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منح جائزة رافتو  2016إلى الناشطة العراقية لحقوق اإلنسان
ينار محمد
تم منح جائزة رافتو لعام  2016إلى الناشطة الحقوقية ورئيسة
منظمة حرية المرأة في العراق  OWFIينار محمد)  (55عن
نضالها في سبيل النساء واألقليات في العراق الذي مزقت أوصاله
الحرب.
تقاسي المرأة واألقليات اليوم األمرين من سوء المعاملة في الكثير
من النزاعات في مختلف أرجاء العالم ،حيث بات العنف الجنسي
في أكثر األحيان جزءاً ال يتجزأ من الخطط العسكرية ،فيما بات
العراق غيض من فيض األماكن حيث يتم التضحية بحقوق النساء
ألغراض سياسية وعراقية.
تنشط ينار محمد على ثالث جبهات في سبيل ضمان حقوق
المجموعات المستضعفة :فهي تعمل مع المنظمات المحلية في
مختلف أرجاء العراق من أجل إعطاء حصص دراسية حول حقوق
اإلنسان ،وتعمل أيضا ً كصحافية على نشر الكلمة حول الحقوق
والديموقراطية ،وتعمل كذلك كمناصرة لحقوق اإلنسان في العراق
وفي العالم على بناء الشبكات والتحالفات في إطار نضالها ضد
العنف واإلتجار بالبشر والعبودية الجنسية .إلى ذلك ،تقوم ينار
محمد ومنظمة حرية المرأة في العراق  OWFIبتوفير الحماية
لضحايا إساءة المعاملة التي ترتكبها المجموعات الميليشياوية
والمجموعات األخرى .وبحسب رئيس منظمة مثليي العراق
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":LGBTكان إسهام ينار محمد في حقوق اإلنسان في العراق
أساسيا ً في بقاء مئات البشرعلى قيد الحياة .لقد حطم عملها الكثير
من األغالل التي تكبل النساء ،والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل
الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وسواهم من المجموعات
المهمشة .وتحت قيادتها ،شهد ت شخصيا ً تحول ضحايا إنتهاكات
حقوق اإلنسان إلى ناشطين قادرين في مجال حقوق اإلنسان مهدوا
بدورهم الطريق لغيرهم لإلضطالع بدور قيادي ".
وضع خطير للنساء واألقليات
لقد تسبب النزاع في العراق منذ نشوبه في العام  2003في وقوع
خسائر فادحة في صفوف المدنيين وفي تدهور وضع النساء .وقد
تم إصدار مجموعة من القوانين الجديدة التي ساهمت في اإلنتقاص
من حقوق المرأة من الناحية القانونية .وفيما كانت القوانين تمنح
سابقا ً المرأة اإلستقاللية والحريات الشخصية )بما فيها الطالق،
واختيار الشريك الزوجي ،واختيار المهنة ،إلخ( ،بات الدستور
ينص حاليا ً على "عدم جواز سن قانون يتعارض مع قواعد
الشريعة" التي تقيد على سبيل المثال حق المرأة في الطالق.
يسجل تزايد ملحوظ في حاالت سوء المعاملة والعنف ضد المرأة،
بما فيها اإلغتصاب ،والخطف ألغراض اإلستغالل في الدعارة
والبغاء وجرائم الشرف .كما تعاني المرأة في العراق من غياب
الحماية القانونية والعملية بحسب ما جاء في مقابلة البروفيسورة
مهى صبريا من جامعة النهرين قي بغداد مع وكالة األنباء العالمية
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إنتر بريس سيرفيس ":الحاكم الحقيقي في العراق اليوم هو حكم
التقاليد البائدة والقوانين العشائرية المتخلفة".
وبحسب تقرير أممي صادر مؤخراً " :ال يزال العنف الذي يعاني
منه المدنيون في العراق صاعقاً "...فمن  1يناير  2014إلى 31
أكتوبر  ،2015سقط ما ال يقل عن  802.18قتيل في صفوف
المدنيين و 245.36جريح .وفي خالل الفترة نفسها ،أصبح أكثر
من  3ماليين شخص مشردين داخليا ً بما فيهم ما ال يقل عن مليون
طفل في سن التمدرس .كما زاد تدهور وضع حقوق اإلنسان
المربك أصالً في العراق في أعقاب نشأة الدولة اإلسالمية .IS
وهي حرب تشارك فيها النرويج اآلن من خالل توفير التدريب
العسكري إلى المجموعات التي تقاتل الدولة اإلسالمية في العراق
وسوريا .و تعتبر العالقة بين األهداف والتحالفات والوالءات على
المدى الطويل شديدة التعقيد.
وبحسب األمم المتحدة ، UNقد تعتبر أعمال الدولة اإلسالمية IS
"في بعض الحاالت بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية
وربما إبادة جماعية ".في المقابل ،تعتبر المجموعة الدولية لحقوق
األقليات بأن النساء ال يم ثلن الجزء األكبر من الضحايا المدنيين
وحسب ،بل يستهدفن و يقتلن عمداً بسبب جنسهن .وتفيد األمم
المتحدة بأن الدولة اإلسالمية  ISقد مارست العنف الجنسي على
 3500إمرأة وطفل من خالل إرغام الكثيرين منهم على العبودية
الجنسية ،وهم بمعظمهم ينتمون إلى األقلية اليزيدية ،لكن تم أيضا ً
إستهداف أقليات إثنية ودينية .إلى ذلك ،إستخدمت المجموعات
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الميليشياوية من األطراف األخرى العنف الجنسي للسيطرة على
معارضيها وإذاللهم .كما تم قتل النساء بسبب عدم إمتثالهن لقوانين
الشريعة اإلسالمية.
وبحسب مجموعة حقوق األقليات ،في ذروة أعمال العنف في
العام ،2007قتلت المجموعات الميليشياوية  133إمرأة في البصرة
بسبب مزاعم مخالفة قواعد األخالق .وتم العثورعلى جثث معظم
النساء وقد ظهرت عليها إشارات التمثيل والتعذيب كما عثر إلى
جانب جثثهن على كتابات تح ذر الناس من مخاطر "اإلساءة إلى
تعاليم اإلسالم".
من جهة أخرى ،يعتبر وضع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل
الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية  LGBTفي العراق خطيرا ً ،بعد
أن تم قتل الكثير من المثليين بطرق وحشية فقط بسبب ميلهم
الجنسي .وأبلغ مثال على ذلك التقرير حول وضع األقليات الجنسية
بعنوان “When Coming Out is a Death Sentence:
”) Persecution of LGBT Iraqisإشهار المثلية هو عقوبة
إعدام :إضطهاد العراقيين المثليات والمثليين ومزدوجي الميل
الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية( .وفي هذه البيئة الفائقة
الخطورة والحراجة ،تعمل ينار محمد ومنظمتها وسواهما من
النساء المدافعات عن حقوق اإلنسان.
ينار محمد -ناشطة ومنظمة
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ولدت ينار محمد في العام  1960وترعرعت في بغداد ودرست
الهندسة المعمارية قبل إنتقالها وعائلتها إلى المنفى في كندا في
العام  1993حيث ناضلت في سبيل حقوق المرأة في العراق.
ولدى العودة إلى العراق بعد العام  ،2003حظيت ينار محمد بدعم
المجموعات النسوية األميركية والهولندية .وفي العام ،1998
أسست منظمةحرية المرأة في العراق .OWFI
ويتمحور الجزء األكبر من عمل منظمة حرية المرأة في العراق
 OWFIحول التعليم .ومنذ العام  ،2003تولت ينار محمد منصب
مديرة تحرير جريدة منظمة حرية المرأة في العراق المساواة .كما
تولت منصب مديرة التحرير في إذاعة منظمة حرية المرأة في
العراق  OWFIالتي تبث المعلومات عن قضايا حقوق اإلنسان
والديموقراطية .إلى ذلك ،تقوم منظمة حرية المرأة في العراق
 OWFIبتنظيم الحلقات الدراسية والحفالت الموسيقية والمسرحيات
التي تتولى توعية الرأي العام على حقوق المرأة واألقليات .وتتخذ
المنظمة مقراً رئيسيا ً لها في بغداد وسامراء في غربي العراق.
فضالً عن ذلك ،تعتبر ينار محمد باحثة .وبحسب ميريام بوتيك
،صاحبة التقرير No place to turn: Violence against
) women in the Iraq conflictاألبواب موصدة :العنف ضد
المرأة في النزاع العراقي( ،يعتبر توثيق ينار محمد لإلتجار
بالبشر ذا قيمة بحثية نظراً إلى إنتشار الجهل بهذه القضايا .كما
تعتبر ينار محمد صاحبة رؤية للعراق كدولة علمانية بدستور
علماني لكنها ال تنبذ الدين .وتصف ينار محمد ومنظمة حرية المرأة
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في العراق  OWFIنفسهما بالحركة التي تناهض قوى العنف التي
تكتسح العراق وبالحركة التي تقاتل البنى العشائرية واألبوية
والنخبة السياسية المتحجرة .كما تنتقد ينار محمد جميع أطراف
النزاع سواء العراقية أو الدولية بما فيها األمم المتحدة .
على المستوى الوطني ،تعتبر منظمة حرية المرأة في العراق
 OWFIجزءاً من تحالف يساري واسع وقف تاريخيا ً بالضد من
حزب البعث بقيادة صدام حسين وينتقد اليوم األصولية اإلسالمية
والقوى المحافظة في الكثير من المجتمعات العشائرية العراقية
فضالً عن اإلحتالل األميركي للعراق .إلى ذلك ،تنضوي ينار
محمد في عضوية حزب ماركسي يرفض التجارب الشيوعية في
اإلتحاد السوفييتي والصين وأوروبا الشرقية ويدعو إلى شيوعية
أكثر إنسانية قائمة على تعاليم كارل ماركس .
لقد حصدت ينار محمد التقدير الدولي عن عملها وحازت جائزة
مؤسسة غروبر للدفاع عن حقوق المرأةGruber Foundation
في العام  ،2008كما ألقت خطابا ً في منتدى المرأة والسالم واألمن
في مجلس األمن لألمم المتحدة في نيويورك في .2015
بصفتها ناشطة في مجال حقوق اإلنسان ،تعتبر حياة ينار محمد
على كف عفريت ،حيث تعيش وبعض أعضاء منظمتها في الخفاء،
فيما تم نهب منازل بعض الناشطات في منظمة حرية المرأة في
العراق  OWFIوتهديد أسرهم وذويهم ،مما يبرز أهمية اإلعالن
األممي في العام  1998والخاص بحقوق المدافعين عن حقوق
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اإلنسان وقرار العام  2013حول حماية المدافعات عن حقوق
اإلنسان.
دور إيواء النساء وشبكاتهن السرية
يتم توفير جزء من مساعدة ينار محمد إلى أفراد المجتمع العراقي
األكثر هشاشة في الخفاء مثل دور اإليواء للنساء الفارات من
العنف الجنسي .وقد تم إفتتاح دار اإليواء األخيرة في مارس2016
خصيصا ً للنساء اليزيديات الفارات من الدولة اإلسالمية.
وتتر كز أكبر دور إيواء النساء في بغداد لكن تنتشر شبكة من دور
إيواء منظمة حرية المرأة في العراق  OWFIفي مختلف أرجاء
البالد ،وهي بمعظمها في منازل خاصة .كما تتيح المشورة الطارئة
للنساء والتوعية حول حقوقهن .وعلى حد ما قالت ينار محمد في
مقابلة :يتم تحويل"النساء من ضحايا إلى مدافعات عن النساء".
يعتبر اإلتجار بالبشر مشكلة متنامية في العراق وقد عملت منظمة
حرية المرأة في العراق OWFIبشكل ناشط باألصالة عن النساء
اللواتي تم خطفهن وبيعهن إلى سوق البغاء من خالل توفير المأوى
لهن .وبالنسبة إلى الكثيرات ،شكلت دور اإليواء هذه المكان الوحيد
حيث يشعرن باألمان ،فيما تعرضت الكثيرات من العائدات إلى
منازلهن بعد إخضاعهن للعنف الجنسي للنبذ من عائالتهن أو وقعن
ضحايا جرائم الشرف.
كما تتولى منظمة حرية المرأة في العراق OWFIإدارة شبكة سرية
تنظم فرار النساء اللواتي تتعرض حياتهن للخطر على أيدي
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المجموعات الميليشياوية أو الدولة اإلسالمية ISأو أسرهن
وعشائرهن .من هنا تتولى المنظمة تهريبهن إلى دور إيواء حيث
يتم توفير المساعدة لهن قبل إعادة نقلهن إلى أماكن آمنة.
ممارسة الضغوط الوطنية
تعتبر دور اإليواء التي تديرها المنظمة غير الحكومية غير قانونية
في العراق ،وبالتالي تظل تحت تهديد مداهمات الشرطة وهجمات
المتطرفين الذين تتهمها بتشجيع النساء على اإلنقالب على
عائالتهن .لذا يتم نقل المقيمات بشكل متكرر لتفادي إثارة شكوك
الجيران .وعليه ،تمارس منظمة حرية المرأة في العراق OWFI
الحمالت للضغط على البرلمان العراقي لسن التشريعات التي
ترعى دور إيواء النساء .واليوم ،مع إنحسار سيطرة الدولة
اإلسالمية  ISأمام تقدم القوات العراقية ،تطالب منظمة حرية المرأة
في العراق  OWFIبإنشاء دور اإليواء لحماية ومساعدة النساء
اللواتي وقعن ضحية العنف الجنسي واإلستعباد الجنسي في
المناطق المتحررة من سيطرة الدولة اإلسالمية.
إلى ذلك ،تعمل ينار محمد و منظمة حرية المرأة في العراق
 OWFIبشكل ناشط على إدخال تعديالت على الدستور العراقي
وقوانين األسرة التي تم سنها منذ سقوط صدام حسين .وتطالب
منظمة حرية المرأة في العراق OWFIبتعديل هذه القوانين ،المادة
 41على سبيل المثال ،التي تنص على السماح لقوانين الشريعة ان
تحل محل قانون االحوال الشخصية وكذلك تلك الفقرات من قانون
العقوبات وكل اإلجراءات العقابية بحق المعتدي الجنسي من
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مالحقة وتحريك الدعوى أو التحقيق فيها ،في حال تم الزواج بين
المعتدي والضحية لفترة ال تقل عن  3سنوات والتي تعتبر
اإلغتصاب داخل الزواج قانونياً .كما تطالب ينار محمد ومنظمة
حرية المرأة في العراق OWFIبإلغاء األحكام القانونية التي تجيز
أو تبرر العنف ضد المرأة "على أساس الشرف ".كما تمارس
المنظمة الحمالت على الحكومة العراقية من أجل تحسين الشروط
والظروف في سجون النساء .ويقدر أن نصف النزيالت في سجون
النساء في بغداد مسجونات بتهم ممارسة البغاء ،والكثير منهن على
األرجح قد وقعن ضحية اإلتجار بالبشر .وقد و ثقت ينار محمد
شروط وظروف السجينات ،حيث تبين أن الكثير منهن قد تعرضن
لإلغتصاب أو التعذيب .كما تم توثيق ذلك في تقرير هيومن رايتس
ووتشHRWبعنوان" ال أحد بأمان :إساءة معاملة النساء في نظام
العدالة الجنائية في العراق" No one is safe”: Abuses of
 .in Iraq’s criminal justice system“womenوفي مقابلة أ
ج
ريت مع ينار محمد ،قالت " :في إحدى سجون األحداث في بغداد
،إلتقيت فتاتين بسن الثانية عشرة )أفضل تسميتهما "طفلتين"( هما
شقيقتان فسألتهما ":ما الذي جاء بكما إلى هذا المكان؟ فأجابتاني":
البغاء ".لكن كيف يمكن لفتاة في سن الثانية عشرة إتخاذ القرار
بشأن ممارسة البغاء؟ تبين الحقا ً أنه تم بيعهما من خالل شبكات
اإلتجار.
وعندما رأيتهما ،أردت فقط معانقتهما كما لو أنهما إبنتاي .هذه
قصة راسخة دوما ً في ذهني لكن لسوء الحظ تكثر القصص
المماثلة لهذه القصة".
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الشبكات وحقوق العراقيين المثليات والمثليين ومزدوجي الميل
الجنسي ومغايري الهوية الجنسانيةLGBT
تنشط ينار محمد على الساحة المحلية لكنها تحشد التأييد على
المستوى الدولي من خالل لم شمل المنظمات الوطنية والدولية .
وأبلغ مثال على ذلك مؤتمر "إستراتيجيات للتغيير" الذي شهد توافد
نساء من العراق وسوريا للتعاون معا ً في إطار مكافحة العنف
والتطرف .و تعتبر منظمة حرية المرأة في العراق  OWFIواحدة
من  10منظمات شريكة في مادري  ،MADREوهي منظمة دولية
تعنى بحقوق المرأة وحقوق اإلنسان.
حرصا ً على اإلرتقاء بنشاطها ،بادرت منظمة حرية المرأة في
العراق OWFIفي العام  2014إلى شبكة مكافحة اال ّتجار بالمرأة
في العراق يضم  40منظمة عراقية وذلك في إطار اإلستجابة
لتنامي وإنتشار ظاهرة اإلتجار بالبشر والعبودية الجنسية في
العراق .وتساعد هذه المنظمات منظمة حرية المرأة في
العراق OWFIمن خالل نقل النساء بأمان إلى دور اإليواء على
سبيل المثال.
منظمة حرية المرأة في العراق OWFIهي المنظمة الحقوقية
الوحيدة في العراق التي تناصر وتدعم مجتمع المثليات والمثليين
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية LGBTالفائق
الهشاشة في العراق.
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في المقابل ،تواجه إذاعة منظمة حرية المرأة في العراقOWFI
المواقف السلبية التي توصم وتشجع العنف ضد الناجيات من
اإلعتداءات الجنسية واألقليات الجنسية في العراق .وتق دم
برامجها المعلومات بشأن الحماية المتاحة لهؤالء في قوانين حقوق
اإلنسان وتر وج للمواقف الجديدة في إطار الجهد الرامي إلى تغيير
المواقف السلبية والممارسات العنيفة ضد أفراد من هذه
المجموعات المستضعفة .كما تناصر األمثلة اإليجابية القائمة على
التسامح والعيش المشترك السلمي.
حقوق المرأة أثناء النزاع وبعده
أعلنت ينار محمد أن المرأة العراقية وقعت ضحية التفكك السياسي
وتنامي العنف في أعقاب ما سمي بتحرير العراق من صدام
حسين .وبنظر ينار محمد ،يكمن الغرض من إنشاء منظمة حرية
المرأة في العراق OWFIفي التحرير/اإلنعتاق الحقيقي ،فهي تعتبر
أن حقوق المرأة تعرضت لإلنتهاك أيام صدام حسين لكن الحرب
أفضت إلى توليفة دائمة من العنف الفائق ومن دوائر السلطة وإلى
تفكيك أوصال الحماية القانونية وإعادة تطبيق القواعد األبوية
والعشائرية التي تع ر ض المرأة للهشاشة تحديداً .وبالنسبة إلى
الكثيرات من النساء ،باتت الحياة اليوم أسوأ ،فيما ستبقى جهود
منظمة حرية المرأة في العراق OWFIالرامية إلى حماية المرأة
واألقليات مهمة على المدى الطويل.
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تناضل ينار محمد ومنظمة حرية المرأة في العراق OWFIعلى
أكثر من جبهة في سبيل حقوق المرأة واألقليات :من خالل ممارسة
الضغوط إلقرار اإلصالحات القانونية؛ من خالل توثيق إنتهاكات
حقوق اإلنسان ولفت اإلنتباه الدولي إليها؛ من خالل تقوية ول م
شمل المنظمات الحقوقية؛ ومن خالل إيواء وحماية ضحايا سوء
المعاملة .وتع رض ينار محمد ومنظمتها من خالل أنشطتها
حياتهن للخطر.
تجاهر ينار محمد علنا ً بمواقفها وبشجاعة تحت راية حقوق
اإلنسان والمساواة .كما تطالب السلطات بذل المزيد لمصلحة المرأة
العراقية وال تتورع عن اإلشارة إلى إنتهاكات حقوق اإلنسان على
الساحتين المحلية والدولية.
من خالل منح جائزة رافتو للعام  2016إلى ينار محمد ،ترغب
مؤسسة رافتو  Raftoفي تسليط الضوء على إنتهاكات حقوق
اإلنسان الخطيرة الحاصلة في العراق وعلى غياب الحماية القانونية
التي ترخي بظاللها على النساء والمجموعات المستضعفة بشكل
خاص ،كما تبرز أهمية توفير الحماية إلى المدافعين عن حقوق
اإلنسان .
تحصل إنتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي أطراف كثيرة ومختلفة
،وأبرزها الدولة اإلسالمية .لكنها ترتكب أيضا ً على أيدي
السلطات والمجموعات العراقية المدعومة من األسرة الدولية .لذا
ال يمكن وضع حقوق اإلنسان وحقوق المرأة جانبا ً في النزاعات بل
يجب توفير الحماية لها .وتقع مسؤولية ضمان حقوق اإلنسان
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AWARD STATEMENT RAFTO PRIZE 2016, ARABIC

األساسية وتمكين المنظمات من توفير المساعدة لضحايا اإلنتهاكات
على عاتق السلطات العراقية.
نناشد النرويج واألسرة الدولية رفع راية قضايا حقوق اإلنسان
،وبخاصة قضايا حقوق المرأة في إطار اإلتصاالت التي تجريها
مع الحكومة العراقية .كما نناشدها مراعاة هذه القضايا لدى اتخاذ
القرار بشأن المجموعات التي يجب إعطاؤها الدعم العسكري
والتدريب  ،شريطة إحترام هذه المجموعات لحقوق اإلنسان .وفي
إطار مساعيها ،نطالب النرويج باستشارة والرجوع الى رأي
المنظمات النسوية العراقية ،إذ ال يجب التضحية بالمرأة مجدداً في
إطار السعي إلى تحقيق الفوز العسكري على المدى القصير.
مؤسسة رافتو  ،Raftoبيرغن ،األربعاء  17أغسطس 2016
سيتم منح جائزة رافتو في تمام الساعة السادسة مساء من يوم
األحد  20نوفمبر -2016في غريغالين ،بيرغن/النرويج.
المراجع:
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