إعالن السالم
في مثل ھذا اليوم قبل  76عاما ً قامت قنبلة ذرية واحدة بتحويل مدينتنا إلى رماد في غمضة عين ،مما تسبب في مقتل العديد من األبرياء بشكل بائس فضالً عن
إصابة من تمكنوا من النجاة بشق النفس بجراح جسدية ونفسية عميقة مدى الحياة كإصابات اإلشعاع النووي والمخاوف الصحية عالوة على الصعوبات المعيشية.
وتقول ناجية أنجبت طفلة بعد القصف" :مع توضح أھوال القنبلة الذرية ،شعرت بالقلق حيال آثار القصف على طفلتي أكثر من قلقي على نفسي ،وتحول قلقي
إلى ھم ومعاناة ،وازدادت معاناتي ليلة بعد ليلة جافاني فيھا النوم وأنا أفكر في مستقبل ابنتي".
"ال يجوز أن يتعرض أحد آخر لمثل ھذه المعاناة" .تعبر ھذه الكلمات عن أمنية الناجين من القنبلة الذرية )الھيباكوشا( الذين مروا بتجارب مأساوية مؤلمة ال
يرغبون حتى في تذكرھا ،والذين تحتم عليھم التفكير في مستقبلھم بعد تعرضھم لإلشعاع وفي مستقبل أوالدھم محكوما ً عليھم بالقلق والصراع والمعاناة التي ال
يمكن الھروب منھا .يتحدث الناجون عن تجاربھم لتعريف اآلخرين بأھوال ووحشية األسلحة النووية إلى جانب نشر توقھم للسالم النابع من التعاطف .وأخيراً
بعد  75عاما ً أدت طلبات وأنشطة الناجين إلى تحريك المجتمع الدولي وأتت بثمارھا مع دخول معاھدة حظر األسلحة النووية حيز التنفيذ في  22كانون الثاني/يناير
من العام الجاري .يتوجب على قادة العالم من اآلن فصاعداً دعم ھذه المعاھدة واالستناد إليھا في السعي لتحقيق مجتمع مستدام يخلو من تھديد األسلحة النووية.
ينتشر فيروس كورونا المستجد حاليا ً في جميع أنحاء العالم ويشكل تھديداً للبشرية ،وتقوم جميع بلدان العالم باتخاذ اإلجراءات الالزمة في سبيل القضاء على ھذا
التھديد في أقرب وقت ممكن .وال شك في أن دول العالم قادرة على العمل سويا ً للقضاء على األسلحة النووية التي تم تطويرھا لكسب الحروب والتي أصبحت
تشكل تھديداً وخيم العواقب للبشرية .يستحيل التعايش مع األسلحة النووية التي تقضي على البشر بدون تمييز ،وإن من الضروري جمع حكمة البشرية كلھا في
سبيل اإللغاء التام لھا وتحقيق مجتمع مستدام.
إن سبيل القضاء على األسلحة النووية ليس سھالً على اإلطالق ،ولكن الجيل الشاب الذي بدأ بالعمل لمتابعة رغبة الناجين يشكل ضياء أمل للمستقبل .ويعھد أحد
الناجين ممن شھدوا الجحيم ذلك اليوم برغبته إلى جيل الشباب المسؤول عن المستقبل قائالً" :أتمنى أن يفعل كل شخص منكم ما بوسعه من أجل السالم حتى
ولو كانت أموراً بسيطة ،وأن تستمروا في الحفاظ على السالم الذي ال يعوض" .أطلب من الجيل الشاب القناعة بأن وجود األسلحة النووية ال يجوز لكي يتمكن
أحباؤنا من حولنا عيش حياة مزدھرة وصحية ،كما أطلب منھم متابعة نشر ھذه القناعة إلى اآلخرين بشكل مؤكد.
علينا أال ننسى بأن مثل ھذه اإلجراءات التي تركز على الشباب سوف تلعب بال شك دور القوة الدافعة وراء قيام قادة العالم بتغيير سياسات الردع النووي في
بالدھم .قامت ھيلين كيلر بزيارة ھيروشيما بعد ثالث سنوات من القصف النووي لتشجيع أھل المدينة الساعين إلى إعادة اإلعمار قائلة" :ال يمكن للناس أن يفعلوا
سوى القليل وحدھم ،ولكنھم يستطيعون تحقيق الكثير سوية" .وتوضح لنا كلماتھا بأن جمع القوى الفردية يمكنه تشكيل قوة دافعة تحرك العالم بأكمله .إذا أصبح
المجتمع المدني الذي يقوم باختيار القادة يتمتع بقيم مشتركة لتحقيق السالم ،وأصبح الرأي القائل بعدم الحاجة إلى األسلحة النووية التي ترمز إلى العنف البشري
رأي المجتمع المدني باإلجماع ،فسوف نتمكن من التوجه نحو عالم يخلو من األسلحة النووية .تواصل مدينة ھيروشيما التي تعرضت للقصف الذري أنشطة
"الحفاظ" على وقائع القصف الذري و "نشرھا" عبر الحدود و "إعالم" الجيل القادم بھا ،وستعمل مع أكثر من  8,000مدينة عضو في مجموعة العمد المناصرين
للسالم في  165دولة ومنطقة على تعزيز "ثقافة السالم" لمشاركة الرغبة في السالم في جميع أنحاء العالم وخلق بيئة تشجع القادة على تصحيح سياساتھم.
بالنظر إلى حالة عدم اليقين المتعلقة باألسلحة النووية والناجمة عن ركود مفاوضات نزع السالح ،فإن لدي طلبا ً ملحا ً لجميع قادة العالم .وھو أنه يجب على
البلدان التوقف عن تھديد بعضھا اآلخر ويجب عليھا فھم تجربة البشرية التي وضحت لنا بأن بناء عالقات صداقة طويلة األمد يعود بالفائدة على الجميع ،وأن
عليھم التحول من فكرة ترھيب البلدان األخرى باألسلحة النووية لحماية الذات إلى فكرة ضمان السالمة على أساس عالقات الثقة المتبادلة من خالل الحوار.
وتحقيقا ً لھذه الغاية أرجو من قادة العالم زيارة المناطق التي تعرضت للقصف النووي وفھم وقائع القصف بشكل أفضل ،والقيام بنزع السالح النووي كما ينبغي
وفقا ً لما تنص عليه معاھدة الحد من انتشار األسلحة النووية ،واالنضمام إلى النقاشات الھادفة إلى تنفيذ معاھدة حظر األسلحة النووية بشكل فعال.
نرجو من الحكومة اليابانية تقبل رغبات الناجين من القصف الذري بصدق والتوقيع على معاھدة حظر األسلحة النووية في أقرب وقت ممكن ،إضافة إلى
المشاركة في االجتماع األول للدول األطراف وتوفير بيئة تسھل استعادة الثقة بين الدول ورسم الطريق المؤدية إلى األمان غير القائم على األسلحة النووية عن
طريق تشكيل جسر فعال بين الدول الحائزة وغير الحائزة على األسلحة النووية .كما نطالبھا بتقديم المساعدة لتخفيف معاناة الناجين من القصف الذري -والذين
يقرب متوسط أعمارھم من  84عاما ً -وآخرين كثر ممن يعانون من مختلف المشاكل في حياتھم اليومية نتيجة تعرضھم لإلشعاع النووي الذي يؤثر سلبا ً على
كل من الجسم والعقل ،ونحثھا على تقديم اإلعانة الفورية لمن تعرضوا للمطر األسود وعلى تعزيز إجراءات دعم الناجين.
واليوم ،في حفل السالم التذكاري في ذكرى مرور  76عاما ً على القصف الذري ،نتقدم بأخلص التعازي عن أرواح ضحايا القنبلة الذرية ،وإلى جانب ناغاساكي
التي تعرضت للقصف الذري ومع الكثيرين من ذوي التفكير المماثل في مختلف أنحاء العالم ،نتعھد ببذل قصارى جھدنا للقضاء على األسلحة النووية وتحقيق
السالم العالمي الدائم.
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