
  

 

حملة الشباب في مؤتمر ناجازاكي من أجل عالم خال من السالح النووي   

بقلم: كاتسوھیرو أساجیري  

، حث 2013الشباب، الذي أطلقھ وزیر الخارجیة الیاباني فومیو كیشیدا في عام  اإلعالمیین في منتدى للمتحدثین - (IDN) ناجازاكي
لنوویة ال تمتص فقط كمیات ھائلة من المال ولكن أیضا تشكل تھدیدا خطیرا أن األسلحة ا إدراكالناس في جمیع أنحاء العالم على 

.على السالم الدولي و األمن والبیئة العالمیة، وبقاء الجنس البشري  

جنب مع ھیروشیما من واحد وسبعون  إلىالتقى اإلعالمیین الشباب في مدینة ناجازاكي الیابانیة، التي عانت من القصف الذري جنبا 
الحاجة الملحة للتحرك نحو عالم خال من األسلحة النوویة، واقترحوا سلسلة من الخطوات  داءبإلضت. وتعھدوا على التواصل عاما م

.لتحقیق ھذا الھدف  

نحن مقتنعون بأن البشر ال یمكنھم التعایش سلمیا مع األسلحة النوویة ألنھا تھدد الناس والمدن والبیئة". الھیباكوشا "، تمكنوا من  "
ن نجاة والبقاء على قید الحیاة من القنابل الذریة التي ألقیت على ھیروشیما وناجازاكي لكنھم عانوا بدنیا من خالل التأثیرات الالحقة مال

اإلشعاع وعقلیا من خالل التمییز ھل ذلك ینبغي أن یكون بمثابة رسالة تحذیر للعالم أجمع من مخاطر امتالك أسلحة نوویة " وھذا ما 
.ن الشباب في بیانھم،یاإلعالمی لسانجاء على   

وأضاف البیان: " أن الیابان، باعتبارھا الدولة الوحیدة التي تعرضت للھجوم بالقنابل النوویة، یجب أن ترفض" المظلة النوویة "، 
قي في التفاوض على وترسل رسالة قویة إلى المجتمع الدولي حول اآلثار المروعة والوحشیة لألسلحة النوویة، والمساھمة بشكل استبا

." الملزمة قانونیا معاھدة حظر األسلحة النوویة  

 11شباب من أجل عالم خال من األسلحة النوویة في  اإلعالمیینعقد االجتماع خالل مؤتمر دولي ضم حدثین: منتدى للمتحدثین 
.دیسمبر 14إلى  12ن دیسمبر ومؤتمر األمم المتحدة السادس والعشرون المعني بقضایا نزع السالح في الفترة م  

نحن ندرك أن قضایا السالح النووي على مفترق الطرق. اجتمع ھذا العام ووزراء خارجیة الدول السبع الصناعیة الكبرى في "
ھیروشیما، وزار الرئیس أوباما رئیس الوالیات المتحدة متنزه السالم التذكاري في ھیروشیما، حیث ألقى خطابا تاریخیا. في العام 

، سیبدأ التفاوض على معاھدة حظر األسلحة النوویة الملزمة قانونیا، بعد اعتماد قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة, " حیث القادم
.أضاف البیان  

األجیال القادمة في حین أن الناجین من  إلى الذریةأطلق وزیر الخارجیة الیاباني كیشیدا المنتدى بھدف یمر نقل حقائق التفجیرات 
شخص من المحاورین اإلعالمیین  174مرحلة الشیخوخة. منذ إطالقھ، فقد شارك فیھ نحو  إلىالذریة (الھیباكوشا) وصلوا  القنابل

الشباب المحاورون تجاربھم وتبادل  ، عقدت الیابان المنتدى األول للشباب في ھیروشیما حیث شارك2016في مارس الشباب. 
.أفكارھم  

في مختلف المدن في  1989تقریبا في كل عام منذ عام  (UNCDI) یجرى عقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بقضایا نزع السالح
مؤتمر األمم المتحدة حكومیین وخبراء من جمیع أنحاء العالم لمناقشة السبل نحو عالم خال من األسلحة النوویة.  مسئولینالیابان، مع 

 المعني بقضایا نزع السالح یشارك تنظیمھ مركز األمم المتحدة اإلقلیمي للسالم ونزع السالح في آسیا والمحیط الھادئ
) UNRCPD(وحكومة الیابان.  

، ركز 2015مؤتمر األمم المتحدة المعني بقضایا نزع السالح الخامس والعشرون، الذي عقد في ھیروشیما في أغسطس عام في 
، اآلثار اإلنسانیة لألسلحة النوویة، 2015االنتشار النووي  حظرى استعراض وتقییم ومراجعة معاھدة المؤتمر علالمشاركون في 

النوویة، ودور المجتمع المدني. ساھم المؤتمر في إعادة إنعاش زخم عالمي لتحقیق عالم خال من  المناطق الخالیة من األسلحة
.األسلحة النوویة  

قضیة معاھدة الحظر النووي برزت في كل استراحة خارج الجلسات حیث أظھرت صعوبات التعامل في ھذه القضیة في المجتمع  "
اللجنة التحضیریة لمعاھدة حظر االنتشار النووي التي ستعقد في العام  إلى لالستعدادالدولي. وقد قدم لنا ھذا المؤتمر فرصة جیدة 

المقبل،" كما ذكر كازوتوشي إیكاوا، المدیر العام لشؤون نزع السالح وعدم االنتشار، إدارة العلوم، وزارة الشؤون الخارجیة في 
.الیابان، أثناء تلخیص مؤتمر ناجازاكي الدولي  

ي كلمة االفتتاح، قال كیم وون سو، الممثل السامي لألمم المتحدة لشؤون نزع السالح: "ھذا العام... یصادف الذكرى في وقت سابق، ف
للجمعیة العامة كما تعلمون، الذي دعا فیھ إلى القضاء على كل أسلحة الدمار الشامل، بما  اإلطالقالسنویة السبعین للقرار األول على 

فیھا األسلحة النوویة  تحقیق ھذا الھدف  إلىالسالح الذي یشكل خطرا وجودیا على البشریة حتى اآلن بعد سبعین سنة لم نصل  ذلك -
." واألسوأ من ذلك، فإن جھودنا للقضاء على األسلحة النوویة قد تعثرت  

لتزاماتھا لمنع االنتشار النووي ونزع السالح، في وعود معینة التأكید بشكل كامل" با إعادةوقد حث منتدى الشباب كل الدول على "
، و "تعزیز اإلطار القانوني الدولي لتسریع نزع السالح النووي، بما في ذلك (NPT) محددة في معاھدة حظر انتشار األسلحة النوویة

http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001098.html
http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001098.html
http://unrcpd.org/
http://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000044.html


  

 

." الملزمة قانونیاتحسین تنفیذ معاھدة حظر االنتشار النووي والتفاوض على معاھدة حظر األسلحة النوویة   

حیث ذكر البیان، أن على جمیع الدول التي تمتلك األسلحة النوویة، "إعادة النظر في ضرورة امتالك األسلحة النوویة من المنظورات 
خفض األمنیة والسیاسیة، واالقتصادیة، وإیجاد وسائل أخرى للحفاظ على األمن القومي ومكانتھا الدولیة"، واتخاذ "إجراءات ملموسة ل

." عدد األسلحة النوویة، وبالتالي الوفاء بمسؤولیاتھا بموجب معاھدة حظر االنتشار النووي 	

كما حث البیان الدول النوویة التي لیست طرفا في معاھدة عدم االنتشار النووي إلى االنضمام إلى المعاھدة، وأن دولة واحدة على 
قامت بتفكیك برنامجھا النووي واالنضمام إلى الجھود الرامیة لعالم خال من األقل لدیھا أسلحة نوویة ستصبح مثاال یحتذى بھ لو 

.األسلحة النوویة  

كل  نطالب بإزالةأوقفوا تطویر الترسانات النوویة، حیث أنھا لن تشكل استقرارا على البیئة األمنیة العالمیة"، وذكر البیان، مضیفا: ""
اإلطالق  بالتالي سنمنعأنھا تشكل مخاطر غیر ضروریة وخطرا على وجود العالم، والرؤوس الحربیة من حالة الزناد المتأھب، حیث 

." العرضي  

وأضاف البیان أن حالة السالح النووي "المزید من تأمین الترسانات النوویة لتقلیل الحوادث النوویة بإیفاد الموظفین ذوي الخبرة 
بعیدا عن متناول أولئك الذین یرغبون في الحصول علیھا، مثل  لمراقبتھا والحفاظ على المواد المستخدمة في صنع األسلحة

."اإلرھابیین  

الدول الخالیة من األسلحة النوویة، بما في ذلك الدول التي تحت "المظلة النوویة" ینبغي أن تستمر في التزامھا في أن تبقى دولة غیر 
.األسلحة النوویةحائزة لألسلحة النوویة، وتأخذ دورا قیادیا في تحقیق عالم خال من  	

الدول التي تحت "المظلة النوویة" على وجھ الخصوص ینبغي أن ترفض سیاستھا، خاصة في ظل المخاطر والفعالیة والمصداقیة، 
.وأن تبذل الجھود لبناء نظام أمن ال یعتمد على األسلحة النوویة، بما في ذلك إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة  

زیز الجھود الموحدة بین الدول غیر الحائزة لألسلحة النوویة لتحقیق عالم خال من األسلحة النوویة، ال سیما من دعا المنتدى إلى تع
خالل الضغط على الدول الحائزة لألسلحة النوویة لتسریع جھود نزع السالح النووي ودعم معاھدة حظر األسلحة النوویة، وتوسیع 

.ككل، بما في ذلك الدول النوویةالجھود التي تنطوي على المجتمع الدولي   

سنة) الذي فقد والدیھ بقنبلة ذریة في ناجازاكي:  83، قال ھیرویاسو تاجاوا (اإلعالمیینوتعلیقا على مداوالت منتدى المحاورین 
اجھة أفكار "الوقت الذي یمكنني خاللھ أن أنقل تجربتي بوصفي من الھیباكوشا محدودا على نحو متزاید. فقد تأثرت عاطفیا خالل مو

." الشباب الیوم. لدي آمال كبیرة معقودة على أنشطتھم  

 80وقد قال رئیس بلدیة ناجازاكي تومیھیسا تاوي أن متوسط أعمار ضحایا القنبلة الذریة الباقین على قید الحیاة ھو اآلن أكثر من 
ضة لألسلحة النوویة دون االعتماد على الناجین كان من المھم إیجاد طرق جدیدة لتعزیز الرسالة المناھ ھإنفعاما. وعلى ضوء ذلك 

.من التفجیرات  

وقد أطلقت الھیباكوشا نداءا عالمیا حول الجدل الدائر بشأن معاھدة الحظر النووي: "لكي ال تواجھ شعوب األجیال القادمة تجربة 
على قید الحیاة." لقد أطلقوا حملة توقیعات  الجحیم على األرض، فنحن نرید تحقیق عالما خال من األسلحة النوویة بینما نحن ما زلنا

.تدعو إلى معاھدة دولیة لحظر األسلحة النوویة وإزالتھا، على أمل أال یعاني أحد أبدا مما عانوه من قبل  

من  564,240یخططون مواصلة جمع التوقیعات حتى یتم إبرام معاھدة الحظر النووي. وقد قدمت الدفعة األولى بعدد  إنھم
إلى رئیس لجنة الجمعیة العامة لألمم المتحدة لنزع السالح. (یرجى  2016التي تم جمعھا في شھري أغسطس وسبتمبر  التوقیعات

في  - treaty-ban-nuclear-a-rfo-appeal-hibakusha-the-https://www.change.org/p/join] (IDNزیارة: 
أخبار العمق  ]2016دیسمبر  24 -  

ر النووي"جیل التغییر" یقر مواصلة النقاش ألجل الحظ :المقالة ذات الصلة  

)UNRCPDالصورة: مركز األمم المتحدة اإلقلیمي للسالم ونزع السالح في آسیا والمحیط الھادئ (  

 IDN نقابة الصحافة الدولیةھي الرائدة في.  

https://www.change.org/p/join-the-hibakusha-appeal-for-a-nuclear-ban-treaty
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