
 إعالن مدينة ناجازاكي للسالم
 

عاًما مضت، شهدت سماء مدينة ناجازاكي انفجار أول قنبلة ذرية، مما  73صباًحا، منذ  11:02أغسطس، في تمام الساعة  9في مثل هذا اليوم، 

إلى رماد. وتناثرت جثث ال تُعد وال المدينة إلى قطعة من الجحيم. استحال البشر والحيوانات والنباتات واألشجار واألشكال األخرى للحياة 

ى وصلت في جميع أرجاء الشوارع الُمدمَّرة. وأخذت جثث َمن أرهقوا أنفسهم بحثًا عن المياه في الصعود والهبوط في األنهار، وجرفتهم المياه حت

قيد الحياة إصابات نفسية وجسدية بليغة. وحتى  شخص للقتل أو الجرح، وكابد من تمكنوا من البقاء على 150,000إلى مصبّات األنهار. تعرَّض 

 يومنا هذا، ال يزالوا يعانون من آثار كارثة التعرض لإلشعاع. 

 

 القنابل الذرية أسلحة قاسية تنتزع بال شفقة كرامة البشر في العيش بطريقٍة إنسانية.

 

لنووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى في أول قرار أصدرته ، قررت األمم المتحدة، التي أُسست حديثًا حينها، نزع األسلحة ا1946في عام 

بالعزم جمعيتها العامة. وضع دستور اليابان، الذي صدر في العام ذاته، مبدأ معارضة العنف كأحد أركانه الثابتة. وكانت هذه تعبيرات قوية تشي 

وناجازاكي، والحرب التي تسببت بها؛ بينما تُرك تنفيذ هذا القرار واإلصرار على عدم تكرار مأساة قصف القنابل الذرية التي شهدتهما هيروشيما 

 إلى غياهب المستقبل.

 

عام الماضي والجهود المستمرة لتحقيق هذا القرار التي بذلتها البلدان واألفراد، وعلى رأسها جهود الناجين من قصف القنابل الذرية، آتت ثمارها ال

(. عالوة على ذلك، الحملة الدولية إللغاء األسلحة النووية )المعروفة أيًضا TPNWألسلحة النووية )عندما أقرت األمم المتحدة معاهدة حظر ا

ران باسم إيكان(، والتي ساهمت مساهمة كبيرة في الجهود التي أدت إلى إقرار هذه المعاهدة، ُمنحت بعد ذلك جائزة نوبل للسالم. وهذان التطو

 رض إلقامة عالم خاٍل من األسلحة النووية.أثبتا السعي المستمر ألغلبية سكان األ

 

رأًسا حربيًا نوويًا موجودة في العالم. باإلضافة  14,450عاًما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، ال تزال  73ومع ذلك، حتى اآلن، بعد مرور 

مة تحول آخذ في الصعود مرة أخرى نحو التأكيد صراحةً إلى ذلك، حدث ما أقلق قاطني المدن التي تعرضت لقصف القنابل الذرية قلقًا كبيًرا؛ فث

 على أهمية وفعالية استخدام األسلحة النووية لتعزيز لقوة العسكرية.

 

أول قرار  وأناشد بموجب هذه الوثيقة قادة الدول الُمسلَّحة تسليًحا نوويًا والشعوب التي تستند على المظلة النووية. رجاًء ال تنسوا ما صدر في

عاًما  50الجمعية العامة لألمم المتحدة للعمل نحو إزالة األسلحة النووية. باإلضافة إلى ذلك، نرجو تنفيذ التعهد الذي اُتخذ أمام العالم منذ  اتخذته

غير ( للسعي نحو نزع السالح النووي بحسن نية. أطالب بشدة التغيير إلى سياسات أمنية NPTمضت في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية )

 معتمدة على األسلحة النووية قبل أن ترتكب البشرية مرة أخرى خطأ ينجم عنه ضحايا أكبر لقصف القنابل الذرية. 

 

حتى  إلى شعوب العالم، أرجوكم مطالبة الحكومات ومجالس النواب في بالدكم بالتوقيع على معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية والتصديق عليها

 هدة حيز التنفيذ في أقرب تاريخ ممكن. نرى دخول هذه المعا

 

جمعية محلية عن رغبتها في  300اتخذت حكومة اليابان موقفًا بعدم توقيع معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. واستجابةً لذلك، عبر ما يزيد عن 

د الوحيدة التي عانت من استخدام األسلحة النووية التوقيع على هذه المعاهدة والتصديق عليها. وأطالب بموجب هذه الوثيقة حكومة اليابان، البل

 وقت الحرب، بدعم معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وتنفيذ التزامها المعنوي بزعامة العالم نحو نزع السالح النووي.

 

لقنابل الذرية نُراقب هذا التطور حاليًا، ظهرت حركة جديدة نحو السالم ونزع السالح في شبه الجزيرة الكورية. في المدن التي تعرضت لقصف ا

عه زعيما بانتباه شديد ولدينا توقعات رائعة بأن الجهود الدبلوماسية المستمرة، كما استهلها إعالن بانمونجوم للسالم والرخاء والتوحيد الذي وق



مريكية وزعيم كوريا الشمالية، ستؤدي إلى تحقيق كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والقمة التي عقدت للمرة األولى بين رئيس الواليات المتحدة األ

ح النووي نزع السالح النووي على نحٍو ال رجعة فيه. آمل أن تنتهز الحكومة اليابانية هذه الفرصة الرائعة للعمل نحو إقامة منطقة خالية من السال

 ن السالح النووي. في شمال شرق آسيا، حتى نرى اليابان ومنطقة شبه الجزيرة الكورية بأكملها خالية م

 

في العام الماضي، تُوفي شخصين من الناجين من قصف القنابل الذرية الذين قادوا حركة ضد األسلحة النووية في ناجازاكي على مدار أعوام 

األسلحة النووية.  عديدة في تعاقٍب سريع. كان أحدهما السيد/ هيديو تسوشيياما الذي أدلى بالعبارة التالية حول قادة الدول التي تعتمد على

لكم امتالككم األسلحة النووية أو محاوالتكم المتالك هذه األسلحة ليس مدعاة للفخر، بل عليكم أن تعلموا إنه ألمٌر مخزي ينطوي على خطر جع»

ال يُمكن للبشر »الية. وعبر الناجي الثاني من قصف القنابل الذرية، السيد/ سوميتيرو تانيجوتشي بالكلمات الت«. مرتكبي جرائم ضد اإلنسانية

سالح نووي واحد واألسلحة النووية التواجد مًعا. المعاناة التي مررنا بها ال حدود لها. حتى يُمكن للناس العيش حقًا كبشر، ال يُمكننا السماح ببقاء 

لكوا دروبًا خاطئة. وبعد وفاتهما، لقد ساورهما مخاوف كبيرة أن من لم يُعايشوا ويالت الحروب أو القنابل الذرية قد يس« على وجه األرض.

 أشعر ُمجدًدا بالحاجة إلى نقل رسالة إدانة الحرب التي تضمنها دستور اليابان إلى الجيل التالي.

 

نابل ثمة أمور كثيرة يُمكن لكل فرد منّا أن يؤديها للمساعدة في إقامة عالم مسالم. واحدة من تلك األمور زيارة المدن التي تعرضت لقصف الق

لذرية لمعرفة تاريخ األسلحة النووية والفظائع التي أتت بها. ومن الضروري أيًضا االستماع إلى روايات من مروا بتجارب وقت الحرب من ا

يع بالدكم. وعلى الرغم أن التجارب ذاتها ليس بأموٍر يُمكن مشاركتها، يُمكن للجميع مشاركة مشاعر تقدير السالم. حملة جمع عشرة آالف توق

لهم ا إللغاء األسلحة النووية، مشروع انطلق من ناجازاكي، بدأ بمقترح عرضه طلبة مدارس الثانوية العامة. تمتلك أفكار الجيل الجديد وأفعادعمً 

القوة على بعث حركات جديدة. وال يزال أفراد أيًضا يصنعون أشكال طيور بطي الورق ويُرسلونها إلى المدن التي تعرضت لقصف القنابل 

ق التفاهم المتبادل، والذي بدوره يثمر عن تحقيق السالم. يُمكالذرية ننا أيًضا . وعبر التبادل بين الشعوب من مختلف الثقافات والتقاليد، فإننا نُعمِّ

المدني لنشر  التعبير عن السالم عبر موسيقانا أو رياضتنا المفضلة. تنشأ أُسس السالم بكل تأكيد في المجتمع المدني. دعونا نستخدم قوة المجتمع

 ثقافة السالم في جميع أرجاء العالم بدالً من ثقافة الحرب.

 

ي مّرت سبعة أعوام اآلن على حادثة محطة الطاقة النووية التي وقعت عقب زلزال شرق اليابان الكبير، ومع ذلك، ال يزال شعب فوكوشيما يعان

 جميع األفراد الدؤوبين في جهودهم الرامية نحو إعادة البناء في فوكوشيما. من آثار التسرب اإلشعاعي. ناجازاكي مستمرة في تقديم الدعم إلى

 

عاًما. أُطالب حكومة اليابان بتحسين جهودها في تقديم الدعم للناجين الذين ال زالوا  82متوسط عمر الناجين من قصف القنابل الذرية اآلن يتخطى 

الرسمي يعانون من آثار قصف القنابل، وتقديم اإلعانة بأقصى سرعة ممكنة لمن عانوا من قصف القنابل الذرية ولكنهم بانتظار تلقّي االعتراف 

 بذلك.

 

ننا سنستمر نتقدم بتعازينا الحارة لمن فقدوا حياتهم في قصف القنابل الذرية، وفي الوقت ذاته، نُقر نحن، مواطنو ناجازاكي، بموجب هذه الوثيقة، أ

 في العمل دون كلل مع الشعوب في جميع أنحاء العالم إلحالل السالم الدائم وإقامة عالم خاٍل من األسلحة النووية.

 

 توميهيسا تاأووي

 رئيس بلدية ناجازاكي
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