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ذي               إننا، إذ نرى اليوم العالمي لإليدز هذا العام، مناسبة حري بنا أن نغتنمها ال لنقر فحسب بالعبء ال
روس نقص المناعة البشرية          تنوء به النساء وا    ة نقص المناعة المكتسب     /لفتيات في عصر في دز (متالزم ل  )اإلي ، ب

 .لنحتفي أيضا بإنجازاتهن في مكافحة هذا الداء المستشري

 

روس نقص المناعة البشرية                دز  /لقد بزت المرأة غيرها من المجاهدين في ملحمة النضال ضد في اإلي
ي معظ   . شجاعة وتحليا بروح االبتكار    ى                    فف ا عل ان صوتها طاغي الم، آ ا حول الع ي زرته دان والمجتمعات الت م البل

ذات وراحت تخاطب              ار ال ار وإنك روح اإليث جميع األصوات، فقد حملت لواء الدعوة ونشطت في العمل مدفوعة ب
لتهيئة الجماهير معرضة نفسها في آثير من األحيان إلى مكابدة ضروب من التحيز أو اإليذاء أو العنف، وذلك سعيا    

 .حياة أفضل للغير

 

ذ     ي ه جاعة ف ن ش ه م ا تبدي م م داني عظ احوال ي ذا   ا الكف ا ه ها منه ي يتقاض ة الضريبة الت  إال فداح
ر      . المرض ة أيسر وإفالتهن من               . فالنساء يعانين بالفعل من وطأة الفق ل الفاق وعهن في حبائ دز، يصبح وق ومع اإلي

نظم     -على عدد من الجبهات     زالت تواجه التمييز     والمرأة ما . براثنها أعسر  ي ت  بدءا من مكان العمل إلى القوانين الت
ال       يزيد  واإليدز  . ملكية األراضي والمواريث   من هول المخاطر التي تتربص بها، فالفتيات يمثلن بالفعل معظم األطف

دارس في آثي     . المحرومين من التعليم   ان   وعندما ينقض اإليدز على أسرة، تضطر فتياتها الملتحقات بالم ر من األحي
دبير شؤون      ا المرضى    إلى االنقطاع عن التعليم للمساعدة في ت ة أفراده اء اآلن حوالي    .  األسرة ورعاي وتشكل النس

الم   ى صعيد الع رية عل ة البش روس نقص المناع وع المصابين بفي وب  . نصف مجم ة جن ا الواقع دان أفريقي ي بل وف
روس نقص المناعة البشرية،          اهز  الصحراء الكبرى، حيث يعيش أآثر من ثالثة أرباع عدد النساء المصابات بفي تن

 . في المائة57ساء بين البالغين المصابين بذلك الفيروس نسبة الن
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ر                  فلماذا آانت المرأة أآثر عرضة لإلصابة بالعدوى من الرجل؟ ما العلة في األمر وهي ليست األآث

ن نفسها بالمخدرات؟ إن            باط  إقباال على إقامة عالقات جنسية مع شرآاء خارج ر         الزوجية، وال األرجح في أن تحق
يس          مكمن المشكلة    دائد عظام ل في العادة هو جور المجتمع عليها الذي يزج بها في دائرة الخطر حيث تترصدها ش

ذاء والعنف     وتتآمر عوامل شتى لتدفعها إلى هذا المصير        . أن تتعرض لها  أو الضمير   من العدل    ر واإلي أال وهي الفق
ات في           الرجال األآبر سنا وانخراط الرجل في ع        واالفتقار إلى المعرفة واستبداد      ع بالفتي ة توق ات جنسية متزامن الق

وليس الزواج بعاصم لها من هذا الشر دائما، ففي بعض من البلدان التي تتفشى           . حبائل شبكة عمالقة لتفشي العدوى    
ر                  رابهن غي اء المتزوجات عن أت ين النس ه ب د نسبة المصابات ب روس نقص المناعة البشرية تزي ا اإلصابة بفي فيه

 .جنسياالمتزوجات النشطات 

 

وال يمكن معالجة هذه العوامل بالتجزئة، فالمطلوب هو تغيير حقيقي إيجابي يمنح المرأة والفتاة مزيدا         
ة مستويات المجتمع       يعدل تغيير من السلطة والمزيد من الثقة    ى آاف رأة عل ين الرجل والم ذا    . العالقة ب أتى ه ن يت ول

ذا  .وزيادة وعي الرجل وإدراآه للمسؤوليةم االجتماعية ير إال بتعليم الفتيات وبإصالح القوانين والنظ    يالتغ  وسيتيح ه
ويجب أن يغدو تمكين المرأة . اإليدز/التغيير للمرأة أن تؤدي دورها آامال في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية    

اء يوجد األبطال الحقيق               ين صفوف النس تقبل، فب ذا النضال استراتيجيتنا للمس ون في خضم ه ذه الس   ي احة من   في ه
 .ساحات الوغى، ومهمتنا أن نفتح أمامهن أبواب األمل

 


