
األمم المتحدة تمّھد الطریق لمؤتمر یتناول معاھدة للتخلص من األسلحة النوویة  

أعده جامشد باروا  

(IDN)جینف | نیویورك  مفتوًحا لجمیع الدول ، 2017ھا ستعقد مؤتمًرا في بدایة مارس أقّرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة أنّ  -
". سُیعقد المؤتمر من األسلحة النوویة نھائًیا حو التخلّصاألسلحة النوویة في مسعًى ناألعضاء للتفاوض على "صك ُملِزم قانونًیا لحظر 

یولیو.  7یونیو حتى  15مارس ومن  31مارس حتى  27جلستین: من وسینقسم لفي مقرات األمم المتحدة في نیویورك   

ُتحدث فیھ  سلحة النوویة جموًدا، وجاء في وقتنھایة عقدین من الزمن شھدت فیھما جھود نزع األإلى "یبّشر ھذا القرار التاریخي 
.)ICAN(". كما أشارت الحملة الدولیة إلزالة األسلحة النوویة انوویً  حراًكا وضجیًجاتسلًحا األكبر  النوویتان الدولتان  

عالنا إالدمیر بوتین والرئیس األمریكي المنتخب دونالد ترامب إلى الرئیس الروسي ف في إشارتھا تلك منظمة المجتمع المدني وتقصد
عن رغبتیھما في "تقویة" قدرات بلدیھما النوویة.   

الرئیس الروسي  كل من ، بیاتریس فین، قائلًة: "ھذا التصرف األھوج والعدائي الذي بدر عنICANوقد صّرحت الرئیس التنفیذي لـ 
و أّن أ یتصاعدالوقوف بصمت ومشاھدة استمرار خطر الحرب النوویة ا، بسیطً  اي العالم خیارً والرئیس األمریكي المنتخب، یترك لباق

".ھذه  الدمار الشامل غیر اإلنسانیة وغیر المقبولةأسلحة  یسعوا لحظر  

بأّن لدى كل من   Nuclear DisarmamentPeople for‘ األشخاص من أجل نزع التسلح النووي’ وأشار جون ھولوم من
كان علیھ في الحرب الباردة األخیرة، وكل منھما  للعدد الذيتناقص ھام سالح نووي،  7000روسیا والوالیات المتحدة حالًیا نحو 

لإلطالق في غضون دقائق قلیلة. جاھزة، بوضعیة األرضیة العابرة للقاراتمن الصواریخ  1000ما یقل عن بیحتفظ   

الًبا كل منھما ضد اآلخر) كفیل بتدمیر الحضارة كما نعرفھا (وھو ما القوة (غھولوم: "إّن استخدام جزء بسیط حتى من ھذه  وقد قال
).فضاء مساحة من الیابسةفي  ضخمةأسلحة نوویة  5تحقیقھ فقط باستخدام  یمكن  

اتخذتھ  قرارٍ دیسمبر. وجاء التصویت عقب  23تاریخي في  قرارالخلفیة صادقت الجمعیة العامة لألمم المتحدة على  وعلى ضوء ھذه
أكتوبر 27اللجنة األولى للجمعیة العامة في  یتناول مسائل نزع األسلحة واألمن الدولي - الجدیدة بالرغم من  المعاھدةلبدء العمل على  -

المعارضة الحثیثة من بعض الدولة المسلحة نووًیا.  

 13دولة ضد القرار بینما امتنعت  35 أكتوبر، وصّوتت 27من الدول األعضاء في األمم المتحدة لصالح القرار في  113صوتت 
، كان الدعم أقوى بین الدول األفریقیة ودول أمریكا الالتینیة والكاریبي وجنوب شرق آسیا ICANدولة عن التصویت. وكما أشارت 

والمحیط الھادئ.  

من النمسا والبرازیل وإیرلندا والمكسیك ونیجیریا وجنوب أفریقیا. من المرجح وقد بادر إلى ھذا القرار مجموعة إقلیمیة عابرة مكونة 
المفاوضات في السنة المقبلة. مجموعة الدول ھذهأن تقود ھذه   

من دیسمبر،  23تبني الجمعیة العامة للقرار في من  ، في اجتماع لجنة المیزانیة لألمم المتحدة، قبل وقت قصیرICANحسب 
لحظر األسلحة النوویة. المعاھدةعلى  للتفاُوضالمخططة  ةلمتحدة على طلب تمویل لألسابیع األربعاعترضت الوالیات ا  

، ICANأشارت كما "لكن تحت ضغط كثیف من الداعمین لنزع التسلح النووي، سحبت اعتراضھا، وصادقت اللجنة على الطلب،" 
دولة. 100ائتالف مجتمع مدني ینشط في   

قبل  2016وّزعتھا الوالیات المتحدة االمریكیة على جمیع أعضاء حلف الناتو في أكتوبر ُمسّربة  وثیقةعلى  ICANوقد اّطلعت 
صدور قرار اللجنة األولى. حّثت الوالیات المتحدة  سالح نووي 7000التي تمتلك نحو - ھا على االعتراض على القرار حلفاء -

ومقاطعة المفاوضات.  

حّذرت الوثیقة من أّن اتفاقیة التخلص من األسلحة النوویة قد تقّوض التصّور بأن األسلحة النوویة شرعیة لبعض الشعوب وتصّعب 
على الناتو االضطالع في التخطیط لحرب نوویة.  

 أعربوا عنممن صوتوا في أكتوبر ضد القرار أو امتنعوا عن التصویت،  ، عدد من الحلفاء المقربین للوالیات المتحدةICANحسب 
نیتھم االشتراك في المفاوضات على كل حال، للمساعدة في صیاغة المعاھدة.  

http://www.icanw.org/
http://www.pndnsw.org.au
http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/1com/1com16/resolutions/L41.pdf
http://www.icanw.org/campaign-news/un-votes-to-outlaw-nuclear-weapons-in-2017/
http://www.icanw.org/
http://www.icanw.org/wp-content/uploads/2016/10/NATO_OCT2016.pdf


أمریكیة على أراضیھا وامتنعت عن التصویت، بأّنھا ستشارك. كما یرغب وزیر الخارجیة نوویة ھولندا، التي تستضیف أسلحة أّكدت 
فومیو كیشیدا بحضور بالده، على الرغم من معارضتھ للقرار. الیاباني  

أّال ُتستخدم األسلحة جمیع األمم على المشاركة في المؤتمر السنة المقبلة. إذ قالت فین: "لكل أمھ مصلحة في ضمان  ICANتحث 
الحكومات لالنضمام إلى المفاوضات مرة أخرى، األمر الذي باإلمكان ضمانھ عبر التخلص التام منھا. ندعو جمیع  مطلًقاالنوویة 

السنة المقبلة والعمل على تحقیق معاھدة قویة ونافذة،".  

أضافت فین في سواء وافقت األمم المسلحة نووًیا على االشتراك أم لم توافق. و المفاوضاتعلى أّنھ ینبغي متابعة  ICNA وقد شددت 
تھدف إلى التسبب بأذى إنساني كارثي، یجب حظرھا بموجب القانون الدولي. وھذا السیاق: "كمبدأ، األسلحة التي ال تمّیز بطبیعتھا 

ستضع ھذه المعاھدة األسلحة النوویة في نفس خانة أسلحة الدمار الشامل األخرى،"  

على سلوكیات األمم ذات التسلیح النووي حتى لو رفضت  ،بر قوتھا الطبیعیةعمعاھدة حظر األسلحة النوویة، ستؤثر،  تأمل فین أنّ 
األسلحة النوویة، بما في ذلك  محلفائھا الذین یّدعون حالًیا بالحمایة التي توفرھا لھ من االنضمام. كما ستؤثر على سلوكیات العدید

كثیًرا نحو تحقیق عالم خاٍل من األسلحة النوویة."األسلحة النوویة على أراضیھا. "ستساھم الدول األوروبیة التي تستضیف   

على أحكام مشابھة لتلك التي أوِجدت في المعاھدات القائمة التي تحظر األسلحة البیولوجیة واألسلحة  المعاھدةمن المرجح أن تشتمل 
االستخدام والتطویر واإلنتاج واالمتالك حظر على الالكیمیائیة واأللغام األرضیة المضادة لألفراد والذخائر العنقودیة. وتشمل ھذه 

ورة.شتراك في أي من ھذه األنشطة المحظوالتخزین واالسبقاء والنقل وكذلك المساعدة والتشجیع أو تحفیز أي شخص على اال  

كل صریح بموجب ورة بشظاألسلحة البیولوجیة واألسلحة الكیمیائیة واأللغام األرضیة المضادة لألفراد والذخائر العنقودیة، جمیعھا مح
القانون الدولي.  

بصورة عالمیة وشاملة، وذلك على الرغم من آثارھا ة الدمار الشامل الوحیدة التي لم تحظر حتى اآلن تبقى األسلحة النوویة أسلح
اطر تفجیر مخھناك استھانة كبیرة وعدم فھم واسع ل الكارثیة الموّثقة على اإلنسان والبیئة. وقد أثبتت دراسات أجریت مؤخًرا أنّ 

تفجیًرا عرضًیا أم مقصوًدا.  األسلحة النوویة، سواء أكان  

ساھم ضحایا التفجیرات النوویة والناجون منھا، بما في ذلك االختبارات النوویة، بشكل فعال. طالما كانت سیتسوكو ثورلو، الناجیة من 
قنابل ھیروشیما، في مقدمة المؤیدین لحظر األسلحة النوویة.  

دیسمبر. "ألجل أولئك الذین نجوا من القنابل  23حظة تاریخیة للعالم بأسره،" كما قالت عقب التصویت الذي جرى في "حًقا، ھذه ل
الذریة في ھیروشیما وناجازاكي، نعلم بأّن األسلحة النوویة غیر إنسانیة وال تفّرق وغیر مقبولة. على جمیع الشعوب المشاركة في 

]2016دیسمبر  IDN-InDeapthNews 26ھذه األسلحة."  [المفاوضات في السنة المقبلة لحظر   

Credit: ICAN  2016دیسمبر  23الصورة: الجمعیة العامة لألمم المتحدة تصادق على القرار التاریخي في   
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