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عريضة  :احفظوا الموروث العالمي لنهر دجلة في وادي الرافدين
الضعضاء المميزين في لجنة الموروث العالمي،
نخاطبكم بأسى وبقلق ضعظيم حول ما يخص موضوع التهديد القائم ضعلى المواقع الرثريففة العالميففة فففي وادي الرافففدين
تلك المنطقة التي تتميز بالموروث الثقافي والطبيعي والتي هي ضعرضة للخطر،بسبب تهديد مشروع سففد اليسففو القففائم
ضعلى نهر دجلة.
تعتبر هذه المنطقة فريدة من ضعدة نواحي  ،فهي تتميز بالتنوع الجغرافففي والمنففاخي والحيففائي .حيففث جففرى النتقففال
التاريخي من الرضعي الى الزراضعة المستقرة في هذه المنطقففة .فيهففا توجففد الل ف مففن المواقففع الرثريففة والففتي تحمففل
العشرات من الثقافات المتداخلة والتي من شانها ان توفر فرص استثنائية للحصول ضعلى المزيففد مففن المعرفففة لتاريففخ
البشرية .وفي الوقت الحالي فان سكان وادي الرافدين وخصوصا الكففراد والعففرب والرمنييففن والتركمففان هففم مففن
يحملون هذا التراث الثقافي الفريد من نوضعه في جميع انحاء العالم.
وضعلى اي حال ،فان هذا الكم الهائل من الثقافة والمرووث الطبيعي هو في خطر كبير وسببه يعود الى انشاء سد اليسو
ضعلى امتداد نهر دجلة .صمم هذا السد لحجز مسففاحة اكففثر مففن  310كففم مربففع وهففذا بففالطبع ممففا سففيؤرثر ضعلففى حففق
الوصول الى الغذاء والماء لل ف من الناس الذين يعيشون في او حول هذه المنطقة  ،فضل ضعن سففكان المنطقففة الففتي
ينحدر باتجاهها النهر .كذلك فانه يهدد ايضا النظم البيئيففة النهريففة الثمينففة والففتي تحتضففن اضعففداد مهولففة مففن النففواع
الطبيعية المعرضة للخطر ،بالضافة الى المئات من المواقع الرثرية بضمنها المدينة الرثريففة القديمففة المعروفففة باسففم
حسن كيف في تركيا بالضافة الى الهوار في وادي الرافدين في جنوب العراق.
تتميز مدينة "حسن كيف" بتاريخ ل يقل ضعن  10.000سنة  ،وهي فريدة مففن نوضعهففا مففن حيففث كونهففا مدينففة سففكنت
بشكل متواصل منذ العصر الحجري والعصور الكلسكيكية القديمة والعصور الوسطى وحتى يومنا هذا .وهو موقففع
مثالي ضعلى مستوى العالمي والذي يجمع بين كل من التراث الثقافي المتميز والطبيعة الثرة .اظهرت دراسة حديثففة ان
مدينة حسن كيف والراضي الممتدة ضعلى وادي دجلة ،تسففتوفي تسففعة مففن ضعشففر معففايير وضففعها اليونسففكو للمواقففع
الرثرية وهو مستوى لم يصله اي موقع من قبل .ضعند بناء هذا السد فانه سيتم فقدان تحفة ارثرية والى البد.
نظرا لقيمتها البارزة بوصفها أكبر الراضي الرطبة في منطقة الشرق الوسط ووظيفتها باضعتبارها موطنففا ل"ضعففرب
الهوار" مع رثقافة تزيد ضعن  5000ضعاما  ،فان أهوار بلد ما بين النهرين ادرجت ضمن القائمة المؤقتة الففتي قففدمها
العراق الى لجنة التراث العالمي في ضعام  .2003وبعد التدهور المثير الذي حدث لها وخصوصا في العقود الماضية،
فانه قد بدأ برنامج ترميمي كبير بعد ضعام  .2003لكن التقدم المحرز الن هو تحت التهديد بسبب بناء سد اليسو.
اضعضاء اللجنة الضعزاء،
نحن الموقعون ادناه  ،ندضعوكم لتقييم الرثار المترتبة ضعلى بناء سد اليسو والقائم ضعلى مناطق التراث العالمي من منطقففة
بلد ما بين النهرين ،والصرار والضغط ضعلى الدولة الطر ف ضعلى المتناع ضعن أي ضعمل مففن شففانه التعففدي ضعلففى أي
من المواقع التي تحمل القدرة والمواصفات لن تصبح ضمن مواقع التراث العالمي.
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