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  المدخل والتعرٌؾ والتكٌٌؾ القانونً لالضطهاد - 1

وجامع ، ٌؽطً كامل معلومة االضطهاد وفق رؤٌا دولٌه موحده ،  ومحدد  واؾ  بالحقٌقه ال ٌوجد تعرٌؾ
بحق الؽٌر، والعله فً ذلك   وصعوبة تحدٌد حٌثٌاته وممارساته والنتائج الناجمه عنه  لتعدد اشكاله ، وذلك 

ء ، تعدد االجتهادات ، والطروحات ، واالرا  بسبب ترجع الى اختالؾ هذا التعرٌؾ باختالؾ الدول، 
واالوضاع االجتماعٌه لشعوبها ، والنظره االنسانٌه لحقوق األفراد والجماعات ، ودرجة ثقافتها وتطور 

اال انه ٌمكن القول بان معظم الدول توصلت الى تعرٌؾ ٌصب فً قوانٌنها وؼٌرها من العوامل الذاتٌه ، 
سؤ المعامله لالنسان كفرد  مٌدان ضمان حقوق االنسان وحماٌتها إذ ٌقول ، ان االضطهاد هو ممارسة

وجماعه، عن طرٌق التمٌٌز العرقً، اوالدٌنً، اوالعقائدي، او الطائفً، او المذهبً، او االصل ، او اللون ، 
ولسعة من ٌشملهم هذا التعرٌؾ ، وخطورته ...  اوالشكل، او الجنس ،او االنتماء المناطقً ، وحتى الوظٌفً

جرٌمة تصنؾ ضمن الجرائم   ان االضطهادمفاده   وصؾ متفق علٌه،  تم التوصل الى على االنسان ، فقد 
حقوقهم   الكراهٌه والتماٌز بٌن بنً البشر وتسلب المرتكبه ضد االنسانٌه، باعتبارها جرائم تؤجج وتوطد 

المشروعه ، وتثٌراالحتقان والخصومه ، وهً مجموعة افعال واقوال كلها ٌحرمها االعالن العالمً لحقوق 
وكذلك استنادا للماده الثانٌه من معاهدة جنٌؾ لحماٌة الالجئٌن لسنة  منه 2و1ن استنادا للمادتٌن االنسا

وطبقا لنص الماده السابعه من نظام محكمة  ...  1967المعدله والبروتوكل الملحق بها لسنة  1951



ضمن اصناؾ الجرائم  من  هذا النظام هواٌضا صنؾ االضطهاد ، وجعله  ...  1998الجناٌات الدولٌه لسنة 
تعرٌفا شامال   وكما عرؾ االضطهاد .. المرتكبه ضد االنسانٌه التً ٌجرمها وٌعاقب علٌها المجتمع الدولً 

اضطهاد اٌة جماعه محدده او مجموع محدد من السكان ألسباب سٌاسٌه ، ) كاآلتً  منه ( ج )بالفقره  
 ه ، اومتعلقه بنوع الجنس ، على النحو المعرؾ فً الفقرهاوعرقٌه، اوقومٌه ، او اثنٌه ، او ثقافٌه، او دٌنٌ

بان القانون الدولً الٌجٌزها ، ،وذلك فٌما  ، او ألسباب اخرىمن المسلم بها ، ووفق المعاٌٌر العالمٌه ،  3
( ز ) واضافت الفقره   (ٌتصل باي فعل مشار الٌه فً هذه الفقره او اٌة جرٌمه تدخل فً اختصاص المحكمه 

ٌعنً االضطهاد حرمان جماعه من السكان ، اومجموع السكان ، حرمانا ) هوم االضطهاد بقولها على مف
  (بما ٌخالؾ القانون الدولً وذلك بسبب هوٌة الجماعه اوالمجموع  متعمدا وشدٌدا من الحقوق االساسٌه 

تحقق وجود دافع وتأسٌسا على الموجز اعاله ٌتضح ان جرٌمة االضطهاد تقوم على  --: خالصة القول 
هومنصوص علٌهما بقوانٌن بعض الدول خاصة التمٌٌز بٌن البشر اوال والحط من قٌمة االخر ثانٌا كما 

امرٌكا وكندا والدول االوربٌه واسترالٌا ونٌوزٌالند والٌابان وؼٌرهامن الدول، فهً تعاقب الشخص اذا 
سلوكا ٌقوم على سٌاسة التمٌٌز بٌن البشر بسبب اللون او االصل اوالمعتقد الدٌنً اومارس  ارتكب فعال 

ووفق معاٌٌر وقٌم   اوالمذهبً اواطلق عبارات تسٌئ اوتنقص من قٌمة الشخص االجتماعٌه بٌن اقرانه ،
تجسد وت .. واخالقٌات مجتمعه ، او حرمانه من حقوقه الثقافٌه اواٌة حقوق دستورٌه اوقانونٌه وضعٌه 

خطورة هذه الجرٌمه حتى تصل الى جرٌمة الجناٌه الكبرى حٌن ٌمارس الطعن بالمعتقد ، او وصم الؽٌر 
بالتكفٌر ، اواطالق الفتاوى ضد اتباع دٌانه معٌنه، اومذهب معٌن ، ضد شخص او جماعه معٌنه ، واعتبار 

  افتى بها على حد سواء وفقا للقانون هذه الجرائم من الجرائم العمدٌه ٌعاقب علٌها الفاعل ، والشرٌك ، ومن
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الشرعً ، ) جنائٌه وهً   جرٌمة  ال تقوم جرٌمة االضطهاد اال إذا توفرت اركانها الثالث التالٌه كأٌة
  (والمادي ، والمعنوي

  الركن الشرعً

الت الملحقه بها تتضمن نصوص تتعلق بجرٌمة ان القانون الدولً واالتفاقٌات والمعاهدات الدولٌه والبروتوك
لكثٌر من الدول اخذت بهذا االتجاه وقد  لٌس هذا فقط بل ، ان القوانٌن الوضعٌه المشرعه  االضطهاد ، 

تحرم االضطهاد بكل اشكاله وممارساته ، كسؤ المعامله ،وتوجٌه االهانات ،  اوردت نصوصا فً قوانٌنها 
د اوالجماعه ، والقٌام بافعال من شانها نشر البؽضاء ، والكراهٌه ، إثارة والسب ، والشتم ،وتجرٌح الفر

النعرات الطائفٌه ، والقومٌه ، والعنصرٌه من اجل تأجٌج الفرقه والتنافر بٌن البشر افرادا وجماعات بشكل 
،وعلٌه  بً وأٌة افعال او سلوك تمس المعتقد الدٌنً، او المذه . عام وبٌن ابناء الشعب الواحد بشكل خاص 

فان كل هذه االفعال وؼٌرها التً تجرمها النصوص تمثل الركن الشرعً كأساس لفرض العقوبه المناسبه 
  ..على مرتكبها وفق القانون 

  الركن المادي

ٌشمل هذا الركن جمٌع تلك االفعال التً تمارس ضد شخص معٌن من قبل الدوله او احدى مؤسساتها ، او 
ار من شانها الحط من قٌمة االنسان ، او المساس بشعوره ،او التجرٌح من شخص موظؾ اوصاحب قر

ومن المعلوم ان ... لشخصه كاساءة معاملته ، او التعبٌر عن موقؾ المعادة له ، او بث روح الكراهٌه ضده



 -حٌث جرى تعرٌؾ هذا الفعل من الناحٌه القانونٌه هو .. جمٌع هذه االفعال هً افعال تصنؾ ؼٌر انسانٌه 
كل تصرؾ جرمه القانون سواء كان هذا التصرؾ اٌجابٌا ام سلبٌا كالمتناع والترك ،كما فً حالة اهمال 
المرٌض بدون عالج اومساعده طبٌه وهنا ٌتضح جلٌا نزعة االنكار واالمتناع عنة فهً اذن ، شكل من 

ا االعالن العالمً حقه بالحٌاة التً تضمنه اشكال االضطهاد وخرق حق من حقوق االنسان وعلى رأسها 
  ..!لحقوق االنسان إضافة على ما ٌتعلق بحق العدل والتساوي مع الؽٌر دون تمٌٌز 

  الركن المعنوي

ٌراد بهذا الركن توفر القصد الجنائً اي نزعة وارادة الفاعل بارتكاب الفعل واالصرار على اٌقاع الجرٌمه 
فضال عن توفر الدوافع لهذا الفعل كما هً فً حالة اساءة المعامله .. والعالقه السببٌه بٌنهما كنتٌجه له 

بسبب اللون او الجنس او العنصر او القومٌه او الدٌن  معٌنه ،   المقصوده ضد شخص معٌن او جماعه
من الجرائم الخطٌره و ، حٌث ما من شك ان جرٌمة االضطهاد  والمعتقد او المذهب وؼٌرها كما مر بنا اعاله 

ٌّؾ قانونا  ضمن جرائم الجناٌات مثل ارتكاب المذابح وابادة الجنس البشري واالرهاب المؤدي للموت ،  تك
  .كالجنح او المخالفات   بمرتبة ادنى فتكون عندئذ  وقد ال ٌتوفر فٌها القصد الجنائً 
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كان قد جرى التشدٌد علٌها بعد صدور مٌثاق االمم المتحده بؽٌة حماٌة حقوق االنسان ان جرٌمة االضطهاد 
ومنع اي تمٌٌز بٌن البشر ، وبالرؼم من توقٌع العدٌد من االتفاقٌات الدولٌه المكرسه لضمان حقوق االنسان 

نت الحروب سببا ، ؼٌر ان هذا كله لم ٌمنع من ممارسة الدول لؤلضطهاد الدٌنً والقومً والمذهبً ، وكا
رئٌسٌا اهدرت خاللها حقوق االنسان ، وارتكبت جرائم بشعه ضد االنسانٌه ، ومورست كثٌرمن المذابح 
الجماعٌه وجرائم ابادة للجنس البشري ألسباب مختلفه وكانت الدوله فً بعضها تمارس االضطهاد ألبناء 

الحزن واآلالم والتهجٌر على نطاق واسع ، شعبها لسبب او اخر ، مما جلبت معها الكوارث وهدر الكرامات و
شمل قطاعات كبٌره من البشر معظمهم كانوا من المدنٌٌن ، مقابل هذا كله كانت هناك كثٌرمن الجهود 

تبذل من اجل وضع حد ألنتهاك تلك الحقوق ، مما دفع بالمشرعٌن العمل ألٌجاد صٌػ قانونٌه دولٌه  الدولٌه 
ه تحت خٌمة االمم المتحده ، بؽٌة بحثها وتشجٌع تلك الدول لؤلنضمام الٌها مقبوله ألحتواء الدول المنضوٌ

والتوقٌع على المعاهدات والمواثٌق الدولٌه المعنٌه بهذه الحقوق والعمل بها وتفعٌلها، عن طرٌق تشرٌعها 
قوق وتأسٌسا لهذا التوجه نجح المجتمع الدولً بتوسٌع مفهوم حماٌة ح.  بقوانٌنها الوطنٌه الوضعٌه 

 لقواعد القانون الدولً ،  كان مقتصرا على الدول وهو تطور مهم  وتطور فشمل االفراد بعد اناالنسان 
فقد عقدت من اجلها  وعلى صعٌد حماٌة حقوق المكونات والمجموعات األثنٌه والدٌنٌه والمذهبٌه الصؽٌره ، 

القومٌات واتباع الدٌانات لتحقٌق  اتفاقٌات دولٌه لحماٌة حقوقها من الضرر ، ولضمان التعاٌش بٌن كل
السالم ومنع االضطهاد او اساءة معاملتها اوممارسة الكراهٌه ضد االشخاص والمكونات االجتماعٌه 

  .الصؽٌره 
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والدٌنٌه ماعدا القومٌتٌن  ٌقصد باالقلٌات هً تلك المكونات االساسٌه للشعب العراقً القومٌه والطائفٌه
الكبٌرتٌن العربٌه والكردٌه وبضمنهم االكراد االفٌلٌه السنٌة منها والشٌعٌه ، فهناك القومٌه االشورٌه 
والسرٌانٌة والكلدانٌة واالرمنٌه وجمٌع هؤالء ٌمثلون الدٌانه المسٌحٌة ، ومن ثم ٌأتً التركمان كقومٌه 

الذٌن ٌشتركون مع الكرد بالقومٌه وبذات الوقت ٌؤلفون اقلٌة دٌنٌه سنٌة وشٌعٌه ، ومن بعدهم االٌزٌدٌن 
لهم خصوصٌتهم ، وهناك اٌضا الشعب الصابئً المندائً الذٌن ٌكونون اقلٌة دٌنٌة خاصة بهم ، كما ٌوجد 

  ..قالشبك، والكاكائٌه ، ٌؤلفان طائفتان دٌنٌتان وربما هناك بقاٌا افراد لطائفٌه الٌهودٌه ال ٌزالون بالعرا

تشترك جمٌع هذه االقلٌات وترتبط عضوٌا مع باقً االطٌاؾ تارٌخٌا واجتماعٌا وثقافٌا واقتصادٌا وحتى 
الشعب العراقً باكمله ، خاصة وانها  لٌؤلفوا نسٌج   تشترك مع بعضها بالتقالٌد واالعراؾ االجتماعٌه ،

تساوى تماما مع بعضها البعض تنحدر من جذور متشابهة وتعٌش تحت ظروؾ موضوعٌه مماثله ، وبذلك ت
والتربوي ، والثقافً ، واالقتصادي ، والوعً الفكري وتنضوي جمٌعها داخل   ، من حٌث التركٌب النفسً 

وهنا تبرز مسألة الحقوق السٌاسٌه واالقتصادٌه  .. خٌمة الهٌئه االجتماعٌه الواحده لتؤلؾ االمه العراقٌه  
وتشترك الى حد بعٌد بالتطلعات نحو   تتطابق مع بعضها البعض، واالجتماعٌه والثقافٌة واالنسانٌة و

وتختلؾ مع بعضها بخصوصٌة المعتقدات الدٌنٌه  والطموحات والمصالح المشروعتٌن ،   المستقبل السعٌد
بجملة واحده  هذه المفردات  والطقوس الدٌنٌه ، وٌمكن اختزال كل  واالحكام الشرعٌه وممارسات الشعائر 

  قانونً ٌشمل الحقوق والواجبات للجمٌع كمصطلح   مواطنههً حقوق ال

   

وعدم تكافؤالفرص  تعرضت االقلٌات الى االضطهاد والقهر واالساءه والعنؾ وفقدان العداله والمساواة 
وتهمٌش حقوقها عمدا من قبل المشرعٌن لدساتٌر الحكومات المتعاقبه منذ نشؤ الدوله العراقٌه ، ولم 

ًّ تلك الحكومات تنصفها قوانٌنها سٌاسات اقصاء االقلٌات من قبل معظم رجال الحكم   الوضعٌه ، وتبن
هذه المده حتى سقوط النظام السابق ، هذاالممارسات السلبٌه انعكست على نفوس   واصحاب القرار طٌلة

مال الخطؾ وافكار ابناء االقلٌات ، ومما زاد بالطٌن بله ، تعرضهم للقتل واالرهاب والعنؾ والتعذٌب واع
وتهجٌرهم باالكراه عن دورهم  واالستٌالء على اموالهم المنقوله وؼٌر المنقوله ،  واؼتصاب نساءهم ، 

واماكن تواجدهم ، والضؽط علٌهم ومحاربتهم فً ارزاقهم ، ومنعهم من ممارسةاالعمال التً ٌتعاطونها 
اشبه بالجحٌم ،  حٌاتهم  ضها ، واصبحت واالعتداء على معابدهم وتفجٌر بع بحجة مخالفتها احكام الشرع ، 

. ٌوما بعد ٌوم  باطراد   مما اضطرهم للتفتٌش عمن ٌنقذهم من محنتهم ، التً اخذت تتزاٌد وتتأزم وتتسارع
كون هذه الممارسات الآلنسانٌه المتنوعه التً ..ّ وقد ٌبدو للمراقب المنصؾ ان االمر اخطرمن ذلك بكثٌر 

مدروس ومبرمج لعمٌلة أخالء العراق كلٌا من األقلٌات  د هً جزء من مخطط اطلقنا علٌها وصؾ االضطها
  .اوابادتهم بالمطلق عاجال ام آجال 
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حتى هذه الساعه ،  لكً نستعرض مدى االضطهاد والؽبن الذي لحق بهذه االقلٌه العراقٌه الدٌنٌة وال تزال 
ان ال بد من مراجعه دساتٌر الدولة العراقٌه وقوانٌنها الوضعٌه منذ نشؤها للتعرؾ على درجة االهمال ك

،  والآلمباالة ، وعدم اقرار الحقوق المشروعه لهم وهضم حقوقهم   واالجحاؾ والتهمٌش ولآلمساواة



شكله القانونً ، لهضم منها والجمعٌه تلك التً تقع ضمن تعرٌفات االضطهاد ب وخرق حرٌاتهم الفردٌه  
عمدا الحقوق التً نص علٌها االعالن العالمً لحقوق االنسان ، وجاءت بها المعاهدات والمواثٌق 

منازع ، وتارٌخهم ببالد  بال  سكان العراق االصلٌٌن  والبروتوكالت الدولٌه ذات الشان ، فالمندائٌون هم 
تعدادهم ، اال انهم كانوا من االقوام المخلصٌٌن  ٌمتد سحقٌا بعمر الزمن ، وبالرؼم من قلة  الرافدٌن

وممارسات  ماضٌهم وحاضرهم بما قدمه ابناؤهم من جهد   المسالمٌن الفاعلٌن الحرفٌٌن النشطٌن ٌشهد لهم
  .!!!لبناء الدوله العراقٌه منذ نشؤها ، باالشتراك وباقً مكونات الشعب االخرى  ممٌزه
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أن العراقٌٌن سواسٌه أمام  -الحقٌقه الثابته أن دساتٌر الدوله العراقٌه المتعاقبه تنص كلها و بشكل عام 
فمثال ان الماده السادسه من القانون .هذا من حٌث ظاهر الحال ، إال انها خالؾ ذلك عند التطبٌق  -القانون 

وإن اختلفوا فً , ال فرق بٌن العراقٌٌن امام القانون : ) تنص كما ٌلً  1925االساسً الملكً الصادر سنة 
 . (واللؽه, والدٌن , القومٌه 

 
للطوائؾ المختلفه حق تأسٌس المدارس لتعلٌم افرادها بلؽاتها الخاصه ) من نفس القانون تنص  16والماده 

 (نونا واالحتفظ بها على ان ٌكون ذلك موافقا للمناهج العامه التً تعٌن قا

 
) فهً تنص ما ٌلً , منه تتعارض وفحوى هذه الماده والتً قبلها (  13) وتعلٌقً على ذلك هو ان الماده 

وٌعنً ذلك الؽاء كل حق للطوائؾ االخرى ، بل ٌفسخ جمٌع المواد ذات .( الخ... االسالم دٌن الدوله الرسمً
 ..!ظم احوالهم العالقه بشئونهم الدٌنٌه ما لم ٌصدر قانون وضعً خاص بهم ٌن

 
منه والمتعلقه بالسلطه القضائٌه ، فقد نصت على تشكٌل المحاكم الدٌنٌه  79و 78و  76و  75أما المواد 

وحجبت تماما عن الصاٌئه المندائٌٌن و كما ٌلً نصوص  فقط( المسٌحٌٌن والموسوٌٌن ) لؽٌر المسلمٌن 
 :المواد 

 
 المجالس الروحانٌه الطائفٌه -2حاكم الشرعٌه الم -1: تقسم المحاكم الدٌنٌه الى  – 75الماده 
والمجالس الروحانٌه , المجالس الروحانٌه الموسوٌه , تشمل المجالس الروحانٌه الطائفٌه  – 78الماده 

 .وتخول القضاء بقانون خاص , وتؤسس تلك المجالس , المسٌحٌه 

 
ما لم ,وتصدٌق الوصاٌا , والنفقه الزوجٌه , والتفرٌق , والصداق , فً المواد المتعلقه بالنكاح  – 79الماده 

خال االمور الداخله ضمن اختصاصات المحاكم المدنٌه فً ما ٌخص افراد , تكن مصدقة من كاتب العدل 
 .الطائفه عدا االجانب منهم 



 
وقد تجاهلهم المشرع تماما وعن قصد . ٌالحظ القارئ الكرٌم ان لٌس للصابئه المندائٌٌن أي ذكر بهذا الشأن

 ( .الدستور ) هذه الحاله بالنسبه للقانون االساسً الملكً . تصمٌم كلٌا و

 
, فهو االخر تناسى الصابئه أٌضا  1958ولالسؾ أن الدستور العراقً المؤقت الصادر بعد ثورة تموز سنة 

 .من الباب االول  4وهً الماده رقم ( االسالم دٌن الدوله ) وجاء بنفس الماده التً تقول 
المواطنون سواسٌه أمام القانون فً الحقوق والواجبات العامه و ال ٌجوز التمٌٌز بٌنهم فً  –منه  9والماده 

 .ذلك بسبب الجنس أو االصل أو اللؽه أو الدٌن أو العقٌده 

 
وٌنضم القانون أداء وظٌفتها على أن ال تكون مخله بالنظام العام و ال , حرٌة االدٌان مضمونه  – 12الماده 

 .االداب العامه منافٌه مع 

 
وأعنً بذلك أن , والمالحظ أن المشرع لم ٌتطرق الى القوانٌن الخاصه بالطوائؾ االخرى بل تركها كما هً 

ال جدٌد بالنسبه للصابئه ، ولم تشرع بحقهم القوانٌٌن الخاصه بهم ، كما نصت الماده المشار الٌها ، أما 
 .قوانٌنها المشرعة باقٌه وال حاجه لها بتشرٌع ؼٌرها المسٌحٌه والٌهودٌه فهً باالصل لدٌها ) الطوائؾ 

االسالم : تنص  3ففً الباب االول الماده , هو االخر كرر النص نفسه :  1964أما الدستور المؤقت لعام 
 .دٌن الدوله والقاعده االساسٌه لدستورها واللؽه العربٌه لؽتها الرسمٌه 

 
وله حرٌة القٌام بشعائرها على أن ال ٌخل ذلك فً النظام العام حرٌة االدٌان مضمونه وتحمً الد – 28الماده 

 . أو ٌنافً االداب, 

 
جاء هو أٌضا بنفس الصٌؽه والمفهوم بل اكثر تزمتا ورجعٌة بالنسبه  -المؤقت  1968اٌلول  21دستور 

  .لالدٌان ؼٌر المسلمه والصابئة على وجه التعٌٌن 

 
المتعاقبة كما أسلفت خالٌة تماما عن أٌة إشارة أو إقرار باالقلٌه وللتارٌخ اؤكد ثانٌة أن جمٌع الدساتٌر 

الصابئٌة المندائٌة ، وبالتالً فانها ال سند لها من القانون ، ووفق هذا المفهوم ال تسمع لها شكواها أو 
االقتصادٌه مقاضاة الؽٌر باالمور الدٌنٌة والعقٌده امام القضاء ، وال ٌتمتع أفرادها بالحقوق كاملة السٌاسٌه و

واالجتماعٌه رؼم تواجد ممثال برلمانٌا واحدا لها بالمجلس البرلمانً أالخٌر عن طرٌق ما ٌسمى نظام 
فان  ومادامت الحقوق ؼٌر منصوص علٌها قانونا ،   ، اال ان هذا ال ٌنهً المظلومٌه واالضطهاد ( الكوتا)

واصبح حالها حال االخرٌات من  بال حقوق ، ، واخته المرأة المندائٌه بشكل خاص تبقى  الفرد المندائً 
لسنة  111من قانون االحوال الشخصٌه رقم  41فمثال ان الماده . النسوة االسالمٌات عنوة وفرضا قانونٌا 

المعدل اعطت للزوج الحق بضرب زوجته من باب ما ٌسمى التادٌب ، على شرط ان الضرب ٌجب ان  1968
ص معمول به حتى االن ، وهً بحق اهانة بكرامة المرأة واذالل لها ، ال ٌكون مبرحا ، وال ٌزال هذا الن

وتأسٌسا لهذا الرأي ، فان باقً حقوق المندائٌٌن .  فالمرأة المندائٌه مشموله بهذا الحكم دون ارادتها 
ن وا. هً االخرى ؼٌر معترؾ بها ضمنا  السٌاسٌة واالقتصادٌه وحقوق االنسان المدنٌة والثقافٌه والدٌنٌه 



عملٌا أمام القضاء ، عند حصول الخصومات ما بٌن ابناء الطوائؾ  ٌلحق الفرد المندائً   االجحاؾ والحٌؾ
منها . الدٌنٌه ؼٌر االسالمٌه والصابئً كمثال وبٌن الفرد المسلم ، ولدٌنا وقائع وأحداث حٌة بهذا الشأن 

 :على سبٌل المثال 

 
وج كان أو الزوجة باشهار إسالمه عن طرٌق الترؼٌب أو فً حالة قٌام الفرد الصابئً المندائً الز· 

والترهٌب فان االوالد القاصرٌن ، أي دون الثامنة عشر من أعمارهم ، ٌصبحون تلقائٌا اسالمٌٌن ، استنادا 
ووفق هذه الحالة ، ٌكون من حق االب المسلم أخذ االطفال من الطرؾ الثانً ، . الى حكم الشرع االسالمً 

الصابئٌة الزاما وبحكم قضائً ، على أساس أن من مصلحة القاصرٌن تولً االب المسلم  التً هً االم
وهذه . حضانة و رعاٌة وتربٌة هؤالء ، وفقا لتفسٌر الشرٌعة االسالمٌة باعتبارها االفضل دٌنا لصالح الطفل 

ا على هذا الحق االب الحالة تشكل خرقا فاضحا للقانون العراقً نفسه الذي ٌنص أن الحضانة لالم ال ٌنازعه
وعدم مراعاة حقوق . وكذلك ٌشكل خرقا لحقوق االطفال القاصرٌن ورعاٌة الطفوله . او ؼٌره من االقرباء 

مما ٌؤثر سلبا على حالة االم المندائٌه واالطفال النفسٌة وهدرا للحقوق االنسانٌة بابعادهم . االسرة واالمومة 
ً نصت علٌها القوانٌٌن الدولٌة وحقوق االنسان ، تكون قد إعتدي عن امهاتهم عنوة ، وإن هذه الحقوق الت

 ..علٌها عمدا من قبل الدولة أوال ، ومن قبل الجهة القضائٌة ثانٌا 

 
 الزوجه او الزوج فً والمؤلم فً هذا كله أن الدولة تكون هً الخصم فً الدعوى ، وهً بذلك تنازع الفرد 

ره وأحاسٌسه النفسٌة ، ألن مسألة الدٌن كما هو معلوم متعلق وقناعته وشعو حقوقه الذاتٌة المحضة ، 
أصال بضمٌر وقناعة الفرد وإختٌاره ، ولٌس عن طرٌق االكراه والفرض ، كما أنها ال تأخذ بنظر االعتبار 

وأن هذا االجراء ٌعتبرمعٌبا فً . قبل قوانٌن دولته العراقٌة  حقوقه ، التً ضمنها له قانون الدولً العام 
ومن المؤسؾ حقا ان محكمة الموضوع تعود الى . ضاء العراقً وال مثٌل له فً بلدان العالم المتحضر الق

ٌُفها للدعوى ، وهو ما ٌسمى ببٌان المحاكم كما بٌنته  1917لسنة  12رقم   نصوص قانون قدٌم جدا فً تكٌ
 . اعاله 

تشرٌع قوانٌن وضعٌه ، والتً ٌفترض بها االن وبعد زوال الحكم التعسفً الجائر ، والعراق فً مرحلة بناء و
به االعالن العالمً لحقوق االنسان، وتعترؾ بالتعدٌدة الدٌنٌة  اتى  ان تستند على المبادئ الدٌموقراطٌة وما 

، وان تضمن حقوق كافة أطٌاؾ الشعب ، وتؤمن للجمٌع الحرٌة ، والعدل ، والمساواة ،  وحرٌة المعتقد 
فرص للجمٌع دون تفرٌق او تمٌٌز ، بسبب العنصر ،او القومٌه ، او اللون ، او وحرٌة الرأي ، وتكافؤ ال

حٌث أصبح أمر إعطاء الطوائؾ الدٌنٌة المختلفة والصابئة احدها حقوقها .. الجنس ، او االنتماء وؼٌرها 
الشأن ،  المشروعة ، من المهام الملحة الملقاة على عاتق الدوله والبرلمان العراقً واصحاب القرار وذوي

وأن ٌلتفتوا الى مطالٌب هذه الطائفة المشروعه ، التً تنسجم مع االعراؾ ، واالخالق ، وحقوق المواطنة و 
  ال تتعارض وقوانٌن الدولة الوضعٌة وحقوق والقوانٌن الدولٌه

الساري المفعول اورد اسم الصابئه المندائٌٌن عند تعدد مكونات  2005صحٌح ان دستور العراقً لسنة 
    --:التالٌه  الطٌؾ العراقً كما هو وارد نصا من خالل الصٌػ 

  ففً الماده الثانٌه من الدستور

  التشرٌع  اساس  مصدر  وهو  الدوله الرسمً  االسالم دٌن –  اوال 

    احكام الدٌن  ثوابت  مع  قانون ٌتعارض  الٌجوز سن - آ       



  الدٌمقراطٌه  مبادئمع   ٌتعارض  قانون  ٌجوز سن  ال –ب      

  هذا الدساتور  فً  الورده  مع الحقوق والحرٌات االساسٌه  ٌجوز سن قانون ٌعارض  ال –ج      

  وٌضمن كامل  كما العراقً  الشعب  االسالمٌه لؽالبٌة  الهوٌه الدستور الحفاظ على   ٌضمن هذا –ثانٌا 
  واالٌزٌدٌن والصابئه كالمسٌحٌن   الدٌنٌه  العقٌده والممارسه  حرٌة  فً  االفراد  لجمٌع  الحقوق الدٌنٌه

  .المندائٌٌن 

  التعلٌق

ٌالحظ ان الدستور اعطى صفة للدوله وجعلها دولة اسالمٌه علما ان الدوله ال ٌمكن ان تدٌن بدٌن معٌن  - 1
  آلنها وببساطه شخصٌة معنوٌه

 واسس لها رسمٌا اقر الدستور العراقً الطائفٌه  – 2

شمل بمواده اعاله االثنٌات واالدٌان االخرى وجعلها بالمرتبه الثانٌة وربط امورها واحوالها الشخصٌه  – 3
  باحكام الدٌن االسالمً وتبعا لثوابت الدٌن المختلفه وتحت نٌر االجتهادات المذهبٌه المختلفه

االخرٌن عن طرٌق عرقلة ورفض تشرٌع القوانٌن اعطى اسبٌقه آلحكامه الدٌنٌه وجعلها تتحكم بمصائر  – 4
  االسالمٌه  الخاصه بالمكونات العراقٌه االخرى بحجة مخالفتها للثوابت

فقرات الماده الثانٌه اعاله تتناقض كلٌا والفقره ج من نفس الماده وال ٌمكن باٌة حال من االحوال الجمع  – 5
  راقً كما جاء بالفقره آنفة الذكربٌنهما حٌث الحقوق والحرٌات االساسٌه للفرد الع

وهكذا كانت الطائفه المندائٌه ككل تقع بالمرتبه االدنى من اصحاب الحقوق وقد شرعها الدستور وٌبقى الفرد 
المندائً واالقلٌه المندائٌه باكملها وخاصة المرأة المندائٌه ، هً الخاسر والمهضوم قانونٌا وانسانٌا 

  قائم والقوانٌن الوضعٌه السائدهواجتماعٌا تحت ظل الدستور ال

   

  مسؤولٌة سلطة االحتالل عن تامٌن الحماٌه لالقلٌات - 7

نعود  .. بعد ان قدمنا عرضا موجزا للحالة المزرٌة التً تعٌشها االقلٌات واالقلٌة الصابئٌه المندائبه مثاال لها 
افرازات   باطراد وتسارع نتٌجة للحدٌث عن التطورات السلبٌه والمعاناة التً تجددت وتزاٌدت شدتها

ظاهرة ممٌته وخطٌرة للؽاٌه بالنسبة لتقرٌر  والتً اضحت   2003/  3/  9االحتالل االمرٌكً للعراق فً 
مصٌر األقلٌات ، تجسدت بارتكاب الجرائم الجنائٌه التً تصل الى حد التطهٌر العرقً والدٌنً واالباده 

 -حقوق االنسان العراقٌه السٌده وجدان مٌخائٌل فً حٌث الجماعٌه وخٌر شاهد ما صرحت به وزٌرة 
ان االنتهاكات التً تتعرض لها االقلٌات الدٌنٌه ، ) حٌن تدلً بشهادتها مباشرة وتقول  -للسومرٌه نٌوز

ومؤكدة فً الوقت  ترتبط باهداؾ سٌاسٌه بحته تهدؾ الى اخالء العراق من االقلٌات المهمه فً العراق ،  
  (الخ .ندات داخلٌه وخارجٌه تهدؾ الى تفكٌك المجتمع العراقً وانهاء الوجود لالقلٌات كافة نفسه وجود اج



  322    اما عن الجانب االمرٌكً والمؤسسات الدولٌه المعنٌه بهذا الشأن ، نعرض القرار االمرٌكً رقم
س الشٌوخ ان مجل)  نصا  حٌث ٌفٌد    2010/ الصادرعن مجلس الشٌوخ االمرٌكً فً شهر آب   

تجاه ما تعرضت له العدٌد من اطٌاؾ الشعب العراقً من مضاٌقات واعمال عنؾ   االمرٌكً ٌعبر عن قلقه
من  ( حكومة وشعبا )والعرقٌه وهو ٌناشد االداره االمرٌكٌه لتقدٌم العون للعراق   تستهدؾ االقلٌات الدٌنٌه
 (اجل حماٌة تلك االقلٌات

 
تطرقت  21/12/2006جنة العالقات الدولٌة فً الكونكرس االمرٌكً ٌوم اعدته الى ل وفً تقرٌر كان قد 

التً تمثل دائرتها احدى أقوى المؤسسات السٌاسٌة االمرٌكٌة التً تتحكم بمصائر ( نٌنا شً ) السٌدة 
الشعوب واالقلٌات الضعٌفة ، من خالل تاثٌرها على أصحاب القرار فً الكونكرس االمرٌكً ، الذي ٌتولى 

  رسم سٌاسة ادارة الحكومة االمرٌكٌة فً العالم ، تطرقت الى الوضع المتأزم الذي ٌعانٌه المسٌحٌونبدوره 
، حٌث  واالٌزٌدٌون والصابئة المندائٌون والشبك والكاكائٌون والتركمان ( الكلدوآشورٌون السرٌان )  

ض عنها هروبهم الى وجدت هذه االقلٌات فجأة نفسها وال سٌما المسٌحٌٌن فً وضع حرج وخطٌر تمخ
والدٌنٌة التً عاشت فً هذه   الخارج، وهذا ٌعنً نهاٌة الوجود المسٌحً والتارٌخً لهذه االقلٌات العرقٌة

 .المنطقة الالؾ السنٌن 

 
واكدت على ضرورة شمول هذه االقلٌات بالمساعدات االمرٌكٌة لؽرض االعمار ، وانشاء قوة أمنٌة من 

ذه االقلٌات لؽرض حماٌتهم من االعتداءات التً تطالهم من قبل الفئات االسالمٌة الشرطة المحلٌة من أبناء ه
المتطرفة واالرهابٌة التً تمر عادة بدون عقاب مما ٌشجع هذه الفئات على المضً واالستمرار فً نهجهم 

ٌتامى واالرامل العدوانً فً اٌذاء هذه االقلٌات العراقٌة المسالمة ، دعت اٌضاً الى توطٌن االكثر ضرراً كال
والمشوهٌن فً الوالٌات المتحدة وتوفٌر المبالػ الالزمة للمفوضٌة العلٌا لشؤون الالجئٌن التابعة لالمم 

 المتحدة لمواكبة هؤالء الناس وقبول اعداد اكبر منهم ، 

 
 2006ول كانون اال 21وفً تصرٌح لها امام لجنة العالقات الدولٌه والحملة العالمٌه لحقوق االنسان بتارٌخ 

مدٌرة االداره لحرٌة االدٌان فً ( نٌنا شً ) بالعراق تقول السٌده   عام اشتداد االعتداءآت واألضطهاد
 --: ما ٌلً  تقرٌرها المسهب الشامل نستل منه 

 
لقد تّم تحمٌل مسؤولٌة حقوق االنسان على عاتق الحكومات فً العالم ومن ضمنها حكومتنا ، لدعم وزرع 

المالٌٌن من المضطهدٌن فً هذا العالم ، شهادتنا الٌوم تدخل ضمن هذا االطار ؼٌر مستثناة االمل فً قلوب 
 .من ذلك 

 
، هناك دولة اخرى حٌث ٌتعرض ... ودول عدٌدة اخرى ........... هناك اضطهاد دٌنً فضٌع ٌحدث فً 

ذا الٌوم ، هذا البلد ؼٌر اصحاب الدٌانات ؼٌر المسلمة فٌها الى اقسى انواع االضطهاد الدموي فً العالم ه
مذكور فً هذا التصنٌؾ ، اعنً به العراق ، سٌكون تركٌزي منصباً على هذا البلد الذي ٌعانً فٌه اقلٌاته 

 .ومجامٌعه الصؽٌرة األمرٌن 



 
المسٌحٌون ، االٌزٌدٌون ، المندائٌون ، البهائٌون ، ) علٌنا النظر الى المكونات الدٌنٌة الصؽٌرة فً العراق 

كما فعلنا سابقاً مع ٌهود االتحاد السوفٌٌتً ، االضطهاد الذي ٌجابه هذه الفئات ٌفوق ( كائٌون والٌهود الكا
المشهد المرعب الذي ٌؽطً العراق برمته ، االحصاءات االخٌرة تؤكد على ان نصؾ اعضاء هذه الفئات قد 

، الى اجزاء اخرى من البلد او الى اجبرت على مؽادرة محالت سكنها وعملها فً السنتٌن او الثالث الماضٌة 
وجودها االن بداخل العراق مهدد بتنظٌؾ عرقً ودٌنً وثقافً ، تقرٌر وزارة الخارجٌة لشؤون . الخارج 

حرٌة االدٌان ٌصؾ حالة الفئات ؼٌر المسلمة ، عدٌمة الحماٌة وتحت مطرقة الزمر االرهابٌة والفئات 
ملٌشٌات الشٌعٌة والكردٌة ، والعصابات االجرامٌة التً تفترس هذه االخرى ، كالقاعدة ومتمردي السّنة ، وال

محتل او مستأجر " الفئات الدٌنٌة الصؽٌرة ، حالتهم فرٌدة ، فدٌاناتهم وثقافاتهم تظهرهم بان الفرد منهم 
ٌة فً نظر المتطرفٌن االسالمٌٌن ، وبسبب عدم امتالكهم ملٌشٌات او نظام عشائر او تأٌٌد قوى خارج" كافر 

كبقٌة المجامٌع الكبٌرة ، تراهم ضعفاء فً مواجهة االذى والخطورات التً برزت بعد االحتالل ، والنهم ال 
ٌدٌرون اي منطقة خاصة بهم ، نراهم تحت رحمة هذه المجامٌع التً تروم االستحواذ على ممتلكاتهم 

فً مأزقهم هذا ، ٌلزمها خطوات  على الوالٌات المتحدة مسؤولٌة اخالقٌة كبٌرة للنظر. واعمالهم وقراهم 
، معظم هذه الفئات الصؽٌرة ال ترؼب فً ترك العراق ، علٌنا اتخاذ خطوات عاجلة لزٌادة أمنهم داخل  خاصة 

العراق ، والمساعدة فً عودة الذٌن هاجروا الى دول الجوار ، آخذٌن بنظر االعتبار االكثر ٌأسا وضرراً 
 .هنا   رهم أقارب مقٌمٌنوتوطٌنهم هنا فً امٌركا ،حٌث الكث

 
وألن حالتهم لم تأخذ نصٌبها من سٌاسة الوالٌات المتحدة ال بل أن مأساتهم تّم تجاهلها والتعتٌم علٌها من 
قبل تقرٌر مجموعة الدراسات العراقٌة ، وحقٌقة عدم توفٌر الحماٌة لهم تؤدي بهم الى االعتداء والقتل ، 

احداً ، نضٌؾ مقارنة عكسٌة للعالقات بٌن ما ٌعانونه وبٌن ال مباالة علماً بانهم ال ٌضطهدون او ٌقتلون 
 .المجتمع الدولً بحالهم 

 
ملٌوناً عند سقوط  26ٌقدر عدد نفوس المجامٌع الدٌنٌة الصؽٌرة فً العراق بملٌون ضمن العراق البالػ 

لٌكً ، االشورٌون ، الكلدان ، وتتبع الطقس الشرقً الكاثو) المسٌحٌون ...   نظام صدام حسٌن ، وهم
ضمنهم كنٌسة المشرق ، السرٌان وهم ارثوذكس وكاثولٌك شرقٌون ، واالرمن بشقٌهم الكاثولٌكً 

، ( واالرثوذكسً ، والبروتستانت ، االنجلٌكانً ، برسبتاري ، المعمذائٌون ، واالنجٌلٌون وؼٌرهم 
) ، البهائٌون ، الكاكائٌون ( ٌة قدٌمة دٌانة مالئك) ، االٌزٌدٌون (تابعً ٌوحنا المعمذان ) المندائٌون 

  والٌهود ، المجموعة االكبر هً المسٌحٌة تلٌها االٌزٌدٌة حوالى( مجموعات توفٌقٌة حول كركوك 
واصؽرها هً الجالٌة الٌهودٌة التً لم تتعّد  10,000-6,000والمندائٌٌن حوالً  500,000 – 70,000

والضربات المتالحقة ، تفر هذه المجامٌع وبصورة جماعٌة  تحت تهدٌد العنؾ  . 2003المئة شخصاً عام 
من نفوس العراق ، اال انها حسب احصاءات منظمة شؤون % 4-3من دٌارها ، بالرؼم من أنها تشكل 
من مجموع الالجئٌن العراقٌٌن ، هذا الهروب ؼٌر المتناسب %  40الالجئٌن التابعة لالمم المتحدة تشكل 

 عاملة التً ال تحتمل والتً ٌعانون منها ، ٌؤٌد وٌدعم الظروؾ والم

 
النساء المسٌحٌات والمندائٌات واخرٌات ، اجبرن على ارتداء الزي االسالمً ، بعضهن تّم قتلهن او 

 تشوٌههن ، 



 
 

هناك امثلة اخرى ، معززة بعملٌات قتل ، هناك تقارٌر لعملٌات خطؾ ألطفاٍل مسٌحٌٌن تّم جذعهم وبتر    
، اعداد اخرى من هذه الحوادث فان هذه الرسالة   تمكن اهالٌهم من دفع مبالػ كفدٌة  أعضائهم بسبب عدم

، تفضح بالتفصٌل حوادث الخطؾ والقتل التً تعرض لها المندائٌون بسبب دٌانتهم فً العام الماضً ، حٌث  
لة بان الدٌن اجرٌت عملٌات ختن لقسم من المخطوفٌن قبل اطالق سراحهم بعد دفع الفدٌة ، هذا ٌعزز مقو

 2من ضمن الحوادث ، هو مقتل رجل الدٌن السٌد طالب سلمان عرابً ٌوم . لعب دوراً فً هذه الجرائم 
، هذا الشماس الذي ٌقوم بخدمة ومساعدة قداسة الكنزا رابا ستار جبار حلو الزهرونً  2006كانون االول 

عّرؾ علٌه بسبب الرستة البٌضاء التً ٌلبسها ، رئٌس الطائفة المندائٌة فً العالم ، لقد كان من السهل الت
رجال الدٌن المندائٌٌن ، تّم دفنه سراً من قبل عائلته دون مراسٌم دٌنٌة بسبب تهدٌدات المتطرفٌن بتفجٌر 

  .دارهم ان خالفوا ذلك 

 
لؤلذى تحتاج الوالٌات المتحدة أتخاذ خطوات حازمة لمساعدة المجامٌع الدٌنٌة الحساسة والصؽٌرة المعرضة 

، للوالٌات المتحدة التزام نحو هذه الشعوب بسبب دٌانتهم ؼٌر المسلمة التً اصبحت سبباً الرتباطهم مع 
االحتالل االمرٌكً ، وجعلت منهم هدفاً لدى عقول المتطرفٌن المسلمٌن الذٌن ٌربطونهم مع االحتالل 

ات ، التماسك االجتماعً والمسؤولٌة االمرٌكً ، باالضافة الى انهم تركوا وحدهم دون حماٌة وبدون ملٌشٌ
الحكومٌة ، لهذا من الضروري مساعدة هؤالء الناس ، التً حافظت وصانت وجودها فً العراق آلالؾ 
السنٌن ، العٌش داخل العراق واتخاذ الخطوات العادة اسكان المتضررٌن والٌائسٌن الى خارج العراق ، كل 

 :رعة فً االنجاز وهً كما ٌلً هذه الخطوات ٌجب ان تأخذ فً الحسبان الس

 
 
تعٌٌن منسق مساعد خاص للعراق ، كما اوصى بذلك تقرٌر مجموعة دراسات العراق ، هذا الموقع قد    •

ٌبرهن اهمٌته فً الحفاظ وتعزٌز مستقبل المسٌحٌٌن واالقلٌات الصؽٌرة خاصة المتواجدة فً شمال العراق 
 .وتلك التً هّمشت حالٌاً 

 
طارئة لؤلشخاص الذٌن ٌتم احاللهم داخلٌاً فً العراق والتأكٌد بان هذه المعونات تصل الى  توفٌر معونة   •

 .المعوزٌن المسٌحٌٌن وؼٌرهم من االقلٌات الصؽٌرة التً تتكدس وتتجمع فً المناطق الشمالٌة فً العراق 
للمسٌحٌٌن واالٌزٌدٌٌن التأكٌد بان المساعدات االمرٌكٌة لالعمار تصل وتوزع بصورة عادلة ومتساوٌة    •

والمندائٌٌن واالقلٌات الصؽٌرة االخرى ، ومن ضمنهم الشبك والتركمان ، خاصة فً مناطق االكراد الشمالٌة 
، حٌث ٌهرب العدٌد منهم الٌها والتً للوالٌات المتحدة تأثٌر علٌها ، ٌجب التشاور مع قٌادًٌ هذه االقلٌات 

ٌن منهم ، حول سبل اعادة االعمار وأولوٌاته لقراهم ومناطق سكنهم الصؽٌرة الشرعٌٌن والمستقلٌن والمحلٌ
، ٌجب عدم السماح للمسؤولٌن االكراد باستعمال واستخدام معونات الوالٌات المتحدة لسٌاسات التنظٌؾ 

 . العرقً فً شمال العراق 

 
هل نٌنوى ، بالتوافق دعم انشاء قوة امنٌة من الشرطة من أبناء االقلٌات من المسٌحٌٌن وؼٌرهم فً س   •

 .مع قرار مجلس النواب العراقً كما هو منجز فً مناطق العراق االخرى 



 
أستعمال الدبلوماسٌة بصورة أكثر فعالٌة مع القادة العراقٌٌن ، وباالخص االكراد منهم ، واالصرار على    •

 .توفٌر الحماٌة والتعامل بالمساواة مع االقلٌات الدٌنٌة الصؽٌرة 

 
ن المسٌحٌٌن واالقلٌات الصؽٌرة االخرى الذٌن ٌعانون بٌأس ، فً الوالٌات المتحدة ، وتشمل توطٌ   •

الٌتامى واالرامل والمشوهٌن بسبب العنؾ واالرهاب ، هناك آالؾ من هؤالء الالجئٌن الذٌن ٌرومون 
 االنضمام الى اقاربهم فً الوالٌات المتحدة

  
مجموعة ال تعانً او تقاسً فً العراق ، لكن االقلٌات  هناك خطوات اخرى ٌمكن اتخاذها ، لٌس هناك

الصؽٌرة ؼٌر المحصنة للدفاع عن نفسها والحساسة جداً ، باالضافة الى اتهامهم بالتعاون مع المحتل 
االمرٌكً من قبل المتطرفٌن ، بحاجة الى رعاٌة سرٌعة ، هؤالء المسٌحٌون الكلدوآشورٌون واالٌزٌدٌون 

بحاجة الى مساعدتنا للعٌش واالستمرار والخروج من هذا التمٌٌز واالضطهاد الدٌنً والمندائٌون وآخرٌن 
الكبٌر ، تماماً كما حصل مع ٌهود االتحاد السوفٌتً باالمس القرٌب ، تقرٌر حرٌة االدٌان لوزارة الخارجٌة 

  .لى مستوى الحدث ٌصؾ الكثٌر من معاناتهم ، لكن سٌاسة الوالٌات المتحدة فً تقدٌرهم منقوصة ال ترتقً ا

  .، هنا أختم شهادتً 

  نٌنا شً

   

  الخاتمه والمقترحات - 8

   

مؤلؾ من اطٌاؾ متعدده ،   مما سبق ٌمكن ان نخرج بخالصة مفٌده وهً ، ان الشعب العراقً بطبٌعته
اوٌه تشترك مع بعضها بروابط تارٌخٌه وعادات وتقالٌد اجتماعٌه من المفترض ٌتمتع ابناؤها بحقوق متس 

التً ٌضمنها لهم دستور البالد وقوانٌنه الوضعٌه ، وال ٌمكن ان ٌتحقق هذا االمر اال  وفق مبدأ حق المواطنه
بنظام دٌموقراطً علمانً ٌفصل الدٌن عن الحكم ، وتسود فٌه مبادئ حقوق االنسان الذي نص علٌها 

ا واكد علٌها القانون الدولً العام وجمٌع تلك التً اقره هذه الحقوق ،هً .. االعالن العالمً لحقوق االنسان 
المعاهدات والمواثٌق والبرتوكالت المتعلقه بهذا الشأن ، اال ان ابناء االقلٌات كثٌرا ما ٌهِضمت حقوقهم 

بفعل االحتالل   خاصة بعد التؽٌٌر الذي حدث  ..!للتهمٌش واالعتداء والعنؾ واالضطهاد   وتعرضوا 
ونزوع   وظهور حالة من االنفالت االمنً ،  من افرازاته اثارة الفوضى واالجرام كان االمرٌكً للبالد ، حٌث 

بعض الملٌشٌات المنسوبه الى الجهات الحزبٌه او الدٌنٌه وعلى رأسها الجهات السلفٌه و تنظٌم القاعده الى 
والدٌنً ،  افراغ العراق من مواطنٌه عنوة وعمدا عن طرٌق ممارسة االباده الجماعٌه والتطهٌر العرقً

وبنطاق واسع شمل كل االقلٌات المستضعفه التً ال تؤمن بالعنؾ ، ولٌست لدٌها ملٌشٌات مسلحه ، وتحرم 
وما تعرض له من محن وازمات وبات االنسان منه  مثال الشعب الصابئً المندائً   واحسن حمل السالح ، 

هول ، وهذا ما حصل فعال ، وقد تشظت االسره واما النزوح الى المج ال مفر له فاما مواجهة الموت المحتم ، 
  .كٌانها، وتفرق شمل ابناءها فً كل مكان من العالم  وتفتت   الواحده



  الحكومه تأزمت احوال ابناءها وزادت معاناتهم جراء االحتالل ، وعلٌه فان   االقلٌات عامة وحٌث ان 
او ساهمت بالعملٌه علٌها تقع المسؤولٌه االمرٌكٌه والمجتمع الدولً وخاصة تلك الدول التً اشتركت 

مما ٌجعها ملزمة اي قوى . من مصائب ووٌالت   لما حل لجمٌع االقلٌات العراقٌه  القانونٌه واالخالقٌه
تبعا لقانون الدولً العام ولتعهداتها امام هٌئة االمم المتحده والعالم اجمع بوجوب تامٌن الحماٌه  االحتالل 

تنفٌذا للمعاهدات المواثٌق والقرارات الصادره بهذا الشان بصفتها دول محتله  ذلك ، و آلبناء االقلٌات 
من الصعوبه بمكان ال ٌمكن تأمٌنه ال من  وعلٌها ان تلتزم قانونا بتامٌن هذه الحماٌه ، ولما اصبح االمر 

الوالٌات المتحده  ، لذا اصبح على الحكومة العراقٌه وال من قبل قوات االحتالل لتعقد االوضاع وصعوبتها 
والدول االوربٌه واسترالٌا وكندا وؼٌرها تامٌن توطٌن المهجرٌن والمهاجٌرن فً بلدانها ، وعلٌهم اٌضا 
تامٌن الدعم المالً والمساعدات الالزمه لهم خالل تواجدهم على اراضً البلدان المجاوره بعدان التجؤ الٌها 

مع اعطاء  . لالجئٌن الدولٌه  المفوضٌه العلٌا  ن دائرة مكرهٌن ، الى حٌن البت بشأنهم وقبول لجؤهم م
االسبقٌه للصابئه المندائٌٌن الذٌن ٌؤلفون الحلقه االضعؾ فً حقلة االستهداؾ وسهولة ابادتهم والقضاء 

، خاصة ال ٌوجد هناك من ٌعطؾ علٌهم من الدول التً تقبل الهجره ، وال ٌتمتعون باٌة خصوصٌة  علٌهم 
تبعا لوضعهم المأساوي والتً ٌجب ان  نسانٌه وقانونٌه تتطلب اعطاءهم االسبقٌه بالتوطٌن دولٌه كحاله ا

  . تؤخذ بنظراالعتبار 
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