
 هيئات المجتمع المدني تساعد الجزائريين المصابين باإليدز

في مكافحة التمييز في مكان العمل

يتجه حاملو فيروس اإليدز الجزائريين لهيئات المجتمع المدني لمكافحة حاالت النبذ من قبل األسرة والفصل 
والتي  باإليدز  المصابين  األشخاص  أجل  الحياة من  الهيئات هي جمعية  إحدى هذه  واهية.  العمل ألسباب  عن 
تعمل باستمرار لرفع الممنوع حول هذا المرض ومساعدة الحاملين للفيروس رجاال ونساء في البحث عن سبل 

كسب العيش منذ 1998.

وزارة الصحة الجزائرية ذكرت أن هناك 2000 حالة مؤكدة من حاملي اإليدز في الجزائر خالل فترة الربع األول 
من 2007.

بعد إثنين وعشرين سنة من تشخيص أول حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المسبب لإليدز، ما زال 
حاملو الفيروس يتعرضون للنبذ االجتماعي. وإن كانت العديد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية قد أطلقت 

حمالت إللقاء الضوء على كيفية انتقال الفيروس، فإن المرض ما يزال يعتبر من الممنوعات في البالد.

وعلى الرغم من توافر الحماية عبر قوانين مكافحة التمييز، فإن الحاملين للفيروس يواجهون رفضا راسخا. فمنهم 
من ُيطرد من العمل بدون سبب، أما آخرون فيواجهون النبذ من قبل عوائلهم أو أنهم اضطروا للتستر على المرض. 
وطلبا للمساعدة، يتجه العديد منهم لهيئات المجتمع المدني التي تقدم الدعم وبيئة ال تتعامل معهم باألحكام 

المسبقة والمساعدة للمحافظة على عملهم.

جمعية الحياة من أجل حاملي فيروس اإليدز هي إحدى هذه الجمعيات التي تأسست عام 1998 من قبل زهيرة 
مراح وجزائريين آخرين حاملين للمرض والذين لم يفهموا نبذ المجتمع لهم. الجمعية التي تضم 400 عضوا تستهدف 

معالجة حالة الوصم بالعار والتهميش التي يعاني منها حاملو هذا المرض المستعصي على العالج لحد اآلن.

سة جمعية الحياة من أجل األشخاص حاملي اإليدز زهيرة مراح قالت إن تعلم الحرف وتشكيل التعاونيات  مؤسٍّ
»هو الطريق الوحيد لإلفالت من التمييز الذي يواجهونه«.

اكتشاف  وأوضحت »فور  اإليدز.  يعاني منها حملة  التي  العمل  المنتظم في مكان  اإلقصاء  مراح تشجب حالة 
صاحب العمل للمرض كل شيء ينتهي. لقد ُفصلنا عن العمل ألسباب غير شرعية إطالقا. لهذا أسسنا جمعيتنا 
يتعلمون  العمل.  الرجوع لسوق  بواسطتها  يمكنهم  مهارات  تلقي  المرضى في  لمساعدة  التدريب  ورشات  لتقديم 

الحرف ويشكلون تعاونيات. إنها الطريق الوحيد الذي يمكنهم عبره اإلفالت من التمييز الذي نواجهه«.

وإذعانا للضغوط االجتماعية ومخافة خلق الفضائح يفضل العديد ممن يعانون المرض االختفاء بل التستر على 
المرض لدى عوائلهم.

أنه حامل لفيروس اإليدز بعد استشارة طبيب بشأن مشكلة جلدية.  قبل ثالث سنوات، علم نوفل، 41 عاما، 
يتمتع بصحة جيدة بشكل عام شعر وكأن السماء انطبقت على رأسه لما نصحه الطبيب بإجراء الكشف الطبي. 
قال موضحا »لما صدرت نتيجة التحليل شعرت بنهاية العالم. لماذا أنا؟ تساءلت مع نفسي. كيف سأخبر عائلتي؟ 

شعرت وكأنني تعرضت للشلل جراء الخوف«.

وقال لمغاربية »كنت أفكر في أمر واحد فقط: لن يعلم بذلك أحد أبدا!«.

نوفل عمل طباخا إلى أن منعه العالج المركب من مزاولة واجباته المهنية: »أصبت بالضعف التدريجي بسبب 
األدوية ولم أعد قادرا على العمل مثلما كنت سابقا. ذات مساء استسلمت لضغوط مشاعري فأخبرت شخصا 
أعتبره صديقا. إال أنه أخبر شخصا ثانيا ثم ثالثا إال أن ُفضح أمري لدى صاحب العمل. وأخبرني هذا األخير بأنه 

ال يمكنني مواصلة العمل لحسابه«.

عاطل عن العمل لكنه محظوظ بالدعم الذي تلقاه من إخوته، عاد نوفل للعمل في محل للحلويات ساهمت 
فال  للزبائن.  المرضية  حالتهم  دون كشف  الكعك  وبيع  بصنع  وأصدقاؤه  هو  فيقوم  تأسيسه.  في  الحياة  جمعية 

يجرؤون على مناقشة الموضوع إال في عمليات البيع الخاصة حيث يعلمون أنهم سيلقون التعاطف من الناس.



وإن كانت إعادة اإلدماج صعبة للرجال فهي أكثر صعوبة بالنسبة للنساء. فنظرا إلصدار األحكام عليهن وإقصائهن 
من قبل المجتمع، يعتمدن على المساعدة من مراكز اإلرشاد التي تقدم الرعاية للمصابين بفيروس اإليدز.

ربة البيت نجية، 40 عاما، انتقل إليها المرض من زوجها. وهو يقطن في إيطاليا وال يأتي للجزائر سوى مرتين في 
السنة. قالت »الحظت أن جسمه يزداد نحافة ويبدو عليه المرض ولكني دائما أفسر ذلك بسوء ظروف المعيشة 

في الخارج. لم يخبرني بأي شيء عن ذلك ولم أتخذ أي وقاية خالل الجماع«.

بعد ازدياد شعورها بالضعف قدمت نجية لمشورة الطبيب الذي أحالها على مستشفى األمراض المعدية في 
العاصمة. وهناك علمت بالخبر. قالت لنا »أنا غير متعلمة بشكل جيد لكني أعرف اإليدز. لم أكن أظن أبدا أن 

امرأة وفية لزوجها مثلي والتي لم تجامع رجال آخر سوى زوجها ستصاب بالمرض«.

زوجها لم يعد أبدا للجزائر بعد أن علم بإصابتها. وأضافت وهي تقاوم الدموع »زوجي الذي كان سببا لمتاعبي 
الصحية هجرني. أسرتي تشعر بالعار بسببي وأعيش كالمنبوذة. ال أعيش سوى في انتظار الموت...« . نجية تركت 
عملها لما بدأ زمالؤها يسألونها بإلحاح عن صحتها. وأضافت »أرحم لي أن أكون في فقر مدقع بدل أن يوجه 

الناس أصابع االتهام لي في كل مرة«.

نجية ونوفل من بين 740 حالة إيدز تم الكشف عنها في الجزائر. اإلحصائيات الرسمية الصادرة في الربع األول 
الفترة.  البلد خالل هذه  إيدز في  أكدت وجود 2092 حالة  المستشفيات  الصحة وإصالح  وزارة  من 2007 عن 
ويصيب المرض الرجال بنسبة أربعة رجال مقابل امرأة واحدة. ويتلقى المصابون العالج في ستة مراكز رسمية 

توجد في تمنراست وسطيف وقسنطينة، وعنابة ووهران والعاصمة.

غير أن عالج المرض مكلف حيث يصل إلى حوالي مليون دينار في السنة بالنسبة لشخص مصاب اإليدز. ورغم 
تحمل الحكومة الجزائرية كلفة العالج التامة فإنها ال تبذل سوى القليل لمساعدة المصابين باإليدز للحفاظ على 

مصادر دخلهم الشخصي عبر العمل.

القانون يحرم على أرباب العمل فصل الموظفين الحاملين لإليدز والفيروس المسبب له بسبب المرض لكن مع 
حالة المنع الخطيرة المحيطة بالداء، فإن القليل من الجزائريين فقط يجرؤون على متابعة صاحب العمل أمام 
المحاكم. وليس للمرضى بهذا الداء إال القليل من األمل في كسب المعركة القضائية نظرا إلخفاق الحكومة في 
تطبيق المزيد من القوانين التي تفرض على صاحب العمل تغطية الكلفة الطبية للمريض الذي أصيب بالداء في 

العمل.

غير  التعسفي  »الفصل  واضح:  الموضوع  حول  القانون  أن  أوضحت  ابراهيم  بن  الزهراء  فاطمة  المحامية 
شرعي«.

وقالت أيضا »الحكومة وضعت اإلطار القانوني لكن العقليات لم تتغير«.
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