
 ً  ال اريد ان العب دوري كإمرأة فقد، بل اريد ان العب دوراً أيضا

 
 

ألمانيا مقابلة مع عائشة الُمّلا حول وجهات نظر و رأي المرأة االجئة في  

 

 

" الكثير من الرجالعن ألمانيا يقال: هذا بلد المرأة و ذلك يخيف  " 

 
Übersetzung: Hassnae El Mezzawi 

 
 

 

العديد من الصور مسبقة الصنع تطفو عبر وسائلنا اإلعالمية، الخطبات السياسية و أخيراً وليس آخراً،  ...!"الالجئات في ألمانيا هكذا

 رؤوسنا
"VNB e.V." اقتصاد في ا+و للنساء في هيئة التنسيق امرأة هي تعمل مع النساء  .عائشة الُمالا تعرف حقيقة النساء الالجئات  

في مقاطعة نينبورغ مكتب مبادرات التعليم في والية سكسونيا السفلى   

 
 

الحديث معاً عن أدوار الجنسين" ، سألنا عائشة: ما هي األسئلة، الرغبات  -كجزء من مشروع "لعب األدوار 
اة بين الجنسين؟ هل )ال( يتم النظرواألهداف لدى المرأة في ألمانيا؟ ما رأيك في المساو  

 إلى المرأة وكيف تريد ان يكون النظر إليها؟ 
 

 الرجاء اوصفي عملك في مكتب التنسيق.
 

أنا مسؤولة عن ترقية النساء الالجئات. أقوم بتصميم برامج للنساء اللواتي يرغبن في العمل. في الندوات ، أساعد النساء 
مؤهالتهنعلى إيجاد نقاط قوتهن وتطوير   

باإلضافة إلى ذلك ، أبلّغ وانصح النساء. أيضاً أكتب معهن خطابات طلب العمل والسير الذاتية؛ نبحث معاً عن مكان 
 للتدريب أو للعمل

 
 

 ما يجعلك تستمتعين بعملك أكثر من غيره؟

 
المرأة إلى وجهتها في الكثير. األهم من ذلك، أستمتع بتشجيع النساء و افرح عندما أرى أنهم متحمسات. عندما تصل  

 النهاية فهذا هو أعظم فرح لي!
 

 لماذا وظيفتك ال غنى عنها؟
 

تحتاج العديد من النساء الالجئات في البداية إلى المساعدة في االندماج في سوق العمل ألنهن ال يعرفن الكثير عن نظام 
ناسبالعمل األلماني و يحتجن الدعم في السؤال كيف احصل على عمل او تدريب م  



 
 

 ما الذي تحتاج إليه النساء اللواتي تردن المشاركة الحقيقية والمستدامة في المجتمع؟

 
قبول المجتمع مهم جداً لكثير من النساء. انهن يرغبن الشعور بالترحيب. تشعر العديد من النساء بعدم االستقرار و 

 الترحيب بسبب التقارير السلبية عن الالجئين
نحو المشاركة الحقيقية. لديك شعور بأنك تفعل شيئاً للمجتمع. ان تصبح المرأة جزءاً من المجتمع العمل هو خطوة كبيرة 

 هي الرغبة الكبرى للكثير

غالباً ما سألتني النساء: "هل يحبوننا هنا على اإلطالق؟". "هل يريدوننا هنا على اإلطالق؟". "هل يمكننا العمل مع 
تي يمكن أن تؤدي إلى العمل. اهم مسألة هي، هل لديها حتى فرصة عندما تقدم الحجاب؟". هذه هي األسئلة األولى ال

 للحصول على وظيفة ام ال
 

 هل تسألك النساء أسئلة ربما ال تطرحها على مكاتب استشارية للدولة أو دوائر حكومية ؟

 
لها النساء ألنهن يخشين من أن إذا كانت هناك عالقة ثقة تتجرأ النساء على طرح مثل هذه األسئلة. بعض األسئلة ال تسأ

 .يؤذيني او يجرحوني
 انا يسألوني الكثير، ألنني ، على سبيل المثال ، لدي خبرة في العمل مع الحجاب. يرونني كواحد منهم

 
 ماذا تفعل، بالخصوص تجارب اللجوء، فالمرأة

 
النساء لبعضهن البعض: "لقد نجوت من التماسك في األسرة يزداد قوة. لكن المرأة تزداد قوة أيضاً. تقول العديد من 

 "الموت ، لقد عشت الكثير من المأساة، لقد فعلت كل هذا، لذا سوف ادير الحياة هنا أيضاً و سأكون سعيدة في ألمانيا

 بعض النساء مصابات بالصدمة، ال يقدرن على القيام بأي شيء وال يستطعن عيش حياتهن بشكل طبيعي
للواتي يواصلن القيام بعملهن الطبيعي في ألمانيا. يذهبن إلى المدرسة هنا ، ويتعلمن اللغة ثم هناك الكثير من النساء ا

 ويريدن الدراسة

 
 هل تتغير أدوار النساء في ألمانيا

 
هنا بأنهن أقوى قليالً من قبل و في مناطقهن  تحدثنا عن ذلك في الصف في اآلونة األخيرة. يشعر الكثير من النساء

دافع أكثر ، ان تفعل شيء ما ، ألن المجال مفتوح امامهن. عن ألمانيا يقال انه بلد المرأة. ذلك يخيف األصلية. تشعر ب
 الكثير من الرجال

 
 هل تظهر ديناميكيات الدور داخل األسرة أيضا

 
 تشعر العديد من النساء بأنهن يتحملن المزيد من المسؤولية هنا

ألنهن يخفن من إهمال دينهم وثقافتهم ولغتهم. يتكلم األطفال اللغة األلمانية في تشعر األم بمسئولية أكبر تجاه األطفال 
 المنزل ، لكن اآلباء ال يفهمونها في بعض األحيان، لكنهم سعداء عندما يعلمهم أطفالهم األلمانية قليالً 

يردن تقديم المساعدة. إنهن  للحصول على حياة جيدة إلى حد معقول في ألمانيا ، يجب أيضاً على النساء المساعدة، و هن
 يدركن أن أموال زوجهن ليست كافية للعائلة بأكملها بحلول نهاية الشهر

 
 ما الذي تفكر به النساء، الّلتي تتعاملين معهن، عن ألمانيا؟

 
ترك كل  اسمع الكثير من األشياء المختلفة، عن النساء اللواتي يقولن إن ألمانيا بلد حر ، ويمكنهن فعل كل ما يريدنه و

ما يريدونه. ان احبت المرأة تستطيع التمرد، فقد ان احبت. بالطبع ، ما تقوله النساء ليس دائما جاداً. باإلضافة إلى ذلك، 
 يجب على الزوج ان يلعب هذه اللعبة أيضاً 

مان يفعلون فكرتهم عن الحرية شيء آخر. قد يعني أن الرجل يساعد زوجته في تنظيف او ترتيب البيت الن الرجال األل
 ذلك أو ان يهتم أكثر باألطفال مثل الرجال األلمان

 



 
 

 ماذا تفكر الّلجئات عن النساء اللواتي يعشن منذ فترة طويلة في ألمانيا او عن النساء اللواتي كن دائماً هنا؟

 
ليةيعتقد البعض أن العديد من النساء يتحررن هنا بطريقة سلبية بإهمال دينهن وثقافتهن ولغتهن األص  

 إذا أدركت المرأة أنه ال يزال بإمكاني التحدث باللغة العربية و عندما اقتبس القرآن ، ثم هم على حد الدهشة
 من االكيد أن النساء الالجئات سيعثرن في البداية على العديد من التحديات، ما اهمها؟

ً اضطر العديد منهم إلى مغادرة البلد ولم يكن لديهم وقت للتحضير. العائلة  لم تعد معا  

 ال يمكن أخذ األوراق والمؤهالت بهذه السرعة. هذه هي التحديات الكبيرة في ألمانيا

 تحدي كبير للنساء هم "األوراق". لماذا هذا العدد الكبير من األسئلة، الكثير من التفاصيل ، والعديد من الرسائل؟
إذا كانت المرأة ال تريد مد اليد في السالمالبعض يريد المزيد من المرونة من األلمان. على سبيل المثال ،   

 
 ماذا تخبرك النساء عن أزواجهن؟

 
يقولن لي: "زوجي ال يساعدني. هنا في ألمانيا ، على الرجل أن يساعد زوجته. قلي له شيئا! الكن هذا دائما نوع من 

يساعد زوجته في المنزل الالمزح. لديهن هذه الصورة النموذجية من الرجل األلماني الذي يعمل ، ولكن ال يز  

لكنهم يعرفون في بعض األحيان أن هذخ ليست دائماً الحقيقة و ان هناك رجال المان ال يساعدون زوجتهم أيضاً. ال 
 يمكنك تعميم ذلك

 في وسائل اإلعالم ، تظهر الالجئات اللواتي ال يعملن "كمضطهدات". ماذا تقول النساء عن هذا
؛ والكن هن تُعتبر بعض الالجئات مضطهدات  

 الرؤساء في المنزل. ال تريد المرأة أن يكون األمر كذلك خارج المنزل، المرأة نفسها تريد أن زوجها يظهر كرجل قوي
 

لماذا ال تتخذون القرارات معاً؟ ان يكون الرجل دائماً "القوي" هو صعب، بالتحديد عن اتخاذ قرارات مهمة؟  

 
مستشارين للرجال. فالرجل يتخذ القرارات ، لكننا نجتمع بالفعل و نتشاور معاً. في اإلسالم ، يُنصح النساء بأن يكونا 

 نحن فريق واحد؛ حتى لو قرر هو في النهاية. أنا سعيدة أن زوجي هو الذي يتخذ القرارات الرئيسية
 

و الرجل في دفع  الفقر في سن الشيخوخو و عدم مساواة بين المرأة حتى في ألمانيا، المرأة بعيدة جداً عن المساواة.
 االجور فقط كلمتين ملفتتين في موضوع التمييز الهيكلي للمرأة

 المرأة التي ال تعمل معتمدة على زوجها و على مادياته. ما رأيك بذالك
 

الفرق في دفع االجور للرجل و للمرأة ليس مبررة من منجم رأي. الكن النساء الالجئات ال تفكر باالجور و الماديات. 
لالجئة تؤمن باهلل غالباً و تؤمن ان الرزقة مكتوبة و ال حول و ال قوةالمرأة ا ... 

يتعين على العديد من الالجئين العيش بمفردهم في ألمانيا ، كعائلة صغيرة. ال احد يتعرف على احد، ال تعرف الجيران 
 مثالً. ما هي الشبكة التي تجمع الناس في المواقف الطارئة؟

ا مجتمعنا اإلسالميشبكة أخرى تجمعهم. لدين  

 ً  .يتم تشجيع االعضاء على دعم بعضنا البعض، عاطفياً وماليا
في اآلونة األخيرة، أُدخلت امرأة فلسطينية الى مستشفى ليس لديها احد هنا. خرجوا طالب صفي ذات النهار مبكرا كي 

 يزورونها. مجتمعنا اإلسالمي يشبه الجسد. إن عان جزء من الجسم ، عان الجسم كله
 دعينا تأتي الى الرجال. كيف نستطيع دعمهم بالفرص التعليمية و الوصول اليهم؟

الرجال الذين يريدون التحدث عن ادوار الجنسين و المساواة فنحن عاالتصال معهم. الكنني اريد ان اصل الى كل 
 الرجال. في بعض األحيان نتعرف على الرجل عبر زوجته

 
الرجال؟ ماذا تشعرين كامرأة عندما تعمل مع  

 
 لكن هذا ليس شيئاً سيئاً هذا يعني فقط أنني ال اتكلم مع الرجال عن شيء ال أستطيع أن أكون منفتحة كما أنا مع النساء.

عندما تكون  عندما يكون الرجال في المكتب ، يجب أن أرتدي الحجاب. حول بعض المواضيع ال اود ان اتكلم مع رجل.
هذا لطيف جداً  لع الحجاب.النساء في المكتب ، غالباً ما أخ  



 

 ما رأيك عن مشروع لعب األدوار؟

 
اعتقد انه جيد جداً! الطريقة ، التي تتكلمون مع الرجال حول قضايا دور الجنسين، لم أر شيئا كهذا بعد. تقربتوا من 

إلقاء اللوم. استطاعوا م يتم إنشاء أضداد ولم يتم الرجال و و صلتوا اليهم عبر أسئلة يومية. الشيء الجيد هو، أنه ل
الرجال التحدث عن اخبارهم اليومية الملموسة. هذا يجعل الرجل يفكر و يتسأل و تدور االفكار حول األسئلة التي 

 طرحت خالل الحدث. كيف تريد ان أقود حياتي؟ هل أفعل كل شيء بشكل صحيح؟ ما الذي يجب علّي تغييره؟

سئلة بصراحة أكثر اذا ترحطها على نفسك و اجبت على نفسكوهذا أمر مهم للغاية ، ألنك تجيب على األ  

  
 هل تحتاج إلى مثل هذا العرض ، أي جوالت النقاش حول أدوار الجنسين، أيضاً بالنسبة للنساء الّلجئات؟

  
 العديد من النساء موجودات بالفعل ويعكسن ذلك أكثر. اذا كنت في الدور الضعيف تفكر االمور اكثر

لنساء بالنماذج القدوة. لكنهن في الغالب ال يعرفن كيف يفعلن ذلك و ال يعرفن كيفتميزت العديد ا  

يمكنهن أن يخرجن من الدور الجامد. كيف يمكن للمرأة أن تكون مرهقة بكسر األدوار في المنزل دون تعريض الزواج 
 للخطر؟

 لهذا يحتاجن إلى الدوافع واألساليب المالئمة
 

كل امرأة ذاتعرض ورشة عمل للنساء الّلج ئات حول موضوع "أدوار الجنسين في ألمانيا ": هل من األفضل ان نوا  

 قصة هروب او على االقل امرأة لها خبرة في اللجوء؟
 

قصة الهروب او اللجوء ليست مهمة. األهم هو أن هذه المرأة تمثل نفس القيم مثل المجموعة. التعاطف مهم. والشعور ، 
احدان ال يتم جرها في اتجاه و  

يجب أن تكون مقدمة البرنامج مهتماً جًدا بصورنا عن توزيع االدوار. يجب عليها ان تمنح الطعام للفكر و ان يكون 
 لديها موقف مفتوح

 
 ما هي رؤيتك لمجتمع مستقبلي ناجح؟

 
 ان يمكن ألي شخص الحفاظ على هويته / هويتها و مازال يجد القبول من المجتمع

 
 
 

حول أدوار الجنسين -جزًءا من مشروع "تمثيل األدوار كانت هذه المقابلة  " 
 G mit Niedersachsen للتحدث معًا ". مشروع من مركز التعليم واالستشارات

 بتمويل من "مؤسسة ساكسونيا السفلى لوتو الرياضة" و .(.VNB e.V)" في ساكسونيا السفلى
" اةوزارة ساكسونيا السفلى للشؤون االجتماعية والصحة والمساو " 
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