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  من المنتدى العراقي لمنظمات حقوق اإلنسان نداء

وضمان حریات  ینالمندائیالصابئة حمایة أتباع لالمطالبة ب 

  ممارسة طقوسھم في البصرة
   

وعلى  ، منذ آالف السنوات أقام أتباع المندائیة في جنوب العراق وكانوا من الشعوب التي شادت حضارة المنطقة   
، لكنّھم مازالوا یعانون من المضایقات واالعتداءات  الرغم من الھجرة القسریة مازال مئات منھم یحیون في البصرة

  . على ممتلكاتھمواالنتھاكات التي وصل بعضھا حد نبش قبورھم واالستیالء 

ممارسة طقوس التعمید على ل بناء موقع منعھم منبالمندائیة الیوم أوردت األخبار على لسان ممثلي أتباع الدیانة    
  . دفعوا فیھ عشرات مالیین الدنانیر) طابو(خلفیة منعھم من بناء ساللم حجریة في قطعة أرض ھي ملكھم 

، مع سیاج یحفظ  ال یتعدى بناء ذلك السلم على الشاطئوعلى الرغم من أّن مطلب أتباع المندائیة في البصرة    
، إال أن البلدیة والسلطات المحلیة منعتھم من إقامة ذلك على أرض ملك  خصوصیة العوائل المشاركة في الطقوس

  . لھم

ة نطلق نداءنا ھذا من أجل حمای، )  تنسیقیة الوطن والمھجر (إننا في المنتدى العراقي لمنظمات حقوق اإلنسان    
أتباع الدیانة المندائیة على وفق الحقوق الدستوریة وفي ضوء ما كفلتھ لوائح حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني 
الدولي ونصوصھ واالتفاقات الحقوقیة القاضیة باحترام إقامة الطقوس وحریة المعتقد وضمان سالمة أتباع الدیانات 

دأ بالمضایقات وال یقف عند تخوم جرائم ضد اإلنسانیة لیصل وكل حقوقھم وحریاتھم التي تتعرض لمسلسل إجرامي یب
  . إلى حدود جریمة اإلبادة الجماعیة

محو الھویة لآلثار الروحیة مطالبین ھنا بعدم إھمال تلك الوقائع ومنع تكرار ظواھر التغییرات الدیموغرافیة و   
  . المندائیةالدیانة ائدة ألتباع االستیالء على المقابر والممتلكات العوالثقافیة مثلما 

حسم القضیة االستثنائیة ألھمیة ة في البصرة والحكومة االتحادیة مؤكدین على أھمیة تفعیل أدوار الحكومة المحلی   
ً  ، الجاریة مسؤولي السلطات العلیا باتخاذ اإلجراءات العاجلة الكفیلة باستعادة الحقوق وضمان عدم  ونطالب أیضا
  . مثل ھذه اإلنتھاكاتتكرار 

،  ا نتطلع إلى نشر ثقافة التسامح والتعایش السلمي بین العراقیین كافة بدل إثارة الضغائن واالحتقانات بینھمإنن   
وأن تنطلق توكیداً لھذه السمات الوطنیة العلیا حمالت تتبنى مھام الدفاع عن حقوق أخوة الوطن من مختلف أتابع 

اواة وعدم التمییز على خلفیة االنتماء الدیني المذھبي التي الدیانات والمذاھب باالستناد إلى مبدأ المواطنة والمس
ً  ، یجري ارتكاب الجرائم في ظاللھا   . واثقین من حملة شعبیة تحقق فرص الحمایة األشمل دستوریا

المحلیة والدولیة منح االھتمام الكافي بالقضیة والمجتمع المدني نناشد بھذه المناسبة جمیع منظمات حقوق اإلنسان    
رة أو منفردة بل تقع في إطار انفالت یھدد النسیج المجتمعي العراقي الذي طالما تمسك بقیم كونھا لیست قضیة عاب

الطائفیة و الظالم للتحرر من قوىورفض قیم العنف والھمجیة ومازال الشعب الیوم یكافح  التنوع والتعددیة 
  . واإلرھاب واستعادة السلم األھلي ومسیرة البناء والتقدم

   . أھلنا المندائیین العراقیین األصائل ومع كامل حقوقھم وحریاتھم في وطنھم وفي وجودھم نجدد تضامننا التام مع   
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