خبر للنشر
إطل ق حملة لحفظ الثرث العالمي لبلد ما بين النهرين المهدد من قبل
سد أليسو المقام على نهر دجلة
تم يوم  14من الشهر الجاري إطل ق عريضة في جميع أنحاء العالم موجهللة إلللى لجنللة الللتراث
العالمي لليونسكو بهدف حفظ الرث العالمي الثقافي والطللبيعي لنهللر  دجلللة فللي بل د مللا بيللن
النهرين .وعلى وجه الخصوص مدينة حسن كيف في تركيا و الوهوار في جنللوب العللرا ق" .بلللدة
حسن كيف العتيقة" تلك المدينة ذات الرث الفريد من نوعه والتي تتميز بتاريخ ما ل يقللل عللن
 10000تسنة من التستيطان المستمر ،وتقع ضمن المناطق الكر ديللة جنللوب شللر ق تركيللا .امللا
أوهوار بل د ما بين النهرين في جنوب العللرا ق ،فتعتللبر مللن أكللبر الراضللي الرطبللة فللي منطقللة
الشر ق الوتسط المزروعة من قبل المليين مللن "تسللكان اوهللوار ألعللرب” كل وهللذين المللوقعين
المهمين الن باتت مهد دة وفي خطر بسبب تشييد تسد اليسللو ووهللو احللد الكللثر تسللدو دا إثللارة
للجدل في العالم.
الى جانب الثار الوخيمة من النواحي الثقافية و البيئية ،فان وهذا السد يهد د الحق فللي الوصللول
الى المياه والطعام وحق التطوير الجتماعي القتصا دي الذاتي لمئات اللف من الناس اللللذين
يسكنون تلك المناطق في كل الدولتين .بالضافة الى وهذا فانه يمكن القول وبأخللذ العتبللار مللا
جرى على نهر الفرات ،فان تسدو د المنبع التي تقام في تركيا تسلليكون لهللا اثللار تسلللبية واضللحة
على التستقرار السياتسي في المنطقة.
وهذه الحملة اطلقت من قبل اربعة منظمات مجتمع مدني من اجزاء مختلفة مللن منللاطق وا دي
الرافدين .لقد ناضلوا لعدة تسنوات من اجل التطللور و النملو الجتملاعي اللبيئي المسللتند عللى
حفظ الموروث الثقافي والطبيعي لهذه المنطقة .ان الجزاء العليلا والسللفلى ملن بل د ملا بيلن
النهرين تعتبر نقطة النطل ق لعملية التحول إلى الزراعة المستقرة وأولى الحضارات البشللرية.
وان وهذه المنطقة تقدم فرصة اتستثنائية لكتساب المزيد مللن المعرفللة مللن تاريللخ البشللرية .ل
ينبغي لهذا التراث المهم أن يدمر بسبب مشروع اليسو والسدو د الخرى التي لها عمر من 50
الى  70عاما .وهذه السدو د وهي تعبير عن ألجهل وعن نتاج عمل غيللر تشللاركي مللع المجتمعللات
المحلية ونموذج من التنمية عفا عليه الزمن.
ان الحكومة التركية لتهتم باي حوار مللع المنللاطق المحليللة المتللاثرة للنللاس ومللع مللن يمثلهللم
وليس لديها اي نية جدية في النقاش مع المناطق المجللرى السللفلي للعللرا ق وتسللوريا .وكللذلك
الحكومة العراقية ل تبدي اي جهد لتاخذ موقف ضد وهذه السدو د المللدمرة الللتي تنبللع مللن  دول
المنبع للدولتين تركيا وايران .والنتجية واحدة ووهي ان ل "حسن كيف" ول اراضللي الوهللوار لبل د
الرافدين قد ا درجت في قائمة اليونسكو للموروث العلالمي .الحكوملة التركيلة للم ترشلح ابلدا
بلدة حسن كيف ضمن قائمة المواقللع ذات المللؤورث العللالمي متجاوهلللة جميللع نللداءات النللاس
والمنظمات الذين يطلبون ا دراج وهذا الموقع ضمن قائمة اليونسللكو للمللوروث العللالمي .أوهللوار
بل د ما بين النهرين وهي على القائمة المؤقتة التي قدمها العرا ق إلى لجنة التراث العللالمي فللي
عام  ، 2003لكن منذ ذلك الحين لم تتخذ أي خطوات أخللرى .مللن أجللل الحفللاظ علللى الللتراث
الثقافي والطبيعي الهائل من بل د ملا بيلن النهريلن ،يجللب عللى اليونسلكو أن تبلذل جهلدا علن
طريق الضغط على حكومات تركيا بالتخلي عن بناء تسللد اليسللو وعلللى تركيللا والعللرا ق ترشلليح
"حسن كيف" وأوهوار بل د ما بين النهرين لقائمة المواقع ذات الموروث العالمي.
في وهذا الطار المبا درين من وهذه العريضة يدعون الجميع في المنطقة وفللي العللالم للنضللمام
الى وهذه العريضة من أجل تذكير اليونسكو بمسؤوليتها وذلك عن طريق اتستخدام كل الوتسلائل
الممكنلللللللللللللللللللللللللللللللللة لتطلللللللللللللللللللللللللللللللللوير الضلللللللللللللللللللللللللللللللللغط.
وقد اختار المبا درين أطل ق مبا درتهم في يوم  14مارس ،ليتزامن مع اليوم الدولي للعمل مللن
أجل النهار.

انضم الى عريضتنا على الموقع ألتالي يمكنك النضمام بصفتك كفر د او كمنظمة:
http://www.change.org/petitions/unesco-world-heritage-committee-save-world-heritage-onthe-tigris-river-in-mesopotamia
للطلع على نص الرتسالة المرتسلة لليونسكو وبعدة لغات بإمكانك الضغط على اللغة المناتسبة
في ا دناه :
 ,English , Spanish, Turkishعربي

