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 حكاية تنظيم وعمل مجتمعي حكاية تنظيم وعمل مجتمعي
نوال



�نوال�امرأة�مستقلة�وقوية،�يف�أواخر�عقدها�الرابع��هي�ربة�منزل�ورئيسة�جمعية،�وهي�املعيلة�لوالدتها��نوال
�واحدة�من�ستة�أطفال��ولدان��ه��األكرب�واألصغر�ب��األشقاء��وأربع�بنات��كان�والدها�رجالً�عسكريًا�محافظًا
�ومسيطرًا��تصف�نوال�طفولتها�بأنها�كانت�طفولة�عادية،�وتكمل�بعفوية��أبرز�يشء�كان�فيها�هو�العنف�،�كان

والدها�شخًصا�عنيًفا،�لفظيًا�وجسديًا،�ما�جعل�الحياة�يف�منزل�العائلة�ال�تُطاق

�أّرص�والدها�عىل�تعليم�بناته،�إال�أنه�كان�يعتقد�بأن�الفتيات�ال�يحق�لهن�الخروج�من�املنزل،�وأن�مكان�أي
�امرأة�هو�املنزل��لذلك،�عندما�أنهت�نوال�عامها�األول�من�املرحلة�الثانوية،�أخربها�والدها�أنه�عامها�األخ²�يف
�املدرسة،�وال�تعليم�بعد�ذلك��أصبحت�نوال�حبيسة�املنزل،�أرادت�الخروج�بأي�طريقة�كانت،�فعندما�تقّدم�لها

أول�عريس�خاطبًا�قبلت�به�بعد�لقائه�مرت��إثن��فقط

 À تفكـّر نوال يف تكوين عائلة بقدر ما كانت مدفوعة بالهروب من منزل عائلتها. حتى أنها استعجلت خروجها من

 املنزل وفّضلت أن تكون مدة الخطوبة ثالثة أشهر فقط. لكن ما À تعرفه منال أنها ستغ²ّ سجن ابيها بسجن آخر؛

 انتقلت للعيش مع زوجها يف منزل عائلته، ووجدت أن زوجها محافظًا وعنيًفا، بقدر والدها، وعائلته أيًضا عاملتها

بقسوة وإساءات، ما زاد من شقائها

 تزّوجت نوال وهي ابنة تسعة عرش ربيًعا، وبعد 3 أشهر فقط من الزواج أصبحت حامًال. كانت فرتة الحمل صعبة،

 فقد كانت نوال ضعيفة، ال تحتمل ثقل الحمل. تستعيد نوال تلك الفرتة فتقول: "بالكاد كنت أستطيع امليش! كنت

 أالزم الرسير طوال الوقت. À تكن عائلة زوجي تريدÌ أن أذهب إىل الطبيب أو املستشفى." خالل فرتة الحمل

 كانت والدته تقول له "ال تأخذها إىل الطبيب" أو "ال تجري أي اختبارات". وكانت تّربر ذلك بالقول: "جيلنا À يجر

 اي اختبارات!". كانت نوال تتصل بوالدها، وتطلب منه أن يرافقها هو إىل الطبيب إلجراء فحوصاتها واختباراتها،

Àيذهبوا معها أبًدا، بل أنهم حاولوا منعها يف كل مرة، اعتقدت أن األمر مجرّد بخل أو قسوة، و À زوجها وعائلته 

 تفكر فيه كث²ًا  عندما أنجبت نوال ابنتها األوىل، À تسعها الدنيا فرحة، عادت بها إىل املنزل، وقلبها ملؤه الحب

والسعادة
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 ولكن ما أن بلغت الطفلة شهرين من العمر، حتى ظهرت عليها أعراض حمى شديدة استمرت بالرغم من األدوية

 والك�دات الباردة. هرعت نوال وأمها بالطفلة إىل املستشفى. وبقيت الرضيعة 15 يوًما، وُشخصت بإصابتها بالتهاب

 رئوي حاد، ف� كان من نوال إال أن قضت الليايل مع ابنتها يف املستشفى. أما زوجها، كان يأÕ إىل املستشفى مستاًء

عّنفها جسديًا يف محاولة األيام،  تلك  أحد  أنه يف  الذكور. حتى  املمرض�  غيوًرا من  نوال،   غاضبًا، يرصخ يف وجه 

إلجبارها عىل العودة إىل املنزل

 كان عىل نوال وزوجها أن يخضعا الختبار اإلصابة بف²وس نقص املناعة البرشية بعد وفاة ابنتها، فكانت النتيجة

 إيجابية لإلثن�. تبيـّن لنوال أن زوجها وعائلته كانوا عىل علم مسبق بإصابته، وÀ يخربوها وال أهلها. وكان هذا هو

 السبب الرئييس الذي كان يدفعهم لرفض فكرة الخضوع للفحوصات واالختبارات أثناء الحمل. فقد قيل لهم ح�

 علموا بإصابة ابنهم يف أواخر التسعينيات أنه ما باليد حيلة، حيث كان املرض مكتشًفا حديثًا، وÀ يكن هناك أي

عالج له يف الجزائر

الالزمة والفحوصات  االختبارات  جميع  األطباء   أجرى 

 للطفلة وÀ يعرفوا ما بها، وÀ تتحسن حالة الطفلة. كان

 شقيق نوال األكرب ممرًضا، وكان يتابع عن كثب حالة ابنة

 أخته، مقرتًحا إجراء اختبار ف²وس نقص املناعة البرشية،

نتيجة فجاءت  إال هو.  لها  يجر   À أي فحص  يتبق   À  إذ 

 اختبار الطفلة الصغ²ة إيجابية. جاء النباء هذا كصاعقة

 عىل نوال والعائلة. توفيت الطفلة من مضاعفات االلتهاب

وفاة أتت  فقط!  أشهر،  ستة  حينها  عمرها  كان   الرئوي. 

À الصغ²ة عىل العائلة بأحزان جّمة، حطـّمت نوال، التي 

.تتحمل هذا الفقد

.
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 هنا قـّررت أن تتغلـّب عىل ظرفها، وأن تحيا حياة ملؤها األمل والتفاؤل. تقول نوال: "عندما يُكتشف العالج لهذا

املبالغات الف²وس واملرض، ملؤها  العامة عن  الناس  الجزائر، كانت معرفة  الوقت يف   املرض، سأتناوله!". يف ذلك 

 واملغالطات، من إحداها أنه مرض قاتل. لعل وجود أخاها يف املجال الصحي قّدم لنوال وعائلتها فرصة أفضل من

هذا من  العالج  إىل  الطريق  تتعّجل  أن  نوال  قـّررت  املمرض،  أخيها  وãساعدة  املرض.  عن  أدق  ملعرفة   غ²هم 

 الف²وس. بدأ األخ اتصاالته ãن يعرفهم من العامل� يف القطاع الصحي يف الواليات املتحدة األمريكية، ممن يعملون

 يف تطوير عالج للمرض، محاوًال إقناعهم إلدراج أخته من جملة املتعايش� يف احدى التجارب األولية للعالج. أجابوه

 أن عليها املجيء إىل الواليات املتحدة حينها، وطلبوا منه تزويدهم بسجالتها الطبية للبدء يف األمر. حينها تبيـّن أن

 نوال ال سجالت طبية لها، فاملستشفى ال يحتفظ بسجالت ملرىض نقص املناعة البرشية. كان األمر صـادًما بالنسبة

االختبارات من  للعديد  وخضعت  اآلن  حتى  سنوات  ثالث  يقرب  ما  منذ  تشخيصها  تم  فقد  وأخيها،   لنوال 

والفحوصات، ومع ذلك ال سجل طبي لها

 ال سجالت طبية، ال دواء، ال حقوق، ال فرصة يف العالج، أحسـّت نوال أنها ومن هم  بنفس حالتها، ال وجود لهم، ال

 معنى لحياتهم. تحّولت صدمة السجالت هذه إىل غضب شديد، وكان هذا الغضب هو الدافع األسايس للبدء يف

تنظيم أمورهم

! 
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 بدأ األمر ãساعدة من ممرض يف املركز الطبي، وعدد قليل من املتعايش� مع ف²وس نقص املناعة البرشية. التقوا

 جميًعا يف املركز الذي خضعوا فيه لالختبارات، كانوا قد تعرّفوا إىل بعضهم البعض، وإىل نوال يف فرتة مرافقتها لزوجها

 الراحل يف مرضه. كانوا مجموعة صغ²ة من خمسة أشخاص، وسويًا بدأت رحلتهم املشرتكة إىل وزارة الصحة. هناك

 كانت نوال ورفاقها يتنقلون ب� مكاتب املسؤول�، يطلبون األدوية والرعاية الصحية لكل متعايش مع ف²وس نقص

ما تردعهم   À ذلك  مع  لكن  بالرفض.  واإلساءات  الوقاحة  ملؤها  وبطريقة  املسؤولون  قابلهم  البرشية.   املناعة 

 وصموهم به بسبب اإلصابة بالف²وس، بل زادهم األمر إرصاًرا، وبدأوا يذهبون إىل الوزارة بشكٍل يومي، ويطلبون

مقابلة الوزير لتمرير مطالباتهم، حتى نجحت مساعيهم وحصلوا عىل مبتغاهم

�كان�لقاء�الوزير�وموافقته�عىل�مطالبهم�وكأنه�انتصار�لنوال�ورفاقها،�إال�أنه�ظل�يف�نظرهم�انتصار�صغ²��دفعتهم
�هذه�الخطوة�للمزيد�فخرجوا�بفكرة�انشاء�جمعية�ìثـّلهم��أرادوا�فتح�حديث�عام�عن�هذا�املوضوع�وتغيـ²
�الرأي�العام�حول�الف²وس�واملرض،�وإخراجه�من�إطار�املمنوع�واملُعيب�من�القضايا�االجت�عية�للقضاء�عىل
�التمييز�وإزالة�الوصمة�املرتبطة�بف²وس�نقص�املناعة�البرشية��واألهـم�من�ذلك�أنهم�أرادوا�ض�ن�توف²�الرعاية
�واألدوية�للمتعايش��مع�هذا�املرض��بالطبع�À�يكن�من�السهل�تأسيس�جمعية�للمتعايش��مع�ف²وس�نقص
�املناعة�يف�مجتمع�عرî�محافظ�ومسلم،�فاألمر�يتطلب�انفتاًحا�عىل�حاالت�املرىض�واإلفصاح�عنه��تتذكر�نوال
�تلك�البدايات�وتقول��األفكار�املسبقة�للناس�بشأن�مرض�نقص�املناعة�البرشية�وأسبابه،�ترتبط�بوصمه�أنه�مـرض
�الأخـالقي،�وهو�ما�كان�تحديًا�كب²ًا�لنا����لكن�مع�ذلك،�اجتمعت�هي�ورفاقها�عىل�قلـّة�عددهم،�ومعهم�عدد

ممن�يتفهمون�دوافعهم�وحاالتهم�من�األصدقاء�والعائلة�واملقّربـ�،�وأعلنوا�عن�جمعيتهم

.
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 كان إنشاء الجمعية قراًرا جريئًا وصعبًا بالنسبة لنوال ومن معها، لكن مع ذلك تقول نوال أن األمر كان محسوًما:

 "ألننا أردنا الدفاع عن حقوقنا والنضال من أجلها". يف اجت�عهم األول اتخذوا أول قرارتهم: اسم الجمعية وقيادتها.

 تبادلوا األفكار األولية، واقرتحت نوال اسً� للجمعية: "الحياة"، ملا يحمله هذا االسم من معاÌ بالنسبة للجميع.

 واقرتحت وردة حمراء لتكون شعاًرا للجمعية، فهي ببساطة تحبّها ملا تحمله من رمزية للحياة. القى اقرتاحها قبوًال

 من الجميع، وأعلن عن جمعية "الحياة لألشخاص املتعايش� مع ف²وس نقص املنـاعة البرشية"[1] يف أيار/مايو

1998. وكانت أول جمـعية من نوعـها يف ش�ل أفريقيا والرشق األوسط، لتصبح نوال في� بعد مديرتها

 تلقــّت الجمعية الدعم من األمم املتحدة ولديها صالت قوية داخل وزارة الصحة، ولكن ال يزال يتعيـّن عليهم فرض

صفحات وعىل  إذاعية،  مقابالت  وأجروا  التلفزيون،  شاشات  عىل  أفرادها  فظهر  العامة.  أمام  والظهور   أنفسهم 

 الصحف املحلية، قدر اإلمكان. كانت هذه هي املرة األوىل التي يرى فيها الجزائريون جزائريــــ� مثلهم متعايش�

 مع ف²وس نقص املناعة البرشية عىل شاشة التلفزيون، يخرجون إىل العلن، ويتحدثون دون أن تُغطى وجوههم، أو

 تُخفى أصواتهم، بحجة ح�يتهم. أرادوا أن ñثلوا أنفسهم ويكون لهم صوت مسموع يف أي حديث حول ف²وس

نقص املناعة البرشية. تتذكر نوال: "كان علينا أن نعمل كث²ًا يف ذلك الوقت"، À تكن الرحلة سهال أبًدا

 إمتد تأث² جمعيتهم يف الرشق األوسط وش�ل أفريقيا. فحلَّ أعضاء جمعية "الحياة"، ãن فيهم "نوال"، ضيوفًا عىل

املجموعات تبادلوا  املنطقة.  أنحاء  البرشية يف جميع  املناعة  نقص  ف²وس  مع  املتعايش�  من  أخرى   مجموعات 

 خرباتهم وشجعوا بعضهم البعض عىل إنشاء الجمعيات. تتذكر نوال رحلتها إىل لبنان، ولقائها مع مجموعات من

جميعة وبناء  أنفسهم  تنظيم  بشأن  واملعارف  والتجارب  الخربات  لتبادل  اللبنانية  الصحة  وزارة  يف   املتعايش� 

 للمتعايش� مع الف²وس، وأفضل امل�رسات لعالج ف²وس نقص املناعة البرشية. تذكر نوال أهمية عمل الجمعية

 ودورها املحوري يف تأسيس جمعيات يف مرص وتونس، وقد أسهمت يف تبادل الخربات والتجارب. حتى أنها تتذكر

كيف استمعت، وللمرة األوىل، إىل لهجات عربية مختلفة تحô تلك القصص والتجارب

.

.

    ملزيد من املعلومات عن جمعية الحياة لألشخاص املتعايش� مع ف²وس نقص املناعة يرجى زيارة  
https://www.facebook.com/ElHayetDesPvVIH/about/?ref=page_internal&mt_nav=0

[1]:

.



 ويف عام 2005، شاركت الجمعية يف تنظيم أول اجت�ع إقليمي للمتعايش� مع ف²وس نقص املناعة البرشية يف

 الجزائـر، وحضـر االجت�ع 60 شخًصا من 15 بلًدا، نصفهم من املتعايش� مع ف²وس نقص املناعة البرشية، يف ح�

 كـان النصف اآلخر ممثل� عن وكاالت األمم املتحدة واملنظ�ت غ² الحكومية ومختلف وزارات الصحة يف البلدان

 املشاركة. تقول نوال: "يف ذلك االجت�ع األول كان هناك الكث² من الحكايات والكث² من البكاء. كان الوضـع يف

 جميع أنحـاء الرشق األوسط وش�ل أفريقيا سيئًا عـىل أقل تقدير مع انخفاض فرص الحصول عىل األدوية والعالج

 والشعور بالوصم والتمييز الشديد ضد املتعايش�. تأثـّرنا جميًعا ãدى اليأس واالحباط الذي بدا عليه بعضنا، ما كان

يستلزم الكث² من املساندة والدعم في� بيننا

 استمرّت رحلة نوال مع جمعية "الحياة" 22 عاًما، حقـّقت خاللها جمعية "الحياة" العديد من االنجازات. دعت إىل

لـ البرشية  املناعة  نقص  ف²وس  أدوية  وحقوق ،PLHIV توف²  الف²وس،  باختبار  الوعي  خلـق  يف   وساهـمت 

 املتعايش� واملتعايشات. ك� قامت بالكث² عىل صعيد رفع الوعي العام بالف²وس، والحد من الوصم والتمييز، وهو

 أمر يتـّضح من الزيجات املختلطة ب� املتعايش� واملتعايشات  وغ² املتعايش� واملتعايشات. ويف عام 2018 بعد

الض�ن نظام  يف  مزمـن  كمرض  البرشية  املناعة  نقص  ف²وس  إدراج  من  ìكنوا  املستمر،  العمل  من  عاًما   20 

علـى بالحصول  البرشية  املناعـة  نقص  ف²وس  مع  املتعايش�  لألشخاص  يسمح  ممـّا  الجزائري،   االجت�عي 

استحقاقات وامتيازات ذلـك النظام

 

 نوال أصبحت أيًضا جـزء من فريق العمل الوطني املعني بف²وس نقص املناعة البرشية، وهـو جزء من فريق العمل

 يف وزارة الصحة بشأن مكافحة انتقال ف²وس نقص املناعة البرشية. ك� أنهـا عضو يف اللجنة الوطنية للتخطيط

 االسرتاتيجي يف الوزارة. نوال تعي جيًدا أن انفتاحها وإفصاحها عن إصابتها وتعايشها مع الف²وس، وخربتها ومعرفتها،

 ñـدها بالرشعية ويعـطي آراءها وقراراتها أهمية يف هذا الشأن. وهـي أيًضا نقطة االتصال الجزائرية لشبكة ميـنا

 روزا، وهي الشبكة اإلقليمية األوىل (والوحيـدة) يف الرشق األوسط وش�ل أفريقيا للنساء املتعايشات مع ف²وس

نقص املناعة البرشية

".

انقر/ي هنا للمزيد من املعلومات عن الثناö املختلط (وهو الثناö أحده� يحمل الف²وس واآلخر ال يحمله)، وعن وسائل الح�ية من انتقال ف²وس الـ       [2]HIV

.

.



https://www.iavi.org/" 
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�اليوم�وبعد�كل�هذه�السنوات�من�العمل،�سألت�نوال���ما�هو�أهم�يشء�بالنسبة�للمتعايش��مع�ف²وس�نقص
مصاب بأنك� والقول� مـكان،� أي� إىل� للذهاب� باألمان� اإلحساس� ���� �األمان� بحسم�� تجيب� البرشية؟�� �املناعة�
�بف²وس�نقـص�املناعة�البرشية�بـال�خـوف��هذا�الشعور�باألمان���رãا�يكون�عدم�الخوف�من�الوصم�والتمييز
�وسوء�املعاملة�هو�أهم�يشء�يجب�السعي�إليه��ومن�شأن�هذا�االحساس�باألمان�أن�ñنح�املتعايش��مع�ف²وس
�نقص�املناعة�البرشية�القـدرة�عىل�أن�يكونوا�مستقلـ����وترى�نوال�أن�الخطوة�التالية�هي�ض�ن�حصول�الجزائر
�عىل�أحـدث�األدويـة�املتاحة�ملكافحة�ف²وس�نقص�املناعة�البرشية��فهي�ترغب�كغ²ها�يف�أن�يصبح�اللقاح�ضد

الف²وس ����متاًحا�للجميع

�أما�بعيًدا�عن�الجانب�الطبي،�تريد�نوال�الرتكيز�أكø�فأكø�يف�عملها�عىل�قضايا�التمييز�والعنف،�وتحلم�أن�ترى
للترشيع السلطة� يخوله� موقعه� حيث� الجزائري،� الربملان� يف� عضًوا� انتخب� وقد� الف²وس� مع� املتعايش�� �أحد�
�وإصدار�القوان�،�حينها�ستتحول�القضايا�املتعلقة�بالف²وس�واملرض�إىل�أولوية��نوال�ليس�لديها�طموح�يف�أن
�تكون�هي�ذلك�الشخص،�فهي�ال�تريد�أن�تكون�مقيّدة�بهكذا�منصب�قد�يحّد�من�حريتها�واستقاللها،�ويضعها

تحت�األضواء

��أما�بنسبة�لحياة�نوال�الشخصية،�فقد�تزّوجت�نوال�من�رجل�التقت�به�مؤخرًا�ويعيشان�حياة�سعيدة�هانئة
�إنه�رشيك�رائع�يساعدها�يف�عملها�يف�الجمعية،�وال�يرى�العيش�مع�متعايشة�بف²وس�نقص�املناعة�البرشية�أمرًا
�خط²ًا،�بل�هو�دافـع�للتعلـّم�أكø�عن�الف²وسات�والصحة��لقد�علـّمها�الف²وس�الكث²�عن�املثابرة�وبناء�املجتمع
�وتقديم�الدعم�ومساعدة�اآلخرين��ولعل�أفضل�ما�علّمها�إياه�هو�االبتسامة�يف�وجوه�املتعايش�،�وهذا�أúن�ما
�ìلك،�لقد�علّمها�الف²وس�معنى�الحياة��إذا�À�تكن�متعايشة�مع�ف²وس�نقص�املناعة�البرشية،�فمن�املحـتمل
�أن�تكون�اآلن�يف�املنـزل�تطهو�وتنظف�وتُعّنف��لكنها�اليوم�ترى�نفسها�امرأة�قوية،�تدعم�اآلخرين،�وتعرف
�معنى�الحياة�وقيمتها��اليوم�نوال�تعرف�كيف�تعيد�األمل�إىل�أولئك�الذين�فقدوه�وكيف�تتصّدى�للتميز�والوصم
والعنف��تقول�نوال��ال�يزال�هناك�الكث²�م��يجب�القيام�به،�والكث²�م��ñكن�أن�يحدث��وكلها�أمور�جيدة
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[3]ملزيد من املعلومات حول التطعيم ضد ف²وس نقص املناعة البرشية، يرجى زيارة املبادرة الدولية للقاح اإليدز 


