
اعاعــرتاف برتاف بــمسؤوليمسؤوليــة ة ""ميميــجي جي 

ـربغـاآـوئـني" خـالل وبالل وبـعد احلعد احلـرب ـ   غـاآـوئـني" خـ
 

 بذنب تورط   أعترف أمام جاللك في الذآرى الخمسين لهزيمة اليابان في الحرب ،..!يااهللا
، وُأقر بأخطائنا تجاه شعوب آوريا والصين وغيرها في الحرب األخيرة" ميجي غاآوئين"  

.من البلدان  
 

 من الذآرى الخمسين لهزيمة اليابان فإن تفاصيل الحقيقة في هذه األيام ونحن نقترب
، وإن ذآراها أبعد من أن  الزمنالكارثية للحرب األخيرة تتكّشف أآثر وأآثرمع مرور

.ُتمحي من ذاآرتنا  
 

، وقضية اللواء "نساء المتعة"إن أذيات الحرب، مثل تلك الناجمة عن المعاناة في قضية 
بتشريح الناس وهم أحياء، التزال باقية بشكل الذي قام حيوية  - للتجارب الكيميا731
 مستمرة حتى  وعائالتهم التزالن على قيد الحياةيوإّن المعاناة اليومّية لللضحايا الباق! حقيقي
!اآلن  

 
  ولكن فيما .ًا من شعوب في بلدان آثيرة أناس- في الواقع- لقد شملت جرائم الحرب اليابانية

، التي تأسست على اسم محبة المسيح، لم تستطع أن "جي غاآوئينمي "يتعلق باليابان فإن
 استطاعت أن تحافظ على إيمان هاصحيح أن ! الحياد في تلك الحربفي موقفتبقى 

طوال مسيرتها التاريخية " تعليم مستند إلى تعاليم المسيحية"المؤسسين األوائل في تقديم 
ت الخاصة هي في موقع ضعيف أمام قوة  وذلك على الرغم من حقيقة أّن الجامعا-المميزة 

 ولكن ومع ذلك، فنحن النستطيع أن نقدم أي عذر أمام الّرب فيما يتعلق - سلطة الّدولة
.لتورطها في تلك الحرب العدوانية" ميجي غاآوئين"بالخطيئة التي تحملها    

 
ا الحق لنقذف وبالطبع، فإننا آأجيال الحقة لم تختبر المعاناة الحقيقية لزمن الحرب، ليس لن

 بنا للقول أّن الرب وحده له الحق في الحكم والحاجة! الحجر األول على قادة زمن الحرب
ولكن من جهة أخرى فنحن اآلن في موضع يمكننا من الحصول . عليهم وعلى مؤسساتهم

على معلومات أوسع وأعمق حول الحقائق الكارثية لتلك الحرب من خالل األعداد المتزايدة 
فنحن في موقع أفضل وهكذا !  الشهداء، أيضًا خاللضحايا الغزو والقمع، ومنلشهادات 

. بكثير من موقع قادة الحرب في تلك األيام، مما يسمح لنا برؤية الحقائق بشكل موضوعي
وبناًء على ذلك فإنه من واجبنا أن نقدم اعترافًا أمام الّرب بالخطايا التي ارتكبها قادة ذلك 

 ونحن النقوم بذلك من أجل لوم أو معاقبة أولئك القادة .أخطائنا للضحاياالزمان، وأن نقّر ب
.بل من أجل أن نضمن أننا نحن أنفسنا لن نرتكب نفس األخطاء  
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، أقرت 1937اليابانية سنة - ونشوب الحرب الصينية1931سنة " منشوريا"بعد حادثة 
اتحاد   "ت جمعية تأسسعلى هذا األساسو. 1939الحكومة قانون التنظيمات الدينية سنة 

 تقوية تعاون ا، وآانت غايته1941يونيو سنة/في حزيران" آنائس المسيح في اليابان
.سياسة الدولة  معالجماعات الدينية  

 
 إيسه" بزيارة معبد ،"ميتسوري توميتا"السيد   ، واسمهوقد قام الرئيس التنفيذي لهذا االتحاد 

. 1938في " شينتو بيونغ يانغ"ن بزيارة معبد ، وجعل الكوريين المسيحيين يقومو"شينتو
 طريقنحووليس هناك من شك في أن هذا العمل دفع آثيرًا من المسيحيين الكوريين 

مشكلة طقوس العبادة نتيجة لو. ، وخلق صدعًا بين الكوريين والمسيحيين اليابانيينستشهادالا
.مات حقيقية آوريا وتايوان أزواجهت مدارس تبشيرية آثيرة في في المعابد  

 
ميجي "رئيس مجلس األمناء في   ، المسؤول عن ذلك،"توميتا ميتسوري "السيد آان  قدل  

، "تسوراآي يانو" آما أّن السيد .لعدد من السنين في الفترتين خالل وبعد الحرب" غاآوئين  
آان مؤيدُا متحمسًا لممارسات , 1939سنة " ميجي غاآوئين"والذي أصبح مستشارًا في  

، والخشوع أمام "ياسوآوني" االنحناء باتجاه القصر االمبراطوري، وزيارة معبد مثل 
وقد أمضى في منصبه  مدة بعد الحرب، دون أن يقدم اعترافًا علنياً . صورة االمبراطور
لم تقدم اعترافًا علنيًا أمام الرب " ميجي غاآوئين"و حتى هذا اليوم فإن   .للّرب على خطاياه

!أنها لم تعترف بأخطائها إلى شعوب البالد التي غزتها اليابان آما. بهذه الذنوب  
 

اتحاد آنائس المسيح "جمعيةفي أعلى مواقع المسؤولية في وآخرون " توميتا"لقد آان السيد 
ياطائرات ! حّلقوا" للطائرات الحربية تحت شعار عندما دعا هذا االتحاد للتبرع" في اليابان  

، الجمعية، باسم "آيودان جيهو" الرسمية اعندما دعت جريدتهوآذلك !" اتحاد آنائس المسيح
التضحية من أجل البالد "جميع المسيحيين إلى الطاعة المطلقة لدولة اإلمبراطور، مدعية أّن 

".مساوية   للشهادة  
 

حتى لو أخذنا بعين اإلعتبار المناخ المسيطر في ذلك الوقت من قمع وحكم شمولي ونحن 
تحت ضغط شديد من جهة   الواقعةمن جهة، وآفاح القادة للمحافظة على جمعية الكنائس

دولة وأخرى، فإنه ليس بإمكاننا أن ننكر حقيقة تورطهم في جرائم ارُتكبت من قبل شعب 
.ة التي ذآرناها سابقًااليابان، وجلبت أنواع المعانا  

 
عندما أتذآر آتابات أولئك الطالب الذين ارِسلوا إلى  ، فإّنني للجامعة ورئيسًابصفتي مدرسًا

  غزو عدوانية، فإنه اليمكنني إّلا أن أشعر حرب تلك الظروف، وتورطوا في القتال في
المدرسون في   منهاينبهني إلى اآلالم الذهنية الكبيرة التي عانى ما أن ذلك  آ.بأسًى عميق  
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 وهم يرسلون الكثير من الشبان إلى جبهات القتال، بما في ذلك شبان من ،زمن الحرب
واجب قادة الجامعة أن يراجعوا ماقاموا به، وأن يعترفوا  لقد آان من. آوريا وتايوان

 بذنوبهم 



  يظهر ولكن لم! حيث أظهر الرب ُحكمه! مباشرة بعد هزيمة اليابان في الحرب, وأخطائهم
بالمقابل، فإن فكرة إقامة ! أي تصريح علني يشير لألسف أو اإلعتذار، بعد تلك الحرب
دوانية، آأبطال حرب، لم تختفي الصالة من أجل أرواح اليابانيين الذين ماتوا، في حرب ع

".ميجي غاآوئين "من  
 
 
قد " توجي تاغامي"، وهو السيد "ميجي غاآوئين"ّن أحد أعضاء مجلس األمناء في  إ  

 بالرغم من أنّ  وذلكأوصى بضرورة أن تشارك الحكومة في زيارة معابد أبطال الحرب،
إّن هذا دليل على أنّ  "! ميجي غاآوئين"دوره يفرض عليه أن يصون األسس الروحية لـ  

استمرت بعد الحرب على االرتباط بنفس الخطايا التي ارتكبها السيد " ميجي غاآوئين"
إّن عبادة غير اهللا . ب، أال وهي عبادة األموات آآلهة، وعبادة غير اهللاخالل الحر" توميتا"

. الذي أظهر نفسه لنا في اإلنجيل،اهللا ربنا هي الخطيئة األآثر إثمًا أمام  
 

بعد   باالعتراف بمسؤولية ما مباشرةة مسؤولية الحرب مرتبطقضيةوبهذا الشكل، فإّن   
لن تستطيع أن تجد طريق التقدم " ميجي غاآوئين"ومالم يتم حّل هذه القضايا فإن  . الحرب

.نحو المستقبل  
 
، خمسين المعاصرة" ميجي غاآوئين" ننظر إلى الوراء لنرى تاريخ زمن الحرب لـ بينماو

 سنة بعد هزيمة اليابان، فإّننا نستطيع أن نجد شعاع أمل، حيث آان هناك طالب بضمائر 
حالة لكّن  في إرساله إلى جبهة القتال، و آانّرش الإّن". شين هاسيغاوا"، مثل السيد حّية

الذي يجب روحه في االستقالل الداخلي عن الدولة اإلمبراطورية تشير إلى اتجاه المستقبل 
 أنا و.ذلك الطريق المستند إلى تعاليم السيد المسيح، وحده". ميجي غاآوئين"أن تسير عليه 

 أآثر من بضعة  طالب ناضلوا ليعيشوا  بأنه آان هناكعتقاد أرغب في اإلإّنني:أقول هنا
.حياتهم آما عاش هو  

 
إيمان مؤسسيها فإن إلى القرن الحادي والعشرين و تؤآد على   جامعتناتتطلعاآلن وبينما   

" يانو"و" توميتا"الذي سلكه " الطريق العريض"يجب أن تسير ليس على " ميجي غاآوئين"
، الذي آان طالبًافي ذلك "هاسيغاوا "الذي سلكه" الطريق الضيق"وآخرون، ولكن على 

.الوقت  
 

لكنر التضحية من أجل األّمة في المجتمع الياباني، من جديد وافكحيث تنتشرأفي هذه األيام   
خلف البحار، تحت مسميات رنانة مثل بثوب حديث، ومع بدء ارسال اليابان لقواته 

 األموات سوف يعبدون من جديد ؛ فال يمكنني إّلا أن أشعر بالخطر بأن"المساهمات الدولية"
".أبطال حرب"آـ   
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خالل وبعد الحرب، وعلينا أن نعترف  الجامعة نفكر بعمق في مسؤولية هذهأن   عليناإّن  



جاه الشعوب التي تباعترافنا بخطايانا إّننا و! أمام المأل ، وأن نعلن ذلكذلك أمام الّربب
نأتي إلى نهاية هذه  الحقبة بعزيمة   فإّننا يمكن أنحرب مرعبةخوض  بالدها على مترِغأ

الرب أبناء  ،بدون خطايا ،نكونأْن ، وغير مالمين وبريئين"وتصميم، ويمكن أن نكون 
).2:15فيليب " ( نشع بينهم مثل النجوم في الكون.ن بين جيل من الضالينيموجودال  
 

 ، وذلكآانوا ضحايا الحربالذين اعتذارنا إلى أولئك  نقدمعترافنا أمام اهللا رّبنا، وا نعلنإّننا 
حقيقي في  خلق سالمجهود أعظم في سبيل ببذل  القيام "ميجي غاآوئين "تستطيع حتى 

.يسوع المسيح  
 

  1995حزيران /يونيو
 

)بمناسبة الذآرى الخمسين لهزيمة اليابان في الحرب(  
 

 هيروماسا ناآاياما
 رئيس الجامعة
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ميجي غاآوئينجامعة   


