
بیرغن في النرویج تتجھ صوبحملة نزع السالح النووي 

لوانا فییل كتبتھ

(IDN)  یرغن تتمتع بحمایة ھي تأتي النرویج كعضو مؤسس في منظمة حلف شمال األطلسي (الناتو), و -
ولي المؤتمر الد تھالیس فقط الستضاف: قضایا السالمب عنیةم دولةبأنھا تشتھر نوویة والمظلة ال في إطارالتحالف 

.2013في أوسلو مارس  العواقب اإلنسانیة لألسلحة النوویةاألول حول 

منظمة سوكا غاكاي الدولیة مدیر عام السالم والقضایا العالمیة في ھیتوتسوجو تیراساكي, وھو  یقول
)SGI(:) التوقیع على بمجھوداتھا  تكللتلو والتي زمام المبادرة في عملیة أوسبأخذت ) ھي من أیضا"النرویج

."2008اتفاقیة الذخائر العنقودیة في عام 

) مع ثالث منظمات سالم نرویجیة SGIتعاونت منظمة سوكا غاكاي الدولیة ( الحملة الدولیة إللغاء األسلحة  -
مدینة في  فعالیة) لترتیب NPA( والجمعیة النرویجیة للسالم) NNW( ال لألسلحة النوویةو، ICANالنوویة 
نسمة. 260,000ویبلغ عدد سكانھا ثاني أكبر مدینة في النرویج والتي تعد بیرغن، 

قیم لدیك ھو كل ما لفعالیة التي أقیمت في الخامس من أیلول معرضاً بعنوان تضمنت ا لعالم خاٍل من األسلحة  -
، وندوة بعنوان "الحوار: الطریق للقضاء على األسلحة النوویة النوویة السالم النرویجیة  وجھات نظر حركات -

والیابانیة".

 2012، في أغسطس (ICAN)الحملة الدولیة إللغاء األسلحة النوویة وقد أقیم المعرض ألول مرة بالتعاون مع 
.1945في عام  ناغاساكيإلطالق مع في ھیروشیما، والتي كانت مسرحاً ألولى التفجیرات الذریة على ا

مبادرة حشد اآلراء إللغاء األسلحة قد أطلقت  )SGIمنظمة سوكا غاكاي الدولیة (قبل خمس سنوات، كانت 
، بالتعاون مع منظمات أھلیة مختلفة تنحاز لحركة مناھضة األسلحة النوویة.(PDNA)النوویة 

بلداً  15مدینة من  62طاف المعرض خالل ھذه الفترة  وھناك المزید من المدن والبلدان ما تزال ضمن  –
 ً غن، مماثالً في بیر الخطة. في كل مرة یقام فیھا المعرض في مدینة مختلفة، تنظم منظمة سوكا غاكاي حدثا

المناھضة لألسلحة النوویة في لجماعات واألفراد لوذلك من أجل خلق منصة للحوار ولتوسیع القاعدة الشعبیة 
جمیع أنحاء العالم.

السالم وحقوق اإلنسان بمنظمة سوكا غاكاي, بأن الھدف المسؤول عن مدیر الوقد صرح كیمیكي كاواي، وھو 
مع االھتمامات  نظر مختلفة ھو خلق روابط ةوجھ 12من من المعرض الذي یبحث قضیة األسلحة النوویة 
"یجب أن یشارك كل واحد منا".. األخرى لألشخاص من أجل زیادة الوعي العالمي

وأضاف كاواي: "في حیاتنا الیومیة، نحن ال نرى األسلحة النوویة ومن السھل على الناس أال یكترثوا بھذه 
األموال  تخصیصنؤكد علیھا ھو أن الحیاة ستكون أفضل إذا ما تم المسألة. ولذلك فإن من بین األشیاء التي 

".الحیویة التي تنفق على األسلحة النوویة لصالح الصحة واألمور األخرى

ھي منظمة بوذیة مقرھا طوكیو تتمتع بإرث قوي في العمل من أجل السالم وتربطھا عالقات  سوكا غاكاي
 ً منظمة جنب مع مجموعات أخرى، بما في ذلك جماعات دینیة، كانت  إلى رسمیة مع منظمة األمم المتحدة. جنبا

وذلك مع ، 1957نزع السالح منذ عام فیما یتعلق ب المنظمات التي نادت باتخاذ خطوات عملیة من سوكا غاكاي
ً رئیسبعد فیما أصبح  الذيھو وإللغاء األسلحة النوویة في ذروة الحرب الباردة، تودا  جوزیھر دعوة وصد  ا
.سوكا غاكايمة لمنظ

ر من أي وقت مضى أن تعمل منظمات بأكوبشكل من المھم للغایة اآلن ": قائالً  )IDNوقد صرح تیراساكي لـ(
أي أزمة سیاسیة".نشوب تجنب لالمجتمع المدني معاً على ھذه القضیة 

والذي  )OEWG( فریق األمم المتحدة المفتوح للعمل على نزع السالح النوويتأتي فعالیة بیرغن على خطى 
منذ شھر فبرایر، باعتماد منعقداً  ظلو أغسطس, 19اختتم السلسلة الثالثة من جلسات أعمالھ في جنیف یوم 

قانوني لحظر األسلحة النوویة،  على أساسالمفاوضات  ببدء تقضيلألمم المتحدة توصیة إلى الجمعیة العامة 
تماماً. إلى القضاء علیھافي نھایة المطاف ما یؤدي وب
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في جنیف، كانت النرویج من بین الدول, بما في ذلك الیابان, التي امتنعت عن التصویت لصالح الشروع في 
. 2017تبدأ في مقرر لھا أن والتي فرض حظر على األسلحة النوویة مم المتحدة لمفاوضات الجمعیة العامة لأل

والذي  )WGOE( فریقتعارض تقریر  منھا لفإولكن، على عكس دول حلف شمال األطلسي األخرى، 
.2016عرض على الجمعیة العامة لألمم المتحدة في أكتوبر یُ س  

 ً والقضاء على خطر استخدام األسلحة النوویة، وزیادة من توصیة للدول باتخاذ تدابیر للحد  یتضمن التقریر أیضا
.لألسلحة النوویةالشفافیة بشأن األسلحة النوویة وتعزیز الوعي حول اآلثار اإلنسانیة المترتبة على أي استخدام   

عاماً (منذ إلقاء القنبلتین الذریتین على  71یقول تیراساكي: "خالل فترات مختلفة من الزمن وعلى مدار 
ھیروشیما وناغازاكي) كانت الحركة العالمیة (لمناھضة األسلحة النوویة) ساكنة في أوقات ما وأكثر إیجابیة في 

نوات األخیرة التي قد نتمكن فیھا من اإلنصات بشكل مباشر اآلن, نحن في الس أما ویضیف: "أوقات أخرى. 
".سلحة النوویةقضاء على األنادون بالالذین ی) ومن القصف الذري ونالناج( الھیباكوشاإلى   

یقول فوردي أشفیورد, من منظمة ال لألسلحة النوویة, والذي قضى بعض الوقت في الیابان خالل ھذا الصیف 
على بذلك  اً شددم ,"في الحوار یكمن الطریق للقضاء على األسلحة النوویة": غازاكيھیروشیما ونازار خاللھا 

والذاكرة  ینجیدالمزیج من المنظمین إیجاد . النشاط السیاسيدور عن  ، فضالً جذریةالحاجة إلى اتخاذ إجراءات 
الشوارع  للخروج إلىالناس  ھو أمر بالغ األھمیة لدفعالمؤسسیة  قضیة معینة  بشأن ظاھراتالت غالباً ما تبدأ -

.مع مرور الوقتثم ما تلبس أن تتضخم  على نطاق ضیق  

وقد صرح ممثلون عن ثالثة أحزاب من المعارضة  الیسار االشتراكي، حزب الخضر والحمر  - الذین انضموا  -
 ینى الصعیدأن تتم عل ینبغيبأنھم قد اتفقوا جمیعاً على أن حملة القضاء على األسلحة النوویة  اتإلى المحادث

ً  وطني والدوليال .أیضا  

وكان من بین المشاركین الناشطین: سوزان آربین من رابطة المرأة الدولیة للسالم ومنظمة فریدم بیرغن 
واألكادیمیة في مجال السالم آرني ستراند من معھد كریستیان میكلسین.  

جداً حیث قالت: "نحن مترابطون ، أشارات آربین إلى أن التھدید النووي وشیك IDNفي مقابلة قصیرة مع 
بأنفسنا". وقد برز التأكید على ھذه النقطة  الضررومتصلون: ال یمكن أن نلحق الضرر باآلخرین دون أن نلحق 

.أیضا في واحدة من لوحات المعرض  

لكننا نغفل عن و، المتغیر العالمي موقفجدیدة والالصراعات ال تحلیلفي  رائعوننحن " :ستراند توأشار
ولكن بشكل نمطي لزمن طویل حتى اعتدنا علیھا.  تداولناھاأننا حیث نزع السالح النووي وھي  األزلیةیة قضال

 اً مصدر تشكلالتي ینبغي أن وبین الوالیات المتحدة وروسیا، تحدث  كالتيھناك بعض األمور التي تحدث اآلن، 
".اعات اإلرھابیة الجمإلى  ألسلحة النوویةا إمكانیة وصوللنا، وأیضا بالنسبة قلق لل  

 -من التركیز على الجانب السیاسي  وقد صرح فریدریك ھیلدال، وھو مدیر جمعیة السالم النرویجیة: "بدالً 
ما إلى غیر ذلك إیجابیات وسلبیات الحظر والضغط و بشكل أكبر.  قضیة أخالقیة ھاجعلإلى أن ن نحن بحاجة -

".القضیة تسویقر وسیكون من األسھل بصداھا أك یكونسلقیم .... األخالق وا حول فالنقاش  

  - IDN-InDepthNews] 9  2016سبتمبر[  
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