العمل من اجل التمكين
حملة ايى بى سى بيوغاندا
كتبھا سارا ازيا

مقدمة
سبتمبر  2000اتحذ قرار تاريخى باجتماع القرن و ھو خفض الفقر بعام  2015خالل االھداف االنماٮْية
للقرن .واحد من ھذه االھداف ھو محاربة اتش اى فى \ ايدز  ,المالريا و امراض اخرى و تحسين الصحة
العامة لشعوب دول العالم النامى.

الصحة فى العالم النامى
ال يستبعد الفقر وحده الناس من فواٮْد انظمة الرعاية الصحية و لكنه ايضا يعتبر كحاجز يمنع الناس من
االشتراك فى اتخاذ القرار الذى يمس صحتھم ) .(Macfarlane et al, 2000العديد من الناس يموتون
من الجوع او المرض و ذلك بسبب التغطية الفقيرة و العجز فى التسھيالت الصحية من دون ادنى محاولة
للتواصل لطلباتھم) .(Macfarlane et al, 2000واحدة من اھم المشاكل الالتى تتعلق بالفقر ان طلبات
الناس ال تسمع .من المفترض ان الشعوب الفقيرة غير قادرة على مساعدة نفسھا و فى االغلب غير مالٮْمة
و تفرض المقاييس المعدلة على العالم النامى من دون اخذ الوقت الكافى لفھم الوضع الداخلى .اقوى حاجز
يمنع الناس من الوصول لصحة جيدة و العمل اليجاد طريقھم بعيدا عن الفقر يتعلق باالحساس بعدم
بالقوة) .(Macfarlane et al, 2000استشارات البنك الدولى مع الفقراء استنتجت "انه من المھم ذكر
واقع الناس الفقيرة لالستثمار مباشرة فى طاقتھم") .(Macfarlane et al, 2000:842من اجل تحسين
الصحة فى الدول النامية يجب وضعھا في اطار حول المجتمعات النشطة و المنظمة و اعتبارھم كمبادرين و
مديرين لصحة ھذه المجتمعات ) .(Macfarlane et al,2000تتجه حملة ايى بى سى بيوغاندا الى تحقيق
القليل من النجاح كما سيوصف فى ھذه الورقة الحقا.

العالقة بين اتش اى فى \ ايدز و الفقر
اتش اى فى \ ايدز يؤدى الى انواع عديدة من الفقر ) (Whiteside, 2002:320).التكاليف المتعلقة
بالدواء و الرعاية و العالج و مؤخرا تكاليف الجنازة يعتبر حمل على عاتق رب المنزل .تأثير اتش اى فى \
ايدز طويل المدى ,انه الخطر االعظم على التنمية ,النمو االقتصادى و محو الفقر فى كثير من افريقيا
) (Whiteside, 2002:313اتش اى فى \ ايدز يعتبر كحاجز منيع لتحقيق اھداف التنمية ألفريقيا 2015
) (Smith, 2004:63).االمم االكثر فقرا ھى التى لديھا اعلى نسبة اصابة باتش اى فى \ ايدز و تزداد
معاناتھم من المرض ألنھم يفتقدون موارد تجعلھم قادرين على التعامل معه.
تأثيرالمرض و الموت يمكن ان يوقع الناجون فى دائرة الفقر ,الشعوب الفقيرة معرضة اكثر التش اى فى \
ايدز بسبب التعليم الفقير ,عجز الصوت السياسى ,ندرة الحصول على موارد منتجة و رعاية صحية و يمكن

ايضا ان تشارك فى النشاطات االقتصادية كمثل الدعارة او قيادة الشاحنات و الذى يجعلھم اكثر عرضة
للعدوى من خالل تعرض اكبر للفيروس ) (Kürschner, 2001:6و يعتبر الفقراء اكثر عرضة بسبب:
قلة التغذية ,وجود اصابة بأمراض منقولة جنسيا او التدھور العام للصحة.
ال يعتبر اتش اى فى \ ايدز تتالى لألحداث و لكن ايضا سبب فى تعمييق الفقر ) Kürschner,
 .(2001:7).اتش اى فى \ ايدز لديه تأثير سلبى على اشخاص كانوا قادرين على الحصول على دخول و
من ثم العمل لتجنب الفقر .فى الواقع عندما يصاب افراد تقع تأثيرات كثيرة على رب المنزل و التى اغلبھا
سلبية ) .(Smith, 2004:63-70اتش اى فى \ ايدز حاجز قوى سيتم تفاديه اذا انخفض الفقر بالريف الى
النصف بحلول عام . 2015

ما ھو ھدف حملة ايى بى سى ؟
ايى بى سى و تغير السلوك الجنسى
ايى = االمتناع او تأجيل النشاط الجنسى
بي = كن مخلص )متضمن تقليل الشريك و تجنب الشركاء ذوى الخطورة العالية (
سى = استخدام الواقى الذكرى
)(Shelton et al, 2004:891

الغرض من حملة ايى بى سى ھو تقليل عدد الناس المصابة باتش اى فى و تحسين الرعاية للذين اصيبوا.
الطريقة المثلى لمنع انتشار اتش اى فى و الذى يتواجد بمناطق ينتشر بھا الوباء عن طريق تبادل الجنس بين
نفس الجنس .ھدف حملة ايى بى سى عبارة عن استراتيجية بثالث محاور خصصوا لتقليل انتقال االمراض
جنسيا ) (Schoepf, 2003:554ايى = االمتناع او تأجيل النشاط الجنسى ,بي = كن مخلص )متضمن
تقليل الشريك و تجنب الشركاء ذوى الخطورة العالية ( ,سى = استخدام الواقى الذكرى و خاصة
بالمجموعات التى بھا خطر اعلى .من المرجو ان تنجح حملة ايى بى سى بمنع الناس من الوقوع فى الفقر.

منھج حملة ايى بى سى بيوغاندا
حملة ايى بى سى بيوغاندا نالت الكثير من المدح لتقليل انتشار اتش اى فى .نجاحھا اصبح مرادف ألھداف
اي بى سى ) .(Cohen, 2003:1).االنتشار القومى ألتش اى فى انخفض من  %21.1الى  %9.8من
العام  1991للعام  ,1998اھم عامل فى ھذا االنخفاض ھو انخفاض عدد الشركاء الغير طبيعيين بنسبة
 %65من العام  1989للعام  1995و ايضا االنكماش فى الشبكات الجنسية )انخفاض فى النشاط الجنسى
عامة و زيادة استخدام الواقيات الذكرية() ( Low-Beer and Stoneburner, 2004:2).العديد من
الناس يقترحون ان انجاز يوغاندا الفريد يرتبط بطرقھا للمنع و نجاحھا فى تغيير سلوك الناس " تغيرات

تشمل تأخيير ممارسة الجنس لدى الشباب ,زيادة االخالص الزوجى و استخدام الواقى فى اللقائأت الحميمة
المصنفة بالخطرة ") .(Schoepf, 2003:553الرئيس ميسوفيني و إدارة الموارد الطبيعية كانوا
متفتحين من ناحية االيدز و اخذوا موقف يذكر فى محاربة المرض فى ما قبل الوباء "مثال االنفتاح ھذا خلق
حيثيات التغيير بالنشاطات و الحوارات الجدالية" ).(Schoepf, 2003:554
قبل ان تعرف اسباب نجاح يوغاندا فى خفض االنتشار القومى ألتش اى فى من المھم معرفة سر
االفتراضات عن الفقر بالريف فى اوغاندا و عالقاتھا بحملة اى بى سى .على الرغم من ان البرامح و
السياسات الدولية اقيمت للتعامل مع وباء اتش اى فى  /ايدز  .ميسوفيني اخذ منھج اخر بدال من التركيز
على منع االيدز خالل طرق ملموسة )ازاد الرقابة ,عالج االمراض المنقولة جنسيا ,زيادة احتيطى الدواء,
الخ( لقد قرر ان يأخذ منھج مباشر عن طريق تغيير السلوك الجنسى و تحسين طرق التعامل مع االيدز.

التقييم الناقد لحملة اى بى سي
اتخذ افتراض واضح فى حين تأسيس يوغاندا برنامجھا لأليدز .كما ذكر سابقا اتش اى فى  /ايدز ليس فقط
عاقبا و لكن سبب للفقر و تعميقه ) ,(Kürschner, 2001:7اذن من اجل تخفيف الفقر بالريف و اتخذت
مقاييس لتقليل عدد المصابين الجدد بأتش اى فى  /ايدز و تقديم رعاية صحية للمصابين باتش اى فى  .تعتبر
يوغاندا الدولة االولى بالعالم التى اقامت "برنامج ايدز ملزم" ) (Parkhurst, 2005:578لقد اتى بعد
ذلك بفترة قصيرة حيث كان الرئيس ميسوفينى وادارة الموارد الطبيعية مركز قوة فى عام  .1986حملة
يوغاندا صممت على وضعھا الفريد لالتش اى فى  /ايدز  ,يوغاندا كانت اول دولة بأفريقيا تشخص االيدز
عام  1982و فى اواسط الثمانينات كانت يوغاندا لديھا اعلى نسبة انتشار لالتش اى فى) Parkhurst,
 (2005:574و فى التسعينات عرفت يوغاندا كواحدة من اسوأ دول مصابة فى العالم .كانت يوغاندا دولة
فقيرة و منھكة لعقود عديدة بسبب الثورات السياسية .كثافتھا السكانية حدت من انظمتھا بالتعليم و الرعاية
الصحية و التوقع الضعيف للمعيشة و مستويات الجھل العالية ) (Allen and Heald, 2004مع ذلك و
على الرغم من االنتشار الطبيعي للمرض و الخدمات الصحية المحدودة بالدولة يبدأ انتشار اتش اى فى
االنخفاض خالل التسعينات .بماساكا موقع ريفى الحصر انخفض من  7.6فى االف سنويا عام  1990الى
 302فى االف عام .(Mbulaiteye et al., 2002 quoted in Green et al, 2006:336)1998
ھل يمكن ربط لألنتشار الحاد ألتش اى فى بيوغاندا بحملة اى بى سى؟ ھل كانت ستكون ناجحة اذ تركت
اى عنصر من اى او بى او سى؟ ھذا الجزء من المقالة يسعى الى اجابة اى اسئلة لكسب خبرة اكثر لحملة
اى بى سي.
يفتقر الريف الصوت السياسى ,و الذى يعتبر كحاجز لتطوير وضعھم بالمجتمع .سياسة واحدة وضعھا
الرئيس و ادارة الموارد الطبيعية اال و ھى طريقة " لتمكين السيدات و الشباب باعطائھم اصوات اكثر و من
ضمنه البرلمان حيث بالقانون يمكن للمراة الحصول على ثلث االعضاء على االقل ,مؤسسات المراة ذات
الشعبية حاربت لتمكين المراة مجتمعيا و اقتصاديا و تشريعيا .ادت نتائج حملتھم الى اصالحات تشريعية

ذات صلة لمحاربة االيدز و تشمل تعزيز قوانين االغتصاب و ھتك االعراض و القوانين الحاكمة لحقوق
ملكية السيدات " ).(Green et al, 2006:339
كما سنرى بالتفصيل الحقا بھذا المقال ,الصغار و تحديدا السيدات االكثر تعرضا التش اى فى  /ايدز .اتش
اى فى سيستمر فى العدوى و التأثير على الفقراء ,اذ لم يتم تمكينھم .تمكين الشباب و خاصة النساء من شأنه
خفض خطر انكماش اتش اى فى و تقليل المشاكل المتعلقة بالفقر و الصحة المريضة .فى ھذا المثال السبب
الواضح للفقر ھو عجز الصوت السياسى و قد تم ربطه بسياسة التمكين.
اوغاندا لديھا اقدم اعراض ايدز فى العالم ,ھذا مھم ألن الناس يعرفون ان المرض "مشار اليه محليا كھزيل
اصبح مميت فى بعض االحيان  ...قبل تشخيص ھؤالء المصابين بأتش اى فى عام "1983-1982
) .(Allen and Heald, 2004:1148ھذا يعنى انه بوقت احراز تقدم بالبرنامج الوطنى ألتش اى فى /
ايدز عام  ,1988- 1987كان الناس علي دراية بخطورة المرض .كنتيجة اخذ االوغنديون مالحظات
الحملة ألنھم شھدوا نسب خصوبة عالية .لقد كانوا متأھبين من ان اتش اى فى  /ايدز سيساعد فى تفاقم عدم
المساواة فى الدولة و يجعل الفقراء اكثر فقرا .استخدمت حملة اى بى سي لخفض االثار السلبية ألتش اى
فى  /ايدز على الكثافة االوغاندية .استخدمت بتسوانا نفس الطرق لخفض انتشار اتش اى فى  /ايدز و لكن
لم تنجح  ,ربط بعض الناس ھذا بواقع ان الحملة اقيمت مبكرا قبل اى اصابة بأتش اى فى  /ايدز ) Allen
(and Heald, 2004
بعض الكتاب مثل بارخورست يتسائلون ان كانت حملة اى بي سي بيوغاندا ھى التى ادت الى خفض انتشار
اتش اى فى ام انھا كانت بسبب معدالت الوفاة العالية ) .(2002وباء أتش اى فى  /ايدز بيوغاندا اقدم من
اى دولة اخرى ,اذن ھل انخفاض االنتشار القومى حدث بسبب نسبة الخصوبة العالية ام بسبب سياسات
اوغاندا؟ "انخفاض االنتشار لالتش اى فى بيوغاندا فى االغلب بسبب طبيعة االعراض المميتة" ألنه كان
ھناك حفض كبير فيما بين الصغار و الذى ال يمكن تفسيره بأنه وفيات االيدز ,و ان قليل من الناس تحت
العشرين يموتون بسببه ) .(2006:337االنخفاض الحاد فى أتش اى فى  /ايدز سببه تغيرات سلوكية.
الرسائل و الشعارات المستخدمة بحملة يوغاندا كانت حساسة للثقافقة المحلية .رسائل مثل "حب باخالص"
استخدمت لتشجيع الناس ان يكونوا مخلصين او على االقل تقليل عدد الشركاء بالجنس .الطبيعة البسيطة
للرسائل تعنى انھم استعدوا لفھمھا و حتى اغلب االميين بالريف ) .(Green et al, 2006:342على
خالف بتسوانا كان بھا وعى للواقيات بالمراحل المبكرة بحملة يوغاندا .بصب الكثير من التركيز على
سياسات اى و بى تظھر ان الرئيس يحمس الحملة و يدعم االمتناع عن ممارسة الجنس و االخالص ذلك
اكثر مالئمة فى اوغندا .حملة اى بى سي ببتسوانا كانت غير فعالة ألنھا ركزت مبكرا على استخدام
الواقيات و اعتبر ذلك اساءة للناس و على خالف بتسوانا  ,لم يسوق رئيس اوغندا للواقيات فى المراحل
المبكرة للحملة ألنه اعتقد انھا تشجع سلوكيات غير اخالقية و انھا ضد التعاليم الدينية.
ميسوفينى قبل اخيرا ادراج الواقيات فى الحملة و لكن متأخر جدا خالل اواسط التسعينات ,حينھا الحكومة و
المجتمع المدنى كانوا على دراية بالمشاكل المتعلقة بأتش اى فى  /ايدز و كنتيجة زاد القبول على استخدام
الواقيات .على الرغم من السياسات االوغندية المشجعة و المقبلة على استخدام الواقيات ,الرئيس ميسوفينى

مازال يصر ان نجاح برنامجه الحكومى يعتمد على تعزيز "القيم العائلية" )(Allen and Heald, 2004
اكثر من استخدام الواقيات .بالطبع ميسوفينى حذر ان استخدام الواقيات ليس الحل السحرى لأليدز .لقد كان
ھناك مناقشات كثيرة حول الجھل بدور الواقيات فى حملة اى بى سي .على الرغم من ذلك الكثير يؤمنون
ان "سي" يجب تضمنھا بالحملة ,الكثير من الكتاب يوقنون ان االمتناع عن الجنس و كونك مخلص يلعب
الدور االھم فى تخفيض انتشار اتش اى فى) Low-Beer and Stoneburner, 2004, Shelton et
 (al, 2004 and Cohen, 2003ھذا االعتقاد دوى ألنه عبر الدول االفريقية عندما سؤل البالغين ما ھو
اھم رد لأليدز يقرون انه التخفيض فى ممارسة الجنس او االمتناع عنه اقوى من استخدام الواقي ) DHS
. (quoted in Low-Beer and Stoneburner, 2004: 5 survey data
اذا كان االمتناع عن الجنس و ان تكون مخلصا اھم اذن لماذا لم يلغى استخدام الواقى فى سياسات اوغاندا؟
كتنظيم لألسرة  .حقيقة االيدز فى شبه صحراء افريقيا و كون المنطقة ال تزال تحمل نسبة ساحقة من عاتق
االيدز العالمى ان الزواج المتزايد يعتبر كعامل خطر )) (2005:38و وھم االخالص للمفترض للزوج
المصاب ( .السيدات اكثر عرضة لألصابة باتش اى فى بسبب قلة حقوقھم فى الزواج و ضعفھن فى مناقشة
جنس اكثر امانا .اذن التخلى عن السى من الحملة االوغندية سيعتبر عدم مسئولية و سذاجة ,و سيؤدى
ماليين من الناس و باالخص الشباب و السيدات ليستضعفوا فى حماية انفسھم من ائتالف المرض .كما ھو
معروف ان أتش اى فى  /ايدز يمكن ان يؤدى الى فقر و بالتالى كل وسائل المنع يجب ان تكون متاحة لكل
الناس " مھما اظھرت االدلة عن انخفاض اتش اى فى باوغاندا و لكنھا ال تشير الى اى من الرقابة او التميز
كاستراتيجية منع مؤثرة  ...من حق الناس ان يعرفوا كل طرق المنع الفعالة و يحذروا من الصابة بأتش اى
فى و يشمل ذلك الزواج ) .(Cohen et al, 2005:2076الناس الذين يعيشون بالمناطق الريفية يتخوفون
من وجود التأثيرات سلبية على الصحة ألنھا يمكن ان تبعدھم عن الزراعة او اى عمل اخر و ايضا ليس
لديھم اى مصدر للتسھيالت الصحية .من الضرورى دعم سياسات اى و بى و سى لتقليل عدد الناس
المتأثرون و المصابين بأتش اى فى .
انه من المؤسف ان تمويل ادارة بوش لبرامج منع أتش اى فى  /ايدز يعتمد على االتزام بأى و بى فقط –
الى االستغناء عن سى ) (Walgate, 2004, Das, 2005 and Wakabi, 2006باعتبار ان التمويل
االمريكي جزء كبير من برنامج االيدز باوغاندا ,متطلبات ادارة بوش لديھا تأثير قوى على مدى تنفيذ
اوغندا سياستھا .لقد وضع الرئيس بوش حمل ثقيل على االمتناع عن ممارسة الجنس و التمييز ضد اى
مجموعة تعطى معلومات عن اجھاض امن ) (Walgate, 2004:192ھذا يمكن ان يؤثر على نجاح خطة
اوغندا بالمستقبل .
لعب التواصل دور محدد فى نجاح اوغندا ,الرئيس ميسوفينى يجب تفضيله لنجاحه حيث انه قام بخطوه
ملزمة لمحاربة االيدز بداية من من واليته .حدد التزامه بالتفاعل مع االوغنديين وجھا لوجه على كل
المستويات ,و شدد ان محاربة االيدز "واجب وطنى" يحتاج لتفتح و تواصل قيادة قوية من المستوى القروى
الى التحضر ) .(Green et al, 2006:338اطلق ميسوفينى حملة اعالمية متشددة و التى شملت
مطبوعات ,راديو ,لوحات و التحركات المجتمعية المعادية لألتش اى فى ).(Green et al, 2006:338
بااليحاء من رموز الدولة بدأت العامة فى اخذ دور نشط فى محاربة ايدز على مدار الوقت ,ساد التواصل

الشخصى عن االيدز فى كل من الحضر و الريف ما بين الرجال و النساء .فى اوغندا  %82من السيدات
سمعن عن االيدز من ھذا المصدر مقارنة ب  %65-40بالدول االخري .العالقات الشخصية الطبقية ايضا
مھيمنة على الحضر ) (%74و بالمناطق الريفية ) (%84و بالرجال )Low-Beer and ) (%70
 .(Stoneburner, 2004:5استخدام العالقات الشخصية كان ناجحا فى االقناع بالمعلومات عن االيدز,
ألنھا تعنى مؤسسات غير حكومية قوية و دعم مجتمعى ادى الى تدخالت مرنة ,خالقة و مالئمة ثقافيا
ساعدت على تسھيل التغيرات االخالقية و كذلك التغيرات بطبيعة المجتمع ,بالرغم من مستوى الفقر الرھيب
لرب المنزل الذى تلى فترة الحرب االھلية ) . (Green et al, 2006:339لو بيير و ستون بيرنر كتبوا "
بالرغم من تعقيد المنھج بمناطق اخرى و لكن عملية التواصل و االخالقيات االساسية وضحت ان باوغندا
كان من الضرورى لمنع اتش اى فى التوازن السليم لمستوى السكان " ).(2004:6

االستنتاج
ھل ادركت حملة اى بى سي ھدفھا من منع انتشار اتش اى فى و تحسين الرعاية باالشخاص المصابين؟
الھدف االول لتقليل انتشار اتش اى فى كان ناجح جدا .انظمة الراقبة المبكرة و االتزام الشخصى للرئيس
ميسوفيني و ادارة الموارد الطبيعية كانوا حيويين فى محاربة انتشار أتش اى فى  /ايدز  .برامج التواصل
التى تشجع التغير االخالقى ايضا لعبت دور محدد فى تقليل انتشار أتش اى فى و تحسين الصحة العامة
باوغندا.
ھل االفتراضات الظاھرة الخاصة بطبيعة و اسباب الفقر بالريف مرتبطة بمحتوى سياسي؟ كما ذكر من قبل
ان صحة فقيرة ,تعليم فقير ,نقص الصوت السياسي ,عدم القدرة على الحصول على موارد منتجة و رعاية
صحية و الفرض للتدخل بنشاطات اقتصادية خطيرة كل ھؤالء اسباب للفقر بالريف .لقد كان ھناك روابط
عديدة بين محتوى السياسة و الطبيعة الواضحة للفقر بالريف بحملة اى بى سى االوغندية .على سبيل المثال
لمواجھة عجز الصوت السياسى ,الحكومة االوغندية شجعت تمكين المجاميع المستضعفة خاصة الشباب و
السيدات .ھذا االمر ذكر لتشجيع الناس على كل مستويات المجتمع لالشتراك فى نضال ضد أتش اى فى /
ايدز  .العواقب المباشرة كانت ان الناس حصلوا على موارد منتجة حيث ان كان يتم محاسبتھم للتواصل عن
أتش اى فى  /ايدز .الناس الفقيرة الذين ارغموا على نشاطات اقتصادية خطيرة تم تشجيعھم الستخدام
الواقيات  ,و بالتالى تقليل التعرض لألصابة بأتش اى فى  /ايدز .على العموم السياسات المستخدمة بحملة
اى بى سي االوغندية كانت مناسبة للدولة و ساعدت على تقليل الفقر بالريف او على االقل منعه من االتجاه
لألسوأ  .مع ذلك من الخطأ افتراض انتھاء مشكلة أتش اى فى  /ايدز  .السياسات االميريكية الحالية وضعت
نجاح البرنامج فى خطر لتمويلھا مشاريع التواصل لسياسات اى و بى  .المنافسة االوغندية تحاول االن
باقناع الحكومة االميريكية بقبول ان السي جزء حيوي فى الحملة .الدروس المستفادة فى اوغندا محددة لكن
حملتھا ال يجب استخدامھا كمخطط مباشر للدول االخرى .اشيد بنجاح حملة اوغندا ألنھا اقامت نھجھا لعالج
االيدز .منھج مناسب للدولة و ثقافتھا .يجب على الدول االخرى انشاء سياستھم الفريدة مع تذكر اسباب
النجاح االوغندى.
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