اليماه تتعرض لهجمة
ف منطقة وادي الرافدين

العلنا النهائي لنتدى أليماه الول ف منطقة وادي الرافدين
جامعة السليممانيمة،
السليممانيمةة – كردستانا العراق  ٨-٦نيمسانا ٢٠١٩

اففرا ف اهستخدام ،تفيمف اهاواأ والأاضي الرطبة ،إزالة الغابات ،مشاأيع الةري الكثةةيمرة ،الأاضةةي
التي تعاني من سوء التصريف ،استخدام مبيمدات اففات والسمدة ،التلوث بسبب تصاأيف اليمةةاه اللوثةةة
أو غيمر العاجة ف كثيمر من الأيمانا من الصناعة وكذلك من اهستخدام النزلي ،اهنتشةةاأ الواسةةع لتشةةيميمد
السدود الكبيمرة  ،وتكراأ بناء السدود الصغيمرة على مجاأي اهنهاأ واأد بعد اهاةةر ،اهسةةتغلل التزايةةد
والفر ززين اليماه اجوفيمة ،تغيميمر وأرف مساأات اهنهاأ ومخططات نقل ميماه اهنهر عبر اهنابيمب ،تعطل
مختلف الدوأات الهيمدأولوجيمة ،بسبب التغيمر النةةااي النةةاجم عن اهسةةتمراأ بلسةةتخدام الواسةةع للوقةةود
الأفوأي ،كل ذلك الق ظروف ندأة ميماه محليمة وإقليمميمة شديدة .بالنسبة للبشر وغيمرام من الكائنةةات
اييمةةة ،فقةةد تفةةاقمت اةةذه النةةدأة بسةةبب السيماسةةات الهادفةةة إلى تسةةليمع اليمةةاه أو اسةةتخدامها هغةةراض
سيماسيمة ،اا أد من أرية ايصول للميماه كمنفعة عامة.
إذا أاذنا اذه اهعتداءات على اليماه بشكل منفصل ،كل على أدة ،فإنا كل منها سةةيمكونا مةةدعاة للقلةةق
الشديد .فيمما تشكل مجتمعتاً تهديداً للبقاء اجماعي للبشر وغيمر البشر على أد سواء.
الدفاع عن اليماه وعن أق جميمع الكائنات اييمة ف ايصول على اليماه ف منطقة وادي الرافةةدين ،أضةةحى
اليموم واجبًا أضاأياً ملحاً و أاسمًا ،فبدونا اليماه ه ككن أنا تكونا اناك أيماة.
الاء عنصر أاسم ف ثقافتنا واأثنا ومعتقداتنا .تتركز العديد من العتقدات والساطيمر والغاني والقصةةائد
والصلوات والرقصات ،على الاء .كةةانا اةةذا اةةو ايال منةةذ اسةةتقراأ البشةةر ف منطقةةة وادي الرافةةدين منةةذ
مايصل الى  13000عام مضت.
ليمس من الصادفة انا تكونا اناك داال تركيما والعراق وسوأيا وإيرانا  -الدول الأبع التي تتدفق عبراا أنهاأ
أوض وادي الرافدين  -أزمات متعددة بسبب اليماه .فخلل القةةرنا الاضةةي أو أكةةثر ،اتبعت ايكومةةات
والصةةالح التجاأيةةة وايملت العسةةكرية ،سيماسةةات مسةةيمئة تسةةببت ف تلةةوث وتةةداوأ النهةةاأ والنظم
افيكولوجيمة ف النطقة.
تهجيمر مئات افهف بالقوة من منازلهم ففساح اجال أمام السدود ومشةاأيع نقةل اليمةاه .تةداوأت البيمئةة
النهرية بشدة ،اا يهدد بقاء العديد من أنواع النباتات واييموانات ،وتعرض صحة الواطن للخطر ،وازدياد
التفاوت اهقتصادي واهجتماعي.

ه شيء من اذا مر بدونا مقاومة .ففي جميمع أنحاء منطقة وادي الرافدين ،سعى النشطاء و ايركات من
أجل العدالة البيمئيمة واهجتماعيمة ،ومنذ فترة طويلة ،إلى ااأسة أقوقهم الدسةةتوأية ف تنظيمم أملت من
أجل ايصول على ميماه نظيمفة وآمنة .وف كثيمر من اياهت ،قوبلوا باهعتقال أو السجن أو ما او أسوأ.
ملتزمونا بالعمل من أجل إيجاد ألول سلميمة ومستدامة وعادلة لكةةل اةةذه الظةةالم  ،تمةةع اليمةةوم أكةةثر من
 150ناشطًا ف مجال اليماه من النطقة ،إلى جانب نظةةراء لهم من إفريقيمةةا وآسةةيما والميمركةةت وأوأوبةةا ،ف
جامعة السليممانيمة ف إقليمم كردسةتانا العةةراق للفةةترة من  8-6أبريةةل  2019للمشةةاأكة ف منتةةدى اليمةةاه
اهول ف منطقة وادي الرافدين.
التقيمنا بروح التضامن والتعلم التبادل ،و قمنةةا بةةالتحقيمق ف السةةباب العديةةدة لنةةدأة اليمةةاه ،واستكشةةفنا
الطرق العقدة التي يتم بها التعامل مةةع الطلب على اليمةةاه من الل النظم اهقتصةةادية واهجتماعيمة .لقةةد
تعلمنا كيمف أدى البناء الكثف للسدود وغيمراا من مخططات البنيمة التحتيمة للميماه إلى ندأة اليماه.
لقد استكشفنا طرقًا بديلة فداأة اليماه لصالح اهغلبيمة وليمس القلة .لقد استمعنا الى مبةةادأات جديةةدة ،ه
سيمما ف منطقة "أوجافا" شمال شرق سوأيا التي مزقتهةةا ايرب ،لتطةةوير منةةااه تشةةاأكيمة جديةةدة فداأة
اليماه ،تشةةمل جميمةةع الواطةةن  -بغض النظةةر عن العةةرق أو اجنس أو الةةدين  -ف أسةةاليمب صةةناعة قةةراأ
بطريقة تشاأكيمة وتوافقيمة من القاعدة الى القمة.
لقد أكدنا نحن شعب منطقة وادي الرافدين والتضامن معنا من مختلف انحةةاء العةةالم  ،أنةةه على الةةرغم
من واقعنا الثقاف واهجتماعي والسيماسي والبيمئي التنوع ،فإنا كفاأنا واأد ،وقةةد عبرنةةا عن تضةةامننا مةةع
جميمع أولئك الذين يناضلونا من أجل العدالة الائيمة ف النطقة ودوليما.
وقرأنا ما يلي:
 .١ددي سيماسات اليماه الدمرة واهستغلليمة ف النطقة ،واهعتراف بالعبء ازاص الذي تتحمله النسةةاء
والهويات الارى الضطهده بسبب اذه السيماسات ،ومواجهة أسبابها الكامنة.

 .٢التحشيمد لدعم اتفاقيمات يتم التفاوض بشةةأنها ووجب القةةانونا الةةدولي اللةةزم والةةتي من شةةأنها ضةةمانا
التقاسم العادل ليماه الفرات ودجلة وا يعةةود بةةالنفع على جميمةةع أشةةكال اييمةةاة ،البشةةرية وغةةيمر البشةةرية ف
النطقة.
 .٣الوقةوف ضةد اسةتخدام اليمةاه كسةةلح للهيممنةة والعمةل لضةمانا أنا تكةونا اليمةاه أداة للتعةةاونا والسةةلم
الستدام .يجب على دول النبع ف منطقة وادي الرافةةدين ،ضةةمانا أقةةوق النةةا ف اسةةفل مجةةرى النهةةر
بتوفيمر أصص مائيمة عادلة.
 .٤دعوة إلى استئناف التدفقات الائيمة من قبل تركيما وإيرانا ،وبشكل طبيمعي إلى سوأيا والعراق.
 .٥دعوة لنع أغراق مدينة أسن كيميمف التي يعود تاأيخها إلى 12000عام ،بسبب املء ازانا سد إليمسو،
وايفاظ على التراث الطبيمعي والثقاف الفريد لاواأ وادي الرافدين العراقيمة من التداوأ.
 .٦بناء دالفات ،وطنيمة واقليمميمةةة ودوليمةةه لتطةةوير السيماسةةات والماأسةةات الةةتي من شةةأنها اضةةافة الطةةابع
الدكقراطي على إداأة اليماه.
 .٧ضمانا استخدام اليماه بطرق تعطي الولوية للحق العام للجميمع ف البقاء ،بدهً من دويلةةه همتيمةةاز لقلةةة
قليملة
 . ٨بالنظر إلى أنا الكميمة العظمى من اليماه ف النطقة تذاب إلى الري ،فإنا النقا التاليمة مهمة :بالنسبة
للمزاأع البسطاء ،تعد اليمةاه النظيمفةة اسسةاً هنشةطتهم اليموميمةة ،فليجب السةةماح باسةتخدام أي مةواد
اسمدة او مبيمدات كيمميمائيمة ف الناطق القريبة على مجاأي اهنهاأ .وبصفة عامة يجةةدأ تشةةجيمع اسةةتخدام
البذوأ احليمة ف الزأاعة ،كونا البذوأ الصناعيمة والطوأة تستهلك ميماه اكثر .وه ينبغي بناء مأوى للحيموانات
بالقرب من مجاأي اليماه أتى ه يحدث أي ضرأ جسيمم على اليماه  .ه ينبغي أنا تلوث اليماه الستخدمة ف
الزأاعة من قبل مخلفات الصناعة .ككننا انا نستخدم ميماه النهاأ للري للمناطق الزأاعيمة القريبة من اجري
الائي وهيجدأ بنا نقل اليماه الى مناطق بعيمدة عن اجرى الائي ،بدهً من ذلةةك يجب أنا تكةةونا النتجةةات
الزأوعة مناسبة لنظام الناخ ومعدهت اطول المطاأ.

 .٩تلوث نهر دجلة واطر دماأه ،يبداء من اقصى أعالي النهر ،اأد أسباب ذلك او انا اعةةالي النهةةر ليمس
عليمها أماية وصوه الى مدينة بسميمل .نحن ندعو إلى أملة دوليمة لراقبة وضع النهر من اقصى اهعةةالي
أتى اهذناب.
 .١٠تعزيز عمل أملة انقاذ نهر دجلة كشبكة يستطيمع من اللها نشةةطاء اليمةةاه ف منطقةةة وادي الرافةةدين
تبادل العلومات والتحليمل واستكشاف القواسةةم الشةةتركة واهاتلفةةات وإعةةداد بيمانةةات وتقةةاأير مشةةتركة
وتنظيمم أنشطة وأملت مشتركة ايضاً.
 .١١تطوير منتدى اليماه ف منطقة وادي الرافدين كمساأة مفتوأة للدعوة إلى طرق جديدة لصةةناعة القةةراأ
التعلق باداأة اليماه على الستويات البلدية والوطنيمةةة وافقليمميمةةة ،طةةرق ككن من اللهةةا صةةيماغة وتشةةجيمع
سيماسات ميماه عادلة بيمئيماً واجتماعيماً.
 .١٢تنفيمذ التوصيمات احددة التي قدمتها وأر العمل ف النتدى ،التي ستنشر كملحق بهذا اهعلنا.
 .١٣نعلن التزمنا بتنظيمم النتدى الثاني للميماه ف منطقة وادي الرافدين ف منطقةةة ديةةاأ بكةةر ف تركيمةةا ،ف
الستقبل القريب.
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