
 إعالن السالم 
 

  ، في ذلك الوقتعاًما  16 هاكان عمر التي  ،مات كل هذه القائلة   على بالا أبدً يخطر لم  ."ني ت قامت على تربيتي برقة وعناية عظيمًما؛ فقد أحببت أّمي حبًا ج  لقد "

،  عاًما  77قبل    ،فصل الصيففي  نهما.  بي آخر فراق  عد  ومسيكون    بُحب    أّمها  أع دَّتهي  لذا  صندوق الطعام منزلها حاملة  فيه  غادرت    بأن صباح ذلك اليوم الذي 

، بعد  وعيهاالقرب من محطة هيروشيما  ب الفتاة التي كانت    فقدت. و مفي صباح ذلك اليو رسالح نووي يستهدف البشر، وانفج  سقاط أولإتم  ودون سابق إنذار،  

في    هدى  غير  على ذت تسير  أخو  عيها، ت واستعاد . وعندما  من الخلفالهواء    في   ا ذفهإلى ق  أدّى  انفجار كبيرصوت  مترافقًا مع    مرّوًعا  وميًضاأن شاهدت  

  لشخص متفحمة   من بين تلك الجثث جثة  وكانمة.  حّ ف ت المث  ث من الج ارً كبي عددًا    رأت  ،، باحثة عن والدتهاتشتعل فيها  تزال  ماكانت النيران    أرجاء المدينة التي

  فيه  انتهت الذي اليوم صباح ما زالت تذكُرو. النهر وهي تتحرك مع حركة أمواج النهر  فيتطفو  جثث اك أيًضاوكانت هن  .بقرة برقبة تشّبث وقد واقفًا يزال ما

   .الجحيم من  مشاهد إلى وتحّولت  عنفب  اليومية الحياة

مدنيين أمن  واح  وأرويسلبون  لحرب،  ل  تاهم كأدوني ون مواطخدميست   ، شعباللحماية أرواح وممتلكات    اوانتُِخب    نالذي   القادةإن  ألوكرانيا، فالروسي    غزو ال في  

  ب ار تج  إلى  اواستنادً السالم يعتمد على الردع النووي تكتِسب زخًما متزايدًا.  الحفاظ على  التي تقول إن  فكرة  لافإن    وعلى امتداد العالم  أبرياء في دولة أخرى.

لراهن والتخلّي عن قِي م  اإن القبول بالوضع    وية. ال  من األسلحة النووخ  ممسال  عالم  إلقامة   البشرية  سعي   مع   تتعارض  اإلجراءات   هذه  نإف  ،وب السابقةالحر

يجب أن نتوقف عن تكرار هذه األخطاء. فائتمان أي  وهو تهديد لبقاء الجنس البشري بحد ذاته.  رية  ليها دون اللجوء للقوة العسكلمحافظة عالسالم التي تمت ا

يجب أن نعمل فوًرا    لذلك .  1945  أغسطس/آب   6  يوم في  الفظائع التي وقعت  ر  اتكرإمكانية  و  ، للبشرية  ةي والنو  استمرار التهديدات يعني  على زر نووي  زعيم  

 زرار النووية من أي معنى لها. تفريغ كل األ على 

  ويع اآلخرين يؤدي إلى تري  د الذ إلى الح على مصالحهم الذاتية فقط    التي ترّكزبالتمسك بأفكارهم    للبعض السماح  تمر  جيد أن يسن ال مهل باإلضافة إلى ذلك،  و

ينبغي    وإنكار أخرى  أن  علينا  وجودهم؟  مرة  الروسيكلمات  ب نفكر  بِن  ت   "ال  قائالً   نصح  والذي والسالم،    الحرب   كتاب   ألفّ   الذي   تولستوي   الشهير  األديب 

 . "ك لن تتمكن من العثور على سعادتك إال في سعادتهمألن ، سعادتك على تعاسة اآلخرين

عدم  ويجب  الحرب النووية تحقيق النصر في"ال يمكن   همشترًكا قالت في  ألسلحة النووية بيانًاا التي تمتلك ام، أصدرت الدول الخمس عال ذا من ه في وقت سابق

ول  اتح  م ل  لةدولى الرغم من ذلك، هناك  وع  . "(NPT)  النووية  األسلحة  انتشار  الحد من  معاهدة  بموجب  تزاماتلباال  الوفاء"  عنت  كما أعلن   ." خوضها أبدًا

بناء جسور الثقة بين   هو لقوى النووية اآلن  ا   تقوم به  يجب أنفلماذا يا ترى؟ إن ما    .أيضا  النوويةستخدام األسلحة  ا، بل وأشارت إلى إمكانية  القيام بتنفيذ ذلك

ومن أجل اتخاذ  قيق مثل هذا العالم.  وا إجراءات لتحذخ تّ أن ي   ينبغي لهم  ، وبدالً من التعامل مع العالم الخالي من األسلحة النووية على أنه حلم بعيد المنالالدول.  

م بأم أعينهشاهدوا  حيث يمكنهم أن ي   ،الذري  قصفللتعرضتا  تين  لزيارة المدينتين ال  إلى ألسلحة النووية  االتي تمتلك  ول  قادة الدأدعو    إننيفمثل هذا القرار،  

الطريقةب   يتيقنواأن    ود منهم إنني أو.  األسلحةتلك  استخدام  عواقب   ص من األسلحة  التخلّ ثّل في  تتم  بشعو الأرواح وممتلكات  ماية  لحوالجذرية  الوحيدة    أن 

 صة.من التوّصل إلى هذه الخال  العام القادمفي في هيروشيما التي ستُعقد  حضرون قمة الدول السبع الكبرى قادة الذين سي لا يتمّكن أن  بقوة آمل إننيالنووية. 

لتحقيق   الذري  القصف  من   الناجين إرادة  مرتكزة على  ة الطريق،  ت صعوب وات حثيثة نحو حظر األسلحة النووية مهما بلغ طالسعي بخ  يماستواصل هيروش

 ه القضية. كّرس حياته لهذالذي  تسوبوي سوناوالسيد "عدم االستسالم أبدًا" الموروثة عن وبروح ،  السالم

امتداد   ينة سالم علىمد 8200ن أصبحت هذه الشبكة تضم بعد أ رؤساء البلديات من أجل السالم،ل راش العام الع مؤتمرالروشيما انعقاد ستشهد هي ،  في هذا العام

وإنهاء الصراعات   ،بإنهاء الحرو تتطلّب    ةقناعة بأن الحياة السعيد بال استثناء    تكون لدى كل فرد فيه  المؤتمر من أجل إقامة مجتمع مدنيهذا  العالم. وسيعمل 

التي   "سالم الثقافة  "نشر  ل  ،تي تؤمن بالسالملبين مدننا ا  التعاون  سنقوم بتعزيز  لتحقيق ذلك،  ة. وفي سعينااالجتماعية التي تهدّد الحيا  قةفروإنهاء الت   ،المسلحة

البلديات من أجل السالم    شبكة  إنترفض كافة أشكال العنف.   تقوم على الحوار دون االعادة الدول  ق  تشّجعرؤساء  انتهاج سياسات خارجية  اد على  تمعلى 

 الردع النووي.  

عالنًا  إ  مشاركون ى التبّن   م، لعاامن هذا    يونيو/حزيران شهر الذي تم عقده في   (TPNW)األسلحة النووية    حظر ي معاهدة ول األعضاء ف األول للد  االجتماع في  

فة بص   جتماع في االاألسلحة النووية    على  تعتمدول  ة دمع مشارك. وغزو الروسي ألوكرانيا، في ظل الاألسلحة النوويةباستخدام  تهديد  الرفض رفًضا قاطعًا  ي 

، فإنني  وتكّملها. لذا   ( NPT)   ةالنووي   الحد من انتشار األسلحةمعاهدة    تعزيز  فيم  تُسهِ   ( TPNW)  سلحة النوويةاأل   حظرعلى أن معاهدة    تم التأكيدمراقب،  

شارك في  ثم يجب على اليابان أن ت   (.NPT)  ةي النووسلحة  األانتشار  الحد من  هدة  معا تقوم الحكومة اليابانية بدور الوسيط في مؤتمر مراجعة  أطالب أوالً بأن  

التحركات التي  ، وأن تدعم بكل إخالص  فوًرا دولة عضوة فيهاوأن تصبح    ،(TPNW)ة  لحة النووي األس  حظردول األعضاء في معاهدة  القادم لل   جتماع الا

 لحظر األسلحة النووية.  تسعى 

  صعوبات   يواجهون  والذين  ،عاًما  84  اآلن   أعمارهم  متوسط   جاوزيت   الذين  الذريف  لقص الناجين من ا  دعم  ت اإجراء  تعزيزب   بشدة  بأطال   ،ذلك  إلى   باإلضافةو

 . وأبدانهم هم على عقول لإلشعاع الضارة اآلثار بسبب حياتهم  في شتى

جنب مع    بًا إلى وجن .  الذريةنبلة  قأرواح ضحايا ال  ع م  لبيلقان تعاطفنا  عبّر  ععاًما على القصف، ن   77في هذه المراسم التذكارية للسالم بمناسبة مرور  اليوم،  

حظر األسلحة    لتحقيق  بوسعناكل ما  فعل  أفكارنا على امتداد العالم، نتعهد بأن ن ين لديهم مثل  واألشخاص الذ،  الذريالتي تعرضت للقصف  ناغاساكي  مدينة  

 . دائم عالمي إقامة سالم والنووية 
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