لعالم خا ٍل من ّ
الطاقة ال ّنوو ّية
تصريح يوكوھاما
ٍ
انصھار نووي في محطة فوكوشيما ال ّنووية األولى لتوليد
زلزال و تسونامي ،و ما تبعه من
ما حدث في يوم  ١١آذار  ٢٠١١من
ٍ
ٍ
ّ
شعب الياباني و رفع مستوى ال ّتلوّ ث اإلشعاعي عبر الكرة األرضية .ھذه األحداث أطلقت إنذاراً
الطاقة ،قد أدّى إلى معانا ٍة شديد ٍة لل ّ
الطاقة ال ّنووية على المدى ّ
حول العالم بخصوص أخطار ّ
صحّة و البيئة و اإلقتصاد.
الطويل على ال ّ
كما حصل في كوارث جزيرة ثري مايل و تشيرنوبيل ،الحادث في فوكوشيما يذ ّكرنا مرّ ًة أخرى بأنّ ال ّتقنيّة ال ّنوويّة ال ترحم
و الحوادث مستحيلة الكبح .الوضع ليس تحت ال ّسيطرة كما تدّعي الحكومة اليابانيّة ،فالمفاعل ال ّنوويّ ال يزال غير مستقرٍّ
ف قاتلة.
و العاملون يتابعون العمل تحت ظرو ٍ
ٌ
ٌ
أحوال
طارئة محلّي ٌّة و عالميّة .عامّة ال ّناس ُتج َبر على الھرب مع أطفالھم أو العيش ضمن
حالة
ال ّتلوّ ث اإلشعاعي ينتشر .إ ّنھا
ٍ
صحّ ّي ٍة خطيرة و ال ّتع ّرض لإلشعاعات لم ّد ٍة طويلة .في محافظة فوكوشيما ت ّم العثور على دالئل لموا ّد مشعّة في حليب األ ّمھّات
و بول األطفال .الحياة مھدّدة ،بما فيھا حياة األجيال القادمة .اإلقتصاد المحلّيّ قد تدمّر.
ك ّل خطو ٍة في دورة الوقود ال ّنوويّ ساھمت في تكوين ما يسمّى " ھيباكوشا " .ھو مصطل ٌح اس ُتخدم مبدئ ّيا ً لوصف ال ّناجين من
تفجيرات ھيروشيما و ناغاساكي ،و لك ّنه اآلن يُستخدم لوصف جميع ضحايا ال ّتع ّرض لإلشعاعات .استخراج اليورانيوم ،اختبار
محطات ّ
ّ
الطاقة ال ّنوويّة ،تخزين و نقل مخلّفات نوويّة .ك ّل ھذه ساھمت في تكوين ھيباكوشا.
األسلحة ال ّنوويّة ،حوادث في
الحق في المعلومة و الس ّ
ّ
ّجالت الصّحّ يّة و المعالجة
إنّ تجربة ھؤالء الھيباكوشا حول العالم تع ّم في ال ّس ّريّة و العار و الصّمت.
و ال ّتعويض كان ح ّتى اآلن غير مالئم أو مرفوض ّ
ّ
بتعذرات "السالم الوطنيّ " أو بسبب التكلفة العالية .عدم المسؤوليّة ھذه ليست
ٌ
مشكلة جوھري ٌّة موجودةٌ في القطاع ال ّنوويّ في كل مكان نتيجة عالقات فاسدة بين الحكومات
محصورة باليابان فحسب ،بل ھي
و القطاع ال ّنووي.
فھا نحن اآلن نقف على تقاطع طريق .نملك فرصة اختيار ال ّتحرر من دورة الوقود ال ّنووي و اال ّتجاه نحو ّ
الطاقة المتجدّدة القابلة
لإلستدامة ،و الّتي ال تھدّد الصّحّ ة أو البيئة .لنا مسؤوليّة فعل ذلك من أجل أفواج المستقبل .رفض ا ّ
لطاقة ال ّنوويّة يمشي يداً بيد مع
سالم عالميّ دائم.
إلغاء األسلحة ال ّنوويّة ،و سوف يساھم في
ٍ
خال من ا ّ
لطاقة ال ّنوويّة
ال ّتضامن العالمي مع شعب فوكوشيما و حماس المشاركين ھنا في مؤتمر يوكوھاما العالمي من أجل
عالم ٍ
ٍ
ليثبت أنّ العالقات بين ال ّ
شعوب ھي الّتي ستضع األساس لمستقبلنا.
نطالب بال ّتالي:
 .1حماية حقوق من يعاني بسبب حادث مفاعل فوكوشيما ال ّنووي؛ يضمن ذلك ال ّ
حق باإلخالء ،و الرّعاية الصّحّ يّة،
ّ
الحق بنفس مستوى المعيشة الّذي تم ّتعوا به قبل أحداث  ١١آذار .٢٠١١
و ال ّتنقية ،و ال ّتعويض ،و
 .2ش ّفاف ّية و مسؤول ّية ّتا ّمتان من قِ َبل الحكومة اليابان ّية و شركة طوكيو للطاقة الكھربائية )تيبكو( ،و تأسيس ھيئة مستقلّة
ّ
لبث المعلومات لل ّ
شعب من أجل تغيير تاريخ إخفاء و نشر معلومات متناقضة للعامّة.

 .3جمع شامل و متواصل للبيانات ،و قياس مستوى اإلشعاعات في ال ّناس و ّ
الطعام و الماء و ال ّتراب و الھواء من أجل
ضروريّة لتقليل تع ّرض ال ّس ّكان لإلشعاعات .من الضّروري أن يستم ّر جمع البيانات ھذا على
اإلعالم باإلجراءات ال ّ
ّ
مدى أجيال ،و يتطلّب دعم المجتمع الدّولي و تعاون الھيئات الحكوميّة .على ال ّ
شركات التي ربحت من خالل القطاع
ال ّنووي أن تساھم بحصّتھا من ال ّنفقات.
 .4وضع خريطة طريق عالم ّية إللغاءٍ تدريجي لدورة الوقود ال ّنووي – من عمل ّيات استخراج اليورانيوم ح ّتى ال ّتخ ّلص
محطات ّ
ّ
الطاقة ال ّنوو ّية .لقد تدمّرت أسطورة السّالمة .ال ّتقنيّة ال ّنوويّة لم
من ال ّتخ ّلفات ال ّنوو ّية – و وقف تشغيل جميع
تكن أبداً آمنة ،و لم تستطع أبداً ال ّنجاة دون إعانات ماليّة حكومية ضخمةّ .
الطاقة المتجدّدة أكيدة و جاھزة لإلستخدام على
مستوى محلّيّ ال مركزيّ  .ما ينقصھا ھو سياسات ترويجيّة لدعم اإلقتصاد المحلّي ،مثل الحوافز ال ّتعريفيّة.
المحطات ال ّنوو ّية اليابان ّية ا ّلتي ت ّم إغالقھا .يمكن تغطية احتياجات اليابان ّ
ّ
للطاقة عبر تنفيذ سياسات،
 .5عدم إعادة افتتاح
ّ
ّ
ّ
و منھا قانون الحوافز التعريفيّة الذي ت ّم اعتماده ،و الفصل الھيكلي على مستوى ال ِملكيّة بين إنتاج الطاقة و نقلھا.
ّ
خاص ًة للدّول المص ّنعة في آسيا و ال ّ
شرق األوسط و إفريقيا و أوروبا.
محطات نوو ّية و ِق َطعھا،
 .6منع تصدير
ّ
مجتمع غير معتمد على ّ
الطاقة ال ّنوو ّية .نشجّ ع
السلطات المح ّل ّية و البلد ّية ا ّلتي تلعب دوراّ مھ ّما ً في تكوين
 .7دعم ّ
ٍ
ت قويّة ،و الالمركزيّة،
ال ّتضامن بين قادة البلديّات المحلّيّة و أعضاء البرلمان و المجتمع المدني لترويج مجتمعا ٍ
و أساليب تصاعديّة ،و وضع ح ٍّد للعنصريّة اإلقتصاديّة و العرقيّة و الجنسيّة.
 .8عقد مظاھرات و ندوات و أحداث إعالم ّية عبر العالم في يوم  ١١آذار  ٢٠١٢لإلحتجاج على المعاملة الّتي يشھدھا
خال من ّ
الطاقة ال ّنوويّة.
س ّكان فوكوشيما ،و للمطالبة
بعالم ٍ
ٍ
عالم
إستنادا ّ إلى المبادئ المص ّرحّة أعاله ،المشاركون في المؤتمر العالمي بدأوا مشروع "غابة ال ّنشاط المتواصل من أجل
ٍ
ّ
الطاقة ال ّنوويّة" ،الذي يتضمّن م ّ
خال من ّ
بالطرق المناسبة
خططات عمليّة لمسار العمل .ھذه اإلقتراحات العديدة س ُتقدّم
ٍ
ّ
ّ
للحكومة اليابانيّة و لحكومات بلدان أخرى و لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ) (Rio+20و غيرھا.
خال من ا ّ
شخص على
لطاقة ال ّنوويّة ،و تابعه ٣٠٠٠٠
شخص في مؤتمر يوكوھاما العالمي من أجل
شارك ١٠٠٠٠
ٍ
ٍ
عالم ٍ
ٍ
َّ
شبكة اإلنترنت .نحن المشاركون مصمّمون على المحافظة على شبك ٍة دول ّية لتأييد فوكوشيما ،و تعاون أوالئك المؤثرين
باإلشعاعات عبر الشبكة العالميّة للھيباكوشا ،و تأسيس حركة إعالن شرق آسيا ض ّد ّ
الطاقة ال ّنوويّة و شبكة لقادة و رؤساء
البلديّات المحلّيّة.

 ١٥كانون الثاني ٢٠١٢
خال من ا ّ
لطاقة ال ّنوويّة
عالم
أجل
من
العالمي
يوكوھاما
ت ّم إعالنه في مؤتمر
ٍ
ٍ
يوكوھاما ،اليابان
خال من ا ّ
ّ
لطاقة ال ّنوويّة ،و ھو مدعوم من ِق َبل
المنظمة للمؤتمر العالمي من أجل
ت ّم تحرير ھذا ال ّتصريح من ِق َبل الھيئة
عالم ٍ
ٍ
المشاركين من جميع أنحاء العالم.

