
الجماعات الدینیة تفتح قضیة نزع السالح

فیرناندیزتحلیل بواسطة ت.ك. 

–) IDNنیویورك ( ، یناشد المجتمع الدولي 1945في  يوناجازاكفي ھیروشیما  النوویةمنذ االستخدام الممیت للقنابل  
مر بال كلل في تأیید عالم األسلحة النوویة. وبالرغم من التقدم البطيء في األمر، فإن المجتمع المدني است بالتخلص من

بال أسلحة نوویة، وأصبح بالفعل أقرب خطوة إلى تحقیقھا من حیث المبدأ.

) كیمیاكي كاواي على أھمیة SGI، أكد مدیر السالم وحقوق اإلنسان في سوكا جاكاي العالمیة (IDNأثناء حدیثھ مع 
–مثل تغیر المناخ، الفقر، والجوع والكوارث  نزع األسلحة النوویة، قائالً: "نحن نتشارك في التحدیات العالمیة إذا  
فلماذا ال نقوم باستخدام مصادرنا الغنیة ألغراض أكثر سمواً؟"

كازو إیشیواتاري باإلعراب عن مشاعر مماثلة، ذاكراً عواقب  SGI وقام المدیر التنفیذي للسالم والشؤون العالمیة بـ
"عندما ال یتوفر لألشخاص المصادر الضروریة، یؤدي IDN ل لـحیث قاحرمان المواطنین من المصادر الضروریة. 

ھذا إلى الفقر... والذي بدوره سیؤدي إلى النزاعات،"

".حسالالن یكون ھناك سالم حقیقي بدون نزع أكمل إیشیواتاري "وبھذا الشكل، لو

SGI  عام. 50ھي مؤسسة الي بوذیة تعمل تجاه إلغاء األسلحة النوویة منذ أكثر من

في عملیات  المدنيتعلیقاتھ أثناء ندوة حمالت نزع السالح اإلنسانیة الخامسة، ناقش إیشیواتاري أھمیة المجتمع في 
استطاعة ممثلي المجتمع المدني القیام  ي.... فحیث صرح "ھذا ألن ھذه العملیات یجب أن تكون إنسانیة نزع السالح.

لك."بالمساھمات المھمة والضروریة لتوضیح وجھات النظر ت

، قائالً أن ھذه IDN في مثل ھذه الجھود لـ SGIوقام إیشیواتاري بإلقاء الضوء على دور المؤسسات الدینیة مثل 
تساعد على تمثیل وتوضیح أصوات من المجتمع المدني. المجموعات

احترام سوزي سنایدر أیضا أدلت بدلوھا في ھذا الشأن، مشیرة إلى  PAXمدیرة برنامج نزع السالح النووي في 
مشترك لكرامة اإلنسان بین المجتمع الدیني.

إنسانیتنا  تتعارض مع"لقد احتشد المجتمع الدیني خلف حظر األسلحة النوویة ألن... األسلحة النوویة  IDN قالت لـ
النووي یعد "ھجوم مؤلم" على كرامة اإلنسان. كة،" مضیفة أن تھدید العنفالمشتر

PAX مجلس السلم الكنسي ( الكاثولیكیةم ھي شراكة بین مؤسسات السالIKV) وباكس كریستي (Pax Christi.(

للتعبیر عن أصواتھم.SGI و   PAXفي مایو، اجتمع تحالف من المؤسسات الدینیة یتضمن كل من 

قالوا: "نحن نرفع أصواتنا باسم العقل والقیم المشتركة في اإلنسانیة. نحن نرفض ال أخالقیة  ح مشتركتصریوفي 
على التحلي بالشجاعة الكافیة  نالسیاسییشعوب كاملة رھینة وتھدیدھم بموت بشع وشنیع. نحن نحث قادة العالم وضع 

إلنسانیة على البقاء، وتھدد مستقبلنا المشترك."لكسر حلقة عدم الثقة السوداء والتي تقلل قابلیة المجتمعات ا

)، تظل األذرع النوویة متشعبة.NPTللحد من انتشار األسلحة النوویة ( 1970في  معاھدةبالرغم من 

بلدان  9موجود وتملكھ  سالح نووي 15000، ھناك حوالي )ICANطبقاً للحملة العالمیة إللغاء األسلحة النوویة (
% منھ تمتلكھ روسیا والوالیات 90، 15500) مجموع أكبر یصل إلى ACAجمعیة مراقبة األسلحة ( ُتقّدرفقط. 



	

	

معھد  وجدمن ھذه الرؤوس الحربیة على وضع االستعداد وجاھزة لإلطالق خالل دقائق، كما  2000المتحدة. حوالي 
البحث السلمي الدولي بستوكھولم.  

، فشلت الجھات األعضاء بما فیھم روسیا والوالیات 2015في  NPTمؤتمر لمراجعة بعد مفاوضات شدیدة في آخر 
لحة.المتحدة في القیام بأي خطوات ذات معنى تجاه عالم خالي من األس  

إیشیواتاري وكاواي عن الحاجة لتغییر فھم األمن من المفھوم الذي یركز على التسلیح إلى مفھوم وأعرب كل من 
جدید یعتمد على األمن اإلنساني.  

األمن اإلنساني ھي فكرة أشمل ألمن اإلنسان ال تشمل فقط حمایة اإلنسان، بل أیضاً حمایة البیئة، وذلك كما شرحت 
.IDN لـنیوم لدبلوماسیة نزع السالح ریبیكا جونسون مؤسسة معھد أكرو  

وأفادت: "[األمن اإلنساني] ال یحمل التزام السعي وراء نزع السالح وحمایة الضعفاء وحقوقھم اإلنسانیة وحیاتھم 
أیضاً یتخذ خطوات إیجابیة لبناء السالم واألمان وحمایة البیئة من األنشطة الحربیة أو االقتصادیة فحسب، ولكن 

المدمرة."  

بالرغم من أن أمن االنسان ساعد على جعل نزع السالح "إنساني"، إال أن كل من كاواي وجونسون أشارا إلى أن 
).R2Pمظھر مسئولیة الحمایة (لتبریر األفعال الحربیة تحت  تستخدمالفكرة عادة ما كانت   

األمن اإلنساني بدالً من ذلك یسلط الضوء على اتخاذ اجراءات حمایة ووقایة ضد العنف، وتجبر كالً أعلنت جونسون: 
من الدول والمواطنین على التصرف.  

م.من أجل تبني ھذه الفكرة والمضي قدما نحو عالم خالي من األسلحة النوویة، بدأ الكثیرون في التعلی  

" تعلیم نزع السالح یحتاج إلى التعامل مع جانبین: تقدیم معلومات دقیقة وفي نفس الوقت، تغذیة  IDNكاواي أخبر 
األشخاص على تفسیر مثل تلك المعلومات بطریقة ھادفة بشكل أكبر، نحو مستقبلنا المشترك."   ]لمساعدة[العقل...   

الح مع تعلیم حقوق اإلنسان، وفض النزاعات وبناء السالم للبدء أشارت جونسون إلى الحاجة إلى دمج تعلیم نزع الس
في مرحلة مبكرة.  

قالت جونسون "التعلیم یحتاج أن یبدأ في الصغر ویستمر خالل الحیاة والعمل، لیتیح لألشخاص والمدن أن تقاوم 
بائعي األسلحة وتقوم بردع ونزع فتیل حاالت العنف قبل أن تصبح ناسفة."  

لألمم المتحدة بان كي مون سلط الضوء أیضاً على أھمیة مناقشة مثل تلك القضایا الحیویة في المدارس األمین العام 
"كیف تقوم بإعالم وتمكین الصغار لیصبحوا وكالء للسالم." تقریرفي   

ثر مھتمون بالفعل بالقضیة.كاواي قال أن ھناك أشخاص أك  

ملیون توقیع لحملة صفر نووي، داعین إلى  5في الیابان قاموا بتجمیع أكثر من  SGI، صغار 2014في عام 
قضائیة ضد  دعاوي بتقدیمالتخلص من األسلحة النوویة.  تم تقدیم العریضة إلى جزر مارشال، التي قامت حكومتھا 

وراء التخلص من األسلحة النوویة حول  بالسعيالتسع دول النوویة لعدم االمتثال بإلتزاماتھم نحو القانون الدولي 
العالم.  

، 2015قام أیضاً "جیل التغییر" بتقدیم تعھد خالل مؤتمر قمة الشباب إللغاء األسلحة النوویة في ھیروشیما في 
رمز شّكل تھدیداً بارزا على واقعنا الحالي ولیس لھ مكان في  : "األسلحة النوویة تعد رمز لعصر مضى؛موضحا



	

	

المستقبل الذي نقوم بإنشائھ.. نحن (الشباب) حول العالم، نقوم بحشد الشجاعة لنقف ونفي بوعود العصور القدیمة 
وویة."بالتخلص من األسلحة الن  

وویة محكمة العدل الدولیة لعرض جزر المارشال، قد تجدد بعض األمل في التخلص من األسلحة الن رفضبالرغم من 
في األمم المتحدة.  

) لتطویر االقتراحات للمضي قدما نحو المفاوضات المتعددة لنزع السالح النووي OEWGمجموعة العمل المفتوح (
من األطراف المتعددة لتحقیق عالم بدون أسلحة نوویة، اقترحت قرار للجنة األولى للجمعیة العامة لألمم المتحدة لعقد 

معاھدة ملزمة قانونیاً لنزع ومنع األسلحة النوویة. للتفاوض على 2017مؤتمر في   

عاماً، دخلنا العصر النووي وفي ھذا التوقیت لم نقم بعد بحظر أبشع األسلحة على  71"منذ  IDNقالت سنایدر إلى 
عاماً، ھناك فرصة لمعالجة ذلك، والتفاوض على الحظر."  71اإلطالق: األسلحة النوویة. لذلك ألول مرة في   

لم نراه من قبل." ءشيسنایدر أن ھناك دعم واسع وساحق للقرار وھو " أشارت  

"في أوقات الصراع وتصاعد ، قامت المنظمات الدینیة األخرى بالترحیب بالقرار، حیث قالت: بیان مشتركفي 
–التوترات مثل ما نعیشھ في الحاضر  –مع التلویح باألسلحة النوویة مرة أخرى   أصبح األمر أكثر أھمیة مما قبل أن  

نقوم بنزع األسلحة النوویة من حل األزمات الدولیة والنزاعات الدولیة."  

ھذه الجمعیة العامة أن توفي واجبھا كمؤسسة عالمیة وتابع البیان: "اآلن ھناك فرصة تاریخیة إلحراز تقدم ملموس ول
تمثل كل البلدان وتشرك المجتمع المدني بالكامل".  

: بمجرد أن یمر القرار، البلدان والمجتمع المدني یجب أن یستمروا على موقفھم لضمان أن IDNأخبرت سنایدر 
المعاھدة قویة ودولیة ویتم تنفیذھا.  

القوى المحركة للقضیة...إلنشاء منبر للسالم في إلى نتیجة، وأؤمن أننا سنقوم بتغییر  وقالت "أنا أؤمن أن ھذا سیؤدي
– IDN-InDepthNewsالقرن الواحد والعشرون" [ ]2016أكتوبر،  20   

IDN  نقابة الصحفیین الدولیةرائدة ھي  




