
 

رفض أسترالیا لقرار منع األسلحة النوویة یطلق جدال واسعا   

من قبل نینا بانداري   

IDNسیدني  من نھایتھ، ھذا العام الذي شھد الذكرى الثالثین لمأساة تشرنوبل النوویة، والتي ذكرت بالنتائج  2016بینما یقترب العام  -
ل، فإن القرار لتحریر العالم من األسلحة النوویة بدا ملحا أكثر من أي المدمرة على الصعیدین البشري والبیئي ألسلحة الدمار الشام

. وقت سابق  

قانونیا لمنع األسلحة النوویة والتوصل  والذي ینادي إلى مفاوضات بخصوص وثیقة ملزمة, A/C.1/71/L.41فقرار األمم المتحدة 
أكتوبر  27في  UNGAفي الجلسة الحادیة والسبعین من قبل اللجنة األولى لألمانة العامة لألمم المتحدة  تبنیھ إلى إلغائھا بالكامل تم  

عضوا بما في ذلك كوریا الشمالیة والتي صوتت لصالح التقدم في مفاوضات نزع السالح النووي متعدد األطراف،  123ب  2016
.دولة عن التصویت 16دولة ضد ذلك القرار وامتنعت  38بینما صوتت   

دولة  26قررت معارضة القرار على الرغم من موافقة  أما أسترالیا، والتي كانت تعد البطلة في المناداة لنزع األسلحة النوویة،
مجاورة لھا في أسیا . المحیط الھاديء، وأفریقیا وأمریكا الالتینیة والدول الكاریبیة-  

	أمدھا،	انتھى	التي	المعاھدة	ھذه	عارضة	فیم	تستمر	أسترالیا	أن.تیم رایت )  ICAN(الحملة العالمیة لمنع األسلحة النوویة  	مدیر	یقول
ومن المحزن جدا أن أسترالیا، بدال من الوقوف بجانب ما ھو صحیح أخالقیا  المنطقة	في	لھا	أخرى	دول	بعزل	تخاطر	وھي

." وضروري، قررت الوقوف إلى العدد القلیل من الدول المسلحة نوویا التي تعتبر األسلحة النوویة قانونیة  

لة أسترالیا حرف مسیرة مجموعة األمم المتحدة بخصوص نزع السالح النووي كان خطوة غیر اعتیادیة، خطوة إن محاو: وأضاف
للوصول إلى معاھدة  2017فقد تسببت بإصرار واضح وقوي لدى الدول األخرى لبدء المفاوضات في .  ارتدت نتائجھا بشكل مباشر

. تجرم األسلحة النوویة  

رات داخل الحكومة، یتفحص التأثیر اإلنساني لألسلحة النوویة، تم عقدھا في كل من النرویج، المكسیك ھذا القرار یتبع ثالثة مؤتم
.  ھذه المؤتمرات مھدت الطریق للدول غیر النوویة ألن تلعب دورا تأكیدیا على نزع السالح.  2014و  2013والنمسا في   

ھذه السیاسة الخطیرة من "  IDNحة النوویة األمریكي، قال رایت ل طالبا من أسترالیا التخلي المباشر عن االعتماد على األسل
كما یرسل رسالة إلى الدول األخرى أن أسلحة الدمار .  االعتماد على االسلحة النوویة یقوض من جھود نزع السالح ویدعو لتضخمھا

حیث ال توجد أیة دولة مباشرة في .  غیر ذلكوال یمكن أن یكون لھذه السیاسة أي تبریر آخر .  الشامل ھي قانونیة وضروریة ومفیدة
." منطقتنا المباشرة تطلب الحمایة من األسلحة النوویة  

الدول المسلحة نوویا والدول التي تشترك باالعتماد على األسلحة النوویة األمریكیة، مثل أسترالیا والیابان وكوریا الجنوبیة، قد 
.  عارضت القرار  

نیوزیالندا قد دعمت القرار، وھذا یتوافق مع التاریخ الممتد على مدى ثالثة عقود من االلتزام القانوني من المھم المالحظة أیضا أن 
أسترالیا التي كانت في مرحلة ما داعمة لنزع األسلحة النوویة، قد تغیرت كلیا "یقول رایت .  واالجتماعي بخصوص األسلحة النوویة

."افع عن الحیازة واالستخدام المحتمل ألسوأ األسلحة المرتبطة بالدمار الشاملبخصوص ھذه القضیة، وھي تغتنم كل الفرص لتد  

نیوزیالندا وإندونیسیا ومالیزیا وتایلندا كلھا من بین الدول التي ستلعب دورا ھاما في المنطقة في مؤتمرات المفاوضات المقررة في كل 
.  في نیویورك 2017من مارس ویونیو   

	ل	قالت, )PNND(یین في نیوزیالندا بخصوص عدم التوسع النووي ونزع السالح النووي ماریان ستریت  للبرلمانالرئیس السابق  
IDN "أنھ	من	المفاجيء	أن	أسترالیا	عارضت	القرار	L41 . لیس ھنا تفسیر عقالني لذلك ما عدا أنھ من الواضح أن والءھم للوالیات

كن أسترالیا أبدا في الصف األول في مناھضة األسلحة النوویة، لذا لیس من لم ت.  المتحدة قد تغلب على جمیع االعتبارات األخرى
"  وبوجود ھذه الحكومة اللیبرالیة الملتزمة، من الواضح عدم وجود شجاعة لھذا الموضوع.  المفاجئ تصویتھا بھذه الطریقة اآلن  



 

دولة في أسیا  34من بین  قط أربعة دول صوت ضده، أسترالیا، الیابان، المحیط الھاديء ، والتي صوتت على ھذا الموضوع، ف-
والیات ماكرونیزیا وكوریا الجنوبیة، واألربعة األخرى   .  الصین، الھند، الباكستان، والفانواتو امتنعت عن التصویت -  

.  ولأن تكون خارجا عن خطى الدول األقرب منك بخصوص موضوع استراتیجي ذي  أھمیة  قد تكون كارثیة كھذه یبدو غیر معق"
أسترالیا بحاجة إلى استخدام وزن معقول لالشتراك في المجتمع األسیوي المحیط الھاديء، مثل محادثات تتعلق باألمن اإلقلیمي،  -

. وفقا لستریت" ولیس الخروج من تلك المجتمعات بالكامل  

وتلتزم أسترالیا بإلغاء األسلحة .  "القنابل العنقودیةلقد دعمت أسترالیا المنع العالمي لألسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة، واأللغام األرضیة و
	ال	المتحدة	الوالیات	قبل	من	النوویة	الحمایة	فإن	قائم،	النووي	الھجوم	تھدید	وطالما	أنھ	إال.  النوویة التي تم إنتاجھا مسبقا بطریقة واضحة

IDNل  وزارة العالقات والتجارة الخارجیة األسترالیة  	باسم	متحدث	یقول	،"األسترالیة	األمن	مصالح	تخدم	تزال  

ة فإن التحالف مع الوالیات المتحدة األمریكی, معھد الوي للسیاسة الخارجیة في سیدینيمن قبل   2016وفقا لالستبیان السنوي في عام ,
بالمائة من األسترالیین یرون التحالف مع الوالیات المتحدة ھاما بشكل كبیر أو إلى حد ما من أجل أمان  71: قد انخفض تسعة نقاط

. ، ولكن ھذه النقاط ال تزال أكبر بثمانیة نقاط منذ العام الماضي2007أسترالیا، وھي أقل مستوى من الدعم منذ   

والتي تعد الركیزة في النظام العالمي لنزع ,  NPTمعاھدة عدم التضخم النووي ب أن تتوجھ لتقویة حیث تشعر أسترالیا بأن الجھود یج
. . 2010لعام  NPTاألسلحة النوویة ومنع التضخم النووي، وتنفیذ االلتزامات مثل تلك المتفق علیھا في خطة العمل في مؤتمر   

 معاھدة منع األسلحة النوویة دون مشاركة الدول التي تملك ترسانات نوویة، أو دون اعتبار للبیئة أو األمن العالمي، لن یكون ذا فعالیة
.  كما أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون والتجارة الخارجیة األسترالیة" للقضاء على األسلحة النوویة  

المعاھدة لمنع "ساسیة لمنع انتشار األسلحة النوویة وكما ھو أستسي لمفاوضات نزع السالح، تقول رایت أن أ NPTوبینما ال تزال 
تعمل المعاھدة المتعلقة بمنع األسلحة النوویة على إغالق الثغرات في النظام .  NPTاألسلحة النوویة ھي قیاس لتنفیذ البند الخامس من 

حیث سیجعل من الواضح أنھ من غیر القانوني ألي دولة استخدام األسلحة النوویة، أو اختبارھا أو .  القانوني الدولي لألسلحة النوویة
" تصنیعھا أو تخزینھا  

من الملفت جدا للنظر أن أسترالیا وعددا آخر من الدول المناصرة لألسلحة النوویة یبدو أنھا قد تخلت عن دعمھا :  "وتضیف رایت
ھي ترفض االنصیاع لاللتزامات في البند الخامس من المعاھدة في متابعة المفاوضات لنزع األسلحة ف.  لمعاھدة نزع السالح النووي

."النوویة  

متابعة المفاوضات بشكل فعال بخصوص إیقاف سباق "في  6دولة التزمت بالبند  191والمكونة من  NPTجمیع األطراف في 
." التسلح في وقت قصیر ونزع السالح النووي  

یتوافق مع ھذه التعھدات  L.41القرار .  ابت المحكمة الدولة أن یكون ھناك التزام بإیصال ھذه المفاوضات إلى نتیجة، أھ1996في 
رسة كراوفورد نزع السالح ومقاومة التضخم النووي، في مد مركز مدیر ثاكور، رامیشویحاول إعطاء تفسیر عملي لھا حیث یقول 

.للسیاسة العامة في جامعة أسترالیا الوطنیة في كانبیرا  

، فرنسا وروسیا والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة، صوتت ضد القرار مع NPTأربعة من الدول النوویة الخمسة والتي سجلت في 
100الھند بین , رأسا نوویا   260الصین التي تملك حوالي  NPTإسرائیل، والتي ال تعد قوة نوویة في  رأسا نوویا والباكستان  120-

110بین  . رأسا نوویا 130-  

الزخم لمنع  معاھدة منع األسلحة النوویة لن یتمكن لوحده من نزع السالح، ولكن یمكنھ أن یكون عنصا حیویا إلحیاء"یقول ثاكور، 
".  التسلح وإعادة تقویة الجھود لالنتقال من المنع إلى اإللغاء الكامل وتفكیك كل األسلحة النوویة  

وكما قال سیناتور الحزب العمالي .  ، كان ألسترالیا طریقة للتعامل مع القضایا النوویة العالمیة1973في  NPTومنذ إصدار قرار 
حزب العمال یدعم اإلجراءات الفعالة والمنطقة لنزع السالح ومنع التضخم، وستستمر "صحفي،  ووزیر الخارجیة بیني وونع في بیان

یشارك حزب العمال اإلحباط العالمي مع الحركة لنزع السالح وسنبقى ملتزمین للقضاء ."  في متابعة الطریق باتجاه األھداف المرجوة
. عل األسلحة النوویة  



 

.  یرة الخارجیة جولي بیشوب الشرح عن سبب تصویت أسترالیا ضد ھذا القراروطالب حزب الخضر األسترالي من وز  

تستطیع أسترالیا تغییر سیاساتھا الخارجیة .  للحصول على شرعة لمنع األسلحة النوویة UNGAیجب أن تدعم أسترالیا حركات "
وھذا یتضمن التوافق .  ھ في ینایر العام القادملعكس الظروف المتغیرة ویجب أن تتبع مصالح أسترالیا قبل تولي دونالد ترامب منصب
تقول الدبلوماسیة األسترالیة السابقة الدكتورة " مع البنود غیر العدائیة وفقا لشرعة األمم المتحدة للتعاون والسالم في جنوب شرق أسیا
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