينييينيت“ ب د  تسميات منكا 
؟(، فييي مييحيياوليية فييافييليية لييلييتييًييليييييل ميي  
وحفيتكا وأهدافكا الدولييية وتيكيتيييكياتيكيا 
نيّظي   لفرل الفي ا  الياباني البفر  الم،
على الصي  وآسيا )هيربيا  مي  الينيزايير 
ييحييصييور  الييتييي ال تييفييي  اليييييابييانييييية الييمب
بمتطلبات إمبرطورية(، ولطمل وحفية 
نيفك  أما  الرأ  ال ا  ال اليميي، وليييل 
يت  إرغا  اليابا  على تحّمل مسؤولياتكيا 
الًانونية واليميالييية واليدوليي واإلنسيانييية 

أما  ال ال .. فالرفل واإلنيكيار ال تيزال 
ييميية اليييييابييا  لييلييكييروب ميي  تييحييّمييل  سر
مسؤولياتكيا تينيا  الصييي  والصييينييييي  
أي ا  ع  ه   الم بحة التي يب تير  بيكيا 
ف،رفاا اليابا  ه   األيا ، ويداف يو  عي  

نيييرانيكي  السيليمييييي ،   –فكداا الصيي  
يثّيل بيكي  دو   نيب، وال  ال ي  ق،تليوا وم،
لسبب سو  ألنيكي  ييحيميليو  الينينيسييية 
الصينية، وألنك  ينتمو  لًوميات الصي  

 األكبر بينكا.” ها “الم تلفة وقومية 
الصييييييينيييييييات ”  نسييياا اليييميييتييي ييية“ أميييا 

والييكييوريييات، فييًييد فييًييد  عيي ريييتييكيي  
وإنسانيتك  وحياتك  بأل  عيميييع تسيتيمير 
 يولل في عنايزه  الى اآل ، ومب  بًي  
منك  على قيد الحيا ، فًد ك، َّ ولبد ب أبناا 
مر  المحتلي  اليابانيي ، فيًيمي  كيأميكيات 
بتربيتك  بيروم ميو يوعييية وواقي ييية، 
وبييتنييتييميياا لييلييوطيينييييية الصييييينييييية، ودو  
غيار  إغفالك  السبب في والد  هؤالا الّصر
ميوا مي   حتلييي  قيدر )أن ا (، م  عسكر م،
اليابا  النيار  ليتيدنيييل أرل الصييي ، 
ليب ر  االطفال ويدركو  كي  ظيكيروا 
مب  ولرما ا، وليييكيونيوا  في ه   الحيا ، ومر
ننودا  لً ية فريفة في ميوانيكية الفير 
الدولي ونكا  لونل، ولوقفل عينيد حيدود  
ًيبيلية  ليل يبستفر  ويتوّسل في سنوات م،
عيليى مسياحيات آسيييا، ويينيتيًيل ال قيدّر 
الييمييولييى الييى غييييير اليينيينييل الييلييطييييي  

اليوالييات ”  أ،ميور“ الصيني، حيت تسييير 
المتحد  في آسيا، الى تكرار ه   المآسيي  
بمزيد مي  ييوميييات اسيتي يداا اليبيفيريية 
واألمييريييكيييييييي  عييلييى فيي ييبييي الصييييي  
وروسيا، والدعو  لتطويًكيميا، ال سييّيميا 

األ،وراسييية، ”  الكيارد النيد“ في الًلب م  
الييتييي تبيي يينييي الييتييوسييل اإلمييبييريييالييي فييي 
أ،وراسيا الواس ة، وتدنييل أرا يييكيا ال 
ييمييحييت قيييييادتييا الصييييي   سييمييع   وال سب
وروسيييييا لييكيي   اليي بييمييلنييييية اليي ييسييكييرييية 
ي   بالفروع والتمدّد واليتيسيلّيط اليفياليت مر
ًالل، وم  المباد ا الي بيلييّية واأل يل   عر

 الّسوية.
التيييّصحيييالييي ي يايي يسيسيي ال *رئيسياالتحاييايدّ
الء يّ يد ال التييأيرل حتإلعالمسس الحتييتياصيدل
حُا  د التي س الحزمسلالألتدّسمسةالتيأي يح ال

 تيرحاسةالتيرحسسة.
*تيَمقدلالخدصالبدينشرةالتين فالشيريرسيةال

ال التإلخييبييدر  البييأييسييح ال“ ييي ييمييح ييي تي ييسيي 
 ”.عربسة
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تاو  عاطفتى وياو  قلبى مضط بيين 
وم تباين للغاي  ك  ايني ، وبياليتيحيدييد 

 ٠٨دبتداً  من أوائ  تيس ب ، دذ أنه قب  
ميين هييذا الرييهيي   ٣١عيياميياً، فييي يييوم 
ض أجيداتنيا ٣٣١١بالضب ، ل ام  ، ت   

مييين، وأميهياتينيا  ياي   ااحبا  وربائنيا الي ر
ال ظي ات، وأطفالنا أروحنيا، اليى ذبي  
بالسااكين والِح اب ال سا ي ، دضيافي  
الى نهب واغيتيصياب جي ى بي يخياليب 
الغناا اليابانيييين ااقينام اليخيالييين مين 
ال و  وال راع . كانت مذبحي  ييوميهيا 
فى مدين  نانجين ، والتي كانت عاص   
للصين قب  تح يي هيا بي ييد  وايواعيد 
وعلول وقلوب جيييا الري يب.. جيييا 
التح ي  الصيني، وهي مديني  ال تينال 
دحييدى أفضيي  وأحسيين مييد  الصييييين 
وأكييثيي هييا تييوليييييداً لييلييوطيينييييي  والييوحييدا 

 الوطني  وال راع  اإلنساني .
فييي هييذه اليي ييدييينيي  الييواتعيي  أحييده 
اليابانيو  مذبح  كبي ى لي  يسيبيم ليهيا 
مثي ، فيليد قيام بيهيا اليجيييا اليييابيانيى 
يي ييتييدى عييلييى الصييييين، وااييتيي يي ت  اليي ر

ً اليى  ٠٨ال ذبح  من فيتي ا  ، 0٨ييوميا
شيخي ، ١٨٨٨٨٨حيث قتلوا حيواليى 

أرميتوا ب شاال مت دتا شني  . لاينينيي ال 
أريد هنا تي يدات أشيايال اليذبي  واليليتي  
والنيهيب واالغيتيصياب وغي ييهيا اليتيي 
ارتابها الجيا الياباني وقاتته بصيفياقي   
وِوس  ، ا  جسد  اي ت ا وينيتيفي  

ان  بالضبي   ٠٨ج ا  ذلل، فلد مضى 
على اال  الذ  عاشته ك  بيالت  وكي  

 مواطن في وطني ال نين.
واليوم حين نرحيي ذكي ى شيهيدائينيا فيي 
نانجين  وك  الصين وعدته  أكثي  مين 

مليو  شيخي ، وحييين أصيبيحيت  ١١
ً وميالييياً  الصيين تولي  قيويي  اقيتيصياتييا
وعسا ياً، ولهيا ون  يريحيسيب حسيابيه 
على ال سيتيوييات اإلقيلييي ييي  واليلياريي  
والدولي ، فإنني أتخي  فى ذهني تائي ياً، 
ما الذ  كا  اياو  عليه واق نيا اليييوم 
لو بلي اليابانيو  محتلين عيليى وطينينيا 

 ومسيط ين على ش بنا؟!
د  مثي  هيذا اليفيظيائي  كيا  يي ياين أ  
تحص  يومياَ بحم ش بنا، اليذى عيانيى 
ين من االات  ار االجنبى ال ت يدت  اام  
الييجيينييسيييييات، والييذ  كييا  يسييتييهييدف 
الصييييينيييييييين كييبيياراً وِصييغيياراً كييبييريي  
ورتميين، والصييين كي رض.. ليليد كيات 
ش بنا يربات من على وجه البسيط ، كي يا 
هو ش ب فلسطين اليوم، الذ  يت ي ض 
على مخط  دباتا في فلسطين الي يحيتيلي  

بياحيتيالل ‘  ِمن قِب  الصهياييني  واليغي ب
أرضييه وعيياصيي ييتييه الييلييدس اليي ييلييدايي  

 لل سل ين وأح ار ال ال  أج  .
اإلجاب  على ك  االائل  واالاتفسارات 

مييا الييذ  كييا  عييليييييه وضيي يينييا نييحيين “ 
” الصينيين تحت هي ن  الوحا اليابانيي

ضييين  ي ي   هي دجاب  مروش ! للد كينيا مر
يومياً، ب  ك  تقيل  وااع  ويوم لليليتي  
والنهب واالغتصاب، وليتيحيوييلينيا اليى 
عبيد له ، تو  ا  نستطي  ميلياوميتيهي ، 
وتو  دماانات ح بي  مضاتا، ال اي ي يا 

عندما عي يليت حيايومي  اليايومييينيتياني  
ب  الي  مي  اليييابيانييييين، فيليد كي ايت 
جهوتها إلض اف أمتنا وتولتنيا وقيتي  
رو  ااميي  الصييييينييييي . فييتييحييت قييييياتا 
حاوم  اليايومييينيتياني  الي جي ييي  كيا  
الر ب كاوم  ميتينياثي ا مين الي ميال، 
متف قاً هناك في وطينيه.. لياين اليَ يثي  

في االتحات قوا وفيي اليتيفي قي  “ يلول: 
، لذلل نه  ش بنا تحت قياتا ” ض ف

النعي  ماوتسي تون  ال ظي  ليتيحي يي  
الييوطيين وأوقييف ارتييايياب اليييييايييانييبييبيين 
ل ذاب  تلو ال ذاب ، واالغتصابات تيليو 

 االغتصابات بحلنا.
للد شيارك الي ئييير شيي جييين بيييني  
ال ظي  في م اا  يوم الحدات اليوطينيي 
ودحيا  ذك ى ضحايا مذبح  نانجييني ، 
والل انتين متتاليتين، وأللى رئيييسينيا 
ال تواض  وال حبوب كل ات فيي تيلياي  
االحتفاالت ال ؤل  ، وأله نا ب ني   من 
عنده،  م ا يدل على انه هو ونيحين لين 
ننسى أبداً تاريخنا ال ظل  واالحتيليارات 
الياباني  وااجنبي  االات  اري  ع ومياً، 
وال أ  ننسى التاريخ والخيياني  لري يبينيا 
من جانب ال  ال ، ف و  اام  تحوليت 
الى رو  مارت، جي ي يت أشيال هيا مين 
حولها بجهيد جيدييد ميتي ييين، وصيارت 
متضامن  م اً حول ال ئيير شيي جييين 
بين ، حتى أصب  ش بنا اليليوا اليتيى ال 
تله ، وال من قوا فى االرض ي ان ا  

 تهنمه.
ومن هنا، من على هذا ال نبي  اليطيييب  

اليذ  ”  الصين بي يييو  الي ي ب”  موق  
نحبه ونحت مه ونيجيليه، أرييد أ  أنيلي  
حديث أول ال ائ  ال ظ يا  فيى الي يالي ، 
ال اول الا ي  مح د )ص(: ))ال ؤمين 
لل ؤمن كالبنيا  يرد ب ضه  بي يضياً((، 
أما أم ر التنين، ف يليييهيا أ  تيايو  بينياً  
ً مين الصييينيى ليليصييينيى، ومين  صيليبيا
الصيني للصديم غي  الصيينيي، تي ياميا 
كالبنيا  ال  صوص يرد ب ضيهي  أنر 
ب  ، حتى ال تتا ر مذبح  نيانيجيييني  

 باْذ  هللا ت الى ال لي اللدي  ال ظي .
*ُمستعر، صيفنفا و فمفتفع  ف،لفعفر فيف  
ونضو ن،شط ور ي  د فوان الشفنون 
والمت، ع،ت اإلسامي  ففا الةفيفن ففا 
دواو ففن ومففد ففر فف،ت االرفف فف،د الففدولففا 
لىة  يين واإلناميين والمت ،، العر، 

 ُحى ،ء الةين.
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يَحف  تاريخ البر ي  بالاثي  مين الي يجيانر 
وال ذاب  التي ت  ضت دليييهيا الي يدييد مين 
الر وب، ول   تاريخ الايييا  الصيهيييونيي 
على مدى ال لوت الطويل  الي ياضييي ، كيا  
أكث  دج اماً في الي يصي  اليحيدييث، حيييث 
تنافست ال صابات الصهييونيي ي  فيي اليليتي  
والتناي  بالفلسطينيين، ف ا أ  يفت  اليطيفي  
الفلسطيني عيونه على الحييياا، ويتيى ييجيد 
رصياص االحيتييالل يييالحييليه واليطييائيي ات 
تطارته وال ذاب  تحيي  أيياميه اليى جيحييي  

 وكوابير.
واذا ما اات  ضنا ال يذابي  اليتيي تي ي ض 
دليها الفلسيطييينيييو  عيليى ميدى السينيوات 
ال اضي ، نجد أنه يص يب تي يداتهيا، في ين 

، دليى ” تي  يااييين“ ، دلى ”الطنطورا“من 
، دليى ” صب ا و شاتييال“ ، دلى ” كف  قاا “ 
ا“  ، والاثي  غيي هيا، وبينيظي ا ” مذبح  غن 

الى تاريخ الصهاين ، نجد أنيه عيبيارا عين 
السل  مذاب  ارتيايبيهيا ضيد شي يب أعينل 
يتسل  باالراتا والاي امي  ويي يريم اليحييياا  

 دذا ما ااتطاع اليها ابيال..“
 ال ذبح  ااكث  تموي ”.. تي  يااين“

تي  ييااييين.. بيليدا اقيتيحي يتيهيا عصيابيتيا  
صهيونيتا  فج اً، وعاثوا فيها قتالً وافياياً 
للدما  وت ثيالَ بالجثث ودجهياناً عيليى كي  
حي اوا  نسا  أو أطفال أو شييو،، كيبيار 

 05٨أو صغار، وأاف ت عن ميليتي  مين 
ضحي ، لان أهلها قاوموا الغيناا  ٣0٨دلى 

با  شجاع  وقتلوا وج حوا ال ديد مينيهي ، 
فاات ا  ال دو االغتصابي بلوات تع  مين 
أحد ال  سا ات الي يجياورا اليتيي قصيفيت 
الييليي ييي  بيي ييدافيي  الييهيياو ، وبيي ييدهييا لييجيي  
اليي ييهيياجيي ييو  الصييهيياييينيي  دلييى ااييتييخييدام 
الديناميت لتفجي  الل ي  ب ك لها، ث  أطليليوا 
الني ا  على ك  مين قيابيليهي  مين الي جيال 
والنيسيا  وااطيفيال واايتي ي ت عي يليييات 

 اإلباتا ل دا يومين.

مييييييييييييييارس 
الصييهيياييينيي  
وييالل هيييذه 
الييي يييذبيييحييي  
أبريييييييييييييييييي  
عييي يييليييييييات 
اليييتيييريييوييييه 
والييتيي ييذيييب 
والييتيي ييثييييي  
بيييالييييجييييثييييث 
وذبييييييييييييييييي  
الييييحييييواميييي  
وبيييييييييلييييييييي  
بييطييونييهيين، 
حيث اجلت 

مين  5١موايوعي  الينيايبي  دليليا  حيواليي 
ااطييفييال ااحيييييا  ورا  اييور اليي ييدييينيي  

من ال جال ااحيييا   05اللدي  ، ك ا اقتيد 
طافوا به  الل ي  حتيى تي  دعيداميهي  رميييا 
بال صاص، وب د دللائه  في بيئي  ودغيال، 
بابه، والحلاً حاولوا دوفا  الجثث بتفجي ها 

 لنح  ج ي ته .
 من نانجين  الى تي  يااين

تموي  مراهد اللت  واليذبي  لي  تيني ي ِ مين 
” داي ائييي “ ذاك ا التيارييخ، في ي يارايات 

لت الل ي  دليى بي ك ليليدميا   اإلج امي  حو 
وجثث في ك  جن  منها، وهو اام  اليذ  

انيوات فيي  ٣٨حده أيضاً قب  ذلل بنحو 
مدين  صيني  ت  ف بإا  ميدييني  نيانيجيييني  

)Nánjīng(   التي كانت أيضيا قيبي  أكيثي
من ث اني  علوت، ميدييني  عيليى ميوعيد مي  
مجنرا ومذبح  اعترب ت من أكث  الفصول 

 الدموي  في التاريخ الحديث.
 ٣٣١١ففي الثالث عر  من تيس بي  عيام 

وعليى ميدى ميا بييين شيهي  ونصيف دليى 
شه ين، ارتاب الجيا اليييابيانيي اليغيان  
في نانجين  عاص   جينيوب الصييين، أحيد 

ال ذاب  في التيارييخ، واليتيي قييي  ”  أشه “ 
عنها أنيهيا تي رييخ جيدييد ليلي يذابي ، انيهيا 
وبال غ  من حدوثها في ال ص  اليحيدييث، 
دال أنها ج  ت ك  ما ارتاب مين وحرييي  
ااترخدمت منذ فج  اليتيارييخ، فيفيييهيا كيا  
 اللت  واالغتصاب وأك  اللحوم البر ي .

 ٣٣١١البدايي  كيانيت فيي أغسيطير عيام 
عندما غنا الجيا الياباني شنغها  بذري   
دوتفا  جند  ياباني عينيد مي يبي  )مياركيو 
بولو( ق ب ال اص   باين، مدين  نانجيييني  
كانت شاهداً على قتي  ونيهيب واغيتيصياب 
اا ى الجيييا الصييينيي ولي يامي  ايايا  
ال دين  في مذبح  ت تب  من أفيظي  جي ائي  
 اللوات الياباني  في الح ب ال ال ي  الثاني .

بالطبي ، اليييابيا  فيبي كيت قضييي  وهي ييي  
بإوتفا  جند  من أتباعيهيا ليليبيد  بي ي يلييي  
تطهي  ع قي للصينييييين، وحي يليهي  عيليى 
الييهيي وب ميين االراضييي الصييييينييييي  الييتييي 
تحتلها اليابا ، فتيفي ييغيهيا مين الصييينييييين 
إلحالل اليابانيين محلهي ، وهيي عي يالنييي  
تنامن توظيفها فيي فيليسيطييين مين جيانيب 
الح كات وال نظ يات الصيهيييونييي ، اليتيي 
ا ت بدورها دلى دجبار الفلسطينيين عيليى 
ت ك أراضيه  وبيوته  وأطيييانيهي ، تيحيت 
تييهييديييد السييال  وعيي ييليييييات االغييتييصيياب 

 وال ذاب .
وفي يوميات هذه ال جنرا نل أ كيف بدأهيا 
الجيا الياباني، بيإطيبيا، اليحيصيار عيليى 
مدين  نانجين ، حيث ش ع جنوته بتيصيفييي  
ال دنيين ااب يا  بال هواتا، ومنه  أطيفيال 
جدوا غ قى فيي  في ان الثالث  وال اب  ، ور
تمائه ، وحوام  بل ت بطونهن ونسيا  تي  
اغتصابهين قيبي  قيتيليهين، رجيال وشيييو، 
ذبحوا وقتلوا، وك  َمن حاول الهي ب كيا  
اللت  مصي ه، لينر وا ال عيب فيى ربيوع  

 ال دين .
..  كانت ااعات من اللت  ال ست   وا ا  
غطاا بني ا  اللناب  الي يضيييئي ، أحياي يت  مر
دغال، ك  مداو  النجاا، وك يا جي ى فيي 
تي  يااين ج ى في نانجين ، دذ لي  يرسي ي  
للصحفيين وال لوكاالت اانبيا  بياليدويول، 
لان الب   تو  الى تي  يااين ونانجييني  
ب د انتها  اللت  والسيحي  واالغيتيصيابيات، 

ووا لل جنرتين وفضحوا  كي  ”  أبطال“ ف ر 
واحدا منه ا، ليستفيم ال ال  على مذبحتييين 
من أبر  ال ذاب  في تاريخ البر ي : جيثيث 
ً بيال أعييين،  مذبوح  بال رؤوس، ورؤوايا
وأو ى محط  ، وليجيد عري ات وميئيات 
االالف من الجثث ال تفح   أو الي يهيتي ئي  
وال  نق ، فهذه جث  لطف  وأوي ى إلمي أا 
تحتضن وليييدهيا بياإلضيافي  اليى الريييو، 

 وال جال.
ال ذاب  والفظاعات التيي ارتيايبيهيا اليغيناا 
على أرض الصين وفيليسيطييين تيؤكيد، أ  
عال  الر  متضامن، وب نه يسيتي ي  يي ي ي  
ب االيب ال اضي لت وي  عيالي  لي يسيتيليبي  
الذ  ير اي في هذه اايام تحالفات تولييي ، 
من ش نها وقف ك  ااف ال الرني   التي ال 
ت ت لالنساني  ب ي  ِصل ، من أج  أ  تني ي  
البر ي  بيبيري ييتيهيا واالنسيا  بيإنسيانيييتيه 

 الاامل  تو  نلصا .
فمف  :  *نبد الرحمن أ و حف،لفمف  وأ فو الف  
ل،رع وص  ا وم رر صف ف فا مفعفروج 
ومن،أله وصد ق قد   لىةين ونضو ففا 
االر ،د الدولا لىة  يـفيفن واإلنفامفيفيفن 
 والمت ،، العر، أصدق،ء وُحى ،ء والةين .
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م  انتصاف تيس يبي  مين كي  عيام تي يوت 
( ٠٨الذاك ا الج  ييي  الصييينييي  ليليورا  )

عاماً.. لتتذك  تلل الي يدييني  اليواتعي  اليتيي 
تاه تها جحاف  الغناا اليابانيين، وأعي يليوا 
فيها قتالً وتر يداً وقضوا على رالالف مين 
ااانها، وت كوا ندوباً في قيليوب َمين بيليي 
ج يحاً أو مر اقاً. للد ع ف تاريخ البيري يي  
الاثي  مين ااحيداه الي يؤلي ي ، ولياين ميا 
ع حيد  ج ى في تلل ال دين  الصينييي  مي و 
دو اج َمن قاموا بهيذا اليفي ي  الرينييي  مين 

 …عدات اإلنساني 
اليي ييذبييحيي  تيي ييت والرييهييوت ال نال ميينييهيي  
ج م ال نال يَختبئ وليف  ااحيا ، ولان ال ر
ج ي ته، غي  راغب في االعيتي اف بيهيا، 
ووفاً م ا يت تب على االعت اف مين رثيار. 
الصين اليوم تول  عظي   بر بها الطي يو  

يييييحيييييب  والييييي ر
لييييييلييييييسييييييالم 
وباقيتيصياتهيا 
اليييييَ يييييتييييييييييين 
تسييتييطييييي  لييو 
رغييبيييت فيييي 
االنيييتيييليييام أ  
تي يحيو بيلييدا  
ب كي يليهيا ِمين 
على ويارطي  
ال ال . ولانهيا 
تييييتييييصيييي ف 
كلوا عيظي يى 
تستند ل يبيات  
دنسيييانييييييي  ال 
تحييد عينيهيا. ليليد تي ك الري يب الصييينيي 
الييَ ييجيينرا ورا ه وانييطييلييم فييي اييييياايي  
اإلع ار والبنا  حتى وصليت الصييين اليى 
 ما وصلت دليه من رقي وانتهار ورف  .

ضينيا فيي  نحن ال  ب أصدقا  الصين تي ي  
التاريخ الحديث ل جانر تربه ما ج ى فيي 
نانجين . الر ب الفلسطيني الذ  ت م  عليه 
الي يالي  اليليديي  واييل ي  أرضيه ليلي يصيابييات 

. وفي ٣٣٠١الصهيوني  ومنحه  تول  عام 
ط يم دقام  الدول  الغاني  ارتابوا الي يدييد 

 ً تيي  “ من ال جانر أشه ها وأكث ها توثيلا
، حيييييث ذهييب رالف ” قييبييييي “ و ”  يييااييييين

الضحايا من نسا   وأطفال  وشباب  وشيو،. 
جي ت ميجينرا أوي ى  ٣٣٠0وفي ال ام 

شني   فيي ميخييي يات اليفيليسيطييينييييين فيي 
قياميت بيهيا توييلي  ”  شياتيييال“ و ”  صبي ا“ 

االحييتييالل الصييهيييييونييي. وهيينيياك مييجييانر 
فيي ”  بح  البلي “ في جنوب لبنا  و ”  قانا“ 

 مص .
أننا ن  ف حلاً أل  ال جانر، لهذا نتي ياطيف 
م  الر ب الصيني الصديم ونت ل  الي يهي  
، ولان عنا نا اليوم أ  الصين غيدت قيوا 
عظ ى ال ي ان صياغ  مستلبي  اليبيري يي  
بدونها . هذا ال ستلب  يَستينيد عيليى السيالم 
وال يا ال يريتي ك واالنتهيار واايتيثي يار 
الخي ات لي يصيليحي  اإلنسيا . ورغي  هيذه 
السييياايي  الييحيايييي ي  ال نالييت قييوى الريي  
ت ارس فِ لهيا . وهيذا ميا حيده ِمين قيتي   
وتري ييد الي يالييييين فييي ايوريييا والي يي ا، 
والي ن وليبيا بت م  واض  وَميفيضيو  مين 

 أم ياا وحلفائها ااوروبيين.
أننا ن ول على الصييين وروايييا اليحيدييثي  
كلوتين رئيستييين إلعياتا اليتيوان  ليلي يالي  
الحديث وح اي  االنسا  من شي ور اليليتي  

 والتدمي .
ـ عاشت الصين قيلي ي  ليليسيالم واالنتهيار 

 االقتصات .
*الدلتور سفمفيفر حفمفدان: صفد فق قفد ف  

لىةين و روسي،د ونضو ن،مه فا قفيف،د  

االر ،د اإللمترونفا الفدولفا لفىفةف ف فيفيفن 

واإلنامييفن و الفمفت ف،، الفعفر، أصفدقف،ء 

ووُحففىفف فف،ء  الةففيففن ورا فف فف  الففقففىففمففيففيففن 

اإللمتروني  ُم با  ورين وحى ف،ء روسفي ف  

لألردن والع،ل  العر ا؛ ون،شط ا فتفمف،نفا 

وثففقفف،فففاد ومففتففخففةفف   فف،ر   فف،لففىفف فف  

 االردن. –االنجىيز   ونىومل، 
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في ال  ا ااولى إلحيا  ذك ى مذبح  نانجيني  
، انتلد اامين ال ام 0٨٣٠في الصين، في عام 

للحنب الريوعي الصيني ورئير جي يهيوريي  
الصين الر بي ، الصديم شي جييين بيييني  فيي 
كل ته، اللوميين اليابانيين الذين يينيفيو  وقيوع 

كي  َمين ييحياول “ مذبح  نانجين  وذلل بلوله: 
نفي ال ذبح  لن يَس   له بذلل التاريخ وأروا  

مليار صينيي، وكي   ٣,١ألف ضحي ، و ١٨٨
حب   للسل  وال دال  في ال ال .  ”الر وب ال ر

نت على ذلل أ  ال ال  كله لن يَغف  لي ي تيايبيي 
ال ذبح  وأصحياب اليلي ار اليذيين وقيفيوا وال 
ينالوا يلفو  ِمن ورائها، مبياركييين بصي يتيهي  
ذبيي  واييحيي  وترييويييه ودجيي ا  أليي يياب قييتيي  
ض   في نانجيييني  بصيورا أكيثي   لألطفال وال ر
من وحرييي ، حيييث لي  ييتي  لي   دتيخياذ أيي  
ق ارات أو مج ت بحث ج ي   قت  عدت ضخ  
من ااطفال وال ض   في ال دين ، دذ أ  هؤال  
ل  ياونوا في وض  هجوم ما ضد ال ساي يييين 
ينيغي يسييين فيي أعي يال  اليابانيين، ول  ياونوا مر
عسا ي  أو ح بي  أو غي ها، ببيسياطي  قيتيليوا 
لاونه  أطفاالً وِصغياراً، فياايتيريهيدوا بسيبيب 
، وصاروا ط اماً  َعجنه  عن اإلتيا  ب   فِ   

 شهياً ل صاص مج مين توليين.
يفي   طوكيو ل  ت تذر ق  عن ج ائي يهيا ولي  تيا 
عينيهيا ال بري   ميذبيحيي  نيانيجييييني  وال بريي   
غي ها، وال الحتاللها الصين وقتلهيا عري ات 
ماليين الصينيين. لهذا، رأينا كيف أ  اامييين 
ال ام وال ئير شي جين بين  يهدف الى ت نين 
الس ل  ولير دلى ت  يم ااحلات بين االم ، لاين 
بر ط أ  يت  دحلا، الحم، ونر  الحليل  عين 
ال ذبح ، وتح    اللل   ال رج م  ل يسيؤولييياتيهيا 
في ال ذبح  وذيولها، وتلول الصحاف  الصيني  
واليي يياليي ييييي ، أ  مييا يرييثييييي  الصييييين وشيي ييوب 
االرض، هييو اليينيييارات الييتييي أصيي  رئييييير 
الحاوم  اليييابيانييي  شييينينو ربيي وغييي ه مين 
مسؤولي بالته، الليام بها لض ي  يااوكيونيي، 
م قيتيليى اليحي ب اليييابيانييييين ِميَ ين  الذ  يرياي  
يَضيي ييو  فييي صييفييوفييهيي  مييجيي مييي حيي ب، 

 وبخاص  في مذبح  نانجين  وغي ها.
ب   اليدراايات ومرياهيدات شيهيوت الي يييا  

لل ذبحي ، ومينيهيا 
شهاتات أتلى بها 
ل عالم جنوت من 
اللوات اليييابيانييي  
الغاني  لليصييين، 
وب ضيهي  نيدميوا 
عييلييى أفيي ييالييهيي  
اإلج امي ، ترريي  
الييى أ  ميي ييظيي  
ضحايا ال يجينرا 
ض    كانوا من ال ر
وااطييييييييييفييييييييييال 
ً ِصيغيار  وع وميا
الس ن، ذليل لييير 
ا  هيييؤال  لييي  
ييييتييي ييياييينيييوا مييين 

اليوحيو    –اله ب من أمام الجنوت اليابانيييين 
الااا ا ال نفليتي  مين عيلياليهيا، بي  انيهي  لي  

قاترين فينيائياً عيليى اليهي ب ”  أصالً “ياونوا 
أو االوتبا  والدفاع عن ذواته ، فت  ااتهدافهي  
وتيي ييت تصييفيييييتييهيي  بييطيي يينييات الييِحيي اب فييي 
صدوره  ورؤواه  وكذلل ب صياص بينيات، 
ياباني  أرطللت عليييهي  ميبياشي ا فيي رؤوايهي  
لتتفج   ونحو صدوره  أيضاً لتيتيفيتيت، بيييني يا 
كا  ال صاص يَنه   على ظيهيور اليهياربييين 
البالغين من الجنسين لينلس  الى أشال  كثييي ا. 
والجدي  بالذك ، أ  اايتيهيداف ااطيفيال كيا  
رغب  وهدف قياتا الجيا الييابيانيي، فضيحيهيا 

( لتتخل  اإلمب طوري  الييابيانييي  ٣التاريخ، )
التوا ي  من جي  صيني قاتم مؤمن بليضيييتيه 
الييوطيينييييي ، ويسييتييطييييي  تييحيي ييي  بييالته ميين 
اات  اره  االاتيطاني، دضاف  الى ابب رو  

( محاولي  تيليلييي  عيدت الي يواطينييين 0هو، )
( ١الصينيين في الصين اليى أتنيى رقي ، و )

ً ييابيانييي  فيارغي   تا ير الصين بالتالي أرضا
ااصيلييييين، وصينياعي    –من أهلها ااصيال  

 تاريخ جديد لها ياو  يابانياً!!!
وج ائ  عسا  اليابا  ل  تلف عينيد حيدوت ميا 
نر ناه دعاله، ب  ذهب الي يسياي  اليييابيانيييو  
وبرهاتا جو  رابي، وهو عضو فيي اليحينب 
النان ، وكا  من ااجانب الي يحياصي يين فيي 

درغام الصينيين عليى مي ياراي  “ ال دين ، الى 
ننا ال يحيارم، تيحيت تيهيدت  السيال ، حيييث 
ج لوا ااوالت يَغتصبو  أمهاته ، وا بيا  اليى 
دغتصاب بناتهن، وكيانيوا يي غي يو  االاي ى 
على م ارا  الجنير مي  اليجيثيث الي يريوهي  
وال يت ، ويرجب و  ال هيبيا  عيليى دغيتيصياب 

 ”.النسا 
” ويايييبيييدييا“في دحدى اللص  التي تورتها 

الدولي  ال حايدا على شباي  االنيتي نيت، وهيي 
قص  عديدا تي ي ض ليوحرييي  بياليغي  ضيد 

ي يفيا    –االطفال وِصغار السن وال جائين  الضر
وال سال ين والذين ل  يستطي وا حيتيى اليدفياع 

ً فيي “”.. عن أنفسه ، اللص  اليتيالييي :  وأيضيا
جند  ياباني دليى  ١٨أحدى ال  ات تو  نحو 

منانل الصيينييييين، وقيتيليوا أحيد االشيخياص، 

ف ك ت نوجته أمامه  وتوا لت دلييهي  بي   ال 
يلتلو أ  شخ  رو ، ولان تي  قيتيليهيا ويليف 
نوجها، وت  احب أحدى السيدات مين تيحيت 
الطاول  ليت  اغتصابها أمام دبنها، واغتيصيبيهيا 
أكيثيي  ميين جيينييد ، وِمين ثيي  تي  طيي يينيهييا فييي 
صدرها، وحاول الجنوت اغتصاب فتاتييين مين 

-٣٠نفر ال ننل، واع ارهن تت او  ما بيين 
، ولان جد ته  وجده  البالغين مين الي ي ي  ٣0
ان  حاوال الدفاع عنهن فت  قتله ا،  ١٠  –  ١0

ورميت جثته ا فيو، جيثي  الينوج ونوجيتيه، 
رجيال  ١وِمن ث  ت  اغتصاب الفتاتين من قِب  

ً تي   وشاب، وب د ذلل ت  قتلهيا طي ينياً، وأيضيا
قَت  أروتها، وأك   الجيا اليييابيانيي ميجينرتيه 
بحم تلل ال ائل  فلت  الطفل  الصيغييي ا وكيا  

 ٠انوات، وطفل  ع  ها  ٠-١ع  ها ما بين 
ايينييوات!، وفييي أحييدى اليي يي ات شيياهييد أحييد 
الييجيينييوت اليييييابييانيييييييين دميي اا حيياميي ، فييحيياول 
اغتصابها فلاومته، فلام هيذا اليجينيد  وطي ين 
بطنها، وأو ج أم ائها وط ن الجنييين!، وفيي 
قص  أو ى، أ  جن الين يابانيين تينيافسيا فيي 
ما بينه  َمن يلت  أا ع من ا و ، فيتي  فيليتي  

شخ ، وت  قطي  رؤايهي  فيلي  إلجي   0٨٨
مسابل  بين الجن اليين!، وحف  الجيا الياباني 
حف ا ل ر ا رالف جيثي  وهيي وينيد، قيييااي  

ميتي  وكيا  ليوضي  اليجيثيث  5×  متي   ١٨٨
الصيني  في ماا  واحيد، وقيد ر والي يؤرويو  
والييبيياحييثييوييين عييدت الضييحييايييا فييي الييحييفيي ا 

، وأيضاً تج ي  اااي ى ومين ثي   ٣0٨٨٨ب
ج له  ي ريو  عيليى أليغيام أرضييي ، وصيب 
الغانولين عليه  ودح اقه  أحيياً ، وَمين بيليى 
حي اً يرلت  عن ط يم الح ب . وتذك  الي يصياتر 
ب نه ت  دح ا، ثلث الي يدييني  بسيبيب اليحي ائيم 
التي أش لها الجيا الياباني، وأحي ، اليجيييا 
الياباني ال باني الحايومييي  اليتيي تي  دنرياؤهيا 
حديثاً، وال ديد من ال نانل الخاص  ل يدنييييين، 
ونهب الجيييا اليفيلي ا  وااغينيييا  فيي وقيت 
واحد، وذلل بسبب عيدم وجيوت قيوى راتعي  
ل  ليات السطو والس ق  لاثي  مين الي ينياطيم 

 ””.الصيني 
د  قص  وتاريخ مذبح  نانيجيييني  الصييينييي  
مؤل  جداً الى حد الغثيا ، وأحياناً تتصور أنيه 
ال ي ان لبر  ف   أف ال كهذه، لياينيهيا حيدثيت 
بوحري  بالغ ، وهو ما يدف نا لت كيد وضي ورا 
ً اييي  مييجييانر  دعييتييذار اليييييابييا  عيينييهييا، وقييفييا
مستلبلي  من أي  جه  في ال الي  تيجياه أوي ى، 
واج  ا  ي يا الناس في مسياواا بياليحيليو، 
والواجبات، واال ين ورمنين، وأما َمن ي يتيد  
عليه  فيجب محاكي يتيه تولييياً، وتينيفيييذ قي ار 

 اللضا  بحله كائناً َمن كا .
*مفف،ر ففنفف، مففروان سففوداح: لفف،رففبفف  وقففيفف،د فف  
ن،ش ف  ففا هفيفلف  الف فرع االردنفا لفارف ف،د 

الدولا لىةف ف فيفيفن واإلنفامفيفيفن والفمفت ف،، 
العر، أصدق،ء ووُحى ،ء  الةيند ونضو ففا 

القس  العر ا إلذان  الةين “ منتدى أصدق،ء 
الةين “ د ومنتدى قراء مجى  “  CRIالدولي 

 فا االردن.” اليوم
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(: تبل  ال دين  مي  0٨٣٠ـ بطاق  ت  يف )
مليييو  نسي ي ،  ٠1٣0دج الي عدت الساا  

وعييدت ايياييا  اليي يينيياطييم الييحييضيي ييي  ميين 
ثاني أكب  مي كين   –. نانجين   055٨٨٨٨

تيجييار  فييي ميينيطييلي  شي ، الصيييين بيي ييد 
شنغها  . وقد صنفت بي نيهيا السيابي ي  فيي 

” اليي ييد  ااقييوى لييلييلييوا الرييامييليي “ تييليييييييي  
والصييياترا عييين ميييايييتيييب اإلحصيييا ات 
الوطني ، واليثيانييي  فيي تيلييييي  الي يد  مي  
دماانات التن ي  ال ستدام  في م ظ  منطل  
تلتا نه  اليانغتسى . ك ا تي  مينيحيهيا ليليب 

انتل  دليى ميوئي  الري ف مين  0٨٨٠عام 
الصين، وواص  موئ  اام  الي يتيحيدا مين 
والل انتلال جائنا مدين  الر ف والوطني  

 الحضاري  .

ك ا ا  نانجين  هيي واحيدا مين الي يواصي  
الييلييدييي يي  ااربيي  ميين الصييييين، وتييحييتييو  
نانجين  على م كناً ثلافياً لجذب ال يثيليفييين 
من ج ي  أنيحيا  اليبيالت. وهينياك ايالالت 
تييانيي  واييونيي ، وتيي ييد نييانييجييييينيي  اليي يياييا  
ال خص  لتج   الر  ا  واللصائد اليتيي 
تذك نيا بي ياضيييهيا اليفياوي غ ويالل ميييني  
وترين ، كانت الي يدييني  الي اي ييي  مي كين 
االمتحا  اإلمب اطور  )قياعي  االميتيحيا  
جيانغنا ( لل نطل  جييانيغينيا ، ليييتيصي ف 
ميي ا أويي ى كيي يي كيين اافيياييار ولييتييلييارب 

 وجهات نظ  مختلف  .
اليوم، اصبحت نانجين  ال  كين اليتيليليييد  
الييثييلييافييي الييطييوييي  والييذ  يييدعيي  بييلييوا 
ال ؤاسات الت لي ي  ال حلي ، ويينيظي  دليى 

وكواحيدا مين ”  مدين  الثلاف “نانجين  باا  
 ال د  ااكث  بهج  لل يا في الصين .

تيسيي ييبيي   ٣١تريي ييتييبيي  مييذبييحيي  نييانييجييييينيي  )
( أحد أفظ  مذاب  الل   الي يري يين ٣٣١١

نتهي، وال رال  التي ل  تح  هي: لي ياذا  ال ر
ارتابها جنوت وضباط وقياتا اليابا ، اليتيي 
قاتلت ضد الصين وايط ت عيليى دجينا  
واا   منها لفيتي ا غييي  قصييي ا، ولي ياذا 
الوك مسلل اليليتي  الي َي يد لي يئيات أليوف 
الساا  غي  ال سلحين اليذيين ال يَي ي فيو  
دطال، النيار وال اليهيجيوم أو اليدفياع عين 

حيتيى، وقيتيليهي  ”  ب الح  بيييضيا “ أنفسه  
يي ييليي  فييي الرييوارع والسيياحييات وفييي  بييالييجر
بيوته  وبب وتا أعصاب ال ب وتا بي يدهيا، 
واالاييتيييييال  عييلييى أمييالكييهيي  وأشيييييا هيي  

 الرخصي !
وكا  فيخيامي  رئييير جي يهيوريي  الصييين 
ً مي   الر بي  شي جين بين ، قد حض  اويا
ب   كبار ال سؤولين ا و ين، الي ي ااي  

في ميدييني  نيانيجيييني ، حياضي ا ميلياطي ي  
جيانغسيو شي قيي الصييين دحيييا  ليذكي ى 

 شهدا  ال ذبح .
ولن ِ  تصوراً واضحاً عن ال ذبيحي  ال بيد 
ميين ااييتيي يي اض مييخييتييلييف اليي يي ييلييومييات 

 والحلائم ال ؤكدا عنها:
ـ اقت ف اليابانيو  مذبحي  نيانيجيييني  حييين 
احت  الجيا الياباني مدين  نانجين ، تيحيت 
قياتا قائد الجيا اليييابيانيي بيواي  الصييين 
ماتسو  يرينا ، وقيائيد اليفي قي  السياتاي  
ناني توشيو، حيييث قيام اليجيييا اليييابيانيي 
ب ذبح  كيبييي ا ليلي يدنييييين والي يسياي يييين 
الصينيين الذين ت كوا أالحتهي  لي يدا ايتي  

أليف  ١٨٨أاابييي . تيجياون عيدت اليليتيليى 
شخ ، في واحدا من أكب  ال يذابي  اليتيي 
شهدها التاريخ الي يالي يي، فيهيي أكيبي  مين  
مذبح  اجن أوشفيتن التي نظ  ها النانييو  
اال ا ، وال يت  تذك  هذه ال ذبح  كغييي هيا 
من مذاب  الح ب ال الي ييي  اليثيانييي ، وهيو 
باعث على الاثي  من عالمات االايتيفيهيام 

 واالاتيا  واالمت اض.
ـ بَل  عدت اللتلى والج حيى مين الي يدنييييين 
وال سا يين والل فت ا ال يدوا  اليييابيانيي 

مييليييييو  شييخيي ،  ١0عييلييى الصييييين 
وتييجيياونت وسييارا الصييييين االقييتييصيياتييي  

 مليار توالر أم ياي. 0٨٨
، دعيتيدت اليييابيا  عيليى ٣٣١٣ــ في عام 

ش يال شي قيي الصييين. ودبيتيدا  مين عيام 
، وا  ت اليابا  حي بيهيا الي يدوانييي  ٣٣١١

دلى شي يال وشي ، وجينيوب الصييين فيي 
ميحياولي  الحيتيالل كي  الصييين واليتيوايي  
لخارجهيا نيحيو اليهينيد واليبيليدا  الي ي بييي  

 واالاالمي  في وا  وغ ب رايا.
: ق رت مصلح  الدول  الصييينييي  0٨٣١ـ 

للسياح  وقف الت او  مي  ايليسيلي  فينيات، 
“APA”  الياباني ، ب د وض ها كيتيابيا فيي

غ ف الننال  ينا  حدوه مذبح  نانجيني . 
، ترياني  ” ال يصيليحي “وقال ال تحده بإا  

 APAلييي ترييونيي ، د  ميي ييارايي  فيينييد، 
الخاطيئي  هيي اايتيفينان صيار، ليليسيييا  
الصينيين، وانيتيهياك ويطييي  ليألويالقيييات 
اااااي  في قطاع السياح . وأضياف، أ  

دت خذت دج ا ات م ني ، حيث ”  ال صلح “ 
طييالييبييت جيي ييييي  الريي كييات واليي يينييابيي  
االلاتي ونييي  عيليى االنيتي نيت اليتيي تيليدم 
ودمات السياح  الخارجي ، بوقف التي ياو  
ميي  هييذا الييفيينييد،، وكييذلييل الييتييوقييف عيين 
ااتخدام ك  ال نتجات السياحي  التيابي ي  ليه 

ل .  والدعاي  ذات الص 

 3التتم  نى  الة    



   3ا لففةفف فف فف    

نييفييذ ”:  اييييياايي  احيي ، واقييتيي  وانييهييب“ ـيي 
الجيا اليييابيانيي الي ي يتيد  عيليى الصييين 

ح ، كي  شيييى  “ اياا  وحري  ش ارها 
 ”.ونهب ك  ال  تلاات وقت  ك  الصينيين

ـ كا  الجيا الياباني يلت  ال دنيين وينيهيب 
الث وات بجنو  في ك  ميايا  يصي  دليييه 
وتو  وانع أوييالقييي، وارتيياييب جيي ائيي  
وحري  ناترا الِ ثال فيي تيارييخ اليبيري يي  
الحديث، واب ب مصائب وطييي ا ليليري يب 

 الصيني.
ـ والل الهجوم االول لليابا  على نانجيييني  
أرح ، ثلث مساكن ال دين ، واغتصبت فيي 

أليف ايييدا  0٨ال  حل  االولى أكثي  مين 
 وفتاا.

: وفلاً للصحاف  الصيينييي ، أقياميت 0٨٣0ـ 
اللوات الياباني  في ذروا احيتيالليهيا ميدييني  

 دغتصابي !” محط  مت  “ 0٨نانجين ، 
يى  ـ كانت رو  محاولي  ليتيسيجييي  ميا يرسي  

ضي ين اليتي اه الي يالي يي ”  نسا  ال ت  “ بـِ 
، مين 0٨٣0لليونيساو، قد ت ت في مياييو 

جانب ميجي يوعيات ميدنييي  مين تول ميثي  
 الصين واليابا  وهولندا وكوريا الجنوبي .

” نسا  ال ت ي “ـ تلد ر أعدات ضحايا ج ي   
بيي ييئييات ا الف ميين اليينييسييا  والييفييتيييييات 
ال  اهليات، مين اليدول وااراضيي اليتيي 
احتلتها اليابا  دبا  الح ب ال ال ي  الثيانييي  

 في رايا.
ـ شي ع اليبي ي  مين اليجينيوت اليييابيانييييين 
بتروي  جسد الفتيات ب د اغيتيصيابيهين، ثي  

 قتلهن.
فيي ميذكي اتيه  McCallumـ ذك  اليلير 

حيياليي   ٣٨٨٨بيي نييه كييا  يييتيي  كيي  يييوم 

دغتصاب، وكانت أي  فتاا تلاوم أو تي في  
 تللى حتفها بال صاص أو الط ن بالح ب .

فيي أحيد “ ـ  ذك  جو  رابي في مذك اته: 
 ٣٨٨جوالتي في ال دين  كنا نجد جثث ك  

مت  تل يبًا، وكانت تيبيدو اليجيثيث مصيابي  
ب صاص  من الخلف، في ميايا  اليظيهي ، 

 أ  أنه ت  قتله  وه  يحاولو  اله ب.
ـ تي و  دحيدى اليليصي  بي   جيني الييين 
يابانيين تنافسا في ا بينه ا َمن ييليتي  أاي ع 

شخ ، وتي  قيطي   0٨٨من ا و ، فلتال 
 رؤاه ، فل  اج  مسابل  بين الجن الين.

ـ حف  الجيا الياباني حفي ا لي يري ا رالف 
 5×  ميتي   ١٨٨جث ، وهو وند، قيييااي  

مت ، وحف  لوض  هذه الجثث الصيني  فيي 
 ماا  واحد.

ـ قد ر ال ؤروو  والباحثو  عدت الضيحياييا 
، باإلضاف  ليتيجي ييي  ٣0٨٨٨في الحف ا بـ 

ااا ى ومن ث  ج له  ي رو  على أليغيام 
ارضي ، وَمن ينجو منه  من االيغيام، ييتي  
صب الاان عليه  ودح اقهي  أحييياً ، ومين 

 بلى حياً يرلت  بالِح اب.
ـ تذك  م ظ  ال صاتر الصيني  واالجنبيي ، 
ب نه ت  دح ا، ثلث ال يدييني  اليتيي أشي يليهيا 

 الجيا الياباني نفسه.
ـ مصي  أه  نيانيجيييني  الي يوجي  ومصييي  

ألف مين ااروا  اليبي ييئي   ١٨٨أكث  من 
ااو ى التي قرتلت على أيد  اليابانيين فيي 
تلل الي يدييني  الصييينييي  وحيدهيا، ميا ناال 
يطللا  ص وات مدويي  مين أجي  دحيليا، 
ال دال  بحله  وبحم قتيليى بيلييي  ميواطينيي 

 الصين في ح ب اليابا  على الصين.
ـ ذك  ميااياتياكيا ميور  ااايتياذ السيابيم 
الياباني في ِعل  اإلي يينيوليوجيييا، بيجيامي ي  

اليبي ي  أتعيى أ  ميذبيحي  “ شينوكا، أ  

نانجين  فب كتها الدول ال نتصي ا ليالنيتيليام 
من اليابا  والل محاك ات طوكيو. ولياين 
الحليل  تاي ين فيي أ  ااتلي  عيليى وقيوع 
”. مذبح  نانجين  كثي ا وال ي ان تحضيهيا

نيياجيييييا ميين مييذبييحيي   ٣٣“ وأضيياف: أ  
نانجين  فضال عن شهوت عييا  مين بيليدا  
الط ف اليثياليث، أتليوا بريهياتاتيهي  ويالل 
ال حاك ات، وهناك أيضا الاثي  من ااتلي  
الخطي ، مث  الوثائم ال ت يليلي  بي يخييي يات 

 ”.الالجئين ومذك ات شهوت ال يا 
” مسيابيلي “ ـ أكدت ماتسوكا الييابيانييي ، أ  

اللت  السيئ  الس    التيي أجي تيهيا اليليوات 
شخ  صينيي بسيييف  ٣٨٨الياباني ، للت  

واحد، ويررايل فيييهيا أفي ات قيوى الييي ييين 
ال تط ف، بَ ن فيه  وني ا الدفاع السابيلي  
تييومييومييي دييينيياتا، ال تييلييبيي  الرييل. فيي ييلييى 
الط يم لالاتيال  على نانيجيييني  فيي عيام 

، أقام ضيابيطيا  ييابيانيييا  ييدعيييا  ٣٣١١
توشياكي موكا  وتسويوشي نوتا، مسابلي  
ل   ف  من اياو  أول َمن اينج  في قت  

شخ  بسيفه. وذك ت مياتسيوكيا أ   ٣٨٨
ال يسيابيلي  ورتت فيي ذليل اليوقيت عيدا “ 

م ات على صفحات صحف يابيانييي ، بي يا 
راياهيي “ و ”  ميايينيييتيريي شييي يبيو “ فيها 

، وب دها تيفياوي  اليجينيدييا  أميام ” شي بو 
عائلتيه ا في اليابا  ب  ليييات اليليتي  اليتيي 

 ”..قاما بارتاابها
والص  اللول: د  عدم االكت اه الي يالي يي 
بالتاريخ الصيني والي ي بيي واليفيليسيطييينيي 
ِحيال ال ذاب  التي اقتر فت بيحيليهي ، يِي ينيي 
عدم االكت اه ب صي ه ، لان مسؤوليييتينيا 
كيياييت يياب وأعييالميييييييين وبيياحييثييييين وايياايي  
ودنسانيييين هيي، أ  نينيلي  هيذه الي ايائي  
االنساني  دلى ااجيال الراب  وال َال  أج ي ، 
وتيييحييي ييييل مرييياعييي ه 
وعليول أبينيائيه إلحيليا، 
الييحييم، ودعيياتتييه الييى 
نصييابييه، لييئييال تييتييايي ر 
اليي ييباييي بييحييم اإلنسييا  

 واالنساني .
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اليييابيانييي  اليتيي تارت   –تر تب  الح ب الصيني  
، الي ي حيلي  ٣٣٠5-٣٣١١رحاها ما بين عامي 

ااكث  تجاهالً في الح ب ال ال ي  الثاني ، حيييث 
اجتاحت اللوات الياباني  الغاني  شي يال الصييين 

، لان اليحي ب الضي وس كيانيت ٣٣١٣في عام 
مييا بييييين قييوات  ٣٣١١انييدليي ييت فييي عييام 

االمب اطوريي  اليييابيانييي  وحي كي  الريييوعييييين 
الصينيين وحنب الاومينتاغ، الذين تهياتنيوا مين 
أج  مواجه  ال دو الياباني ال رت ك، الذ  كيا  
هدفه احتالل ال يالي  وبضي ينيه الصييين، تيطيلي ياً 
الاتغالل موارتها الضخ   وثي واتيهيا اليهيائيلي  
وارضها النراعي  الخصب ، وقد تذرعت اليابا  
ستغل  حال  الض ف  بالاثي  من الحجج الواهي  مر
واالنلسام والتخلف التي ت يرهيا الصييين رنيذاك، 
ا  اليييثيييورات والييي يييجييياعيييات واليييحييي وب  جييي  
ال ست  ا، ونات اليوضي  ايور اليحي ب االهيلييي  
اللائ   ما بين الريوعيين وحينب اليايومييينيتياغ، 
سياعيداً ليليجيار  ً مر فاانت ك  تلل ااايبياب ايبيبيا
الياباني لالنلضاض بيايامي  قيواه عيليى الصييين 

 والصينيين .
ارتاب الجيا الياباني في الصين ج ائ  كيبييي ا 

، أ : ’” اليفيظيائي  اليثياله“ وكثي ا منها ايااي  
)الح ، الرام  واللت  الرام  والنهب الرام (، 

ميليييو   ١5وأتت هذه السياا  الى قت  أكث  من 
ميواطيين صييييينيي، وجيي   والييتييسيبييب بييإعيياقييات 
جسدي  ل اليين او ى، وتر يد وننو  أكث  من 

 مليو  صيني.٣٨٨
في الط يم الى نانجين  عاص   الصين حيينيهيا، 
ارتاب الجيا الياباني أول ج ائ ه حييث كيانيوا 

 يح قو  ك  ق ي  يصاتفونها،
، ٣٣١١تيس بي   ٣١وبسلوط مدين  نانجين  في 

ارتاب الجيا الياباني وعلى مدى ايتي  اايابييي  
الى شه ين، أفظ  الج ائ  حيث قيتي  أكيثي  مين 

ألف مواطن صيني بدم بارت، ما بين ميدنيي ١٨٨
أليف 0٨وعسا  ، واغتصب أف ات هذا الجيا 

ام أا، وي تب  الر ب الصيني ا  هذه الي يذبيحي  
هي من أفظ  ج ائ  الجيا الياباني الغيان  فيي 

 الح ب ال ال ي  الثاني .
وافيليت اليدورا السيابي ي   0٨٣٠فب اي   0١في 

لل جلر الوطنيي اليثيانيي عري  لينيواب الري يب 
الصيني، على ق ار تحدييد ييوم وطينيي إلحيييا  
ذك ى ضحايا مذبح  نانجيني ، وتي  تيحيدييد ييوم 

تيس ب  من ك  عام، وكا  هذا الل ار ق اراً  ٣١

غيييييي  مسييبيييو، فيييي 
تاريخ الصييين بي غي  
أنيه قيد جيا  ميتي ويي اً 
الى حيد ميا، اليى أنيه 
يييينييينع اليييى حيييفييي  
الييتيياريييخ واالاييتييفيياتا 
من ترواه، من اجي  
مستلبي  ييني ي  أبينياؤه 
بييييالسييييالم واالمييييا  

 واالاتل ار.
وبيي يينييااييبيي  الييذكيي ى 
الييثيي ييانييييين ليي ييذبييحيي  
نانجين  التي صياتفيت 

كيييانيييو  ااول   ٣١
تيسيييييييييييي ييييييييييييبيييييييييييي  

م، 0٨٣١اليييييحييييياليييييي
أحيت الصين هذه ال نااب  التي حض ها النعيي  
الصيني شي جين بيييني ، وشيخيصيييات صييينييي  

كيبييي  ”  ييو تريني  شيني “ كبي ا. وفي كل ته قال 
د  عيليى “ ال سترارين السياايييين الصييينييييين، 

ش بي الصين واليابا  تلدي  السالم الذ  تيحيليم 
 ”.برم اانفر
الح ب م را، ت ا ن الناس من تراي  “ وقال يو: 

وتيابي ، ”.  فه  أفض  أكيثي  مين أ  شيي  روي 
لتجنب تا ار ال  ااا التاريخي ، يتوجب علييينيا “ 

بذل الجهوت برياي  ميتيواصي  مين أجي  درايا  
، و ” أار السالم الدائ  واابد  للبر ي  ج  يا 

يييليينم عييلييى الصييييين واليييييابييا  أ  تضيي ييا فييي “ 
اعتباره ا ال صال  الجوه ي  لر بيه ا وتيليديي  

عيليى الي يالي  “ ، بين ا ” داهامات للسالم اإلنساني
أ  ي    م ا للحفاظ على الينيظيام اليدوليي وفيي 
الللب منه أهداف ومبات  ميثا، اام  الي يتيحيدا، 
وبغ  النظ  عن م حل  التن ي  اليتيي وصيليت 
دليها، لن تس ى الصين أبدا للسيط ا أو اليتيواي  
ولن تذيم أي  تول  أو ى م ارا عانت منها مين 

 ”.قب 
 وجا  في بلي  كل ته ال ه   ما هو تالياً: 
أ  الصين ت يد ال    م  ال ال  مين اجي  بينيا   

مجت   ال ستلب  ال رت ك للبر ي ، وايتيواصي  
ح اي  السالم الي يالي يي واإلايهيام فيي اليتيني ييي  
ال ال ي  وتع  النظام الدولي، كي يا وأ  الصييين 
تج   حفال تذكاريا لضحايا مذبح  نانجيني  مين 
ال واطنين الذين قتلوا على يد الغناا اليييابيانييييين 
واابطال الوطنيين الذين ضيحيوا بيحييياتيهي  مين 
أجيي  االنييتييصييار وكييذلييل الييجيينييوت وااصييدقييا  

 الدوليين الذين انض وا للصينيين في ح به .
د  الهدف من االحيتيفيال بياليذكي ى هيو دظيهيار 
موقف الر ب الصيني الثابت في اليحيفياظ عيليى 
السالم ومط يحيهي  الي فييي  ليليتيني ييي  السيلي ييي . 
والريي ييب الصييييينييي ايييييذكيي  تائيي ييا اليي ييسيياعييدا 
اإلنساني  التي قدميهيا ااصيدقيا  ااجيانيب ميثي  
رج  ااع ال اال انيي جيو  رابيي وبي نيهيارت 
ارب ايندب ج من الدن ارك واليلير اامي ييايي 
جو  ماجي الذ  تحدى ع ليات اللت  اليوحرييي  
للغناا اليابانيييين وحي يى الي يدنييييين الصييينييييين 

 واج  ااع ال الوحري .
من ناحيتها قالت وكيالي  انيبيا  الصييين اليجيدييدا
)شينخوا(، ا  ال ئير الصيني شيي جييين بيييني  
التلى ب د الحف  بناجين من ال ذبحي  وقيال ليهي : 

الدروس التي نت ل ها من ال اضي يي ياينيهيا أ  “ 
 ’’ت شدنا في ال ستلب  

وفييي مييجييال مييجيياور، فييفييي دطييار ايييييااييتييهييا 
حسين مي ياميلي  “ الخارجي  تت سل الصين ب بيدأ 

وتيتيخيذ ”  الدول الي يجياورا بياعيتيبيارهيا شي ييايا
” حسيين الييجييوار وتييهييدئيي  ودغيينييا  الييحييوار“ 

السلي  ” كالسياا  الخارجي  م  الدول ال جاورا و
ً لسييياايتيهيا ”  واامن والت او  واالنتهيار هيدفيا

 ايا، وتنر  في تحفين عالقات حسين اليجيوار 
 والت او  االقلي ي.

ومن هذا ال نطلم لسياا  الصيين مي  جييي انيهيا 
ومنيهيا اليييابيا ، وعيليى هياميا قي ي  الي ينيتيدى 
االقتصات  لدول اايا وال يحييي  اليهيات )ابيل(، 
في مدين  تانان  الفيتنامي ، فيي تري يين اليثيانيي  
نوف ب  ال اضي، التلى النعي  الصيني شي جين 
بين  م  رئير ونرا  اليابا  شيننو ربي، حيييث 
اعتب  هذا اليليليا  بيدايي  جيدييدا ليلي يالقيات بييين 

 البلدين.
وفي بيا  مه  للصين عن االجت اع، نللته وكالي  

د  “ )شينخوا( على لسا  ال ئير الصيني قوله: 
ستل ا في صال  كال الجانبيين، ود   ال القات ال ر
عليها بذل ك  ما في وا ها ل يواصيلي  تيحيسييين 

ا  على البلدين “ وأضاف شي ” ال القات بينه ا.
اتخاذ ويطيوات بين يا ا حيتيى ييتي ياينيا مين اتارا 
الخالفات الحالي  بينه ا واحيتيوائيهيا عيليى نيحيو 

 “.مالئ 
الصين ومن على أعلى ال ينيابي  بيليسيا  قيائيدهيا 

ت لن ب   ايااتها ال ييي  بيغي  الينيظي  ”  شي“ 
ع ن حاربيهيا وقيت ي  شي يبيهيا الي يسيالي  اهيداف 
اات  اري  وتوا ي ، ش يط  الت يسيل بيالي يدالي  
واالوييال،، واالحييتيياييام لييليي ييليي  واليي يينييطييم فييي 
اليي ييالقييات الييدولييييي ، ونيينع فييتييييي  الييحيي وب 
والي يواجييهيات والينييناعيات، وفييي هييذا الييتيوجييه 
ل     ت ييد عال ي طاغ  للصييين مين جي ياهييي  
ين الصين ونعييي يهيا  وش وب ال ال  قاطب ، م ن 

وش بها الصديم با  َمن ايليطيوا ”  شي“ ال ظي  
ً عين تي ابيهيا  ص عى اللضي  التح ريي ، تفياعيا
يبي حي  ال تينيسيى وال  ً مر الطهور الذ  شهد رالميا
تر حى، ونحن نتضامن م ها ك  التضامن لت الج 
ج احها التاريخي  الابي ا بي يبيضي يهيا اليحياييي ، 
يها بحسن ال نا  بضحاياها، ومتي ينييين أال   ون ن 
ينتهي ا  ينيتيجي  والي ر ت ى في حياتها اليحيالييي  الي ر
ً ال  والسل ي  شيئاً من ح وب ال اضي، ب  تليد ميا
يتوقف واالماً ال يَنلط ، وميا ميذابي  الي ياضيي 
اوى تروٌس ل سيتيليبي  يري شيد الصييين وشي يب 
الصين وش وبنا ال  بي  وأم  ال ال  قاطب  لَسيبيِ  
طـر ، السالم وااما  التي وال أحسن مينيهيا وال 

 أطيب أبداً.
 

*ل،رع  منا متخفةف   ف،لفقفضف، ف، الةفيفنفيف د 
وممفلفه ر فيف  االرف ف،د الفدولفا لفىفةف ف فيفيفن 
واإلناميين والمت ،، العر، أصفدقف،ء وُحفىف ف،ء 
الةين فا اليمند ور ي  منتفدى قفراء مفجفىف  

ففا الفيفمفند ور فيف  مفنفتفدى ”  الةين اليوم“ 
مسففتففمففعففا الففقففسفف  الففعففر ففا إلذانفف  الةففيففن 

ومففنففتففدى أصففدقفف،ء مففجففىففتففلفف،   CRIالففدولففيفف 
 ف،لفيفمفند ور فيف  نف،دي ”  مراف ء الةفداقف “ 

مشففف،هفففدي الفففقفففسففف  الفففعفففر فففا لفففىففف فففضففف، فففيففف  
 فا اليمن. CCTVالةيني 



    2 2ا لففةفف فف فف    

ال فيم ال ظي  شي جين بين  ااميين الي يام 
لييلييحيينب الريييييوعييي الصييييينييي ورئييييير 

 ج هوري  الصين ال ظي  
 تحي  طيب  واحت اماً وتلدي اً 

يؤوي اً اليذكي ى االييي ي  الـي  ٠٨فلد َحل ت مر
لي ييذبيحيي  نيانييجيييينيي  اليبييريي ي ، الييتيي ذهييب 
ضييحيييييتييهييا مييئييات ا الف ميين الرييهييدا  
الصينيين، الذين قتلوا غدراً فيي ظيهي وهي  
بال صاص، وتفجي  أجسياتهي  أو قيبي هي  
أحياً ، أو ذبحوا بياليحي اب و السياياكييين، 
بحن ِرقابه  وتلطي  صدوره  وأطي افيهي ، 
ليي ييجيي ت أ  يييلييهييو جيييييا االمييبيي طييورييي  
الياباني  به  )!(، وهو الجيا الذ  واصي  
عر ياته االحتاللي  في غنو الصين باللت  
والييتيي وييي ، ومييحيياوليي  االاييتيييييال  عييليييييهييا 
بالاام ، ومن واللهيا اليتيطيلي  ليالنيطيال، 

 نحو أايا وغي  رايا للسيط ا عليها.
ليلييد قيي أت اليياييثييييي  اليياييثييييي  عيين مييذبييحيي  
نانجين ، وقد هالني ميا ارتيايب فيييهيا مين 
فظائ  وتلتي  لل نل من الصينيين، وكيفييي  
لهو اليييابيانييييين بي روا  اليبيري  وكي نينيهي  
حيوانات، وحيتيى اليحيييوانيات يي أف بيهيا 
االنسيا  وييي يطيف عيلييييهيا، بييييني يا جييييا 
االحتالل الياباني ل  ي أف بالبر ، وك نيهي  
من فصييلي  غييي  أرضييي . لي ي ي   دنيهيا 
ً ليهيا فيي  تطبيلات يابيانييي  ال نيجيد وصيفيا
قوامير اللغ ، دذ دحت ف فيهيا اليييابيانيييو  

 تف يالت أكث  وحري  إلباتا البر .
للد َعايرينيا فيي اليجينائي  َمي ينيى وحرييي  
االايتيي يي ييار، فييليد احييتييلييت في نسييا تيي ابيينييا 
الوطينيي ليفيتي ا طيوييلي ، وقيتيليت ميليييونياً 
ونصف ال ليو  مواطن جنائ  ، لي يجي ت 
مطالبته  باالاتلالل واليحي يي  والياي امي ، 
وع يليت عيليى تيجيارب ذريي  فيي بيالتنيا 

يى  سي   ، ” داي ائييي “ بالت او  م  الايا  ال ر

لدراا  رثار اإلش اع على شي يبينيا وبيالتنيا 
)!(، تو  أ  ييي بييهييوا بييالييبييريي  وحييييياتييهيي  

 ومستلب  ابنائه  وش ب الجنائ .
وب غ  أ  الجنائ  والصين ب يييدتييين عين 
ب ضه ا ب ضاً جغ افياً، وتل  تولتييينيا فيي 
قارتين مختلفتين، دال أنيهي يا ميتيضيامينيتييين 
كدولتين في قضي  تف ي  دنسيانييي  االنسيا  
ونفاذ اللوانين التي تحت مه وتجي  ميايانيتيه 
في التاريخ والحياا، فبيدو  هيذه اليليوانييين 
التي ت ن  قتي  االنسيا  وايحيليه، ييتيحيول 
ال ال  الى منرع  م وع  لتجارب الي يوت 
على االنسا  وتدمي  البرينيييا ، دال أ  بيليداً 
كالصين، ت أاونه فخامتياي  أييهيا الي فيييم 
اليي يينييين شييي جييييين بييييينيي ، ذا، ميي ارا 
ً كييوطيينييي  االاييتيي يي ييار اإلحيياللييي، تيي ييامييا
ات  جهوتك  وذاتياي  وكي   الجنائ ، قد ك  
موارت وقدرات الصين إلنيلياذ الي يالي  مين 
ب اثين الري  والري يي ، واجي  أ  يَيني ي  
االنسا  با  مباهج هيذه اليحييياا الي يليداي  
ض ن مج وع  بر ي  متناغ   ومتالحي ي  

 على الخي  وبه.
 –د  لينيا بيفيخيياميتيايي  الي يظيييي  وبييبيالتكي  

ج هوري  الصين الر بي ، نب اااً يرحيتيذى، 
س ويرييفيياَويي  بييه عييلييى نييطييا،  وِمييثيياالً يرييدر 
الَ   ورا وما بين أوااط مختلف قومياتيهيا 

، ” شي“ وش وبها وأم ها. ف نت  أيها ال فيم 
تستطي و  وقف اإلج ام في ال َال ، وتحي  
ال دوا ، وميني  تيحيطييي  كي امي  االنسيا  
ودفلار الفل ا  وكسي   الللوب وال ت يبييين 
وال هضوم حلوقه ، وال  ي  لصيالي  رفي  
ً ليتي رييخ  قدره  عالياً، وج   االنسا  كاتبيا
بر   مين نيوع جيدييد: ايلي يي دنيتياجيي، 
وصاحب رلييي  نياجي ي  وفياعيلي  ليتيبياتلييي  
ال  يارف وعي يليييات اليايسيب الي يريتي ك 
والج اعي، وفي ابي  قياتا ال ال  بيجيهيوت 

 الا  اج  الا .
ه كتابي هذا دليا  فخام  اامين  دنني دذ أوج 
ال ام وال ئييير اافيخي ، شيي جييين بيييني  
ال ظي ، أتحده بإا ي وأنا أرمث   مج يوعي  
لالتحات الدولي للصيحيفييييين واإلعيالمييييين 
يليفيا  الصييين  والات اب ال  ب أصدقيا  وحر
في والي  ورقيلي  بياليجينائي ، وهيو دتيحيات 
تولي ت  فونه وتتاب و  فخامتا  أنريطيتيه 
الصيني  الابي ا في عالي ينيا، لينيري  فياي ا 
التحالف م  الصين وتف يلها واق اً مي ياشياً، 
مينيه االرتييليا  بياإلعيي اب عين اليي يرياعيي  
ا  البر ي  ال ام  وال ال ي  لي يبياتى  اارويو 
وال ساواا التيي تينيات  بيهيا الصييين اليتيي 
تلوتو  فخامتياي  تفيتيهيا اليى بي  ااميا ، 
فنـتـناتى للصداق  واليتيحياليف مي  الصييين 
ا  بالتك  هي م ااتنيا وفيجي نيا وبينو، 

ومول ِدَا الدفى  فينا، فنفياوي  بيهيا   –ش سنا 
أي  ا فخار، ال اي  ا فيي وقيت نرياهيد فيييه 
تسارعاً عن نظي ه في نجاحات ميبياترتياي  
ؤيَدا تولياً وال وايومي   الاب ى والاوني  ال ر

، اليتيي نيتي ينيى ليهيا ” الحنام والط يم“ ِب 
نجاحاً عظي اً على مدى البيصي  اارضيي 
ولتص  الى الجنائ  بيلياطي اتياي  اااي ع 

 من الصوت.
دا حوا لي فخامتا  ووتاماً، أ  أتلدم اليا  
بيي صييد، مريياعيي  اليي ييواايياا والييتييضيياميين 
برهدا  مذبح  نيانيجيييني  الي ي وعي ، اليتيي 
غدر بها جيا االحيتيالل اليييابيانيي، ومين 
واللا  أهد  عنائي لر بياي  ونيواب هيذا 
الر ب في هيييئيتياي  اليتيري يي ييي  الي يليييا، 
ولج ي  ال سؤولين الحنبيين والحاومييييين 
والر بيين، ال اميلييين عيليى ويدمي  شي يب 
الصين ال ظي  وش وب ال ال ، بصداق  قي  
نظي ها في عال نا بدول ال ال  الحاليي، بي  

 وفي عوال  اامر الحديث والب يد.
 ـ تحيا صين شي جين بين !

 ـ ال ح   والخلوت لرهدا  مذبح  نانجين !
 –ـ تحيا الصداقي  واليتيحياليف اليجينائي   

 الصيني! –الصيني و ال  بي 
 

*نبد الق،در خفىفيفه: خفر فع  ف،مفعفا مفن 
االر ،د السوفييتاد وصد ق قد   لىةفيفند 
ور ففيفف  مففجففمففونفف  لففارفف فف،د الففدولففا 
لىة  يين واإلنامييفن والفمفت ف،، الفعفر، 
أصدق،ء وُحى ،ء الةين ففا وال ف  ورقفىف  

ن،صم  الجنفو، الشفرقفا الفجفزا فريد   –
ومنس  ور ي  را    اصدقف،ء الةفيفن 
 ،لجزا ر؛ ور ي  نوادي أصدقف،ء الفقفسف  

 CRIالففعففر ففا إلذانفف  الةففيففن الففدولففيفف 
د ور ي  المنفتفدى ” الةين اليوم“ ومجى  

الجزا ري لمش،هدي وُمف فبفا الف فضف، فيف  
 الةيني  الن،طق   ،لعر ي  وغيره،.
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فييي واحييدا ميين أعييداتهييا، كييتييبييت مييجييليي  
بالليغي  الي ي بييي ، أ  عيدت ”  الصين اليوم“ 

اللتلى من ال دنيين وال سا يين الصيينييييين 
والل فت ا ال دوا  اليابانيي ااوييي  عيليى 

ميليييو  دنسيا ،  ١0الصين، بل  أكث  مين 
)وفا، عدت الج حى هيذا الي قي  بيايثييي (، 
وتييجيياونت وسييارا الصييييين االقييتييصيياتييي  

ا  ذلل   مليار توالر أم ياي. 0٨٨ج  
وفي عدوا  وح ب اليابا  اإلمبي اطيوريي  

، ٣٣١٣على الصين والذ  بدأ مي  الي يام 
واات   حتى نهاي  الح ب ال ال ي  الثاني ، 

، مارس جيريهيا أبري  أشيايال ٣٣٠5ان  
وأنواع الفظاعات والليسيوا، وقيد اعيتي ف 
بصييحيي  هييذه اليي يي ييلييومييات أفيي ات الييجيييييا 
الياباني نفسه واليتيارييخ الي يالي يي، بيييني يا 
بسَّطت طوكيو من وحرييي  هيذه اليجي ائي  
وها هي تتناااها، اعتلاتاً منها أ  ال ال  قيد 

 يَطو  صفحتها اللااي  الى اابد!
ارتابت الييابيا  ابيتيداً  مين نيهيايي  اليلي   
التاا  عر  ودلى أواا  الل   ال ري يين، 
جيي ائيي  عييدوانييييي ، فييلييد نييهييبييت ااحييجييار 
الا ي   وال  ات  الث ين  من الصين، وب د 

، ٣٣٨5الييحيي ب بييييين اليييييابييا  وروايييييا 
احتلت اليابا  مناطم صيني  مث  ليييوشيو  
وتاليا ، وااوي ا يوجد فيها ت كين بر   

ليي ، وفيي عيام  ، اعيتيدت ٣٣١٣رواي مر
اليابا  على ش ال ش قي الصيين. وابيتيدا  

اندف ت اليليوات اليييابيانييي   ٣٣١١من عام 
بغنارا عدتي  فيي عري يم الصييين، ليييليتي  
جيرها ال دنيين وينهب الث وات بجنو  في 

 ك  ماا  يص  دليه.
ومن أفظ  ال جانر كانت مجنرا نانجييني  

(، التي عاست وحري  ٣٣١١تيس ب  ٣١) 
الييجيييييا اإلمييبيي اطييور  ومييدى وضيياعيي  

الت لي ات التي صدرت دليه بإفنا  ال دنييين 
وال سا يين الصينيين جسدياً، ووينيم كي  
ذ  نفر حي  ، وكانت هذه ال يجيانر أيضياً 

اليليارا ”  لتنظيف“ ذات أهداف ب يدا ال دى 
ا ايوي  من ش قها الى واطهيا، وبي يدهيا 

، وليتيايو  ” ا وي يين!“ الى غ بيهيا، مين 
 ِحا اً على  اليابا  تر ب ً وَعسا اً وبر اً!

ال ل يي الريهييي  ”  ال   ف “ وبرهاتا موق  
الذ  أمياط اليليثيام عين حيليائيم اليحي وب 
الياباني  على الصين وأاباب الج ائ  اليتيي 

كانيت “ نظ تها طوكيو بحم الصينيين، فلد 
الح ب )الياباني  ضد الصين  مالحظتيي(، 
نتيج  ل لوت طويل  من السياا  اإلمب ياليي  
الياباني ، التي هدفت دلى الهي ن  السيييااييي  
واليي ييسييايي ييي  عييلييى الصييييين، وتيي مييييين 
احتياطيات ال وات الخام اليهيائيلي  والي يوارت 
االقييتييصيياتييي  ااويي ى، ويياصيي  الييغييذا  
وال َ ال . وفي الوقت نفسه، ال د ال تصاعد 
للوطني  الصينيي  وتيلي يي  الي يصييي  كيا  

 ب ثاب  ش ارا لبد  الح ب.
 https:  www.marefa.org)اليي يي جيي : 

 الح ب_الصيني _الياباني _الثاني (.
ومن الَ ذاب  التي نظ هيا اليييابيانيييو  ضيد 
الصين في الصين، اليتيالييي ، عيليى ايبييي  

 الِ ثال:

نوف بي   0٣ـ مذبح  ليويرو : ارتابت في 
، بيي ييد احييتييالل الييجيييييا اليييييابييانييي ٣٠٣٠

ليويرو ، وب وافل  من قائد الفيليم اليثيانيي 
وقياتا قائد الف ق  ااولى للجيا اليييابيانيي، 
نفذ اليجيييا اليييابيانيي ميذبيحي  ليلي يدنييييين 
الصيينييييين اايتي ي ت أربي ي  أييام، قيتيليوا 

أليف صييينيي فيلي !  0٨واللها أكث  مين 
 الياباني،

مياييو  ٣٣-١ـ مذبح  جينا : اات  ت من 
، قت  الجيا الياباني اليذ  اعيتيدى ٣٣0٠

على ملاط   شاندون  الصيني  م ا ثيانييي ، 
الدبلومااييييين والي يسياي يييين والي يدنييييين 
الصينيين بجنو . وترييي  تيحيليييليات في ع 
جينا  لج  ي  الصليب ااح   الدولي ، أ  

، 0٣0١عدت اللتلى في هذه ال يذبيحي  بيلي  
، ووصييلييت وسييارا ٣١٨٨والييجيي حييى 
 مليو  يوا . 0٣ر5١ال  تلاات 

ايبيتي يبي   ٣0ـ مذبح  بين  تين  شيا :فيي 
، ومين أجي  االنيتيليام مين اليجيييا ٣٣١0

الصيني ال لاوم للي يدوا  اليييابيانيي، شي ع 
الجيا الياباني ب ذبح  ج اعي  ليلي يدنييييين 
في ق ي  بينغدينغرا ، قت  فيهيا أكيثي  مين 

 صيني. للجيا الياباني ١٨٨٨
بيياإلضييافيي  الييى ذلييل، شييايي  اليييييابييانيييييو  

نسيا  اليتي فيييه ليليجيييا “ مج وعات مين 
لييليياتتييهيي  ”  نسييا  اليي ييتيي يي “ ، أو ” اليييييابييانييي

وجنوتهي ، أثينيا  حي بيه الي يدوانييي  عيليى 
مختليف اليدول ا ايييويي  ومينيهيا الصييين 

ي بـ دتارا التي فيييه ” وروايا، ف قاموا ما ار  
، الاتيخيدام ميئيات ا الف مين ” ال سا ي 

ً “ نسا  وفتيات الدول ا ايوي   أو ”  دجبارييا
بالخداع، لي  لن كنسيا  تي فيييه ليلي يسياي ، 
وليلوم أف ات الجيا اليابانيي بياالغيتيصياب 
ً وبيجي ائي   ع دميبي طيورييا ري   الج اعي ال ر

بيغييي  “ اللت  الفظي   للنسا  ب د تصنيفهين 
”! اللاترات على ودمي  اليليوات اليييابيانييي 

 للجيا الياباني،
ً جي ثيومييي   ك ا شن  الجيا الياباني ح وبيا
وكي يائي  عيليى الصييينييييين والي وس فيي 
ش قي روايا )الر ، ااقصى الي وايي(، 
وحاولوا احتالل ايبي ييا بي كي يليهيا بي يدميا 

( ٣٣٨5-٣٣٨٠احتلت اليابا  في حي ب )
ينر الي واييي  فيي ميحياولي   عدتاً مين اليجر
إلغال، ال نافذ البح ي  ل وايييا ووينيليهيا، 
والييتيي يياو  ميي  تول أرويي ى ذات تيياريييخ 
َميفييضييو  فييي مسييار الييهييييي ينيي  االايييييوييي  
والدولي ، وهو نفر التاتيل الحي بيي اليذ  

 ات ب ته اليابا  ضد الصين، ول  .
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اليييييابييا  اإلمييبيي اطييورييي  قييامييت عسييايي ييياً 
ووالل الح ب ال ال ي  الثانيي  بي يد ايايل 
حديدي  عبي  ايييبييي ييا، مين شي قيهيا دليى 
ميينيياطييم بيي يييييدا عيين حييدوتهييا ميي  وايي  
روايا، وقد أراتت طوكيو بيهيذا أ  تيبيلي  
هذه السال غ ب روايييا، ليتيسيهييي  نيلي  
النيفي  الي وايي الي يسي و، دليى اليييابيا ، 
ولرحن ال سياي  االايتي ي ياريييين بسي عي  
بييالييلييطييارات دلييى غيي ب روايييييا ورايييييا!. 
ياشي   وبهذا، وصولها الى دغال، فيتيحي  كي  

الناني  والفاشي  االلي يانييي  ”  تول ال حور“ 
وااليطالي ، لض ا  اليهييي يني  عيليى رايييا، 

وبض نها ال ال  ال ي بيي ا ايييو ، وتول 
جيينييوب الييلييارا وواييطييهييا.. ولييهييذا أيضيياً 
وبالذات نظ   ال سا  اليابانيو  رنذاك عيدتاً 
من الج ائ ، التي كانت على شا  َميجيانر 
في البلدا  التي احيتيليوهيا، ومينيهيا روايييا 
الحليف  للصين، فليد كيانيت روايييا وقيتيهيا 
جن اً من اتحات الج هورييات االشيتي اكييي  

 السوفييتي .
اليابا  كانت على الدوام، وهي ا   أيضياً 
ك ا اعتلد، مه وم  برا  واص بيالينينعي  
الييتييوايي ييييي  فييي ااراضييي اليي وايييييي  
والصيني ، وميحياولي  تيليلييي  حيجي  هيذه 

ااراضييي، انييهييا الييدوليي  الييوحيييييدا فييي 
اليتيي كيانيت ”  الجنائي  –الدول “مج وع  

وال تنال تتطل  الى ووض ح ب أو نيناع 
ً مين  دقلي يي مي  روايييا والصييين، هي بيا
وض ها اإلقلي ي الجيوبوليتياي ال حصيور 
والس ي ، ولهذا تاي  طوكيو لا  من بياين 
ً بي نيهيا تول  نافيا وموااو الته  تلو الته  جر
احتاللي ، وبهذا تحاول اليابيا  ميا واي يهيا 

د  “ الجهد الى تطبيم ال يثي  اليذ  يَيليول: 
أفض  شيئ لدف  الته  عن الذات، هو ات ِهام 

 ”!ا و ين بها
ؤكدا عن مسؤولي  الييابيا   وإلب ات الت ه  ال ر
عيين الييحيي وب االاييتيي يي ييارييي  واليي ييجييانر 
الج اعي  من والل تيوجيهياتيهيا السيييااييي  
الهابط ، ترجت طوكيو على اتهام الصييين 

وروايا بنسج مخططات ح بيي  ال وجيوت 
لها في الواق ، ولهذا ن اها تدف  ب حيليليييهيا 
السياايين واإلعالميين لاي  الته  للصيين، 

تي يس يل ”  ويوا )“ على شاكل  ات عيائيهيا بـِي 
ب بيدأ عيدم اليتيدوي  فيي الريؤو  ”  الصين

الداولي  للدول ذات السياتا(، ك ا جيا  فيي 
ملاالت السيدا يورييايو كيوييايي، نعييي ي  
ال ر َاَرض  في الب ل ا  اليابانيي، فيي عيام 

.. لاننا، وال ال  كله، نيدرك أهيداف 0٨٣٠
اليييابييا  مين هيذه الييهيجي ييات واليفييبي كييات 
ً وشي عييياً  اإلعالمي  التي ال اينيد قيانيونيييا
وأوالقياً لها، وهو نفر ااالوب الصيهيييو 

دا ائيلي واام ياي تجاه اللضايا ال  بييي  
 وفي ملدمتها اللضي  الفلسطيني .

والذ  يدعو لل ثا  لليابا ، هو أم  طوكيو 
يحياي “ ب دم قدرتها على تلفيم  ، ” الاذب ال ر

فايف ي ان ا  يرلت  من الصينيين أكث  من 
نصف َمن قتلوا من اارم ييين مين شي يوب 
ال ال  وجيوشه في كي  اليحي ب الي يالي ييي  
الثاني ، وأ  ياو  قيتيليى اليييابيا  فيي تيليل 
الح ب أق  من اللتلى الصييينييييين بيايثييي ، 
وم  ذلل تاو  الصين باتعا ات ييابيانييي ، 

، فيي عيام ” هي الباتئ  بح ب ضد اليابا “ 
، ووالل الح ب الي يالي ييي  اليثيانييي  ٣٣١٣
التي قاتتيهيا اليييابيا  أيضياً  ٣٣٠5-٣٣١٣

بجيو  ج ارا ودباتات ج اعييي  ليليصييين 
الفلي ا، والتي كانت تت  ض الى اات  يار 
ييييليييييييه اايييتييي ييي يييار 

 ارضها وش بها!
ييييياقييات  وفييي هييذه الس 
والييحيياالت، ال نييجييد 
غضيياضيي  بييغيي ابيي  
بتنظي  طوكيو دباتات 
يي ييليي  لريي ييوب  بييالييجر
جييارا لييهييا، ميينييهييا 
الصين، على شياكيلي  
نييانييجييييينيي  الصييييينييييي ، 
وغي ها من الي يذابي  
التي يَندى لهيا جيبييين 
كيي  دنسييا ، بيي  أنيينييا 
نفه  اليوم ل اذا ت تني  
اليابا  عن االعت اف 
بجي ائي يهيا وليو بي يد 
أقيي  ميين قيي   ميين 
الييينميييين، ذلييييل أ  
االعت اف ايَج  اليى 
كرف ال نيد وال نيد 
ميين جيي ائيي  اليييييابييا  
بحم الصين ورواييا 
والييبييريي ييي  ا ميينيي ، 
فالتنات  ال ال ي دليى 
دعييالنييهييا بييالييتييالييي: 

ااوط  على االم الي يالي  وأمينيه   –الدول  
 واياتته على نفسه..

 
* # ىين،_نيدوغين،: ل،رب  ور يس  ر فر فر 

د ور فيفسف  ” المى فق_الفروسفا“#  ر د  
ال رع االردنا لإلر ،د الدولا لىة ف فيفيفن 
واإلنفامففيفيففن والففمفت فف،، الففعفر، أصفدقفف،ء 
وُحى ،ء الةيفند ونف، فع ر فيف  #را ف ف  
القىميين ا لمترونفيف  ُمف فبفا # فورفيفن و 

 #روسي   لاردن والع،ل  العر ا.
*المرا  : مة،در دولي د  ف،إلألف،فف  الف  
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كا  االعيتيدا  اليييابيانيي عيليى الصييين 
والصينيين من أبر  وأشن  االعتيدا ات 
التي شهدها ال ال  في ق   ايابيم، فيليد 
ارتيياييب اليييييابييانيييييو  ميين عسييايي يييييين 
وأمنيين مذاب  يَندى لها جبين االنسانيي  
ويييتييذكيي هييا الريي فييا  بييدمييوع ِمييدرارا 
وأاى بال ، وتذك ها البيري يي  جي ي يا  
بي ينييد مين االي ، وتيطياليب بي ي ياقيبي  
فاعليها وال خططين لها، حتى ال ي يدوا 
ارتااب مثلها في ال ستلب  ضد أ    مين 

 ش وب وتول ال ال .
ودحدى الي يذابي  اليييابيانييي  ضيد 
الصين كانت على ابيي  الي يثيال 
ال الحص  ))مذبح  نيانيجيييني ((، 
حين وحيث مورس فيييهيا اليليتي  
بيي بريي  أنييواعييه، واالغييتييصيياب 
الرني  وال ذل إلنساني  االنسيا ، 
وقت  ااطفال وال ض   ورميييهي  
ييفيي . لييلييد كييا  كيي  ذلييل  فييي الييحر
مضاتاً ل نسانيي ، ومي  ذليل لي  
ي ت ف اليابانيو  بج ي تيهي  بي  
اايتي ي وا بيغيييي هيا عيليى تيي اب 
الصين الصديل . لان التاريخ لين 
ينسى السفاكين اليذيين ال رحي ي  
وال شييفييليي  فييي قييلييوبييهيي ، وال 
يت ت و  ب ي  دنسانيي ، وهي  بي يا 
اقت فوا يجب ب  ونطالبيهي  بيليوا 
بي   يييليدمييوا االعيتييذار ليلييصييييين 
والبر ي  ج  ا ، دظهاراً ليليحيم 

 وال دال  .
بصييفيييتيييي تريييات  الييي يييواطييينييي  
والجنسي  والوطني ، فإننيي أتيين 

بردا هذه ال  لي  اإلج امي  والالدنساني  
، وأقيدم ٠٨في نانجين  فيي ذكي اهيا ال

ً وجينبياً  ت ان   الحارا لليصييين رئيييسيا
وحاوم  وش باً، ضارعاَ هلل تي ياليى أ  
يتغ د ب ح يتيه اليوااي ي  الريهيدا  مين 
يلي يديين  ال جال والنسا  واالطيفيال والي ر
والرباب والرابات وج ي  َمن ايليطيوا 
مض جين بدمائه  النكي  في نيانيجيييني  
ضيت  وفي ك  أرجا  الصين، التي تي ي  
لفت ا طويلي  جيداً لي يسيف االايتي ي يار 

الييدولييي وميينييه اليييييابييانييي، وميينييه أيضيياً 
 االنجلين  )اإلفيوني(!

ل  تان مذبح  نانجيني  واحيدا أحيد مين 
نوعها، فلد ابلتها وتلتها مذاب  اوي ى، 
درتابتها اليييابيا  االميبي طيوريي  عيليى 
يسيتيغي ب ايي   أرض الصين، ومن الي ر
توليي  واقيي ييييي  وا  دنسييا  وقييائيييد 
وعسا   حليلي درتااب مذبح  كهيذه، 
ال قي   لها في ال نيحيى االييجيابيي، بي  
تييتييسيي بيي  بييايي  السييلييبيييييات واإلتانييات 
اليي يي يي وفيي  فييي الييبييريي ييي  والييتيياريييخ، 
ودضاف  لذلل ف   ال ذبح  مضياتا لياي  
ااتييا  الييتيوحييييديي  السيي ياويي ، وليايي  
االع اف واللوانين الدولييي ، بي  وهيي 
مضاتا كذلل لل يلي  السيلييي  واليتيفياييي  
 الصحي ، الذ  ال ي ضى ب ثلها مطللاً.
ً أرى بيي   ارتييايياب  ولييهييذا، شييخييصيييييا
اليابا  لهذه ال ذبح  واحتاللها الصييين، 
هو و وج واض  على اللانو  اليدوليي 
واالع اف واالتيا  ج ييي يهيا ونياي اٌ  
لها، ب  وهو ايضاً غ يب كي  اليغي ابي  
على الجنر البر  ، ليذليل اعيتيليد أ  
َمن ارتابها وَمين ارتيايبيوهيا هي  غييي  
علالنيين، وال ييتيحيليو  بي يي  ميبياتى  
ا اوي  أو وض ي ، بي  هي  ميجي تو  
من ك  ما ي انه تلدي  الخيي  والصيال  
ل و ين، ود  في مجال صغييي  
وقييلييييي  ومييحييدوت. فييالييلييتيي  هييو 
ج ي   كب ى ب  ااكب  بين كي  
الج ائ  التي تنيال مين االنسيا ، 
ناهيل عن الت ثي  بجث  ال لتول، 
أضييف الييى ذلييل االغييتييصيياب.. 
اغييتييصيياب ا ويي ييين ِميين دنيياه 
وذكيور كي ييا تيي  فييي نييانيجيييينيي ، 
ودرغييام الصييييينيييييييين دغييتييصيياب 
ب ضيهي  بي يضياً، ثي  اغيتيصياب 
اليابانيين له !!!، وهي م ياراي  
جيهينيي يييي  ال تيغيياتر جييهينيي  الييى 
اارض، حيث يي يييا االنسيا ، 
 –وأصييحيياب هييذه الييجيي ييي يي  

ال ذبح  ه  من أصيحياب جيهيني  
وشيياطييين، ومصييي هي  اليفينيا  
 ب م  هللا في لهيب حار، وأبد .
*نفففف،شففففط مففففن دولفففف  رشفففف،د 
االفففر ففقففيفف د وصففد ففق لففارفف فف،د 
الدولا لىة  يين واإلنامفيفيفن 
والفففمفففت ففف،، الفففعفففر، أصفففدقففف،ء 

 ووُحى ،ء  الةين.



    2 2ا لففةفف فف فف    

ً ودميبي اطيوريياً  لت ف  يابانيا تر د ال ذبح  ال ر
في ميدييني  نيانيجيييني  الصييينييي ، فيي عيام 

ً وال ”  عيي ييالً “ م، ٣٣١١ ً ووحريييييا يي ميييييا جر
ي ان تب ي ه، وتط  ذك اها ب  ااوي  تلف 
ك  الر ب الصيينيي وأصيدقيائيه وحيليفيائيه 
ا وال لالني  ب ا ها فيي كي   والبر ي  الحر  
البلدا . دنهيا جي يي ي  ال تينال مياثيلي  فيي 
ااذها  حتى الييوم، ليايونيهيا تيخي ج عين 
السيا، االنساني دلى أضداته اليتيام، بيإبياتا 
أعدات كبي ا من النياس الي يسيالي ييين وعين 
ييد. ولييهييذا السييبييب  اييابييم دصيي ار وتيي ص 
بييالييذات، غييدت قضييييي  نييانييجييييينيي  قضييييي  
الر وب وعليها تجت   مين جي ييي  أنيحيا  
ال ال ، دذ أنها ج ي   تيلي ع لي   أجي اس 
اإلنذار الدولي وريي ً مين تياي ار ميجيانر 
م اثل  من جانب تلل الدول ، ومين طي ف 
رابيهي . وهينيا بياليذات  غي ها من الدول ال ر
نفه  ل اذا تحض  م ااا نانجيني  بيليوا فيي 
مج يات ااحداه السيييااييي  واإلنسيانييي ، 
ول اذا تَ ثر ر في ذك يات البر .. ذلل انيهيا 
ليست أق  من ج ي   عيظي يى وال يي ياين 
تب ي ها ب ي  ب ي  مب رات أو أيي  أوصياف 

 أو أي  اتعا ات أي ا كانت ألوانها وأرتيتها.
الَ ذبَح  الَج ييَ ي  الي ريظيَ يى ال يي ياين ا  

وهيو   –تر حى من ذاك ا البري  واليتيارييخ 
بالذات ما ير  ق ر أاييات الي يجي مييين، وهي  
مج مو  أيضاً باقت اف ج ائ  أو ى ود  

مين ”  االنتلام!!!“ كانوا يتناتو  ويناتو  بـِ 
ي يييبياً  الصين وش بها، ال القت افه ا ع الً مر
ما ضده ، فالصين واالم  الصييينييي  كيانيا 
تييحييت االاييتيي يي ييار اإلحيياللييي اليييييابييانييي، 
وبالتالي ل  يت انوا حتى من الدفياع اليليو  
وال ر وع عن أنفسه  على أرض وطنيهي  
اام. دن ا كانت وتاو  وهي اللص  وبيييت 
اللصيد التي ج ي ها ت ني يهي  مين اقيتي اف 
الجديد ال ر ييب َميثيييالً ليهيا، هيو انيايرياف 
هؤال  أمام ال أ  ال ام اليدوليي، ودتانيتيهي  
في أروق  االم  ال تحدا، وتاير يف نيي ياتيهي  
ومخططاته  وم اميه  الحيدييثي  واليحيالييي  
تجاه الصين وروايا، الى حيث يتيطيلي يو  
الى هاتيين اليدوليتييين بي يييو  شي هي  اليى 
مجانر جديدا، ي ان ا  تريلييي يهي  بيحيسيب 

ال ضيحياي ،   –ال ََظ     –َم َضه  ال رضال 
على أرض صيني  ورواي ، اات اتاً منهي  

امجات دمب اطوري  بائدا، ال ماا  لها أبيداً 
في عال  مت دت االقيطياب تيتي أايه الصييين 
وروايا، وتلوتاه الى ب  الَحوك ي  ااعيدل 

 والسالم وااما .
لهذا بالذات ل  تستنا  اليابا  مجانرها فيي 
الصين، وفي حليل  اام  فلد كا  َمن يلوت 

اامي  “ الجيا الياباني الذ  نف ذ ال جنرا، 
وهو من الساللي  اليحياكي ي  فيي    –”  أااكا

اليابا ، بحسب ك  ال نرورات والت كييدات 
واالعييتيي افييات الييوارتا عييلييى الرييبييايي  
ال نابوتي  اليدولييي ، اليتيي ترييي  دليى أنيه 

وب د يومين فل  من توول اليابانيين دليى “ 
، صدر ق ار من ااميي  ” الصيني “ ال دين  
اليذيين ”  رثيار اليليتيليى”  تينيظيييف“ أااكا ِب 

الطوا عندما حاول اليييابيانيييو  تويوليهيا، 
، دليليا  اليليبي  ” التنظييف“ ويرلصد بل ار 

على الجنوت الصينيين الذيين اويتيبي وا بييين 
عيي ييلييييي  “ السيياييا  اليي ييحييلييييين، فييبييدأت 

، وكييانييت حصيييييلييتييهييا ااولييى ” الييتيينييظيييييف
مين فيتيييات و “ ام أا  0٨,٨٨٨اغتصاب 

، ج ي هن طالتهن ع ليات ” نسا  و عجائن
االغيتيصياب اليجي ياعييي ، وشي ع اليجينييوت 
اليابانييييين بيتيريويي  أجسيات اليفيتيييات بي يد 
اغتصابهن، ث  قتلهن والت ثي  بيهين بي بري  
صور، بوض  الِح اب وعرصي الخييينرا  

 في ااماكن الحساا  من أجساتهن!
فيا لهذه الفيظياظي  واليفيظياعي  واليخيسيااي  
والجر مي .. أنه أمي  ياباني ولييير غييي ه، 
يَنحدر من االل  اإلمب اطوري  التيارييخييي  
ال   وف  التي تد عي السالم ال ال ي، يَ مي  
جيره وعليى الي يأل وأميام كي  اليبيري يي ، 
وعليى طيول وعي ض الياي ا اارضييي ، 
باقت اف ال جانر واليليتي  وتينيفيييذ اليفيسيات 
ااوالقي تو  وانع أوالقيي حيتيى، فيهي  

اامي  وَمن يرراي ه الى ا   ”  هذا“ يرؤت ن 
على ش به نفسه؟ بياليطيبي  ال، فيَ ين يَيليتي  
ش باً جاراً له، ال يتيورع عين قيتي  شي يبيه 
والت ثي  به، في ابي  دنجان  ميا، ولري وت 

 عللي ما ير اني منه!
فإلى ِجنا  الخلوت يا شهدا  الصين، ونيحين 
دذ نؤب نا  م ات ومي ات وميدى اليدهي  
اوياً م  ش ب الصين، نتطل  جي ييي ينيا 
الى وقف ك  ال جيانر بيحيم اليبيري يي  
وفي ك  بِلاع ال َيالَي ، ومين أجي  َايالَم 

 وأَمانهر.
 

*نبد ال ميفد الفمفبفا: ر فيف  االرف ف،د 

الدولا لىتنمفيف  وحفقفون اإلنسف،ن ففا 

الففيففمففند ونضففو نفف،مففه فففا االرفف فف،د 
الففدولففا لففىففةفف فف ففيففيففن واإلنففامففيففيففن 

والفمففت ف،، الفعففر، أصففدقف،ء ووُحفىفف فف،ء  

  ملور   الةين الشعبي .
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مرخطئ من يظن أ َّ اليليتي  هيو وايييلي  
في َّيياليي  لييليينييصيي  أو لييتييحييليييييم الييغييايييات 
وااهداف. د َّ الحييوا  ييليتري  في يسيتيهر 
بسبب الجوع أوالً وفائ  الليوا ثيانييياً، 

 فإذا َشبَِ  ل ا فاَ  باللت  واالفت اس.
ك  احتل ر نفسي ب ن ي ولدتر من فصيييلي  
الييبييريي ، هييذا االنسييا  الييذ  وَهييبَييهر هللا 
ال لي  ومييَّينهر عين بياقيي الي يخيليوقيات 
واجدَت ال الئا  له، هذا االنسا  نفسيه 
ي تلل رو  الري  والضيغيييني َ واليحيليد 
يب  الالمتناهي بسبب الجر  والط   وحر
السيط ا. فَِ ن والل ال ل  واليفياي  قياَم 
االنسا  بتطوي  ال لوم واليتياينيوليوجيييا 

 وصوالً دلى تطوي  ااالح  الفتَّاك .
ال ي انني وأنا االنسا  الذ  ي تلل قيليبياً 
ال يرحد ب اا  أو نما  أو تين أو عي ، 
َف تميي يي ً وأنييحيينييي دجييالالً  دال أ  أذرر

 اروا  شهدا  مجنرا نانجين .
في الذك ى اليثي يانييين ليهيذه الي يجينرا 
أقول: "رب ا انتص ت اليابا  بوحريتها 
لثاني  حينها ولانها ات يا باقي ال ي ي  
مهنوم  الض يي "، أميا الضيحييي  فيليد 
هت راالي  دليى الي يالي  َميفَياترهيا أ َّ  وجَّ
ااميي  ااوييال، فييإ  ذهييبييت أوييالقييهيي  
ذهبوا، وكي  أمي  تي يبي  عين أويالقيهيا 
ورؤيتها للحياا من والل تي ياميليهيا مي  
اام  ااو ى، وقد أحسنت الصين فيي 
ت املها م  أم  ال ال  أجي ي  مين ويالل 
اان وذج اامث  الذ  قدمته. وفيي هيذا 
الصدت يلول الفيلسوف اللبنانيي جيبي ا  
ولي  جب ا : "اج يلينيي ييا هللا في يسي  

 اااد قب  أ  تج   اارنب ف يستي".
في صبا  الثالث عر  من تيس ب  مين 

تويليت اليليوات اليييابيانييي   ٣٣١١ال ام 
مدين  نانجين  ـ حاض ا الصين رنيذاك ـ 
وهي تل  في ش قي البالتغ تولت ا لي  
ال سا ي  الياباني  وشنَّت ح لتيهيا اليتيي 
تر د من أبري  الي يجيانر اليتيي شيهيدهيا 
تاريخ البيري يي  حيييثر قيتيليت وذبيحيت 
ااطفيال والينيسيا  والريييو، والريبياب 
وناَّلت بالجثث، وترري ر التيليديي ات دليى 

أليف  ١٨٨أ  عدت الضحايا قد تخيطيى 
شخ  صيني، نياهيييَل عين اايتيخيدام 
أبر  أااليب االغيتيصياب اامي  اليذ  
تفييَ  بييالييبيي يي  دلييى دطييال، عييبييارا 
"اغتصاب نانجين " على تلل ال جينرا 
التي امتدت دلى حوالي الرهي  ونصيف 

 الره .

دنها ج ي   بيحيم اإلنسيانييي  ال يي ياين 
للللب البيري   دال أ  ييتيوقيف عينيدهيا 
ويت ح  على دنساني  ضائ   وأم  تائه  
تلهث ورا  السيط ا واللوا غييي  ربيهي  
بيي  َّ اإلنسييا  هييو أ، اإلنسييا  بِييغَيي  
النظ  عن اويتيالفياتينيا اليبيسيييطي ، ا َّ 

 دنسانيتنا هي التي توحدنا.
الحديث عن مجنرا نانجين  اليوم لييير 
إلعاتا فتي  جي و  الي ياضيي أو نري  
ااحلات بيين اليبيري ، دني يا هيو في صي  
الات اتا دنسانيتنا الضيائي ي . وفيي هيذا 
اإلطار قد قال ال ئير الصييينيي السيييد 
شي جين بين  بصي يي  الي يبيارا ويالل 
م اا  دحيا  ذك ى ميجينرا نيانيجيييني  
التي أقامتها الحاوم  الصيني  هذا ال يام 
ولل ي ا ااوليى أنيهر "ال يينيبيغيي عيليى 
الصين أ  تح   حلداً على أم  ب ا هيا 
بسبب قيام قلي  مين الي يسياي يييين برين 

 ح وب عدواني ".
ال ال  اليوم يضج بااحيداه الي يريابيهي  
نذر مجينرا نيانيجيييني   لحاتث  نانجين ، فَ ر
دلى يومنا هذا ل  ي ي ف الي يالي  مي ينيى 
السالم أو ال حب ، ورل  الح ب واليحيليد 
ل  تص ت ولو للحيظي ، وميئيات ال بي  
رالف الرهدا  وضحايا الجيهي  واليحيليد 
يسلطو  يومياً في أنحا  الي يالي  كيافي . 
ولان وحدها الصين قيد رميت ااحيليات 
جانباً تو  أ  تنيسيى اليتيارييخ ااايوت، 
وها هيي أمي  السيالم تيليف اليييوم فيي 
الصييفييوف اامييامييييي  لييتيي ييطييي اليي يياليي  
 الدروس في اإلنساني  واحت ام ا و .

د َّ بساتيين الينهيور اليتيي تي َّ اليليضيا  
عليها في مدين  نانجين  قيد فيت يحيت مين 
جديد، ونه ا السالم التيي اقيتريلي يت قيد 

 نبتت ماانها بساتين من النهور.
انتهت ال جنرا وطواها التاريخ، ولاينَّ 
الذك  السي  لن ييتي ك اليفياعي  ميهي يا 
طال النمن. التاريخ ييذوي  بيالي يجيانر 
والح وب واالعتدا ات من قِبَ  مي ياليل 
ودمب اطورييات وتول، ولياين صيوت 
الحم يبلى تائ اً ااقيوى وكيلي ي  اليحيم 

 ت لو وال ير لى عليها.
ت ياليوا نيتيحيد لينيرياي  قيبيضي  واحيدا، 
ونربل أيدينا بالييد الصييينييي  الينيظيييفي  

ث  بالدما .  وغي  ال لو 
 ال ح   لرهدا  مجنرا نانجين 

 عاشت الصين
 * ل،رع لبن،نا مت،   لقض، ، الةين
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حض  ال ئير الصيني شي جين بين  م اا  تي بييين 
بي ينياايبي   0٨٣١-٣0-٣١وطني  أقي ت ااربي يا  

 لوقوع مذبح  نانجين . ٠٨الذك ى الـ
وحض  أيضا بي ي  كيبيار الي يسيؤولييين ا وي يين 
م اا  أقي ت في مدين  نانجين  ب لاط   جيييانيغيسيو 

 ش قي الصين.
وبدأت م اا  الت بين التذكاري  في ال اش ا صباحيا، 
وانض  شي وكبار ال سؤولين دلى م ثلين عن ج يي  
مناحي الحياا في الي ي ااي ، ووقيفيوا صي يتيا تقيييلي  
لضحايا ال جينرا واي  صيوت صيفيارات اإلنيذار 

 بال دين .
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 ص ي   الشعع اليومي  أونا ن
 ٣٨بين ا و ج أغيليب اليييابيانييييين ييوم ااحيد 

تيس ب  للت ت  بطلر مر ر. دوتار أكيثي  مين 
مييئيي  يييابييانييي الييلييدوم دلييى دحييدى قيياعييات 
اإلجييتيي يياعييات اليياييبيي ى بضيياحييييي  اليي يياصيي يي  
طوكيو، لي يرياهيدا فيييلي  "جيو  راب"، اليذ  
يحاي م ااا ضحايا مجنرا نيانيجييين فيي عيام 

. حيث دنتح ت الصفيوف قيبي  نصيف ٣٣١١
اياعي  مين دنيطييال، عي ض اليفييييليي ، وحضيي  
الريو، والرباب لل راهدا. وب د نهايي  اليفيييلي ، 
عب   مختلف ال راهدين اليابانيين عن ضي ورا 
االعييتييبييار ميين الييتيياريييخ كييي ال تيي ييات أوييطييا  

 ال اضي م ا أو ى.
 "نسي،ن الت،ر خ خي،ن "

"للد درتاب الجيا الياباني الاثي  من الفيظيائي  
وييالل دحييتيياللييه لييلييصييييين. وكييا  ذلييل شيييييئييا 
م ااويا!" تلول السيدا تيتوموتو التي تجياونت 
علدها الثامن، أثينيا  اليتي يبييي  عين مرياعي هيا 

 اصدقائها الذين رافلوها ل راهدا الفيل .
ولدت تيتوموتو فيي شيبيه اليجينيي ا اليايوريي ، 
وأثنا  الح ب ال ال ييي  اليثيانييي  كيانيت التينال 
طفل  صغي ا. لان الج ائ  التي درتابها جيييا 
اإلحتالل الياباني ت ك في تاولها ذك يات ألي   
الت حى. وتضيف السيدا تيتيوميوتيو قيائيلي  "د  
بث فيل  جو  راب ياتسي مغنى مه ا، وعليى 
ك  ياباني ا  يراهد هذا الفليي . فيلييير الصييين 
وحدها التي يجب أ  تيتيذكي  ضيحياييا ميجينرا 
نانجين ، ب  على اليابا  أ  تيفي ي  ذليل أيضيا. 
علينا أ  الننيسيى اليحي ب، كيي نيحيافي  عيليى 

 السالم."
"نسيا  التاريخ ويان " يلول ايناتا الذ  يسياين 
في ميحيافيظي  كيانياغياوا وقيطي  مسيافي  اياعي  
ونصف دلى ال اص   طيوكيييو لي يرياهيدا فيييلي  
"جو  راب". يلول ايناتا ب نه ميواطين ييابيانيي 
عات ، ولديه دهت ام كبي  بالتاريخ، وهو ير ي  
بغضب تجاه ش ييحي  مين اليييابيانييييين تي في  
اإلعت اف بج ائ  الح ب التي درتابها اليجيييا 
الياباني. وي ى ايناتا رغ  أ  مجنرا نانيجيييني  

عاما، لان يجب أ  التنسيى،  ٠٨قد حدثت قب  
ا  اإلعتبار من التيارييخ وحيده ميا يي ياين أ  

 يفت  رفا، ال ستلب .
عب   ايناتا وهو أب لطفلين، عن قيليليه مين نييي  
الحنب الياباني الحاك  تغيي  الفص  التاا  من 
الداتور الياباني. وأشار دلى أمله في أ  ت تيبي  
الحاوم  الياباني  الحالي  مين تروس اليتيارييخ، 

 وترجنب ااطفال ويالت الح وب اللااي .
تذك  التاريخ لير بغ ض تخليد الا اهيي ، بي  
لاي ياو  التاريخ تراا للج ي . "مراهدا فييلي  

كيتيب"، تيليول  ٣٨جو  راب أه  مين قي ا ا 
ا نس  يوشينو التي وصلت قاع  الي ي ض فيي 
وقت مبا . فلد ا  ت ييوشييينيو عين ميجينرا 
نانجين ، لانها الت  ف بالضبي  مياهيي. وبي يد 
أ  عل ت ب  ض فيل  "جو  راب" باترت في 
أا ع وقت بالتسجي . وب د مراهدتيهيا اليفيييلي ، 
أبدت يوشينو دعجابها ب ا جا  فيه، وقالت ب نهيا 
اتنص  أصدقائها ب راهدته. كي ييتي ي فيوا هي  
أيضا على مجنرا نانجين  وي وذو  ال ب ا من 

 التاريخ، وال تتا ر مث  هذه ال باي ثاني .
تقيل  كامل ،  ٣١٠رغ  فيل  "جو  راب" يدوم 

لان ج ي  ال راهدين تيابي يوا أحيداثيه بيإهيتي يام 
وشغف ول  يغاتر أحدا منه  اللاع  قب  النهاي . 
وقييد تيي ك الييفيييييليي  دنييطييبيياعييات عيي يييييليي  لييدى 
ال راهدين عن مجنرا نانجين . "هذا فيل  جيد، 
ورم  أ  يت  ع ضيه فيي الي ينييد مين قياعيات 
السين ا الياباني "غ "تاريخ مجنرا نانجين  كيا  
ميي ايياويييا"غ "رميي  أ  يييتيي يي ف اليي يينيييد ميين 
اليييييييابيييانييييييييييين أكيييثييي  عيييليييى هيييذه اليييحيييليييبييي  
التاريخيي "....هيايذا كيانيت رتوت الي يرياهيديين 

 اليابانيين ب د مراهدا فيل  "جو  راب".
في قاع  ع ض الفيل ، ت  تونيي  ميليف ورقيي 

ف  ٣0ميين  صييفييحيي  ميي فييوقييا بييالصييور، ييي يي  
بالحلائم التاريخي  ل جنرا نانجييني . كي يا قيد م 
الباحث ال خت  في أبحاه ميجينرا نيانيجيييني  
دي اتسو ايجي محاض ا عن نتائيجيه اليبيحيثييي  

 حول هذا ال وضوع. 
في هيذا السيييا،، قيال ديي ياتسيو أ  عيدتا مين 
الي ينييين اليييابيانييييين يينياي و  حيليييلي  وجيوت 
مجنرا نانجين ، لان هذه ال جنرا هي حيليييلي  
تاريخي ، وااتل  عليها كثي ا. وحتى اارشييف 
الياباني يحتو  على ك  هائ  من الوثائم اليتيي 
تدل على حدوه هذه ال جنرا. في هذا الصدت، 
يلول دي اتسو "رم  أ  ييدفي  فيييلي  جيو  راب 
ال نيد من اليابانيين دلى الت ي ف عيليى تيارييخ 
ح وب اإلات  ار الياباني ب ا في ذلل ميجينرا 

 نانجين ".
 أخذ العبر  من الم،ألا

ت  تنظي  هذا ال  ض السين ائي من قب  ج  ي  
ال جت   ال دني الياباني : "ال لتليى السيييني يائيي 
للتفاي  في الداتور". وت    هذه الج  ي  مينيذ 

على ع ض فيل  اين ائي ك  شه   0٨٣١عام 

لتوعي  ال جت   الياباني ب ه ي  تايتيور السيالم 
 الحالي بالنسب  لليابا .

الح ب هي م را تجي ي  اإلنسيا  ييليد ر برياي  
أفض  ني ي ي  السيالم. فيي هيذا الصيدت، ييليول 
هاناااكي ااتوشي ال سؤول بالج  ي  اليابانييي  
اابل  الذك ، "للد أظه ت اإلاتطالعات اليتيي 
ق نا بها في مايو مين الي يام اليحياليي، أ  فيييلي  
جييو  راب هييو أكييثيي  اافييالم الييتييي ييي غييب 
اليابانيو  في مراهدتها. وال شيل أ  بيث هيذا 
اليفيييلي  فيي اليوقيت اليذ  يسي يى فيييه اليحيينب 
الياباني الحاك  دلى ت دي  الداتور، وبي ينياايبي  

عاما على مجنرا نانجين ، ييايتيسيي  ٠٨م ور 
 رمني  بالغ ."

"رم  ا  يتواص  م نا الج ي  لبث فيييلي  جيو  
راب في ال ج ي يات السياينييي ." تيليول ا نسي  
أراكاوا عضوا ج  ي  الفيل  اليوثيائيليي ليتيارييخ 

شيخي   ٣٨٨نانجييني  ميتيوجيهي  اكيثي  مين 
 حض وا ع ض الفيل . 

في هذا السيا،، تلول أراكاوا أ  فا ا تي اييير 
ج  ي  الفيل  الوثائلي لتاريخ نانجيييني  فيي عيام 

، جائيت دنيطيالقيا مين اليوعيي بي هي ييي  0٨٨٣
م  ف  وتذك  تاريخ مجنرا نانجييني  بيالينيسيبي  
لليابانيين. وتضيف ب   الج ي ييي  تي ياينيت مين 
والل ع ض عدا أفالم حول هذه اللضي ، مث  
فيل  "نانجين  نانجين " وفيل  "جو  راب" فيي 
أ  تثي  دهت ام عدت كبي  من اليابانيين للتي ي ف 
أكث  على مجنرا نانجيني ، وأويذ الي يبي ا مين 

 ال اضي.
يذك  أ  ج  ي  الفيل  الوثائلي لتاريخ نيانيجيييني  

مليو  ين ياباني لر ا  حليو، بيث  ٣قد أنفلت 
 فيل  "جو  راب". 

لان نظ ا ااباب مختلف ، ل  يس   لهذا الفيييلي  
بال  ض في قاعات السين ا الياباني . لذا، قامت 
عدا ج  يات مدني  فيي طيوكيييو، ييوكيوهياميا، 
أوااكا، كيوتو، كوبي وناغويا بتنظي  عدت مين 

 ٣٨الف اليات لبث هذا الفيل . ما أتا  اكث  من 
 رالف ياباني ف ص  مراهدته.

التذكي  ب حداه ال اضي، ي ث  تنبيها ليألجيييال 
الالحل . لذا " ع لنا في ج  ييتينيا جياهيدا عيليى 
ت اين أكبي  عيدت مي ياين مين اليييابيانييييين مين 
مراهدا هذا الفيل . فنحن نر   ب  م مسؤوليتنا 
في هذا الجانب، ا  قضي  اإلعت اف ب جينرا 
نيانييجييييني  تيتيي يلييم بيي ويذ الي ييبي ا مين اليتيياريييخ 
وب ستلب  السالم في رايا ورب ا ال ال  ب اي ه." 

 تلول أراكاوا.
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كا  م ظ ه  من ااطفال عندما ااتوليى 
الغيناا اليييابيانيييو  عيليى نيانيجيييني ، ثي  

تيسي يبي   ٣١ال اصي ي  الصييينييي ، فيي 
أاابيي  مين عي يليييات  0، وبدأوا ٣٣١١

اللت  الجي ياعيي واالغيتيصياب والينيهيب 
 ١٨٨التي أاف ت عن مصي ع حيواليي 

 ألف صيني.
وب د ث انين عاما، ييتيسيابيم الي يؤرويو  
الصينيو  م  الينمين ليتيوثيييم ذكي ييات 
الناجين من ميذبيحي  نيانيجيييني  عيليى ييد 
الغناا اليابيانييييين فيي اينيوات عي ي هي  

شيخي   ٣٨٨ااوي ا وعدته  أق  مين 
قييبيي  أ  تييتييالييشييى الييلييصيي  دلييى طييي 

 النسيا  عند ف اقه .
قال تران  جييا  جيييو  الي يسيؤول عين 
اللاع  التذكاري  ليليضيحياييا فيي ميذبيحي  
نانجيييني  "د  الري يور بياإلليحيا  ييثيلي  

 قلبي".
وفي ابت ب  من ال ام الي ياضيي، أطيليم 
مر وع التاريخ الرفيو  بياليتي ياو  مي  
ال ؤروين ال حليين لتوثيم ذك يات رو  

 مج وع  من الناجين.
وقيييال قييياو شيييييييوى تونييي ، أصيييغييي  
ال رياركييين مين جيامي ي  نيانيجيييني  فيي 
اليي ييريي وع "لييلييد شيي يي نييا بييالييحيين  ميين 
ااوبار ب   أحد الناجين وافيتيه الي ينييي " 
وأضاف "دنه  جن  من تارييخ الي يدييني  
ولدينا واجب الحفاظ على ذك ياته  على 

 قيد الحياا".
وفي هذا الره  نرري  كيتيابيا : أحيدهي يا 

نياجيييا مين اليفيظيائي   ٠٣يج   شهاتات 
وا و  يصف تفاصي  حياته  ب د ذليل. 
وقد ااتندت دلى نصيوص مين ذكي ييات 

ميليييو   ٣10الناجين، أ  ما ميجي يوعيه 
مرياركيا  5٨كل   تل يبا وثلها أكث  من 

قضوا ما يل ب من ات  أشه  في دج ا  
 ملابل . ٣5٨أكث  من 

وبيياإلضييافيي  دلييى اليي وايييات اليي ييفيياجييئيي  
لل ذبح ، تفص  الاتب أيضا كيف حياول 
الناجو  برم اانيفير شيفيا  جي وحيهي  
وال ضي قدما بحياا طبي يي  عيليى ميدار 

عاما ال ياضييي ، وتيليديي  مينيظيور  ٠٨الـ
أوا  وأكث  شيخيصييي  عين واحيدا مين 
أكث  الحللات وحري  لليحي ب الي يالي ييي  

 الثاني .
وقال تران  شن ، أاتاذ تيارييخ بيجيامي ي  
نانجين  وميتي ياو  فيي الي يري وع ، د  
الاتب ت ينت بيجيهيوت جيدييدا مين قيبي  
ال ؤروين الصينيين عليى اليبيحيوه فيي 
ال جنرا ايئ  الس   . وفيي الي ياضيي، 
كيا  الييتيي كييييين أكييبيي  إلثييبييات اليي ييذبييحيي  
ل واجيهي  اإلنيايار اليذ  قيام بيه بي ي  

 السياايين اليابانيين الي ينيين.
وأضاف تران  "أ  التاريخ هو أكث  من 
ب   اإلحصائيات البارتا فيي اليايتيب، 
أنه يت لم أيضا بحياا ااف ات فيي أوقيات 

 االضط ابات والاواره".
وتاب  "في كي  مي ا اي ي ينيا فيييهيا أحيد 
الناجين ي يد رواي  قصته كنا ن انيي مين 
الصدم  والخوف بسبب ما يليحيم اليفي ت 

 ج ا  الح ب".
ولفت دلى أ  ال راركين مي يظي يهي  مين 
طالب اليجيامي يات، ودعياتا الينيظي  فيي 

عييامييا  ٠٨الي ييذبييحي  الييتيي وقيي ييت قييبيي  
أعطته  وجهات نظ  جديدا حول قضايا 
مييثيي  الييحييييياا واليي ييـييـييوت والييحييـيي ب 

 والسـالم .

وقال تران  يي اي، أحد ال راركين فيي 
اليي ييريي وع "د  دجيي ا  اليي ييلييابييالت ميي  
اليينيياجييييين تفيي يينييا دلييى طيي   أاييئييليي  ليي  
نط حها من قب "، وأضاف "ا   ليديينيا 
فه  ع يم ليايييفييي  قيطي  بيالتنيا شيوطيا 
طويال من هذه النليطي  الي ينيخيفيضي  فيي 

 التاريخ دلى االنتهار".
ويج   حاليييا تينيفيييذ مري وع مي ياثي ، 
حيث بدأ بحث ترو ترن  شا ، الي ئييير 
السابم لللاع  التذكاري  لضحايا ميذبيحي  
نانجين  من قب  الغناا اليابانييييين، حيول 
كيفي  تي ثييي  الي يذبيحي  عيليى الي يائيالت 

 ال  تدا للناجين في ال دى الطوي .
ايتا  للجي يهيور أيضيا قسي  جيدييد مين 
اللاع  التذكاري  يض  رواييات ليليريهيوت 
والناجين اليوم اارب ا  ، الذ  يصياتف 
اليوم الوطني الصييينيي الي ابي  ليذكي ى 

 مذبح  نانجين .
وقال تران  جيييا  جيييو ، اليليائي  عيليى 

اللاع  التيذكياريي  لضيحياييا فيي ميذبيحي  
نانجين  على يد الغناا اليابانيين "د  هذا 
البحث ي كن على كيفي  تي ثييي  ااحيداه 

التاريخي  على حياا اافي ات وعيائيالتيهي  
ما يس   للناس بياليتي ياطيف مي  صيدمي  

 الضحايا".
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