SILENT
STORIES
قصص صامتة
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very time I read these real life stories, I feel like
I am reading them for the first time. Every time I
read the stories of these women that I met and
I remember their faces, my heart sinks and my
stomach churns. How many similar stories are
occurring in the region? How many are happening
on a daily basis and in the same city or even in the
same neighborhood? How many of these women
reached the brink of the abyss because they were
not lucky enough to receive help?

 أشعر وكأني،كل مرة اقــرأ فيها هذه القصص الواقعية
 وكل مرة اقرأ قصص هؤالء السيدات.اقرأها للمرة األولى
 يرجف قلبي،الــاتــي تعرفت عليهن وأتــذكــر وجــوهــهــن
 كم من هــذه القصص وغيرها تحدث.وتتمزق احشائي
فــي المنطقة؟ وكــم منها تــحــدث بشكل يــومــي وفي
نفس المدينة بل قد تكون في نفس الحي؟ كم من تلك
السيدات وصلت لشفة الهاوية ووقعت آلنها لم يحالفها
الحظ أو الصدفة لتلقي المساعدة؟

Who gets to know about them? They are not merely
numbers or worthless numbers? Who dares to help
them? Who dares to improve their situations if the
initiative does not come from us women, especially
from those who tasted injustice and sensed the
taste of difference and the harsh view of society?

من يعرف عنهن؟ انهم لسن ارقام أو اعداد ال ثمن لها؟
مــن يتجرأ على مساعدتهن؟ مــن يتجرأ على تحسين
وضع هؤالء النساء إن لم تأتي المبادرة منا نحن النساء؟
وخصوصا مــن ذاقــت الظلم واحــســت بطعم اإلختالف
ونظرة المجتمع القاسية؟

The effective role of women in improving the
conditions of others be it in education, culture,
social equality and/or creating job opportunities

دور الــمــرأة الفعال فــي تحسين وضــع غيرها ســواء في
التعليم والثقافة والمساواة االجتماعية وخلق فرص
.عمل لالستقالل المادي أساس تحسين واقعنا
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Knowing that the MENA region is among the
lowest in ART coverage, women comprise 38%
of newly infected adults, whereas young women
aged 1524- made up 48% of new infection
(source: UN Women).
We believe that a better world for Women and Men
living with HIV will mean a better world for everyone.
RITA WAHAB
Regional Coordinator - MENA Rosa
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 والفتيات بين الفئة العمرية، من اإلصابات الجديدة%38
: من اإلصابات الجديدة (المصدر%48  عام ًا تشكـّل24 - 15
.)هيئة األمم المتحدة للمرأة

for financial independence is fundamental to
improving our conditions.

نــحــن نــؤمــن ب ــأن بــنــاء عــالــم أفــضــل للنساء والــرجــال
المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري يعني
.عالم ًا أفضل للجميع

We are all decision-makers, and the changes we
make ensure that we live in dignity.

ريـتـا وهـاب
 مينا روزا- المنسقة االقليمية

Each and every one of us is responsible.

In MENA region, 58% of new HIV infections among
young persons aged 1524- in 2015 occurred
among adolescent girls and young women. In the
same year, of the total estimated 1.9 million new
HIV infections among adults (15 and older) globally,
900,000 or 47% were among women.
Globally, only 3 in every 10 adolescent girls and young
women aged 1524- years have comprehensive and
accurate knowledge about sexual and reproductive
health and about HIV in particular. Women and
girls continue to be vulnerable to HIV acquisition
and remain disproportionately impacted by HIV
and AIDS. (source: UN Women)

.كل واحدة منا وكل واحد منا مسؤول
. وبيدنا صنع التغيير لتأمين العيش بكرامة،كلنا صانعو قرار
 من اإلصابات الجديدة بفيروس نقص%58 مع العلم أن
المناعة البشري حصلت لدى المراهقات والفتيات بين
 ففي سنة.2015  عام ًا خالل سنة24 – 15 الفئة العمرية
 مليون1.9  من ضمن العدد االجمالي العالمي التقديري،2015
%47  أو900.000 ،) سنة وأكبر15إصابة جديدة بين الكبار (عمر
.حصلت بين النساء
 مراهقات وفتيات10  فقط من بين3 ،على الصعيد العالمي
 عام ًا لديهن المعرفة الشاملة24-15 لدى الفئة العمرية
 ما تزال.والدقيقة حول فيروس نقص المناعة البشري
النساء والفتيات عرضة للعدوى بفيروس نقص المناعة
. وهي ما تزال تتأثر بشكل كبير باالصابة بالفيروس،البشري
) هيئة األمم المتحدة للمرأة:(المصدر
مع العلم بأن منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا هي
 تشكـّل النساء،بين المناطق ذات الغطاء األدنى بالعالج
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Mais cette lecture donne aussi des raisons
d’espérer car ces témoignages, ce sont des
femmes courageuses, déterminées, qui les ont
collectés. Des femmes qui malgré l’indifférence
ou le rejet de la société, des autorités et
trop souvent aussi de leurs propres familles,
s’organisent pour apporter secours et réconfort
à leurs sœurs, pour dénoncer les injustices subies
par les femmes séropositives notamment dans
les services de santé, et pour demander que leur
dignité et leurs droits les plus fondamentaux
soient respectés. Les histoires rassemblées ici
en témoignent également: avec résolution et
fraternité, beaucoup surmontent l'adversité, les
épreuves, et construisent un avenir meilleur pour
elles-mêmes et pour leurs paires.
L’Alliance internationale contre le Sida est
très fière d’être aux côtés des pionnières de
MENAROSA dans leur combat pour la santé, les
droits et le bien être de toutes les filles, jeunes

6

.ومصممات
المجموعة مــن قبل سـ ّيــدات شجاعات
ّ
 المــبــاالة ونــبــذ المجتمع والسلطات، ســ ّيــدات رغــم
 تَ َن ّظمن من أجل تقديم العون،عائالتهن
 وح ّتى، لهن
ّ
ّ
 وإلفشاء أمر الظلم الذي تع ّرضت،ألخواتهن
والمؤاساة
ّ
خاصة من قبل قطاع
،له السيدات الحامالت للفيروس
ّ
كراماتهن
ـن يطالبن باحترام
الخدمات
ّ
ّ
ّ  وهـ.الصح ّية
.وحقوقهن البديه ّية
ّ
ّ
،وأخوة
تصميم
بكل
،تشهد
،هنا
المجموعة
القصص
إن
ّ
ّ
ّ
لهن
 ويبني،أن الجميع يتخطى االخــتــاف والــمــعــانــاة
ّ
ّ
ً
.ولمثيالتهن
مستقبلا أفضل
ّ
ضد السيدا فخور بوجوده إلى جانب
"العالمي
إن"اال ّتحاد
ّ
ّ
ّ
الصحة
معركتهن ألجل
خضم
"رائــدات " المينا روزا في
ّ
ّ
ّ
 والــس ـ ّيــدات، والــشــابــات، والــحــقــوق والــراحــة للفتيات
المتعايشات مع فيروس نقص المناعة في منطقة
.""المينا
هــذه المجموعة القليلة مــن المناضالت الكريمات
ّ
كل
 والــدعــم والتحالف في،فهم والحماية
ّ بحاجة لل ّت

L

a lecture des témoignages douloureux de
Sabera, de Aliya et de Shareeda, donne d’abord
envie de pleurer. De tristesse, d’incompréhension,
de colère, de honte. Comment est-il possible que
plus de 30 ans après l’apparition du Sida, avec
tous les progrès accomplis dans la connaissance
de ce virus, ses modes de transmission et son
traitement, le niveau d’ignorance, d’intolérance, de
peur irrationnelle, soit encore aussi affreusement
élevé, y compris parmi les professionnels de
santé? La réduction de la stigmatisation et la
discrimination est depuis longtemps un ‘must’
de toutes les stratégies de lutte contre le Sida
partout dans le monde, mais les préjugés ont la
vie particulièrement dure en Afrique du Nord et
au Moyen Orient... Cette néfaste stigmatisation
est illustrée de manière poignante dans les récits
rassemblés dans cette publication, et on enrage
de lire cette souffrance évitable et injuste. Ce
n’est pas le VIH qui tue, c’est la stigmatisation…

إن قــراءة الشهادات المؤلمة لصابرة ولعليا ولشاردة
ّ
ً
ً
تدفعنا إلى الرغبة في البكاء حزنا وغض ًبا وخجلا لعدم
. مهن
تفه
ّ
ّ
عاما على
ً  بعد مرور أكثر من ثالثين،فكيف من الممكن
ّ  ومع،ظهور السيدا
تقدم في معرفة هذا الفيروس
ّ كل
 وعــدم، يبقى مستوى الجهل.وطــرق انتقاله وعــاجــه
،مرتفعا إلى هذه الدرجة
الالمنطقي
التسامح والخوف
ً
ّ
الصحة؟
أخصائ ّيي
ح ّتى وسط
ّ
ّ
ّ إن نقص الوصم والتمييز هو واجب في
كل استراتيج ّيات
ّ
ّ
ّ
أن األحكام
النضال
ّ
ّ  إلا،ضد السيدا في كل أنحاء العالم
ً
 وهي قاسية في إفريقيا الشمال ّية،المسبقة تدوم طويلا
.وفي الشرق األوسط
 في النصوص، بشكل جــارح،هذا الوصم المعيب ظاهر
 ونحن نشعر.والقصص المجموعة فــي هــذا الكت ّيب
ألن.والظالمة
بالغضب عند قــراءة اآلالم غير المب ّررة
ّ
.فيروس نقص المناعة ليس القاتل بل الوصم والتمييز
لكن هذه القراءة تعطينا أم ـ ًلا بسبب هذه الشهادات
ّ
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or the first time, MENA region is witnessing a
decrease in new infections by 4% by end of 2016
and the number of people on treatment has more
than doubled over the last 3 years increasing from
25.000 in 2013 to 54.400 in 2016. However, HIV
remains unfinished business and a lot needs to be
done on ending stigma and discrimination against
People Living with HIV (PLHIV). Nearly half of
the PLHIV do not know their status in the region
and more efforts are needed to ensure they are
accessing lifesaving treatment and dignified care
and support services.
With new infections increasing among women
and children, it was realized that in protecting
mothers, sisters and daughters we can protect
the whole community. Hence, UNAIDS and its
partners initiated and invested in a strong regional
movement towards empowerment of women and
girls to advance gender equality in scaling up the
AIDS response. The Algeria Call for Action on
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ألول مرة تشهد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
انخفاضا فــي عــدد اإلصــابــات الــجــديــدة بــفــيــروس نقص
 بحلول نهاية عام٪4 المناعة البشرى وذلــك بنسبة
 كما ارتفع عدد األشخاص الذين يتلقون العالج إلى،2016
25.000 أكثر من الضعف خالل السنوات الثالث الماضية من
 ال يزال، ومع ذلك.2016  في عام54.400  إلى2013 في عام
هناك الكثير الذي يتعين عمله إلنهاء الوصم والتمييز
ضد األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة
ما يقرب من نصف المصابين بفيروس نقص. البشري
، المناعة البشري في المنطقة لم يتم تشخصيهم
هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان حصولهم على
.العالج المنقذ للحياة والرعاية الكريمة وخدمات الدعم
 أدركنا،ومع تزايد اإلصابات الجديدة بين النساء واألطفال
أنه في حماية األمهات والفتيات يمكننا حماية المجتمع
 ومن ثم أنشاء وإستثمار برنامج األمم المتحدة.بأسره
/المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري
اإليــدز وشركاؤه في حركة إقليمية قوية نحو تمكين
النساء والفتيات للنهوض بالمساواة بين الجنسين
 إن دعــوة الجزائر.فــي توسيع نطاق اإلستجابة لــإيــدز

femmes et femmes vivant avec le VIH dans
la région MENA. Cette poignée de militantes
généreuses ont besoin de compréhension, de
protection, d’appuis, d’alliés, de ressources de
tous types, pour ensemble tordre enfin le cou aux
préjugés infamants et absurdes liés au Sida dans
les sociétés du monde arabe.
Affectueusement et solidairement,
MANUEL COUFFIGNAL
International HIV/AIDS Alliance

َ قص
ف عنق الذين يُطلقون األحكام
َ ُ لكي ي،أنواع الموارد
المسبقة والمستغربة تجاه المتعايشين مع السيدا في
.العربي
مجتمعات العالم
ّ
ّ
.بكل مح ّبة ومساندة
مانويل كوفينيال
"العالمي للمتعايشين ولإليدز
"االتحاد
ّ
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للعمل على فيروس نقص المناعة البشري والمساواة
بين الجنسين من قبل القيادات النسائية فى المنطقة،
مثال رائع وفرصة لوضع فيروس نقص المناعة البشري
وقضايا المرأة في جدول أعمال صناع السياسات وصناع
القرار في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وقد كان إنشاء شبكة مينا-روزا بمنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا في عام  2010من قبل النساء المتعايشات
مع فيروس نقص المناعة البشري بمثابة معلما تاريخيا في
االستجابةاإلقليميةللفيروس.ومنخاللهذاالمنبراإلقليمي،
تمكنت العديد من االنساء المتعايشات في جميع أنحاء
اإلقليم من معرفة الحقائق األساسية المتعلقة بالفيروس
وكــذلــك معرفة حقوقهن ،كما تــم منحهن الوسائل
والمهارات الالزمة للمناصرة والدفاع عن هذه الحقوق.
من خالل مينا روزا ،عرفت الكثير من المتعايشات أن محاربة
الوصم والتمييز هو معركتهن األساسية ونضالهن اليومي
وأن الصمت حول ذلك يمكن أن يسلبهن الحقوق األساسية
لثم والوالدهــم .ولن ينتهي الوصم والتمييز إال من خالل
األصــوات القوية واإلرادة الواحدة وقدرة المتعايشات على
المطالبة بالعدالة ،وتحدي األعــراف االجتماعية ،والتقدم
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HIV and Gender Equality by women leaders from
the region, is a great example and opportunity to
position HIV and issues of Women in their diversity
in the agenda of policy and decision makers in
MENA countries
The establishment of MENA Rosa in 2010 by
)Women and for women living with HIV (WLHIV
has been a historic landmark in the regional HIV
response. Through this regional platform , many
WLHIV across the region, knew the facts about
the virus, understood their conditions, learnt their
rights and were given the means and skills to speak
and stand up for them.
Through MENA Rosa, WLHIV have learnt that
stigma is their daily struggle and being silent
about it could deny them basic rights. Stigma and
Discrimination will only be ended by the strong
voices, will and capacity of WLHIV to demand
justice, challenge the social norms, step up and
speak out for their legitimate needs and rights

والتحدث عن احتياجاتهن وحقوقهن المشروعة.
إن توثيق القصص الحياتية للمتعايشات بفيروس نقص
المناعة البشري /اإليدز في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا دليل واضح على أن الشجاعة والقوة يمكن أن تنبثق
من المحن والمشقة .وتعد هذه القصص المؤثرة مثاال
حيا على أن الجمعيات والشبكات الداعمة مثل مينا روزا
لها دور أساسي في تشكيل وتغيير حياة اآلالف من النساء
المتعايشات في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
شكرا جزيال لشبكة مينا روزا وأعضائها البواسل على
الشجاعة والنجاح في تحويل حياة النساء النتعايشات
وغيرهن من النساء المهمشات من التبعية واليأس
إلى القيادة واالعتماد على الــذات .وســوف بكمل برنامج
األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة
البشري /اإليدز مسيرته جنبا إلى جنب معكن نحو مستقبل
أفضل حيث ال يترك أحد فى الخلف.
د .يامينا شقار  -المدير اإلقليمى
برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص
المناعة البشري /اإليدز

This documentation of life stories of WLHIV in
MENA region is a clear proof that courage and
strength could emerge from adversity and hardship.
These heartfelt stories are another living example
that supportive associations and networks such
as MENA Rosa are instrumental in shaping and
changing lives of thousands of women living with
HIV in MENA countries.
Many Thanks to MENA Rosa and its brave worriers
for the courage and success in turning the lives
of WLHIV and other marginalized women from
dependency and despair to leadership and selfreliance. UNAIDS will always be with you, hand in
hand towards a better future where no one is left be.
DR. YAMINA CHAKKAR
UNAIDS - Egypt
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he role of women’s participation and leadership
is more important today if not critical to the
development of responsive policy and legislation that
impact the development community from grassroots
to global levels.

إن أهمية مشاركة المرأة ولعبها للدور القيادي هو في غاية
 خاصة في ما يتعلق بوضع التشريعات،األهمية في يومنا هذا
و السياسات التي تؤثر على تطوير مجتمع التنمية من
.القاعدة الشعبية ولغاية المستويات العالمية

Sharing our stories and experiences of stigma
and violations of our human rights are our strong
contribution to raising global visibility to these critical
issues that affect our lives. We are encouraged by
the boldness of the women who have shared their
experiences in this project and whose voices speak
loud in this report.

إن مشاركة قصصنا وخبراتنا فيما يتعلق بالوصم
وانتهاكات حقوق اإلنسان هي إسهامنا القوي في إبراز
نشجـع
 إننا.هذه القضايا المهمة التي تؤثر على حياتنا
َ
بجرأة هــذه النساء اللواتي شاركن قصصهن ورفعن
.الصوت من خالل هذا التقرير

We hope that all that read this report shall be motivated
in the same bold spirit to take a firm position and
commit to playing a part in creating change that is
needed to ensure women and girls do
not have to experience human rights
violations again.

 كل من يقرأ هذا،ونأمل ان يتحفـَذ و يتحلى بروح الجرأة
 ليتخذ موقف ًا حازم ًا وليلعب دورا ً فعا ًال في إحداث،التقرير
التغيير الــازم لضمان عــدم تعرض النساء والفتيات
.النتهاكات حقوقهن مرة أخرى

REBECCA MATHESON
Global Director - ICW (International
Community of Women Living with HIV)

 المدير الدولي- ريبيكا ماتسون
المجتمع الدولي للنساء المتعايشات
)ICW( مع فيروس نقص المناعة البشري
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«STIGMA»

is a serious problem that our Arab societies continue to suffer from.
Individuals become victims of a society that marginalizes and rejects
them, forgetting that they are human beings who have the right to
live in peace. They suffer enough on a daily basis, worrying about
putting food on the table, clothing, education and treatment, only
to find themselves suffering from an illness that turns their lives
upside down; from dealing with their everyday concerns that they
have come to terms with over the years, to experiencing a totally
different kind of life because of the presence of an “unwanted guest”
that imposed itself without permission, being permanently treatmentbound, continuous prevention and endless efforts to please others.
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»«الوصمة

.حالة دامغة ما زالــت مجتمعاتنا العرب ّية تعاني منها
،فالمرء يصبح ضح ّية المجتمع الذي يقسو عليه وينبذه
ّ بشري من
 يكفيه،حقه أن يعيش بسالم
ناس ًيا أ ّنه كائن
ّ
ما يعانيه من هموم الحياة اليوم ّية؛ كتأمين المأكل
 ليصاب بمرض يقلب،والملبس والتعليم والطبابة
فمن هموم روتين ّية اعتاد أن.رأســا على عقب
حياته
ً
 إلى معايشة، وقد تآخيا على م ّر السنين،يتماشى معها
ّ
الظل
ضيف ثقيل
نمط مختلف من العيش نظرا ً لوجود
ٍ
ٍ
، ملزم ًا إياه بدواء مزمن،طرح نفسه من دون استئذان
.ووقاية دائمة ومجاملة لآلخرين ال تنتهي
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Helmiya - Khartoum
I am Helmiya, a female in my fifties. I live in
Khartoum; I am a teacher and mother of seven
children: four of them from my first husband who
died of AIDS in 2011. I re-married a man living with
HIV and we had three children together.
After the death of my first husband, I continued
working as a teacher. The children�s education
required a great deal of care and skills, so I did
my best to be the good single mother juggling
between caring for my family after losing the
main breadwinner while tending to my work
responsibilities.

 الخرطوم-

حلمية
ّ

 أعيش،إسمي«حلم ّية» امرأة في العقد الخامس من العمر
:لسبعة أوالد
أم
ٌّ .في الخرطوم وأعمل في حقل التدريس
ِ
ّ
ّ أربعة منهم من زوجي األ ّول الذي
متأث ًرا بمرض اإليدز
توفي
متعايش مع فيروس
رجل
ٍ
ٍ  فتز ّوجت م ّرة ثانية من.2011 عام
. وأنجبت منه ثالثة أطفال،نقص المناعة البشري
بعد وفــاة زوجــي األول تابعت عملي كمد ّرسة بجهد؛
 وقد،ودرايــة كبيرتين
فتربية األطفال تحتاج إلى عناية
ٍ
ّ
ـوة أن أكــون األم الصالحة
حاولت
ّ بكل ما أوتيت من قـ
التي ترعى عائلتها بعد فقدان معيلها دون أن تتناسى
.مسؤول ّياتها في حقل العمل
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By now they wanted to know the truth about what
happened to their father. They had been shocked
by his death, but now they were suffering the most
painful thing: the cruelty of society – a situation
they were forced to face daily. How can that be?
Where to go from here?
Heartbroken and caught up in my sorrow, the tears
did not prove helpful and I realized that at the end
of the day, I am the one responsible and I am the
one who gave birth to them. I have to protect them
under my wings just like a mother hen protects its
chicks. I found myself with no choice but to turn to
those who can help me.
I sought help from the “Association”. They assigned
me and my children with psychologists who helped
us deal with the painful situation and to understand
the facts about the disease. We learnt that,
although HIV is a chronic illness and has no cure,
it is not a killer disease; and with the advancement
of science, there are preventative measures to stop
it from spreading and we can learn to live with it.
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 فهم،وهنا راحوا يسألوني عن حقيقة ما حصل لوالدهم
ً
 إ ّلا أ ّنهم يعانون اليوم ما،سابقا بموته
صدموا
ُ كانوا قد
 وهم مضط ّرون.إيالما أال وهو قساوة المجتمع
أشد
هو
ً
ّ
 فكيف السبيل إلى ذلك؟ وإلى أين المف ّر؟.لمجابهته يوم ًّيا
والغصات تعتصر
،نفعا
ً سجينة المعاناة؛ الدموع لم تُ ْج ِدني
ّ
وعلي
، أنا من أنجبتهم. لك ّنني المسؤولة أ ّو ًلا وآخ ًرا.فؤادي
ّ
 فال.أن أحميهم تحت أجنحتي كما تفعل الدجاجة بفراخها
.يقدم لي يد العون
ّ مف ّر لي سوى أن ألجأ إلى من يستطيع أن
 وع ّينت لي وألوالدي،لجأت إلــى «الجمع ّية» التي آزرتــنــي
ّ
تخطي المصاب
 ساعدوا العائلة على،مرشدين نفسان ّيين
،بقاتل
 فهو ليس. وعلى فهم حقيقة هذا المرض،األليم
ٍ
،تقدم
،صحيح أ ّنه مرض مزمن وال شفاء منه
ّ لكن العلم
ّ
 فيمكن،وهناك مثبطات للفيروس تمنعه من التكاثر
 دون أن تُرسم من حوله صورة،للمصاب التعايش معه
ّ
.سينقض على فريسته اللتهامها
الوحش الكاسر الذي

In the midst of my struggles with life responsibilities
and demands, one of my close neighbors started
spreading the news of my infection and that of my
late husband, linking the symptoms of his condition
to mine.

 إذ،وفي غمرة مجابهتي لمسؤول ّيات الحياة ومتط ّلباتها
 تقوم بنشر خبر إصابتي وإصابة،بإحدى جاراتي المق ّربات
ّ
 أل ّنها ربطت أعراض المرض بما وصلت إليه،المتوفى
زوجي
.أعراض زوجي

It did not stop at that as the gossip started
spreading like wildfire, until it reached the school
that my children attend and they were not spared
the stigma and discrimination. The situation was
unbearable for them as they saw their friends
pointing the fingers at them or talking behind their
backs, and some even shouting out loud: “your
father died of AIDS, we don’t want to play with
you… we do not want to contract the disease….
AIDS children stay away from us”!

إن األقاويل التي انتشرت كأ ّنها
ولم تقف عند هذا
ّ
َّ  إذ،الحد
ّ
 وصلت إلــى الــمــدرســة حيث يتعلم،الــنــار فــي الهشيم
ً  ولــم يسلم هــؤالء أيـ.أوالدي
.ـضــا مــن الــوصــم والتمييز
، ال يعرفون كيف يخ ّبئون وجوههم،فصاروا كالمذلولين
 أو،وهم يرون أصدقاءهم يشيرون إليهم بأصابع االتهام
ً
 ومنهم من راح يجاهر وي ّتهم.خفية
يتك ّلمون عليهم
 ونحن ال نو ّد أن نلعب معكم، «مات والدكم باإليدز:عل ًنا
.» أنتم أوالد اإليدز إبتعدوا ع ّنا،كي ال تُنقل إلينا العدوى

The gossip affected them badly. It was like being
stabbed with daggers. They were demoralized and
became prisoners of their own homes. They refused
to go out for fear of mockery and ridicule, even from
close relatives who feared the transfer of the disease.

ّ
،فحطمت كيانهم
أقوال نفذت إلى صدورهم كالخناجر
ً  يرفضون الــخــروج خـ،وأصبحوا أســرى بيوتهم
مما
ّ ـوفــا
ّ
،وتجاف
بعد
ينتظرهم في الخارج من سخرية
ٍ
ٍ  أو،وتهكم
ً
. ح ّتى من أقرب المق ّربين،أمراضا إليهم
تخو ًفا من نقلهم
ّ
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With the development of science, we can always
overcome the obstacles, and with the help from
the specialists, we can find a warm hand extended
to us to feel secure and know that we are not
outcasts, but human beings, with feelings and rights
to a decent life even if we are victims of compelling
circumstances.

ّ
 وبمساعدة،تخطي العقبات
دائما
 يمكننا،تطور العلم
مع
ّ
ً
تمتد إلينا
ـدا دافئة
ّ
ً  نستطيع أن نجد يـ،ذوي االختصاص
 لنا، بل نحن بشر، وبأ ّننا لسنا منبوذين،لتشعرنا باألمان
مشاعر ولنا حقوق في العيش الكريم ولــو ك ّنا ضحايا
.ظروف قاهرة
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Adliya
- Sudan

I am Adliya, born in 1985 and married. I got my
school certificate from Sudan where I live.
I first tested for HIV in 2004, after my first husband
died of AIDS. I was first shocked when I found out
I was HIV positive. I did not know anything about
how the virus was transmitted. All I knew was that
my husband was suffering and being treated by
doctors – totally oblivious that I have been infected
– guilty of a crime I have not committed.

عدلية
ّ
 السودان-

 حصلت على. متزوجة،1985  من مواليد،»إسمي «عدل ّية
.الشهادة المدرس ّية من السودان حيث أعيش
 بعد وفاة،2004 قمت أل ّول م ّرة بفحص نقص المناعة عام
فوجدت نفسي متعايشة مع
.زوجي األ ّول متأث ًرا باإليدز
ُ
.دمت للوهلة األولى
ص
فيروس نقص المناعة
ُ
ّ
ُ .البشري
فج ّل
ُ .لم أكن أعرف شيئ ًا عن كيف ّية انتقال الفيروس
ما رأيته أمامي زوج ـ ًا يعاني ويتعالج بحسب ما يرتئيه
ً
إلي دون
 وأنا أتابعه في المنزل.األطباء
ّ غافلة عن تس ّلله
.ذنب اقترفته
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ّ
ّ
 نحن، ك ّنا،لحل الــنــزاع بالحسنى لك ّننا
تدخل األق ــارب
 ال يريد أحدنا أن،اإلثنين أكثر عنا ًدا من بعضنا البعض
. وكالنا يرغب االحتفاظ باألوالد.يقدم تنازالت لآلخر
ّ
ّ
،منزلي ال يرحم أثر على األوالد نفس ًّيا وعاطف ًّيا
جحيم
ّ
ّ
ّ
م ّرة أخرى تدخل األقارب وطلبوا منا الوصول إلى صيغة
تعايش وإ ّلا سيؤخذ أوالدنا م ّنا نحن اإلثنين لعدم أهل ّيتنا
.حد قولهم
ّ وأل ّننا نعاني من «مرض خطير وقاتل» على
The relatives intervened to resolve the problem in
an amicable way but we were both very stubborn
refusing to make concessions. We also both
wanted to keep the boys.
The atmosphere at home was like hell and this
affected the boys psychologically and emotionally.
Again, the relatives intervened and asked us to
reach a compromise otherwise our children will be
taken away from us because we were seen as unfit
to look after them and because we both suffered
from a «serious and deadly disease.»
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I cried for a long time and I was exhausted and
heartbroken until someone referred me to a
specialist. The staff at the VCT center gave me
guidance and treatment and improved my condition.
I joined the Association in 2005 and got support
from the PLHIV and the public health sector
and I learnt about my rights as a human being.
Fortunately for me, ignorance about HIV/AIDS was
rampant at that time, so I was spared any kind of
stigmatization by my community.
Today I am adhering to the treatment. I know my
rights as a woman living with HIV, aware of my legal
rights and the rights of PLHIV in my country and the
fact that I have the right for access to treatment.
In March 2017, a big dispute erupted between me
and my second husband. At one point we reached
a dead end. Continuing our marital relationship
seemed difficult and even impossible.

ً بكيت طوي
.وملت إلى السوداوية
ِ ، والحزن اعتصر قلبي،ال
الهم إلى أن أرشدني أحدهم
وكدت أرزح تحت وطأة هذا
ّ
 فالمسؤولون.متخصصة في هــذا المضمار
إلــى جهة
ّ
قدموا لي
النفسي والفحص
في مركز اإلرشــاد
ّ الطوعي
ّ
ّ
.اإلرشاد والعالج وأحسنوا متابعة حالتي
 وحصلت منها على دعم،2005 انتسبت الى الجمع ّية عام
.العامة ودعم لحقوقي كإنسان
والصحة
المتعايشين
ّ
ّ
ّ ولحسن
،»حظي «كان الجهل بالمرض متفش ًّيا آنــذاك
.فلم أتع ّرض ألي نوع من أنواع الوصم من قبل مجتمعي
ّ  وأعرف. أتابع العالج وملتزمة به،أنا اليوم
،حقي كمتعايشة
ّ
الحق
 ولي،يحميني قانون حماية المتعايشين في بلدي
.في العالج
ٌ
ـري حاد بيني وبين زوجي
 نشأ،2017 في مارس
ٌّ خالف أسـ
 ووصــلــنــا فــي لحظة مــن الــلــحــظــات الــى طريق.الـ ّـثــانــي
 وبات االستمرار في عالقتنا الزوج ّية أم ًرا صع ًبا.مسدود
ً ال بل مستحي
.ال
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After a while, the intimate relationship between my
husband and I returned, and we agreed to have a baby.
When I told the staff at the Association, they referred
me to the services available at the PMCT Center in
order to prevent mother to child transmission of HIV.
Today I am the mother of girls who have not yet reached
the age of twelve. I love them and together with my
husband we look after them. I know my full rights as
a woman living with HIV; I know I am protected by the
law and I act responsibly.
I feel very lucky that my daughters are not infected. This
is thanks to the treatment I received; the preventative
measures I followed and the great support I received
from the Association. I keep in touch with them.
I wonder about the level of ignorance about HIV/AIDS
in so many countries; they fear talking about it and here
I say: it is important to fear the virus but unfair to fear,
abuse or renounce people living with HIV/AIDS.
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.أعمارهن اإلثنتي عشرة سنة
أنا اليوم أم لبنات لم تتجاوز
ّ
، وأعــرف حقوقي كاملة كمتعايشة،ـن مع زوجــي
ّ أرعــاهـ
. وبالتالي أنا أعي تص ّرفاتي ومسؤولة عنها.يحميني القانون
ٌ
،ـون بناتي غير متعايشات
كم أشعر أ ّنني
َ محظوظة كـ
ّ وبفضل العالج الذي
 والدعم، والوقاية التي ا ّتبعتها،تلقيته
!األكبر الذي أخذته من الجمع ّية التي أتواصل معها باستمرار
فكم من بلدان ال يعرف فيها الناس شيئ ًا عن هذا المرض
المهم أن نخاف
وهم يخافون الحديث عنه! وهنا أقول من
ّ
 ولكن من الظلم أن نخاف المتعايشين،من الفيروس
.معه أو نسيء إليهم وننبذهم

We re-considered the situation and the Association
advised me to keep on living with my husband
provided we get things perfectly clear with an
agreement that he does not abuse me and does not
bring up the subject in front of the children. We
can live together under the same roof without any
disputes and arguments.
So we went home with the interests of the boys in
mind trying to provide a peaceful environment away
from tension and alienation.
Over the years, I acquired more knowledge about HIV/
AIDS thanks to the awareness programs that became
available. However, I sometimes felt discriminated
against by my family and the community. I see that
women living with HIV are always stigmatized. This
is a form of violence against them. When will our
societies begin to act with greater awareness and
greater humanity? Anyone of us is prone to become
prey to bad luck… one way or another.

 وبــعــد ا ّتــصــالــي بالجمع ّية،أعــدنــا النظر فــي الــمــوضــوع
نصحوني بأن أتق ّبل العيش مع زوجي على «أن نضع النقاط
 وال يفتح الموضوع أمام،علي
يتعدى
 فال.»على الحروف
ّ
ّ
معا في بيت واحد دون نزاع أو خالف أو
ً  بل نعيش،األوالد
 وهكذا عدنا إلى البيت من أجل المصلحة العليا.مشاكل
.جو هادئ بعيد عن التو ّتر والنفور
ّ لألوالد ولتوفير
 واكتسبت المزيد من الوعي حول اإليدز،م ّرت األعــوام
 إ ّلا.وذلك بفضل برامج التوعية التي قامت بها الجمع ّية
 وأرى.أ ّنني أشعر أحيا ًنا بالتمييز من قبل األهل والمجتمع
 وهذا نوع.دائما للوصم
يخضع َن
أن النساء المتعايشات
ْ
ً
 فمتى ستبدأ مجتمعاتُنا.ضد المرأة
من أنــواع العنف
ّ
 من،ـأي م ّنا
بالتص ّرف
ّ بوعي أكبر وبإنسان ّي ٍة أشمل؟ فـ
ٍ
ّ
ً
...للحظ العاثر
فريسة
 قد يقع يوم ًا،حيث ال يدري
 واتفقنا على، عادت أجواء اإللفة بيني وبين زوجي،بعد فترة
 وعندما أخبرت المسؤولين في الجمع ّية.إنجاب طفل
 أحالوني إلى الخدمة المتاحة في مركز منع االنتقال،باألمر
. وذلك تالف ّي ًا ألن يُصاب الجنين بالفيروس،الرأسي
ّ
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Sabera
- Sudan

�صابرة
 السودان-

I am Sabera; I am Sudanese and I am 32 years old.
I lived with my family in Libya since I opened my
eyes to the world, and we used to go on holidays to
Sudan from time to time. My family consists of my
father and mother; my older step sister - although
I never felt any favoritism in the way my mother
treated us.

 في الثانية والثالثين من، سودان ّية األصل،»إسمي «صابرة
 كنت أعيش مع أهلي في ليبيا منذ تف ّتحت عيناي،عمري
 ونذهب ك ّلنا في إجازة إلى السودان بين الحين،على الدنيا
 أنا وأختي الكبرى من،وأمي
 عائلتي.واآلخر
ّ مكونة من أبي
ّ
-يوما بفرق في التعامل بيننا
أشعر
لم
أني
 رغم-أمــي
ّ
ً
.فأمي لم تف ّرق بيننا أو تم ّيز الواحدة عن األخرى
ّ

The days went by and my step sister got engaged
while I completed my studies in Sudan, however,
what happened next was unpredictable: my parents
got divorced due to pressure from his parents as

أما أنا فأكملت دراستي في
ّ ،م ّرت األ ّيــام فخطبت أختي
فأمي
.ولكن ما حصل لم يكن في الحسبان
.السودان
ّ
ّ
وأبــي تط ّلقا بسبب ضغوطات مــن أهــل والـــدي الذين
.)طبعا
يريدون المزيد من األوالد( الذكور
ً
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anxiety. It is really hard to see one’s child suffering
while being helpless.
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،الصعب أن ترى أمامك طفلك المعاني والمتأ ّلم
فمن
ِ
ً
.شيئا
وأنت مك ّبل اليدين ال تستطيع أمامه

My mother was then working as a nurse in Libya
so she took him to a doctor she knew there. He
performed further tests without me knowing and
while waiting for the results, the doctor confided in
me and said that he first thought my son had cancer
but later discovered that he carried the HIV virus.
The news came as a shock to me as I knew nothing
about the disease or its treatment. I felt confused
and at a loss and was crying constantly thinking
about my only child and what he was going through.
The doctor however kept re-assuring me asking
me to be patient and saying: «Your son could have
antibodies… Be patient». I tried to find solutions:
Would a blood transfusion help improve his
condition? Is it serious? These were questions I
asked myself and I asked the treating doctor.

أمــي تعمل كمم ّرضة فــي ليبيا فعرضته على
ّ كانت
مزيدا من الفحوصات
 فأجرى له.طبيب من معارفها
ً
 وكان عليه أن ينتظر ثالثة.الجدة ودون علمي
بموافقة
ّ
 عندها فاتحني الدكتور.أ ّيام للوصول إلى النتائج النهائ ّية
لكن تب ّين
بأ ّنه شك بأن ما يعاني منه ولدي هو السرطان
ّ
.أ ّنه يحمل فيروس نقص المناعة البشري
ً
شيئا عن
أكن أعرف
 لم،علي
كان للخبر وقع الصاعقة
ّ
ّ
 فعشت حالة مزرية من التشويش.المرض أو العالج
 ألجأ الى البكاء عندما أفكر بوحيدي وبالحالة.والضياع
لكن الطبيب كان يطمئنني ويدعوني
.التي يعاني منها
ّ
 فكوني، «ر ّبما ابنك حامل للمضادات:إلى الصبر ويقول
ّ  هل: حاولت البحث عن حلول.»صبورة
أغير دمه؟ هل من
التحسن؟ هل حالته خطرة؟ أسئلة
طريقة تساعده على
ّ
.طرحتها على نفسي وعلى الطبيب المعالج

While I was in the midst of my anxiety and fear and
only after one day, the news spread at the hospital

 وبعد مضي يوم واحد،وتخوفي
وفيما أنا في غمرة قلقي
ّ

they wanted more children (male of course !!).
My father re-married and I stayed in his custody
until I finished my secondary school.

.تزوج أبي وبقيت في حضانته لغاية إنهائي الصفوف الثانو ّية

أمي وطلبت م ّني
ّ ولما بلغت الثامنة عشر من عمري جاءت
ّ
.العودة معها الستكمال دراستي واالهتمام بمستقبلي
When I turned 18, my mother asked me to join her
to complete my studies while she looked after me أتنعم بحنانها الذي
أمي
ّ
ّ فرحت كثي ًرا بعودتي إلى جوار
to ensure I have a better future. I was very content عدة سنوات إلى أن
ّ  فعشت معها.افتقدته سنين طويلة
living with my mother and enjoying her affection أتوقع
ّ
 إ ّلا أن ّني لم أكن...تخ ّرجت من معهد للكومبيوتر
which I missed for many years.
.ما يخ ّبئه القدر
I lived with her for several years until I graduated
from a computer science institute ... but I was not
prepared for what life had in store for me.

 وبعد.سوداني يعيش في ليبيا وخطبنا
تعرفت الى شاب
ّ
 وانتقلنا للعيش في منطقة،حوالي سنة تزوجت منه
I met a young Sudanese man living in Libya; we got . وبقينا هناك حوالى سنة.أمــي
ّ مجاورة لمكان سكن
engaged and a year later we got married and we moved جد فرحة بوجوده
ّ  كنت،حملت بصبي وأبصر النور معافى
to a suburb close to my mother›s place of residence.
.أل ّنه مأل قلبي حبو ًرا وسعادة
We stayed there for about a year. I had a baby boy who  وأصيب بالتهابات،ض
َ لما بلغ الثالثة أشهر َمـ ِـر
ّ ولك ّنه
filled my heart with a lot of love and joy.
 أمضى إثرهما خمسة عشر.في الرئتين والزكام الحاد
My son was barely 3 months old when he got lungs
ّ
ً
infection and a bad cold. He was hospitalized for 15  وكل من دخلوا قبله وجاؤوا بعده،يوما في المستشفى
ّ
.ن
يتحس
لم
هو
ا
ل
إ
خرجوا
ّ
days but his condition was not improving.
ّ
.ب
والترق
والخوف
القلق
من
سوداء
اما
حينها
ُ
ً عشت أ ّي
I went through tough times dealing with fear and
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asked about my husband.
The second shock I received was that my husband
was aware that he was infected with the virus but
he hadn’t told me.
The police then took my husband to jail. They gave me
10 days, as a favor to my mother, to leave Libya.
They drove us to the airport in a security car with my
husband hand cuffed and we were deported to Sudan.
I felt very humiliated and offended at the way we
were driven like criminals to the airport. How can
they treat patients so badly? What is going to happen
to us? We came to Libya seeking work to earn our
living and here we are being deported from it.
My mother asked my sister upon our return, to stand
by my side and help me overcome what I was going
through. I was lucky as I had an understanding and
helpful sister and together we went to Khartoum
hospital and then referred to Drommane hospital –
a center for treatment and counseling.
There, we received psychological and medical
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 بعد أن وضعوا قيو ًدا،اقتادونا إلى المطار بس ّيارة أمن ّية
ّ
.جميعا إلى السودان
وسفرونا
معصمي زوجي
في
ً
ّ
ّ
بالذل واإلهانة ونحن مساقون كالمجرمين
كم شعرت
إلى المطار! هل يعقل أن يعامل المرضى بهذا السوء؟
ماذا سيكون مصيرنا في المستقبل؟ لقد قصدنا ليبيا
 وها نحن نُطرد منها كأ ّننا في زمن،للعمل واإلسترزاق
.لم يصله العلم بقبس
 أن تقف إلــى جانبي، بعد عــودتــنــا،أمــي مــن أخــتــي
ّ طلبت
ّ
م األخت
َ  وكانت لي ِن ْع.وتساعدني على تخطي ما أعيشه
معا إلــى مستشفى
والمساعدة فانتقلنا
المتفهمة
ً
ُ
ُ
ثم توبعنا في مستشفى
ّ .التعليم الكبير في الخرطوم
،عالجي متكامل
 وهــو مركزDROMMANE درومــان
ّ
ّ
النفسي
الدعم
نلنا
وهناك
.والمشورة
العالج
م
يقد
إذ
ّ
ّ
ّ
يكف إذ توفي
لكن األمر لم
.والط ّبي والعناية واالهتمام
ِ
ّ
كان لوفاته وقع س ّيئٌ في.مضي أربعة أشهر
ابني بعد
ّ
 فما مــن شــيء أصعب مــن فقداني لــولــدي بعد.حياتي
 ما ذنب هذا.رؤيته يعاني يوم ًّيا الضعف واإلرهاق والمرض
!الطفل؟ وما ذنبي أنا؟
ّ لــو كنت أعــلــم لـ
ـوفــرت على نفسي وعــلــى طفلي هذه

so they took my son to a private dormitory where
he was left therewith no one to tend to his needs.
Is it fair to neglect a sick baby and leave him in pain
and not treat him as a human being?? What did
my new born do to deserve this unfair treatment,
this rejection and stigmatization by the medical
staff who have vowed to serve humanity and ease
its suffering?? Aren’t they supposed to be our safe
haven under these circumstances? What about to
their professional ethics?

 فأخرجوا ابني الى عنبر خاص،انتشر الخبر في المستشفى
...ال يراه فيه أحد وتركوه بال متابعة
ٌ
ُ
بشري
بكائن
طفل مريض كأ ّنه ليس
أيعقل أن يترك
ٍّ
ٍ
ّ
يتوجع ويتألم؟ ما الــذي فعله مولودي الجديد ليحظى
ّ
بهذا الرفض والوصم من جسم ط ّبي نذر نفسه لخدمة
البشر ّية وأقسم على التخفيف من آالمها؟ أليسوا هم
ّ ملجؤنا في
ظل هذه الظروف؟ أين أخالق ّية المهنة؟

 م ّرت أمي عليه وأعطته األدوية الالزمة،في اليوم الثاني
وأجروا لي فحص ًا لفيروس قالوا أنه فيروس يس ّبب نقص ًا
On the second day, my mother passed by and gave . ثالثة أ ّيام بانتظار النتيجة، أنا األخرى،في المناعة وبقيت
him the necessary medication and I had to undergo
ً فإذا بها إيجاب ّية فأنا
.أيضا متعايشة ودون أن أدري
some tests. They said it was a virus that causes فطلبوا م ّني أخذ ابني والذهاب الى البيت مع عدم السماح
immune deficiency. I, in turn had to wait for 3 days ، ووضــعــوا شرطة لحراستنا حتى ال نــغــادره.لنا بتركه
for the results which came positive… I’ve been living
.وسألوا عندها عن زوجي
with HIV too without me knowing.
ّ
They asked me to take my son and go home. They أما الصدمة الثانية التي تلقيتها هي أن زوجي كان على
.علم بإصابته هو بالفيروس دون إعالمي باألمر
wouldn’t let us leave him at the hospital and they
.السجن
إلــى
عندها أخـــذت الــشــرطــة زوجـــي وســاقــوه
even assigned a police officer to escort us and make
. ألغادر ليبيا،ألمي
،وأعطوني مهلة عشرة أيام
ّ إكراما
ً
sure we would not leave the baby behind; they then

35

light at the end of the tunnel and I was introduced
to MENA Rosa.
My condition began to improve after undergoing
training courses and I mingled with others living with
HIV. I came out of my isolation and started having
a life again. I met a man living with HIV. We got
married and then I left him.
One day, on my way to the Association, I got hit
by a speeding car which threw me in the middle of
the road and I got transferred to a hospital. When
I came out, I had lost all my stuff. Fortunately, a
woman friend was at the hospital so she notified my
family about the accident.
After some first aid treatment, the doctor underwent
further examinations. She was not wearing gloves.
Out of fear for her safety, I decided to tell her that
I carried the HIV virus. As soon as I told her that,
she moved away and so did the entire medical team.
Within half an hour, I was moved to another hospital
carrying the papers that proved I was someone
living with HIV – and that made the answer from
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treatment, as well as care and support but that was
not enough as my son passed away four months
later! His death had a very bad impact on my life.
There is nothing more devastating than losing one’s
baby after seeing him suffer daily, being weak and
exhausted from the disease!! What has he done to
deserve this? What is my crime?
Had I known that I was infected I would have spared
myself and my child that ordeal. What made my
husband hide this from me? Aren’t we supposed to
share the sweet and bitter as husband and wife?
How cruel is our society to impose its law on us!
I repeatedly tried to find excuses to forget what
happened. I forgave my husband for transmitting the
virus to me, but I could not forgive him for causing,
perhaps unintentionally, the death of an innocent
soul; so I decided to separate from him. I was very
depressed. I spent my time between the house and
the treatment center and I faced on a daily basis the
judgmental and shaming looks of people and I had
to put up with insulting words... that was until I saw

 ما الذي أجبر زوجي على إخفاء هذا األمر ع ّني؟.المعاناة
 نتشارك مع ًا حلو الحياة وم ّرها؟،أفلست أنا زوجته
!قاس أ ّيها المجتمع لتفرض علينا قانونك
كم أنت
ٍ
ً
 وقد سامحته.حاولت دائما خلق األعذار ألنسى ما حصل
 لك ّنني لم أستطع مسامحته،ـي
ّ على نقله الفيروس إلـ
. بوفاة روح بريئة بال ذنب، ر ّبما دون أن يقصد،على تس ّببه
 أقضي وقتي. وكنت تائهة مكتئبة.فق ّررت اإلنفصال عنه
إلي
ّ  وأواجه يومي ًا عيون ًا تنظر،ما بين البيت ومركز العالج
 إلى أن أضــاءت سماء، أو تسمعني كالم ًا مهين ًا،بشذ ٍر
ّ
.تعرفت إلى الميناروزا
حياتي شعلة جديدة إذ
.ـســن بــعــدمــا خضعت لــــدورات تــدريــبـ ّيــة
ّ وبــــدأت بــالــتــحـ
واختلطت بالبنات والشبان المتعايشين مع فيروس
ً مجددا
 وخرجت من عزلتي إلــى الحياة.نقص المناعة
ّ
ـم تركته
ّ وتع ّرفت إلــى شخص متعايش وتــزوجــت به ثـ
.فيما بعد
 صدمتني، في إحدى الم ّرات،وفيما أنا ذاهبة الى الجمع ّية
 ونُقلت بعدها،سيارة مسرعة ورمتني في وسط الشارع
 وبعد أن أفقت كنت قد فقدت كامل.إلى المستشفى
،أغراضي ولحسن حظي تعرفت إلى امرأة في المستشفى
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helping others overcome their difficult psychological
problems. I became more open and daring thanks to
my previous experiences and what I went through.
I now do radio interviews on «The Voice of Umm
Khalid» channel and I talk openly about HIV/AIDS
with no fear.
I also volunteered with a trainer from the Red
Crescent Society to help the Police Corps, the Traffic
Department and the prisons where I talk about living
with HIV to the extent where I no longer fear saying:
“I am a woman living with HIV”.
I stopped caring about what others say or think
about me. I became stronger. The death of my son
had a great impact on changing my life. No more
injustice …. no more confusion … and no more rights
being violated.
I stand for the support of others and I hope that
people will be aware of their wellbeing and the
wellbeing of others; working together without any
prejudice to find solutions instead of discriminating
against those affected.
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ّ أستطع ان
.أوفر المال الالزم الجراء العمل ّية
وها هي الجمع ّية اليوم تساعدني وتدعمني وتحاول توفير
طوعي
 بشكل، وأنا أعمل اليوم.المال ألجري عمل ّيتي
ّ
 وقد أصبحت مد ّربة.األم الوالئ ّية النسو ّية
مع الجمع ّية
ّ
ّ
تخطي الحاالت
ومــرشــدة نفس ّية أساعد اآلخــريــن على
انفتاحا وجرأة بفضل
 وقد أصبحت أكثر.النفس ّية الصعبة
ً
خبرتي السابقة ومعاناتي ووصلت إلى اإلذاعة « صوت أم
.» أجري مقابالت وأتك ّلم عن اإليدز دون خوف.خالد
مدربة من الهالل األحمر ألساعد
كما إ ّنني
ّ
ّ تطوعت مع
ّ  ودار السجون حيث، ودار المرور،في دار الشرطة
أتكلم
،حد ا ّنني أقول
ّ عن التعايش مع فيروس نقص المناعة إلى
.» «إن ّني متعايشة مع الفيروس،دونما خوف
 فقد، يهمني ما يقوله اآلخــرون أو يفكرون به
لم يعد
ّ
 لقد كان لموت ابني أثـ ٌر كبي ٌر في تبديل.أصبحت أقــوى
. وال حقوق مهضومة، وال ضياع، فال ظلم بعد اليوم.حياتي
الناس لسالمتهم
أنا أقف لمؤازرة اآلخرين وأتم ّنى أن يَ ِعي
ُ
 فال يحكمون غيب ّيأ على بعضهم،ولسالمة غيرهم
 ال لوصم،البعض بل يتعاضدون سوي ًا إليجاد الحلول
.المعانين وتمييزهم

every hospital we went to: «no beds are available”.
By then the news got to my colleagues at the
Association. They tore the papers and asked me not
to tell anyone in order to get the necessary help and
treatment. I was physically in pain from fractures
in my shoulder and thigh, and psychologically hurt
by the rejection, stigma and discrimination I was
facing. I had to lie to the medical team in order to
get the treatment and care I needed. Is it logical to
be forced to lie in order to have access to the right
health services??
I spent about 21 days at the hospital, where I
underwent surgery and had screws placed in my
shoulder and a rod in my thigh on the basis that I
will have them removed after a year or two. To this
day, seven years later, I still cannot afford paying for
the operation.
The association is currently helping me and giving
me support to save enough money for the operation.
I do volunteer work with the Sudanese PLHIV Care
Association. I became a mentor and a peer educator

َ ،من معارفي
.ت إلى أهلي خبر تع ّرضي للحادث
ْ فنق َل
.بعد اإلسعافات األول ّية جاءت الطبيبة لمعاينة جراحي
 لــذا أخبرتها بأني متعايشة،ولــم تكن تلبس قــفــازات
ً
 وسرعان.مما يمكن أن يتس ّبب به جرحي
ألحميها
ّ خوفا
ّ
 وما.ـي بكامله
ـ
ب
ـ
ـط
ـ
ال
الفريق
ـك
ـ
ـذل
ـ
وك
ـي
ـ
ن
ـ
ع
ابتعدت
مــا
ّ
ّ
هي إ ّلا نصف ساعة حتى نقلوني إلى مستشفى آخر وأنا
 فكنت ك ّلما وصلت إلى.أحمل األوراق التي تثبت إصابتي
.» «ال سرير شاغر:مستشفى أستقبل بقول
.عندها علمت زميالتي فــي الجمع ّية بما حــدث معي
فم ّزقن األوراق وطل ْب َن م ّني عدم إخبار أحد ألنال اإلسعاف
، فأنا متأ ّلمة جسد ًّيا من الكسور في كتفي وفخذي.الالزم
 لقد.ونفس ًيا من الرفض والوصم والتمييز الــذي أواجهه
الطبي بالتعتيم على حالتي
اضطررت مواجهة المجتمع
ّ
 أيعقل أن نضط َر للكذب.ألحظى باإلهتمام الكامل والرعاية
ّ
المحقة؟
من أجل الحصول على الخدمات الصح ّية
 حيث أجــروا لي،يوما في المستشفى
21 أمضيت حوالي
ً
عمليات جراح ّية ووضعوا مسامير في كتفي وقضي ًبا
في فخذي على أن أجري بعد سنة أو سنتين عمل ّية أخرى
مضي سبع سنوات لم
 وبعد، إ ّلا أ ّنني ح ّتى اليوم.لنزعها
ّ
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Aliya

- Morocco

I am Aliya, a quiet and shy woman from Morocco.
I live in Khouribga, married and I have a child who
hasn’t reached his first year yet. He hasn’t been well
since birth and he is always sick. The pediatrician did
some tests, among others, the HIV test. The results
were positive and so were mine.
My husband was furious and accused me of
having caught the virus through an extramarital
relationship with someone. His accusation had of
course no grounds.

 االمغرب-

عليا

 أعيش، مغرب ّية األصل. امرأة هادئة وخجولة،»إسمي «عليا
ولدي طفل لم يتجاوز
 متزوجة،Khouribga في خوريبجا
ّ
 يمرض،وصحته ضعيفة
، منذ والدتــه.السنة من عمره
ّ
 لذا أجرى له طبيب األطفال بعض التحاليل.على الــدوام
 فإذا بالنتيجة.وأخضعه لفحص فيروس نقص المناعة
ً  وكانت النتيجة.فحصا آخر لي
أيضا
أجريت
 وبعدها.إيجاب ّية
ُ
ً
.إيجاب ّية
عندها غضب زوجي وا ّتهمني بالخيانة من خالل إقامة عالقات
. وا ّتهامه هذا في غير مح ّله،إلي العدوى
ّ مع شخص آخر نقل
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truth of his condition. Isn’t it enough that I carry this
new burden for a crime I haven’t committed?
After a stressful period, God guided me to the
Association. There, I learnt more about my condition.
I understood the truth about the virus and how it is
transmitted, and the possibility of living with it without
fear, especially that it reached a no-cure stage.
At the Association, I received treatment and learnt
about HIV/AIDS especially since I am not educated,
and I do not work. I also do not have health insurance.
What I knew is that people have the right to live, to
have access to treatment and medication, but I didn’t
know how to go about claiming my rights.
The association helped me and provided me with
financial assistance to hire a lawyer to protect the
rights of my sick child. I also received medication
and treatment; psychological support, and they gave
me advice and guidance that helped me handle
stigmatization and discrimination. They restored my
dignity as a human being having rights to a dignified life.
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.بعد فترة من المعاناة أهداني اهلل إلى طريق الجمع ّية
 ففهمت حقيقة.هناك أعطوني معلومات حول وضعي
 وإمكان ّية التعايش معه دون،الفيروس وكيف ّية انتقاله
.خاصة وأ ّنه وصل إلى مرحلة غير قابلة لالستبيان
خوف
ّ
ّ
ّ
ـاصــة أنــنــي لست
ّ فــي هــذه الجمع ّية تلقيت الــعــاج وخـ
 ما أعرفه.صح ّي
لدي ضمان
ّ
ّ  وليس. وال أعمل،متع ّلمة
ً
ّ
وتلقي العالج واألدوية
،حقوقا في العيش
أن لالنسان
ّ هو
.ولك ّنني ال أعرف كيف ّية التص ّرف لنيل حقوقي
وقدمت لي مساعدة ماد ّية لتوكيل
،لقد أعانتني الجمع ّية
ّ
 كما حصلت على.محام يحفظ حقوق طفلي المريض
ٍ
قدموا لي النصائح
 وعلى الدعم،الدواء والعالج
ّ  كما،النفسي
ّ
ّ
واإلرشادات التي ساعدتني على اجتياز كل ما مررت به من
إلي االعتبار بأني إنسانة لي الحق في
ّ وصم وتمييز وأعادوا
.الحياة المحترمة

He went on shouting at me at the hospital –
embarrassing me in front of everyone and then left
me with the baby.
After a while, when I tried returning home, I was
shocked by my husband›s refusal to let me in; that
in addition to humiliating me in front of the family
and neighbors. His family threw my belongings in
the street. I took refuge with my sister and a few
days later I received the divorce papers in which my
husband describes himself as victimized.
The family aggression on the one hand, the
stigmatization, discrimination and psychological
pressures that I lived with on the other hand, made me
suffer from a nervous and psychological breakdown.
My blood pressure increased on top of other health
problems which left me on the brink of abyss.

وشهر بي
ثم بدأ يصرخ في المستشفى حيث فضحني
ّ
. وتركني مع طفلي وذهب.أمام الجميع
صدمت برفض
ُ ، بعد فترة،وعندما حاولت العودة إلى البيت
 باإلضافة إلى التشهير بي أمام.زوجي السماح لي بالدخول
. ورمى أهله ثيابي وأغراضي في الشارع.العائلة والجيران
 وبعد أ ّيام وصلني استدعاء الطالق وفيه،لجأت إلى أختي
.يصف نفسه بأ ّنه اإلنسان المغبون
 ولــلــوصــم والتمييز،األســـــري مــن جــهــة
كـــان للعنف
ّ
ّ وللضغوطات النفس ّية التي تعايشت معها
كل يوم من
.ونفسي
عصبي
 أن جعلتني أعاني من انهيار،جهة أخــرى
ّ
ّ
صح ّية أخرى
لدي ضغط
ّ  باإلضافة إلى مشاكل.الدم
ّ
ّ فارتفع
.تركتني على شفير الهاوية

 ُم َع َّنفة. فريسة الــوســاوس والــمــخــاوف، تائهة،وحــيــدة
ً
َ
I was left feeling lonely, lost and prey to anguish  فزوجي.باالضافة إلى أنني ال أعرف شيئا عن هذا المرض
ً لم يترك لي مجا
and fears. I also had no idea about the nature of  أفال يكفي أ ّنني.ال لفهم حقيقة الموقف
the disease. My husband left me uninformed of the
هم ًا جديدا ً نلته من حيث ال أدري؟
ّ أحمل
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Mazlouma
- Tunisia

مظلومة
 تونس-

I am Mazlouma, born in Tunisia in 1975. I completed
my secondary schooling and I speak Arabic and
French and I was aiming at studying to become a
pharmacist.

 وصلت1975 إسمي «مظلومة» ولــدت في تونس عام
 أتك ّلم ال ّلغتين العرب ّية،في دراستي الى الصفوف الثانو ّية
ّ
.أتحضر لدراسة الصيدلة
 كنت،والفرنس ّية

I was married to a man living with HIV. I had some
health problems that required seeing a doctor. He
asked me to undergo some tests, including one for
HIV and the results were positive. I did not receive
any counseling during my examination, so the

 أحسست بمشاكل صح ّية،أنــا متزوجة من متعايش
استدعتني للجوء إلى طبيب فطلب مني إجــراء بعض
الفحوصات والتحاليل؛ ومنها فحص لفيروس نقص
 خالل قيامي. فكانت النتيجة إيجاب ّية،المناعة البشري
ّ
لتلقي الخبر وقع
بالفحص لم أحصل على المشورة فكان
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husband; who was loyal to him; put up with his
suffering and stood by his side when he needed
it most. Is that how he treats me back? Instead of
changing his vicious behavior that I have always
tolerated and treat me with compassion he was now
acting as if I was his worst enemy.
I spent many nights sleeping on the streets or
in the parks looking in the trash for something to
satisfy my hunger. I had no financial support from
anyone and no job. I felt totally alone in this world.
Even my own brother did not support me. When I
approached him and told him about my situation,
he had no sympathy for me and instead he started
thinking of ways to deprive me from my inheritance.
I felt fear of the future and anxiety of the present
with hurt that did not heal easily. My body rejected
the medication I was taking because I was in a grim
psychological state. All this led me to contemplate
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 أهكذا يبادلني المعروف؟ فبدل أن يغ ّير.الحاجة إليها
إلي بعين
أطباعه الشرسة التي لطالما
ّ
ّ  وينظر،تحملتها
. إذ به يتص ّرف كأني عد ّوته اللدود.الرحمة
كم من ليال قضيتها نائمة في الشوارع أو في الحدائق
 ال.يسد جوعي
العامة أبحث في المهمالت عن شــيء
ّ
ّ
ّ
ّ
 كأنني وحيدة في هذا، وال عمل،نفقات أتلقاها من أحد
ولما
.أن أخي من لحمي ودمي لم يدعمني
ّ
ّ  ح ّتى،العالم
قصدته مـ ّرة وأخبرته بحالتي لم يتعاطف معي بل راح
ّ
.يفكر بطريقة يحرمني فيها من الميراث
 وجــراحــات ال،خــوف مــن المستقبل وقلق مــن الحاضر
 فح ّتى الدواء أرفضه ألن ّني أكون في حالة.تلتئم بسهولة
 ما دفعني إلى محاولة اإلنتحار.نفس ّية صعبة ومتعبة
 فالموت بدا لي أرحم.لع ّلي أجد فيه مخرج ًا لمعاناتي
.مما أعانيه
ّ وأخف هو ًال
.ألم بي إذ بالسرطان يتس ّلل إلى رأسي
ّ لم تكفها الدنيا ما
ً
 فقد.ومــن جديد أدخــل في دوامــة ال أعــرف لها مخرجا

news were devastating to me: I did not understand
what was going on and I knew nothing about my
condition. That was in 2006.
I sought the help of a specialist who treated me;
however my psychological state was gradually
deteriorating. I had a difficult pregnancy and upon
learning of my condition, my husband’s behavior
changed and he became more violent and aggressive.
Instead of standing by my side and supporting me in
my ordeal, he left me alone to face my destiny.
I could no longer endure humiliation and beatings
and I decided to leave. I was homeless with no roof
over my head to protect me in the cold winters, or
from the heat in the summer, nor did I have a family
to stand by my side in the worst circumstances of
my life.

 إذ أصبحت كالشاردة ال أعرف ما يدور من.علي
الصدمة
ّ
ً
.2006 حولي وال أعي شيئا عن وضعي وكان ذلك عام
إختصاصي فحصلت منه على العالج والمتابعة
لجأت إلى
ّ
ً
ً
ّ
ّ
، إلا أن أحوالي النفس ّية تدهورت شيئا فشيئا.الط ّب ّية
ً فقد كان الحمل ثقي
 فمنذ أن علم زوجي بوضعي.علي
ّ ال
.المستجد تغ ّيرت أطباعه وأصبح أكثر عنف ًا وعدوان ّية
ّ
وبدل أن يقف إلى جانب زوجته ويؤازرها في محنتها تركني
.وحيدة ضعيفة أواجه مصيري
ّ
 قــ ّررت ترك،الــذل والــضــرب والمهانة
ولــم أعــد أحتمل
ّ
 حيث ال سقف أحتمي في ظله.المنزل فصرت بال مأوى
علي
 وال عائلة تح ّنو، وال في الح ّر الالهب،في الشتاء البارد
ّ
.في أسوأ ظروف حياتي

ّ ما أصعبك يا دنيا وكم أنت ظالمة في
حقي! ماذا فعلت
أنا ألنال هذا الجزاء؟ أنا الزوجة التي أح ّبت زوجها وأخلصت
How tough life can be and how unfair to me! What
وتحملت معاناته ووقفت إلى جانبه يوم كان
له
ّ
ّ
did I do to deserve this? I am a wife who loved her بأمس
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suicide in order to find a way out of my suffering.
Death seemed to me more merciful than what I
was enduring.
And as if life did not hand me enough hurt and
suffering, I found out that I had a brain tumor. Once
again I felt helpless with no way out. The doctor
recommended that I have the tumor removed,
but with no assistance from the Association and
no support from the Ministry of Health, this costly
operation was not possible….. but luckily God
answered my prayers and I received the financial
support of some friends and the operation was
successful in 2013.
My cancer was a blessing in disguise as it opened
up doors for me. I now receive financial assistance
from an association that provided me with
accommodation and I don’t know what I would
have done otherwise to carry on with my life.

طلب م ّني الطبيب أن أجري عملية جراح ّية الستئصال
 من أين سأحصل على تكاليف العمل ّية وهي، ولكن.الورم
 فال مساعدات من الجمع ّيات وال دعم من،باهظة الثمن
لكن اهلل استجاب دعائي فحصلت على دعم من
... الوزارة
ّ
تمت بنجاح وذلك
ّ بعض األصدقاء وأجريت العمل ّية التي
.2013 عام
وقد «كدت أشكر هذا المرض» على فتحه أمامي أبواب
 فأنا أحصل اليوم على مــؤازرة ماد ّية من جمع ّية.الفرج
أمنت لي المسكن فلوال دعمهم هذا لما عرفت كيف
ّ
.سأتابع حياتي
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Itab

- Tunisia

I am Itab and I am Tunisian. I grew up in a family that
consists of seven children: five girls and two boys.
We lived in the countryside and attended school
there. We suffered from poverty and deprivation.
My mother worked as a housemaid and did her
best to provide for the family and make ends meet
while my father spent his earnings on gambling and
neglecting his family. The problems between them
were at their worst.

 تونس-

عتاب

 في الثالثة والثالثين من، تونس ّية األصل،»إسمي «عتاب
 خمس، نشأت في عائلة مؤ ّلفة من سبعة أوالد،عمري
 كنا نعيش في ال ّريف ونتع ّلم في مدارسه،بنات وصبيين
.ونعاني الفقر ومرارة الحرمان
أمي تعمل كمعينة منزل ّية وتسعى جاهدة إلحضار المال
ّ
 فيما أبــي ينفق ما يجنيه على.لتأمين حاجات األســرة
 وكانت المشاكل على.لعب القمار دون أن يكترث ألمرنا
.أمي
ّ أشدها بينه وبين
ّ
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unemployed with a bad reputation and everyone
feared him but I loved him because he gave me
support and empowered me. I got a job at a printing
house and my mother would drop me in the morning,
and she would pick me up in the evening to go home.
I got sick and tired of the constant abuse. My mother
was very cruel. I sometimes doubted she was my
biological mother because a mother is usually
affectionate and not domineering and unmerciful like
she was.
I stopped caring about what everyone said so I started
going out with this guy until he got a job in another
state. We kept in touch by correspondence but the
neighborhood kids were reporting to him my moves.
On one occasion I met a young man and decided not
to go back home and instead spent the night at his
family’s place.
The next day, I was brought back home where I took
my share of the beatings then my mother took me to
the doctor for a virginity test. At first I refused as I felt
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،تع ّرفت إلــى شــاب في السابعة والعشرين من عمره
 وكنت ما بين الخامسة أو السادسة.يسكن في ح ّينا
 س ّيىء، كــان من أصحاب المشاكل.عشر من عمري
 إ ّلا أن ّني أحببته. وعاط ًلا عن العمل،السمعة يهابُ ُه ال ّناس
أمي توصلني
أل ّنه كان يدعمني
ّ  لذا راحت.ويقوي معنو ّياتي
ّ
 وعند المساء،صباحا
 حيث وجدت عم ّلا،الى المطبعة
ً
.كنت أجدها أمام المطبعة بانتظاري لتعود بي الى البيت
فأمي شديدة
ّ مللت المالحقة الدائمة والعيشة المع ّنفة؛
ًّ القسوة معي حتى أن ّني شككت بكونها
األم
ّ ألن
ّ حقا
ّ أمي؛
ً
.عادة حنونة رقيقة ال متس ّلطة ال ترحم كما هو حالها
لم أعد أكترث لألقاويل بل رحت أخرج بصحبة الشاب إلى
 وكان أوالد.أن جاءه عمل في والية أخرى فتراسلنا كثي ًرا
.الحي يوصلون إليه أخباري كأ ّنهم يراقبونني
ّ
ّ في إحدى الم ّرات تقابلت مع
 وق ّررت عدم العودة،الشاب
.فبت عند أهله تلك الليلة
الى البيت
ّ
 أعــادونــي إلــى البيت فنلت نصيبي من،في اليوم التالي

I was around 12 or 13 years old when we moved
to the city due to my father’s job and I was sent to
school to complete my studies. I failed my sixth grade
and not wanting me to repeat my grade, my mother
forced me to leave school and find a job. I was 14
years old.
My relationship with my mother was very bad. I
did not feel close to her. She often treated me very
violently and beat me up and abused me, while I
faced her with my strong will and tolerance; I would
laugh while she hit me severely and that provoked
her and made her hit me even more until she would
get exhausted and leave me. I would suppress my
anger and later cry alone.
This ill-treatment from the closest people to me
prompted me to run away but I would be forced back
home only to be abused again by my mother, my aunt
and her husband too.
I met a 27-year-old guy who lived in our neighborhood.
I was then around 15 or 16. He was a trouble maker,

كنت ما بين الثاني عشر أو الثالثة عشر من عمري
، بحكم عمل الوالد،حين انتقلنا للعيش في المدينة
وأُرسلت الى المدرسة إلكمال دراستي لك ّني رسبت في
ّ أمي بأن أعيد
ّ الص
صفي
ّ
ّ  فلم ترض.ف اإلعدادي السادس
 كنت.بل أجبرتني على ترك المدرسة والذهاب إلى العمل
.يومها في الرابعة عشر من عمري
 لم أكن أشعر أ ّنها مق ّربة،جدا
ّ كانت عالقتي
ًّ بأمي س ّيئة
 كثي ًرا ما كانت تعاملني بعنف شديد فتضربني.م ّني
علي بالشتائم وأنــا أواجهها بعنادي الشديد
وتنهال
ّ
.حمل؛ فأضحك فيما هي تضربني بقسوة
ّ وقدرتي على ال ّت
مما يثير حفيظتها فتستم ّر أكثر فأكثر إلى أن ينهكها
ّ
 فيما أكظم غيظي،بعيدا ع ّني
فتنكفئ
ومعاندتي
ضربي
ً
.حي ًنا وأبكي دون أن تراني
 حتى من أقرب المقربين م ّني دفعتني إلى، هذه المعاملة
 لك ّني كنت أعود مرغمة فأع ّنف من.الهروب من البيت
ً أمي وخالتي وزوجها
.أيضا
ّ
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I no longer cared about anything in my life. I was
lonely; I was lost with no one to rely on, no one to
give me affection; I was homeless and the streets
were not a safe place. I had sexual relations with any
man who approached me. I met once a young man,
but unfortunately he went to prison. I went to his
brother asking about him. The brother turned out
to be a member of a gang that smuggled alcohol
and cigarettes. He abducted me and used me as a
sex worker. I was assaulted by every gang member
and I did not stand a chance to resist in fear of
being beaten.
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مجد ًدا
 فهربت.وكنت ال أزال في السادسة عشر من عمري
ّ
ّ وكنت أنام
... وأحيا ًنا في الشوارع،كل ليلة في مكان

The situation remained like that until one day the
police raided the gang›s center. Everyone fled and
I was left alone. I got arrested and taken to the
police station where they notified my mother.

ال، تائهة، فأنا وحيدة.ألي أمـ ٍـر في حياتي
ّ لم أعد أكترث
 مــشـ ّردة وفي، ال عاطفة تأسرني،أعــول عليه
أجــد من
ّ
. أقمت عالقات جنس ّية مع أي رجل دعاني.الشوارع شرو ٌر
ّ  لسوء، تعرفت الى شاب ولكن،م ّرة
.حظي دخل السجن
واحدا من أفراد
 وكان األخ.فذهبت للسؤال عنه عند أخيه
ً
 فاختطفني.عصابة تهريب مشروبات وكحول وسجائر
ّ علي
كل أفراد العصابة
وتعدى
، كعاملة جنس،وتاجر بي
ّ
ّ
. وأنا ال أستطيع الوقوف في وجههم حتى ال أع ّنف.مداورة
بقيت على هــذه الحال إلــى أن داهمت الشرطة مركز
 فأعتقلت، فــهــرب الجميع وبــقــيــت وحـــدي.الــعــصــابــة
.أمي باألمر
ّ وقادوني الى مركز الشرطة وأعلموا

My mother refused to take me out of the juvenile
correction center despite all that was said to her: I
was a minor and I ought to be forgiven. She refused

ّ أمــي إخــراجــي مــن االصــاحـ ّيــة رغــم كـ
ـل مــا قيل
ّ رفضت
 وطلبوا منها،»لها حــول أ ّنني غير راش ــدة و»غلطانة
. وتركتني في اإلصالح ّية،مسامحتي إ ّال أ ّنها رفضت

this reflected her lack of confidence in me. I did not
have intercourse with this guy or with anyone else.
The examination revealed that I was not a virgin. My
mother was furious and my aunt wanted me to lay
charges on the guy but I refused to utter slander
against him. I told her that I was sexually abused
by my uncle at the age of ten and that I kept quiet
because he threatened and intimidated me.
However, they did not care about what I said and they
went ahead with filing a lawsuit against the young
man and revealed his name - however I gave them a
different name.
A few days later, I was asked to identify the accused
among a group of young ones; but I refused to do so
and I said he wasn’t amongst them. The complaint
was filed against an unknown person.
The cycle of violence, abuse and beating at home
continued. I was still 16 years old. I fled again and I
slept in different places every night – sometimes on
the street…

.علي
أمي عند الطبيب الشرعي للكشف
ّ الضرب وأخذتني
ّ
ّ
ّ
 أل ّنني أحسست بأن تص ّرفها ينم عن قلة،فرفضت أ ّو ًلا
. فأنا لم أعاشر الشاب وال غيره.ثقة بي
 فثارت حفيظة. ا ّتضح أ ّنني لست عــذراء،بعد الفحص
أمي من جديد وكذلك خالتي وأرادتني أن أ ّتهمه فرفضت
ّ
يتعدى ع ّلي
كان
الذي
هو
خالي
أن
وأخبرتها
،عليه
االفتراء
ّ
ّ
 وتحت وطأة،وأنا في العاشرة ويجبرني على عدم البوح
. لذا لذت بالصمت،والتوعد والوعيد والخوف
التهديد
ّ
 لم تكترثا لما قلته بل ذه َبتا بي لرفع دعوى،رغم ذلك
.اسما آخر
أمــا أنا فأعطيت
ضد الشاب
ّ .وسمتا اسمه
ّ
ّ
ً
.وبعدها عادتا بي الى البيت
 فوقف، الم ّتهم-  ُدعيت لل ّتع ّرف إلى الشاب،بعد أ ّيــام
 لك ّني.بين مجموعة شباب آخرين بانتظار أن أشير إليه
تقدمت
ّ  عندها.رفضت تسميته وقلت إ ّنه غير موجود
.الشكوى ضد مجهول
ٌ
.وضرب في البيت
وشتم
تعنيف
.وك ّرت السبحة من جديد
ٌ
ٌ
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At the beginning of each month, my father would
come to cash my entire pay without leaving me a
few pennies to buy what I wanted. Wasn’t it bad
enough that he didn’t fulfill his role as a father
when I was growing up for him to come now and
steal all my earnings??
Even the dream I was building for my future was
dead before it even saw the light!
As a result of my depression, I started smoking, left
my job and returned to my aunt’s place.
Two weeks later I went home to see my family and
my mother, for the first time in my life, showed some
affection towards me; however this state of peace
and harmony did not last. She would find a reason
every day to hit me.
I would have loved my cousin to marry me but my
mother always refused and even if she accepted, it was
my aunt who did not consent. The situation remained
this way until my mother locked me in one day.
I ran away again, but I decided that this time it was
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.أماته قبل أن يبصر النور
ثم تركت
ّ  بدأت بالتدخين،بعد أن كنت يائسة من عيشي
.عمتي
ّ العمل وعدت إلى بيت
أم ــي لي
ّ بعد أسبوعين ذهــبــت لــرؤيــة أهــلــي فــأظــهــرت
أن هذه الحالة من السالم والوئام
ّ  إ ّلا، وأل ّول م ّرة،مح ّبتها
.أمي تختلق سب ًبا لضربي
ّ  فكل ّ يوم كانت.لم تدم
 وإذا،أمي كانت ترفض
أحب ابن خالتي أن يتز ّوج بي
ّ
ّ لكن
ّ
 وبقينا على هذا.قبلت كانت خالتي هــي التي تــرفــض
.أمي الباب علي وأقفلته بالمفتاح
ّ أن أغلقت
ّ المنوال إلى
 وهــذه الــمـ ّرة قــ ّررت أن يكون،عندها هربت من جديد
 تع ّرفت إلى.السن
ّ  ولك ّني ما زلت تحت،هروبي بال رجعة
َ الرجل الذي َحملت منه مولودا
وحملني أيض ًا فيروس
ّ
ّ كأن
كل ما تج ّرعته حتى الساعة
.نقص المناعة البشري
ّ
.من مرارة ومعاناة لم يكن كافي ًا
ومن جديد يعاكسني القدر ويموت من أحببت قبل أن
 فتز ّوجت،السابع من حملي
ّ  وقد كنت في الشهر،ألــد

and she left me in the detention center.
A year passed and it felt like eternity. I did not receive
any visitors. A forgotten human being, abandoned
with no one to care about her and no family to check
on her and find out whether she is dead or alive.
I developed a terrible psychological problem and
suffered from anxiety. Sleeping tablets did not help
but despite all that, my stay in the correction center
helped me learn the art of making sweets.
By then, my father came to visit me although I hadn’t
heard from him for a very long time. He took me out
of the center, not for my own interest, but because
he was after my income once I am out. He took me
to my aunt’s place.
I spent two days and two nights, and on the third
day my aunt – who works as a domestic helper took me to someone’s house to work there. The
work was tiring and it did not help that my mental
state was deteriorating.

ٌ
انسانة منس ّي ٌة
. لم أت ّل ّق زيــارة أحــد،عام م ّر كأ ّنه دهــر
ٌ
 أعاشت، وال من يكترث ألمرها، ال أهل يسألون،متروكة
أم ماتت أم عانت األم ـ ّريــن؟! وصلت الــى حالة نفس ّية
 أتج ّرع األدوية دون أن أقوى،س ّيئة كنت متوترة األعصاب
ّ  رغــم كـ.على الـ ّنــوم
أن وجــودي في
ّ ـل هــذه المعاناة إ ّلا
.فن صناعة الحلوى
ّ اإلصالح ّية أفادني بتع ّلم
، رغم أ ّني لم أعلم بأخباره منذ زمن بعيد، حضر أبي،عندها
ألن مصلحته تقضي بأن
ّ  بل،فأخرجني من المركز ال ح ًّبا بي
ّ
.عمتي
أوفر له مدخو ًال
ّ  وذهب بي عند.مهما بعد خروجي
ًّ
عمتي
ّ  وفي اليوم الثالث أخذتني،قضيت نهارين وليلتين
 كان العمل.وهي معينة منزل ّية الشتغل في بيت أحدهم
.متع ًبا وكانت حالتي النفس ّية متو ّترة ومتراجعة
ّ في مطلع
 كان والدي يحضر ليقبض معاشي،كل شهر
ً كام
ال دون أن يترك لي ولو بضع دراهم اشتري بها ما يحلو
 ليأتي ويسرق، ألم يكفه أ ّنه لم يقم بواجبه تجاهي.لي
مني ما أجنيه بعرق جبيني؟ حتى حلمي ببناء مستقبلي

57

56

with no return. I was still a minor. I met the man from
whom I had a baby and the one who gave me the HIV
virus. It was as if all that I have endured until the day
was not enough.
Once again, fate worked against me and I lost the one
I loved before my baby was even born. I was into my
seventh month of pregnancy when I married a man
living with HIV/AIDS. I stayed with him for a long time
and I raised my daughter who like me carried the virus.
The days passed and I came to know the association
that gave me psychological support, provided me with
treatment and care, restored my self-confidence, and
I gained a lot of understanding on the subject of HIV/
AIDS. Today, I share my knowledge and experiences
about treatment, prevention, reproductive health
issues as well as subjects on sexuality with those who
need the information, and I offer every assistance to
the association that still supports me. I live with my
only daughter who is now 14 years old and we face
our destiny with strength and with no fear.

 وبقيت معه فترة طويلة.من رجل متعايش مع اإليدز
. ور ّبيت ابنتي المتعايشة مثلي مع الفيروس
 وتع ّرفت إلى الجمع ّية التي آزرتني ودعمتني،مـ ّرت األيــام
، فقويت ثقتي بنفسي، وز ّودتــنــي بالعالج والــدعــم،نفس ًّيا
 وأنا أحاول.واكتسبت الكثير من الخبرة في موضوع اإليدز
والصحة اإلنجاب ّية
اليوم نقل ثقافتي العالج ّية والوقائ ّية
ّ
واألم ــور الجنس ّية إلــى من يحتاج من معلومات في هذا
ّ وأقدم
كل معونة للجمع ّية التي ما زالت تعضدني
،المجال
ّ
 وأعيش مع ابنتي الوحيدة وهي في الرابعة عشر من.برعايتها
.وقوة
ّ  نواجه قدرنا بعزم،عمرها دونما خوف
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Wahida
- Yemen

I am Wahida, from
Yemen. Being the only
daughter in my family,
all the responsibilities
in the house fell on me
to service my family and
my younger brothers.

إسمي «وحيدة» أنا يمن ّية
األصــل وحيدة البنات في
ّ عــائــلــتــي لـــذا كــانــت كـ
ـل
المسؤول ّيات فــي خدمة
أهــلــي وأخـــوتـــي الــشــبــان
.تُلقى على عاتقي

وحيدة
 اليمن-

Years passed and a young
man proposed to me so
I accepted because my
dream was to get married, share with my husband
the joys and the sorrows of life and be relieved from
the burden of looking after my brothers.

ألن حلمي كان أن أعيش حياة
ّ لي شاب للزواج قبلت به
 وأتقاسم مع زوجي حالوة.زوج ّية فارتاح من عبء أخوتي
.الحياة وم ّرها

But things did not work out the way I expected. My inlaws treated me like a servant in their house and not
as a decent wife. I couldn’t bear it anymore especially
that I did not get any support from my husband so I
left home and I asked for divorce. I gave my husband
all the golden jewelry that I owned in return for my
freedom. He accepted.

 فأهل زوجــي عاملوني.مما اعتقدت
ّ إال أ ّنها كانت أم ـ َّر
ولما لم أعد
ّ .كأ ّنني خادمة في بيتهم ال كزوجة محترمة
أن زوجي لم يدافع
أحتمل هذه المعاملة الس ّيئة؛
ّ
ّ خاص ًة
ً
 وتنازلت، تركت بيتي بعد أن طلبت الطالق،مطلقا
ع ّني
ّ لزوجي عن
.كل الذهب الذي أمتلكه مقابل ح ّريتي ف َق ِب َل
مما كنت
ّ  عاملني أهلي معاملة أسوأ.بعد عودتي إلى بيتي

ـدم
ّ مــــ ّرت الــســنــوات وتــقـ
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I am today in the ninth month of my pregnancy. I do
not know how the delivery will be and where will I
live after I have the baby? If the people I live with
today ever find out about my condition, what will
happen to me? When will my suffering end? What
does the future hold for me? Who will bring justice to
the irresponsible man who infected us?
What a conscienceless being he is! How many other
lives will he destroy?
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 ال أعــرف كيف،أنــا اليوم في الشهر التاسع من حملي
ستكون والدتي وال أين سأعيش بعد الوالدة؟ فإذا عرف
 كيف سيكون،الناس الذين أسكن عندهم اليوم بإصابتي
ُ
حالي؟ متى تنتهي معاناتي؟ وماذا يخبىء لي القدر بعد؟
ّ من سيأخذ
ممن نقل إلينا العدوى دون مسؤول ّية؟
ّ حقنا
كم هو إنسان بال ضمير! وكم من الضحايا سيتس ّبب
بتدمير حياتهم بعد؟

I sometimes pity him, and I hope that God will
lead him to people who can help him admit to his
condition; protect himself and not harm others. His
irresponsible behavior is making all people living with
HIV seem like hostile who seek revenge.

 وأتم ّنى أن يضع اهلل في،إنني أشفق أحيان ًا على وضعه
طريقه أناس ًا يستطيعون مساعدته على تق ّبل وضعه
 ألنه بتص ّرفه غير.وحماية نفسه وعدم اإلضرار باآلخرين
ّ  يع ّرض،المسؤول
كل األشخاص المتعايشين لالتهام
.بأ ّنهم عدائ ّيون يريدون االنتقام

Many questions go through my mind to which I have
no answers. Is there hope, after all the misery that I
have endured in my life to this day, that there will be
light at the end of the tunnel?

ًّ أسئلة كثيرة تدور في ذهني وال أجد لها ح
 بعد،  أيُع َقل.ال
ّ
كل هذا السواد الذي أحاط بحياتي ح ّتى اليوم أن يُضاء نو ٌر
في سمائي التاعسة؟

Back home, my family treated me worse than my inlaws did. I have not seen a good day in my life.
Later on I met a young man but my family did not
approve of him; so I decided to run away with him and
we got married at the marriage celebrant. Because of
that, my family shunned me and disowned me.
Bad luck came back to haunt me again. After I fell
pregnant and I was in my second month, I felt very
tired and I was in pain. I asked my husband to take me
to the doctor but he refused without any justification.
I unwillingly kept quiet and went to a relative asking
for help. My husband remained apathetic to my
condition and that of the baby I was carrying.
After a while, I received news that my husband was
already married, and his wife had been infected with
HIV, prompting her family to sue him, demanding
compensation for her shattered life or else he would
be sent to jail. They gave him severe beating. I got
really scared so I fled from the house to take refuge
at an acquaintance’s place.

.ًيوما حلوا
َ ُأ
ً  فلم أر في حياتي.عامل بها في بيتي ال ّزوجي
 فق ّررت أن. لم يقبل به أهلي،وبعدها تع ّرفت الى شاب
 عندها قاطعني.أهرب معه وذهبنا إلى القاضي وتزوجنا
.أهلي الى األبد وتب ّرؤوا م ّني
ّ
 فبعد أن،الحظ الس ّيئ عــاد ليالحقني من جديد
ولكن
ّ
ّ
ـس بالتعب
ّ  كنت أحـ،حملت منه وأنــا في شهري الثاني
 وببعض األوجــاع فطلبت من زوجــي أن يأخذني،الشديد
سكت على مضض
.إلى الطبيب لك ّنه رفض دون أي تبرير
ّ
ّ .ولجأت إلى أحد األقارب وطلبت منه المساعدة
كل ذلك
.وزوجي ال يكترث ألمري أو ألمر الجنين
متزوجا
 وصلتني أخبار تعلمني أن زوجي كان،وبعد فترة
ً
ً أص
، وقد أصيبت زوجته بفيروس نقص المناعة البشري،ال
ّ
 وهــم يطالبون،بحقه
مما دفــع أهلها إلــى رفــع دعــوى
ّ
ّ
ـدمــرة وإلا ســوف يدخلونه
َّ بتعويض عــن حياتها الــمـ
 عندها خفت وهربت.برحا
ً  وقاموا بضربه ضر ًبا ُم.السجن
.من البيت الجئة إلى أحد معارفي

63

62

Shareeda

- Yemen

I am Shareeda from Yemen. I am 24 years old. I got
divorced from my first husband because he was sick
and I did not know what his illness was. I got married
to another man, not knowing what the future had
in store for me. Within a year, my health started
deteriorating, and I had a number of tests. The results
revealed that I was HIV positive. Everyone learnt
about my condition. They started avoiding me and
walking away from me, without anyone telling me
what was going on. I was pregnant at the time.

�شريدة

 اليمن-

 تط ّلقت.عاما
24  عمري،إسمي «شريدة» يمن ّية األصل
ً
ً
مريضا ولم أكن أعرف ما هو
من زوجي األ ّول أل ّنه كان
 لك ّني لم، وشــاءت األق ــدار أن أتــ ّزوج برجل آخــر.مــرضــه
 تدهورت، ففي خالل سنة.أكن أعلم ما يخ ّبئه لي القدر
 وأجريت الكثير من الفحوصات والتحاليل،الصح ّية
حالتي
ّ
فجاءت النتيجة أ ّنني مصابة بفيروس نقص المناعة
 عــرف الجميع بحالتي وبـــدؤوا يبتعدون ع ّني.ـري
ّ الــبــشـ
ً  وكنت حام، دون أن يُ ْع ِل َمني أحد بما يجري،ويتالفونني
.ال
ّ صحته ضعيفة وكنت
أرضعه
ّ  كانت،وعندما ولدت طفلي
ّ دون أن أعلم بإصابتي إلى أن
.يدي
ّ توفي بين
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، وطلبوا م ّني.يخصهم
أي غــرض
ّ منعوني مــن لمس
ّ
.أشد لهجة أن ال آتي لزيارتهم م ّرة أخرى
وبإصرار
ّ
،الزوجي
لم يعد أمامي من خيار سوى العودة إلى بيتي
ّ
 زارنا شخص من أهل القرية،حظي هذه الم ّرة
ولحسن
ّ
عالجا في
 وقال لنا بأن هناك.كان يعيش في العاصمة
ً
المستشفى «الجمهوري» في صنعاء ومــن الضروري
ّ
 فذهبت، وكنت قد حملت من جديد.لتلقيه
أن أذهب
received me but because of their lack of knowledge
about the disease, they did not eat or drink with me,
and they would move away from where I was sitting.
They also asked me not to touch any of their stuff
whenever I used the bathroom.
Later on they asked with a firm tone not to come visit
them again.
I had no other choice but to go back to my marital
home. Fortunately for me this time, a man from the
village who lived in the capital city came to visit us. He

64

When my baby was born, he was in poor health and
I was breastfeeding him without knowing about my
condition until he died in my arms.I was shocked.
Later my father told me that I was infected with HIV.
The news shook me but I was in denial. The tests
were repeated just to make sure but unfortunately
the diagnosis was confirmed. I went to my family to
recover from the successive shocks I received, but
after a while I felt that they too were uncomfortable
with my presence among them. They asked me to
leave the house and not return again.
I was alone, waiting for death to relieve me. I had
heard that it was an incurable disease … it is deadly.
I remained in my marital home waiting... When I
could no longer bear the looks on the faces of my
neighbors, and I don’t know how they got the news, I
decided to go back to my parents› house, hoping this
time they will not reject me and I would find in their
arms the warmth that I so much longed for. They

 عندها أخبرني أبــي بأ ّني أحمل فيروس،ص ِدمت للخبر
ُ
ْ
ُ
َ
ورفضت
 فصعقتني الحقيقة.نقص المناعة البشري
ُ
َ
ت من
َ  فــأعــدت الفحوصات م ـ ّرة ثانية التث ّب.تصديقها
ّ  لألسف، ولك ّنها.صحتها
 ذهبت عند أهلي.أكدت إصابتي
ّ
ّ
ّ
ّ
 بعد،  إلا أنني، تباعا
ألتعافى من الصدمات التي تلقيتها
ً
بأن أهلي أيض ًا بدأوا يتضايقون من وجودي
ّ فترة أحسست
تخوفهم من
 إلــى أن واجهوني بحقيقة.فيما بينهم
ّ
ً.مجددا
حالتي فطلبوا مني مغادرة المنزل وعدم العودة
ّ
ـأن هذا
ّ  فأنا سمعت؛ بـ، أنتظر الموت ليرحمني،وحيدة
 فقبعت فــي بيتي.مميت
 وهــو،الــمــرض ال شفاء منه
ٌ
 وعندما لم أعد أحتمل نظرات الجيران...الزوجي أنتظر
ّ
 ق ّررت. وال أعلم كيف تس ّربت إليهم أخبار إصابتي،نحوي
ً
ّ
تخطوا فكرة
آملة أن يكونوا قد
العودة إلى بيت أهلي
رفضي من بينهم فأجد في أحضانهم دفئ ًا افتقدته زمن ًا
ً طوي
 استقبلوني عندهم ولجهلهم بحقيقة انتقال.ال
 ويبتعدون،الفيروس كانوا ال يأكلون أو يشربون معي
 وإذا أردت استخدام الحمام.عن المكان الذي أجلس فيه
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would try their best to persuade the medical staff to
re-admit me and that is what really happened.
After giving birth, they put me in an isolated room,
and the doctor warned all the medical personnel that
I was HIV positive.
Days passed and things improved a bit, but fate
had more tragedies in store for me. My in-laws
began complaining about our presence in their
neighborhood. They started harassing us because
we were infected and for being late in paying our
rent. A fight erupted between my husband and my
father in-law. My husband was shot and he became
incapacitated and unable to work.
I was 8 months pregnant with our third child with no
means to cover the cost of the delivery.
I was facing another round of suffering not knowing
how to deal with it. Will anyone come to the rescue??
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ً م ـ ّرت األ ّيــام وتحس ّنت األوضــاع قلي
ولكن القدر عاد
،ال
ّ
ّ
ً حام
بالتأفف
 فبدأ أهل زوجي.إلي المزيد من المآسي
ّ ال
 فــبــدؤوا بمضايقتنا بسبب.مــن وجــودنــا فــي جــوارهــم
 وحصلت مشاد ٌة. وبتأخرنا في دفع اإليجار،إصابتنا باإليدز
بين زوجي وأبيه فأطلق عليه النار وأصابه بإعاقة دائمة
.أفقدته القدرة على العمل
 وال إمكان ّية، وفي الشهر الثامن،أنا حامل للمرة الثالثة
.عندي لدفع تكاليف الوالدة
 فهل. ال أعرف كيف أواجهها،دوامــة أخرى من المعاناة
من يشفق أو يعين؟

told us that there was treatment at the «Republican»
hospital in Sana›a and it was necessary for me to
go there. I was pregnant again, so I went with my
husband, and there I got the correct information
about the virus, the way it spreads, prevention and
treatment. We learnt that there was a treatment for
the newborn babies and that put my mind at ease
knowing that I can now protect him.
What happened next was not expected. When I went
to the hospital to give birth, I told them that I was
HIV positive. Startled, the doctor expelled me from
the delivery room. «Take her out immediately,» he told
the security man. I was sent to the hospital›s yard and
being treated as less than human.
Why am I being expelled? Where do I go? I am in
labour and I feel the water breaking out. I called the
Association and told them what happened to me.
They came immediately and assured me that they

برفقة زوجي إلى هناك حيث اكتسبت معلومات صحيحة
 وعلمنا.حول الفيروس وكيف ّية اإلنتقال والوقاية والعالج
اطمأن بالي
 عندها.بوجود عالج لألطفال ما بعد الوالدة
ّ
.على مولودي فانا أستطيع اليوم أن أحميه
 فعندما ذهبت إلى. لم يكن في حسابي،وما حدث بعدها
، تفاجأ الطبيب.المستشفى أللد قلت لهم بأ ّني متعايشة
أخر ْجها
ِ »: وقال لرجل األمن.وطردني من قسم الوالدة
 فطردت إلى حوش المستشفى كأ ّنني «لست.»على الفور
.»من البشر
 أشعر،لماذا أطــرد؟ أيــن أذهــب؟ وأنــا في مرحلة الــوالدة
 اســتــعــنــت بالجمع ّية فا ّتصلت.بــخــروج الــمــاء مــ ّنــي
 فأتوا على الفور.عما حصل معي
ّ
ّ بالمؤسسة وأخبرتهم
ّ وطمأنوني بأن يحاولوا إقناع الكادر
الطبي بإدخالي قسم
ًّ  وهذا ما حصل،الوالدة
.حقا
ّ
ّ وحذر الطبيب
كل
، أدخلوني غرفة معزولة،وبعد الوالدة
.الكادر الط ّبي الموجود هناك من إصابتي
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Saada

- Morocco

I am Saada, born in 1971 in Morocco. I live in poverty
with my husband and daughter.
I am the mother of a girl who is HIV positive. Her
name is Fatima and she is now 12 years old. At the
age of 2 she became blind. An eye specialist was
treating her poor vision then.
She was admitted to the hospital on one occasion
and she became permanently blind. They tested her
for HIV and the results were positive. I underwent
the same tests and mine were positive too. We
were both given the necessary treatment and

 المغرب-

�سعدى

 أعيش في. في المغرب1971  ولدت عام،»إسمي «سعدى
.عائلة فقيرة أنا وزوجي وابنتي
 وهي،أم لفتاة متعايشة مع الفيروس تدعى بشرى
ّ أنا
 أصيبت ابنتي وهي في.اليوم في الثاني عشر من عمرها
ائي في
عمر السنتين بالعمى؛ فقد كان يعالجها
ّ
ّ أخص
.ضعف في نظرها
العيون بسبب
ٍ
 أظلمت،وبعد أن دخلت المستشفى في إحدى الم ّرات
عندها أجروا لها.نهائي وأصبحت ضريرة
بشكل
عيناها
ٍ
ّ
،فحصا لفيروس نقص المناعة وجاءت النتيجة إيجاب ّية
ً
ً
ثم خضعت أنا للفحص عينه وكنت أيضا متعايشة مع
ّ
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،ـمــي إلــى طبيب األطــفــال الــذي يعاين ابنتي
ّ شــكــوت هـ
ّ
 ودلــنــي على مركز فــي المغرب،فنصحني بإنكار األمــر
.المعوقين
يستقبل ذوي الحاجات الخاصة أو
ّ
 فبعد أن فقدنا،وأل ّول م ّرة في حياتها يبتسم لها القدر
ـســنــة ســوف تبدأ
ّ  فــهــذه الـ.األم ــل بــإمــكــانـ ّيــة تع ّلمها
ّ
.لتحققها
توفرت اإلمكانيات
ّ بالدراسة بعدما
program, because the institution needs a certificate
confirming that she does not carry any transmittable
diseases and this is not the case with my daughter.
I complained to the pediatrician who was treating
my daughter. He referred me to a center in Morocco
that admits people with special needs or people
with disabilities.
For the first time in her life, destiny has smiled
upon Fatima. Having lost hope of her getting any
education, this year she will begin her schooling
now that the means are available.
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asked to adhere to it. We were then referred to the
Association and that was in 2010.
There, we were given health care and guidance
and I did not feel stigmatized and discriminated
against. They helped me understand the facts
about our condition.
My husband left us once it was confirmed that
we were both HIV positive. He himself was not
infected so he accused me of ruining his life and
his reputation.
Was that true? Let’s suppose it is, how is it possible
for a man to simply leave his family behind? What
about his paternal feelings to prevent him from
committing such a critical mistake?
I am currently unemployed because I am physically
very weak. I beg on the streets to make ends meet.
I also cannot get my daughter into the «blind child»

 لذا أعطونا العالج الالزم وطلبوا م ّنا االستمرار.الفيروس
الص ّحة العام لإل ّتصال
ُ  وبعدها ُو ِّج.به
ّ هت من قبل قسم
 وهناك أعطونا.2010 بالجمع ّية وكــان ذلك أل ّول مـ ّرة عام
،صح ّية ولم أشعر معهم بالوصم والتمييز
ّ عالجا وإرشادات
ً
.أهميته
ّ بل ساعدوني على فهم الوضع وعلى إدراك
ّ
، تخ ّلى ع ّنا زوجي،التأكد من إصابتنا نحن اإلثنتين
 بعد،ولكن
. وا ّتهمني بأ ّني أسأت إلى سمعته وإلى حياته،فهو غير مصاب
 أيعقل أن يتخ ّلى،حد األمر صحيح؟ ولنفرض أ ّنه كذلك
ّ فإلى
ّ أي
باألبوة
الرجل عن عائلته بمثل هذه البساطة؟ أال إحساس
ّ
يمنعه من اقتراف مثل هذا الخطأ الجسيم؟
 لذا،ألن حالتي الجسد ّية ضعيفة ًّجــدا
ّ ،أنا اليوم بال عمل
 كما أ ّنني لم استطع.أشحذ على الطرقات لتأمين قوتنا
المؤسسة
ألن
ّ
ّ ،»ادخال ابنتي إلى برنامج «الطفل الكفيف
ّ
.ـراض منقولة
تحتاج إلى شهادة
ٍ تؤكد عدم حملها ألمـ
.وهذا ليس حال ابنتي
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Nabeeha
- Yemen

نبيهة

 االيمنI am Nabeeha, born in Yemen in 1990. I completed my
high school studies, I am married and I am unemployed.
When I started having contractions, I asked my
husband to take me to the hospital but he categorically
refused without giving me any reason, so we had a big
argument. I am in pain, and he refuses to accompany
me to give birth. I called my family and they took me to
the hospital where I delivered a baby girl.
While there I underwent some tests and I found out I
was HIV positive. My mother rejected the result and said,
«You are wrong, the infected cannot be my daughter.»
The nurses did not touch my new born baby girl;
they moved away and left her unwashed. My mother
rushed to wrap her in clothes and she immediately

 وصــلــت في،1990  مــن مواليد اليمن،»اســمــي «نبيهة
. أنا متز ّوجة وال أعمل،دراستي إلى الصفوف الثانو ّية
 فطلبت من زوجي أن يأخذني،أحسست بآالم المخاض
ً
قاطعا دون أن يعلمني
رفضا
 فرفض،إلى المستشفى
ً
 فأنا متأ ّلمة وهو. فحصل خالف حا ّد بيني وبينه،بالسبب
 عندها ا ّتصلت بأهلي فأخذوني.يرفض اصطحابي للوالدة
.إلى المستشفى حيث ولدت طفلة
وهناك أجــروا لي فحوصات وتحاليل فأظهرت النتيجة
 عندها رفضت.أ ّنني متعايشة مع فيروس نقص المناعة
 فالمصابة ال يمكن،» أنتم مخطئون:أمي النتيجة وقالت
ّ
.»أن تكون ابنتي
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daughter›s child support payment in exchange of
getting the divorce while my husband gets parental
visitation. I disagreed at first because of his immoral
behavior and out of fear for her safety. The court
granted him one hour a week visits.
With all these compromises, he did not leave me
alone. He went on spreading the news of my status
in the neighborhood and as if that was not insulting
enough, he went to my workplace and informed the
management that I was HIV positive. I was dismissed.
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 فسألني. فرفض ح ّتى أدفع له أنا المهر.لذا طلبت الطالق
القاضي أن أتنازل عن حقوقي وذهبي ونفقات ابنتي مقابل
ّ  وفيما يحصل هو على.الحصول على الطالق
حق رؤية
ألن أخالقه س ّيئة وأنــا أخاف
ّ  رفضت في البداية.ابنتي
. فحكمت له المحكمة بساعة في األسبوع.عليها منه
ّ مع
شهر
ّ ُ بل راح ي. لم يتركني بحالي،كل هذه التنازالت
ّ  كما لم يكفه.بي في الحارة حيث أسكن
كل ما قام به
 وأبلغ، حيث أرتزق،تجاهي من إساءات فقصد مكان عملي
.المسؤولين عن إصابتي فتس ّبب بطردي

I learnt after later that he paid a visit to girl who is
“clean health wise” to propose while concealing his
condition. I approached the girl’s parents and warned
them. They immediately turned him down.

»صح ّي ًا
وبعدها عرفت أ ّنــه قصد منزل فتاة «سليمة
ّ
فتوجهت إلى أهل الفتاة
،ليخطبها دون أن يبلغها بحالته
ّ
ّ
.وحذرتهم من إصابته فرفضوه للحال

Isn’t there a law that criminalizes those who knowingly
spread the disease left, right increasing the victims of
this selfish “human beast”? Where are the legislators
who deal with such cases??

أليس من قانون يج ّرم أولئك الذين ينقلون العدوى ذات
 فتكثر عندها ضحايا هذا»الوحش،اليمين وذات الشمال
ّ
يفكر إ ّلا بنفسه ؟ أين الحقوق ّيون من
البشري» الذي ال
ّ
تو ّلي مثل هذه القضايا؟

took me out of that hospital. I did not understand her
behavior. A week after I gave birth, they told me I was
HIV positive and the news shocked me.
I left home and went to my family where I stayed with
them until my husband took me to court and asked
me to return home. I refused to go back and told the
judge that my husband was HIV positive and that he
concealed this information when he proposed. My
husband denied it while accusing me of being the
one who transmitted the virus to him and went on to
claim that my entire family is infected.
At that point, I asked the court to check his medical
records which they did and they found out that he’s
been living with the virus for more than five years and
had been married to 3 women before me.
A liar and a slanderer, this is what my husband is
unfortunately and that is why I asked for divorce. He
refused unless I paid him the dowry. The judge asked
me to forsake my rights, my golden jewelry, and my

ً وتركت المم ّرضات طفلتي المولودة الجديدة
أرضا دون
 وابتعدن عنها دون أن يلمسن، وغير مغسولة،عناية
ّ أمي إلى
 وأخرجتني فو ًرا،لفها بالثياب
ّ  فسارعت.جسدها
 بعد. وأنــا ال أعلم سبب هــذا التصرف،من المستشفى
 أخبروني أ ّنني مصابة بفيروس،مضي أسبوع على والدتي
.دمت للخبر
فص
نقص المناعة
ُ
ّ
ُ ،البشري
 وبقيت عندهم إلى أن جاء،تركت بيتي وذهبت عند أهلي
 وأنا رفضت.زوجي إلى المحكمة وطلبني في بيت الطاعة
 وأخــبــرت القاضي بأ ّنه كــان مصا ًبا بــااليــدز ولم،أن أرجــع
يُعلمني عندما
 فأنكر األمر وا ّتهمني.تقدم لطلب يدي
ّ
ّ  وا ّتهم،بأ ّني من نقلت إليه العدوى
.كل عائلتي باإلصابة
العالجي
طلبت عندها من المحكمة الذهاب إلى الموقع
ّ
 وعرفوا، فقامت المحكمة بقبول طلبي.والتح ّري عنه
ّ
ملف ط ّبي
 ولديه،أ ّنه مصاب منذ أكثر من خمس سنوات
. نساء قبلي
 كما أ ّنه كان متز ّو ًجا من ثالث.هناك
ٍ
 هذا ما هو عليه زوجي لألسف،كذب وافتراء ونوايا س ّيئة
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