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بلداانن جزرر االمحيیط االهھاددئئ تريید عالماً خاليیاً من ااألسلحة االنووويیة  
 

كتبهھ نيینا بهھانداارريي  
 
 

–سيیدني (إإنديیبث نيیوزز)  نظراا لتعاظظم االصرااعاتت االسيیاسيیة في منطقة االشرقق ااألووسط ووشمالل إإفريیقيیا مع تفشي  
ااألووكراانيیة االتي  شبح االعنف االوحشي من قبل االمنظماتت ااإلررهھھھابيیة أأمثالل ددااعش٬، ووبسبب تدااعيیاتت ااألززمة

تؤسس لحربب باررددةة بيین االواليیاتت االمتحدةة ووحلفائهھا في حلف االناتو من جهھة ووبيین ررووسيیا من جهھة أأخرىى, فقد 
أأصبح لزااما على االدوولل االنووويیة ووغيیر االنووويیة االعمل معا من أأجل االقضاء االتامم على ااألسلحة االنووويیة. إإنن خطر 

وو مصاددفة٬، سيیؤددىى إإلى إإباددةة تامة أأكثر من أأيي ووقت مضى.ااستخداامم ااألسلحة االنووويیة٬، عن ططريیق االمباحثاتت أأ  
 

ووقد جاءتت جهھودد ااسترااليیا وونيیوززيیلنداا ووبلداانن جزرر االمحيیط االهھاددئئ في ططليیعة االجهھودد االعالميیة االرااميیة إإلى تنفيیذ 
) ووهھھھي االدوولل االوحيیدةة االتي تتشارركك في اااللتزاامم بهھدفف نزعع NPTمعاهھھھدةة حظر اانتشارر ااألسلحة االنووويیة (

وويي بشكل كامل من االدوولل االمالكة لألسلحة االنووويیة. إإال أأنن االمؤتمر ااالستعرااضي االتاسع لمعاهھھھدةة االسالحح االنو
أأيیارر/مايیو٬، ووكانن لديیهھ ثالثة محاوورر  22نيیسانن/أأبريیل إإلى  27حظر ااالنتشارر االنووويي وواالذيي عقد في االفترةة من 

-ررئيیسيیة  –منع ااالنتشارر وونزعع االسالحح ووااالستخدااماتت االسلميیة للطاقة االنووويیة   قد عكس بشكل كبيیر ووجهھاتت  
نظر وومصالح االدوولل االمسلحة نووويیا وومن يیتبعهھا.  

 
كخطوةة إإلى االوررااء مقاررنة بالمؤتمر ااالستعرااضي لعامم  2015ووفي حيین جاء االمؤتمر ااالستعرااضي لعامم 

من حيیث االتزاامم االدوولل االمسلحة نووويیا بنزعع االسالحح٬، فقد كانن أأيیضا بمثابة خطوةة إإلى ااألمامم حيیث سعت  2010
لدوولل غيیر االنووويیة إإلى نزعع االسالحح االنووويي من خاللل االتوقيیع على االتعهھد ااإلنساني االذيي ططرحتهھ االنمسا. اا

تلتزمم بموجبهھ على االعمل معا من أأجل  ذييددوولة على هھھھذاا االتعهھد وواال 113يیوليیو/ تموزز, ووقعت  14فاعتبارراا من 
قب إإنسانيیة غيیر مقبولة.ووضع أأددااء ملزمة قانونيیا لحظر ووإإززاالة ااألسلحة االنووويیة لما لهھا من عواا  

 
-من بلداانن جزرر االمحيیط االهھاددئئ 10ووقد تم االتوقيیع على هھھھذاا االتعهھد ااإلنساني من قبل  جزرر كوكك, ووفيیجي,  

ووكيیريیباتي, ووجزرر ماررشالل٬، وونيیويي٬، ووباالوو٬، ووبابواا غيینيیا االجديیدةة, ووسامواا, ووتوفالو٬، ووفانوااتو باستثناء تونغا 
 1996ووحتى عامم  1956بلداانن جزرر االمحيیط االهھاددئئ قسراا منذ عامم وووواليیاتت ميیكروونيیزيیا االموحدةة. لقد ووقعت 

كضحايیا لتجارربب ااألسلحة االنووويیة من قبل االواليیاتت االمتحدةة ووبريیطانيیا ووفرنسا.  
 

لقد كانن ووززيیر االشؤوونن االخاررجيیة لجمهھورريیة جزرر ماررشالل٬، وويیدعى توني دديي بروومم٬، في االتاسعة من عمرهه في 
صيید بالقربب من جزيیرةة لكيیب االمرجانيیة ووررأأىى ووقتهھا  حيیث كانن بصحبة جدهه في ررحلة 1954ماررسس 

"االمحيیط٬، ووااألسماكك٬، وواالسماء ووهھھھي تتلونن باللونن ااالحمراارر بعد إإشعاعع شديید مفاجئ أأضاء االسماء في ووقت 
ميیل من مركز االتفجيیر ووهھھھو ال يیستطيیع أأبداا  200االّسحر ووتسبب في موجة صدمم مرعبة ". لقد كانواا على بعد 

مم االمشؤوومم.أأنن يیمحو ذذكرىى ذذلك االيیو  
 

لقد كانت جمهھورريیة جزرر ماررشالل مداافعا قويیا عن نزعع االسالحح االنووويي٬، كما ووسلطت االضوء على ااآلثارر 
وو  1946ااإلنسانيیة االمأساوويیة االمترتبة على ااستخداامم هھھھذهه ااألسلحة االنووويیة. لقد أأصيیبت جزرر ماررشالل بيین عامي 

ا االواليیاتت االمتحدةة في االغالفف االجويي تجربة نووويیة أأجرتهھ 67بأضراارر كبيیرةة ووتلوثث إإشعاعي بسبب  1958
لهھذهه االجزرر. وومن االقضايیا االشهھيیرةة, هھھھو ااستغاللل جزرر ماررشالل لتارريیخ معاناةة شعبهھا من االتشردد وواالموتت٬، 
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ووااآلثارر االصحيیة االمستمرةة عبر االزمن لهھذهه االتجارربب االنووويیة لتقاضي بهھ االدوولل االنووويیة في محكمة االعدلل 
االدووليیة بالهھھھايي.  

 
لشبكة إإنديیبث نيیوزز قائال: "لقد حانن االوقت لتعمل االدوولل غيیر االنووويیة معا للتوصل إإلى  ووقادد صرحح دديي بروومم 

معاهھھھدةة جديیدةة لحظر ووإإززاالة ااألسلحة االنووويیة. لقد تأكد لنا بالدليیل االقاططع أأنن االدوولل االمسلحة نووويیا٬، ووعلى االرغم 
 من ذذلك٬، هھھھم يیعتقدوونن بأنن لديیهھم من االتزااماتهھا االقانونيیة٬، ليیست مستعدةة في هھھھذهه االمرحلة لقيیاددةة االطريیق. ووبدال

حقوقا خاصة٬، ووهھھھو ما ليیس صحيیحا٬، إلررساء أأمنهھم على أأساسس حيیاززةة أأوو االتهھديید باستخداامم أأوو حتى ااالستخداامم 
االمحتمل لألسلحة االنووويیة. ووبذلك٬، فإنن هھھھذهه االبلداانن تقوضض أأمنهھا ووكذلك ااألمن االمشتركك لجميیع االدوولل ووجميیع 

االشعوبب ".  
 

مقيیم في فيیجي, ووهھھھو أأحد ااألشخاصص االذيین شارركواا في أأوواائل االحركة ااالحتجاجيیة يیتحدثث فانيیسا غرفيیيین اال
االوااسعة على مستوىى جزرر االمحيیط االهھاددئئ ضد تجارربب ااألسلحة االنووويیة ووضد عسكرةة منطقة االمحيیط االهھاددئئ, 

لحة قائال:" لقد عايیشنا جميیعا في منطقة االمحيیط االهھاددئئ االعوااقب االمعرووفة ووغيیر االمعرووفة الستخدااماتت ااألس
االنووويیة٬، وولذاا فإنن مساعي االدوولل غيیر االنووويیة لفرضض حظر على هھھھذهه ااألسلحة هھھھو ااإلجرااء ااإلنساني االمعقولل 

وواالمسؤوولل االذيي يیتعيین ااألخذ بهھ. يیجب ااعتبارر االدوولل االنووويیة٬، بشكل جماعي٬، على أأنهھا مخالفة للقانونن ووتنتهھك 
االمعايیيیر ااإلنسانيیة االدووليیة ".  

 
بشكل غيیر محدوودد. ووتنص االماددةة االثامنة على أأنن  1995ارر االنووويي في عامم لقد توسعت معاهھھھدةة حظر ااالنتش

يیُعادد االنظر في بنودد هھھھذهه االمعاهھھھدةة كل خمس سنوااتت. تأتي عمليیة االمرااجعة كل خمس سنوااتت لضمانن ااستمراارر 
نزعع االدوولل االمسلحة ألسلحتهھا االنووويیة بصوررةة سيیاسة٬، إإال أأنن االسنوااتت االخمس االماضيیة كانت قد شهھدتت إإتباعع 

لدوولل االمسلحة نووويیا لبراامج مكلفة بغيیة تحديیث ترساناتهھا.اا  
 

ال تمتلك أأسترااليیا أأسلحة نووويیة٬، وولكنهھا تؤيید عقيیدةة االرددعع االنووويي االممتد تحت مظلة االتحالف مع االواليیاتت 
. االمتحدةة٬، وواالتي يینظر إإليیهھا على أأنهھا مفتاحح ااألمن االقومي في أأسترااليیا. لم توقع أأسترااليیا على االتعهھد ااإلنساني

) لشبكة إإنديیبث نيیوزز  DFATووقد صرحح االمتحدثث باسم ووززااررةة االشؤوونن االخاررجيیة وواالتجاررةة ااالسترااليیة (
قائال:"نحن بحاجة إإلى خلق بيیئة تشعر فيیهھا جميیع االبلداانن٬، بمن في ذذلك االدوولل االنووويیة ووتلك االتي تعتمد على 

االمظالتت االنووويیة٬، بأمانن أأكثر بدوونن ااألسلحة االنووويیة ".  
 

ماتت االديینيیة وومنظماتت االمجتمع االمدني, وونشطاء االسالمم وواالعداالة وواالبيیئة, ووخبرااء االعلومم لقد ددعت االمنظ
وواالطب٬، ووووكاالتت ااألمم االمتحدةة إإلى االبدء بمفاووضاتت مباشرةة للقضاء على ااألسلحة االنووويیة في ظظل ررقابة 

ددووليیة صاررمة ووفعالة.  
 

, ووهھھھو مديیر ااسترااليیا في االحملة االدووليیة للقضاء على ااألسلحة االنووويیة وواالذيي حضر االمؤتمر يیتحدثث تيیم رراايیت
ااالستعرااضي االتاسع في نيیويیورركك, قائال: "خاللل االمؤتمر ااالستعرااضي٬، ماططلت أأسترااليیا فيیما يیخص نزعع 

هھھھذاا  االسالحح االنووويي بزعم أأنن ااستخداامم ااألسلحة االنووويیة هھھھو أأمر شرعي ووضروورريي في ظظل ظظرووفف معيینة.
االموقف هھھھو٬، في ررأأيیي٬، موقف غيیر أأخالقي صميیم. وولكن ما يیزاالل يیحدووني ااآلمل بأنن تنضم االحكومة 

ااالسترااليیة, عاجال أأوو آآجال, إإلى ااالتجاهه االدوولي االسائد في ررفض ااألسلحة االنووويیة تماما. هھھھذاا هھھھو ما يیتوقعهھ 
االشعب ااالستراالي وويینشدهه ".  
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ااألططباء االدووليیيین لمنع االحرووبب االنووويیة,  لشبكة إإنديیبث  ووقد صرحح االدكتورر سو وويیرهھھھامم, ووهھھھو عضو مجلس
نيیوزز قائال:" تشكل ااألسلحة االنووويیة تهھديیداا مشتركا لنا جميیعا وويیظل االتعاوونن٬، حتى مع "ااألعدااء"٬، ممكنا في 
هھھھذاا االصددد", ووأأضافف :"حتى إإسراائيیل يیجب أأنن تدرركك بأنن ترسانتهھا االنووويیة هھھھي بمثابة دديین٬، ذذلك أأنهھا تمثل 

دوولل ااألخرىى في االمنطقة المتالكك هھھھذاا االسالحح ".ااستفزاازز لل  
 

على مدىى االسنوااتت االخمس االماضيیة٬، جاءتت ااآلثارر ااإلنسانيیة لألسلحة االنووويیة كأحد أأكثر مجاالتت االتقدمم 
االدبلوماسي فيیما يیتعلق بنزعع ااألسلحة االنووويیة. ووقد كانت نيیوززيیلنداا٬، بدووررهھھھا ررئيیس اائتالفف االبرنامج االجديید 

)NAC٬، وواالتي تطرحح االمساررااتت االممكنة للمضي قدما في 9ساسس عن صيیاغة ووررقة االعمل )٬، مسئولة في ااأل
ووضع آآليیة قانونيیة لتنفيیذ االتزااماتت نزعع االسالحح االنووويي االوااررددةة بالماددةة االساددسة في معاهھھھدةة حظر ااالنتشارر 

االنووويي.  
 

االعائقيین االلذيین  جاءتت أأحد أأبرزز االعقباتت االرئيیسيیة بطريیق االحظر وواالقضاء االتامم على ااألسلحة االنووويیة في
فرضتهھما االدوولل االنووويیة: "نحن وومن بعدنا االطوفانن" كما يیقولل وويیرهھھھامم٬، وواالعائق "ااألقل تأثيیراا هھھھو االدوورر االذيي 

لعبهھ حلفاء االواليیاتت االمتحدةة مثل ااسترااليیا وواالتي تحث بهھدووء حليیفتهھا االعظمى لإلبقاء على ترسانتهھا االنووويیة 
بنزعع االسالحح االنووويي. فإذذاا ما كسر أأحد حلفاء االواليیاتت االمتحدةة هھھھذاا بيینما تأتي هھھھي في ططليیعة االدوولل االمطالبة 

االتحالف ووررفض "حمايیة" ااألسلحة االنووويیة٬، فإنن االتأثيیر سيیكونن هھھھائال ووقتهھا".  
 

 1800بعد مروورر أأرربعة عقودد من ددخولل معاهھھھدةة حظر ااالنتشارر االنووويي حيیز االتنفيیذ٬، يیظل هھھھناكك ما يیقربب من 
لتشغيیلي االمرتفع. ووكما يیقولل االبرووفيیسورر ررااميیش ثاكورر٬، مديیر مركز منع سالحح نووويي في حالة من االتأهھھھب اا

ااالنتشارر االنووويي وونزعع االسالحح بكليیة كرووفورردد للسيیاسة االعامة في جامعة ااسترااليیا االوططنيیة,: "رربما اانتهھت 
صالحيیة معاهھھھدةة االحظر االنووويي ووأأصبح االعالم حاليیا بحاجة إإلى االتحولل إإلى عصر ما بعد معاهھھھدةة حظر 

شارر االنووويي ددوونن ااإلخاللل بالنظامم االنووويي االعالمي االقائم وواالذيي هھھھو ررااسخ في معاهھھھدةة حظر ااالنتشارر ااالنت
االنووويي. ففي حيین تأتي االتزااماتت عدمم ااالنتشارر على أأنهھا ملزمة ووقابلة للتنفيیذ في إإططارر معاهھھھدةة حظر ااالنتشارر 

].2015يیو/تموزز يیول IDN- 22االنووويي٬، تأتي االتزااماتت على غيیر ذذلك". [شبكة إإنديیبث نيیوزز   


