
 

األمین العام لألمم المتحدة ینتقد الورطة المزمنة بخصوص نزع السالح   

من قبل رودني رینولدز   

) IDN(نیویورك  عالم خال من "األمین العام لألمم المتحدة بان كي مون، والذي لم یكون مساوما في حملتھ طویلة األمد نحو  -
بخصوص مستقبل نزع  193بین أعضاء األمم المتحدة ال " قسامات العمیقةاالن"، عبر عن خیبة األمر الكبیرة بسبب "األسلحة النوویة

. السالح متعدد األطراف  

فمن جھة، الدول المحتویة على أسلحة  نوویة، باإلضافة إلى العدید من حلفائھا، تشیر إلى أنھا تتخذ خطوات لتخفیف ترسانتھا،    

ة النوویة إلى عدم وجود أیة مفاوضات بخصوص نزع السالح النووي، وبقاء بینما في الجانب اآلخر، تشیر الدول الخالیة من األسلح
اآلالف من األسلحة النوویة، وھناك خطط لتحدیث الترسانات النوویة الحالیة في المستقبل بتكالیف تصل إلى ما یزید عن تریلیون 

.كلیة الدراسات االحترافیة في جامعة نیویوركأمام خطاب  نوفمبر في  22دوالر، على حد تعبیر بان كي مون في   

كادیمیین، وناشطي السالم والمجموعاة المناھضة لألسلحة النوویة، انتقد بان كي وفي الخطاب الختامي، الموجھ لجمھور معظمھ من اال
والذي أقیم لمدة عشرین عاما تقریبا وأقیمت ھذه الدورة للعام العاشر كأمین , مؤتمر األمم المتحدة لنزع السالح القائم في جنیفمون 

..دیسمبر 31تنحى عن ھذا المنصب في لألمم المتحدة وحتى ی  

.  ، قال بان كي مون أنھ ذھب إلى جنیف مرات متعددة وخاط المؤتمر بخصوص نزع السالح2007فمنذ أن تولى المنصب في ینایر 
.)عرضا بخصوص نزع السالخ النووي مكونا من خمس نقاطأصدر  2009أكتوبر،  24وفي یوم األمم المتحدة في (  

". أصبحت مقفلة بسبب ورطة طویلة األمد"وأسف كي مون أن آلیة نزع السالح من قبل األمم المتحدة     

ھل یمكنكم تصدیق ھذا؟  ھذا باإلضافة .  قد تفاجؤون أنھ ولمدة عقدین من الزمن، لم یتمكنوا من تبني البرنامج لیصبح في حیز التنفیذ"
."  إلى انعدام أي تطور في العمل  

.  وانتقد عدم قدرة مؤتمر نزع السالح على تبني أجندة حتى اآلن  

إذا تصرفتم بھذه الطریق، سیكون علینا جلب ھذه النقاشات إلى مؤتمر :  منذ عشرین عاما وھذا المؤتمر موجود، ولقد أنذرتھم مرارا"
وذلك بسبب نظام الموافقة، دولة واحدة تستطیع منع قرار ... ح، وسیكون علینا جلبھا إلى مؤتمر آخر، ولكنھم لم یستمعوانزع السال

" وھذه حالة غیر مقبولة أبدا.  دولة 193   

وأضاف األمین العام أن تكالیف السماح بھذه الحالة من عدم التصرف باھظة جدا . وھذا محبط حقا.  إنھا حالة دائمة -   

إال أنھ تفادى وبشكل دبلوماسي االستجابة المباشرة لخطاب قاس داعم لألسلحة " نزع السالح یواجھ أزمة"وعلى الرغم من تحذیره بأن 
النوویة من قبل الرئیس األمریكي المرتقب والذي لمح إلى أن دوال مثل كوریا الجنوبیة والیابان یجب أن تصبحا نوویتین من أجل 

. العتماد على الوالیات المتحدة األمریكیةالحمایة بدال من ا  

برنامج األمن العلمي والعالمي في رامانا، والذي یعمل في  . في. وحین سئل عن رأیھ في الوضع الحالي لنزع السالح، قال السید إم
التحدث فیھ عن نزع السالح، باألخذ بعین االعتبار التطورات العدیدة التي إنھ وقت غریب لیتم : "IDNلوكالة , جامعة برینستون 

."  تجعل من غیر المحتمل ظھور أي تقدم في المستقبل القریب  

وأشار إلى أن الوالیات المتحدة قد انتخبت للتو دونالد ترامب الذي أشار أنھ قد یقوم باستخدام األسلحة النوویة حیث قال أن العالقات 
.  والیات المتحدة وروسیا قد تدھورت وأنھ ال یظھر أي مستقبل لمنع التسلح بین الطرفینبین ال  

.  معظم البلدان التي تمتلك أسلحة نوویة، وعلى وجھ الخصوص الوالیات المتحدة، تعمل حالیا على تحدیث الترسانة النوویة وتوسیعھا  



 

وواحد من المحافل التى أرى فیھا أمال ھو التصویت .  دة غیر واضح حالیاوبتنحي األمین العام بان كي مون، فإن دور األمم المتح" 
. یقول الدكتور رامانا" القریب من أغلبیة الدول على أن تقوم األمم المتحدة بالمفاوضات بخصوص معاھدة لمنع األسلحة النوویة  

كما "  ترامب في مجال نزع السالح من خالل كلماتھالتكھن بالتنجیم قد یكون موثوقا اكثر من التوقع بخصوص ما قد یفعلھ الرئیس "
. معھد أكرونیم لدبلوماسیة نزع السالحتقول الدكتورة ریبیكا جونسون من   

النجاح ھو ما یھم، أنظمة المعتقدات لدیھ، والتي تظھر اآلن معززة بانتخابھ، تشیر إلى أن .  إنھ رجل أعمال مارق ولیس دبلوماسیا
." مھما كان علیھ أن یفعل لكي یربح الصفقة على المدى القصیر، مھما ضحى ومھما كانت النتائج على المدى الطویل   

.  وقالت الدكتورة جونسون أن ترامب یمثل النرجسي اإلقصائي    

و الضرائبیة، لذا لن یكون من المفاجيء أن یرفض فعندما كان رجل أعمال، یبدو أنھ كره أن یطلب منھ االنصیاع  للقوانین البیئیة أ
الترتیبات األمنیة الجمعیة التي سنتھا األمم المتحدة أو معاھدات نزع السالح التي تھدف بشكل رئیسي إلى تقیید الحریة العسكریة 

.  لحمایة الناس العزل من العنف ومنع التدمیر الجماعي والضحایا البشریة   

بشكل إیجابي، قد یرغب في .  الذین تبرر الغایة الوسیلة لدیھم، ولیس مؤمنا بالضرورة باألسلحة النوویةترامب من نوع األشخاص 
.  بوتین) الرئیس الروسي فالدیمیر(القیام بصفقات تخفیض األسلحة النوویة مع    

لتي ال طائل منھا، وتخفیض تكالیف وقد ال یكون الھدف بالضرورة نزع السالح، بل تخفیف تكالیف وضع المزید من األسلحة النوویة ا
.  األسلحة في القرن الواحد والعشرین   

یبدو أن ترامب یعتقد أن األسلحة النوویة قابلة لالستخدام، ولیس فقط وفقا لشروط تقلیدیة لتعزیز منع :  ولكن بشكل سلبي، أوضحت
. یقوم بخطأ كبیر ویفتح المجال ألخطار ال یمكن التحكم بھااألسلحة النوویة، وإذا قرر أن الترسانة األمریكیة یجب أن تتوسع، فإنھ س   

."  وفي أي حال، یظھر ترامب أن الدول غیر النوویة تقول دوما أنھ ال یوجد امان بوجود األسلحة النوویة  

. لھوقالت أن ترامب تبریر حي عن الحاجة لتغییر النظام النووي ومنع استخدامھ ونشره وإنتاجھ ونقلھ وتوسیعھ وتموی  

.  حكومة للتصویت للمفاوضات في األمم المتحدة 120إال أنھ ال یظھر أن الرئیس ترامب سیتسبب بتصویت أكثر من   

التقدم في المفاوضات المتعلقة بنزع أكتوبر، تبنت لجنة نزع السالح واألمان العالمي في مجلس األمم المتحدة حال جذریا وھو  27في (
 ملزمة وثيقة بخصوص للتفاوض‘  2017ھذا القرار یؤسس لمؤتمر لألمم المتحدة في . السالح النووي متعدد األطراف.

)’..  بالكامل منعها إلى تؤدي النووية، الأسلحة لمنع قانونية  

الدكتورة  جونسون أن ترامب یؤكد على الحتمیة اإلنسانیة إللغاء األسلحة النوویة، ولكن أكثر من ثلثي العالم صوتوا  وناقشت
ماي واآلخرون، ) تیریزا(مودي، ) ناریندرا(للمفاوضات بشأن معاھدة لمنع السالح النووي في أكتوبر ألن بوتین، وكیم جونغ أون، 

وي والمؤسسة األمریكیة التي تعني أن حتى الرئیس أوباما ال یستطیع اتخاذ قرار بخصوص نزع وتمییزا للمصالح في النادي النو
. 2009الخطاب في براغ . السالح  

ل وجود ترامب أو عدمھ، سیحصل نزع السالح عندما تتحمل معظم شعوب العالم المسؤولیة لذا في حا"ت الدكتورة جونسون وأعلن
]2016نوفمبر  IDN-InDepthNews – 23["  وعندما سیحصل ذلك سیكون مسؤوال ھو أیضا من دون شك  

IDN ة العالمیةنقابة الصحابھي المتحدث باسم.  


