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في مؤتمر نایریت بالمكسیك: مسیرة حظر األسلحة النوویة في طریقھا إلى فیینا ..

بقلم د غسان شحرور

          شھدت المكسیك خالل الفترة 13-14 شباط/فبرایر 2014 انعقاد مؤتمر

"نایریت" الدولي الذي یھدف إلى دراسة العواقب الكارثیة لالسلحة النوویة، والوسائل

المقترحة من دول العالم للقضاء علیھا، وقد جاء المؤتمر الذي حضرتھ 147 دولة

لمتابعة مؤتمر أوسلو خالل آذار/مارس 2013 لبحث آثار االسلحة النوویة الكارثیة على

اإلنسان والبیئة.

          وقد أجمعت الدول المشاركة في المؤتمر الذي غابت عنھ الوالیات المتحدة

واالتحاد الروسي والمملكة المتحدة وفرنسا والصین باإلضافة إلى اسرائیل وكوریا

الشمالیة وغیرھا على ضرورة مواصلة المفاوضات، والسعي بعزم، وبدون إبطاء من

أجل حظر استخدام األسلحة النوویة، والقضاء علیھا، بشكل تام، من خالل اعتماد صك

دولي ملزم قانونًا، ألن في التخلص منھا، یكمن األمن الحقیقي للبشریة جمعاء، في 

الحاضر والمستقبل.

          وفي ختام المؤتمر الذي شھد فعالیات متعددة للمجتمع المدني، والحركة الدولیة

للصلیب األحمر والھالل األحمر، ودعاة السلم ونزع السالح في العالم، أكد رئیس

المؤتمر عزم دول العالم إلى استكمال خطوات بناء اتفاقیة ملزمة لحظر األسلحة النوویة

ووضع برنامج زمني محدد، داعیا المجتمع الدولي أن یحقق ذلك مع حلول الذكرى
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السبعین إلطالق القنبلتبن الذریتین على ھیروشیما وناجازاكي في عام 1945.

          كما كشف وزیر خارجیة النمسا خالل المؤتمر عن دعم فیینا لھذه الخطوات

وعزمھا استضافة مؤتمر دولي للمتابعة في وقت الحق من العام الجاري للمضي قدمًا

على طریق بناء اتفاقیة دولیة تؤدي إلى حظر األسلحة النوویة في العالم.

          یتبین من ذلك أن قطار اتفاقیة حظر األسلحة النوویة الذي انطلق مع اختتام

مؤتمر أوسلو حول العواقب اإلنسانیة لألسلحة النوویة في ربیع 2013  قد اكتسب زخمُا

جدیداً مع اختتام مؤتمر بایریت في المكسیك وھو في طریقھ إلى فیینا الستكمال خطوات

وضع اتفاقیة دولیة ملزمة لحظر األسلحة النوویة.

          ورغم مشاركة العدید من الدول العربیة في المؤتمر، لم یسلط الضوء على

جھودھا الحثیثة منذ عام 1974 من أجل جعل منطقة الشرق األوسط خالیة من األسلحة

النوویة وكافة صنوف أسلحة الدمار الشامل.

          في ھذه المناسبة نجدد مطالبة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في جمیع

أنحاء العالم، وكذلك وسائل اإلعالم، المقروءة والمسموعة والمرئیة، أن تدعم ھذه

مسیرة حظر األسلحة النوویة ، وتجعلھا حدثاً یدخل التاریخ، بتمھیدھا الطریق، نحو

إرساء اتفاقیة دولیة، تعمل على حظر استخدامھا، وصناعتھا، ونقلھا، واالتجار بھا، أو

االستثمار فیھا، باإلضافة إلى تفكیك الموجود منھا، ووضع المنشآت النوویة تحت

اإلشراف الدولي الكامل من أجل سالمة وأمن ورفاه المجتمع اإلنساني.
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