
 للسالم ناجازاكي إعالن

 

 عام ناجازاكي في هنا النووية، األسلحة على القضاء إلى يهدف والذي والهيدروجينية، الذرية القنابل ضد العالمي المؤتمر فيها انعقد التي األولى المرة كانت

  .المدينة في شخص 150.000 وإصابة مقتل في تسببت التي الذرية القنبلة إلقاء من عاًما عشر أحد بعد أي ،1956

 كانت واتانابي السيدة ألن وذلك. الكاميرات أضواء من وابل انطلق الموقع، إلى الهيباكوشا، أفراد أحد تشيكو، واتانابي فيها دخلت التي اللحظة في

 16 العمر من تبلغ طالبة كانت عندما فيه تعمل كانت مصنع في الذري للقصف واتانابي السيدة تعّرضت لقد. وصلت عندما والدتها ذراعي بين محمولة

 عن توقفوا" قائلين المجتمعين أصوات تعالت وصولها لحظة وفي. منهار معدني إطار سحقها أن بعد أسفل إلى الخصر من بالشلل أصيبت قد وكانت عاًما

  .المكان في الضجة من حالة وأثيرت "!فنية تحفة ليست إنها" "!تصويرها

 

 أي معاناة عدم من تأكدوا ثم .الصور التقطوا فضلكم من العالم، شعوب يا" :واضح بصوت قالت المتحّدثين، منصة إلى واتانابي السيدة وصلت أن وبعد

  ".أخرى مرة معاناتي مثل آخر شخص

 مهما" بأنه وروحها هاقلب كل من فيها تطلب صرخة الكلمات؟ هذه ضمن روحها صرخة سماع يمكنكم هل النووية، لألسلحة الحائزة الدول قادة السادة

 "!النووية األسلحة استخدام عدم يجب حدث،

 

 االنتصار يمكن ال" أنه فيه أّكدوا مشترًكا بيانًا والصين وفرنسا المتحدة والمملكة وروسيا األمريكية المتحدة الواليات قادة أصدر العام هذا من يناير شهر في

 الذي األمر النووية، األسلحة باستخدام تهديدات توجيه وتم .أوكرانيا روسيا غزت التالي، الشهر في ذلك، ومع ".أبدًا خوضها يجب وال نووية حرب في

 .العالم أنحاء جميع في الرعب بث إلى أدى

 أنه حقيقةب جميعًا واجهتنا لقد ".وحاضرة ملموسة أزمة" هو بل "الصحة من له أساس ال خوفًا" ليس النووية األسلحة استخدام أن للعالم هذا أظهر وقد

 أو ميكانيكية أعطال أو خاطئة بشرية أحكام بسبب النووية األسلحة استخدام خطر باستمرار تواجه البشرية فإن العالم، في نووية أسلحة هناك دامت ما

 . إرهابية أعمال

 

 بأنه السائد االعتقاد إن .خطورة أكثر مكانًا العالم ويصبح عليها تعتمد التي الدول عدد يزداد النووية، لألسلحة الحائزة الدول حماية محاولة فكرة ظل وفي

 ".استخدامها يمكن إذن موجودة، أنها طالما". أمل مجرد من أكثر وليس وهم، مجرد هو استخدامها يتم لن فربما نووية أسلحة امتالك من الرغم على

 .بالذات اللحظة هذه في البشرية ومستقبل األرض لحماية لوحيدةا الواقعية الطريقة هو النووية األسلحة من أنفسنا تخليص أن ندرك أن يجب

 

 . النووية األسلحة نزع أجل من العام هذا مستمرين مهمان اجتماعان هناك يزال وال

 شملت عيةوواق صريحة مناقشة جرت فيينا، في ُعقد لذيا (TPNW)  النووية األسلحة حظر معاهدة في األطراف للدول األول االجتماع في يونيو، في

 األسلحة من خال   عالم لتحقيق القوية اإلرادة عن يعبّر الذي االجتماع، في اإلعالن مشروع اعتماد وتم للمعاهدة، ُمعاِرض موقف لها التي الُمراقِبة الدول

 من الحدّ  ومعاهدة (TPNW)  وويةالن األسلحة حظر معاهدة أن على جديد من بوضوح التأكيد تم ذلك، على عالوة.محددة عمل خطة اعتماد وتم النووية،

 . اآلخر منهما كل يكمل (NPT)  النووية األسلحة انتشار

 

 مدار على. بنيويورك المتحدة األمم مقر في المعاهدة الستعراض النووية األسلحة انتشار عدم معاهدة في األطراف الدول مؤتمر ينعقد الراهن، الوقت وفي

 النووية لألسلحة الحائزة الدول عدد زيادة تمنع معاهدة باعتبارها النووية، األسلحة انتشار من الحدّ  معاهدة تحّملت ذلك، نحو أو الماضية الخمسين السنوات

 سهانف المعاهدة في الثقة أن كما تُنفَّذ، لم االجتماعات في المتخذة والقرارات المعاهدة أن إال. كبيرة وأدواًرا توقعات النووية، األسلحة تخفيضات وتعّزز

 . ضعيفة أصبحت

 في الصراع على التغلّب الضروري ومن. النووية األسلحة انتشار من الحدّ  معاهدة بسبب خاصة مسؤولية النووية لألسلحة الحائزة الدول تتحمل

 . النووية لحةاألس لخفض ملموس تطّور وإظهار النووية، األسلحة انتشار من الحدّ  معاهدة في المقطوعة الوعود تأكيد وإعادة أوكرانيا،

 

  :الوطني البرلمان وأعضاء اليابان حكومة أناشد عليه، وبناءً 

 .الدولي المجتمع داخل السالم دبلوماسية لمتابعة األوقات جميع في قيادتكم ممارسة يُرجى الحرب، ينبذ دستور ذات دولة وباعتباركم

 من النووية، األسلحة على االعتماد من أخرى أشكال أو "النووية المشاركة" نحو التحرك من فبدالً  النووية، غير الثالثة المبادئ تمتلك دولة وباعتبارنا

 األسلحة من الخالية طقةالمن مفهوم مثل النووية غير التبعية اتجاه في تقدًما سيحقّق الذي النقاش في الطريق قيادة على حريصين نكون أن البد فضلكم

 . آسيا شرق شمال في النووية

 حظر معاهدة على والتصديق التوقيع اليابان حكومة من أطلب الحرب، زمن في الذري القصف من عانت التي الوحيدة الدولة وباعتبارنا ذلك، على عالوة

 . ةالنووي األسلحة من خال   عالم تحقيق في دافعة قوة نصبح وأن ،النووية األسلحة



 

. الناس من لكثير اليومية الحياة الحرب نيران تلتهم إذ. االجتماعي التواصل ووسائل التلفزيون عبر الحرب واقع ونسمع نرى يوم كل العالم، شعوب يا

 يعيشون الذين العاديين الناس نحن معاناتنا في الحرب تتسبّب ما ودائًما. الحرب نتيجة وناجازاكي هيروشيما من كل   ضد الذرية القنابل استخدام كان وقد

  ".خيًرا ليست الحرب" ونقول أصواتنا نرفع أن المهم من بالتحديد السبب ولهذا .المدني المجتمع في

 

 إلى وتسعى اإلرهاب وتشّجع الثقة عدم تنشر التي "الحرب ثقافة" من فبدالً . للحرب بؤرة أو للسالم الزاوية حجر إما يصبح أن المدني لمجتمعنا ويمكن

 الحلول إلى وتسعى اآلخرين وتحترم الثقة تنشر التي المدني المجتمع في "السالم ثقافة" لترسيخ حثيثة جهوًدا نبذل دعونا العنف، خالل من األمور حل

 لسنا لكننا متواضعة، تكون قد قوتنا" :وهو وناجازاكي هيروشيما في مالسال ُرسل شعار بالسالم، يطالب منا واحد لكل شعاًرا فلنعتمد .الحوار خالل من

  ".عاجزين

  ".السالم ثقافة" تعزيز إلى الرامية األنشطة في االنخراط في الشباب، قوة مع باالشتراك ناجازاكي، تستمر وسوف

 

 اإلغاثة وتدابير للهيباكوشا محسنًا دعًما عاجلة، بصورة تقّدم، أن اليابان حكومة من وأطلب .عاًما 84 من أكثر اآلن الهيباكوشا أعمار متوسط بلغ وقد

 . القصف من ناجون بأنهم رسمي اعتراف على بعد يحصلوا لم لكنهم الذري القصف من عانوا الذين ألولئك

 

  .الذري القصف في أرواحهم فقدوا من لكل القلبية تعازيّ  خالص عن وأعرب

 

 نزع هدف لتحقيق جهدها قصارى بذل ستواصل ناجازاكي أن أُعلن "،ذري لقصف يتعّرض مكان آخر ناجازاكي" جعل ىعل تصميمي من وانطالقًا

 مع تحالفنا لتوسيع ونسعى اإلشعاعي، التلوث ضحية وفوكوشيما، وأوكيناوا هيروشيما مع نتعاون حيث ،الدائم العالمي السالم وإحالل النووية األسلحة

 .السالم نشر في المساعدة ولونيحا الذين العالم شعوب

 

 تاوي توميهيسا

 ناجازاكي بلدية رئيس

 2022 أغسطس، 9


