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: اختبار بيكر، جزر المارشال، 25 يوليو 1946. الصورة: وزارة الدفاع الأمريكية. الغالف الداخىلي

نسان ثار الكارثية للتجارب النووية عىل صحة الإ الآ
، مــن دون  ن والآن لدينــا مشــكلة مــا نســميه )أطفــال الأســماك الهالميــة( يولــد هــؤلء الأطفــال مــن دون عينــ�ي
طــالق. عندمــا يمــوت هــؤلء  ، ول يأخــذون شــكل البــرش عــىل الإ ن ، مــن دون ســاق�ي ن رؤوس، مــن دون ذراعــ�ي
ن بالجنــون.  ا مــا ل يســمح لالأمهــات برؤيتهــم، لأنهــن ســوف يصــ�ب الطفــال يتــم دفنهــم عــىل الفــور. وكثــري

ي عــىل الطــالق. ء غــري بــرش ي
�ش

ي جزر المارشال.
كية �ف ف كيو جونسن، مديرة قسم التخطيط الأرسي 1987 ح�ت 1992، جزر المارشال، عن أثار التجارب النووية الأم�ي دارل�ي  —

والأن رصت انا الموت، مدمر العوالم

وع مانهاتن( الذي صنع القنبلة الذرية الأوىل. ج. روبرت اوبنهايمر، مدير )م�ش  — 

ي 16 يوليو عام 1945.
ي ألموغوردو، نيو مكسيكو �ف

مستعيدا النص الهندوسي المقدس )باغافاد غيتا( عندما شهد اختبار القنبلة الذرية �ف

ا مضللة عندما تتفوق قدرة العلم عىل قوة النفوس، يصري عندنا صواريخا موجهة وبرش

مارتن لوثر كينغ جونيور  —
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شكر وتقدير

عــراب  الإ الســام"  أجــل  مــن  "الأديــان  تــَود منظمــة 
الخارجيــة  الشــؤون  لــوزارة  وتقديرهــا  امتنانهــا  عــن 
مــن  ســنوات  عــى  كاي،  كــوسي  وريشــو  ويجيــة،  ال�ف
ي برنامــج "الأديــان مــن أجــل 

اكــة �ف الدعــم الســخي وال�ش
ف وأتباعهــم  الســام" للتعليــم ولدعــوة الزعمــاء الدينيــ�ي
ــن  ــريء م ــك وج ــال متماس ــدول لاأعم ــول ج ــة ح للتعبئ
ي مجــال نــزع 

ك ، ل ســيما �ف أجــل الســام و الأمــن المشــ�ت
الســاح النــووي. وقــد مًكــن هــذا الدعــم أيضــا "الأديــان 

ــل. ــذا الدلي ــر ه ــن تطوي ــام" م ــل الس ــن أج م

كائهــا كافــة ومنظمــات المجتمــع   كمــا وتشــكر المنظمــة رسش
ي تفاعلــت مــع 

ي والمؤسســات الدينيــة الأخــرى الــ�ت
المــد�ف

هــذا العمــل. 

ــ�ي لهــذا  ــب الرئي ــر، الكات ف وي ــ�ي ــر خــاص للســيد أل تقدي
الســام"  أجــل  مــن  "الأديــان  لجنــة  وعضــو  الدليــل 
ع الســاح ، والســيدة لــوري مــازور والســيدة  ف الدائمــة لــ�ف
لــو دوســت لعملهمــا التحريــري الدقيــق، وكل مــن القــس 
لقيادتهمــا  ســينغ  ديبيــكا  والســيدة  ســوغينو  ي 

كيويــ�ش
العامــة و إدارتهمــا لكافــة الجوانــب المحيطــة بعمليــة 

ــداره.  ــل وإص ــذا الدلي ــاج ه انت

الطبعة الأوىل

لمزيد من المعلومات ، يرجى التصال بالسيدة ديبيكا 
ي أديان من أجل السام: 
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صــورة الغــالف : طيــور الأوريغامــي المصنوعــة مــن 
الــورق. ويعتقــد اليابانيــون أن طــي ألــف ورقــة عى شــكل 
ي 

ــام �ف ــة والس ــان الصح ــح النس ــي يمن ــور الأوريغام طي
ــن  ــى كل م ــة ع ــة النووي ــاء القنبل ــاب الق ي أعق

ــه. و�ف حيات
وشــيما و ناغــازاكي عــام 1945 أصبــح طــي الأوراق  ه�ي
ــل  ــن أج ــل م ــزا للعم ــي رم ــور الوريغام ــكل طي ــى ش ع
الســام وخصوصــا بالنســبة للشــباب، ورمــزا للدعــوة مــن 
ي 

ي العالــم يتــم تدريســه �ف
ــة �ف أجــل نــزع الأســلحة النووي

ــم. ــاء العال ــع أنح ي جمي
ــدارس �ف الم

هل تدمره تفاحة؟
رسقتهــا  أو  بيعهــا  يمكــن  ي 

الــ�ت النوويــة  المــواد  إن 
ات الــدول  ي عــ�ش

وتحويلهــا إىل ســاح نــووي موجــودة �ف
ويمكــن لأصغــر كميــة مــن البلوتونيــوم، ل يتجــاوز 
حجمهــا التفاحــة، أن تقتــل و تجــرح مئــات الآلف مــن 

ــاء. الأبري

كي باراك أوباما ، ابريل 2010 الرئيس الأمري  —

حقوق الملكية للصورة: مكتب السام، بازل، سوي�ا
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ي 
ي جميــع أنحــاء العالــم إل رفضهــا، بمــا �ف

ف �ف ي لاأســلحة النوويــة ول يمكــن للمؤمنــ�ي
ر أخــا�ت ليــس هنــاك أي مــ�ب

ي حــق هللا والخلــق.
ذلــك امتاكهــا والتهديــد باســتخدامها، واعتبارهــا إهانــة �ف

معاىلي السيدة ايال غاندي، حفيدة المهاتما غاندي، مؤسسسة غاندي للتنمية.  —

ــون  ــة والقان ــا الأخاقي ــع مبادئن ــة ول م ــا الديني ــع قيمن ــق م ــا ل يتف ــة أو حيازته ــلحة النووي ــتخدام الأس إن اس
نســانية جمعــاء كي نبلــغ الحكمــة والشــجاعة للتخلــص مــن أدوات الدمــار  . نَصــىي مــن أجلنــا ومــن أجــل الإ ي

نســا�ف الإ
هــذه إىل الأبــد.

ي الجمهوريــة التونســية، ومنســقة الشــبكة العالميــة للمــرأة والديــان، أديــان مــن أجــل 
ة، عضــو مجلــس النــواب �ف ن الســيدة محرزيــة العبيــدي معــري  —

السام.

ــب  ف بالواج ــ�ت ــة. ونع ــال المقبل ــا ولاأجي ــة لن ــة ومقدس ــة ثمين ــق هدي ــم أن كل الخل ــان نفه ــل اليم ــن أه نح
المقــدس لرعايتــه والحفــاظ عليــه، ول نعــرف أي تدنيــس أكــ�ب مــن العتــداء عــى خلــق هللا أو حــ�ت تهديــده، 

ــة. ــا هــي الأســلحة النووي ــة ل حــدود له ي بقــوة تدم�ي

، أديــان مــن أجــل  ف فريقــي للقــادة الدينيــ�ي ي أوغنــدا، المجلــس الإ
ي اوغنــدا، المجلــس الســامي الأعــى �ف

ســماحة الشــيخ شــعبان موباجــي، مفــ�ت  —

الســام.

ي الــذي تعتمــد عليــه كل أشــكال 
ي الوجــود، الحيــاة والنظــام البيــ�أ

الأســلحة النوويــة تهــدد بتدمــ�ي القيمــة الأكــ�ب �ف
الحيــاة. ونحــن نؤمــن أن حظــر الأســلحة النوويــة والقضــاء عليهــا هــو واجبنــا الروحــي العميــق.

، أديان من أجل السام. ف فريقي للقادة الديني�ي يا، المجلس الإ رئيس أساقفة أبوجا، جون كاردينال اونايكان، نيج�ي  —

ــة  ي ــدا للب�ش ــة تهدي ــار الأســلحة النووي ــة عــى اعتب ــة والديني ــات النظــر الأخاقي ي وجه
ــد �ف اي ف ــارب م�ت ــاك تق هن

ــة مــن  ــاة عــى الأرض" و "حظــر الأســلحة النووي ــاظ عــى الحي ــل: "الحف ــا مث ــاة عــى الأرض. وإن عناوين والحي
صاحــي باللغــة  رث الإ ف الذيــن يفــ�ون الإ ي صــدى جيــدا لــدى رجــال الديــن والعلمانيــ�ي

نســانية" تــا�ت مســتقبل الإ
. المعــارصة. ويشــكل اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل انتهــاكا لفهمنــا هللا، كخالــق الكــون وجميــع البــ�ش

وج، وعضــو اللجنــة التنفيذيــة الدوليــة لمنظمــة الأديــان مــن أجــل  غانــر ستالســت أوســلو الفخــري وعضــو لجنــة جائــزة نوبــل للســالم، الــ�ف  —

الســام.

ــن أجــل الســام عــى العمــل بهــدف حظــر الأســلحة  ــان م ــة الأدي ــت منظم ــام 1970، دأب ي ع
ــذ تأسيســها �ف من

ــة. ــة عميق ورة روحي ــا هــو رصف ــاء عليه ــع هــذه الســلحة والقض ــة. ومن النووي

ي رئيس اللجنة الدولية الدائمة الدولية لاأمن ونزع الساح.
القس جي يون سوغيتا�ن  —



1

ي تحقيــق 
ي يتــم تقديمهــا كأســباب للفشــل �ف

ف الأســباب الأكــ�ش تــداول الــ�ت مــن بــ�ي
رادة السياســية، لكــن مــا معــ�ف  عالــم خــال مــن الأســلحة النوويــة، غيــاب الإ
ــاك تفســ�ي  رادة السياســية والحفــاظ عليهــا؟ هن ــم ايجــاد الإ ــف يت ــك؟ وكي ذل
ي تمتلــك 

ي الــدول الــ�ت
ة �ف ي أفعــال فرديــة تقــوم بهــا القيــادات المســتن�ي

نجــده �ف
هــذه الأســلحة. وآخــر يركــز أكــ�ش عــى الضغــط الــذي تمارســه الدبلوماســية 

. ي
ي المجتمــع المــد�ف

الدوليــة. وثالــث يؤكــد أنشــطة الأفــراد والجماعــات �ف

رادة السياســية للقضــاء عــى الأســلحة النوويــة يتحقــق  والحقيقــة أن ايجــاد الإ
ــر  ــدور المؤث ــه بال ــع التنوي ــتويات. م ــذه المس ــى كل ه ــل ع ــال العم ــن خ م

. ي
ــه المجتمــع المــد�ف ــذي يلعب ــة ال للغاي

ي مجــال القضــاء 
وتمتلــك الجماعــات الدينيــة إمكانــات هائلــة لتحقيــق تقــدم �ف

ة  ي جميــع أنحــاء العالــم بفضــل الأعــداد الكبــ�ي
عــل الســاح النــووي �ف

ف أن هــذه المجموعــات الدينيــة قــد تختلــف  ي حــ�ي
ف اليهــا. و�ف ف المنتمــ�ي للمؤمنــ�ي

ــزع  ــى أن ن ــاق ع ــع النط ــاع واس ي إجم
ــارك �ف ــا تتش ــرى، إل أنه ــا أخ ي قضاي

�ف
ــي  ــواء. ول ينبغ ــد س ــى ح ــة ع ــة عادل وري وقضي ــر رصف ــووي أم ــاح الن الس
طــاق لأن الســام قيمــة أساســية  أن يكــون هــذا الجمــاع مســتغربا عــى الإ

ــم. ي العال
ى �ف ــ�ب ــات الك ــع الديان ــا جمي ك فيه ــ�ت تش

ام المؤتمــر  ف ي عــى الــ�ت
ي نحقــق، أثــ�ف

ة الــ�ت كة الكبــ�ي وبســبب الأرضيــة المشــ�ت
ــز  ــبيل تعزي ي س

ــام و�ف ــل الس ــن أج ــل م ي العم
ــتمر �ف ــان المس ــي لاأدي العالم

ــووي  ــاح الن ع الس ف ــ�ف ــه ل ــك دعم ي ذل
ــا �ف كة، بم ــ�ت ــانيتنا المش اف بإنس ــ�ت الع

ع الســاح النــووي للمجموعــات  ف عــى الصعيــد العالمــي. ودليــل المــوارد لــ�ف
ف أيدينــا، خطــوة طيبــة عــى طريــق عالــم خــال  والقيــادات الدينيــة الــذي بــ�ي

ــة.  مــن الأســلحة النووي

ف العام لاأمم المتحدة رسالة من بان كي مون، الأم�ي  —

UN Photo/Eskinder Debebe

ــا  ــم عالمن ــا أن نقس ــول أخاقي ــن المقب ــل م ه
؟ مجموعــة مــن الــدول الأقــل  ف اليــوم إىل فئتــ�ي
ــك الأســلحة ومجموعــة هــي  ي تمتل

ــ�ت عــددا وال
ول  الأســلحة  هــذه  تمتلــك  ل  عــددا  الأكــ�ب 

ــا.  تريده

ــوغ  ــزال تكافــح لبل ــدول الشــقيقة ل ت بعــض ال
ــاول  ــا تح ه ــة، وغ�ي ــة لاألفي نمائي ــداف الإ الأه
الخــروج مــن القعــر كي تصبــح مجتمعــات قابلــة 

للحيــاة بعــد ســنوات مــن الــ�اع. 

ي تــدرس 
ومقابــل ذلــك، هنــاك الحكومــات الــ�ت

ي الــرؤوس النوويــة، وزيــادة 
إســتثمارات أكــ�ب �ف

أو  النوويــة  النشــطارية  المــواد  مخزونــات 
ــة.  ــة الفتاك ــرب النووي ــى الح ــات ع التدريب

نحتــاج لحمــات تثقيــف وتوعيــة أفضــل، بشــأن 
ــة  ــلحة النووي ــة بالأس ــا المتعلق ــع القضاي جمي
ونــزع الســاح النــووي ودراســات الســام. 
ي والمجتمعــات القائمــة 

وعمــل المجتمــع المــد�ف
ي غايــة الأهميــة. ولهــذا الســبب 

يمــان �ف عــى الإ
طــاق الدليــل الصــادر عــن  فــإن هــذا اللقــاء لإ
منظمــة الأديــان مــن أجــل الســام مهــم جــدا.

ي 
ــيا، �ف ــورا شينش ــتاريكا، ل ــة كوس ــة جمهوري ــة رئيس كلم  —

حفــل إطــاق هــذا الدليــل، الأمــم المتحــدة، نيويــورك.

المقدمة
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رسالة تمهيدية 

ــي  ــدول الت ــدد ال ــد ع ــدا لإلنســانية. ويف حــن يتزاي ــا فري ــدا وجودي ــة تهدي ــل األســلحة النووي متث
متتلــك هــذه األســلحة، تتصاعــد إمكانيــة حصــول اإلرهابيــن عليهــا أو صناعتهــا. حيــث أنــه ال ميكــن 
ضــان التكنولوجيــا املصممــة إلدارة هــذه األســلحة وال ســبل الحصــول عليهــا. وهــذا يعــرض األرسة 
البرشيــة إلمــكان وقــوع حــوادث مدمــرة. إضافــة اىل أن املبالــغ الطائلــة مــن األمــوال التــي تنفــق 
عــى هــذه األســلحة تســلب الكثــر مــن التنميــة العامليــة الحقيقيــة. واإلطــار األمنــي الــذي يشــمل 
التهديــد بإبــادة جراننــا ينتقــص مــن أخالقنــا ويحبــط جهودنــا لبنــاء األمــن البــرشي املبنــي عــى 

التعــاون.

وعــى الرغــم مــن أن الحكومــات وافقــت منــذ عــام 1945 عــى اإللغــاء التــام لألســلحة النوويــة، إال 
أن االنقســامات السياســية حالــت دون تحقيــق ذلــك وأدت اىل توســيع التهديــد النــووي. 

إال أنــه ميكــن للمؤمنــن أن يلعبــوا دورا حيويــا يف ســد تلــك الثغــرات السياســية. وعلينــا أن نذكــر 
ــاً عــى  ــاً قامئ ــاً تعاوني ــب أمن ــط يتطل ــامل مرتاب ــا بع ــا نتشــارك جميع ــرار بأنن ــاع الق ــور وصن الجمه
االهتامــات املشــرتكة، والقيــم األخالقيــة املشــرتكة والقانــون الــدويل. التهديــد باإلبــادة هــو مجــرد 
ــن  ــز الســالم ع ــذي يســاهم يف تعزي ــي املشــرتك ال ــووي هــو الخــر العامل ــاء الن ــف وإلغ ــن زائ أم
طريــق تحريــر مليــارات الــدوالرات مــن أجــل التنميــة املســتدامة، وإزالــة "الســيف املســلط" عــى 

أعناقنــا وتعزيــز البحــث املشــرتك عــن األمــن الجاعــي.

ــاع  ــر مــن صن ــة. عــدد كب ــدة للتقــدم يف مجــال القضــاء عــى االســلحة النووي ــاك فــرص جدي هن
ــدأوا  ــرادع، ب ــووي ال ــوق الن ــة التف ــون نظري ــوا يدعم ــن كان ــة، ومم ــتويات رفيع ــى مس ــرار ع الق
بالتعبــر عــن دعمهــم لعــامل خــال مــن األســلحة النوويــة. وقــد قــدم األمــن العــام لألمــم املتحــدة 
ــا يتضمــن خمــس نقــاط ميهــد للتوصــل اىل معاهــدة دوليــة للقضــاء عــى األســلحة  اقرتاحــا عملي

ــة.  النووي

وبــدأ اقــرتاح األمــن العــام يكتســب الدعــم واالهتــام يف جميــع أنحــاء العــامل، وتناقــش الحكومــات 
إمكانيــات نــزع الســالح النــووي يف األمــم املتحــدة وغرهــا مــن املحافــل الدوليــة.

ــامل  ــق ع ــى تحقي ــاعدة ع ــا يف املس ــب دورا حيوي ــة أن تلع ــات الديني ــادة واملجموع ــن للق وميك
خــال مــن األســلحة النوويــة. ويوفــر " دليــل املــوارد حــول القضــاء عــى األســلحة النوويــة للقــادة 
ــات  ــة والسياس ــلحة النووي ــات األس ــن مخزون ــات ع ــن املعلوم ــر م ــة" الكث ــات الديني واملجموع
املحيطــة بهــا، وعــن الــرورات األخالقيــة والقانونيــة املرتبطــة بإلقضــاء عليهــا واملقرتحــات 

ــا. ــة حالي املتداول

 كــا يســلط الضــوء عــى األدوار الفريــدة للتعــاون بــن املجموعــات الدينيــة، مبــا يف ذلــك النســاء 
والشــباب، للمســاعدة يف تحقيــق عــامل خــال مــن األســلحة النوويــة. باإلضافــة إىل أفــكار للتطبيــق، 
ومصــادر إضافيــة مثــل مواقــف صــادرة عــن مراجــع دينيــة مختلفــة بشــأن نــزع الســالح النــووي 

ووســائل التواصــل مــع الحمــالت الرئيســية العامليــة.

أنــا أشــجعكم عــى توســل كل منكــم اميانــه ودينــه يف التضامــن مــع املؤمنــن مــن أتبــاع الديانــات 
األخــرى للمســاعدة يف وضــع حــد للخطــر والطغيــان األخالقــي لألســلحة النوويــة. 

ف العام  الأم�ي
 لمنظمة الأديان من أجل اللسام 

الدكتور ويليام ج فيندىلي 
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يــة جمعــاء.  تمثــل الأســلحة النوويــة تهديــدا وجوديــا فريــدا للب�ش
ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن الطبيعــة الشــمولية لهــذا التهديــد، 
ي غــ�ي شــامل. 

فــإن حكومــات العالــم تتعاطــى معــه بشــكل انتقــا�أ
ــة  ــل إن الحقيق ــب، ب ــة وحس ــو الكارث ــا نح ــ�ي نائم ــم ل يس فالعال
ي مقصــورة القيــادة لطائــرة فائقــة 

أســوأ مــن ذلــك. نحــن نائمــون �ف
ال�عــة. وأن لــم نســتيقظ ونمســك بقيادتهــا فالنتيجــة أكــ�ش مــن 

متوقعــة.

ف العــام الســابق لاأمــم المتحــدة، جامعــة برينســتون، 28  ي عنــان، الأمــ�ي
كــو�ن  —

.2006 نوفمــ�ب

كان التهديــد الــذي تشــكله األســلحة النوويــة عــى رأس جــدول 
األعــال العاملــي يف فــرتة الثانينيــات مــن القــرن املــايض. حيــث كانــت 
القوتــن العظميــن، الواليــات املتحــدة واالتحــاد الســوفيايت، تحشــدان 
ــن أن  ــي ميك ــخ الت ــوران الصواري ــة وتط ــلحة النووي ــن األس ــانة م ترس
ــاء يف غضــون  ــا وعــى أرايض الحلف ــد كل منه ــى بل ــار ع متطــر الدم

نصــف ســاعة.

 وكان هــذا األمــر محــط اهتــام املجتمعــات الدينيــة واملنظــات 
الدينيــة وقلقهــا. فهــل كانــت األســلحة النوويــة رضوريــة لــردع الحــرب 
بــن القــوى العظمــى، أم كانــت إهانــة لإلنســانية وللحضــارة نفســها؟ 

ومــع نهايــة الحــرب البــاردة يف أواخــر القــرن العرشيــن وظهــور 
ــن، خصوصــا  ــرن الواحــد والعرشي ــة يف الق ــدة للبرشي ــدات جدي تهدي
تغــرات املنــاخ والشــح يف املــوارد وغرهــا، بــات التهديــد النــووي أمــرا 

ــر. منســيا اىل حــد كب

ــة  ــاك قراب ــد. وهن ــة يتصاع ــلحة النووي ــتخدام األس ــال اس إال أن احت
17000 ســالح نــووي يف ترســانات الــدول التــي كانــت أول مــن صنــع 
هــذا الســالح، وقســم كبــر منهــا جاهــز لإلطــالق يف غضــون دقائــق. 
وظهــرت دوال نوويــة جديــدة مثــل الهنــد وباكســتان وكوريــا الشــالية. 
وتســعى دول أخــرى المتــالك أســلحة نوويــة، مبــا يف ذلــك املنظــات 

اإلرهابيــة. 

إن انتشــار األســلحة النوويــة عــى هــذا النحــو وجهوزيتهــا لإلنطــالق، 
ــق  ــن طري ــتخدامها ع ــي الس ــد حقيق ــة تهدي ــامل يف مواجه ــع الع يض
الحــوادث غــر املقصــودة، أو عــن ســوء التقديــر أو عــن القصــد. وقــد 
أجــرى الســناتور االمريــي الســابق ريتشــارد لوغــار، مســحا عامــا عــى 
85 مــن خــراء األمــن القومــي األمــريك يف عــام 2005 وتبــن لــه أن 20 
ــة منهــم يوافقــون عــى "احتــال وقــوع هجــوم يحــوي عــى  يف املائ
انفجــار نــووي يف مــكان مــا مــن العــامل يف العــرش ســنوات املقبلــة." 

ويقــول الحاكم الســابق لواليــة كاليفورنيــا األمريكية، أرنولد شــوارزنيغر 
إن "كارثــة نوويــة لــن تــرب العــامل برسعــة ذوبــان األنهــار الجليديــة. 
ــاع  ــرة ارتف ــاع ووت ــب األرض بايق ــن تصي ــارا. ول ــكل انفج ــا ستش إمن
ــن الواضــح  ــه م ــة. وأن ــن كاحــرتاق مدين ــالف الجــوي ولك حــرارة الغ
والــروري مبــكان أن يتــم الرتكيــز عــى خطــر األســلحة النوويــة، عــى 

األقــل بقــدر االنتبــاه عــى التغــر العاملــي للمنــاخ." 

يمــان  إن القيــادات الدينيــة والمجتمعــات المبنيــة عــىل أســس الإ
بــاهلل تتحمــل مســؤولية المعرفــة وواجــب إبــالغ الآخريــن، كمــا 
جــراءات لمواجهــة هــذا التهديــد الوجــودي  مســؤولية اتخــاذ الإ

يــة والبيئــة والحضــارة نفســها. للبرش

11 دقيقة لنهاية العالم
كل يــوم مــن كل أســبوع وعــى مــدار الســنة، تعمــل وحــدة رصد 
ي الوليــات 

وإدارة الســلحة النوويــة التابعــة لهيئــة الأركان �ف
المتحــدة الأمريكيــة، عــى تقييــم كل حــالت إطــاق الصواريــخ. 
ــق لتخــاذ قــرار  ول تملــك هــذه الوحــدة أكــ�ش مــن ثــاث دقائ
ــة ام ل  ــات نووي ــخ هجم ــذه الصواري ــت ه ــا إذا كان ي م

ــع �ف رسي
ومــا إذا كان يجــب إبــاغ الرئيــس. وليــس لــدى الرئيــس الأمريــ�ي 
ي دقائــق ليقــرر الــرد عــى الصــاروخ النــووي أم 

أكــ�ش مــن ثمــا�ف
ل. ولمــرات عــدة، كادت أحــداث ل عاقــة لهــا بالنــووي، مثــل 
ــات  ي تدريب

ــاس �ف ــاخ أو التب ــة المن ــي لمراقب ــر صناع ــاق قم إط
ــة. ــخ النووي ــادل الصواري عســكرية، أن تــؤدي اىل تب

ــة  ــة الأمريكي ــخ النووي ــم بالصواري ــدة التحك ــابق لوح ــر الس ، المدي ــري ــروس بل ب  —

ــلم"  ــن الس ي زم
ــة �ف ــات النووي ــن العملي ــة ع ــر الناجم ــر "المخاط ــن تقري ــا ع ) نق

. منتــدى القضــاء عــى الأســلحة  الموضــوع عــى أســاس عــرض قدمــه بــروس بلــ�ي

ــر 2011( ــدد 1، أكتوب ــة، الع النووي

( وزارة الدفاع الأمريكية. ي
الصورة: صاروخ ترايدنت 2 )باليس�ت
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يمكــن  ل  قــوة  هــي  النوويــة  لاأســلحة  يــة  التدم�ي القــوة  إن 
زمانــا. ول  مكانــا  ل  احتواؤهــا 

محكمة العدل الدولية، 1996  —

إن اســتخدام الأســلحة النوويــة أو التهديــد باســتخدامها أمــر 
غــ�ي متوافــق مــع المعايــ�ي الحضاريــة، ول مــع معايــ�ي الأخــاق 
ي تحظــر اســتخدام الأســلحة غــ�ي 

ي الــدوىلي الــ�ت
نســا�ف والقانــون الإ

ي تحمــل آثــاراً عشــوائية. نحــن نعتــ�ب الســام 
نســانية وتلــك الــ�ت الإ

رهــاب، وهــو الســام القائــم عــى التهديــد  القائــم عــى الإ
بــادة الجماعيــة هــو ســام فاســد  بــادة وعــى جرائــم الإ بالإ

ــا. أخاقي

ي العالم، ديسم�ب 1999
برلمان الأديان �ن  —

ــة يف الســابق، ســواء يف زمــن الحــرب  كان الســتخدام األســلحة النووي
ــت  ــي أجري ــة الت ــان يف عــام 1945( أو يف التجــارب النووي )ضــد الياب
يف جميــع أنحــاء العــامل، نتائــج كارثيــة عــى صحــة اإلنســان والبيئــة.

ــعلت  ــازايك أش ــيا وناغ ــرت يف هروش ــي انفج ــة الت ــلحة النووي األس
ــة وهدمــت املناطــق املحيطــة  ــز املدين ــة دمــرت مراك عواصــف ناري
بهــا واملستشــفيات. األطبــاء ايضــا كانــوا بــن القتــى مــا جعــل عــالج 
ــار  ــن االنفج ــوا م ــن نج ــد مم ــتحيال. والعدي ــن مس ــى الناج الجرح
ــم  ــراء إصابته ــا ج ــا وبطيئ ــا مؤمل ــوا موت ــق، مات ــت الح ــوا يف وق توف
بالتســمم اإلشــعاعي. كذلــك أدت االشــعاعات اىل تلــف الحمــض 
النــووي لــدى الناجــن، مــا تســبب بتشــوهات وراثيــة لــدى األجيــال 
الالحقــة. اآلثــار املجتمعــة لالنفجــار، بــن ضحايــا اإلشــعاعات والكــرة 

ــل. ــل عــن 200.000 قتي ــا ال يق ــغ م ــة بل الناري

ــة  ــل النووي ــن القناب ــة 2000 م ــر قراب ــم تفج ــام 1945، ت ــذ ع ومن
ــم تفجرهــا يف املناطــق  ــه ت ــن أن ــار. وعــى الرغــم م ألغــراض االختب
النائيــة، إال أن آثــار الغبــار املشــع مــن التجــارب النوويــة كانــت أشــد 

ــازايك. ــل هروشــيا وناغ ــن قناب ــرا م تدم

يف كازاخســتان كان هنــاك مــا يزيــد عــى مليــوين إصابــة مــن التجــارب 
التــي يســببها  الســوفياتية. شــملت ظهــور الرسطانــات  النوويــة 
اإلشــعاع، والتشــوهات الوراثيــة واملــوت املبكــر. وقــد ظهــرت تأثــرات 
ماثلــة مــن االختبــارات يف أســرتاليا والجزائــر والصــن وجــزر املحيــط 
الهــادئ والواليــات املتحــدة. وتقــدر "روزايل برتيــل لإلحصــاءات 
ــة  ــار األســلحة النووي ــاج واختب ــة جــراء إنت ــة" الخســائر العاملي الحيوي

ــون نســمة. ــن 10 و 20 ملي ــا ب م

عواقب مناخية 

كشــفت بحــوث متقدمــة أجراهــا مؤخــرا فريــق األمــم املتحــدة الدويل 
املعنــي بالتغــر املناخــي، أن تبــادال نوويــا ولــو إقليميــا محــدودا، مــن 
قرابــة 100 مــن الــرؤؤس النوويــة، كفيــل بإطــالق كميــة كافيــة مــن 
ــد الكوكــب اىل درجــات منخفضــة  الحطــام إىل الغــالف الجــوي لتري
مــن الحــرارة مل يعرفهــا العــامل منــذ العــر الجليــدي. وســيكون لذلــك 
ــة يف قســم  ــدادات الغذائي ــدا لإلم ــة عــى الزراعــة، وتهدي ــارا كارثي آث
كبــر مــن كوكــب االرض. وقــد ميــوت جوعــا أكــر مــن مليــار شــخص 

نتيجــة لذلــك.

وشيما ي هري
ل مساعدة للجرحى �ن

ــن أن  ــا يمك ــى م ــة أن أق ــاكي ب�ع ــور ساس ــرف الدكت ع
يــف حــ�ت  ف يأمــل القيــام بــه هــو منــع النــاس مــن ال�ف
المــوت. منــذ وقــت طويــل، يجلــس المــر�ف القرفصــاء 
شــون الأرض  ي كل الأجنحــة والطوابــق، يف�ت

عــى الأرض �ف
ي الممــرات وعى الأدراج، 

ات وجميــع الغرف، �ف ي المختــ�ب
�ف

ي القاعــة الأماميــة، وعــى أدراج المدخــل الحجريــة، 
و�ف

ــة وعــى  ــاء ومدخــل الســيارات والســاحة الأمامي ي الفن
و�ف

ي الخــارج. 
ــن كل اتجــاه �ف ــدة م ــداد شــوارع ع امت

شــعاع  صابــة بالإ ورسعــان مــا بــدأت العــوارض الحــادة لاإ
، ومــن  ــور ساســاكي ــد مــن مــر�ف الدكت ــدو عــى العدي تب
يــف غــ�ي المنضبــط، وفقدان الشــعر  ف هــذه العــوارض: ال�ف
صابــة باللتهابــات. ومــع تدمــ�ي  والقابليــة الشــديدة لاإ
ي المدينــة، كان تقديــم الرعايــة الفعالــة 

المنشــآت الطبيــة �ف
ــعاع  ش ــرارة والإ ــار والح ــن النفج ــة ع ــات الناجم صاب لاإ

شــبه مســتحيل.

، Vintage Books 1989دار وشيما، نيويورك للن�ش ، ه�ي �ي جون هري  —

وشيما. ي ه�ي
 الصورة: مراسل صحفي أمام الدمار �ف

الأسوشيتد برس، ستانىي تراوتمن

2
من يمول صناعة 

الأسلحة النووية؟ 
الأبعاد القتصادية 
نسانية والبيئية والإ



5

الجوانب القتصادية 

يبلــغ النفــاق الســنوي عــى الأســلحة النوويــة قرابــة مئــة مليــار دولر. وهــو مبلــغ يجب 
ــة  ــة لاألفي نمائي ــق أهــداف خطــة الأمــم المتحــدة الإ ي ســبيل تحقي

ــم اســتثماره �ف أن يت
ي تســاعدها عــى 

إضافــة اىل الحتياجــات التمويليــة العاجلــة للبلــدان الأكــ�ش ضعفــا الــ�ت
ات المناخيــة. التكيــف مــع التغــ�ي

لمان، بنغاديش، 5 أبريل 2010 ي الرب
القرار المعتمد بالجماع �ن  —

ــة والتخفيضــات واســعة النطــاق يف مجــال  ــادة التقشــف يف امليزاني ــل إجــراءات زي ويف مقاب
الصحــة واإلنفــاق االجتاعــي، فــإن مبلــغ 100 مليــار دوالر الــذي ينفــق ســنويا عــى أنظمــة 
ــة  ــات االقتصادي ــع االحتياج ــارض م ــه يتع ــا أن ــر رضوري، ك ــظ وغ ــة باه ــلحة النووي األس
ــرتة  ــية لف ــدة األساس ــم املتح ــة األم ــا أن ميزاني ــدويل. عل ــع ال ــدول واملجتم ــة لل واالجتاعي
ســنتن، عــى ســبيل املثــال، تبلــغ 5.1 مليــار دوالر فقــط أو ٪5 مــن اإلنفــاق العاملــي الســنوي 

عــى األســلحة النوويــة.

ــددون  ــي يس ــب الت ــالل الرائ ــن خ ــات م ــذه النفق ــة ه ــدول النووي ــو ال ــم مواطن ويدع
ــر  ــدول غ ــه يف ال ــيء نفس ــة ال ــات الديني ــون واملجموع ــل املواطن ــا يفع ــم. ورمب لحكوماته
ــق  ــتثار وصنادي ــق االس ــارف وصنادي ــالل املص ــن خ ــاق م ــذا اإلنف ــون ه ــة فيدعم النووي
األمــوال العامــة، حيــث أن عــددا كبــرا مــن هــذه املؤسســات تســتثمر يف الــرشكات املصًنعــة 

ــا. ــاندة له ــة املس ــة أو لألنظم ــلحة النووي لألس

ــة وإعــادة  ــادرات للحــد مــن االنفــاق عــى األســلحة النووي وقــد تــم إطــالق عــدد مــن املب
توجيــه هــذه املــوارد نحــو املشــاريع اإلنتاجيــة واالجتاعيــة. وعــى ذلــك أمثلــة عــدة منهــا:

عــام 2008 اســتضاف رئيــس كوســتاريكا، أوســكار أريــاس جلســة خاصــة ملجلــس األمــن    
التابــع لألمــم املتحــدة بشــأن تطبيــق املــادة 26 مــن ميثــاق األمــم املتحــدة التــي تدعــو 
إىل تنظيــم التســليح مــن أجــل ضــان أقــى قــدر مــن عــدم تحويــل املــوارد البرشيــة 

واالقتصاديــة عــن االحتياجــات العامليــة.

ــي  ــوا الســالح" الت ــة "ألق ــن أجــل الســالم حمل ــان م ــة األدي ــت منظم ــام 2009 أطلق ع   
ــة  ــداءا يقــوده الشــباب املتديــن تدعــو دول العــامل اىل حظــر األســلحة النووي شــكلت ن
والحــد مــن امليزانيــة العســكرية العامليــة بنســبة 10 يف املئــة واســتخدام هــذا التمويــل 
لدعــم تحقيــق أهــداف األمــم املتحــدة اإلمنائيــة األلفيــة. ويف خــالل ســنة واحــدة 
ــن. ــات الشــباب املؤم ــن مجموع ــع م ــون توقي ــن 21 ملي ــر م ــى أك ــة ع ــت الحمل حصل

واتخــذت كل مــن الــروج ونيوزيلنــدا غــر النوويتــن إجــراءات لحظــر اســتثار األمــوال    
العامــة، مثــل صناديــق التقاعــد يف الــرشكات املصنعــة لألســلحة النوويــة أو مكوناتهــا أو 

أنظمــة التشــغيل الخاصــة بهــا.

ويف عــام 2012 قــدم عضــو الكونغــرس األمريــي إد مــاريك قانــون )نهــج أذىك إىل اإلنفــاق    
ــة مــن  ــاق عــى األســلحة النووي ــة يف اإلنف ــذي يدعــو إىل تخفيضــات جذري ــووي( ال الن

ــة. ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــة االحتياجــات االجتاعي ــر املــوارد لتلبي أجــل تحري

أيضــا يف عــام 2012، أطلقــت شــبكة مــن املنظــات الداعيــة لحظــر األســلحة النوويــة    
حملــة عامليــة تحــت عنــوان "ال تســتثمر يف القنبلــة" وتــم نــرش أســاء املصــارف التــي 
توظــف ودائعهــا يف الــرشكات املصنعــة لألســلحة النوويــة ودعــوة املواطنــن إىل إقفــال 

حســاباتهم فيهــا.

ــة الباهظــة لســباق  ــة تســليط الضــوء عــىل التكاليــف المالي عــىل المجتمعــات الديني
ي 

ــ�ت ــارف ال ــن المص ــم م ــحب أمواله ــادرة اىل س ــا، والمب ــووي ومعارضته ــلح الن التس
ــة. ــلحة النووي ــة لالأس كات المصنع ــرش ي ال

ــتثمر �ن تس

كيــف يمكننــا إنفــاق 100 مليــار 
دولر؟

ب مــن الجنــون أن ننفــق  أنــه رصف
قنابــل  عــى  المليــارات  مئــات 
ــغيلها،  ــة تش ــدة وأنظم ــة جدي نووي
باتــت  بــاردة  حربــا  نخــوض  وأن 
ي منــذ وقــت طويــل 

مــن المــا�ف
بينمــا نتجاهــل الحتياجــات الأمنيــة 
يــن ونســعى  للقــرن الواحــد والع�ش
ــج  ام ــة وال�ب ــة الطبي ــض الرعاي لخف
عليهــا  يعتمــد  ي 

الــ�ت الجتماعيــة 
. ف كيــ�ي ف مــن الأم�ي المايــ�ي

ي 
�ف مــاركي،  إد  الأمريــ�ي  الكونجــرس  عضــو   —

ــاق  نف ــج أذك إىل الإ ــون )نه وع قان ــ�ش ــه لم تقديم

النــووي(

حملة ألقوا السالح 
جمــع شــباب منظمــة أديــان مــن 
أجــل الســام أكــ�ش مــن 21 مليــون 
الأســلحة  حظــر  لدعــم  توقيــع 
نفــاق  الإ مــن  والحــد  النوويــة 
المئــة  ي 

�ف  10 بنســبة  العســكري 
ــذ  ــوال لتنفي ــذه الأم ــتخدام ه واس
ــة  نمائي ــدة الإ ــم المتح ــداف الأم أه

لفيــة. لاأ

حملة ألقوا الساح
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3
ورات الأخاقية  ال�ف
والقانونية والدينية 

لغاء النووي لإ

الدين والقانون

الحــس  عــى  يقــوم  القانــون  فــإن  المحصلــة  ي 
و�ف

ي للمجتمــع يعتمــد 
ي للمجتمــع والحــس الأخــا�ت

الأخــا�ت
ي 

�ف الموجــودة  الأخاقيــة  المخزونــات  عــى  بعمــق 
ــ�ي  ــة تعتمــد بشــكل كب ــع النظــم القانوني ــن. وجمي الدي
ي 

ــادئ الدينيــة، ليــس �ف ــة عــى المب ي المراحــل التكويني
�ف

المعــ�ف العقائــدي أو مــا يتعلــق بالطقــوس أو المنحــى 
الأساســية  المبــادئ  عــى  إنمــا  لاأديــان،  ي 

الاهــو�ت
ي مجموعــة التعاليــم الدينيــة.

لاأخــاق الــواردة �ف

ي، نائــب الرئيــس الســابق لمحكمــة العــدل  كريســتوفر ويرامانــرت  —

الدوليــة

ي للقانون الدوىلي ذي الصلة 
أساس دي�ن

التهديــد  أو  النوويــة  األســلحة  اســتخدام  لتصنيــف  ســعيها  يف 
باســتخدامها عــى أنــه غــر قانــوين، اعتمــدت محكمــة العــدل الدوليــة 
يف املقــام األول عــى القانــون الــدويل، وال ســيا مبــادئ وقواعــد 
القانــون الــدويل اإلنســاين. فهــذا القانــون، كــا ورد يف النظــام األســايس 
ملحكمــة العــدل الدوليــة، مبنــي عــى العــادات واملارســات واملبــادئ 

ــل األمــم  ــا مــن قب املعــرتف به

وقــد ســاهمت الديانــات الرئيســية بشــكل كبــر يف تطويــر وتشــكيل 
ــة  ــات العلمي ــراف والكتاب ــت األع ــالل تثبي ــن خ ــدويل، م ــون ال القان
ــارشة يف  ــة املب ــلطات الديني ــاركة الس ــر مش ــا ع ــر وايض ــول املعاي ح

ــة.  ــة القانوني ــة واملارس ــفة الفقهي الفلس

وهنــاك العديــد مــن األمثلــة حــول العقائــد والقوانــن الدينيــة 
القدميــة التــي تتطابــق بشــكل مبــارشة مــع قوانــن الحــرب املتعلقــة 
ــي  ــم الرئي ــكل الجس ــي تش ــن الت ــي القوان ــاين وه ــب اإلنس بالجان
للقانــون الــدويل والتــي تؤكــد مبوجبهــا محكمــة العــدل الدوليــة عــدم 

ــة.  ــلحة النووي ــة األس مرشوعي

ــوس والنشــاب  ــال، كان ينظــر إىل الق ويف املســيحية، عــى ســبيل املث
ــر  ــل أك ــه عــى قت ــة كســالح غــر إنســاين، بالنظــر إىل قدرت يف البداي
عــدد مــن النــاس مــن عــى مســافة بعيــدة، عــى النقيــض مــن القتــال 
بالســيف الــذي يتطلــب قتــاال مبــارشا يــدا بيــد. ومــن هنــا كان رفــض 
البابــا إنوســنت الثــاين لهــذا الســالح يف عــام 1139 ووصفــه بأنــه 

"بغيــض بعــن اللــه وغــر الئــق باملســيحين." 

كذلــك يحظــر القــرآن قتــل النســاء واألطفــال وكبــار الســن واملكفوفــن 
واملقعديــن واملصابــن بأمــراض نفســية. وعــالوة عــى ذلــك "كان عــى 
املســلمن التزامــات قانونيــة باحــرتام حقــوق غــر املســلمن، املقاتلــن 
ــل  ــل أرسى الحــرب، ب ــن عــى حــد ســواء... )و( ال ينبغــي قت واملدني

يجــوز إطالقهــم مقابــل فديــة أو بعفــو كريــم."

بعــض التعاليــم الدينيــة تتحــدث بشــكل مبــارش عــن اســتخدام 
األســلحة أو أســاليب الدمــار الشــامل. عــى ســبيل املثــال، يقــول 
الكشــانا ل )رامــا( يف نصــوص الهنــدوس املقدســة )رامايانــا( إن 
لديــه مــن أســلحة الحــرب مــا ميكــن أن يدمــر العــدو بشــكل كامــل 
)عــن بكــرة ابيــه( مبــا يف ذلــك غــر املقاتلــن. لكــن رامــا تُذكــره بــأن 
القوانــن القدميــة للحــرب متنــع التدمــر بشــكل جاعــي حتــى لــو كان 

ــر الصالحــن.  ــرش غ ــن الب ــدو م الع

وأن ماهابهاراتــا تحظــر اســتخدام األســلحة شــديدة الدمــار. ويف 
الواقــع، إن )أرجونــا( يحــرتم قوانــن الحــرب ويرفــض اســتعال 
ــن  ــالق والدي ــع األخ ــاىف م ــر يتن ــالح مدم ــو س ــرتا( وه ال )باسوباتاس

وقوانــن الحــرب. 

ي ضــد الأســلحة النووية يجــد جذورا 
وتاليــا فــإن الحظــر القانــو�ن

ــي  ــراف وينبغ ــادئ والأع ــة والمب ــدات الديني ي المعتق
ــة �ن عميق

تســليط الضــوء عليــه مــن هــذه الناحيــة، والعمــل عــىل تعزيــزه 
ن والجماعــات الدينيــة والعقائديــة. وتنفيــذه مــن قبــل المؤمنــ�ي
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إن اســتخدام الأســلحة النوويــة أو التهديــد 
باســتخدامها مخالــف بشــكل عــام لقواعــد 
اعــات  ف ي ال�ف

القانــون الــدوىلي الواجــب تطبيقهــا �ف
ي مــا يتعلــق بمبــادئ 

المســلحة، وتحديــدا �ف
. ي

ــا�ف نس ــون الإ ــد القان وقواع

ورة مواصلــة المفاوضات  ام بــ�ف ف  وهنــاك ال�ت
نــزع  اىل  والتوصــل  الحســنة  النوايــا  بــكل 
ي 

ــه �ف ــكاله وجوانب ــع أش ــووي بجمي ــاح الن الس
ــة. ــة وفاعل ــة صارم ــة دولي ــل رقاب ظ

محكمة العدل الدولية، 8 تموز، 1996  —

الصورة، الأمم المتحدة، اندريا بريزي
عية الأسلحة النووية عدم �ش

هــا واســتخدامها جريمــة  ــة ون�ش ــاج الأســلحة النووي إن إنت
نســانية ويجــب أن يكــون مدانــا بنــاء عــى الأســس  ضــد الإ

ــة والدينيــة. الأخاقي

ي ســنة الفــرص( جنيــف، 2 
مجلــس الكنائــس العالمــي )بيــان الأمــل �ف  —

2009 ســبتم�ب 

يف عــام 1996، صنفــت محكمــة العــدل الدوليــة التهديــد 
باألســلحة النوويــة أو اســتخدامها بأنــه غــر قانــوين وبــأن 
ــووي بشــكل كامــل. ــزع الســالح الن ــق ن ــا لتحقي ــاك التزام هن

ــاين  ــدويل اإلنس ــون ال ــا اىل القان ــة يف قراره ــتندت املحكم واس
ــاليب  ــلحة أو أس ــتخدام األس ــر اس ــذي يحظ ــا وال ــزم دولي املل

ــة: ــات التالي ــل الصف ــي تحم ــرب الت الح

ــوم  ــى الهج ــرد ع ــوب لل ــو مطل ــا ه ــع م ــب م ال تتناس   
االســتفزازي.

تتسبب للمقاتلن مبعاناة ال داعي لها.   

تستهدف غر املقاتلن أو تلحق بهم الرر عشوائيا.   

تنتهك املناطق املحايدة.   

تتسبب بأرضار بيئية واسعة النطاق وطويلة األجل.   

وقــد أعطــى قــرار املحكمــة الدوليــة البعــد القانــوين املطلــوب 
والداعــم للجهــود التــي تبذلهــا الجاعــات الدينيــة واملنظــات 
غــر الحكوميــة وغرهــا لتعزيــز التحــرك يف ســبيل القضــاء عــى 

األســلحة النوويــة.

ــدة  ــم املتح ــاده يف األم ــم اعت ــرار ت ــه أدى اىل ق ــا أن  خصوص
ــدول املســلحة  ــك بعــض ال ــة ســاحقة، مبــا يف ذل ــة دولي بأغلبي
بهــدف  األطــراف  متعــددة  مفاوضــات  إىل  يدعــو  نوويــا، 
التوصــل إىل "اتفاقيــة األســلحة النوويــة" وهــي معاهــدة دوليــة 
لحظــر وإزالــة األســلحة النوويــة )انظــر القســم 4(. كــا نتــج 
عنــه أيضــا اقــرتاح إىل املحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــأن تــدرج 
يف أحكامهــا أي اســتخدام لألســلحة النوويــة عــى أنــه جرميــة 

ضــد اإلنســانية. 

وبنــاء عــىل ذلــك، عــىل المجتمعــات الدينيــة والعقائديــة 
ــة لالأســلحة  ــار الكارثي ي لالآث

ــب النســا�ن ن عــىل الجان ــري ك الرت
ن  أساســي�ي كأمريــن  عيتهــا  �ش عــدم  عــىل  و  النوويــة 

ــا. ــام عليه ــاء الت ن للقض ــ�ي ومنطلق
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ف  ابطــة. كل واحــد منــا يعتمــد عــى رفــاه العمــوم، ولــذا يتعــ�ي إن حيــاة البــ�ش م�ت
ــات،  ــات والنبات ــة مــن البــ�ش والحيوان ــات الحي ام خــ�ي ووجــود الكائن ــا احــ�ت علين

بــة. والحفــاظ عــى الأرض والهــواء والمــاء وال�ت

عان العالمي )نحو أخاق عالمية( برلمان أديان العالم، كيب تاون، 1999 الإ  —

ف الوعــي  ي لاأديــان ونظــام القيــم المرتبــط بــه لتحفــ�ي
ام الأخــا�ت ف ل غــ�ف عــن اللــ�ت

وإثــارة مشــاعر النــاس تجــاه الحفــاظ عــى البيئــة لاأجيــال القادمــة.

ف تاكر وجون غريم، جامعة، ييل، 2009 نظرة عامة عىل أديان العالم وعلم البيئة، ماري إيفل�ي  —

ــو  ــة. وه ــدات الديني ــع املعتق ــايس لجمي ــدأ األس ــو املب ــاة ه ــية الحي ــوم قدس إن مفه
ــا بشــكل تعســفي. ويف بعــض  ــة ال ميكــن انتهاكه ــاة قيمــة جوهري يذهــب إىل أن للحي
األديــان تســتمد هــذه القيمــة الجوهريــة مــن االميــان بــأن كل أشــكال الحيــاة هــي مــن 
خلــق اللــه أو هــي تعبــر عنــه. وبالتــايل فــإن انتهــاك الحيــاة هــو انتهــاك لخلــق اللــه. 
ويف الديانــات األخــرى إن قدســية الحيــاة مســتمدة مــن مبــدأ املســاواة األساســية، وهــي 
أننــا ولدنــا جميعــا متســاوين، وأن ال قيمــة جوهريــة أعــى أو أدىن لحيــاة عــن أخــرى.

إن مفهــوم قدســية الحيــاة ال مينــع بالــرورة مبــدأ الحــرب. فنظريــة "الحــرب العادلــة" 
ــرد  ــا ال ــون فيه ــد يك ــاالت ق ــات أو ح ــاك أوق ــتند اىل أن هن ــال، تس ــبيل املث ــى س ع
ــن األرواح. إال أن  ــدد م ــر ع ــة أك ــل حاي ــن أج ــا م ــدوان مطلوب ــى الع ــكري ع العس
قدســية الحيــاة تتطلــب حايــة اولئــك الذيــن ليســوا طرفــا مبــارشا يف الــراع، أي مــن 

ــاك قدســية حياتهــم. ــال مــرر النته ــن، ف هــم مــن غــر املقاتل

إال أن األســلحة النوويــة عشــوائية بطبيعتهــا وال ميكــن اســتخدامها مــن دون أن تطــال 
ــن  ــة الناتجــة ع ــة الناري ــار الكتل ــوة االنفجــار أو آث ــن جــراء ق ــن، ســواء م ــر املقاتل غ
ــدأ  ــة تنتهــك املب ــذا فــإن األســلحة النووي ــه. ل ــة من ــر اإلشــعاعات املنبعث االنفجــار أو أث

ــاة.  ــي األســايس لقدســية الحي الدين

إال أن الوعــي املتزايــد يف جميــع أنحــاء العــامل لحــدود املــوارد الطبيعيــة، وآلثــار التدهــور 
البيئــي عــى صحــة اإلنســان وصــوال اىل الرتابــط العاملــي لألنظمــة اإليكولوجيــة قــد حفــز 
التفكــر داخــل املجتمعــات الدينيــة حــول العالقــة بــن اإلنســان والبيئــة. وقــد تطــورت 
التعاليــم الدينيــة وصــوال اىل إدراج أخالقيــات حايــة البيئــة كجــزء ال يتجــزأ مــن التفكــر 

واملارســة الدينيــة. واألســلحة النوويــة هــي التهديــد األكــر للبيئــة. 

ــال،  ــال املســتقبل. اإلســالم، عــى ســبيل املث ــة أجي ــة حاي ــادئ الديني ــب املب كــا تتطل
يتبنــى دور الوصايــة عــى املــوارد الطبيعيــة لألجيــال القادمــة. وتتعــدى النظــرة 
التقليديــة األفريقيــة لإلنســانية احتضــان الحيــاة الحــارضة اىل الســلف والخلــف ايضــا. 
اميانــا منهــا بــأن املجتمــع البــرشي يتشــكل مــن هــذه القطاعــات الثالثــة معــا. كــا أن 
بعــض املبــادئ األخالقيــة والدينيــة لهنــود أمــركا تتضمــن رضورة صنــع القــرارات عــى 

ــة. ــال الســبعة املقبل ــح األجي أســاس مصال

ــة  ــال املقبل ــة بحــق األجي ــن أقــى الدرجــات وجرميــة واضحــة وموصوف ــه خطــر م أن
أن نرتكهــم تحــت رحمــة أســلحة نوويــة قــادرة عــى تدمــر الحضــارة البرشيــة والبيئــة 

الطبيعيــة عــى حــد ســواء. 

ــم  ــاة والنظ ــة الحي ــؤولية حماي ــة مس ــة والعقائدي ــات الديني ــل المجتمع وتتحم
يكولوجيــة والأجيــال القادمــة، وبالتــاىلي عليهــا مســؤولية القضــاء عــىل التهديــد  الإ

المتمثــل بالأســلحة النوويــة.

 قدسية الحياة
والأسلحة النووية

بقدســية  نؤمــن  الكنائــس،  نحــن 
المجتمــع  ي 

�ف وكأعضــاء  الحيــاة. 
، نريــد أن نؤكــد عــى  ي الــدوىلي

المــد�ف
أهميــة وقــوف المجتمعــات والأمــم 
ي مــا 

كة �ف معــا ووضــع معايــ�ي مشــ�ت
الواقعــة  الأرواح  بحمايــة  يتعلــق 
ــوائية. ــلحة العش ــر الأس ــت خط تح

ي مجــال التعليــق 
مجلــس الكنائــس العالمــي �ف  —

عــى الأســلحة النوويــة والذخائــر العنقوديــة 

نوفمــ�ب 2011
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مباركة القنبلة
كان الأب جــورج زابلــكا، وهــو قســيس كاثوليــ�ي يعمــل مــع 
، مــع الطياريــن الذيــن ألقــوا القنابــل  ســاح الجــو الأمريــ�ي
ي آب عــام 1945، 

وشــيما وناغــازاكي �ف الذريــة عــى ه�ي
وأعطاهــم بركتــه. وبعــد ذلــك بأيــام اســتمع القســيس اىل 
ــة اســتطاعية عــى  ي رحل

ــق �ف ــار كان قــد حل افــات طي اع�ت
مســتوى منخفــض فــوق مدينــة ناغــازاكي بعــد وقــت قصــ�ي 
ــة المعروفــة تحــت اســم "فــات مــان".  مــن تفجــ�ي القنبل
ــن الجــو، آلف  ــذي رآه م ــه المشــهد ال ووصــف الرجــل ل
الأجســاد المحروقــة الملتفــة عــى نفســها والمكدســة عــى 
ف يهيــم أولئــك  ي حــ�ي

ف الحيــاة والمــوت، �ف الأرض تتنــازع بــ�ي
ي الطرقــات ل يعرفــون 

الذيــن يقفــون عــى أقدامهــم �ف
ــروق  ــم المح ــة، لحمه ــول الصدم ــن ه ــون م ــن يذهب اي
ينســلخ عــن عظامهــم ويتســاقط أرضــا. هــذا الوصــف 
أخــرج رصخــة مــن أعمــاق روح القســيس: "يــا إلهــي، مــاذا 

ــا؟"  فعلن

ي تلــت النفجــار، 
يــن الــ�ت وعــى مــدى الســنوات الع�ش

توصــل القســيس تدريجيــا إىل قناعــة عميقــة بأنــه كان عــى 
كــة الدينيــة والمعنويــة لقصــف  خطــأ كبــ�ي وأن منحــه ال�ب
وشــيما وناغــازاكي كان نكرانــا لأســاس إيمانــه المســيحي.  ه�ي

لقــاء  ف لإ الأربعــ�ي الذكــرى  ي 
القســيس زابلــكا �ف خطــاب 

القنبلــة الذريــة متــاح عــى هــذا الرابــط:

www.lewrockwell.com/2005/08/george-zabelka/ 
blessing-the-bombs

مبدأ الردع وأخالقيات المعاملة بالمثل

يجــب أن نعامــل الآخريــن كمــا نرغــب بــأن يعاملوننــا .... نحن 
ــار أي شــخص  ــدم اعتب ــا .... يجــب ع ــة عائلتن ي ــ�ب الب�ش نعت
مواطــن مــن الدرجــة الثانيــة أو أن تتــم معاملتــه عــى هــذا 
ــن  ــكال .... نح ــن الأش ــكل م ــأي ش ــتغاله ب ــاس، أو اس الأس
ام والعدالــة والســام. ولــن  م بثقافــة الاعنــف والحــ�ت ف نلــ�ت
يــذاء أو التعذيــب، أو قتــل البــ�ش  نســعى اىل القمــع أو الإ

ــات. ــف كوســيلة لتســوية الخاف ــذ العن ــن، وننب الخري

ــم، ســبتم�ب  ــان العال ــة، برلمــان أدي ــات عالمي عــان العالمــي: نحــو أخاقي الإ  —

1993

يشــار إىل مبــدأ املعاملــة باملثــل أحيانــا باســم "القاعــدة الذهبيــة" 
ــد  ــزم كل واح ــية. ويل ــان الرئيس ــع األدي ــود يف جمي ــو موج وه
ــرد يف  ــدأ ي ــن كــا ينظــر اىل نفســه. وهــو مب ــا النظــر لآلخري من
ــا،  ــود أن يعاملونن ــاس كــا ن ــة الن ــزام إيجــايب مبعامل شــكلن: الت
أو تحريــم تعريــض األخريــن ملــا ال نــود أن نتعــرض لــه أنفســنا. 

ويقــدم هــذا املفهــوم توصيفــا لعالقــة متبادلــة أو يف االتجاهــن 
ــذا  ــق ه ــة. وال ينطب ــدأ املســاواة واملبادل ــى مب ــن ع ــع اآلخري م
عــى العالقــات الشــخصية وحســب، بــل يتعداهــا اىل العالقــات 
ــوق  ــة حق ــم. ويشــمل حاي ــات واألم ــات واملجتمع ــن الجاع ب
اإلنســان، ورشوط حــل النزاعــات بطــرق تحــرتم حقــوق الطرفــن 
واحتياجاتهــا، ونبــذ العنــف ضــد اآلخريــن مبــا أن املــرء ال يريــد 
أن يتعــرض للعنــف أو النتهــاكات حقــوق اإلنســان. وعــى وجــه 
الخصــوص أنــه يلــزم رفــض سياســات الدمــار الشــامل أو التهديــد 
بهــا ضــد اآلخريــن، مبــا أن هــذه األفعــال غــر مقبولــة بالنســبة 

لــكل واحــد منــا، ضــد نفســه أو مجتمعــه أو دولتــه. 

ــول دون  ــل يح ــة باملث ــدأ املعامل ــإن مب ــق ف ــذا املنطل ــن ه وم
حيــازة واســتخدام أو التهديــد باســتخدام األســلحة النوويــة.
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البوذية

بمــا  الآخريــن  تــؤذي  ل 
ــك  ــا ل ــا مؤذي ــيكون يوم س

. نفســك
أودانا فارغا، 5:18  —

الحــال  هــذه  كانــت  وإن 
 ، غــ�ي مرضيــة أو مفرحــة ىلي
فكيــف ىلي أن أتســبب بهــا 

لاآخريــن؟
ساميوتا نيكايا، سورة 353  — 

المسيحية

يفعلــه  أن  تريــد  مــا  وكل 
لــك الخــرون، إفعــل مثلــه 

ــم. له
7:12 ، انجيل م�ت  —

الكونفوشيوسية 

ــل  ــغ، "ه ــ�ي كون ــأل ت وس
هنــاك كلمــة واحــدة يمكــن 
مبــدأ  بمثابــة  تكــون  أن 
الســلوك للحيــاة؟" فقــال 
المعلــم "لعــل كلمــة )شــو( 
ل  بالمثــل  المعاملــة  أي 
تفــرض عــى الآخريــن مــا ل 
ــك" ــت لنفس ــه أن ــب ب ترغ

مختارات 15.24  —

ينبغــي للمــرء ل يتــ�ف 
بطريقــة  الآخريــن  تجــاه 
ــا  ــوا به ــب أن يت�ف ل يح

تجاهــه.
منسيوس.  —

الهندوسية

اختصــار  هــو  هــذا 
تلحــق  ل  الواجــب: 
شــأنه  مــن  مــا  بالآخريــن 
ــم إذا  ــك بالأل أن يتســبب ل

بــك.  حــل 
ماهابهاراتا 5: 1517  —

يروكوا اتحاد الإ

ام  الحــ�ت هــو  الأســاس 
الحيــاة.  أشــكال  لــكل 

القانون الأعى للسام  —

هل تتوافق فكرة 
الردع النووي 

مع المبادئ 
والمعتقدات 

الدينية أو التقاليد 
الفلسفية؟ 

ما هو الردع النووي: 

باســتعمال  التهديــد  هــو 
لحــاق  لإ النوويــة  الأســلحة 
بالآخريــن،  الجســيمة  ار  الأرصف
ــاره  ــد آخــر وشــعبه. وآث أي ببل
ي 

هــي التســبب بــالأذى العشــوا�أ
ار جســيمة  ف وأرصف ف المدنيــ�ي بــ�ي

طويلــة الأمــد عــى البيئــة.

سالم الإ

حــ�ت  أحدكــم  يؤمــن  ول 
يحبــه  مــا  لأخيــه  يحــب 

 . لنفســه
حديث.  —

اليانية 

تكــون رحلــة  وينبغــي أن 
ــع  ــل م ــأن يتعام النســان ب
كمــا  المخلوقــات  جميــع 
يريــد أن يكــون التعاطــي 

معــه نفســه.
Sutrakritanga 1.11.33  —

يمــارس  ل  فهــو  وبالتــاىلي 
ــات ول  ــى الكائن ــف ع العن
يدفــع الآخرين اىل ممارســة 

ــف. العن
 Acarangasutra 101، 5-2  —

ي المعانــاة، 
ي الســعادة و�ف

�ف
ــب  ــزن، يج ــرح والح ي الف

�ف
أن ننظــر اىل كل المخلوقات 

كمــا ننظــر اىل أنفســنا.
 Lord Mahavira ،24th  —

Tirthankara

اليهودية

أحب قريبك كما نفسك.
Leviticus 19:18  —

بمــا  لاآخــر  تتســبب  ول 
تكرهــه لنفســك. هــذا هــو 
القانــون وكل مــا تبقــى هــو 

. ــ�ي تفس
Talmud ،Shabbat 31a  —

السيخية 

أحــد،  عــن  غريبــا  لســت 
غريــب  أحــد  مــن  ومــا 
ي 

. والحــق أنــ�ف بالنســبة ىلي
وكمــا  الجميــع  صديــق 
ــ�ب  ــك أعت ــ�ب نفــ�ي كذل أعت

خريــن. الآ
Guru Granth Sahib ،p. 1299  —

الطاوية 

أنظــر اىل مكســب جــارك 
أنــت،  كســبك  كأنــه 
كأنهــا  جــارك  وخســارة 

انــت. خســارتك 
 Tai Shang Kan Ying Pien  —

،213–218

يا(  اليوروبا )نيجري

يأخــذ عصــا مســننة  مــن 
عصفــورا  بهــا  ليــؤذي 
ا عليــه أن يجربهــا  صغــ�ي
ليختــ�ب  نفســه  عــى  أول 
ــه. ــبب ب ــذي تتس ــم ال الأل

الزرادشتية

ــة  ي ــة الب�ش ــون الطبيع وتك
حســنة عندمــا ل تتســبب 
ه  تعتــ�ب بمــا  لاآخريــن 
ــه  ــو تســببت ب ســيئا فيمــا ل

. لنفســها
Dadistan-I-Dinik ،94:5  —

الفالسفة 

الآخريــن  أعامــل  ي 
وعًلــ�ف

. ي
كمــا أتمــ�ف أن يعاملــو�ف

أفاطون، اليونان، القرن الرابع   —

قبل المياد.

ول تتســبب لاآخريــن بمــا 
ــو  ــك ل مــن شــأنه أن يغضب
بمثلــه  الآخــرون  تســبب 

ــك. ل
سقراط، اليونان، القرن الخامس   —

قبل المياد.

ــك  عامــل مــن هــم أد�ف من
يعاملــك  أن  تحــب  كمــا 

رؤســاؤك.
سينيكا، الرسالة 47:11، روما،   —

القرن الأول بعد المياد.
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نسانية ومبدأ الوحدة  الأسلحة النووية: الروح الإ

ــك اىل  ــوزا فارغــا وهشــاً للقــوى المتحالفــة. وقــد أدى ذل ــة ف ــة الذري ــت القنبل جلب
ي 

ــ�ت ــروح الأمــة ال ــا حــدث ل ــا م . أم ي الوقــت الحــاىلي
ــة، هــذا �ف ــروح الياباني تدمــ�ي ال

ــه. ، فمــن المبكــر جــدا معرفت قامــت بفعــل التدمــ�ي

— المهاتما غاندي.

ة، لكــن المنبــع واحــد. الفــروع  ة، لكــن الشــمس واحــدة. الينابيــع كثــ�ي الأيــام كثــ�ي
ة، لكــن الشــجرة واحــدة. كثــ�ي

البهائية، بيان الدعوة اىل ن�ش السام العالمي.  —

وفــر ظهــور األســلحة النوويــة، القــدرة عــى تدمــر مئــات اآلالف مــن األبريــاء وبشــكل 
فــوري. أمــا مفهــوم الــردع النــووي وتخزيــن األســلحة النوويــة، فلقــد حــول هــذه القــدرة 
العســكرية اىل منهــج ســيايس. وتعيــش البرشيــة وهــي تعــرف بــأن املُمســكن بالســلطة 

جاهــزون الرتــكاب فعــل القتــل الجاعــي ورمبــا تدمــر كوكــب األرض نيابــة عنهــا. 

ويف حــن أن العديــد منــا يختلــف مــع هــذا التوجــه، وعــى الرغــم مــن أننــا نــود رؤيــة 
العــامل خــال مــن الســالح النــووي، إال أننــا توصلنــا اىل قبــول فكــرة وجــود الســالح النــووي 
وبتنــا ننظــر اليــه عــى أنــه جــزء طبيعــي مــن املشــهد الســيايس. ويبــدو أحيانــا أن الرعــب 
مــن هــذا التدمــر انحــرس عميقــا يف عقولنــا ومســاحة الالوعــي يف نفوســنا حــن منــي اىل 
حياتنــا اليوميــة. ومــع ذلــك، فــإن تأثــره عــى إنســانيتنا وعــى أرواحنــا ال يــزال مســتمرا. 

ويف هــذا املجــال يقــول غانــدي " مــا أراه حتــى االن هــو أن القنبلــة الذريــة أماتــت ذلــك 
الشــعور األرقــى الــذي كان يجمــع االنســانية عــى مــدى األجيــال". 

رغبتنــا يف التعاطــف مــع بعضنــا البعــض، والتواصــل يف مــا بيننــا تــررت بشــدة أو حتــى 
ــن. مــا مل  ــة واحتــال التســبب بهــا لآلخري ــادة النووي تدمــرت بســبب القــدرة عــى اإلب
نرفــض هــذا االحتــال بشــكل قاطــع، ونأخــذ العــر مــن كالم الرئيــس كينيــدي، بقولــه إنــه 
يف العــر النــووي "نتعلــم أن نعيــش معــا أو منــوت معــا"، مــا مل نســتخدم واقــع األســلحة 
ــرة  ــر نظ ــامل، فتص ــن يف الع ــار األم ــا إلط ــر نظرتن ــة لتغي ــوة لليقظ ــة دع ــة مبثاب النووي

مشــرتكة يف وجــه تحديــات البرشيــة بــدل أن يكــون كل واحــد منــا يف مواجهــة اآلخــر. 

ومثــل هــذا اإلطــار متأصــل يف املبــدأ الدينــي للوحــدة، يف فكــرة أننــا جميعــا خلقنــا مــن 
ــا بطــرق  ــا نعيــش حياتن ــايل فنحــن مرتابطــون عــى الرغــم مــن أنن مصــدر واحــد، وبالت

وأســاليب ال تعــد وال تحــى. 

هــذا اإلطــار هــو شــفاء إلنســانيتنا وألرواحنــا التــي تــررت وتــم تقســيمها بفعــل دفعنــا 
إىل اإلنضــام اىل األطــراف النوويــة املتصارعــة. 

ومثــل هــذا اإلطــار رضوري أيضــا لكــرس الجمــود يف املســاعي الدبلوماســية لنــزع الســالح 
النــووي، املتعــرة منــذ قرابــة 70 عامــا. إال أن اســتعادة مبــدأ الوحــدة يف األطــر الدينيــة 
والسياســية ســعيا اىل القضــاء عــى األســلحة النوويــة، والتوصــل تاليــا اىل عــامل أكــر أمنــا، 
ــاين يف  ــا مــن التســامح والتف ــدرا عالي ــارة وصــرا وق ــب مه ــل يتطل ــارا ســهال. ب ــس خي لي
معرفــة وجهــات نظــر اآلخريــن وفهمهــا، ورشح نظرتنــا الخاصــة وصــوال إىل توافــق مشــرتك 
لحــل النزاعــات. ولدينــا يف هــذا املجــال، نســيج غنــي مــن التقاليــد الدينيــة والتاريخيــة 
التــي ميكــن أن تشــكل منــارة لهــذا التوجــه، وتدعــم التوعيــة وااللتــزام يف التواصــل وحــل 
النزاعــات. وميكــن للمثــال الدينــي أن يقــدم مســاهمة مهمــة ألســلوب ونهــج سياســيي 

ودبلومــايس ناجــح.

ــدة وتعــزز  ــدأ الوح ــد مب ــذا، عــىل المجتمعــات الدينيــة والعقائديــة أن تؤي ل
ــة. ــلحة النووي ــن الأس ــال م ــم خ ــق عال ــة لتحقي ــية الفاعل الدبلوماس

ية ونزع  النفس البرش
السالح النووي

ي 
هنــاك وكالت ولجــان ومنظمــات �ف

جميــع أنحــاء العالــم، تعمل مــن دون 
كلــل مــن أجــل حظــر الأســلحة النووية 
ــودة؟  ــة المفق ــا الحلق ــا. إذا م وإلغائه
أعمــق.  هــو  عمــا  نبحــث  أن  علينــا 
حصــاءات،  الإ مــن  أبعــد  هــو  فمــا 
ــدوات  ــييس، والن ــاورات، والتس والمن
والكتابــات والحقائــق الماليــة. ومــا 
الضمــ�ي  هنــاك  هــذا،  كل  وراء 
ــطورة،  ــم، الأس ــلم القي ، س ي

ــا�ف نس الإ
 ، ي

الغريــزة الروحيــة، الواجــب الأخــا�ت
ــار،  ــزي والع ــي بالخ ــعور الجماع الش
وهنــاك الخــوف والأمــل. لو اســتطعنا 
بطريقــة مــا ســ�ب عمــق هــذه المناجــم 
ي 

نســا�ف الإ اء  الــ�ش هــذا  واســتخراج 
ي 

ــم �ف ــا مســاعدة العال ــل، يمكنن الأصي
ــواريء  ــن الط ــة م ــو حال ــرك نح التح
ــلحة  ــاء الس ــو إلغ ــوة نح ــع بق والدف

ــة. النووي

مبــادرة  رئيــس  ســوينغ،  وليــم  المطــران   —

المتحــدة الديانــات 
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ك والصالح العالمي العام إلغاء النووي كخطوة نحو الأمن المشرت

ــن طابعــا معقــدا ومرتابطــا يف  ــة يف القــرن الحــادي والعرشي ــات األمني تأخــذ التحدي
ــن والتدهــور  ــق الالجئ ــة وتدف ــة والحــروب األهلي ــات املالي ــب، وتشــمل األزم الغال
الغــذايئ واألوبئــة والجرميــة الدوليــة، واالتجــار غــر املــرشوع  البيئــي واألمــن 

باملخــدرات والفســاد والهجــات االلكرتونيــة. 

وتتطلــب هــذه التحديــات امللحــة، املعروفــة مبســمى األمــن اإلنســاين، التعــاون بــن 
الــدول واملبــادرة الجاعيــة. وعــى الرغــم مــن أن االقتصــاد العاملــي نجــح يف التكيــف 
مــع العوملــة منــذ فــرتة طويلــة، ال تــزال الهيكليــة واملناقشــات السياســية واألمنيــة يف 

العــامل متمســكة بقــوة بأطــر الدولــة القوميــة القدميــة. 

ــة  ــة األمني ــة التحتي وتضــع املنافســة العســكرية املســتمرة والعنــف، إضافــة اىل البني
الدوليــة غــر املناســبة، الــدول يف مواجهــة بعضهــا البعــض وتقــوض الجهــود املبذولــة 
ــى وجــه  ــة، ع ــردع النووي ــن اإلنســاين. وتســتند سياســات ال ــات األم ملعالجــة تحدي
الخصــوص، إىل تهديــدات عــى املســتوى األعــى، أي التهديــد باإلبــادة، وعــى خطــط 
الحــرب الرسيــة وســباق التســلح، مبــا يف ذلــك تحديــث األســلحة النوويــة التــي متنــع 

العالقــات اإليجابيــة بــن الــدول وتحبــط تطويــر نظــم األمــن املشــرتك.

ــلع أو  ــة ، أي الس ــة العام ــح العاملي ــد للمصال ــم متزاي ــاك فه ــة، هن ــال البيئ  ويف مج
الظــروف التــي تجلــب املنفعــة للجميــع مثــل املنــاخ املســتقر والتــوازن الســليم يف 
ميــاه املحيطــات، أو الغابــات االســتوائية التــي تنتــج القــدر املطلــوب مــن األوكســجن. 
ــي  ــتقرار االقتصــاد العامل ــل اس ــوم ليشــمل مجــاالت أخــرى، مث ويتوســع هــذا املفه
وفعاليــة شــبكات االتصــاالت. ومــن هنــا إن القضــاء عــى األســلحة النوويــة هــو مــن 
ضمــن املصالــح العامليــة العامــة. واالعتــاد عــى الــردع النــووي يتعــارض مــع الســعي 

املصلحــة العامليــة.

ويف هــذا املفهــوم مل يعــد األمــن يف عــر العوملــة يتحقــق مــن خــالل املنافســة بــن 
الــدول وبعــض املنفعــة املتأتيــة عــى حســاب اآلخريــن. حيــث أن انتقــاص دولــة مــن 
أمــن دولــة أخــرى عــر التهديــدات العســكرية أو االقتصاديــة يشــكل تهديــدا ألمــن 
الدولــة نفســها. ويف عــامل حيــث يتحــرك النــاس واألفــكار ورؤوس األمــوال بحريــة عــر 
ــر املناخــي  ــة والتغ ــة واحــدة حــل مشــاكل الجرمي ــن لدول ــث ال ميك الحــدود، وحي
ــا عــى التعــاون مــن أجــل املنفعــة املشــرتكة، وحظــر  ــح األمــن متوقف وحدهــا يصب
الســالح النــووي جــزء مــن تطويــر هــذه املنفعــة املشــرتكة. وسيســتفيد العــامل بــأرسه 
ليــس مــن حظــر النــووي وحســب بــل إن آليــات التعــاون املطلــوب تطويرهــا لبلــوغ 
هــذا الحظــر ستشــكل دعــا لألمــن العاملــي مــن حــن، وســتؤدي اىل تحويــل اإلنفــاق 
ــة  ــة واالقتصادي ــات االجتاعي ــل االحتياج ــو متوي ــلحة نح ــذه األس ــى ه ــرط ع املف

والبيئيــة املطلوبــة.

ي إلغــاء النــووي كمصلحــة 
ن عــىل المجتمعــات الدينيــة والعقائديــة تبــ�ن ويتعــ�ي

عالميــة عامــة. لأن الســعي لتحقيــق هــذا الهــدف ســيؤدي اىل تعزيــز الأمــن 
ي ومصالــح عالميــة أخــرى مرتبطــة 

نســا�ن ك، وتدعيــم الأمــن الإ العالمــي المشــرت
نســان.  بالبيئــة والتنميــة وحقــوق الإ

ــم  ــام لاأم ف ع ــ�ي ي كأم
ــا�ت ــن أولوي م

المصالــح  تعزيــز  المتحــدة، 
الحلــول  وايجــاد  العالميــة 
غــ�ي  العالميــة  للتحديــات 
الــدول  بحــدود  المحصــورة 
مــن  خــال  عالــم  اىل  والتوصــل 
الأســلحة النوويــة هــو مصلحــة 
ــف الأول.  ــن الص ــة م ــة عام عالمي

ــان كي  ــدة ب ــم المتح ــام لالأم ن الع ــ�ي الأم  —

مــون، 24 أكتوبــر 2008

مــون  ف نحــن ممثلــو الأديــان، مل�ت
أســاس  عــى  معــا  بالعمــل 
كة  المشــ�ت الأخاقيــة  معتقداتنــا 
علينــا  كة.  المشــ�ت ومخاوفنــا 
جميعــا أن نعمــل معــا للقضــاء 
عــى الأســلحة النوويــة، والحــد 
العــام  الدفاعــي  نفــاق  الإ مــن 
العــام.  الصالــح  ي 

�ف والســتثمار 

ــأن  ــام" بش ــل الس ــن أج ــان م ــان "أدي بي  —

نوفمــ�ب  المغــرب،  النوويــة،  الأســلحة 

العالميــة  العموميــة  الجمعيــة   8  2011

لمنظمــة الأديــان مــن أجــل الســام

8th Religions for Peace World Assembly 
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لقــد تــم حظــر األســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة واأللغــام األرضيــة والذخائــر العنقوديــة مــن 
خــالل املعاهــدات الدوليــة. واليــوم هــو الوقــت املناســب للتفــاوض عــى "االتفاقيــة العامليــة 

لحظــر األســلحة النوويــة" وهــي معاهــدة دوليــة للقضــاء عــى االســلحة النوويــة. 

وقــد ثبتــت جــدوى هــذه االتفاقيــة مــن خــالل نــص التفاقيــة منوذجيــة متــت صياغتــه مــن قبــل 
مجموعــة مــن املحامــن واألطبــاء والعلــاء وخــراء نــزع الســالح، وزعتــه األمــم املتحــدة وأبــرزه 
ــره املعــروف تحــت اســم "اقــرتاح النقــاط  ــان يك مــون يف تقري األمــن العــام لألمــم املتحــدة ب

الخمــس لنــزع الســالح النــووي" 

وهنــاك تأييــد واســع النطــاق لهــذه االتفاقيــة مــن قبــل الغالبيــة العظمــى مــن حكومــات العامل. 
وقــد صوتــت 130 منهــا لصالــح قــرار األمــم املتحــدة الداعــي إىل بــدء املفاوضــات فــورا. ومــن 
ضمنهــا حكومــات بعــض الــدول املســلحة نوويــا كالصــن والهنــد وباكســتان وكوريــا الشــالية. 

كــا أن املجتمــع املــدين يف العــامل يقــف بقــوة وراء هــذه االتفاقيــة. وتشــر اســتطالعات الــرأي 
التــي أجرتهــا شــبكة "2000 لإللغــاء" العامليــة التــي تضــم أكــر مــن 2000 منظمــة تناضــل مــن 
ــة  ــدول النووي ــي ال ــة مــن مواطن ــر مــن 80 يف املئ ــة، إىل أن أك ــة لألســلحة النووي أجــل اتفاقي

وحلفاؤهــم يؤيــدون اتفاقيــة األســلحة النوويــة.

وتحظــى اتفاقيــة األســلحة النوويــة أيضــا بدعــم عــدد مــن املنظــات العامليــة الكــرى 
ــدول  ــاء ال ــن رؤس ــذي يضــم 20 م ــي" ال ــس التفاع ــك "املجل ــا يف ذل ــرة، مب والشــخصيات املؤث
الســابقن مــن كنــدا وأملانيــا والرويــج والواليــات املتحــدة ودول أخــرى، كذلــك منظمــة "رؤســاء 
ــدن،  ــات وحــكام امل ــن رؤســاء البلدي ــن 5000 م ــر م ــن أجــل الســالم" وتضــم أك ــات م البلدي
كذلــك منظمــة "حامــي جائــزة نوبــل للســالم" ومنظمــة "الكنديــن التفاقيــة األســلحة النوويــة" 
التــي تضــم أكــر مــن 500 شــخص يحملــون الوســام الكنــدي، أرفــع وســام يف الدولــة، كذلــك 

ــة لعــام 2011 . ــادة أمــركا الالتيني مؤمتــر القمــة لق

وقــد اعتمــد الرملــان األورويب وعــدد مــن الرملانــات الوطنيــة قــرارات تدعــم اتفاقيــة األســلحة 
النوويــة واقــرتاح األمــن العــام لألمــم املتحــدة لنــزع الســالح النــووي املتضمــن النقــاط الخمــس. 
ــن 160  ــر م ــل أك ــذي ميث ــن ال ــدويل للرملاني ــاد ال ــا االتح ــرار ايض ــد الق ــام 2009، اعتم ويف ع

برملانــا وطنيــا، مبــا يف ذلــك معظــم هــؤالء مــن الــدول املســلحة نوويــا وحلفائهــم.

ويف عــام 2010 خلصــت الــدول األطــراف يف معاهــدة حظــر انتشــار األســلحة النوويــة اىل أنــه 
"تحتــاج جميــع الــدول إىل بــذل جهــود خاصــة لوضــع اإلطــار الــالزم للتوصــل اىل عــامل خــال مــن 
األســلحة النوويــة ولتأمــن اســتمرارية هــذا االنجــاز"، ولفتــت الــدول األطــراف اىل أن "اقــرتاح 
النقــاط الخمــس لنــزع الســالح النــووي املقــدم مــن قبــل األمــن العــام لألمــم املتحــدة، يشــمل 
ايضــا، اىل جانــب النظــر يف مفاوضــات اتفاقيــة األســلحة النوويــة، االتفــاق عــى إطــار منفصــل 

آلليــات مســتقلة يدعمهــا نظــام متــن للتحقــق."

ــية  ــة الرئيس ــة العاملي ــرة ألن الهيئ ــة متع ــلحة النووي ــة األس ــأن اتفاقي ــات بش  إال أن املفاوض
ملفاوضــات نــزع الســالح املتعــددة األطــراف، أي مؤمتــر نــزع الســالح، مل تســتطع القيــام بــأي 
عمــل طــوال 17 ســنة بســبب اســتعال الــدول النوويــة لحــق النقــض. ومــع ذلــك، فقــد بــادر 
ــة  ــام آلي ــاب أم ــح الب ــة( اىل فت ــة التالي ــر الصفح ــة" )انظ ــوح العضوي ــل املفت ــق العام "الفري

ــووي متعــددة األطــراف. ــزع الســالح الن ــا مبفاوضــات ن ــدة للمــي قدم جدي

ــة  ــا لخط ــادة دعمه ــا لزي ــو حكوماته ــة أن تدع ــة والعقائدي ــات الديني ــىل المجتمع وع
ع الســالح وخصوصــا لتلبيــة دعوتــه للــدول كي تبــدأ  ن ن العــام لالأمــم المتحــدة لــرن الأمــ�ي
المفاوضــات متعــددة الأطــراف للتوصــل اىل اتفاقيــة الأســلحة النوويــة أو اىل مجموعــة 

لغــاء الأســلحة النوويــة. مماثلــة مــن التفاقيــات لإ

العامــة  الجمعيــة  تدعــو  وكمــا 
ــدول  ــع ال ــدة جمي ــم المتح لاأم
متعــددة  المفاوضــات  بــدء  إىل 
الأطــراف للتوصــل بأقــرب وقــت 
الأســلحة  تحظــر  اتفاقيــة  اىل 
تطويرهــا  وتحظــر  النوويــة 
هــا  ون�ش وتجاربهــا  وإنتاجهــا 
وتخزينهــا ونقلهــا واســتخدامها 
ف  أو التهديــد باســتخدامها، وتأمــ�ي

إزالتهــا.  وآليــات  ســبل 

قــرار الجمعيــة العامــة لاأمــم المتحــدة   —

المعتمــد ســنويا عــى خلفيــة متابعــة 

قــرار محكمــة العــدل الدوليــة حــول 

عيــة الأســلحة النوويــة. عــدم رسش

4
الحلول: فتح 

الباب نحو 
عالم خال 

من الأسلحة 
النووية
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فتح الباب نحو عالم خال من 
الأسلحة النووية: مقاربات جديدة 

النوويــة يف مقاومــة  الــدول  اســتمرار  ويف مواجهــة 
الــرشوع يف مفاوضــات نــزع الســالح، تحــاول الــدول غر 
النوويــة واملجتمــع املــدين إيجــاد طــرق جديــدة إلطالق 
ــاء  ــة والحلف ــدول النووي املفاوضــات والضعــط عــى ال

ــا.  املــرتددون لالنضــام اليه

ــدول  ــن ال ــة م ــن مجموع ــت م ــات أت ــدى املقارب أح
املتوافقــة يف الفكــر والــرأي بــأن تبــدأ جولــة مــن 
املــداوالت املســتقلة التــي ميكــن أن متهــد الطريــق 
للمفاوضــات الحقيقيــة. فهكــذا تحققــت اتفاقيــة حظــر 
ــة  ــاوا( واتفاقي ــدة أوت ــراد )معاه ــادة لألف ــام املض األلغ

ــلو(. ــدة أوس ــة )معاه ــر العنقودي الذخائ

ــج  ــتضافت الروي ــام 2013، اس ــن ع ــارس م ــهر م يف ش
النوويــة،  اإلنســانية لألســلحة  اآلثــار  مؤمتــرا حــول 
ــام 2014  ــة يف ع ــر املتابع ــيك مؤمت ــتضيف املكس وتس
ويطالــب عــدد مــن منظــات املجتمــع املــدين بتطويــر 
هــذه املؤمتــرات نحــو آليــة تجمــع الــدول واملنظــات 
ــر  ــدة حظ ــول معاه ــرأي ح ــر وال ــي بالفك ــي تلتق الت
األســلحة النوويــة. عــى الرغــم مــن أن الــدول النوويــة 

ــة. ــذه العملي ــا له ــدم انضامه ــت ع ــد أعلن ق

الجمعيــة  إنشــاء  يف  تكمــن  آخــرى  مقاربــة  ومثــة 
العامــة لألمــم املتحــدة ملؤمتــر التفــاوض، كــا حصــل 
يف الســابق حــن تــم إطــالق معاهــدة تجــارة األســلحة. 

يف ديســمر 2012، أنشــأت الجمعيــة العامــة لألمــم 
ــي  ــة املعن ــوح العضوي ــل املفت ــق العام ــدة الفري املتح
لنــزع  األطــراف  املتعــددة  املفاوضــات  يف  بالتقــدم 

الســالح النــووي. 

آليــات  التمهيديــة،  املــداوالت  يف  الفريــق  وناقــش 
ــب  ــى تقري ــل ع ــووي وعم ــزع الســالح الن ــدة لن جدي
ــت ســببا يف  ــة كان ــات النظــر بشــأن نقــاط خالفي وجه
ــول  ــاش ح ــيا النق ــالح وال س ــزع الس ــر ن ــة مؤمت عرقل
آليــة نــزع الســالح خطــوة خطــوة وآليــات الحظــر 
الشــامل. كــا تــم تــداول عــدد مــن األســاليب والحلــول 
األخــرى مثــل العمــل املتزامــن عــى كل مــن الخطــوات 
ــن  ــال م ــامل خ ــام لع ــار ع ــق أو إط ــة طري ــن خارط وب
يشــكل مدخــال  أن  مــا ميكــن  النوويــة.  األســلحة 

ــووي. ــالح الن ــزوع الس ــامل من ــول اىل ع ــا للوص حقيقي

ع السالح النووي. اىل جانبه الداعمون من حملة  ن اح الخمس نقاط لرن ن العام لالأمم المتحدة بان كي مون )الثالث من اليسار( مقدما اقرت الأم�ي
(، وزير الخارجية  ف ي كيسنجر )اىل اليم�ي ي حينه، وه�ف

ادعي )الأول من اليسار( رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية �ف جائزة نوبل للسام محمد ال�ب
يراس كي الأسبق. صور الأمم المتحدة / باولو فيلغ�ي الأم�ي

ع السالح النووي  ن ي بتقدم المفاوضات المتعددة الأطراف لرن
السفري مانويل دينغو، رئيس فريق الأمم المتحدة المفتوح العضوية المع�ن

)الثالث من اليسار(، مع طالب من أكاديمية السالم العالمي. الصورة: مكتب السام، بازل، سوي�ا

ن العام لالأمم المتحدة يطلق  الأم�ي
 خطة نزع السالح النووي،

ويدعو إىل اتفاقية الأسلحة النووية.
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مــن المناطــق الخاليــة مــن 
ــم  ــة اىل عال ــلحة النووي الأس
ــووي ــالح الن ــن الس ــال م خ

ي أنــا، وهدفنــا كلنــا، هــو 
هــد�ف

جعــل العالــم كلــه منطقــة 
خاليــة مــن الأســلحة النوويــة.

ن العــام لالأمــم المتحــدة  الأمــ�ي  —

ــر  ي )مؤتم
ــدث �ف ــون، يتح ــان كي م ب

الأســلحة  مــن  الخاليــة  المناطــق 

2010 عــام  النوويــة( 

الحظر: مناطق خالية من الأسلحة النووية 

ــع النتشــار النــووي. فهــي  ــة عــى من ــة مــن الأســلحة النووي ســاعد نشــوء مناطــق خالي
ــا لحجــج  ــا تعطــي وزن رادة السياســية. لأنه ــه الإ ــن أن تحقق ــا يمك ــا لم ــال قوي تقــدم مث
ي العالــم الذيــن يرفضــون هــذه الأســلحة بشــدة. نشــوء هــذه 

الحكومــات والشــعوب �ف
ي تغيــ�ي المواقــف. ولــن نتمكــن مــن تغــ�ي العالــم إل مــن خــال تغيــ�ي 

المناطــق ســاعد �ف
مواقفنــا منــه. 

ن العام لالأمم المتحدة بان كي مون، 2010 الأم�ي  —

ــم  ــاء العال ــع أنح ــمالية وجمي كا الش ــ�ي ي أم
ــة �ف ــة والمذهبي ــات الديني ــع الهيئ ــو جمي ندع

ي إعــان ممتلكاتهــا وأراضيهــا مناطــق خاليــة مــن 
ونشــجعها عــى النضمــام إلينــا �ف

ــووي.  ــاح الن الس

ن الموحدين، 1985 الجمعية العامة لرابطة الكوني�ي  —

ــر  ــالن حظ ــم إع ــا ت ــددة جغرافي ــق مح ــي مناط ــة ه ــلحة النووي ــن األس ــة م ــق الخالي املناط
ــا، كمــن يعلــن بيتــه كذلــك، أو  األســلحة النوويــة فيهــا. وميكــن أن يكــون هــذا الحظــر رمزي
الجامعــة، أو الكنيســة أو مــكان العمــل. كــا ميكــن أن يكــون الحظــر قانونيــا اعتمدتــه دولــة 
ــة  أو مجموعــة مــن الــدول يف املنطقــة. كذلــك ميكــن أن يكــون شــبه قانــوين تعتمــده املدين
أو الجامعــة التــي تحظــر األنشــطة املتعلقــة باألســلحة النوويــة أو تقــرر مــن خاللــه مقاطعــة 
ــد أن هــذه القــرارات ال تحظــر األســلحة  ــة. بي ــع األســلحة النووي الــرشكات الضالعــة يف تصني

ــة.  ــادرة مــن قبــل الدول ــة نفســها، ألن هــذا يتطلــب املب النووي

ــووي وهــي تشــكل  ــن الن ــة م ــا مناطــق خالي ــة، أنه ــر مــن 400 مدين ــت أك ــان، أعلن يف الياب
80 باملائــة مــن مجمــوع املــدن. كذلــك يف نيوزيلنــدا، أدت حركــة محليــة ملناطــق خاليــة مــن 

الســالح النــووي عــام 1980 اىل تغيــر سياســة الحكومــة واىل حظــر األســلحة النوويــة.

مناطق إقليمية خالية من الأسلحة النووية 

هنــاك ســتة مناطــق إقليميــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة يف العــامل، وتغطــي القــارة القطبيــة 
ــيا  ــا وآس ــيا وأفريقي ــوب رشق آس ــادئ وجن ــط اله ــوب املحي ــة وجن ــركا الالتيني ــة وأم الجنوبي

الوســطى. 

وتحظر،بشــكل عــام، معاهــدات املناطــق الخاليــة مــن األســلحة النوويــة اكتســاب أو حيــازة 
أو اســتخدام أو التهديــد باســتخدام واختبــار األســلحة النوويــة مــن قبــل الــدول األطــراف يف 
املنطقــة، فضــال عــن متركــز األســلحة النوويــة داخــل املنطقــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، تتضمــن 
ــى  ــا ع ــلحة نووي ــدول املس ــا ال ــق مبوجبه ــوالت تواف ــن الروتوك ــددا م ــدات ع ــذه املعاه ه
احــرتام حيــاد هــذه املناطــق وتقديــم ضانــات لجهــة عــدم اســتخدام أو التهديــد باســتخدام 

األســلحة النوويــة ضــد الــدول أو األقاليــم التــي مــن ضمنهــا.

ــا، تشــكل املناطــق الخاليــة مــن األســلحة النوويــة وســيلة فاعلــة يف تعزيــز قواعــد  ومــن هن
الحظــر النــووي، ومعالجــة قضايــا منــع انتشــار األســلحة النوويــة وتعزيــز األمــن التعــاوين. وقــد 
شــمل تقديــم املقرتحــات لهــذه املناطــق أقاليــم تعيــش بيئــة أمنيــة معقــدة وغــر مســتقرة، 

مبــا يف ذلــك القطــب الشــايل وشــال رشق آســيا والــرشق األوســط.

ينبغــي عــىل المجتمعــات الدينيــة تشــجيع إطــالق أســاليب جديــدة مفيــدة لتســهيل 
ــق  ــاء مناط نش ــادرة لإ ــاذ المب ــا اتخ ــا عليه ــووي. كم ــاء الن لغ ــة لإ ــات الرامي المفاوض
ــلحة  ــن الأس ــال م ــم خ ــو عال ــة نح ــوات حثيث ــة وخط ــلحة النووي ــن الأس ــة م خالي

ــة. النووي
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النساء

مشاركة المرأة

تكتســب مشــاركة املــرأة يف قضايــا نــزع الســالح النــووي وآلياتــه أهميــة حيويــة. هــذا ليــس 
ألن املــرأة هــي بالــرورة أقــل عدائيــة مــن الرجــال، أو أكــر قــدرة عــى حــل عــدد ال يحــى 
مــن القضايــا املتعلقــة بسياســات األســلحة النوويــة مــن أجــل تحقيــق عــامل خال من األســلحة 
النوويــة. ذلــك ألن املــرأة تشــكل نصــف ســكان العــامل عــى األقــل، وتقــع عليهــا آثــار تطويــر 
األســلحة النوويــة واختبارهــا واســتخدامها بقــدر مــا تقــع عــى الرجــال، وبالتــايل فمصالحهــا 

متســاوية مــع الرجــال يف املشــاركة يف هــذه العمليــات وضــان نجاحهــا. 

واملشــاركة الناشــطة للمــرأة أساســية لتحقيــق الدعــم الشــعبي الكامــل لتنفيــذ اتفاقــات نــزع 
الســالح. إضافــة اىل أن وجهــات النظــر أو األفــكار التــي قــد تقدمهــا النســاء ميكنهــا أن تكمــل 
تلــك التــي لــدى الرجــال املعنيــن بهــذه القضيــة أو تضيــف اليهــا، فتضمــن تاليــا التعبــر عــن 

رأي ومخــاوف كافــة قطاعــات املجتمــع. 

يف عــام 1998، عــًرت منظمــة "أديــان مــن أجــل الســالم" عــن إدراكهــا بــأن "لــدى النســاء 
ــاذ  ــام واتخ ــرأي الع ــادة ال ــال قي ــة يف مج ــدرات هائل ــامل ق ــاء الع ــع أنح ــات يف جمي املؤمن
إجــراءات فاعلــة يف جميــع مجــاالت التنميــة البرشيــة" وتــم إنشــاء برنامــج التعبئــة لتعزيــز 
ــا  ــع الســالم وإعــادة التعمــر يف مراحــل م ــة وصن ــة الدولي ــات يف التنمي دور النســاء املتدين

بعــد انتهــاء الراعــات.

دور المرأة

جــاء يف تقريــر ملكتــب األمــم املتحــدة لشــؤون نــزع الســالح عــام 2001، أنــه "تشــر 
ــط  ــن يف التخطي ــى انخراطه ــالت، أو حت ــال تحــول النســاء اىل مقات االحصــاءات إىل أن احت
والبحــث والتطويــر العســكري هــو أقــل بكثــر مــن الرجــال" وأن "الدافــع واملــرر للعديــد 

ــة". ــة األموم ــو تجرب ــالح ه ــزع الس ــالم ون ــال الس ــطات يف مج ــاء الناش ــن النس م

ــك  ــرأة أو تل ــى امل ــزت ع ــي رك ــووي الت ــزع الســالح الن ــادرات ن ــن مب ــدد م ــرف ع ــد ع وق
التــي قادتهــا نســاء، نجاحــا كبــرا. يف عــام 1950، عــى ســبيل املثــال، جمــع عــدد كبــر مــن 
األمهــات يف الواليــات املتحــدة أســنان أطفالهــن واخضعنهــن الختبار الســرتونتيوم املشــعة 90. 
وأظهــرت النتائــج أن إشــعاعات التجــارب النوويــة قــد انتــرشت إىل جميــع الســكان تقريبــا. 
وجذبــت مبــادرة "إرضاب النســاء مــن أجــل الســالم" اهتــام وســائل اإلعــالم وشــكلت ضغطــا 
ــاوض حــول معاهــدة الحظــر الجــزيئ  ــة عــى التف ــات املتحــدة األمركي سياســيا أجــر الوالي

الــذي يحظــر تجــارب األســلحة النوويــة فــوق ســطح األرض.

ــم نســاء  ــادرة تقودهــا النســاء يف اململكــة املتحــدة، هــي تجمــع "مخي  يف عــام 1980، ومبب
غرينهــام للســالم" تــم االحتجــاج عــى مواقــع الصواريــخ النوويــة األمركيــة يف قاعــدة ســالح 
الجــو امللــي يف غرينهــام، بركشــاير. وعــى مــدى عقــد مــن الزمــن، نظمــت النســاء سلســلة 
مــن الخطــوات، مبــا يف ذلــك حصــار القاعــدة العســكرية مــن قبــل 50000 امــرأة يف ديســمر 

1983 والتــي أدت يف نهايــة املطــاف إىل إزالــة الصواريــخ يف عــام 1991.

نساء يعملن معا للسالم

قــد تجــد النســاء يف بعــض املجتمعــات صعوبــة يف املشــاركة عــى قــدم املســاواة يف 
ــن  ــث ميك ــات، حي ــاركة بالناقش ــن املش ــر م ــتاع أك ــن االس ــة، فتفضل ــات املختلط املجموع
ــايل  ــرار. وبالت ــع الق ــة صن ــة عــى املناقشــات وعــى عملي ــان الهيمن للرجــال يف بعــض األحي
هنــاك يف بعــض األحيــان جــدوى اللتقــاء النســاء معــا يف مجموعــات ملناقشــة قضايــا الســالم 
ــات  ــا املجموع ــي تبذله ــود الت ــا للجه ــكل دع ــا يش ــادرات. م ــرح املب ــالح وط ــزع الس ون

ــمية.  ــات الرس ــة أو الجه املختلط

اب النساء من أجل السالم" نحو موقع  ة مبادرة "إرصن مسري
ي 

كية. الصورة: هار�ف ي الوليات المتحدة الأمري
التجارب النووية �ن

عام. ي ريتشاردز، أرشيف الإ
ريتشاردز. هار�ف

ــدة  ــم المتح ــة لاأم ــة العام الجمعي
الأعضــاء  الــدول  تحــث   )...(
والأمــم  قليميــة  الإ والمنظمــات 
المتخصصــة  ووكالتهــا  المتحــدة 
ــل  ــؤ الفــرص لتمثي ــز تكاف عــى تعزي
ي جميــع آليــات صنــع القــرار 

المــرأة �ف
ــة  ــق بالمســائل ذات الصل ــا يتعل فيم
النتشــار  وعــدم  الســاح  ع  ف بــ�ف

وقضايــا الحــد مــن التســلح.

قرار الجمعية العامة لاأمم المتحدة رقم:   — 

A / RES / 67/48 

ي ديسم�ب 2012
الذي اعتمد �ف

مبادرة النساء 
ساعدت عىل حظر 
التجارب النووية 

فوق سطح الأرض

5
دور المرأة 

والشباب 
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يا  المرأة والسالم: مثال ليبري

ف عامــي 1999 و 2003 أودت الحــرب الأهليــة  بــ�ي
ف  بــ�ي مــا  بحيــاة  يــا  ليب�ي اجتاحــت  ي 

الــ�ت ســة  ال�ش
ــ�ي  ــن غ 150.000 و 300.000 شــخص، معظمهــم م
ف وكثــ�ي منهــم مــن النســاء والأطفــال.  المقاتلــ�ي

ي عــام 2003 بــدأت الأطــراف المتحاربــة محادثات 
و�ف

الســام، لكــن لــم يكــن هنــاك أيــة دلئــل عــى أن أي 
مــن الأطــراف مســتعد لتقديــم تنــازلت، وبــدى كأن 

المحادثــات محكومة بالفشــل. 

يــا،  ليب�ي "نســاء  منظمــة  غبــووي  ليمــا  فشــكلت 
وتمكنــت  الســام"  أجــل  مــن  الأقــوى  المبــادرة 
تايلــور،  تشــارلز  الرئيــس  لقــاء  مــن  المجموعــة 
ي محادثــات 

عــت النســاء منــه وعــدا بالمشــاركة �ف ف وان�ت
ي غانــا.

الســام �ف

وعنــد انطــاق الجتماعــات، نظــم وفــد مــن النســاء 
ي الضغــط 

سلســلة احتجاجــات ســلمية واســتمررن �ف
ــة  ــكلت المجموع ــم ش ــة. ث ــل المتحارب ــى الفصائ ع
، مكان  اعتصامــا صامتــا عنــد بوابــات القــ� الرئــاسي
انعقــاد محادثــات الســام، ورفضــن المغــادرة قبــل 
أن يتوصــل المفاوضــون إىل اتفــاق. وذهبــت النســاء 
ــراف  ــاول أط ــا ح ــن عندم ي تصميمه

ــة �ف ــ�ت النهاي ح
الســام  أن  ف  مًدعــ�ي المفاوضــات  تــرك  اع  ف الــ�ف
مســتحيل، فهــددن بتمزيــق مابســهن احتجاجــا، 
ــة  ــور بالعــودة اىل طاول ف الذك ــع المفاوضــ�ي ــا أقن مم
ي 

المحادثــات ومضاعفــة جهودهــم. والمعــروف �ف
ــري  ــنة تع ــة أو مس وج ف ــرأة م�ت ــة ام ــا، ان رؤي أفريقي

ــة. ــة رهيب ــ�ب لعن نفســها عمــدا، يعت

ي تحقيــق اتفــاق الســام 
يــا �ف ونجحــت نســاء لي�ب

الــذي أنهــى الحــرب الأهليــة وســاعد عــى انتخــاب 
ليف كأول رئيســة للبــاد. وقــد  ف جونســون ســ�ي إيلــ�ي
تــم انتــاج فيلــم وثائقــي عــام 2008 يخــ�ب تفاصيــل 
للشــيطان  "إدعــي  عنــوان  تحــت  القصــة  هــذه 

بالعــودة إىل الجحيــم".

ليما غبووي. صور الأمم المتحدة / إيما سايمونز

وباإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن للنســاء اللــوايت يلتقــن بشــكل جاعــي مــن مختلف 
ــز عــى  ــاء الجســور واخــرتاق االنقســامات مــن خــالل الرتكي ــزاع بن أطــراف الن
القواســم املشــرتكة بينهــن، بغــض النظــر اىل أي طــرف ينتمــن. وعــى ســبيل 
ــدا  ــتانت يف أيرلن ــك والروتس ــن الكاثولي ــرة ب ــامات املري ــإن االنقس ــال، ف املث
ــي  ــالم" وه ــل الس ــن أج ــاء م ــة "النس ــل منظم ــن قب ــا م ــم ردمه ــالية، ت الش
مبــادرة مــن مجموعــة نســاء كاثوليــك وبروتســتانت خــرست كل منهــن أحــد 
أفــراد األرسة يف عمليــات العنــف بــن الطرفــن، لــذا كان تركيزهــن عــى التهديــد 

املشــرتك عــى الجانبــن.

ــث كان  ــا عــام 2003، وحي ــات الســالم املتوقفــة يف ليبري ــاء محادث ســعيا الحي
متثيــل النســاء يف املفاوضــات الرســمية ناقصــا، فاجتمعن وقــررن املبــادرة باتخاذ 
ــادرة األقــوى مــن  ــا، املب إجــراءات خاصــة بهــن وقامــت منظمــة "نســاء ليبري
أجــل الســالم"، التــي تضــم أكــر مــن 3000 امــرأة بــن مســيحيات ومســلات، 
ــة  ــن وقف ــاق الســالم، ونظمــت نحــو 200 منه ــز اتف بحشــد الناشــطات لتعزي
ــات الســالم، ورفضــن مغــادرة املــكان  ــاد محادث ــة حــول مــكان انعق احتجاجي

حتــى توصــل املفاوضــون إىل اتفــاق.

لمانيات  تعاون النساء الرب
حول الحظر النووي

ــا  ــن خاله ــرى م ــذي ت ــة، ال ــة الخاطئ ــدة القديم ــد للعقي ــع ح ــا وض علين
بعــض الــدول بــأن أمنهــا يتحقــق مــن خــال التهديــد بتدمــ�ي دول أخــرى 

ــة.  بالأســلحة النووي

لكننــا  الوطنيــة.  وبهوياتنــا  ببلداننــا  نفخــر  منتخبــات،  كنســاء  ونحــن 
كة  نســانية المشــ�ت ــا الإ ــاة هويتن ــة لماق ــا الوطني ــ�ب حدودن ــا ع ــد ايدين نم
والتعــاون عــى بنــاء عالــم يســوده الســام والأمــن والعدالــة. وندعوكــم 

ــا.  ــام إلين لانضم

ف لمنــع انتشــار الأســلحة النوويــة ونــزع الســاح" 24  لمانيــ�ي الرئيســات المشــاركات لمنظمــة "ال�ب  —

مايــو 2008، اليــوم العالمــي للمــرأة ونــزع الســاح.

وميكــن للنســاء اللــوايت يعملــن معــا بشــكل منظــم التأســيس للتعــاون الــدويل 
املطلــوب إلنهــاء االعتــاد عــى الــردع النــووي وتحقيــق عــامل خــال من األســلحة 
النوويــة. يف عــام 2008، عــى ســبيل املثــال، أصــدر خمســة مــن رؤســاء منظمــة 
"الرملانيــن ملنــع انتشــار األســلحة النوويــة ونــزع الســالح" وجميعهــن نســاء، 
ــن  ــن م ــي، أطلق ــال األطل ــف ش ــن يف حل ــة للرملان ــة العام ــا يف الجمعي بيان
خاللــه دعــوة للــدول إىل إلتخــي عــن مبــدأ الــردع النــووي لصالــح االعتــاد عى 
ــة املعــارصة،  ــا األمني ــة واألســاليب الالزمــة لحــل القضاي ــات األمــن التعاوني آلي
ــق  ــا برنامــج األمــم املتحــدة لتحقي ــي يحتاجه ــراج عــن األمــوال الت ــا االف وتالي
ــة. )انظــر الصفحــة الســابقة(. وســاعدت اإلجــراءات  األهــداف اإلمنائيــة األلفي
املتخــذة يف 24 مايــو، اليــوم العاملــي للمــرأة لنــزع الســالح عــى تحــرك حلــف 
ــام 2010  ــووي يف ع ــالح الن ــزع الس ــم ن ــة دع ــي سياس ــي لتبن ــال االطل ش

وااللتــزام بتهيــيء الظــروف لتحقيــق عــامل خــال مــن األســلحة النوويــة. 

ــة أن تجتمــع معــا  ــة والعقائدي ويمكــن للنســاء مــن المجتمعــات الديني
جــراءات الراميــة إىل تثقيــف الآخريــن  لمناقشــة دورهــا وتطويــر الإ

ــة. ــلحة النووي ــن الأس ــال م ــم خ ــق عال وتحقي
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ي هــذا الســياق، نحــن ل 
ــاردة. و�ف ــا هــو الأول بعــد الحــرب الب جيلن

ف "مــا لهــم ومــا لنــا". نحن  ق، وبــ�ي ف الغــرب والــ�ش نقســم العالــم بــ�ي
ــا  ــبة لن ــووي بالنس ــردع الن ــرة ال ــ�ف لفك ــون. ول مع ــون عالمي مواطن
ي مواجهــة بعضهــم 

ــاء الــدول كأعــداء �ف لأنهــا تقــوم عــى أســاس بن
البعــض. ونحــن نرفــض أن نكــون اعــداء.

ي ألقاهــا ممثلــون عــن تجمــع "بــان-ج" أي "جيــل لمنــع كل الســالح النــووي" 
الكلمــة الــ�ت  —

ــدول  ــر ال ــام مؤتم ــم، أم ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــباب م ــات الش ــاف لجمعي ــو ائت وه

ي عــام 2003.
ــة �ف ــة لمعاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النووي ي ي اللجنــة التحض�ي

الأطــراف �ف

ــال الســابقة. ويشــتمل  ــه األجي ــا خلقت ــوم مجتمعــا عاملي ورث شــباب الي
عــى العديــد مــن الفوائــد الناشــئة عــن القيــم والقوانــن واملعرفــة 
ــال والصحــة واالتصــاالت  ــة، يف مجــاالت امل ــى التحتي ــا والبن والتكنولوجي
والتعليــم والسياســية. ومــع ذلــك، فإنــه يحمــل أيضــا العديــد مــن 
ــا اىل  ــد طريق ــي مل تج ــات الت ــك النزاع ــا يف ذل ــدات، مب ــاكل والتهدي املش
ــن  ــة م ــة حربي ــوارد، وبني ــتنزاف امل ــة واس ــر البيئ ــد، اىل تدم ــل بع الح

ــة.  ــلحة النووي ــات األس ــا سياس ضمنه

ــا،  ــرا فوري ــل تأث ــوم تحم ــذ الي ــي تتخ ــراءات الت ــرارات واإلج ــذا فالق ل
وتســاعد يف تشــكيل املســتقبل. وللشــباب حصــة يف صنــع القــرارات 
املتعلقــة بالقضايــا الجوهريــة لإلنســانية، مبــا يف ذلــك نــزع الســالح 

النــووي.

مناهج التعليم ونزع السالح النووي

والجــزء األســايس مــن هــذه املشــاركة هــو تعليــم الشــباب حــول هــذه 
القضيــة. فعــى الرغــم مــن أن األســلحة النوويــة تشــكل تهديــدا وجوديــا 
ــل وســائل  ــن قب ــكايف م ــام ال ــي ال تحظــى باالهت ــة، فه ــدا للبرشي متزاي
اإلعــالم الرئيســية أو باهتــام الــرأي العــام. وبنــاء لذلــك، وافقــت جميــع 
الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة عــى أن يكــون نــزع الســالح النــووي 
ــي  ــان الختام ــد أوىص البي ــة. وق ــج التعليمي ــن املناه ــزأ م ــزءا ال يتج ج
للــدورة 1988 لألمــم املتحــدة املعنــي بنــزع الســالح باإلجــاع، باعتــاد 
هــذا االقــرتاح، كذلــك أقرتحــت دراســة عــام 2002 حــول التعليــم ونــزع 
الســالح ومنــع انتشــاره. وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن التعليــم يف مجــال 

نــزع الســالح النــووي ليــس قاعــدة بعــد يف جميــع بلــدان العــامل.

 إال انــه ميكــن للمؤسســات التعليميــة الدينيــة أن متــأل هــذا الفــراغ 
املعــريف مــن خــالل تثقيــف الشــباب حــول هــذه القضيــة وتضمــن البعــد 
الروحــي لنــزع الســالح النــووي ملناهجهــا الدراســية. كــا ميكــن للشــباب 
املؤمــن أن يلعــب دورا هامــا يف تثقيــف الرفــاق واألصدقــاء حــول هــذه 

القضيــة.

عمل الشباب معا

التقــاء الشــباب واجتاعهــم ملناقشــة وتنظيــم العمــل عــى قضايــا نــزع 
ــعر  ــض يش ــر. إال أن البع ــر الكث ــق ويغ ــن أن يحق ــووي ميك ــالح الن الس
عــن  فيحجــم  املختلطــة،  العمريــة  الفئــات  اجتاعــات  بالخجــل يف 
ــض  ــى البع ــى ع ــا يطغ ــرأي. أو رمب ــاهمة بال ــاش واملس ــاركة بالنق املش
عمــق التجربــة التــي يتمتــع بهــا األكــر ســنا. كــا ميكــن لجيــل الشــباب 
أحيانــا اقــرتاح أســاليب جديــدة يف العمــل مــن خــالل اســتخدام التقنيــات 
ــي  ــك الت ــن تل ــة ع ــون مختلف ــد تك ــا ق ــرة للقضاي ــك نظ ــة وكذل الحديث
ــا  ــة له ــا مكمل ــن أصحــاب الخــرة، لكنه ــا الناشــطون األخــرون م يحمله
ــز وجهــات نظرهــم بطــرق  مــن دون شــك. وميكــن للشــباب أيضــا تعزي
جديــدة مبتكــرة تجــذب الدعــم مــن الشــباب اآلخريــن، واهتــام وســائل 

ــرار الســيايس.  ــاع الق اإلعــالم وصن

وميكــن للشــباب املتديــن االنخــراط يف املبــادرات الشــبابية العلانيــة مــن 
خــالل نشــاط تجمــع "بــان-ج" أي "جيــل ملنــع كل الســالح النــووي" مثــال، 
ــم نشــاطات لدعــم  ــامل. أو تنظي ــات الشــباب يف الع ــالف جمعي وهــو ائت
نــزع الســالح النــووي مــع مجموعــات أخــرى مــن الشــباب. ورمبــا يكــون 
ــا  ــي أطلقته ــوا الســالح" الت ــة "ألق ــرا هــو نجــاح حمل ــر تعب ــال األك املث
ــة  ــام 2009 للمطالب ــتاريكا ع ــالم يف كوس ــل الس ــن أج ــان م ــة أدي منظم
باألمــن املشــرتك. ومتكنــت مــن جمــع 21 مليــون توقيــع يف غضــون 
ــد  ــة والح ــلحة النووي ــر األس ــون بحظ ــباب يطالب ــن ش ــدة، م ــنة واح س
ــة واســتخدام هــذا  ــة بنســبة 10 يف املئ ــة العســكرية العاملي ــن امليزاني م

ــة. ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــل لدعــم تحقي التموي

ــل  ــن أج ــباب م ــة لش ــبكة العاملي ــا الش ــالح" أطلقته ــوا الس ــة "ألق وحمل
الســالم، التابعــة ملنظمــة أديــان مــن أجــل الســالم، التــي تأسســت عــام 
ــاء  ــع أنح ــن يف جمي ــباب املؤم ــادات الش ــة قي ــع طاق ــدف جم 2006 به
العــامل للعمــل معــا يف ســبيل وقــف الحــرب والقضــاء عــى الفقــر وحايــة 
ــدة للتأســيس لعــامل خــال مــن  األرض. ومــع ظهــور فــرص سياســية جدي
ــباب  ــا الش ــددة يطلقه ــطة ومتج ــة ناش ــن لحمل ــة، ميك ــلحة النووي األس
املؤمــن أن تلعــب دورا هامــا جــدا يف تحقيــق النجــاح يف هــذا املجــال ويف 

هــذه املرحلــة بالــذات. 

الشــباب  تعليــم  تعزيــز  الدينيــة  المجتمعــات  عــىل  ن  ويتعــ�ي
ــن  ــك م ي ذل

ــا �ن ــووي، بم ــالح الن ــزع الس ــا ن ي قضاي
ــاركتهم �ن ومش

الشــباب. ي يقودهــا 
الــ�ت المناقشــات والمبــادرات  خــالل 
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 الأسلحة النووية
هل حان وقت التقاعد؟

ولــد جيلنــا بعــد الحــرب البــاردة. ول دخــل لنــا بصناعــة هذه الأســلحة 
نســانية اليــوم مشــاكل  وانتشــارها. الحــرب البــاردة انتهــت وتواجــه الإ
ين بواســطة  عديــدة. ول يمكــن أن تحــل مشــاكل القــرن الواحــد والع�ش
يــن. فنحــن الشــباب ولدينــا أفــكار جديــدة. نكــ�ب  أســلحة القــرن الع�ش
ة عــ�ب وســائل التصــال  ي عــ� العولمــة ونتواصــل بأعــداد كبــ�ي

�ف
ي 

ــاء �ف ــذه أصدق ــا ه ي أيامن
ــباب �ف ــل الش ــة. ولجي ــا الحديث والتكنولوجي

ي البلــدان الأخــرى لــم تعــد بعيــدة 
جميــع أنحــاء العالــم. لأن النــاس �ف

وهــم ليســوا أعــداء غربــاء عنــا، فنحــن نتكلــم معهــم كل يــوم وبالتاىلي 
ــات  ــات والديان ــن الثقاف ــاف م ــة ول نخ ــاء الثق ــى بن ــادرون ع ــن ق نح
الأخــرى. الســاح ل يحمينــا مــن الأعــداء، بــل يخلــق لنــا الأعــداء. لكــن 
التواصــل يعطينــا القــدرة عــى اســقاط الحــدود وإلغائهــا. ولقــد بلــغ 
عمــر الأســلحة النوويــة 65 ســنة. أل تظنــون بــأن الوقــت قــد حــان 

جبــاري؟ للتقاعــد الإ

ي معاهدة منع النتشار النووي لعام 2010.
ي مؤتمر الدول الأطراف �ف

بيان الشباب �ف  —

تصميم الرسم: تيم رايت

نزع السالح مادة تعليمية 
للجيل القادم

إنــه أمــر مدهــش لشــخص مــن جيــىي أن يفكــر بــأن جيــا 
ــه  ــة النضــج مــن حيات ــه مــن البــ�ش يدخــل مرحل ــدا بكامل جدي
مــن دون هيمنــة الشــعور برعــب كارثــة نوويــة يمكــن أن تحــل 
ــن  ــد. لك ــر جي ــذا أم ــة وه ــي الحقيق ــذه ه ــة. ه ــة لحظ ي أي

�ف
ــر  ــة المخاط ــدم معرف ــو ع ــع ه ــذا الواق ي له ــل�ب ــب الس الجان
رث الــذي  الحقيقيــة للنــووي والموجــودة فعــا، وخصوصــا الإ
ي مــن خــال الأســلحة النوويــة. وعــاوة 

تركــه لنــا القــرن المــا�ف
ــا  ــس: وكل م ــن النف ــا ع ــو الرض ــل ه ــق الجه ــك، رفي ــى ذل ع
ء  ي

ل نعــرف عنــه إل القليــل، نهتــم قليــا لأن نفعــل أي سش
حيالــه. لذلــك، فــإن اعتمــاد مــادة نــزع الســاح كمــادة تعليميــة 
ف وتمكينهــم مــن  بــاغ المواطنــ�ي ي المــدارس هــو ســعي لإ

�ف
ي )...( ويجــب  يجــا�ب ي ســبيل التغيــ�ي الإ

العمــل مــع حكوماتهــم �ف
أن يصبــح جــزءا ل يتجــزأ، مــن برامــج تعليــم الجيــل القــادم.

ي عنــان لدراســة الأمــم المتحــدة 
ن العــام لالأمــم المتحــدة كــو�ن مقدمــة الأمــ�ي  —

بشــأن تعليــم نــزع الســاح وعــدم انتشــاره 2002.
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يعتــر الزعــاء الدينيــون عــادة مــن بــن الشــخصيات املحرتمــة يف مجتمعاتهــم 
وبلدانهــم وعــى الصعيــد الــدويل، وهــم األكــر تأثــرا. لــذا فــإن قيــادة 
الشــخصيات الدينيــة ملبــادرات يف مجــال إلغــاء النــووي يــرتك أثــرا كبــرا عــى 
وجهــة النظــر والوعــي وااللتــزام ومشــاركة أعضــاء الجاعــات الدينيــة التابعــن 

ــاع القــرار الســيايس. ــك عــى الجمهــور وصن لهــم وكذل

ــور  ي الأم
ــاص �ن ــكل خ ــن بش ــوا مؤثري ن أن يكون ــ�ي ــادة الديني ــن للق ويمك

ــة:  التالي

مخاطبة املؤمنن حول رضورة إلغاء النووي.   

ــادرة  ــات الص ــان ويف البيان ــن األدي ــة ب ــاالت املختلط ــاركة يف االحتف املش   
ــووي. ــالح الن ــزع الس ــأن ن بش

مناشــدة حكوماتهــم وممثليهــم املنتخبــن لالضطــالع مبســؤولياتهم يف    
ــى  ــاء ع ــل للقض ــالل العم ــن خ ــتقبلية م ــة واملس ــال الحالي ــة األجي حاي

األســلحة النوويــة.

ــن  ــا م ــادة وغره ــن العب ــالن أماك ــة إلع ــات الديني ــع املجتمع ــل م العم   
املبــاين واملؤسســات التــي متلكهــا املجتمعــات الدينيــة، مناطــق خاليــة مــن 

ــة. ــلحة النووي األس

ــل  ــن قب ــة م ــوال املودع العمــل عــى ضــان االســتثارات املســؤولة لألم   
املؤسســات الدينيــة، مبــا يف ذلــك عــدم االســتثار يف الــرشكات العاملــة يف 

ــة األســلحة. مجــال صناع

ــراد  ــه والدعــم ألف ــر التوجي ــة توف ــادات الديني ــك، ميكــن للقي ــة إىل ذل باإلضاف
مجتمعاتهــم الدينيــة الذيــن يرغبــون بأطــالق نشــاطات مســاملة والقيــام 
مببــادرات غــر عنيفــة لدعــم إلغــاء النــووي، مبــا يف ذلــك االعتصامــات 
ــم  ــر مه ــم أم ــه والدع ــة. فالتوجي ــاالت العام ــرات واالحتف ــرات واملس واملظاه
بالنســبة ألولئــك الذيــن يعرتضــون مــن منطلــق الوعــي الضمــري، وعــى 
ســبيل املثــال، املقاومــة الريبيــة املتعلقــة باإلنفــاق النــووي، أو الجنــود 
الذيــن يرفضــون املشــاركة يف نشــاط عســكري ذات صلــة باألســلحة النوويــة. أو 
دعــم أولئــك الذيــن يقومــون بعمــل مبــارش غــر عنيــف لضــان توافــق هــذه 

ــة. ــة واألخالقي ــادئ الديني ــع املب ــاطات م النش

تتشــارك الديانــات الأساســية معظــم القيــم 
يــة جمعــاء مثــل  ي تنشــدها الب�ش

النبيلــة الــ�ت
ــم  ــة والعــدل والســام. وعــى الرغ الرحم
ي العديــد 

ــة �ف ي مــن ذلــك فقــد دخلــت الب�ش
مــن ال�اعــات باســم الديــن.

مــون،  كي  بــان  المتحــدة  لالمــم  العــام  ن  المــ�ي  —

رســالة إىل المؤتمــر الآســيوي لمنظمــة أديــان مــن أجــل 

2008 أكتوبــر  الســام، 

6
دور القيادات 

الدينية



21

عــى الرغــم مــن أن جميــع األديــان الرئيســية يف العــامل تبــرش وتدعــم 
مبــاديء الســالم وقبــول اآلخــر. إال أنــه ، ويف املارســة العمليــة، 
ــة  ــة الحري ــب واملطالب ــان التعص ــض األحي ــان يف بع ــرت األدي أظه
بامتــالك الحقيقــة، مــا يســهم يف التوتــرات بــن الشــعوب والحــروب 

ــة. ــلحة النووي ــم لألس ودع

ــررون  ــرب ي ــادة يف الغ ــا كان الق ــا م ــاردة، غالب ــرب الب ويف ذروة الح
ــى  ــال، ع ــبيل املث ــى س ــوفيايت، ع ــاد الس ــة لالتح ــدات النووي التهدي
أســاس أنهــا جــزء مــن معركــة مقدســة ضــد دولــة شــيوعية ملحــدة. 
ويف مثــل هــذه املعركــة التــي تضــع الخــر يف مواجهــة الــرش، ميكــن 
ــر  ــدوة، أم ــة الع ــن يف الدول ــة للمدني ــادة الجاعي ــى اإلب ــار حت اعتب
ــادات االسياســية. وميكــن  مقبــول لــدى املخططــن العســكرين والقي
ــي  ــرش والت ــد ال ــر ض ــتقطاب الخ ــة الس ــرة املاثل ــذه النظ ــة ه رؤي
ــد  ــن الهن ــرات ب ــى إذكاء التوت ــل ع ــة، تعم ــدة الديني ــا العقي تغذيه
ــران،  ــرب وإي ــن الغ ــا ب ــط، وم ــرشق األوس ــة ال ــتان يف منطق وباكس
ــة مــن  ــة املرتتب ــدات األســلحة النووي وهــو مــا يســاهم يف رفــع تهدي

ــووي.  ــار الن ــة االنتش ــادة إمكاني ــى زي ــودة وع ــانات املوج الرتس

ويف مثــل هــذه البيئــة مــن العــداء والنظــرة الســلبية وانعــدام 
ــدو  ــرى، يب ــة األخ ــرى والدول ــة األخ ــر، بالديان ــرف اآلخ ــة بالط الثق
ــادات  ــل القي ــووي مــن قب ــزع الســالح الن ــة لن ــات الفردي ــر البيان تأث
ــا.  ــن حصوله ــذا إذا كان ممك ــدا، ه ــال ج ــة، ضئي ــية أو الديني السياس
واملطلــوب بيانــات مشــرتكة أو اتفاقــات بــن القيــادات الروحيــة 

ــر. ــع اآلخ ــة م ــاء الثق ــة وبن ــل الطأمنين ــن أج ــا، م ــية مع والسياس

ــادرات عــى وجــه الخصــوص،  ــان، واملب ــن األدي ــات املشــرتكة ب البيان
ــاء الثقــة، والحــد  ــول اآلخــر وبن ــار التســامح وقب ــوي يف إظه أمــر حي
مــن الخــوف ألنهــا تبــن بــأن الحــد مــن التوتــرات وحــل الراعــات 
ــات  ــل اىل عالق ــة، والتوص ــاء الثق ــن بن ــه ال ميك ــح أن ــن. وصحي ممك
ــة وضحاهــا.  ــن ليل ــة أن يتحقــق ب متناغمــة وإلغــاء األســلحة النووي
وأن املناطــق التــي تعيــش رصاعــات منــذ فــرتات طويلــة وتاريخــا مــن 
ــة اىل  ــاء الثق ــة بن ــاج عملي ــع تحت ــف والقم ــة والعن ــاة املتبادل املعان
وقــت. إال أنــه، قــد يكــون للزعــاء الدينيــن قــدرة أكــر وتأثــرا أهــم 
مــن القــادة السياســين لدفــع هــذه العمليــة، وخصوصــا يف املناطــق 
حيــث تلعــب األديــان دورا مهيمنــا يف التفكــر واملارســة االجتاعيــة 

ــية.  والسياس

ويف مقابــل الحجــج الدينيــة للخــر ضــد الــرش، والتــي يتــم تخريبهــا 
لتكريــس التعصــب والعنــف، ميكــن للدعــوات املضــادة املشــرتكة مــن 
قبــل مختلــف األديــان مــن أجــل احــرتام اآلخــر والســعي اىل الســالم، 
أن تكــون أكــر تأثــرا مــن املــررات السياســية للســالم. إضافــة إىل أنــه، 
ــارات السياســات  ــا مــا يكــون السياســيون مقيــدون بســبب اعتب غالب
القوميــة والوطنيــة والــرورات االنتخابيــة ومصالــح النفــوذ مــا 
مينــع عنهــم القــدرة عــى مارســة القيــادة اإلبداعيــة املطلوبــة لبنــاء 

جســور التواصــل وإقامــة ســالم حقيقــي.

ولــدى  خاصــة،  مســؤولية  الدينيــة  المجتمعــات  وتتحمــل 
ن وكــر  ي حــوار الأديــان فرصــة فريــدة لهــدم التحــري

القيــادات �ن
لغــاء الأســلحة النوويــة  التعصــب لبنــاء الثقــة المطلوبــة لإ

. ي
ــاو�ن ــن التع ــز الأم وتعزي

لدينــا  المتبادلــة  المشــاعر  مــن  جــدا  خائــف  أنــا 
القنبلــة  إنهــا  الأيــام.  هــذه  وباكســتان  الهنــد  ي 

�ف
ــن  ــن ل دي ــامية. لك س ــة الإ ــل القنبل ــية مقاب الهندوس

النوويــة. هــي تقتــل الجميــع. للقنبلــة 

الدكتــور تومــاس ماثيــو، رئيــس المجلــس التنســيقي للرابطــة   —

ي جنــوب آســيا.
الدوليــة للحريــة الدينيــة �ف

ــاس  ــى أس ــاس ع ــد الن ف توحي ــ�ي ــادة الديني ــن للق يمك
ــم  ــب، لكنه ــع المذاه ف جمي ــ�ي كة ب ــ�ت ــادئ المش المب
ــوا  ــب، ودعم ــززوا التعص ــد ع ــان ق ــض الأحي ي بع

�ف
ــة. وا الكراهي ــ�ش ــرف ون التط

ي افتتــاح المركــز 
ن العــام لالأمــم المتحــدة بــان كي مــون، �ف الأمــ�ي  —

ــ�ب 2012. ــان، نوفم ــات والأدي ف الثقاف ــ�ي ــوار ب ــدوىلي للح ال
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العمل عىل إلغاء النووي

ميكــن للقيــادات الروحيــة أن تأخــذ املبــادرة والعمــل 
ــاءات  ــن اللق ــل أماك ــواء داخ ــووي، س ــاء الن ــدف إلغ به
الدينيــة: الكنيســة، الرعيــة، املســجد، املعبــد أو الديــر 
أو حتــى يف مواقــع هامــة مــن األماكــن العامــة، مثــل 
نصــب تــذكاري للســالم. كــا ميكنهــا ايضــا توفــر مســاحة 
اللــه  وعالقــة  االميــان  يف  والتأمــل  الجاعــي  للتفكــر 

باملســألة النوويــة. 

ــة  ــم الديني ــد اجتاعاته ــون بع ــي املؤمن ــا يلتق ــا م وغالب
الدوريــة باألصدقــاء وأفــراد العائلــة الكبرة. ويف املناســبات 
ــن  ــم. هــؤالء ميك ــن لالنضــام اليه ــون آخري ــة يدع العام
ــة(، يرتبطــون  ــة التالي ــوا أشــخاصا )انظــر الصفح أن يكون
بنشــاطات عــى عالقــة بإنتــاج األســلحة النوويــة مــن 
قريــب أو بعيــد، كذلــك الرملانيــون الذيــن يصوتــون عــى 
أو عســكريون  والرامــج،  النوويــة  األســلحة  ميزانيــات 

ــة. ــلحة النووي ــدة األس ــون يف قاع يعمل

للشــهادة  وســيلة  العامــة  املناســبات  هــذه  وتقــدم 
ــة.  ــن معارضــة األســلحة النووي ــف ع ــر العني ــر غ والتعب
ــا  ــذه القضاي ــرح ه ــة لط ــو طريق ــذا النح ــى ه ــر ع وتوف
وإعــادة التفكــر فيهــا متهيــدا إلحــداث التغيــر ويســاعد يف 
تحقيــق إلغــاء النــووي. علــا أن التــزام هــذه املجموعــات 
الدينيــة مببــادئ التســامح والوحــدة واملعاملــة باملثــل 
وعــدم اللجــوء إىل العنــف، يحتــم قبــول اآلخريــن يف هــذه 
ــا  ــم، م ــن معتقداته ــر ع ــض النظ ــة بغ ــبات العام املناس
يكــرس احــرتام اختــالف اآلراء ويوحــي بالتغيــر الســلمي. 

وتشــمل هــذه النشــاطات العامــة عــادة عرضــا للموضــوع، 
ــه  ــة ب ــة ذات الصل ــوص املقدس ــل يف النص ــحة للتأم وفس
ــوز  ــص والرم ــتخدام القص ــد أن اس ــن املؤك ــالة. وم والص
ــاس  ــاعدة الن ــة يف مس ــة ايجابي ــؤدي اىل نتيج ــاين ي واألغ

ــدة يف التفكــر.  ــة جدي ــاح عــى طريق عــى االنفت

مــن املفيــد جــدا، يف طــور اإلعــداد لنشــاط يناقــش إلغــاء 
ــار املوضــوع أو الفكــرة التــي تهــم  النــووي، أن يتــم اختي
الحضــور وتتعلــق بحياتهــم. ومــن الــروري مشــاركة 
ــاء  ــا النس ــبة وخصوص ــج املناس ــداد برنام ــن يف إع اآلخري
ــي  ــة الت ــاء بتوفــر املــواد اإلضافي ــك االعتن والشــباب، كذل
تــرشح حيثيــات املوضــوع، واألهــم تقديــم أفــكار للعمــل 
ولنشــاطات مقبلــة كخيــارات ألولئــك الذيــن يتأثــرون 
باألفــكار ويتحمســون للقيــام بنشــاطات الحقــة بعــد 

ــبة.  ــام املناس اختت

انظــر القســم 10 )املــوارد والوثائــق( لعينــة مــن البيانــات 
والصلــوات.

ات المدرسية مجموعات الدراسة والمحارصن

يعتــر تشــكيل مجموعــات لدراســة مســألة إلغــاء النــووي 
ــا،  ــرد من ــكل ف ــة الخاصــة ب مــن ضمــن املجموعــة الديني
ــذه  ــق له ــم أعم ــر فه ــى تطوي ــل ع ــدة للعم ــيلة جي وس

ــات. ــم الفعالي ــه حــول تنظي ــم التوجي ــة وتقدي القضي

ــودة يف  ــات موج ــذه املجموع ــل ه ــة لعم ــوارد املطلوب امل
القســم 10. وميكــن أيضــا إعــداد املحــارضات وتقدميهــا يف 
املــدارس، خصوصــا الدينيــة منهــا. إال أنــه مــن الــروري 
العمــل بتوجيــه مــن األســاتذة العاملــن يف هــذه املــدارس 

إلعــداد املحــارضات.

حمالت إلغاء النووي

يف مــا يــي قامئــة بعــدد مــن الحمــالت العاملــة عــى إلغــاء 
النــووي. وميكــن للمجموعــات الدينيــة االنضــام لحمــالت 
ــل  ــة، مث ــا أو اتخــاذ اإلجــراءات ذات الصل ــة ودعمه معين
ــة  ــلحة النووي ــن األس ــة م ــة خالي ــها مجموع ــالن نفس إع
ــرشكات  ــة يف ال ــاباتها املالي ــة حس ــرار بتصفي ــاذ ق أو اتخ
ــالن  ــا اإلع ــن ايض ــا ميك ــة. ك ــلحة النووي ــة لألس املصنع
عــن نشــاط هــذه الحمــالت وعملهــا، للرفــاق األعضــاء يف 
املجموعــة الدينيــة وتــرك األمــر لــكل شــخص بــأن يقــرر 

ــا.  ــاركة أو عدمه املش

الشباب والجماعات النسائية

ميكــن أن يكــون ملجموعــات الدراســة الخاصــة بالشــباب 
ــووي  ــز عــى ســبل إلغــاء الن ــرا يف الرتكي والنســاء دورا كب
ــرة  ــارص املؤث ــة والعن ــم الخاص ــة نظره ــالل وجه ــن خ م
بهــم وطريقتهــم بالعمــل مــن ضمــن املتــاح لهــم. وبعــض 
ــم  ــودة يف القس ــات موج ــذه املجموع ــدة له ــوارد املفي امل
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إن إعــالن مجموعــة دينيــة لنفســها أو ملــكان العبــادة 
الخــاص بهــا: الكنيســة، املســجد، الكنيــس أو املعبــد، 
منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة، هــو عمــل رمــزي 
ــان  ــاه األدي ــي تج ــف أخالق ــن موق ــر ع ــا تعب ــو ايض وه
ــالن هــو  ــة. لكــن هــذا االع ــور والحكوم األخــرى والجمه
ايضــا فعــل متكــن. فرمبــا يكــون ملجموعاتنــا الدينيــة بحــد 
ــات، إال  ــة الحكوم ــر سياس ــدودة يف تغي ــوة مح ــا، ق ذاته
أنــه ملــك أيدينــا نحــن، وحــق كل فــرد منــا، اتخــاذ القــرار 
ــة  ــة خالي ــا منطق ــاص بن ــادة الخ ــكان العب ــون م ــأن يك ب
مــن األســلحة النوويــة. وميكــن لعمليــة النقــاش واالتفــاق 
ــا وأن  ــؤدي دورا تعليمي ــة أن ي ــات الديني داخــل املجموع
يحــث عــى املشــاركة. والحاجــة التخــاذ قــرار بشــأن 
هــذه املســألة تحــد مــن قدرتهــم عــى تجاهلهــا. وارتفــاع 
عــدد املناطــق الخاليــة مــن األســلحة النوويــة ولــو رمزيــا، 

ــر الســيايس يف هــذا املجــال. يســاعد عــى منــو التأث

 8
حان 
وقت 
الفعل
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( اليوم العاملي للسالم ي
الأول من يناير )كانون الثا�ن  

( يوم مارتن لوثر كينغ جونيور )يف الواليات املتحدة األمركية( ي
20 يناير )كانون الثا�ن  

27 يناير اليوم الدويل إلحياء ذكرى ضحايا محرقة اليهود )األمم املتحدة(  

اير )شباط( اليوم العاملي للحرية ي الأول من فرب
�ن  

اير اليوم العاملي للعدالة االجتاعية )األمم املتحدة( 20 فرب  

الأول من مارس )آذار( يوم بيكيني، ذكرى أقوى تجربة نووية يف املحيط الهادئ وأجريت يف بيكيني أتول  
8 مارس اليوم العاملي للمرأة  

20 مارس )آذار( اليوم العاملي للسعادة  

الخامــس مــن أبريــل )نيســان( اليــوم العاملــي ملرحلــة الصفــر: اليــوم العاملــي للعمــل مــن أجــل نــزع الســالح النــووي، ذكــرى خطــاب   
بــراغ التاريخــي الــذي ألقــاه الرئيــس األمــريك بــاراك اوبامــا مــن أجــل عــامل خــال مــن األســلحة النوويــة

22 أبريل يوم األرض  

24 مايو )أيار( اليوم العاملي للمرأة ونزع السالح  

4 يونيو )حزيران( اليوم العاملي لألطفال األبرياء ضحايا االعتداءات )األمم املتحدة(  
5 يونيو اليوم العاملي للبيئة  

22 يونيو حوار األديان  

8 يوليو )تموز( الذكرى السنوية إلصدار محكمة العدل الدولية رأيها االستشاري الذي يقي بعدم رشعية األسلحة النووية.  

6 أغسطس )آب( يوم هروشيا، ذكرى إلقاء القنبلة النووية عى هروشيا  
9 أغسطس، يوم ناغازايك، ذكرى إلقاء القنبلة النووية عى ناغازايك  

9 أغسطس اليوم العاملي للسكان األصلين يف أنحاء العامل  
12 أغسطس، اليوم الدويل للشباب  

29 أغسطس، اليوم العاملي ملناهضة التجارب النووية  

2 سبتمرب )أيلول( الذكرى السنوية لتوقيع معاهدة السالم التي وضعت حدا للحرب العاملية الثانية  
21 سبتمرب اليوم العاملي للسالم  

26 سبتمرب اليوم العاملي لإللغاء التام لألسلحة النووية )األمم املتحدة(  

2 أكتوبر )ترشين األول( اليوم العاملي ضد العنف وذكرى ميالد املهامتا غاندي  
24 أكتوبر يوم األمم املتحدة ويكون عادة األسبوع الذي يصادف فيه 24 أكتوبر وهو أسبوع نزع السالح  

6 نوفمرب )ترشين الثاين( اليوم الدويل ملنع استغالل البيئة يف الحروب والراعات املسلحة  
16 نوفمرب اليوم العاملي للتسامح  

20 نوفمرب اليوم العاملي للطفل  

، اليوم العاملي لحقوق اإلنسان 10 ديسمرب  

مواعيد محددة لمناسبات دولية 
ــة  ــدة لنشــاطات ولقــاءات احتفالي ــد مناســبات جي ــة بإلغــاء النــووي. وتوفــر هــذه المواعي ــد ذات الصل ــىي قائمــة مــن المواعي وفيمــا ي
ف بهــا الأمــم المتحــدة كمناســبات دوليــة يحتفــل بهــا.  ي أنهــا مناســبات تعــ�ت

ي بجانبهــا كلمــة )الأمــم المتحــدة( تعــ�ف
وتذكاريــة. تلــك الــ�ت

وقــد يكــون للمجموعــات الدينيــة أيضــا مناســباتها الخاصــة المتعلقــة بالنشــاطات العالميــة حــول الســام ونــزع الســاح النــووي.
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الستثمار المسؤول

متتلــك املجموعــات الدينيــة واألفــراد املنتمــن اليهــا، يف كثــر مــن األحيــان صناديــق 
اســتثار تســاعد يف دعــم املجموعــة. وتســاعد هــذه االســتثارات أيضــا الــرشكات 
ــاد  ــة اعت ــات الديني ــن للمجموع ــق. وميك ــودع أســهمها يف هــذه الصنادي ــي ت الت
اســرتاتيجيات اســتثار ملتزمــة أخالقيــا، تضمــن اســتثار أموالهــا يف الــرشكات التــي 
تحمــل ســجالت جيــدة يف مجــال احــرتام البيئــة وحقــوق اإلنســان، وتجنــب تاليــا 
ــائل  ــة أو وس ــلحة النووي ــع األس ــال تصني ــة يف مج ــرشكات العامل ــتثار يف ال االس
ــض  ــذت بع ــد اتخ ــات. وق ــات والقاذف ــة والغواص ــخ النووي ــا، أي الصواري إيصاله
ــدا، تضمــن  ــج ونيوزيلن ــك الروي ــات إجــراءات يف هــذا املجــال، مبــا يف ذل الحكوم

عــدم اســتثار األمــوال العامــة يف مثــل هــذه الــرشكات. 

باإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن للمجموعــات الدينيــة واألفــراد فيهــا التحقــق مــن عــدم 
إيــداع حســاباتهم يف املصــارف التــي تســتثمر يف األســلحة النوويــة أو غرهــا مــن 
األســلحة التــي ال متيــز بــن املدنيــن واملحاربــن، مثــل األلغــام األرضيــة والقنابــل 

العنقوديــة. 

ــة وتطويرهــا  ــم األســلحة النووي ــر تورطــا يف تصمي ــرشكات األك ــات عــن ال معلوم
وتصنيعهــا وتحديثهــا وصيانتهــا، ومعلومــات عــن املصــارف التــي تســتثمر يف هــذه 

www.dontbankonthebomb.com :ــط الــرشكات، موجــودة عــى هــذا الراب

لمان والحكومات اك رؤساء البلديات وأعضاء الرب إ�ش

انضــم أكــر مــن 5000 مــن رؤســاء البلديــات يف جميــع أنحاء العــامل لدعــوة منظمة 
"رؤســاء البلديــات مــن أجــل الســالم" مــن أجــل إلغــاء األســلحة النوويــة بحلــول 
ــة؟  ــذه املنظم ــو يف ه ــا عض ــس بلديته ــم أو رئي ــدة مدينتك ــل عم ــام 2020. ه ع
ومنظمــة "رؤســاء البلديــات مــن أجــل الســالم" تســاهم ايضــا يف إصــدار البيانــات 
املشــرتكة مــن قبــل رؤســاء البلديــات، وتســاعدهم عــى املشــاركة يف االجتاعــات 
الدوليــة لنــزع الســالح النــووي، مبــا يف ذلــك اجتاعــات األمــم املتحــدة ولقــاءات 
الحــد مــن انتشــار األســلحة النوويــة، والنشــاطات التذكاريــة للمــدن. ميكــن معرفــة 
ــدة  ــجيع عم ــط: www.2020visioncampaign.org لتش ــذا الراب ــى ه ــد ع املزي

املــدن ورؤســاء البلديــات عــى املشــاركة يف األنشــطة.

ــد منهــم مواقــع  ــل العدي ــدا، ويحت ــا مــن 80 بل كــا انضــم أكــر مــن 800 برملاني
ــة ونــزع الســالح" ،  رئيســية، اىل منظمــة " برملانيــن ملنــع انتشــار األســلحة النووي
وهــي شــبكة مشــرتكة تعمــل عــى تبليــغ الرملانيــن بــكل مــا يتعلــق بحظــر النووي 
وإرشاكهــم يف املبــادرات الدوليــة الرئيســية. هــل ممثلــك يف الرملــان عضــو يف هــذه 
 alyn@pnnd.org :املنظمــة؟ ملزيــد مــن املعلومــات، الكتابــة عــى هــذا العنــوان 

www.pnnd.org :أو زيارة الرابط أدناه

ي بلــدك إىل اتخــاذ إجــراءات 
دعــوة الحكومــة �ن

ــذا  ــمل ه ــن أن يش ــووي. ويمك ــاء الن ــم إلغ لدع
ــن: كل م

الدول غري المسلحة نوويا

اعتــاد الترشيعــات الالزمــة لحظــر األســلحة    
النوويــة يف بلــدك. وهــذا موقــف أقــوى مــن 
العضويــة يف معاهــدة منــع انتشــار األســلحة 
النوويــة. لكنــه يفــرتض أن يكــون ســهال وممكنــا 
ــى  ــة. حت ــر النووي ــدان غ ــم البل ــبة ملعظ بالنس
ومنغوليــا  النمســا  مــن  كل  اعتمــدت  اليــوم، 

والفيليبــن ونيوزيلنــدا مثــل هــذا الترشيــع.

دعــم االقــرتاح الــذي يجعــل اســتخدام األســلحة    
ــذي  ــرأي القضــايئ ال ــة مبوجــب ال ــة جرمي النووي
ــد  ــة. وق ــة الدولي ــة الجنائي ــه املحكم ــت ب تقدم
ــه كل  ــرتاح ودعمت ــذا االق ــيك به ــت املكس تقدم

ــن. ــاموا وآخري ــن وس ــدا والفيليب ــن نيوزيلن م

الدول المسلحة نوويا

التقــدم بخطــة للعمــل مــع الــدول األخــرى    
املســلحة نوويــا للقضــاء عــى األســلحة النوويــة. 
ــار  ــى إط ــة ع ــذه الخط ــتمل ه ــي أن تش وينبغ

زمنــي للتوصــل اىل تحقيــق كل أجزائهــا.

ــات  ــة وخفــض ميزاني ــات النووي ــص املخزون تقلي   
األســلحة النوويــة بنســبة 50 يف املئــة عــى االقــل 

لحــن حزفهــا بشــكل كامــل. 

جميع البلدان

اىل  التوصــل  أجــل  مــن  املفاوضــات  تعزيــز    
النوويــة  األســلحة  لحظــر  دوليــة  معاهــدة 

عليهــا. والقضــاء 

مــن  املقــدم  الخمــس  النقــاط  اقــرتاح  تبنــي    
ــالح  ــزع الس ــدة لن ــم املتح ــام لألم ــن الع قبالألم
النــووي، والــذي يتضمــن عــددا مــن التدابــر 
ــع  ــن م ــق بالتزام ــن أن تتحق ــي ميك ــة الت املؤقت
املفاوضــات بشــأن اتفاقيــة لألســلحة النوويــة.

يف  للمشــاركة  حســنة  نوايــا  مــن  االنطــالق    
عمليــات األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك الجمعيــة 
ــالح  ــزع الس ــر ن ــدة، ومؤمت ــم املتح ــة لألم العام
والفريــق العامــل املفتــوح العضويــة ومؤمتــر 
ــووي،  ــار الن ــن انتش ــد م ــدة الح ــة معاه مراجع
املتعــددة  االتفاقــات  تحقيــق  اىل  للتوصــل 
األطــراف والتقــدم يف مجــال إلغــاء النــووي.
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العمل الالعنفي 

ميكــن للمجتمعــات الدينيــة تنظيــم فعاليــات 
ونشــاطات غــر عنيفــة بهــدف الدعــوة إىل نــزع 
الســالح النــووي أو االعــرتاض عــى سياســة معينــة 
أو عــى قــرار يتعلــق باألســلحة النوويــة. وميكــن 
أن تشــمل هــذه الفعاليــات تشــكيل وفــد يعمــل 
عــى لقــاء املســؤولن يف الســلطة، أو تنظيــم وقفة 

احتجاجيــة أو تجمــع أو مســرة أو مظاهــرة.

أيــة  إلطــالق  والتخطيــط  الدقيــق  التحضــر 
مناســبة عامــة أمــر رضوري ومهــم لضــان تأمــن 
التصاريــح الالزمــة وإبــالغ الســلطات العامــة مثــل 
ــة، وأن يفهــم املشــاركون  الرشطــة وســلطة املدين
يف النشــاط جيــدا طبيعــة الحــدث. كذلــك يجــب 
ومنهــا  العامــة،  الســالمة  مســألة  اىل  االنتبــاه 
مخاطــر الطريــق أو غرهــا مــا قــد يتســبب 
بحــوادث، اىل الحــرص عــى عــدم إزعــاج الجمهور 

ــاط. ــاركن يف النش ــر املش ــن غ م

وتهــدف معظــم الفعاليــات غــر العنيفــة اىل 
التثقيــف واإلعــالم وبالتــايل يتــم تنظيمهــا بطريقة 
ال تتســبب بتعطيــل الجمهــور وإزعاجــه أو كــرس 
القانــون. إال أن بعــض أعضــاء الجاعــات الدينيــة 
ــة  قــد يقــررون التحــرك بطريقــة املقاومــة املدني

غــر العنيفــة. 

وقــد يقــرر بعــض أفــراد املجتمعــات الدينيــة أن 
ميارســو حقهــم يف االعــرتاض عــن طريــق االعتكاف 
ورفــض املشــاركة يف أعــال يعترونهــا انتهــاكا 

ــة.  ــة أو األخالقي ــم الديني ملعتقداته

التعبــر  يف  الطريقــة  هــذه  عــن  ينتــج  وقــد 
تداعيــات شــخصية جديــة وخطــرة. وينبغــي 
مــع  ويتشــاور  عميقــا  يفكــر  أن  املــرء  عــى 
ــذا  ــا لهك ــورا دقيق ــع تص ــن ويض ــخاص آخري أش

تحــرك قبــل االنخــراط فيــه. 

عالم استخدام وسائل الإ

يشــكل دور وســائل االعــالم يف تســليط الضــوء عــى النشــاطات والبيانــات مكونــا أساســيا يف 
ــة  ــة اإلعالمي ــؤدي لتغطي ــة. وت ــة اىل عــامل خــال مــن األســلحة النووي نجــاح الحمــالت الداعي
ــة  ــة والروحي ــاد الديني ــور إىل األبع ــاه الجمه ــذب انتب ــر وج ــع والتأث ــاق الوق ــيع نط اىل توس

ــة. ــذه القضي ــة له واألخالقي

عالم: اك وسائل الإ �ش وسائل عدة لإ

كتابــة رســائل إىل رؤســاء تحريــر الصحــف واملجــالت املحليــة والوطنيــة والدوليــة. رســائل    
القــراء اىل رؤســاء التحريــر هــي واحــدة مــن األقســام األكــر قــراءة يف الصحــف

ــم  ــن باس ــة أو املتحدث ــادات الروحي ــع القي ــة م ــة أو تلفزيوني ــالت إذاعي ــب مقاب ترتي   
املجموعــة. 

ــة  ــم املؤمتــرات الصحفي ــة حــول النشــاطات والحمــالت وتنظي ــات الصحفي ــع البيان توزي   
ــب منهــم نــرش مقــاالت حــول  ــن، الطل ــاع مــع الصحفي ــة. االجت للتحــدث عــن القضي

ــاطات. ــة النش ــم لتغطي ــوع ودعوته املوض

البيانات الصحفية

يجب أال يتجاوز حجم البيانات الصحفية الصفحة الواحدة.   

ــان  ــوان االلكــرتوين( يف البي ــام الهاتــف والعن ــات االتصــال )أرق الحــرص عــى وجــود بيان   
ــي. الصحف

إرسال البيانات عن طريق الريد اإللكرتوين والفاكس إذا أمكن.  

إختيار عنوان الفت واإلعتناء بالجملة األوىل لجذب انتباه رئيس التحرير.  

تضمن النقاط الرئيسية يف الفقرة االفتتاحية: من وماذا وأين ومتى وملاذا.    

ــة وبعــض الجمــل  ــة الديني ــة أو املجموع ــة أو املنظم ــن املجموع ــات ع تضيمــن معلوم   
ــاط. ــين يف النش ــاركن أساس ــن مش ــة ع املقتبس

االتصــال بغرفــة التحريــر بعــد إرســال البيــان عــر الريــد اإللكــرتوين أو الفاكــس لتأكيــد    
االســتالم. واقــرتاح ترتيــب مقابــالت مــع املتحدثــن الرئيســين والتحقــق مــا إذا كانــت 

ــد مــن املعلومــات. ــاك حاجــة إىل مزي هن

وسائل العالم الجتماعية

اإلعــالن عــن التحــركات والنشــاطات ونــرش البيانــات الصــادرة عــن الحمــالت من خالل وســائل 
االعــالم االجتاعيــة أمــر مهــم ايضــا ويــوازي أهميــة النــرش يف وســائل اإلعــالم التقليديــة. إذا 
كنــت شــخصيا ال تســتخدم الفيســبوك والريــد اإللكــرتوين وتويــرت ويوتيــوب، ميكنــك االســتعانة 

بالشــباب يف املجموعــة الدينيــة لتعميــم الرســائل عــى وســائل االعــالم االجتاعيــة.
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بيان بشأن الأسلحة النووية

ــا  ــا عــى أســاس مخاوفن ــل مع ــون بالعم م ف ــان، مل�ت ــو الأدي نحــن ممثل
كة  كة. وعــى أســاس القناعــة الأخاقيــة المشــ�ت الأخاقيــة المشــ�ت
ــن  ــد م ــة، والح ــلحة النووي ــى الأس ــاء ع ــا للقض ــل مع ورة العم ــ�ف ب
ــن  ــام .... ونح ــح الع ي الصال

ــتثمار �ف ــام والس ــي الع ــاق الدفاع نف الإ
نحــث الحكومــات عــى اتخــاذ خطــوات رصينــة ... نحــو صياغــة 
... ونقــدم كل  الــدول  النوويــة تشــمل جميــع  اتفاقيــة لاأســلحة 
ي رفضــت طوعــا اختيــار الطريــق إىل 

التقديــر للعديــد مــن الــدول الــ�ت
ــووي. ــلح الن التس

اللجنة التنفيذية الدولية لمنظمة "أديان من أجل السام" ديسم�ب 2008  — 

www.religionsforpeace.org/news/statements/statement-by-executive.html

لقاء السالح دعوة الشباب لإ

ــاب  ــن أصح ــاس م ــع الن ــم وجمي ي العال
ف �ف ــ�ي ــباب للمؤمن ــوة الش دع

لغــاء الأســلحة النوويــة والحــد مــن انتشــار الأســلحة  رادة الطيبــة لإ الإ
ــة مــن نحــو  ي المئ

ــه 10 �ف ــة وســوء اســتخدامها، وإعــادة توجي التقليدي
نفــاق العســكري لاألفيــة  نمائيــة الإ تحقيــق أهــداف الأمــم المتحــدة الإ

ــول عــام 2015. بحل

ي عام 2009 وتم تبنيه من قبل أك�ش من 21 
صادر عن منظمة أديان من أجل السام �ف  —

ي جميع أنحاء العالم.
 مليون من جيل الشباب من المجتمعات الدينية �ف

www.armsdown.net

بيان بشأن الأسلحة النووية

وري للحفــاظ عــى الســام  ونحــن نؤمــن بــأن القانــون الــدوىلي أمــر رصف
ف الأمــم. وأنــه ل يمكــن لاأســلحة النوويــة، بحكــم طبيعتهــا،  بــ�ي
ــذي  ــدوىلي ال ي ال

ــا�ف نس ــون الإ ــية للقان ــد الأساس ــع القواع ــق م أن تتواف
ف  ــ�ي ف المدني ــ�ي ــق ب ــ�ي دون التفري ي الكب

ر العشــوا�أ ــ�ف يحظــر إلحــاق ال
ــون  ــدون أن القان ــن يؤك ــك الذي ــع أولئ ــق م ــن نتف . ونح ف ــ�ي والمحارب
الــدوىلي يحظــر اســتخدام الأســلحة النوويــة أو التهديــد باســتخدامها. 
وعية  عــاوة عــى ذلــك نتفــق مــع أولئــك الذيــن يؤكــدون أن عــدم م�ش
إىل  يدعــو  باســتخدامها  التهديــد  أو  النوويــة  الأســلحة  اســتخدام 
ــات  ــل جه ــن قب ــدول أو م ــل ال ــن قب ــا م ــة حيازته ي قانوني

ــكيك �ف التش
ــ�ي رســمية. أخــرى غ

اللجنة التنفيذية الدولية لمنظمة أديان من أجل السام، نوفم�ب 2011  —

نسانية لالأسلحة النووية التداعيات الإ

يــة  ف النــاس. تدمــر الحيــاة الب�ش ف بــ�ي تقتــل الأســلحة النوويــة دون تميــ�ي
يئــة، وكل أشــكال الحيــاة الأخــرى مثــل الحيوانــات والنباتــات،  ال�ب
ارا دائمــة عــى البيئــة ل رجعــة فيهــا تتحملهــا الأجيــال  وتتســبب بــأرصف
نســانية وويــات المــرض. ونحــن  ــى الإ القادمــة وتجــر المعانــاة ع
الزعمــاء الدينيــون المنتمــون اىل تقاليــد مختلفــة، نعتقــد اعتقــادا 
راســخا بــأن هــذه الأســلحة تتعــارض مــع مبادئنــا الدينيــة والأخاقيــة. 
ام  نســانية والحــ�ت ــاة والكرامــة الإ وتشــمل تلــك القيــم قدســية الحي

ــن. والتضام

، أديان من أجل السام، مارس 2013  ف ي للزعماء الديني�ي بيان المجلس الأورو�ب  — 

www.rfp-europe.eu/index.cfm?id=395489
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ي
القضاء عىل خطر الأسلحة النووية مطلب أخال�ت

التهديــد  أو  النوويــة  الأســلحة  اســتخدام  يتوافــق  ل 
ة، ومعايــ�ي الأخــاق  باســتعمالها مــع المعايــ�ي المتحــ�ف
اســتخدام  تحظــر  ي 

الــ�ت الــدوىلي  ي 
نســا�ف الإ والقانــون 

ي تلحــق الأذى دون 
ــ�ت ــك ال نســانية" وتل الأســلحة "غــ�ي الإ

. ونحــن نعتــ�ب أن  ف ف والمدنيــ�ي ف المحاربــ�ي ف بــ�ي التميــ�ي
ــاق  ــد بإلح ــى التهدي ــاب وع ره ــى الإ ــم ع ــام القائ الس
بــادة الجماعيــة عــى شــعوب بكاملهــا،  بــادة وجرائــم الإ الإ

ــا. ــد أخاقي ــام مفس ــو س ه

برلمان أديان العالم، ديسم�ب 1999  —

ام بالسالم العالمي ن اللرت

ي 
ف بمســؤوليتنا �ف نحــن القيــادات الدينيــة والروحيــة نعــ�ت

ــة وإحــال الســام عــى الأرض  ي الســعي اىل رفــاه الب�ش
ــدول  ــع ال ي دعــوة جمي

والنضمــام اىل الأمــم المتحــدة �ف
لغــاء العالمــي لاأســلحة النوويــة  إىل العمــل مــن أجــل الإ
ــن  ــل الأم ــن أج ــامل م ــار الش ــلحة الدم ــن أس ــا م ه وغ�ي

ــاة عــى هــذا الكوكــب. وســامة الحي

 ، ن ن والروحي�ي القمة العالمية لسالم الألفية للزعماء الديني�ي  —

 أغسطس 2000

 www.millenniumpeacesummit.org/resources/mwps/ 

Commitment%20to%20Global%20Peace.pdf

نؤكد إيماننا باهلل الواحد

ــة  ــة والنووي ــة والبيولوجي ــلحة الكيماوي ــد أن الأس ونعتق
ف  ــ�ي ــ�ي المقاتل ف وغ ــ�ي ف المقاتل ــ�ي ف ب ــ�ي ــاص، ل تم ــكل خ بش
ار دائمــة  يئــة وتتســبب بــأرصف يــة ال�ب وتدمــر الحيــاة الب�ش
للبيئــة مــن خــال تدمــ�ي كل أشــكال الحيــاة الأخــرى مثــل 
ــال  ار ل يمكــن إصاحهــا لأجي ــات. أرصف ــات والنبات الحيوان
ــات  ــانية ووي نس ــى الإ ــاة ع ــر المعان ــة وتج ــدة قادم عدي
المــرض. ولذلــك، فإننــا نــرى أن هــذه الأســلحة تتعــارض 

ــة. ــة والأخاقي ــا الديني مــع مبادئن

ي مــا يتعلــق بخطــر الأســلحة النوويــة. 
ن �ن ن والمســيحي�ي بيــان المســلم�ي  —

وع  مــ�ش وإدارة  الشــمالية،  كا  لأمــ�ي ســامية  الإ الجمعيــة  اعتمدتــه 

ــارد، ومؤسســة  ي جامعــة هارف
ــدي الحكومــة �ف ــوم" مــن مدرســة كيني "ات

ــوم الاهــوت والسياســة العامــة، 2005. ــز الكنائــس لعل ــر، ومرك  روكفل

www.isna.net/preventing-nuclear-weapons-danger.html

رؤية بديلة عن تراكم الأسلحة النووية

تعاليــم الكتــاب المقــدس والقــرآن الكريــم وكل النصوص 
ــا نحــن  امن ف ورة ال�ت المقدســة الأخــرى واضحــة لجهــة رصف
ف بمهمــة صنــع الســام. والمطلــوب منــا أن  المؤمنــ�ي
نفعــل كل مــا بوســعنا لوقــف الحــرب وكل مــا مــن شــأنه 
ام  عــداد للحــرب. نحــن ملزمــون أيضــا بواجــب احــ�ت الإ
ف والوفــاء بوعودنــا. ومــن هنــا فــإن معاهــدة الحد  القوانــ�ي
مــن انتشــار الأســلحة النوويــة تتطلــب مــن الــدول النوويــة 
التفــاوض بحســن نيــة للتخلــص مــن الأســلحة النوويــة... 
الشــمالية  لكوريــا  ة  الأخــ�ي النوويــة  التجربــة  أن  إل 
والمواجهــة النوويــة مــع إيــران تظهــر أن معاهــدة الحــد 
يد خطــط  ف مــن النتشــار تواجــه خطــر النهيــار. وســ�ت
الوليــات المتحــدة لبنــاء مصانــع أســلحة نوويــة جديــدة 
مــن تقويــض نظــام منــع النتشــار. إن سياســة الوليــات 
المتحــدة هــي "افعــل كمــا أقــول لــك وليــس كمــا أفعــل" 
وهــي منافقــة ولــن تــؤدي إل اىل عالــم أكــ�ش خطــورة 
ي 

.... ونحــن ندعــو جميــع أعضــاء المجموعــات الدينيــة �ف
ك بيننــا، لانضمــام اىل  يمــان المشــ�ت كا، كشــهادة لاإ أمــ�ي
عــان الكفــر  " واتخــاذ إجــراءات فوريــة لإ ف "أمــن المؤمنــ�ي

ــة. بالأســلحة النووي

اكة الوطنية الدينية" للعمل ضد خطر الأسلحة النووية،  نداء "ال�ش  —

 أبريل 2008. 

www.ananuclear.org/Portals/0/documents/FaithfulSecurity.doc

: حظر استخدام الأسلحة النووية نداء الضمري

نعتقــد أن الآثــار المدمــرة والعشــوائية لاأســلحة النوويــة 
ــون  ــة والقان ــم الحضاري ــع القي ــة م ــ�ي متوافق ــا غ تجعله
. هدفنــا هــو القضــاء الشــامل عــى  ي الــدوىلي

نســا�ف الإ
ي  ف الأســلحة النوويــة، المفــروض قانونــا وغــ�ي التميــ�ي
ــة  ــا التصــدي بفعالي ــات التحقــق. ل يمكنن افــق بآلي والم�ت
أنفســنا بشــكل كاف لحمايــة  المدقــع وتنظيــم  للفقــر 
ــاء جســور التعــاون  ــن خــال بن ــة إل م ــح العالمي المصال
ي 

ف الشــعوب وحمايــة نظــم المعيشــة الــ�ت والثقــة بــ�ي
ــاىلي  ــووي الح ــن الن ــام الأم ــارة. نظ ــا الحض ــد عليه تعتم
القائــم عــى فكــرة "مــن يملكــه ومــن ل يملكــه" يتنــا�ف مــع 
وري. والأســلحة  تحقيــق هــذا التعــاون العالمــي الــ�ف
النوويــة هــي أكــ�ش خطــرا عــى رفاهيتنــا مــن أيــة مشــكلة 
ف  تســعى هــذه الأســلحة إىل معالجتهــا ... وعــى المؤمنــ�ي
ي العالــم لأي ديانــة انتمــوا أن يكونــوا إلهامــا للعمــل 

�ف
. ي

ــا�ت ــوي والأخ المعن

اير 2011  مبادرة إتحاد الأديان، ف�ب  — 

www.uri.org/the_latest/2011/02/ 
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البهائية

إشطروا قلب الذرة 

إشطر قلب الذرة، ستجد الشمس يف داخله.

، ألوديان السبعة والوديان الأربعة. ي
بهاء هللا، مؤسس المذهب البها�أ  —

مــن دون الحضــارة الروحيــة، يمكــن للعلــم، أن يدمــر 
رض الأ

دور  كبــ�ي  بشــكل  الحديثــة  العلميــة  الكتشــافات  رفعــت 
ي الوجــود 

الحضــارة المبنيــة عــى الأســس الماديــة. إل أن �ف
ــم يكتشــفها حــ�ت  ــة، ولحســن الحــظ أن النســان ل ــوة هائل ق
ع اىل هللا الحبيــب، أل يكتشــف العلــم هــذه  الآن. دعونــا نتــ�ف
القــوة قبــل أن تهيمــن الحضــارة الروحيــة )المملكــة( عــى 
ــدي  ف أي ــ�ي ــت ب ــا وقع ــوة إذا م ــذه الق ي. لأن ه ــ�ش ــل الب العق
ــادرة  ــلطة ق ــي س ــة، ه ــة متدني ــة مادي ــال يعيشــون بطبيع رج

ــا. ــ�ي الأرض كله ــى تدم ع

إقتباس منسوب إىل عبدالبهاء، الطريق المختار، عن طريق الايدي بلومفيلد.  —

نقطة التحول لجميع الأمم 

نحــن نؤيــد مــن كل قلبنــا، الخطــوات الحاليــة لتجديــد معاهــدة 
الشــامل  الحظــر  النوويــة وترســيخ  الأســلحة  انتشــار  منــع 
ي ســبيل 

ي يبــذل �ف
للتجــارب النوويــة، فضــا عــن أي جهــد إضــا�ف

ــة.  ــة والكيميائي ــة والبيولوجي القضــاء عــى الأســلحة النووي

نقطة تحول لجميع الأمم، الطائفة البهائية الدولية، 1995.  —

البوذية

يد اللهيب  الحكمة لترب

ــل  ــك القناب ــي تل ــت تلق ــدو، أن ــى الع ــل ع ــي القناب ــا تلق عندم
ــدك.  ــى بل ــك، ع ــى نفس ــها ع نفس

ي الفيتنام 2001 
ثيش نهات هانه، معلم فلسفة "زن" �ف  —

نداء موجه للدول النووية 

ي زعيــم بــوذي مــن اليابــان، أحــث قــادة الــدول العظمــى 
بصفــ�ت

ــع الســام  ــة لصن ــادرة الجدي ــل بالمب أل تجــازف بالأســلحة، ب
ي  ونــزع الســاح. يجــب أل يكــون تحديــد مصــ�ي الجنــس البــ�ش
مــن قبــل حفنــة مــن الــدول القويــة، ولكــن برغبــات الشــعوب 

يــة الموحــدة.  يحــة ممكنــة مــن الب�ش ي أوســع رسش
�ف

ي الدورة الستثنائية الأوىل 
القس نيكيو نيوانو، مؤسس الريشو كوسي كاي، �ف  —

ي عام 1978
ع الساح �ف ف للجمعية العامة لاأمم المتحدة ل�ف
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اق ــة  ــة كاف ــو بإزال ــف النات ــب حل ــس تطال الكنائ

ــا ــن أوروب ــة م ــلحة النووي الأس

ــدف  ــاع عــى "ه ــب مبوافقــة الناتــو باإلج نرح
تهيئــة الظــروف لعــامل خــال مــن األســلحة النوويــة 
". ونــرى أنــه عــى حلــف شــال األطلــي والــدول 
ــد  ــع ح ــة ... ووض ــوات جريئ ــاذ خط ــاء اتخ األعض
عليهــا  عفــا  التــي  النوويــة  املشــاركة  لسياســة 
ــث  ــات" حي ــرسح العملي ــك "م ــا يف ذل ــن، مب الزم
ميكــن للواليــات املتحــدة نــرش االســلحة النوويــة يف 
ــا. كــا نحــث روســيا عــى خفــض "مــرسح  أوروب
ــار  ــن دون اعتب ــه م ــا ونقل ــاص به ــات" الخ العملي
االنســحاب النــووي لحلــف شــال األطلــي رشطــا 

ــبقا. مس

رسالة مجلس الكنائس العالمي إىل قادة حلف شمال   —

 الطل�ي والوليات المتحدة وروسيا، مارس 2011

www.pcusa.org/news/2011/3/18/churches-urge- 

nato-remove-all-nuclear-weapons-euro

نسانية الواحدة هبة الحياة: الإ

أن  ونــدرك  الحيــاة.  لهبــة  ممتنــون  نحــن 
ي أيامنــا هــذه، 

الســتخدام غــ�ي المســؤول �ف
للعلــوم والتكنولوجيــا، والتنظيــم المجتمعــي، 
ي تعتمــد 

يهــدد بتدمــ�ي الأنظمــة الحيــة الــ�ت
التــوازن الصحــي  عليهــا الحضــارة. وضعنــا 
ي دائــرة الخطــر كذلــك المنــاخ، 

للمحيطــات �ف
ف  اللتــ�ي ف  الرئتــ�ي الغابــات الســتوائية،  وحــ�ت 
يتنفــس منهمــا كوكــب الأرض. وكل ذلــك ســعيا 
ي ل تــزال تهــدد بفنــاء 

لتحقيــق أمــن الــدول الــ�ت
العالــم بالأســلحة النوويــة. 

لقــد أنعــم هللا عــى كل إنســان بقــوة ل توصــف 
ول يمكــن قياســها، ومــن دونهــا يتحلــل الجســد. 
ــكال  ــع كل أش ــل م ف أن نتعام ــ�ش ــر م ــو أم وه
ي أن تتعامــل معنــا. 

الحيــاة الأخــرى كمــا نرغــب �ف
ي وئــام مــع الطبيعية 

ف أيضــا أن نعيــش �ف ومــ�ش
م بعضنــا بعضــا. ومعيــب أن  ونحــب ونحــ�ت
نلجــأ إىل الســعي المتغطــرس للهيمنــة عــى 
بعضنــا البعــض واســتغال الطبيعيــة مــن دون 
رعايتهــا وحفظهــا لأجيــال المســتقبل الذيــن 
كاتهــا. وأن  يمكــن لهــم أيضــا أن يتمتعــوا ب�ب
ي ظــل هــذه القيــم الروحيــة متســع 

نحيــا �ف
وفرصــة أكــ�ب لتحقيــق مســتويات أعــى مــن 
 ، ي

الوطــ�ف والســتقرار  الفرديــة  نجــازات  الإ
ــاج  ــا يحت ــتقبل أولدن ــي. مس ــاون العالم والتع

ات. ــ�ي ــذه الخ ــم ه لأن نورثه

ي يونيو 
بيان الرؤيا الذي اعتمده المنتدى الروحي العالمي �ف  —

www.astanaforum.kz/en 2012 من عام
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ام بإلغاء الأسلحة النووية  ن اللرت

ــوم  ــودة الي ــة موج ــرؤوس النووي ــن ال ــة 20000 م ــزال قراب ل ت
ــانية.  ــة إنس ــ�ي كارث ــى تفج ــادرة ع ــا ق ــد منه ــم، كل واح ي العال

�ف
ي 

ف مــن الحــرب وقتــل الأبريــاء �ف ي واحــد مــن الناجــ�ي
وبصفــ�ت

ي  ــاد�ي ــن قي ي م ــ�ي ــع غ ــب م ــا إىل جن ــي، جنب ام ف ــدد ال�ت ــدي، أج بل
ي العالــم، بالعمــل مــن أجــل إلغــاء الأســلحة النوويــة. 

الأديــان �ف

صاحب القداسة، المكرم تيب فونغ، البطريرك الأعى للبوذية، مملكة كمبوديا.  —

المسيحية 

الحرب النووية والعقيدة المسيحية 

ف هللا عندمــا طورنــا القنبلــة  ا بحــق قوانــ�ي لقــد ارتكبنــا خطــأ خطــ�ي
النووية واســتخدمناها. 

تقرير لجنة المجلس التحادي للكنائس، مارس 1946   —

عة العسكرية والتجنيد  ن بيان حول الرن

ي 
عــى الرغــم مــن أننــا واثقــون كل الثقــة مــن أن المصــ�ي النهــا�أ

ــة  ي ــدرة الب�ش ــا أن نتجاهــل الق ــد هللا، ل يمكنن ي ي
ــم هــو �ف للعال

ف  الواضحــة عــى إبــادة خلــق هللا عــ�ب الأســلحة النوويــة. لــذا يتع�ي
عــادة عكــس المســار  ع هلل لإ عــى الكنيســة رفــع الصلــوات والتــ�ف
ي العالــم الناتــج عــن تصنيــع ونــ�ش الأســلحة الأكــ�ش 

التصادمــي �ف
ا عــ�ب التاريــخ.  تدمــ�ي

ي واترلو، أونتاريو، 11-16 أغسطس، 
الجمعية العامة لمذهب المينونايت، اجتماع �ف  —

.1979

مناطق خالية من السالح النووي 

ي اختيــار الحيــاة، نعلــن 
إنطاقــا مــن إيماننــا بحريــة البــ�ش �ف

الحيــاة  ضــد  التجديــف  مــن  الشــكل  بهــذا  بشــدة  التنديــد 
ــد  ــا والتهدي ه ــا ون�ش ــة وإنتاجه ــلحة النووي ــل بتطويرالأس المتمث

باســتخدامها. 

ــة  ــن منطق ف الموحدي ــ�ي ــة الكوني ــكات جمعي ــع ممتل ــن جمي ونعل
خاليــة مــن الأســلحة النوويــة، ونشــجع جميــع الذيــن يســتخدمون 
هــذه الممتلــكات عــى رفــض اســتخدام الأســلحة النوويــة أو 
التهديــد باســتخدامها وفضــح كل مــن يحــاول ذلــك مــن الأفــراد 

ــدول. ــات أو ال أو المجموع

وإىل ذلــك، فإننــا ندعــو جميــع الهيئــات الدينيــة والمذهبيــة 
ــجعها  ــم ونش ــاء العال ــع أنح ــمالية وجمي كا الش ــ�ي ي أم

ــرى �ف الأخ
ي إعــان ممتلكاتهــا مناطــق خاليــة مــن الأســلحة 

لانضمــام إلينــا �ف
ــة.  النووي

ف الموحدين 1985  قرار الجمعية العامة لتجمع الكوني�ي  — 

www.uua.org/statements/statements/19759.shtml

الدفاع عن خلق هللا: الأزمة النووية والسالم العادل 

ــة ولأي  ــا للحــرب النووي وط رفضن ــن بشــكل واضــح وغــ�ي مــ�ش نعل
ــردع النــووي  ــة. كمــا نعلــن أن سياســة ال اســتخدام لاأســلحة النووي

ــه الكنيســة.  أمــر ل يمكــن أن تبارك

المجلس التحادي لأساقفة الكنيسة الميثودية، 1986  —

ي العرص النووي 
الطاعة المسيحية �ن

: بمــا أنــه ل يمكــن للحــرب  تعلــن الجمعيــة العامــة الرقــم 200 التــاىلي
ــة  ــ�ي مفهموم ــا غ ــا أنه ــة، وبم ــرب العادل ــ�ي الح ــة معاي ــة تلبي النووي
ــات  ــيخية )الولي ــة المش ي الكنيس

ــات �ف اف ع�ت ــاب الإ ــكام كت ــا لأح وفق
 ،)5.258( ي 

الثــا�ف افــات  الع�ت كتــاب  وهــو  الأمريكيــة(  المتحــدة 
اف اليمــان )6.128(،  ، المتضمــن اعــ�ت "واجبــات الرعايــا" وستمنســ�ت
. تعطــي الجمعيــة العامــة توجيهاتهــا للكاتــب  ي

التابــع للقضــاء المــد�ف
ــة  ــة الجمعي كي بقناع ــ�ي ــرس الأم ــس والكونغ ــام الرئي ع ــد لإ المعتم
ــة  ــاركة الأم ــر لمش ي ــود ت�ب ــدم وج ــم 200 )1988( بع ــة الرق العام
ي حــد 

ي حــرب نوويــة أو اعتمادهــا لسياســة الــردع النــووي كغايــة �ف
�ف

ــاسي  ــر أس ــذا أم ــة، وه ــة التقليدي ــرب العادل ــدة الح ي عقي
ــا، �ف ذاته

. كمــا  ي وجــزء ل يتجــزأ مــن القانــون الــدوىلي
لمســار الحــرب الأخــا�ت

اننــا نطالــب الرئيــس والكونغــرس الســعي الناشــط والمتواصــل 
ــات.  ــذه السياس ــة له ــل المقبول ــاد البدائ ليج

بيان السياسات والقرارات، الكنيسة المشيخية )الوليات المتحدة الأمريكية( 1988   —

www.pcusa.org/get/resources/resource/11633/

حصاد العدالة يزرعه السالم 

يجــب أن نقــول ل، لفكــرة الحــرب النوويــة وأن نكررهــا دون توقــف. 
ــدف  ــووي به ــردع الن ــن ال ــد الأد�ف م ــر الح ي ــن ت�ب ــن الممك ــا م وربم
ــة .... وكخطــوة عــى الطريــق نحــو  ردع اســتخدام الأســلحة النووي
ي عــى الأســلحة 

ــا .... فالقضــاء النهــا�أ ــووي تدريجي ــزع الســاح الن ن
ــون  ــي أن يك ــة. وينبغ ــة أخاقي ــرد مثالي ــن مج ــ�ش م ــو أك ــة ه النووي

ــا للسياســات.  هدف

ي الوليات المتحدة، 1993 
الرسالة الراعوية لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك �ف  — 

www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-webelieve/ 

catholic-social-teaching/the-harvest-of-justice-is-sown-in-peace.cfm

ي أرض هللا 
من أجل السالم �ن

ــور  ــن الأم ــرب، كل م ــرار الح ــاذ ق ــاندة لتخ ــادئ المس ــتمل المب تش
عيــة،  ر، الســلطة ال�ش التاليــة: النيــة الصحيحــة، والســبب المــ�ب
، إعــان أهــداف الحــرب، تكأفــؤ القــوى، فرصــة  المــاذ الأخــ�ي
معقولــة للنجــاح. كمــا تشــمل مبــاديء إعــان الحــرب حصانــة كل مــن 
بــات مــع حجــم العــدو  ف وتناســب حجــم ال�ف هــم مــن غــ�ي المقاتلــ�ي
ف الســلوك  ي القانــون الــدوىلي وقوانــ�ي

.... هــذه المبــادئ مهمــة �ف
للحــرب  لكنيســتنا  القاطــع  للرفــض  الأســاس  وهــي  العســكري. 

 ." ي
ــا�أ ي النتق ــ�ي اض الضم ــ�ت ــرة "الع ــا لفك ــة ودعمن النووي

بيان الطائفة اللوثرية للسام الجتماعي، أغسطس من عام 1995   — 

www.elca.org/What-We-Believe/Social-Issues/Social-Statements/Peace.aspx
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ل للردع النووي 

نؤكــد مــن جديــد أن الأســلحة النوويــة، ســواء اســتخدمت أو 
ي الفــادح. 

تــم التهديــد باســتخدامها، هــي الــ�ش والخطــأ الأخــا�ت
ــاء وتخــرب  ــح الأبري ــار الشــامل تذب ــة أداة للدم فالســلحة النووي
البيئــة. وكذلــك عندمــا تســتخدم كأدوات للــردع، تحتجــز الأبريــاء 
ــردع  ــدأ ال ــن لأغــراض سياســية وعســكرية. ولذلــك، فــإن مب رهائ
ي 

النــووي هــو فاســد أخاقيــا ومفلــس روحيــا .... والمعــ�ف الضمــ�ف
ــة  ــلحة النووي ــتخدام الأس ــة لس عي ــه ل رسش ــا أن ــح. وبم ــه واض من

ــة أمــة إمتاكلهــا.  ــال، فــا ينبغــي لأي ــردع الحــرب أو القت ل

ي عامي 2000 و 2004. 
مجلس أساقفة الميثودية المتحدة، 1996 وقد أعيد اعتماده �ف  — 

http://archives.umc.org/interior.asp؟ptid=4&mid=1038

ع كامل السالح النووي  ن  القرار الداعم لرن

كيــة عــى أن  ونحــن نحــث حكومــة الوليــات المتحــدة الأم�ي
ف الأمــم، وخصوصــا الــدول النوويــة، مــن  تمــارس دورا قياديــا بــ�ي
خــال البــدء فــورا بالمفاوضــات مــن أجــل التوصــل اىل "المعاهدة 
الدوليــة الشــاملة بشــأن نــزع الســاح النــووي" بــكل جوانبهــا، عــى 

أن تشــمل جــدول زمنيــا لســتكمال نــزع الســاح النــووي. 

المجلس العام للكنيسة الأسقفية، 1997.  — 

www.episcopalarchives.org/cgi-bin/acts/acts_resolution-complete.pl 

?resolution=1997-D022

دقيقة للقضاء عىل الأسلحة النووية 

ــاة. ومبــدأ  ي الدفــاع عــن قدســية الحي
ل تقــف الكنائــس وحدهــا �ف

ك لأديــان العالــم هــو أكــ�ب مــن جميــع أســلحة الدمار  واحــد مشــ�ت
الشــامل، وأقــوى مــن أي "تــوازن للرعــب" علينــا أن نفعــل لاآخرين 
مــا نــود أن يفعلــوا لنــا. لأننــا ل نريــد أن تســتخدم الأســلحة 
النوويــة ضدنــا، ل يمكــن لأمتنــا اســتخدام الأســلحة النوويــة ضــد 
وشــيما وناغــازاكي صــار اليورانيــوم مــن ضمــن  الآخريــن. منــذ ه�ي

القاعــدة الذهبيــة. 

اير 2006 مجلس الكنائس العالمي، ف�ب  — 

www.oikoumene.org/en/resources/documents/assembly/ 

2006-porto-alegre/1-statements-docu-mentsadopted/international-affairs/

report-from-the-public-issues-commit-tee/nuclear-arms

بيان السياسة العامة بشأن السالم 

ي مــن شــأنها أن تلحــق 
نعلــن أن اســتخدام أو تطويــر الأســلحة الــ�ت

ــة  ــ�ي صالح ــا غ ــزاء منه ــل الأرض أو أج ــات، وتجع ر بالجين ــ�ف ال
ــب  ــتقبل ويج ــارصف والمس ــال الح ــق أجي ــة بح ــو خطيئ ــكن ه للس
ــلحة  ــى الس ــاء ع ــدول للقض ــع ال ــو جمي ــا. ندع ــوف ضده الوق
ي بحوزتهــا، والتخلــص منهــا بطريقــة ل تــ�ف بالبيئــة 

النوويــة الــ�ت
ــية.  ــة أو السياس المادي

كية، حزيران 2007  الكنائس المعمدانية الأم�ي  — 

www.abc-usa.org/wp-content/uploads/2012/06/peace.pdf

علينا حماية الخلق لو أردنا زرع السالم 

ــدوىلي  ــع ال ــا المجتم ي يبذله
ــ�ت ــود ال ــجع الجه ــى المــرء أن يش ع

ــن  ــال م ــم خ ــول اىل عال ــي، وص ــاح التدريج ــزع الس ــان ن لضم
ــب  ــاة الكوك ــا، حي ــرد وجوده ــدد بمج ي ته

ــ�ت ــة ال ــلحة النووي الأس
والتنميــة المتكاملــة للجيــل الحــاىلي والأجيــال القادمــة. 

، الحتفال باليوم العالمي للسام، الأول من كانون  البابا بنديكتوس السادس ع�ش  —

ي عام 2010. 
 الثا�ف

www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/

hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace_en.html

المسألة النووية: تعاليم الكنيسة والوضع الراهن 

لغــاء  ف الثامــن عــ�ش والتاســع عــ�ش لإ ي القرنــ�ي
ناضــل البــ�ش �ف

ــق  ــو ح ــة ه ــة وكرام ــش بحري ــوا أن العي ــم أدرك ــة لأنه العبودي
ي النهايــة، وضــع حــد للعبودية. 

وهبــه هللا لــكل إنســان. وقــد تــم �ف
ي عالــم اليــوم قضيــة عــى قــدر أكــ�ب مــن الأهميــة، وهي 

ونواجــه �ف
ــق  ــن طري نســانية ع ي والحضــارة الإ ــ�ش ــس الب ــادة الجن ــكان إب إم
ــم خــال  ــاء عال ــا أن نعمــل معــا لبن ــك، علين ــووي. ولذل انفجــار ن
ــلحة  ــن الأس ــال م ــم خ ــل إىل عال ــة. والتوص ــلحة النووي ــن الأس م

ــا وحســب، بــل قــد أصبــح أمــرا ملحــاً.  ــة ليــس ممكن النووي

المطران فرنسيس تشوليكات، المراقب الدائم للكرسي الرسوىلي لدى الأمم   —

 المتحدة، 10 يوليو، 2011.

www.zenit.org/en/articles/ 

archbishop-chullikatt-s-address-on-the-nuclear-question

الداوية 

ن والأسلحة النووية  ي الص�ي
الداوية �ن

وتســتعمل  الحديثــة  التكنولوجيــا  تعتمــد  ي 
الــ�ت الحــروب  إن 

الأســلحة البيو-كيميائيــة والنوويــة تهــدد بشــكل خطــ�ي الحيــاة 
: يــة والبيئــة عــى حــد ســواء. وتاليــا فنحــن ندعــو اىل مــا يــىي الب�ش

إن الســبيل الوحيــد لتحقيــق التنميــة المســتدامة هــو عــن طريــق 
ف  ــ�ي اف بالوحــدة ب ف الطبيعــة، والعــ�ت ــ�ي ــا وب ــ�ي المواقــف بينن تغي

ــاع طريقــة الطبيعــة.  نســان والطبيعــة، واتب الإ

ام الحيــاة والســيطرة عــى رغباتنــا. عــدم قتــل الحيوانــات  احــ�ت
ف جميــع المخلوقــات.  وبــذل الجهــد لنــ�ش الخــ�ي بــ�ي

ــف  ــاوض ووق ــق التف ــن طري ــات ع اع ف ــل ال�ف ــروب وح ــف الح وق
ــة.  ــرق الطبيعي ــش بالط ــة والعي ر للبيئ ــ�ف ــبب بال التس

 ، ف ي الص�ي
ف زي تينغ، رئيس الجمعية الطاوية الصينية، 2004. مقتبس من الداوية �ف م�ي  —

كونتيننتال برس، 2004، ص 186 ، ان�ت ف يو وانغ، الص�ي
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الهندوسية 

ي تتسبب بالدمار
النووي وروح الأمة ال�ت

ــت ذاك  ــة قتل ــة الذري ــو أن القنبل ــ�ت الأن ه ــن أن أراه ح ــا يمك م
الشــعور الطيــب الــذي اســتمر لأجيــال. كان هنــاك مــا يســمى 
ف الحــرب، ممــا كان يجعلهــا مقبولــة. أمــا الآن فنحــن  بقوانــ�ي
ف للحــرب إل قانــون القــوة. القنبلة  نعــرف الحقيقــة. مــا مــن قوانــ�ي
ي الوقــت الحــارصف اىل 

الذريــة حققــت انتصــارا فارغــا، لكنــه أدى �ف
ي قامــت 

ي اليابــان. أمــا مــا حصــل لــروح الأمــة الــ�ت
تدمــ�ي الــروح �ف

ــه.  ــر جــدا رؤيت ، فمــن المبك ــ�ي بالتدم

المهاتما غاندي 1945  —

الزعمــاء الدينيــون يتكاتفــون لمعالجــة الحتبــاس الحــراري 
والتســلح النــووي 

ي أيامنــا هــذه نحــو مســار الدمــار مــن خــال الطاقــة 
يتجــه العلــم �ف

ــوس  ــتخدمون الق ــ�ش يس ــة، كان الب ــور القديم ي العص
ــة. �ف الذري

والســهم لتدمــ�ي أعدائهــم، أمــا اليــوم فالعالــم يســ�ي عــى 
ــم. ــبب العل ــار بس ــق الدم طري

ي بيثام، نوفم�ب 2009. 
ي كاماكو�ت

، كان�ش ي
قداسة شنكاراشاريا سوامي جايندرا ساراسوا�ت  — 

http://fore.research.yale.edu/news/item/religious-leaders-join-hands-to-

address-global-warming-nuclear-ar-mament/

سالم  الإ

ن بشأن نزع السالح النووي  بيان المسلم�ي

يجــب أن نقــول لأنفســنا أول ثــم للعالــم أننــا نريــد فــرض حظــر 
تــام وشــامل عــى حيــازة الأســلحة النوويــة وإنتاجهــا. وعــى 
ي لديهــا أكــ�ب كميــة مــن الأســلحة 

جميــع الــدول، بــدءا مــن تلــك الــ�ت
النوويــة، تدمــ�ي هــذه الأســلحة. كمــا يجــب أن يكــون هنــاك 
ــي  ــا. وينبغ ــة به ــارات المتصل ــا والختب ــى إنتاجه ــل ع ــر كام حظ
ــة إل لأغــراض إنســانية وســلمية  ــا النووي أل تســتخدم التكنولوجي

ــة.  بحت

كا الشمالية، حزيران،  سامية لاأم�ي الدكتور مزامل ه. صديقي، رئيس الجمعية الإ  —

.2006 

 www.icpj.net/2006/muslim-statement-on-nuclear-disarmament/

اليانية 

ي 
الحلول لمشاكل العالم من المنظور اليا�ن

ي التخلــص مــن هــذا الســباق المجنــون 
يــة �ف لــن تنجــح الب�ش

ــة  يمــان الراســخ والمصداقي ــةن إل مــن خــال الإ لاأســلحة النووي
المتبادلــة ونبــذ العنــف لاأســلحة النوويــة، وبالتــاىلي يمكــن لهــا أن 

ــتمرارها. ــا واس ــكلة بقائه ــل مش تح

وفسور ساغارمال يان، الدراسات اليانية، بارشوانات، فيديابيث.  ال�ب  — 

www.fas.harvard.edu/~pluralsm/affiliates/jainism/article/ 

worldproblems.htm

اليهودية 

نحو عالم خال من السالح النووي

ي ســكك 
ب ســيوفها �ف ف كانــت الأمــم تــ�ف مــن أحــام الأنبيــاء حــ�ي

ــن  ــم خــال م ــا هــذا اىل عال ي يومن
المحــراث، وحــ�ت التطلعــات �ف

وعــدم  المســلح  اع  ف الــ�ف لتجنــب  ســعينا  النوويــة،  الأســلحة 
ول  العالمــي.  الســام  عــن  البحــث  ي 

�ف لليــأس  الستســام 
ــمالية  ــا الش ــران وكوري ــن اي ــة م ــدات النووي ــاوز التهدي ــن تج يمك
زعمــاء  ندعــو   . الــدوىلي التعــاون  عــن طريــق  إل  ف  رهابيــ�ي والإ
ــا  ــم لانضمــام الين ــع أنحــاء العال ي جمي

ــادات �ف الكونغــرس والقي
ي طــال انتظارهــا 

ي الســعي لضمــان تحقيــق هــذه المبــادرات الــ�ت
�ف

ــة.  ــلحة النووي ــن الأس ــال م ــا وخ ــ�ش أمن ــتقبل أك ــق مس وتحقي

صاح اليهودية، يونيو من عام  ي لإ
، مدير مركز العمل الدي�ف ف الحاخام ديفيد سابرست�ي  —

 .2000 

http://rac.org/Articles/index.cfm؟id=3379&pge_prg_ID=10987

الصوفية 

القضــاء عــىل الأســلحة النوويــة مســألة تتعلــق بالسياســة 
الشــخصي  والضمــري  الوطنيــة 

نوايانــا  عــن  مســؤولون  يــة،  الب�ش الأرسة  ي 
�ف كأعضــاء  ونحــن، 

نســانية كمــا أننــا محاســبون  ي ســبيل رفــاه الإ
الشــخصية وأعمالنــا �ف

أن  يمكننــا  ل  والحضــارات.  الحيــاة  تدمــ�ي  يمكننــا  ل  عليهــا. 
ــة  ــال الحالي ــام الأجي ــان وس ــن وأم ــال أم ف حي ــ�ي ــ�ي مبال ــى غ نبق
والمســتقبلية. التأثــ�ي المدمــر لاأســلحة النوويــة أمــر مرعــب، 
يــة  وكأفــراد الأرسة العالميــة علينــا حظــر إنتــاج هــذه القــوة التدم�ي
ــق بالضمــ�ي  ــد باســتخدامها. هــذه مســألة تتعل ــا والتهدي وحيازته

 . ي والشــخىي
العالمــي والوطــ�ف

، عام 2013 ف بيان الرابطة الدولية للصوفي�ي  —
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فيديو 

وفيــا يــي مقاطــع فيديــو قصــرة وملهمــة، ميكــن اســتخدامها يف خــالل الفعاليــات 
والنشــاطات، أو تعميمهــا عــر وســائل االعــالم االجتاعيــة:

وع الــذرة )أتــوم( فيديــو مدتــه أربــع دقائق حــول العواقــب اإلنســانية والبيئية  مــرش   
ــاد الســوفيتي يف كازاخســتان خــالل  ــا االتح ــي أجراه ــة الت ــة للتجــارب النووي الكارثي
فــرتة الحــرب البــاردة، ويــروي الفيلــم القصــر كيــف حفــزت هــذه التجــارب حكومــة 
كازاخســتان الحاليــة والشــعب عــى التخــي عــن األســلحة النوويــة التــي ورثتهــا عــن 
االتحــاد الســوفيتي بعــد حصولهــا عــى االســتقالل وكانــت تبلــغ 1500. وبذلــك أخــذت 
كازاخســتان زمــام املبــادرة يف تعزيــز عــامل خــال مــن األســلحة النوويــة. الفيديــو متوفــر 

باللغــات اإلنكليزيــة واألملانيــة واإلســبانية واليابانيــة.

www.theatomproject.org/en  

ــه  ــن، يروي ــو دقيقت ــذا الفيدي ــدة ه ــووي؟ م ــاء الن ــال بإلغ ــت لالحتف ــاذا فعل م   
النجــم العاملــي مايــكل دوغــالس ويبــدأ بالحديــث عــا يجــري يف عــام 2030، اليــوم 
الــذي يلغــي فيــه زعــاء العــامل األســلحة النوويــة، ليجســد أبــرز الحمــالت يف الســنوات 

ــق هــذا الهــدف.  ــة بتحقي ــا الدعــوة إىل املشــاركة اآلن للمطالب الســابقة، متضمن

www.globalzero.org/demand-zero/2030  

ــم  ــر ت ــو قص ــة. فيدي ــلحة النووي ــن الأس ــال م ــم خ ــل عال ــن أج ــون م برلماني    
ــا  ــة ينقله ــالة مبدع ــن رس ــك م ــص ذل ــن دون ان ينتق ــة م ــة منخفض ــذه مبيزاني تنفي
الرملانيــون، معلنــن فيهــا دعمهــم إللغــاء األســلحة النوويــة مــن خــالل متريــر اللوحــة 
رمــز اإللغــاء مــن برملــان اىل برملــان حــول العــامل كل منهــم بلغتــه الوطنيــة )الرتجمــة 

ــة(. ــفل الشاش ــبانية أس ــية واالس ــة والفرنس االنكليزي

www.baselpeaceoffice.org/article/nuclear-disarmament-promoted-   
inter-parliamentary-union-assembly-#video

بــروس كينــت حــول إلغــاء الأســلحة النوويــة. الكاهــن الكاثوليــي الســابق بــروس    
كينــت، نائــب رئيــس الحملــة مــن أجــل نــزع الســالح النــووي، يتحــدث عــن آليــات 

إلغــاء األســلحة النوويــة وانهــاء الحــرب. 

www.youtube.com/watch؟v=OPDEGR2G5-A  

المطالبــة بالصفــر: عــدد مــن املشــاهر يف الواليــات املتحــدة يستشــهدون بكلــات    
مــن خطــاب بــراغ التاريخــي للرئيــس بــاراك أوبامــا حــول إلغــاء النــووي. 

www.globalzero.org/demand-zero/prague-speech  

ــق. أصــوات  ــه عــرش دقائ ــم مدت ــة. فيل االصــوت العالمــي: وداعــا لألســلحة النووي   
ــباب.  ــل الش ــاج جي ــن إنت ــة. م ــلحة النووي ــر األس ــن خط ــدث ع ــامل تتح ــول الع ــن ح م

www.youtube.com/watch؟v=UJDIjCIrNow  

العالــم مــا بعــد النــووي: محــارضة ملــدة عــرش دقائــق يناقــش فيهــا القــس تايلــر    
ــة. ــات الديني ــة واألخالقي ــغ ستيفنســن االســلحة النووي وي

www.qideas.org/video/the-post-atomic-world.aspx  

 10
الموارد والوثائق
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الكتب وموارد التدريس

ن أن يفعلــوا؟  الأســلحة النوويــة: مــاذا يمكــن للمســيحي�ي   
ــووي  ــزع الســالح الن ــة املســيحية لن ــن الحمل ــل صــادر ع دلي
مــن 24 صفحــة ويحتــوي عــى معلومــات عــن األســلحة 
النوويــة وسياســة الــردع النــووي يف اململكــة املتحــدة، باإلضافة 
ــس  ــل داخــل الكنائ ــكار للعمــل والتأم ــن األف ــة م إىل مجموع
ــمل  ــالح. ويش ــزع الس ــات ن ــع منظ ــاون م ــيحية وبالتع املس
الدليــل عــى عينــة مــن الصلــوات ومنــاذج عــن رســائل للعمــل 
ــائل  ــتخدام وس ــأن اس ــورة بش ــم املش ــن تقدي ــال ع ــا، فض به
اإلعــالم التقليديــة واالجتاعيــة، وســبل االتصــال بصنــاع القــرار 

ــاح عــى هــذا العنــوان: وغــره مــن املــواد. هــذا الدليــل مت
Christian Campaign for Nuclear Disarmament, Va-  

 nunu House, 162 Holloway Road, London N78DQ,
UK; phone 020 7700 4200; email Christians@cnduk.

org; website: http://ccnd.gn.apc.org

ــلحة  ــتقبل الأس ــان ومس يم ــة: الإ ــرة القادم ي الم
ــار، �ن الن   

ــة، حررهــا  ــاالت امللهم ــن املق ــة م ــة حديث ــة. مجموع النووي
ونســقها راي وادل وأصدرتهــا كليــة الالهــوت يف جامعــة ييــل 
كجــزء مــن سلســلة خاصــة تحــت عنــوان "تأمــالت" تصدرهــا 
الدينيــة  الجوانــب  عــى  املقــاالت  هــذه  وتركــز  الكليــة. 
ــد  ــا بع ــاين" أو م ــووي الث ــر الن ــمى "الع ــا يس ــة مل واألخالقي
الحــرب البــاردة، وعــى مــا ينبغــي أن يكــون رد فعــل املؤمنــن 
حيالــه. ومــن ضمــن التواقيــع لهــذه املقــاالت، كل مــن وزيــر 
ــد  ــس املعه ــولتز، ورئي ــورج ش ــبق ج ــريك األس ــة األم الخارجي
العاملــي لألمــن جوناثــان غرانهــوف، ومديــر معهــد األمــن 
ــان  ــهر جوناث ــب الش ــن، والكات ــغ ستيفنس ــر وي ــن تايل املؤم
ــم  ــل األســبق لألم ــدر األرض" واملمث ــاب "ق شــيل، صاحــب كت
املتحــدة يف لجنــة نــزع الســالح ســرجيو دواريت، اىل كتــاب 

ــى:  ــرة ع ــة متوف ــن. املجموع آخري
www.yale.edu/reflections/spring_09.shtml  

ــن  ــان م ــة "أدي ــدى منظم ــرة ل ــة فمتوف ــخة الورقي ــا النس أم  
التــايل:  الريــدي  العنــوان  عــى  الســالم"  أجــل 

 Religions for Peace, 777 UN Plaza, New York, NY  
10017, USA

ي دعــم حظــر النتشــار النــووي ونــزع 
ن �ن لمانيــ�ي دليــل الرب   

ــع  ــاون م ــن بالتع ــدويل للرملاني ــاد ال ــدره االتح ــالح. أص الس
ــزع  ــة ون ــلحة النووي ــار األس ــدم انتش ــن لع ــة الرملاني منظم
ــا  ــن كل م ــة ع ــة رائع ــب خلفي ــذا الكتي ــدم ه ــالح. ويق الس
ــة حــول  ــة، وعــدد مــن األمثل ــا األســلحة النووي ــق بقضاي يتعل
ــات بشــأن مــا  ــة والحكــم الرشــيد، إىل توصي املارســة الرملاني
ميكــن للرملانيــن القيــام بــه للمســاعدة يف تحقيــق عــامل خــال 
ــات  ــا للمجموع ــوردا قي ــكل م ــة. ويش ــلحة النووي ــن األس م
الدينيــة التــي تعمــل عــى إرشاك الرملانيــن والحكومــات 
لدفــع مســاعي إلغــاء النــووي. وهــو متــاح باللغــات اإلنكليزية 

ــط:  ــذا الراب ــى ه ــبانية ع والفرنســية واإلس
www.ipu.org/english/handbks.htm#nnp  

ــالم يف  ــب الس ــن مكت ــة م ــي متاح ــة فه ــخة الورقي ــا النس أم  
www.baselpeaceoffice.org ســويرسا:  بــازل، 

وميكــن ايضــا الحصــول عليهــا مــن خــالل الكتابــة عــى العنوان   
alyn@pnnd.org التــايل: 

نماذج لصلوات
الصالة العالمية من أجل السالم

ي من الموت إىل الحياة،
 إهد�ف

من الباطل إىل الحق.
ي من اليأس إىل الأمل،

 إهد�ف
من الخوف إىل الثقة.

ي من الكراهية إىل الحب،
 إهد�ف

من الحرب إىل السام.
دعوا السام يماأ قلوبنا وعالمنا وكوننا. 

السام، السام، السام.

ع السالح النووي  ن الصالة لرن

ف يديــك قلقنــا العميــق  يــا هللا ... نلقــي بــ�ي
لعالمــك  الضعيــف  الجمــال  حيــال 
ــك المهــددة بســبب وجــود  ــاة أطفال وحي
أن  منــك  ونرجــو  النوويــة.  الأســلحة 
تســاعد الحكومــات والشــعوب عــى بنــاء 
ف بعضهــم البعــض والتخــىي  الثقــة بــ�ي
الــذي  رهــاب  الإ اعتمادهــم عــى  عــن 
ويهــدد  الشــباب  جيــل  حيــاة  يشــوه 
أجــل  مــن  نصــىي  القادمــة.  الأجيــال 
لغــاء العالمــي لاأســلحة النوويــة كجــزء  الإ
ي 

وخطــوة نحــو إحــال الســام والأمــن �ف
العالــم.

دعــوة لقــاء الأديــان للقيــادات العالميــة 
الدينيــة والمســكونية.

ــال  ــق خ ــذي أطل ــاء ال ــىي الدع ــا ي ي م
و�ف

ي الأمــم 
ي كنيســة لقــاء الأديــان �ف

الصــاة �ف
ي 2 مايــو، قبيــل انعقــاد مؤتمــر 

المتحــدة �ف
حظــر  معاهــدة  ي 

�ف الأطــراف  الــدول 
ــام 2010. ــة ع ــلحة النووي ــار الأس انتش

فلنتذكــر ونعلــن الحــداد ونحــزن عــى 
 . وشــيما وناغــازاكي ي ه�ي

الذيــن ماتــوا �ف
وأولئــك الذيــن يســتخدمون مواهبهــم 
لصنــع أســلحة الدمــار الشــامل. وأولئــك 
الذيــن ماتــوا مــن ال�طــان وأمــراض 
تســبب بهــا التعــرض لتجــارب نوويــة. 
هــذه  مــن  يعانــون  الذيــن  وأولئــك 
الأمــراض اليــوم. وأولئــك الذيــن لــم 
ــك الجــزر  ــدوا بعــد وســيولدون. وتل يول
ي اختبــارات الأســلحة 

هــا �ف ي تــم تدم�ي
الــ�ت

النوويــة. وأولئــك الذيــن يزرعــون الخوف 
ــة.  ــلحة النووي ــتخدام الأس ــد باس بالتهدي
ــدة  ــال جدي ــون أجي ــن يمول ــك الذي وأولئ
مــن الأســلحة. وأولئــك الذيــن يســتفيدون 

ــة. ــلحة النووي ــع الأس ــن تصني م
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بيان منظمة "الأديان 
من أجل السالم" بشأن 

الأسلحة النووية 

الكامــل  النــص  هــو  هــذا 
العامــة  السياســة  لبيــان 
ــن أجــل  ــان م ــة "الأدي لمنظم
الأســلحة  بشــأن  الســام" 
ــراره  ــم إق ــذي ت ــة، ال النووي
ــوم  ــرب، ي ــش، المغ ي مراك

�ف
.2011 نوفمــ�ب   18

البيانــات  مــن  مقتطفــات 
الأخــرى  الرئيســية  الدينيــة 
عــى  للنصــوص  وروابــط 
ي 

�ف موجــودة  نــت  الن�ت
التاســع. القســم 

ــارها  ــة وانتش ــلحة النووي ــود الأس ــكل وج يش
ي 

يــة وهــو تناقــض أخــا�ت ا للب�ش تهديــدا خطــ�ي
عميــق ومتأصــل. وتقــوض هــذه الأســلحة 
النظــام  وتهــدد  يــة  الب�ش الحيــاة  قيمــة 
كل  عليــه  تعتمــد  الــذي  العالمــي  ي 

البيــ�أ
ــق  ــون بشــكل عمي ــاة. نحــن معني أشــكال الحي
ي 

بهــذا التهديــد الخطــ�ي والتحــدي الأخــا�ت
ــة  ــار المدمــرة لاأســلحة النووي . الآث الأســاسي
ف  والمقاتلــ�ي ف  المدنيــ�ي ف  بــ�ي ف  تمــ�ي ل  ي 

الــ�ت
يــر لســتعمالها أو  تدفعنــا اىل دحــض أي ت�ب
حــ�ت لحتمــال اســتعمالها. ومبــدأ قدســية 
ي تقاليدنــا الدينيــة يدعونــا 

الحيــاة، المتجــذر �ف
إىل التحــرك لمواجهــة هــذا التهديــد الخطــ�ي 

 . ي الأســاسي
والتحــدي الأخــا�ت

ي الحــد 
 دعواتنــا الســابقة وجهودنــا نجحــت �ف

ي انتشــارها. 
بطــاء �ف مــن التجــارب النوويــة والإ

ــو  ــوس نح ــدم ملم ــن تق ــفر ع ــم تس ــا ل لكنه
ع الشــامل للســاح النــووي. ومــع ذلــك،  ف الــ�ف
ــى  ــاعد ع ــة أن تس ــات الديني ــن للمجتمع يمك
الســياسي  الزخــم  أن  بمــا  ذلــك،  تحقيــق 
ــام عــى  والجتماعــي يتجــه نحــو القضــاء الت
الأســلحة النوويــة. وبالتــاىلي نحــن، أعضــاء 
ــان  ــة الأدي ــة لمنظم ــة الدولي ــة التنفيذي اللجن
مــن أجــل الســام، ندعــو بإلحــاح جميــع 
الــدول للتضامــن والعمــل مــن أجــل القضــاء 

ــة. ــلحة النووي ــى الأس ع

أمــر  الــدوىلي  القانــون  بــأن  نؤمــن  ونحــن 
ــم.  ف الأم ــ�ي ــام ب ــى الس ــاظ ع وري للحف رصف
بحكــم  النوويــة،  لاأســلحة  يمكــن  ل  وأنــه 
طبيعتهــا، أن تتوافــق مــع القواعــد الأساســية 
ي الــدوىلي الــذي يحظــر إلحــاق 

نســا�ف للقانــون الإ
ف  ــ�ي ــق ب ــ�ي دون التفري ي الكب

ــوا�أ ر العش ــ�ف ال
مــع  نتفــق  ونحــن   . ف والمحاربــ�ي ف  المدنيــ�ي
ــدوىلي  ــون ال ــدون أن القان ــن يؤك ــك الذي أولئ
أو  النوويــة  الأســلحة  اســتخدام  يحظــر 
ذلــك  عــى  عــاوة  باســتخدامها.  التهديــد 
ــدم  ــدون أن ع ــن يؤك ــك الذي ــع أولئ ــق م نتف
أو  النوويــة  وعيــة اســتخدام الأســلحة  م�ش
ي 

ــكيك �ف ــو إىل التش ــتخدامها يدع ــد باس التهدي
ــة حيازتهــا مــن قبــل الــدول أو جهــات  قانوني

أخــرى غــ�ي رســمية.

ــووي  ــردع الن ــا ال ــا قاطع ــض رفض ــن نرف نح
اتيجية لأيــة  كعنــ� دائــم للسياســات الســ�ت
ــة، أو كوســيلة لتوســيع ســلطة الــدول أو  دول
حمايــة المصالــح القتصاديــة أو السياســية. 
ــن ينظــرون  ــك الذي ــال أولئ ــا حي ــا رد فعلن أم
اىل الأســلحة النوويــة عــى أنهــا وســيلة لفــرض 
الهيبــة الوطنيــة أو لنفــوذ أكــ�ب ضمــن مجتمــع 
ف ول  ــا نؤكــد أن ل هيبــة ول رسش الأمــم، فإنن
الوحشــية  الدمــار  أدوات  ي تطويــر 

كرامــة �ف
ــة أخــرى،  ــن جه ــا. وم ــاظ عليه هــذه أو الحف

ي فككــت ترســاناتها النوويــة 
ي الــدول الــ�ت نحــ�ي

الجهــود  كل  أوقفــت  ي 
الــ�ت وتلــك  طوعــا، 

الراميــة للحصــول عــى الأســلحة النوويــة، أو 
اختــارت مســبقا عــدم تطويــر تلــك الأســلحة.

اح النقــاط الخمســة،  نحــن ندعــم بقــوة، إقــ�ت
ف العــام لاأمــم المتحــدة  المقــدم مــن الأمــ�ي
ــث  ــووي ونح ــاح الن ع الس ف ــ�ف ــون ل ــان كي م ب
وغــ�ي  المعلنــة  النوويــة،  الــدول  جميــع 
المعلنــة عــى البــدء فــورا بعمليــة التفــاوض 
عــى اتفــاق دوىلي شــامل وملــزم، أو إطــار 
لوســائل متماســكة ومدعومــة مــن قبــل أنظمــة 
الــدوىلي مــن القضــاء عــى  للتحقــق  قويــة 

ــة.  ــلحة النووي الأس

وندعــو بشــكل عاجــل جميــع الــدول اىل اتخــاذ 
الخطــوات الازمــة، ســواء مــن جانــب واحــد 
ــاه  ي اتج

ــرى، �ف ــدول الأخ ــع ال ــاون م أو بالتع
إطــار  ي 

�ف النــووي،  عــى  الشــامل  القضــاء 
ــق.  ــل للتحق ــزم وقاب ي مل

ــو�ف قان

ي إنشــاء مناطق  وعــاوة عــى ذلــك، فإننــا نحــ�ي
أفريقيــا  ي 

�ف النوويــة  الأســلحة  مــن  خاليــة 
ق آســيا وأمريــكا  وآســيا الوســطى وجنــوب رسش
ــوب  ، وجن ي ــ�ب ــة البحــر الكاري ــة ومنطق الاتيني
ــة  ــق الخالي ــك المناط ــادئ وكذل ــط اله المحي
ي تنشــئها دولــة 

مــن الأســلحة النوويــة الــ�ت
واحــدة وبشــكل فــردي. وندعــو المناطــق 
ي العالــم إىل التفــاوض عــى اتفاقات 

الأخــرى �ف
ق  ــ�ش ي ال

ــدول �ف ــع ال ــو جمي ــا ندع ــة كم مماثل
ي 

الأوســط اىل المشــاركة بنشــاط وبحســن نيــة �ف
مؤتمــر الأمــم المتحــدة المقبــل حــول منطقــة 
ق  ي الــ�ش

خاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل �ف
قليميــة  الأوســط. ونــرى أن هــذه المناطــق الإ
وأســلحة  النوويــة  الأســلحة  مــن  الخاليــة 
الدمــار الشــامل، عــى أهميتهــا، ، ليســت 
ي حــد ذاتهــا، بــل خطــوات جزئيــة نحــو 

غايــة �ف
ــل.  ــامل والكام ــووي الش ــاح الن ــزع الس ن

مــون بالعمــل معــا  ف نحــن ممثلــو الأديــان، مل�ت
كة  ــة المشــ�ت ــا الأخاقي عــى أســاس معتقداتن
ــل  ــا أن نعم كة.علينا جميع ــ�ت ــا المش ومخاوفن
معــا للقضــاء عــى الأســلحة النوويــة، والحــد 
ي 

ــتثمار �ف ــام والس ــي الع ــاق الدفاع نف ــن الإ م
ــى  ــا ع ــل مع ــا أن نعم ــام. علين ــح الع الصال

ــك. ــادرون عــى ذل ــاء الســام، ونحــن ق بن
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إيماننــا هــو دعــوة لاحتفــال بالســام والحيــاة. وإيماننــا 
يدعونــا لحمايــة الأبريــاء والبيئــة والأجيــال القادمــة. 
أن  منهــم  نريــد  كمــا  الآخريــن  نعامــل  لأن  ويدعونــا 
عطــاء الأولويــة لتلبيــة الحتياجــات  يعاملونــا. ويدعونــا لإ
نســانية الأساســية عــى التفــوق العســكري والجشــع.  الإ
ــة،  ــلحة النووي ــض الأس ــا أن نرف ــب بن ــه يهي ــاىلي فإن وبالت
ي الزمــان أو 

ي ل يمكــن احتواؤهــا �ف
يــة الــ�ت والقــوة التدم�ي

ــكان.  الم

ي يمكــن أن تكــون 
الأســلحة النوويــة ليســت الأســلحة الــ�ت

ف الأخــاق.  ف الحــرب، ناهيــك عــن قوانــ�ي مقيــدة بقوانــ�ي
ومجــرد امتــاك الأســلحة النوويــة خــرق لنســيج القانــون 

ــات.  ــادئ كل الديان الــدوىلي وتمزيــق لمب

ي قبضــة عــدد 
مهزلــة للتاريــخ أن تقــع الأســلحة النوويــة �ف

ــار  ــن 100 ملي ــرب م ــا يق ــق م ي تنف
ــ�ت ــات ال ــن الحكوم م

ــاس  ــى أس ي ع
ــ�ف ي مب

ــ�ف ــام أم ــل نظ ــن أج ــنويا م دولر س
ــى  ــة ع ــة ضخم ي بتكلف

ــأ�ت ــن ي ــذا الأم ــووي. ه ــردع الن ال
حســاب الحتياجــات الجتماعيــة والبيئيــة والأهــداف 
ــوال.  ــذه الأم ــا به ــن تحقيقه ي يمك

ــ�ت ــة ال ــة لاألفي نمائي الإ
هــذا الأمــن مخــادع. ومــن شــأن فشــله أن يجــر العالــم 
ــؤدي إىل  ــد ت ــبوقة ق ــ�ي مس ــة غ ــانية وبيئي ــة إنس إىل كارث
ــة  ــا الديني ف أن مبادئن ــ�ي ي ح

ــة. �ف ي ــارة الب�ش ــار الحض انهي
تتطلــب أمنــا ل يقــوم عــى التهديــد بتدمــ�ي المــدن 
ــا التأســيس لأمــن  ــة. وعلين ــاء وتدمــ�ي البيئ ــادة الأبري وإب
والتفاهــم  والتســامح  ام  الحــ�ت أســاس  عــى  ي 

مبــ�ف
والتفــاق والمنفعــة المتبادلــة.

يــن، عــى إزالــة  ي القــرن الواحــد والع�ش
لدينــا القــدرة �ف

ــة مــن خــال اتفــاق  ــة تدريجي ي عملي
ــة �ف الأســلحة النووي

نفــاذ. ندعــو  ي تدعمــه تدابــ�ي فعالــة للتحقــق والإ
تفــاو�ف

الســياسي  ام  ف اللــ�ت لتخصيــص  السياســية  القيــادات 
ف  والدبلوماســي�ي المهمــة،  لهــذه  الازمــة  والمــوارد 
ــان  ــع الأدي ــن جمي ف م ــ�ي ــة، والمؤمن ــن ني ــاوض بحس للتف
لتقديــم الدعــم والتشــجيع للحكومــات كي تقــوم بهــذه 
يمــان" نحــو إطــار  ي هــي بالفعــل "قفــزة الإ

الخطــوة الــ�ت
ــن  ــة ل ــد للحضــارة. والقضــاء عــى الأســلحة النووي جدي
ــذي  ــرب ال ــم المضط ــوراء، إىل ذاك العال ــا إىل ال يعيدن
ــن  ــن الأم ــد م ــم جدي ــن إىل عال ــا ولك اعه ــل اخ�ت كان قبي
ي 

المعــر�ف اكــم  ال�ت فيــه  نكــرس  ك  المشــ�ت ي 
التعــاو�ف

الحتياجــات  لمعالجــة  المــوارد  ونوظــف  يــة  للب�ش
نســانية وتعزيــز النســجام.  الإ

تتناســب  ول  للحضــارة  النوويــة  الأســلحة  تصلــح  ل 
معهــا. مارتــن لوثــر كينــغ جونيــور قــال إنــه "عندمــا 
ــا  تتفــوق قــدرة العلــم عــى قــوة النفــوس، يصــ�ي عندن
ا مضللــة". وعندمــا تبلــغ القــوة  صواريخــا موجهــة وبــ�ش
يــة اىل مســتوى تقــدم العلــم،  الروحيــة والأخاقيــة للب�ش
نســانية  ســوف ينتــ�ش الســام والحكمــة عــى الأرض ولاإ

ــاء. جمع

اح من  ن العام لالأمم المتحدة: اقرت الأم�ي
ع السالح النووي ن خمس نقاط لرن

ألقــى األمــن العــام لألمــم املتحــدة بــان يك مــون يف 24 أكتوبــر 
2008، ملناســبة يــوم األمــم املتحــدة، خطابــا رائــدا يف نيويــورك حــول 
ــه اقرتاحــا يتضمــن  ــردع النــووي." أطلــق مــن خالل ــدأ ال "عــدوى مب

ــووي.  ــزع الســالح الن ــاط لن خمــس نق

ويضــم االقــرتاح عــددا مــن املبــادرات الرئيســية التــي تحظــى بتأييــد 
ــة للقضــاء  ــدة عاملي ــوة إىل معاه ــل الدع ــدة مث ــم املتح ــام يف األم ع
عــى األســلحة النوويــة، أو مــا بــات يعــرف باتفاقيــة لألســلحة 
ــى إنشــاء مناطــق  ــل ع ــا العم ــة ومنه ــر املرحلي ــة، اىل التداب النووي
خاليــة مــن األســلحة النوويــة. ويحظــى االقــرتاح عــى تأييــد عاملــي، 
ــه  ــل في ــذي يتمث ــن ال ــل تجمــع اتحــاد الرملاني ــك مــن قب مبــا يف ذل
أكــر مــن 160 برملانــا، ومــن ضمنهــم معظــم الــدول النوويــة. وقــد 
تــم التعبــر عــن دعــم هــذا االقــرتاح ايضــا مــن خــالل إصــدار العديــد 

ــة.  ــات الوطني ــات يف الرملان ــن التوصي م

ولالطالع عى النص الكامل لالقرتاح مراجعة الرابط التايل: 

www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/sg5point.shtml

بيانات من أرفع المستويات

ــرار  ــاع الق ــن صن ــة م ــدر أربع ــام 2007، أص ــر ع ــن يناي ــع م يف الراب
ــري  ــام ب ــولتز وويلي ــورج ش ــن ج ــم كل م ــدة وه ــات املتح يف الوالي
وهــري كيســنجر، وزراء الدفــاع والخارجيــة األســبقن، وعضــو مجلس 
الشــيوخ األمــريك الســابق ســام نــان، بيانــا يف صحيفــة وول ســرتيت 
يدعــو إىل عــامل خــال مــن األســلحة النوويــة. وعــى الرغــم مــن أنهــم 
كانــوا جميعــا مــن الداعمــن يف الســابق ملبــدأ الــردع النــووي إال أنهــم 
أوضحــوا يف بيانهــم أن هــذه السياســة كانــت رضوريــة خــالل الحــرب 
فــرتة البــاردة، ولكنهــا مل تعــد ضانــة لألمــن يف عــامل متعــدد األقطــاب 
ــد  ــي تح ــك الت ــن تل ــر م ــي أك ــا ه ــبب به ــي تتس ــر الت وأن املخاط

منهــا. 

وكان هــذا البيــان مبثابــة وحــي لصنــاع القــرار رفيعــي املســتوى 
مــن الــدول املســلحة نوويــا ودول أخــرى تســتفيد مــن مبــدأ الــردع 
ــرتاليا،  ــن أس ــات م ــذه البيان ــاءت ه ــا. وج ــذو حذوه ــووي، لتح الن
ــدا،  ــج، بولن ــدا، الروي ــا، هولن ــا، إيطالي ــا، أملاني ــدا، فرنس ــكا، كن بلجي
ــل اىل  ــم التوص ــدة لتدع ــة املتح ــيا واململك ــا وروس ــة كوري جمهوري
ــل هــذا الطمــوح  ــت أن مث ــة ولتثب ــن األســلحة النووي ــامل خــال م ع
ليــس مجــرد واجــب أخالقــي، ولكــن إمكانيــة سياســية وأمنيــة ايضــا.

كامل القامئة والبيانات عى الرابط التايل: 

www.wagingpeace.org/menu/issues/ 
nuclear-weapons/govt_statements.htm
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ع السالح النووي ن  الحملة المسيحية لرن
Christian Campaign for Nuclear Disarmament 

http://ccnd.gn.apc.org

هــي قســم خــاص تابــع لحملــة نــزع الســالح النــووي، يقــدم منــرا للذيــن يــودون النضــال واملشــاركة يف 
حمــالت نــزع الســالح انطالقــا مــن اميانهــم وانســجاما مــع عقيدتهــم، مــن ضمــن النشــاطات والعمــل 

مــن أجــل الســالم. العنــوان الريــدي:
 Christian CND, Mordechai Va- nunu House, 162 Holloway Road, London, N7 8DQ;

christians@cnduk.Org :العنوان االلكرتوين

ي العالم
 مجلس برلمان الأديان �ن

Council for a Parliament of the World's Religions 
www.parliamentofreligions.org

وقــد انعقــد هــذا املجلــس للمــرة األوىل يف شــيكاغو عــام 1893، ويجمــع برملــان أديــان العــامل قيــادات 
ــترشف  ــوع وتس ــالم والتن ــش الس ــاءات تناق ــم يف لق ــامل وأتباعه ــة يف الع ــة والروحي ــات الديني املجموع

ــان. االســتدامة يف إطــار التفاهــم والتعــاون بــن األدي

ن   أمان المؤمن�ي
اكة الدينية الوطنية بشأن خطر الأسلحة النووية   الرش

 Faithful Security: The National Religious 
Partnership on the Nuclear Weapons Danger 

http://faithfulsecurity.wordpress.com

أمــان املؤمنــن هــو ائتــالف مــن مجموعــات متعــددة األديــان تلتــزم رفــع صــوت املجموعــات الدينيــة 
ــالف رشكاء مســيحين  ــة. ويضــم االئت ــات املتحــدة مــن أجــل عــامل خــال مــن األســلحة النووي يف الوالي

ومســلمن ويهــود إىل مجموعــات مــن لقــاء األديــان.

 جمعية المصالحة الدولية
International Fellowship of Reconciliation 

www.ifor.org, http://forusa.org

هــي مجموعــة دينيــة دوليــة تضــم أناســا يلتقــون عــى االحتفــال بالوحــدة األساســية لجميــع الخلــق، 
يلتقــون ايضــا عــى معارضــة الحــرب واستكشــاف قــدرة الحــب والحقيقــة عــى حــل الراعــات البرشية. 
تأسســت جمعيــة املصالحــة الدوليــة يف عــام 1914 ردا عــى فظائــع الحــرب يف أوروبــا، واتخــذت موقفــا 
ثابتــا ضــد الحــرب واإلعــداد لهــا عــى مــدى التاريــخ. وتقــوم مكاتــب الجمعيــة يف الواليــات املتحــدة 

بتنســيق الحمــالت املحليــة والدوليــة لنــزع الســالح.

يعات الوطنية  لجنة الأصدقاء للترش
Friends Committee on National Legislation 

www.fcnl.org

ــاء املعروفــة تحــت اســم )كويكــرز(  ــة لألصدق ــة الديني ــل أعضــاء الجمعي تأسســت عــام 1943 مــن قب
ــالم  ــا كالس ــا تاريخي ــي تتبناه ــا الت ــن القضاي ــع م ــدد واس ــط يف ع ــة، تنش ــر حزبي ــة غ ــي مجموع وه
واملســاواة والبســاطة والحقيقــة والعدالــة االجتاعيــة. وتعتــر املجموعــة الفريــق األكــر بــن جاعــات 

ــاع عــن الســالم املســجلة يف واشــنطن.  الضغــط الناشــطة يف مجــال الدف

ــداث  ــبوعي لألح ــدول أس ــو ج ــة، وه ــة النووي ــة الرزنام ــات الوطني ــاء للترشيع ــة األصدق ــدر لجن وتص
الرئيســية ولتطــور القوانــن املتعلقــة بنــزع الســالح النــووي يف الواليــات املتحــدة وحــول العــامل. 
david@fcnl.org :ملعلومــات حــول حظــر النــووي، االتصــال بديفيــد كالــب عــى العنــوان االلكــرتوين

www.fcnl.org/issues/nuclear :ولرنامج نزع السالح النووي راجع الرابط التايل

 11
عناوين 

للتواصل: 

منظمات 
نزع الساح 

النووي
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ي )سالم المسيح( الدولية
 باكس كريس�ت

Pax Christi International 
www.nonukes.nl/en, www.paxchristi.net

باكــس كريســتي الدوليــة هــي الشــبكة الكاثوليكيــة العامليــة للســالم التــي 
تأسســت عــام 1945 وتعمــل عــى املســاعدة يف إحــالل الســالم واحــرتام 
ــا  ــي متزقه ــامل الت ــق الع ــة يف مناط ــة واملصالح ــان والعدال ــوق اإلنس حق
ــن  ــالم ممك ــأن الس ــق ب ــان العمي ــى اإلمي ــا ع ــز عمله ــات. ويرتك الراع
ــس  ــم "باك ــم. وتض ــف والظل ــة للعن ــات املفرغ ــرس الحلق ــن ك ــه ميك وأن
ــة  ــن 50 دول ــر م ــط يف أك ــو ناش ــة عض ــن 100 منظم ــتي"أكر م كريس
ــس كريســتي  ــر باك ــدا، تدي ــامل. ويف هولن ــارات الخمــس حــول الع يف الق
ومجلــس الكنســية الهولنديــة للســالم حملــة إللغــاء النــووي: ال لالســلحة 

ــة. ويف مــا يــي روابــط للتواصــل مــع الشــبكة. النووي

 الأديان من أجل السالم
Religions for Peace 

www.religionsforpeace.org

ــات  ــي الديان ــف دويل ملمث ــر تحال ــي أك ــالم ه ــل الس ــن أج ــان م األدي
الكــرى يف العــامل الذيــن يكرســون عملهــم لتعزيــز الســالم. ومــن خــالل 
احــرتام االختالفــات الدينيــة وتكريــم إنســانيتنا املشــرتكة، تنشــط منظمــة 
ــر  ــق األك ــن األرض ويف املناط ــارة م ــالم يف كل ق ــل الس ــن أج ــان م األدي
اضطرابــا مــن العــامل، وتطلــق املشــاريع والحمــالت املشــرتكة مــن خــالل 
ــا األكــر إلحاحــا: وقــف الحــرب  ــة القضاي ــان ملواجه نســج رشاكات األدي

ــة األرض.  ــر وحاي والقضــاء عــى الفق

 مبادرة الأديان المتحدة
UNITED RELIGIONS INITIATIVE 

 www.uri.org

ــي تعمــل مــن خــالل  ــة الت ــان الشــعبية العاملي ــاء األدي هــي منظمــة لق
التنظيــم الــذايت والدوائــر التعاونيــة. تنشــط يف 86 بلــدا وتعنــى مبعالجــة 
القضايــا املحليــة والعامليــة. ويتضمــن عملهــا حملــة "أصــوات مــن أجــل 
عــامل خــال مــن األســلحة النوويــة" وهــو تحالــف دويل مــن رجــال الديــن 
والنشــطاء الشــعبين والدبلوماســين والعلــاء والباحثــن، الذيــن يعملــون 

عــى بنــاء الزخــم الشــعبي املطلــوب للقضــاء عــى األســلحة النوويــة.

 مجلس الكنائس العالمي
World Council of Churches 

www.oikoumene.org

ــدة  ــجام والوح ــر االنس ــدف تطوي ــي به ــس العامل ــس الكنائ ــس مجل تأس
ــر  ــف يف أك ــس والطوائ ــن الكنائ ــو يجمــع ب ــان املســيحية. فه ــن األدي ب
ــون أكــر مــن 500  ــع أنحــاء العــامل، ميثل ــدا وإقليــا يف جمي مــن 110 بل
مليــون مســيحي، ومبــا يف ذلــك معظــم الكنائــس األرثوذكســية يف العــامل، 
وامليثوديــة  واللوثريــة  واملعمدانيــة  االنجليكانيــة  الكنائــس  عــرشات 
والروتســتانتية، وكذلــك الكنائــس املتحــدة والعديــد مــن الكنائــس 
املســتقلة. ولــدى مجلــس الكنائــس العاملــي برنامــج خــاص بنــزع الســالح 
النــووي يعمــل عــى التعبــر عــن املخــاوف املســكونية والدعــوة اىل نــزع 
ــدويل.  ــي وال ــم الوطن ــتويات الحك ــف مس ــى مختل ــووي ع ــالح الن الس
كــا يدعــو اىل الســيطرة عــى انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل األخــرى، 
وتطبيــق املســاءلة يف مــا يتعلــق بهــذه األســلحة يف ظــل القانــون الــدويل، 

ــدات. ــا يف املعاه ــوص عليه ــات املنص ــذ االلتزام وتنفي

منظمات أخرى

لغاء  2000 الإ
Abolition 2000 

www.abolition2000.org 
www.facebook.com/Abolition2000

وتســعى هــذه الشــبكة العامليــة إلزالــة األســلحة النوويــة. وقــد أيــدت 
أكــر مــن 2000 منظمــة دعــوة الشــبكة اىل معاهــدة عامليــة للقضــاء 
عــى األســلحة النوويــة، مبــا يف ذلــك املجموعــات الدينيــة واملنظــات 
ــالم  ــل الس ــن أج ــل م ــات العم ــة ومجموع ــات العالي ــة والنقاب البيئي
ونــزع الســالح. وتنشــط حملــة "اإللغــاء 2000" يف إطــار األمــم املتحــدة 
لتعزيــز العمــل مــن أجــل التوصــل اىل معاهــدة عامليــة إللغــاء النــووي، 
مــن خــالل آليــات عــدة، منهــا مؤمتــرات معاهــدة الحــد مــن االنتشــار، 
وكذلــك يف الرملانــات واالتحــادات الرملانيــة الدوليــة ويف املجتمــع 

املــدين.

 الشباب لحظر جميع الأسلحة النووية
Ban All Nukes generation 

www.bang-europe.org

ــطن يف  ــباب الناش ــه للش ــباب وتتوج ــل الش ــا جي ــبكة يديره ــي ش ه
مجــال إلغــاء األســلحة النوويــة، وتقــدم شــبكة "بــان ج" مســاحة 
لوضــع اســرتاتيجية خاصــة بالشــباب وتنفيذهــا لتحقيــق الســالم ونــزع 
الســالح النــووي يف أوروبــا والعــامل. وهــي أيضــا منــرا مفتوحــا لألفــكار 
ــى  ــاح ع ــات واالنفت ــة واملعلوم ــارب الناجح ــة والتج ــادل املعرف ولتب
ــن 100 عضــو  ــر م ــا أك ــان ج" يف أوروب ــات. وتضــم "ب ــل املارس أفض

ــدا. ــي عــرش بل ــف املنظــات يف اثن ــن مختل م

 مكتب بازل للسالم
Basel Peace Office 

www.baselpeaceoffice.org 
www.facebook.com/BaselPeaceOffice

ــن  ــددا م ــويرسا، ع ــا يف س ــذ مقره ــي تتخ ــة الت ــذه املنظم ــع ه تجم
املبــادرات والشــبكات الدوليــة الرئيســية لبنــاء التعــاون مــن أجــل عــامل 
خــال مــن األســلحة النوويــة. ومكتــب بــازل للســالم هــو أيضــا املكتــب 
ــالح"  ــزع الس ــووي ون ــار الن ــع االنتش ــن ملن ــة "برملاني ــي ملنظم الرئي
إضافــة اىل عــدة برامــج أخــرى ومنهــا منتــدى إلغــاء النــووي ومنتــدى 
عمــل اإلطــار، تجمــع الســالم والرياضــة، تحــرك املناطــق الخاليــة مــن 
ــاب ملــرشوع عــامل خــال مــن  ــة، وبرنامــج "افتحــوا الب األســلحة النووي
ــب  ــل مكت ــز عم ــاء 2000" ويرتك ــج "اإللغ ــة" وبرنام ــلحة النووي األس
ــدة يف  ــم املتح ــع األم ــاون م ــى التع ــوي ع ــكل ق ــازل بش ــالم يف ب الس

ــورك. ــف ونيوي جني
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 معهد الأمن العالمي
Global Security Institute 

www.gsinstitute.org 
www.gsinstitute.org/bsg/index

ــل  ــن كرانســتون. ويعم ــريك آل ــة أنشــأها الســناتور األم ــة دولي منظم
معهــد األمــن العاملــي عــى جمــع رؤســاء الــدول والحكومات الســابقن 
ــن،  ــم املتحــدة والسياســين الفاعل ــع مســؤويل األم والدبلوماســين، م
عــى  والحائزيــن  الدينيــن  والزعــاء  املشــاهر  مــن  وامللتزمــن 
ــن،  ــزع الســالح والقانوني ــع خــراء ن ــا يجم ــل للســالم. ك ــزة نوب جائ
اىل املواطنــن املهتمــن باتبــاع سياســات عمليــة يف األمــن التعــاوين 
ــز بوجــه خــاص عــى إلغــاء النــووي. ويف  والقانــون الــدويل مــع الرتكي
ــن  ــة الحزب ــي "مجموع ــن العامل ــد األم ــأ معه ــدة، أنش ــات املتح الوالي
األمنيــة" املؤلفــة مــن شــخصيات مرموقــة مــن املســؤولن الســابقن يف 
كل مــن الحزبــن الجمهــوري والدميوقراطــي ممــن يتمتعــون بخــرات 
يف مجــال الدبلوماســية والقانــون واالســتخبارات والشــؤون العســكرية.

 غلوبال زيرو
Global Zero 

www.globalzero.org

ــاء  ــن القض ــر م ــة الصف ــول اىل مرحل ــب بالوص ــة تطال ــة دولي منظم
ــية  ــخصيات السياس ــن الش ــددا م ــم ع ــة، وتض ــلحة النووي ــى االس ع
والعســكرية ومــن مجتمــع األعــال وقــادة املجتمــع املــدين واألديــان 
ــي  ــوات الت ــى الخط ــام األول ع ــز يف املق ــعبية ترك ــة ش ــا حمل تدعمه
ميكــن للــدول النوويــة اتخاذهــا اآلن لتمهيــد الطريــق للقضــاء العاملــي 
عــى األســلحة النوويــة بحلــول عــام 2030. وتنتــج غلوبــال زيــرو أفــالم 
فيديــو قصــرة وملهمــة تنرشهــا عــر وســائل االعــالم االجتاعيــة. كــا 
تنظــم مجموعــة مــن النشــاطات العامليــة يف الخامــس مــن ابريــل مــن 
ــووي  ــول الن ــا ح ــس أوبام ــي للرئي ــاب التاريخ ــرى الخط ــنة، ذك كل س

ــراغ. يف ب

 المكتب الدوىلي للسالم
International Peace Bureau 

www.ipb.org/web

مكتــب الســالم الــدويل هــو شــبكة عامليــة تضــم أكــر مــن 300 منظمــة 
ــز بشــكل خــاص عــى  ــزع الســالح وترك ــن أجــل الســالم ون تعمــل م
"نــزع الســالح املســتدام مــن أجــل التنميــة املســتدامة". عــن طريــق 
خفــض التمويــل املخصــص للقطــاع العســكري، و اإلفــراج عــن كميــات 
ــا أو  ــة محلي ــح متاحــة للمشــاريع االجتاعي ــوال لتصب ــرة مــن األم كب
يف الخــارج، مــا ســيؤدي إىل تأمــن االحتياجــات اإلنســانية الحقيقيــة 

وتحقيــق التنميــة العامــة. 

وقــد حصــل املكتــب الــدويل للســالم عــى جائــزة نوبــل للســالم يف عــام 
1910، كــا حصــل عليهــا العديــد مــن قادتــه.

 الأطباء الدوليون لمنع الحرب النووية
 International Physicians for the Prevention of Nuclear

War 
www.ippnw.org

هــي شــبكة دوليــة مــن األطبــاء الذيــن يعملــون عــى منــع الحــروب 
والنزاعــات املســلحة وتحقيــق القضــاء عــى األســلحة النوويــة وانهــاء 
الطاقــة النوويــة. وتضــم الشــبكة 62 فرعــا حــول العــامل مــن املنظــات 
الطبيــة الوطنيــة التــي تتشــارك االلتــزام املشــرتك بإلغــاء األســلحة 

النوويــة ومنــع الحــرب.

ن ضد الأسلحة النووية  الرابطة الدولية للمحام�ي
 International Association

of Lawyers Against Nuclear Arms
www.ialana.net 

www.lcnp.org

ــارة عــن  ــة هــي عب ــة للمحامــن ضــد األســلحة النووي الرابطــة الدولي
شــبكة مــن املحامــن ومنظــات املحامــن التــي تقــدم املقاربــات 
ــووي.  ــالح الن ــزع الس ــق ن ــة وتحقي ــلحة النووي ــر األس ــة لحظ القانوني
وقــد لعبــت دورا فاعــال يف إصــدار قــرار املحكمــة الدوليــة ضــد 
األســلحة النوويــة ويف صياغــة االتفاقيــة النموذجيــة لألســلحة النوويــة 
ــان يك  ــدة ب ــم املتح ــام لألم ــن الع ــل األم ــن قب ــا م ــم تعميمه ــي ت الت

ــووي. ــالح الن ــزع الس ــات ن ــل ملفاوض ــون كدلي م

 رؤساء البلديات من أجل السالم
Mayors for Peace 

www.mayorsforpeace.org 
www.2020visioncampaign.org

هــي منظمــة دولييــة مشــرتكة بــن املــدن تعمــل بقيــادة ســلطة مدينــة 
ــلحة  ــى األس ــاء ع ــالم والقض ــز الس ــا لتعزي ــرس عمله ــيا وتك هروش
النوويــة. أكــر مــن 5000 مدينــة يف العــامل أيــدت بيــان الرؤيــا وخطــة 
العمــل التــي أصدرتهــا منظمــة "رؤســاء البلديــات مــن أجــل الســالم" 
ــة  ــأن اتفاقي ــاوض بش ــوة للتف ــي دع ــا 2020" وه ــوان "رؤي ــت عن تح

إلغــاء األســلحة النوويــة بحلــول عــام 2020. 

 مبادرة القوى المتوسطة
Middle Powers Initiative 
www.middlepowers.org

هــو تحالــف دويل أنشــأته مثــاين منظــات غــر حكوميــة رائــدة. 
ويهــدف اىل تشــجيع البلــدان املتوســطة القــدرة ودعمهــا للقيــام 
بــدور تعــاوين قــوي وفاعــل يف تعزيــز نــزع الســالح النــووي. وتعمــل 
مبــادرة القــوى املتوســطة عــى تنظيــم مســار املشــاورات املوازيــة بــن 
الحكومــات والرتكيــز عــى بنــاء اإلطــار الســيايس والقانــوين لعــامل خــال 

ــة. ــن األســلحة النووي م
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 منتدى إلغاء النووي
Nuclear Abolition Forum 
www.abolitionforum.org

ــزع  ــال ن ــة يف مج ــات قيادي ــاين منظ ــن مث ــرتك ب ــرشوع مش ــو م ه
الســالح. تــم إنشــاؤه بهــدف تســهيل الحــوار بــن كل مــن األكادمييــن 
والحكومــات وخــراء نــزع الســالح واملنظــات غــر الحكوميــة بشــأن 
ــة والقضــاء عليهــا  ــا الرئيســية املتعلقــة بحظــر األســلحة النووي القضاي
مــن ضمــن اتفاقيــة لألســلحة النوويــة أو حزمــة مــن االتفاقــات، ووضــع 

ــك. ــق ذل ــات لتحقي آلي

لمانيون لمنع انتشار الأسلحة النووية ونزع السالح  الرب
 Parliamentarians for Nuclear 

Non-proliferation and Disarmament 
www.pnnd.org 

www.facebook.com/pnndglobal

الرملانيــون ملنــع انتشــار األســلحة النوويــة ونــزع الســالح هــي شــبكة 
دوليــة تعمــل مــع برملانيــن ينتمــون إىل مختلــف األحــزاب حــول 
العــامل، وتتعــاون معهــم إلطــالق مبــادرات تعــزز العمــل ملنــع االنتشــار 
ــة. وتضــم الشــبكة  ــق عــامل خــال مــن األســلحة النووي ــووي وتحقي الن
ــاع القــرار، مبــن فيهــم رؤســاء  ــرة وصن ــد مــن الشــخصيات املؤث العدي
ــؤون  ــان الش ــاء لج ــة ورؤس ــابقن وزراء خارجي ــن وس ــات حالي حكوم

ــاع. ــان الدف ــة ولج ــة الرملاني الخارجي

 مجلس مستقبل العالم
World Future Council 

www.worldfuturecouncil.org 
www.worldfuturecouncil.org/peace_and_disarmament

ــا.  ــم دولي ــن الخــراء رفيعــي املســتوى واملعــرتف به ــة م هــو مجموع
ويعمــل املجلــس عــى عــرض السياســات الفاعلــة وتعزيزهــا يف مجــال 
ــان  ــق بض ــا يتعل ــا يف م ــة. وخصوص ــال القادم ــوق األجي ــة حق حاي
ــة  ــزة السياس ــس "جائ ــح املجل ــتدام. ومين ــليم ومس ــع س ــة ومجتم بيئ
ــزع  املســتقبلية" ألفضــل املارســات. ويكشــف برنامجــه املخصــص لن
الســالح عــن السياســات الحكوميــة الفاعلــة ويتبنــى فكــرة نــزع 
الســالح مــن أجــل التنميــة، كــا يقــدم معلومــات عــن عالقــة النــووي 

ــة. ــلحة النووي ــاء األس ــدى إلغ ــتضيف منت ــاخ ويس باملن



ي معبد تودايجي، نارا، اليابان. 
ي اليابان تحتفل بنجاح حملة "القوا الساح" �ف

القيادات الدينية للجنة الشباب �ف

بعــد دراســتنا لمشــاكل نــزع الســاح بلغنــا القناعــة بأنــه ل يمكــن 
ــو إىل  ــك ندع ــلحة. ولذل ــن الأس ــال تخزي ــن خ ــام م ــاء الس بن
ع الكامــل للســاح، عــى أن  ف ي اتجــاه الــ�ف

اتخــاذ خطــوات فوريــة �ف
ــة  ــة والكيميائي ــة والنووي ــار، التقليدي ــع أســلحة الدم يشــمل جمي
يولوجيــة. — إعــان كيوتــو، الجمعيــة العالميــة الأوىل  والبك�ت

ــام، 1970. ــل الس ــن أج ــان م ــة الأدي لمنظم

تمــارس كل الضغــوط  العالــم أن  ي 
الأديــان �ف قيــادات  نحــث 

الأســلحة  انتشــار  لوقــف  النوويــة  الحكومــات  عــى  الممكنــة 
الأســلحة  جميــع  مــن  بالتخلــص  والبــدء  المدمــرة  النوويــة 
الموجــودة حــ�ت التوصــل اىل تفكيــك كامــل المخــزون مــن القنابــل 
، الجمعيــة  ف هــا بشــكل آمــن. — إعــان لوفــ�ي النوويــة وتدم�ي
العالميــة الثانيــة لمنظمــة الأديــان مــن أجــل الســام، 1974

يــة عــى  ونحــن نعتقــد أن مصــدر القلــق الأســاسي لــاأرسة الب�ش
بــادة النوويــة الممكــن  الأرض اليــوم هــو الخطــر الداهــم لاإ
وقوعــه إمــا عــن قصــد أو بســبب حــادث. — إعــان برينســتون، 
ــان مــن أجــل الســام،  ــة الثالثــة لمنظمــة الأدي ــة العالمي الجمعي

1979

ــا واحــدا، نشــدد فيــه  ــا الدينيــة نطلــق صوت مــن مختلــف عقائدن
ي 

عــى أن الأســلحة النوويــة وجميــع أســلحة الدمــار الشــامل الــ�ت
ف هــي أســلحة  ف والمحاربــ�ي ف المدنيــ�ي ف بــ�ي تدمــر دون التميــ�ي
ــد  ــلحة، بقص ــذه الأس ــن ه ــة، وأن تخزي ــ�ي أخاقي ــة وغ إجرامي
اســتخدامها أو التهديــد باســتخدامها يــؤدي إىل تــآكل الأســاس 
، الجمعيــة العالميــة الرابعة  ي و�ب ي للحضــارة. — إعــان نــ�ي

الأخــا�ت
ــام، 1984 ــل الس ــن أج ــان م ــة الأدي لمنظم

نحتــاج لتطويــر ســبل بنــاء الثقــة للتمهيــد لعمليــة نــزع الســاح، وذلــك 
ــة مــن الأســلحة  مــن خــال توســيع مناطــق الســام والمناطــق الخالي
ي الفضــاء الخارجــي 

النوويــة وعــن طريــق منــع انطــاق ســباق التســلح �ف
ي وتحويــل 

والتحــول مــن القتصــاد العســكري إىل القتصــاد المــد�ف
ــو  ي نح

ــىف ــاث تف ــكري إىل أبح ــاس العس ــى الأس ــة ع ــوث القائم البح
ــة  ــة لمنظم ــة الخامس ــة العالمي ــورن، الجمعي ــان ملب ــام. — إع الس

ــن أجــل الســام، 1989 ــان م الأدي

لقــد تــم اتخــاذ الخطــوات نحــو نــزع الســاح النــووي وجعــل تجــارة 
الأســلحة أكــ�ش انتظامــا، ولكــن انتشــار الأســلحة ل يــزال مرتفعــا بشــكل 
غــ�ي مقبــول. — إعــان ريفــا ديــل غــاردا، الجمعيــة العالميــة السادســة 

لمنظمــة الأديــان مــن أجــل الســام، 1994

ــلحة  ــى أس ــاء ع ــام إىل القض ــل الس ــن أج ــان م ــة الأدي ــو منظم تدع
ــى  ــة، وع ــة والنووي ــة والكيميائي ــا البيولوجي ــا فيه ــامل بم ــار الش الدم
ي يمكــن أن تقتــل، 

مســتوى آخــر، القضــاء عــى الأســلحة التقليديــة الــ�ت
ــان ،  ــة. — إعــان عم ــات العنيف ــن ال�اع ــة م ــة بيئ ي أي

ــردا، �ف ــردا ف ف
الجمعيــة العالميــة الســابعة لمنظمــة الأديــان مــن أجــل الســام، 1999

ــات  ــن وي ــت م ي عان
ــ�ت ــة ال ــذه الأم ــان، ه ي الياب

ــون �ف ــن المجتمع نح
م بمواصلــة النضــال نحــو نــزع الســاح  ف الهجمــات النوويــة، نلــ�ت
كيوتــو،  إعــان   — الأســلحة.  انتشــار  ومكافحــة  الشــامل  النــووي 
الجمعيــة العالميــة الثامنــة لمنظمــة الأديــان مــن أجــل الســام، 2006



لنتخيــل أن الحكومــة أعلنــت أن علمائهــا قــد طــوروا 

ــم تصميمهــا خصيصــا بحيــث ل تســبب  ــة، ت ــة رهيب قنبل

طــاق. ونتيجتهــا الوحيــدة هــي  ر مــادي عــى الإ بــأي رصف

ف مــن ضمــن دائــرة ميــل واحــد  المــوت الفــوري لــكل جنــ�ي

عــون عليهــا اســم  مــن النفجــار. وقــد أطلــق المخ�ت

ــ�ي  ــال تدم ــن خ ــه م ــدون أن ــاض"، ويعتق جه ــة الإ "قنبل

جيــل كامــل لــم يولــد بعــد، يمكــن لبادنــا يمكــن أن 

ــال.  ــه للقت ــدو وإرادت ــات الع ــم معنوي تحط

ــ�ي  ــوري غ ــض ف ــرف، رف ــذ الظ ــل ه ي مث
ــن �ف ــم يك إن ل

وط وبالفــم المــاآن مــن قبــل القيــادات الدينيــة لهــذا  مــ�ش

الســاح الجديــد، لقلنــا، وعــى صــواب، إنهــم مشــعوذين 

ف أخاقيــا، لأن قنبلــة تشــن الحــرب عــى أطفــال  ومفلســ�ي

لــم يولــدوا بعــد هــي رجــس بحــق الســماء. لــذا نقــول 

ــم  ــون موجــودا، وأل يت ــل هــذا يجــب أل يك إن شــيئا مث

اســتخدامه مــن قبــل أي شــخص ول حــ�ت التهديــد بــه. 

وبالرغــم مــن ذلــك نتقبلــه وحــ�ت أننــا نتبــ�ف أحيانــا 

ــة  ــر القنبل ــى خط ــم ع ــذا القائ ــدوىلي ه ــن ال ــام الأم نظ

ــل  ــم، ب ــد وحده ــدوا بع ــم يول ــن ل ــل الذي ي ل تقت
ــ�ت ال

تقتــل أمهاتهــم، وأشــقائهم، وأجدادهــم، وكل مــن هــم 

ضمــن قطرهــا الرهيــب. ولمــاذا تبــدو الحقيقــة المتمثلــة 

ر أكــ�ب مــن "قنبلــة  بكــون الأســلحة النوويــة تتســبب بــ�ف

أذى  أقــل  مــا  نوعــا  اضيــة، تجعلهــا  جهــاض" الف�ت الإ

ــن؟ ي ــبة للكث�ي ــا بالنس أخاقي

القــس تايلــر ويــغ ستيفنســون، مؤلــف كتــاب "يســوع،   —

ــتهاكي  ــ� الس ي الع
ــيحية �ف ــة: المس ــة التجاري العام

ــا." وإنقــاذ العالــم ليــس لن



ليست هذه الشمس

الشاعر هون توهاري

 أيتها الشجرة أتركي ذراعيك للسقوط
عا، لغيمة الضوء الحارق،  ل ترفعيها ت�ف

 لغيمة الجوف الفارغ.

ك متانتها  أسمحي لذراعيك ت�ت
 تغادر ليونتها، هذا ليس مجرد فأس تك�ين،

. ف  ول لهيب نار تخنق�ي

نسغك لن يرتفع بعد اليوم ليسحب القمر...
لن يميل رأسك لحديث الريح...
أو يلتفت تحت دغدغة المطر...

ف أوراقك... يح الط�ي ب�ي لن يس�ت
 لن يتفيأ العشق تحت أغصانك

عارية تمتد ذراعيك...

ف توساتك... يائسة ت�أ

أيا شجرة اتركيها، أسقطيها ...
من الكرة المشعة ل تستجديها... 
هذا ليس رذاذ مواسم الأرض...

هذه ليست رياحها... 

الأخ�ف يتاسش من عروقك 
ل نقاء للسماء بعد رحيق سحر عطورك

وهذه ... ليست الشمس 

ي جبال دون ظال
يا شجرة �ف

ي قاع البحر والسهول البيض...
الموت �ف

ا... قد كتبت أخ�ي
نهايتك

NO ORDINARY SUN

Hone Tuwhare

Tree let your arms fall:
raise them not sharply in supplication

to the bright enhaloed cloud.
Let your arms lack toughness and
resilience for this is no mere axe

to blunt nor fire to smother.

Your sap shall not rise again
to the moon's pull.

No more incline a deferential head
to the wind's talk, or stir

to the tickle of coursing rain.

Your former shagginess shall not be
wreathed with the delightful flight

of birds nor shield
nor cool the ardor of unheeding
lovers from the monstrous sun.

Tree let your naked arms fall
nor extend vain entreaties to the radiant ball.

This is no gallant monsoon's flash,
no dashing trade wind's blast.

The fading green of your magic
emanations shall not make pure again

these polluted skies … for this
is no ordinary sun.

O tree
in the shadowless mountains

the white plains and
the drab sea floor

your end at last is written.

ي اليابــان نهايــة الحــرب العالميــة 
يطانيــة المحتلــة �ف ي إطــار قــوات الكومنولــث ال�ب

وشــيما �ف ي ه�ي
ي نيوزيلنــدا. كتــب هــذه القصيــدة بعــد رؤيــة الدمــار �ف

ف )المــاوري( �ف هــون توهــاري )1922-2008( كان شــاعرا مــن الســكان الأصليــ�ي

ي جنــوب المحيــط الهــادئ. وهــي تــدَرس حــ�ت اليــوم 
ي أدت إىل إنشــاء منطقــة خاليــة مــن الأســلحة النوويــة �ف

ي منطقــة المحيــط الهــادئ والــ�ت
الثانيــة. وشــكلت قصيدتــه هــذه واحــدة مــن شــعارات الحركــة المناهضــة للنــووي �ف

ي جــدار الصمــت" 
ة �ف ي مجموعــة "ثقــوب صغــ�ي

ي مــدارس نيوزيلنــدا باعتبارهــا الرمــز القــوي لنهايــة العالــم بفعــل الدمــار الــذري. القصيــدة متوفــرة �ف
�ف

ي السفل:
 من دار الن�ش الوارد �ف
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