
  
  
  
  

  المطالبة بتمثيل عادل لألقليات العراقية في قانون انتخاب مجالس المحافظات
  

انون تعـديل قـانون     قلقرار مجلس النواب باصدار     عن دهشتها   تعبر شبكة النساء العراقيات          
انتخاب مجلس المحافظات واألقضية والنواحي ، الخاص بتثبيت نسب تمثيل األقليات ، الذي جـاء              

 أصـيلة مـن سـكان       شعوببة موجعة للديمقراطية الناشئة في بالدنا، وامتهاناً لحقوق         ضربمثابة  
العراق ، الذين ساهموا على امتداد عقود وقرون طويلة، في إرساء صـرح هـذا البلـد وبنيانـه                

  .الحضاري، وقدموا التضحيات الجسام في الكفاح ضد كل أنواع االستبداد
  

انون انتخاب مجالس المحافظات قد أثار موجة استنكار واسعة         إلغاء المادة خمسين من ق    وكان       
من قبل القوى السياسية والدينية والشارع العراقي ، األمر الذي أفسح المجال أمام تعديل القانون ،                
وبدا في نهاية النقاشات المطولة حصول ميل لما يشبه االجماع للقبول بمقترحات ممثـل األمـين                

رغم أنه ال يلبي كل     ،  لسيد إيفان دي مستورا ، باعتبارها حالً وسطاً مقبوالً          العام لألمم المتحدة ، ا    
  .طموحات المكونات العراقية الصغيرة

  
ولكن القرار الذي أصدره البرلمان في الثالث من الشهر الجاري كان مفاجئـة أثـارت مـن                      

ة التـي سـيقت علنـاً أو      الحجج والذرائع الواهي  ، ف  الدهشة بقدر ما أثارت من االستنكار والرفض      
كانت مضمرة إلسقاط حقوق األقليات، مثل الحديث عن الهوية العربية لمدينة الموصل، والتـوازن        

إذ أن القرار في مضمونه وصياغاته اعتـداء  ، القومي والديني وما إلى ذلك، ما كانت لتخدع أحداً         
  .125سافر على حقوق المواطنة وحقوق اإلنسان التي كفلها الدستور العراقي بموجب المادة 

     
 تتعرض اليوم وبعد خمس سنوات من سقوط النظام الـدكتاتوري إلـى ظلـم    قلياتإن هذه األ      

فـي  مؤخراً  التي تعرض لها المسيحيون     التهجير  العنف و  يزيد من مرارته عمليات       ، فادح وحيف 
    . وما سبقها من اعتداءات على الكنائس وسائر دور العبادة ،الموصل وأنحاء أخرى



  
 ، فـإن شـبكة       العراقـي  نسيج المجتمع  ال يصبح هذا القرار الجائر خنجراً آخر يدمي          ولكي     

المضافة إلـى قـانون انتخـاب        52هيب بمجلس الرئاسة الموقر أن يعيد المادة        النساء العراقيات ت  
 ويطلب العودة إلى الصيغة التي اقترحتهـا   ، إلى البرلمان2008 لسنة  36مجالس المحافظات رقم    

 وفي الوقت نفـسه فإننـا نـدعو األحـزاب       .األمم المتحدة وحظيت بموافقة أغلبية الكتل السياسية      
 إلـى رفـع أصـواتهم عاليـاً     ،فة والمواطنين كا  ،  وسائر الفعاليات االجتماعية    ، والقوى السياسية 

 من الشعب العراقي، ورفع هـذا الحيـف      األقلياتشريحة  تجاج على الظلم السافر الذي لحق ب      لالح
  .اعنه
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