تشكيل المشاركة في المجاالت المتوترة
مقابلة مع حسناء المزاوي حول متطلبات ادوار الرجال والنساء الالجئين.

"كثير من الرجال ال يستطيعون تلبية توقعات ومتطلبات االدوار المختلفة  ،ألن معظمهم يتناقضون مع بعضهم البعض".

تغيير األدوار .بناء جسور .هذا ما تعرفه حسناء جيدا .سواء ان كانت مترجمة ،متطوعة ،عاملة اجتماعية في المالجئ لالجئين أو
كمنسقة دورات لتعليم الكبار .نحن نعرف بعضنا البعض منذ  ،٢٠١٦لقد عملنا ،و لعبنا و بكينا و ضحكنا معا في المسكن مع الصغار
و الكبار (وخاصتا الرجال).
بعد وقت طويل ،عملنا معنا عن جديد في مشروع نموذج "لعب باألدوار  - ٢٠١٩من اآلن فصاعدا تلعب المواجهة الدرر األساسي"،
في أدوار جديدة :كمشرفين في كرة الطاولة وجوالت النقاش  ،التي تستهدف حصريا الشباب ذوي تجارب الهروب  /الهجرة وبدون
و هكذا نوفر مساحة للتأمل في األسئلة حول االمتيازات والتحديات التي تواجها الرجال.
ما هو الدور الذي لعبته حسناء في كونها المرأة الوحيدة في الحدث؟ كيف تتقبل الواقع أن الكثير من الالجئين يرونها كجسر بين
الطرفين ؟ و ما هي تجارب االستبعاد و حاالت العنصرية التي عاشتها حسناء حتى اآلن في ألمانيا و ما هو وطنها بالنسبة لها؟

إدارة جولة نقاش مع الرجال حول موضوع "الذكورة" كامرأة معي ؛ كيف كان هذا الشعور لك؟
لقد كنت متحمسة للغاية لرؤية كيف سيكون رد فعل الرجال عندما يقوم كل من رجل ومرأة ،دون اإلعالن عنه ،بالتنسيق مع الحدث.
ال انا وال انت كنا معرف من هم الرجال و الرجال لم يعرفوننا و المشاركين ال يعرفوا بعضهم البعض غالبا.
لقد تحملت مسؤولية إدارية في هذا الحدث وليس مجرد دور ثانوي .هذا شعور جيد جدا .بعد الشعار" :انظروا ،أنا هنا اآلن ولدي
شئ اريد ان أقوله!".

هل لعب دور للرجال انك امرأة و انك تشاركين هذا الجدال؟
لم اشعر بأن األمر كان يهمهم كثيرا .ال أحد كان حذرا كثيرا او متوتر او كثر تهذيب .الشيء المهم هو ان يبدو األمر طبيعي للغاية
ان إمرأة تكون حاضرة .لذلك ،ال تعلن عن وجودها من االصل ،مثال.

اي لحظة كانت لك مفاجأة سارة او مفاجأة اجابية؟
ب
عندما اضطريت فجأة للمشاركة في كرة الطاولة .فكل اثنين كنا يتشاركان في اللعبة ،كفريق .فأحد الرجال ترك شريكه لوحده لسب ٍ
ما .الشاب الذي لعبت معه في الزوجي ،اتى الي وقال" :هيا  ،يمكننا أن نربح ذلك .نفوز معا!" .لم نكن نعرف بعضنا البعض و ليس
كل رجل يتجرأ ان يلعب شراكة مع إمرأة و خاصتا في وضع طولة .فكنت متفاجئة و مسرورة في آن معا .لقد خسرنا اللعبة  ،لكنه
فاز بالبطولة في النهاية  ،و هذا اسعدني باالكثر.

في أي لحظة شعرتي باالرتباك خالل الحدث؟
لقد فعلنا "بارومتر المواقف" مع الرجال .كان عليهم أن يختاروا بين "موافق" ام "غير موافق" فيما يتعلق بالبيانات التي أدلينا بها.
فالبيان االول كان" :فتاة أم فتى  ،ال يهم .المهم هي الصحة!" شابان وضعوا أنفسهم على جانب واحد وحدهم وقالوا إنهم يريدون إبن
و ليس بنت .و هذا ادهشني قليال في البداية ألنني أعرف أن العديد من الرجال الذين لديهم مثل هذا الرأي يميلون إلى إخفاء اآلراء
امام اآلخرين .ألنهم يعرفون أن هذا غير مرحب به هنا .لكن في اللحظة الثانية رأيت أنه نوع من االستفزاز فقد .لقد وقفوا هناك عن
قصد لمجرد إثارة القليل .لقد وجدت هذا مضحك إلى حد ما .تعجبني هذه الطريقة لإلتصال.

المجموعة كانت كبيرة للغاية في هذا الحدث في هانوفر مع أكثر من  20رجال .هل تعتقد أن هذين الرجلين كانا قد تصرفا بشكل
مختلف في مجموعة أصغر؟
بالتأكيد .هناك الكثير من التمثيل و التظاهر .لكن عندما تحدثت إلى الرجال في الخارج  ،كانت النبرة واختيار الكلمات مختلفة.
كانوا أكثر ليونة وأكثر احتراما ألنهم لم يشعروا بأن عليهم إثبات أنفسهم لشخص ما .وأبثيت لهم من قبل  ،ليس عليكم إثبات نفسكم
أمامي.

ماذا تعلمتي عن الرجال في هذا الحدث؟
لقد تعلمت أننا أحيانا نسيئ تقديرهم .لدهشتي رأيت انهم بالفعل يريدون التكلم عن حياتهم و حتى عن مواضيع شخصية و حساسة
ي .لقد بدأنا الحديث ببطاقات صور التي وضعناها في نصف المجموعة و
كموضوع الرجولة و متى او كيف و متى اكون رج ٌل حقيق ٌ
سألنا المشاركين ان يختاروا صورة تمثلهم مثال او تعجبهم .ظنيت ان ال احد من الجال سيتكلم عن أشياء شخصية او مؤلمة لكن
الكثير منهم كانوا منفتحين للغاية وشاركوا اشياء شخصية مع المجموعة.

ما هي الفكرة التي تريدين ان تصل إلى الرجال؟
كان من المهم بالنسبة لي ان أقول لهم كإمراة انهم ال يجبوا ان يكونوا هذه الصورة من الرجل التي تُعرض عليهم .ال يجب عليهم ان
يكونوا "صعبين" كي يكونوا رجال .رجل ما زال رجل حتى عندما يبكي امامي أو يسمح بالمشاعر.
انا أفضل الرجل عندما يكون حقيقي عندما يظهر المشاعر و يتكلم عنهم ايضا و اذا شاركني بهم وليس إذا كان مثل الحجر .هذا
بالنسبة لي دليل عظيم على اإلحترام و الثقة .و ما هي العالقات اذا كانت مندون ثقة؟

كيف يمكنك إنشاء طاوله مستديرة حصريا للرجال للتحدث معهم حول فوائد وتحديات الذكورة ؟
من أجل إجراء محادثة مع الرجال حول الذكورة كامرأة  ،يتعين علي أوال أن أوضح لهم أنني أعرف مدى صعوبة حياة الرجل
احيانا ،ومقدار المسؤولية التي يتحملها الرجل .هكذا اكسب ثقتهم وربما يتحدثون معي بصدق أكثر .من ثم اطلب منهمط٩٠ش ان
يتحدثوا عن مزاياهم بنفسهم .لذلك ال يعتقد احد انني أُقيم او احكم.

في رأيك  ،ما الذي يحتاجه الرجل لالجئ هنا في البداية؟
يحتاجوا قليال من الثقة أوال .غالبا ما يكون المجتمع المتلقي متحيزا ضد الرجال وليس حساسا بدرجة كافية لهم .الكثير رأى اشياء
فظيعة و البعض منهم يعانون من الحالة ما عد الصدمة .بعضهم فقدوا زوجتهم او اطفالهم او االثنين .هذا في الواقع يجعل الرجل
غير مستقر تماما في هذه اللحظة .ومع ذلك  ،عليهم التظاهر بأنهم أقوياء .و هذا يزيد تعب و الم الرجل .ليس مثل النساء ،فهن
يمكن ببساطة اظهار حزنهن وغضبهن وعجزهن ،على الرجال دائما وضع قناع لحماية اسرتهم  ،وال يمكنهم إظهار آالمهم علنا.
لذلك يجب أن ننظر إليهم نظرة انسان ايضا و ليس نظرة رجل فقد.
ويجب علينا اعطاء لهم فرص العمل .هذا مهم للغاية .رأيت ذلك في عملي في المخيمات والمهاجع المؤقتة .البعض من الجال
ينامون اكثر من  ١٨ساعة في النهار .لماذا؟ ألنهم لم يستطيعوا تحمل الوضع ،في نظرهم  ،هم بكل بساطة دون فائدة .إنهم
عاطلين عن العمل ،لكن الرجل ،االب ،الزوج ،كان يعمل في بلده كان هو من يهتم للعائلة و يزودهم بالمال ،فرجل يفقد هنا الشعور
بالفائدة.

يتعرض العديد من الالجئين لالستبعاد وتخفيض القيمة والعنصرية .عن مفاهيمهم الذكورية يُقال بأنها "غريبة" و "متخلفة" .
واألساليب األبوية هي ناقصه للغاية .ما هي أفكارك حول ذلك؟
الرجال كآباء يفعلون الكثير من األشياء فقط ألنهم متعرضين الضغط من رجال أخرة او من المجتمع بشك ٍل عام .رجل يسأل رجل
آخر " ،لماذا ال ترتدي ابنتك الحجاب إبنتي ترتدي الحجاب ! " .ثم يفكر الرجل لنفسه " ،آوه  ،اآلن انا لست رجل بما فيه الكفاية ،ام
انا لست مسيطر على عائلتي خاصتا هنا في هذا البلد الغريب و الغير آمن  ،و هذا ألني ال أستطيع إقناع ابنتي الرتداء الحجاب .لذلك
اجبرها على القيام بذلك" .برأيه هذا خير لها و ستفهم ذلك يوما .و هكذا ايضا يبين لآلخرين انه قوي و مسيطر و هو رب المنزل.
الكن في الداخل قلب األب يؤلمه جدا عندما يرا ابنته حزينة ام تعيسة.

المجتمع ال يرحم احد ،ال في بلدي وال هنا ايضا .المجتمع يتوقع كيثرا جدا من اآلباء و هذا في فترة قصيرة جدا .يتطلب من األب ان
يترك بناته تخرجن لوحدها و ان يسمح لها بالسهرات ،كما هو الحال عند االلمان في كثير من األحيان وفقا لشعار :هنا لديك الحرية
التامة وهنا كل شيء آمن و سليم .ولكن هذا هو رأي الناس الذين يعيشون منذ دائما في ألمانيا .بالنسبة لهؤالء الناس  ،فان ألمانيا بلد
حقا آمن .ولكن بالنسبة للكثير من االباء الالجئين فانه ليس آمن أو ليس آمن بعد! ألنهم ال يتكلموا او يفهموا اللغة او النظام و القوانين.
في نظرهم  ،فان ألمانيا ال تزال مخيفه جدا .ال يزالوا يشعرون بالعجز هنا وقد يكون هذا العجز هو السبب الذي يجعلهم حذرين بشان
هذه المسالة.

ترتبط الكثير من التوقعات ،ليس فقط بدور األب  ،ولكن أيضا بدور الزوج .كيف تعتقدين الرجال يتعاملون بهذه التوقعات؟
من كل جانب احد يتوقع شيئا من الرجال .عليهم إثبات وتبرير أنفسهم أكثر من الرجال الذين ليس لديهم خبرة في الهجرة او اللجوء
ال يمكن للعديد من الرجال تلبية توقعات ومتطلبات ادوارهم المختلفة  ،ألن الطلبات و االدوار احيانا تتناقض مع بعضها البعض.
الكثير من الرجال ليس يعلموا بأي طريقة ينبغي ان يتعاملوا مع نسائهم في هذا الوضع الصعب  .وفي الوقت نفسه  ،النساء ال
يعرفن هذا أيضا .كثيرا ما يقال" :عليك أن تدع زوجتك تخرج من المنزل!" .إنه لشرف لنا في البلدان العربية  ،وخاصة في العراق
مثال  ،أال تضطر اإلمرأة إلى مغادرة المنزل .ألن هذا يعني أن لديك أشخاص او عاملين يقومون بكل شيء من أجلك .إنه دليل على
حالة مادية جيدة ،او الرجل يقوم بهذه المهمات من اجل زوجته او اوالده.

دعينا نتحدث عن النساء .على الرغم من عدم التجانس :ما هو الدور المنسب للنساء الالجئات في ألمانيا؟
المجتمع ينظر إلى المرأة نظرة "الضحية" ،لدرجة مبالغ فيها جدا .انا كإمرأة ،احيانا احس بنوع من األهانة تقريبا ،كم هو من
المفترض انني ضعيفة و احتاج الى المساعدة دوما و انني احتاج الى حماية دائما و في كل مكان .والكن الكثير من النساء يحسبن
انه من المفروض ان تكون ضعيفة كي يقال عنها امرأة او بنت ،إنهم يخلطون بين األنوثة و الضعف.
أنا شخصيا امرأة واثقة في نفسي و قوية .يمكنني ان اكون قوية و اناثا في نفس الوقت .خاصية ال تنبغي ان تستبعد الخصية الثانية.
الكن في الكثير من االوقات خاصتا الرجال او الشباب ال يفهمون ذلك ،تستهلك وقت طويل و معرفة جيدة حتى يفهمونني.

ما هي السِمات التي تتعرضي لها كإمرأة؟
في معظم األحيان هم سِمات من قبل المرأة البيضاء .انهم مزعجون جدا .انها تعطيني الشعور بأنها البطلة و جأت كي تنقذني ،انا
المرأة المسلمة ،الفقيرة والمضطهده .في هذا الحين تتحدث عن نفسها و كإنها في مرتبة أعلى بكثير وتقول :انا أفضل منك وانا جئت
اآلن لمساعدتك؟ إذا اتسائل لماذا ؟ لم اطلب منك المساعدة و من قال لكي انني احتاجها بالفعل؟

بالنسبة للنساء ،ما هي التغيرات في توزيع االدوار التي تحصل عند وصول المرأة او العائلة كلها ،الى ألمانيا ؟
بالنسبة للعديد من النساء  ،توجد حريات جديدة هنا .يمكنها تقصى حقائق بعض األشياء .يمكنها تقديم مطالب .الكن اذا رأت المرأة
ان زوجها غالبا عاجز و يحتاج إلى المساعدة في مسائ ٍل ما ،فهذا يخلق المشاكل الزوجية و العائلية.
هناك بعض النساء ثم يذلن ازواجهن .على سبيل المثال يقولن" :لم أعد بحاجة إليك .أنت ال تعمل اصال .يمكنني أيضا أن أذهب إلى
مركز العمل دون مساعدتك .في سوريا  ،أُجبرت على الزواج منك  ،الكن اآلن لم أعد بحاجة إليك" .هذا يهين الرجل بشدة النه هو
الذي يعمل للعائلة ليس مكتب العمل .هو يريد ان يعمل ،الكن القانون ال يسمح له بالعمل او اللغة غير كافية للعمل او الشهدات ليس
معترف بها و الخ ...وغالبا ما يستغرق األمر وقتا حتى يتمكن الرجل من اللغة جيدا ويحصل على وظيفة .و لألسف بعض النساء ال
تقيم ذلك .تهدد بعض النساء أزواجهن" :إذا لم تفعل هذا وذاك  ،فسأتركك وأخذ األطفال معي .نحن اآلن في ألمانيا .يمكنني أن أفعل
ذلك! " ففي لحظات غير مراقبة  ،تتمتع العديد من النساء بالقوة وليس دائما هي في دور الضحية .يجب علينا ان ننتبه لذلك.

لم شمل العائلة :ماذا يحدث عندما تنضم الزوجة واألسرة؟
عندما تتبع النساء والعائالت  ،فهذا يخلق ضغطا كبيرا على الرجل .هو مسرور جدا لرؤية زوجته و اطفاله بعد سنوات .في الوقت
نفسه ،شعر بالعجز هنا طوال الوقت بدون عائلة .وعندما تأتي األسرة ،فإنه اآلن ليس فقد مسؤل عن نفسه ،و الكن مسؤل عن العائلة
كلها و هذه مسؤلية كبيرة جدا ،خاصتا في بلد غريب .في الفترة األولة ،يستطيع الرجل ان يقوم بدوره كرب البيت و الزوج و االب
الحامي الذي يظهر للعائلة كل شئ هنا و هو الوحيد من يفهم النظام في البداية .لكن هذا ال يدوم طويال  ،ألنه ال يستغرق الكثير من
الوقت ،و المرأة تفهم النظام ايضا .ثم يأتي شيء مثل" :أريد أيضا أن أدرس دورة اللغة األلمانية!" .ثم هناك الحرية الزائدة وهذا
صعب للجميع .يجب على الكل ان يتعود على الحياة الجديدة.

ت زيادة حركات الالجوء في العامين ٢٠١٦/٢٠١٥؟
كيف الحظ ِ
كنت في وسط الحدث للصراحة .أوال على أساس تطوعي  ،ثم كعاملة اجتماعية ومترجمة في المخيمات و المحالت لإلقامة المؤقتة.
لقد رأيت أشخاص لم تصل إلى المانيا  ٧٢ساعة .كانوا ال يزالون يرتدون المالبس التي كانوا يرتدونها على طريقهم الخطير.
رأيت اشياء مرعبة و حزينة جدا ،لكني رأيت أيضا أشياء جميلة و مؤثرة إيجابيا و تعرفت على ناس جميلة و رائعة و قوية ،التي
علمتني درس التواضع و الصبر .الكثير من الناس اخبروني قصصهم المرعبة و المؤلمة ،كنت بعض االوقات اتضايق نفسيا ال
استطيع ان انام و االفكار تدود ،و مع ذلك كنت احب هذا العمل كثيرا .هذا دائما كان يثبت لي أن الناس يرونني كشخص يمكن
التحدث معه ويمكنك وضع ثقتك فيه ،وقد تحصل منه على نصيحة جيدة .بالنسبة لي شخصيا  ،حتى لو بدا ذلك مروع قليال  ،فقد
كانت تجربة رائعة بالنسبة لي .ببساطة ،ألنني استطعت ان اقدم المساعدة التي إحتاجت اليها الناس .ما زلت أعتقد أنه رائعا أن تكون
جسرا رابطا ما بين جزيرتين.

ما هي تجارب اإلقصاء أو التمييز أو العنصرية التي مررت بها؟
بالفعل ،لقد مريتُ بالثالثة .تعرضت للتمييز في ألمانيا ولبنان .في لبنان كنت دائما ألمانيا  ،وهنا في ألمانيا كنت "العربية" ،
"األجنبية".
بمجرد وصولي إلى المطار في ألمانيا  ،قال لي مسؤول فيدرالي" :لغتك اإللمانية جيدة جيدا!" .فرديت" :شكرا لك ،لغتك جيدة
أيضا!" .يا لها من مالحظة عديمة الفائدة .هناك دائما صورة معينة  ،وإذا انحرفت عنها  ،فسيتم عرضك على الفور بشك ٍل ما.
غالبا كنت اتعرض للتميز بسبب ديني .قالوا رمضان :كيف تصومي؟ لماذا ال تأكلين او تشربين هل انت مجنونة ال يمكنك التركيز
في المدرسة و الصيام ليس جيد للصحة و إلى آخره .و اآلن هذه الناس بالتحديد تقوم بالصيام الفاصل  ١٦ساعة .هذا تماما مثل
الصيام في االسالم" ،صوموا تصحوا" .عندما ال نأكل  ،نعطي أجسادنا راحة .نحن نعرف ذلك منذ مئات السنين و ليس عن جديد.
الكثير من هذه األسئلة فقط كي تؤذيك! لكن إيذاء اآلخرين عادتا ما يكون فقط الخوف من أن تتأذى بنفسك.
ال يمكنك إنقاذ نفسك من اإلقصاء .إذا لم يكن هناك سبب لالستبعاد  ،يتم اختراع واحد .عليك أن تأخذ هذا الموضوع بفكاهة ،ال
تدع احد يزعجك.

كيف تحدي ِد هويتك؟ ما هو موطنك؟
أعرف نفسي بناء على تجاربي و قراراتي الهامة.
بالنسبة لي  ،وطني هو في أي مكان لدي ذكريات جميلة و دافئة .أينما وجدت ناس ارتاح لهم و رتحون لي ،اينما وجدت ناس
مهمون بالنسبة لي .على سبيل المثال  ،السكن المؤقت الذي كنت اعمل فيه ،كنت احس بالراحة و تأهل واالحترام .ليس انا التي
ساعدت الناس فقد ،بل الكثير ساعدوني ايضا و علموني دروس عن الحياة ال اتعلمها في  ١٠٠سنة.
لبنان موطني ألن جزءا كبيرا من عائلتي يعيش هناك .و المانيا موطني النني اعيش هنا و اخوتي و أصدقائي هنا .الوطن ،في
نظري ،ليس مكان محدد او بلد محدد او جنسية محددة ،الوطن هو شعور ،هو اإلحساس بالراحة و االمان.

شكرا جزيال على التزامك وعلى المقابلة!

مقابلة مع :حسناء المزاوي
مقابلة وصورة :مانفريد برينك ().VNB e.V
الصور :علي رضا حسيني
التخطيط :تينكا غريفه )(VNB e.V.

أجريت هذه المقابلة كجزء من المشروع النموذجي "لعب األدوار  - 2019من اآلن فصاعدا  ،المواجهة تلعب الدور الرئيسي".
مشروع مركز التعليم والمشورة ") .G mit Niedersachsen" (VNB e.V.بتمويل من مؤسسة لوتو ساكسونيا السفلى للرياضة
ووزارة الشؤون االجتماعية والصحة والمساواة في والية سكسونيا السفلى.

المزيد عن مشروع لعب األدوار:
/www.g-mit-niedersachsen.de/rollenspielen
/www.facebook.com/rollenspielen
/www.instagram.com/rollenspieleninniedersachsen
المزيد من المقابالت:
/www.g-mit-niedersachsen.de/rollenspielen/interviews
روابط إضافيةwww.vnb.de www.g-mit-niedersachsen.de :
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