
ططمووحح االناجيینن منن أأجلل عالمم خالل منن ااألسلحة االنوووويیة  
 

بووااسططة نيینا بهھاندداارريي  
 

) IDNسيیددني ( سوو كوولمانن - هھھھاسيیلدديینن٬، ووهھھھي اامررأأةة منن سكانن كووكاثا- مووال ااألصليیيینن٬، كانتت في االثالثة منن عمررهھھھا عنددما بددأأتت االمملكة -
االووااقعة قبالة االساحلل ااألسترراالي االغرربي ووفي منططقة إإيیموو االمتحددةة بإجررااء تجارربب ااألسلحة االنوووويیة في جززرر موونتي بيیلوو ااألستررااليیة 

وومنططقة ماررااليینغا في جنووبب أأستررااليیا. [بب] ااأللمانيیة  
 

٬، مما أأددىى إإلى تلوويیثث منططقة هھھھائلة شملتت: كوونيیبا٬، االمكانن االتي كانتت 1963وو 1952االررئيیسيیة٬، أأجرريیتت بيینن عامي  12 أأللاالتجارربب 
عائلة سوو ووجماعتهھا يیعيیشوونن فيیهھ.  

 
أأشخاصص منن االسكانن ااألصليیيینن يیعيیشوونن في االمنططقة عندد بدداايیة االتجارربب. ماتت االكثيیرر منن االناسس ووأأصبح االكثيیرر غيیررهھھھمم "كانن هھھھناكك 

" اانتشررتت ططووال ووعررضا٬، ووهھھھناكك قصصص حوولل Totem 1مررضى مباشررةة بعدد االتجارربب. االقنبلة االذذرريیة ااألوولى وواالتي كانتت تسمى "
بة غيیررهھھھمم بالعمى ووأأصابب غيیررهھھھمم باألمررااضض االشدديیددةة" "االضبابب ااألسوودد" نشأ عنهھا مما تسببب بقتلل االناسس ووإإصا هھھھذذاا ما قالتهھ سوو٬، االتي  -

بددأأتت بتذذّكرر ما كانن كبارر االسنن في جماعاتهھا يیحكوونهھ لهھا عنن االحيیاةة االصحيیة للصيیدد أأثناء ااأللعابب االبرريیة ووعنن جمع محصوولل االفووااكهھ 
االتي سبقتت االتجارربب.  

 
رراابيیة في صحررااء نووالرربوورر٬، وواالتي كانتت نتيیجة لتجارربب ماررااليینغا. لمم نكنن في "كانن كبارر االسنن في جماعتنا يیتحددثوونن عنن االعووااصفف االت

منططقة االصفرر٬، لكنن االغبارر لمم يیثبتت في مكانن ووااحدد. لقدد كانن يیذذهھھھبب أأيینما كانتت االرريیاحح تأخذذهه. كانن االناسس يیمووتوونن منن مررضض االسررططانن٬، 
ددااعيیاتت االغبارر ااإلشعاعي أأثناء حضووررهھھھا ااجتماعع لتحالفف ووهھھھوو أأمرر كانن جدديیدداا بالنسبة لنا٬،" ووهھھھذذاا ما تذذكررتهھ سوو أأيیضا٬، وواالتي أأددرركتت ت

).ANFAأأستررااليیا االخاليیة منن ااألسلحة االنوووويیة (  
 

٬، وواالذذيي كانن يیعررفف سابقا باسمم االتحالفف ضدد االيیوورراانيیوومم في ANFAأأنشأ االسكانن ااألصليیيینن تحالفف أأستررااليیا االخاليیة منن ااألسلحة االنوووويیة 
لحكووميیة االمهھتمة باالستثمارر االنوووويي االقائمة أأوو االمقتررحة في أأستررااليیا٬، ال سيیما على . وواانضمتت إإليیهھمم بعضض االمنظظماتت غيیرر اا1997عامم 

مووااططنن االسكانن ااألصليیة.  
 

بالنسبة لألشخاصص منن االسكانن ااألصليیيینن٬، فإنن ااألررضض تعتبرر أأساسس ثقافتهھمم. كانتت سوو مكسووررةة االخاططرر عنددما علمتت بأنهھ منن االمحتملل 
ووبرر مارركتت االخاصص بنا االذذيي نحصلل منهھ على االططعامم ووصيیددليیتنا االتي نحصلل على ااألددوويیة أأنن تكوونن محاصيیلل ااألططعمة ملووثة. "إإنهھا االس

منهھا٬، ووأأكثرر منن هھھھذذاا إإنهھا معتقددنا. ال يیهھمم إإذذاا كنتت منن االسكانن ااألصليیيینن أأوو لمم تكنن٬، فكلل شخصص في هھھھذذاا االجززء منن االبالدد لدديیهھ قصة 
مع أأنهھ منن االشائع أأيیضا ووجوودد أأشخاصص يیعانوونن منن وواالسررططانن هھھھوو أأهھھھمم مررضض٬،  االمبكرر.حززيینة تخصص أأسررتهھ عنن االمررضض وواالمووتت 

.IDNأأمررااضض االغددةة االددررقيیة٬،" هھھھذذاا ما حكتهھ لـ   
 

مشاكلل االعقمم وومووتت ااألجّنة وواالعيیووبب االخلقيیة أأصبحتت أأكثرر شيیووعا في ووقتت االتجارربب٬، مع أأنهھ إإلى ااآلنن فإنن االناسس مثلل سوو يیتساءلوونن 
مررةة في االمنططقة أأوو بسببب االتغيّیررااتت االجيینيیة االتي اانتقلتت عبرر ااألجيیالل. عما إإذذاا كانتت مشاكلهھمم االصحيیة لهھا عالقة باإلشعاعاتت االمست

ووقالتت بأنهھا ترريیدد منع ااألسلحة االنوووويیة بشكلل دداائمم ووااليیوورراانيیوومم االذذيي يیمكنن ااستخررااجهھ منن ااألررضض.  
 

منن أأجلل االمؤؤتمرر  ااجتمعتت في االعامم االماضي كلل منن: االحكووماتت ووووكاالتت ااألممم االمتحددةة ووأأعضاء االمجتمع االمددني في أأووسلوو (االنرروويیج)
ددوولة في فبرراايیرر  146ااألوولل منن نووعهھ لمناقشة تأثيیرر ااألسلحة االنوووويیة على االبشرريیة. ووأأعقبب ذذلكك قيیامم االحكوومة االمكسيیكيیة باستضافة 

حكوومة منن االددوولل ااألعضاء االبيیانن االمشترركك بشأنن  193حكوومة منن أأصلل  ٬155، ددعمتت 2014العتمادد ااألددلة. في أأكتووبرر  2014
نوووويیة على االبشرريیة وواالذذيي تمم تقدديیمهھ إإلى االجمعيیة االعامة ااألممم االمتحددةة. ووتمم عقدد االمؤؤتمرر االثالثث حوولل تأثيیرر ااألسلحة تأثيیرر ااألسلحة اال

8االنوووويیة على االبشرريیة في فيیيینا (االنمسا) في  دديیسمبرر وواالذذيي تمم ااالستماعع فيیهھ إإلى شهھاددةة سوو. 9-  
 



متشعبة منن أأجلل حظظرر ووإإززاالة ااألسلحة االنوووويیة٬، بحسبب مررااقبيینن. علما ووهھھھنا٬، كانن االعززمم على بددء االمفاووضاتت بشأنن معاهھھھددةة ددووليیة ملززمة 
بأنن االجهھوودد االعالميیة كانتت متجددددةة خصووصا لررفع مستووىى االووعي بشأنن عووااقبب ااألسلحة االنوووويیة على االبشرريیة ووضمانن عددمم ااستخدداامهھا 

مررةة أأخررىى.  
 

رر في مخززووناتت االررؤؤووسس االنوووويیة في كلل منن ررأأسس نوووويیة متبقيیة٬، على االررغمم منن ااالنخفاضض االكبيی 17,000االيیوومم٬، يیووجدد حوواالي 
االوواليیاتت االمتحددةة ووررووسيیا منذذ نهھايیة االحرربب االباررددةة.  

 
): "لقدد حانن االووقتت لتنضمم أأستررااليیا إإلى ااألغلبيیة االساحقة منن ICANقالل تيیمم رراايیتت٬، ررئيیسس االحملة االددووليیة للقضاء على ااألسلحة االنوووويیة (

يیة."االددوولل االتي تعهھددتت بددعمم معاهھھھددةة حظظرر ااألسلحة االنوووو  
 

ICAN  أأستررااليیا قامتت بإنشاء فيیدديیوو على مووقعYoutube  بعنوواانن "ال نرريیدد مظظلتكمم االنوووويیة" لتووجيیهھ ررسالة لكلل "ددوولل االمظظلة" منن
 16,000أأجلل ووقفف االتساهھھھلل مع االسالحح االنوووويي ووططررحح ااألسلحة االنوووويیة منن سيیاستهھمم االددفاعيیة. ووقدد حصلل االفيیدديیوو على ما يیقارربب 

االحوواارر حوولل تمدديیدد االررددعع االنوووويي بططرريیقة ساخررةة ووجعلهھا في متناوولل االيیدد٬، خاصة بالنسبة للشبابب االذذيینن لمم  ززيیاررةة. "أأررددنا أأنن نفتح بابب
.IDNأأستررااليیا لـ  ICANيیعيیشوواا تجرربة االحرربب االباررددةة٬،" كانن هھھھذذاا ما قالهھ جيیمم ررووموولدد٬، االمنّسقق وواالمتحدّدثث لحملة   

 
ااألسلحة االنوووويیة% منن ااألستررااليیيینن يیفضلوونن ااالنضمامم إإلى معاهھھھددةة حظظرر 80  

 
أأستررااليیيینن يیددعموونن االمعاهھھھددةة االقانوونيیة االتي تلززمم بحظظرر ااستخدداامم  10أأشخاصص منن أأصلل  8في ااستططالعع حدديیثث للصليیبب ااألحمرر وُوجدد أأنن 
% قالوواا بأنهھ لنن يیكوونن هھھھناكك رراابح في االحرربب االنوووويیة نظظرراا للعووااقبب االبشرريیة االووخيیمة 88ااألسلحة االنوووويیة. باإلضافة إإلى ما يیصلل إإلى 

يیمكنن أأنن تؤؤدديي إإليیهھا. االتي  
 

ووعّبررتت االصليیبب ااألحمرر االددووليیة ووحرركة االهھاللل ااألحمرر بتوواافقق فيیما بيینهھما عنن قلقهھما بشأنن تأثيیرر ااألسلحة االنوووويیة على االبشرريیة٬، منذذ 
.1945ااستخدداامهھا ألوولل مررةة في هھھھيیررووشيیما ووناغاززااكي في أأغسططسس   

 
ووعلى  وواالموواارردد االططبيیعيیةمكانن. فاإلشعاعع يیؤؤثرر على االصحة وواالززررااعة تأثيیرر ااألسلحة االنوووويیة على االبشرريیة ال يیقتصرر على ززمانن أأوو 

مناططقق ووااسعة ووعلى ااألجيیالل االقاددمة.  
 

٬، كيیفف كانن وواالددهھھھا االذذيي كانن ططرريیح االفررااشش يیعاني 1970تتذذكرر ررووززمارريي ليیسترر٬، االموولووددةة في مدديینة أأدديیليیدد (جنووبب أأستررااليیا) في عامم 
توونن (فيیززيیائي نوووويي) أأثناء مقابلتهھ حوولل منططقة ماررااليینغا على رراادديیوو هھھھيیئة ااإلذذااعة منن االمررضض٬، عنددما كانن يیستمع للسيیرر إإررنستت تيیترر

).ABCااألستررااليیة (  
 

االغررفة ووسألتهھ: ما االمشكلة؟ قالل: إإنهھ شيء ما حددثث منذذ ووقتت ططوويیلل قبلل ووالددتي.  إإلى"أأتذذكرر أأنني سمعتت أأبي يیقسمم بصووتت عالل. ذذهھھھبتت 
أأسمع فيیهھا عنن تجرربة ماررااليینغا االذذرريي"٬، هھھھذذاا ما قالتهھ ررووززمارريي مدديیررةة ووكالة آآليینتجارراا  في االحقيیقة٬، عنددما كانن صبيیا. لقدد كانتت أأوولل مررةة

.IDNووليینيیرراا (االشمالل االغرربي) مجلسس إإددااررةة االموواارردد االططبيیعيیة لـ   
 

ي تمم كانتت لدديیهھا تجرربة مباشررةة منن وواالددهھھھا ووجدّديیهھا ووغيیررهھھھمم منن أأفرراادد أأسررتهھا االذذيینن عانوواا ااألمررااضض نتيیجة للتجارربب االنوووويیة. ووحتى هھھھ
.2005تشخيیصهھا بأنهھا تعاني منن مررضض االمناعة االذذااتيیة االناددرر وواالذذيي أأططلقق عليیهھ ااسمم تصلبب االجلدد في عامم   

 
"لمم نكنن نددرركك أأضرراارر ااستخررااجج االيیوورراانيیوومم على االبيیئة ووعما كانن يُیستخددمم لهھ. ووااآلنن أأنا أأفهھمم لماذذاا أأصبح أأبي ووأأجدداادديي محاموونن أأقوويیاء 

بشكلل نشطط٬، وولماذذاا كانوواا يیتحددثوونن وويیتعلموونن وويیترراافعوونن ضدد االصناعة االنوووويیة وولحمايیة "نغانامبا وولماذذاا شعرروواا بالحاجة إإلى ااالعتررااضض 
نغوورروو" (بلددنا)"٬، كانن هھھھذذاا ما قالتهھ ررووززمارريي٬، االتي ذذكررتت االتارريیخ شفهھيیا للتارريیخ االمسجلل ووقددمتهھ باللغة ااإلنكليیززيیة ووبلغتي 

بيیتجانتجاتجارراا/يیانكوونيیتجاتجارراا لألجيیالل االقاددمة.  



 
٬، أأنشأتت االحكوومة ااألستررااليیة لجنة ماررااليینغا االملكيیة للتحقيیقق في االتجارربب االنوووويیة كاستجابة الهھھھتمامم االمجتمع االمتززاايیدد فيیما 1984 في عامم

يیتعلقق بالتدداابيیرر االمتخذذةة منن أأجلل حمايیة االناسس منن االتعررضض لإلشعاعع وواالتخلصص منن االموواادد االمشعة وواالموواادد االسامة.  
 

 239سنة منن االتجارربب االذذرريیة. وومنن االمعررووفف جيیدداا أأنن ماددةة االبلووتوونيیوومم  ٬50، أأيي بعدد 2003عامم  "لمم تكنن االملفاتت االسرريیة متاحة حتى
تبقى مكشووفة في تلكك االمنططقة. االسموومم االمووجووددةة في االترربة وواالغبارر االذذيي يیحضرر بشكلل غيیرر متووقع منن كلل ااتجاهه وواالناسس تستنشقهھ. حتى 

رريي٬، االتي بددتت مررعووبة منن أأنن بعضض االناسس يیقوولوونن بأنن االمنططقة آآمنة وويیررووجوونن أأنن ااألغذذيیة االتي تتناوولهھا ملوّوثة"٬، هھھھذذاا ما قالتهھ ررووززما
لهھا سيیاحيیا مستهھترريینن بمسألة االتلوّوثث.  

 
إإنن مسؤؤووليیة تططهھيیرر مووقع االتجرربة االسابقق تقع على عاتقق االحكوومة ااالتحادديیة. آآالنن بارركنسوونن٬، ووهھھھوو مهھنددسس نوووويي وومشررفف حكوومي 

: أأنن االتلووثث ما يیززاالل منتشرراا على نططاقق ووااسع.ABCة سابقق عنن تططهھيیرر منططقة ماررااليینغا٬، قالل إلذذااع  
 

وواالذذيي سيیكوونن مووجوودداا  239كيیلوو مترر مرربع ما تززاالل ملوّوثة فووقق معايیيیرر االتططهھيیرر. . . إإنهھ االبلووتوونيیوومم  100"حيیثث أأنن هھھھناكك أأكثرر منن 
.2014في يیوونيیوو  ABCسنة أأيیضا٬،" كانن هھھھذذاا ما قالهھ بارركنسوونن إلذذااعة  24,000حتى بعدد   

 
خذذ االمسؤؤووليیة  

 
ترريیدد ررووززمارريي منن االسلططاتت أأنن تتحملل االمسؤؤووليیة فيیما يیخصص االتأثيیرر االشدديیدد لمخلفاتت االتجارربب االنوووويیة. "ماتت االكثيیرر منن االناسس فوورراا٬، 
وولكنن االكثيیرر يیعيیشوونن بصحبة مشاكلل صحيیة مززمنة مثلل االسررططانن ووااإلعاقاتت. ناهھھھيیكك عنن ااالكتئابب آآالمم االفقدد وواالصددماتت االنفسيیة وواالعقليیة 

الجتماعي وومشاهھھھددةة أأحبابهھمم يیررحلوونن. لقدد تسببتت ببالء ثقافتنا وومززيیدد منن االتهھميیشش لشعبنا"٬، هھھھذذاا ما قالتهھ ررووززمارريي وواالضرررر االنفسي وواا
أأيیضا.  

 
يیرريیدد االمؤؤيیددوونن إللغاء االسالحح االنوووويي منن االحكووماتت أأنن تعتررفف بددووررهھھھا في هھھھذذهه االكاررثة ووأأنن تتووقفف عنن ااستخررااجج االيیوورراانيیوومم. ووقدد 

قططعة منن االذذخيیررةة منن االيیوورراانيیوومم االمخصبب تمم تووززيیعهھا في االتددرريیباتت  40,000مؤؤخرراا أأنن حوواالي  ANFAعلمتت أأحدد ااجتماعاتت 
االعسكرريیة ااألستررااليیة. ووإإنهھ منن االمعررووفف عنن تجارربب ااألسلحة االنوووويیة بتأثيیررهھھھا االصحي على مددىى ااألجيیالل فضال عنن تووثيیقق ااستخدداامم 

ووتأثيیرر أأسلحة االيیوورراانيیوومم االمخصبب.  
 

رر االتموويیلل االالززمم لألبحاثث فيیما يیخصص ااألضرراارر االبيیئيیة االتي تعررضتت لهھا االمنططقة االذذرريیة وواالمنططقة االتي "يیجبب على االحكوومة أأنن تووفّ 
باإلشعاعع االنوووويي ووااالعتذذاارر للسكانن ااألصليیيینن ووتعوويیضض ااألفرراادد االمتضرررريینن وومررااجعة ددعائمم االثقة لمساعددةة أأوولئكك االذذيینن يیعانوونن منن 

.IDNاالمررضض"٬، كانن هھھھذذاا ما قالتهھ ررووززمارريي لـ   
 

إإططالقق ددعائمم ثقة ماررااليینغا إلددااررةة االتعوويیضاتت االماليیة االممنووحة منن قبلل االحكوومة ااألستررااليیة للرريیفيیيینن منن أأصحابب ااألررااضي في تمم 
ماررااليینغا ووسفيینكسس نتيیجة لفقدداانهھمم حقق االووصوولل إإلى أأررااضيیهھمم بسببب االتجارربب االنوووويیة.  

 
أأجلل االعدداالة ألنهھمم يیططمحوونن منن أأجلل مستقبلل خالل منن ااألسلحة  يیررىى االمررااقبوونن أأنن مؤؤتمرر فيیيینا أأعططى دداافعا جدديیدداا للناجيینن للنضالل منن
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