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بشكل متزايد، تضم املدن يف أوروبا عدًدا متنوًعا من السكان، حيث 
تضم القارة أناًسا تمتد جذورهم عرب أنحاء العالم كله. و يف العديد من 

الدول األوروبية، تتفاقم املشاعر املعادية للمهاجرين، حيث تشهد القارة 
أشكاال جديدة من النزعات القومية. من ينتمي إىل أوروبا؟ وماذا يعني 

هذا االنتماء؟ إنه موضع جدل كبري. ما هي تداعيات هذا الوضع املتناقض؟ 
الستكشاف املفاوضات امللموسة حول مثل هذه االنتماءات، يركز مشروع 

»إعادة إنتاج أوروبا« عىل اللقاءات التي تشمل اآلباء واألمهات، يف إطار 
كونهم آباًء وأمهاٍت ويف سياق تربية األطفال. 

ُتعترب تربية األطفال ذات أهمية مركزية لكل أب وأم، فهم ُيعلقون 
آمااًل وتوقعات بمستقبل أبنائهم وأسرهم؛ ويكرسون الكثري من الوقت 

والطاقة واملوارد املعنوية لتحقيق هذه اآلمال. عىل نفس املنوال، تستثمر 
املنظمات الحكومية وغري الحكومية يف الجيل الجديد من املواطنني، حيث 
ترى ضمان سالمة ورفاهية مواطنيهم من األطفال محورا مركزيا ملُهمتهم. 

عندما يصبح األشخاص آباًء أو أمهاٍت، فإنهم ُيعبؤون بشتى الطرق 
ويف إطار العديد من التفاعالت نيابة عن أطفالهم: الخدمات العمومية 

للصحة، التعليم، وخدمات الرعاية االجتماعية املتعلقة باألسرة التي من 
شأنها توفري الدعم يف تربية وتنشئة األطفال. من وجهة نظر أخرى، هذه 
الخدمات أيًضا تشتغل كأدوات ملراقبة األسر. إن اللقاءات اليومية -مثال 

كاجتماٍع بني أولياء األمور واملَُدِرّسني، أو زيارة  مركز اجتماعي، أو املشاركة 
يف مجموعة لألمهات- تأخذنا إىل ما هو أبعد من العناوين اإلعالمية التي 

مقدمة

Le città europee ospitano una popolazione sempre più 
diversificata, con radici in molte parti del mondo. Molti 
paesi, per altro, hanno anche visto crescere sentimenti 
anti-immigrati e nuove forme di nazionalismo. Chi ap-
partiene all’Europa e ciò che tale appartenenza compor-
ta è un tema fortemente dibattuto. Cosa emerge da que-
sta situazione paradossale? Per esplorare la negoziazione 
concreta di questa appartenenza, il progetto Reprodu-
cing Europe si concentra su incontri che coinvolgono 
genitori, cioè gli incontri che le persone hanno in vari 
contesti in quanto genitori e nel crescere i figli. 

L’accudimento dei figli ha un’importanza fonda-
mentale per i genitori, che hanno speranze e aspettative 
per il loro futuro e che dedicano molto tempo, energie e 
risorse emotive per realizzarle. Anche lo Stato e le or-
ganizzazioni non governative si dedicano alle nuove 
generazioni di cittadini e credono che garantire loro la 
sicurezza e il benessere sia una missione cruciale. Quan-
do le persone diventano genitori sono coinvolte in una 
serie di interazioni per conto dei propri figli: i servizi 

Introduzione
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مقدمة
تتحدث باستمرار عن فشل اندماج املهاجرين، أو عن إهمال الوالدين أو 

عن الشباب املهاجر املُتهور، مما يمنحنا مفهوًما عن ماهية وكينونة أوروبا 
اليوم، وما قد تصبح عليه يف املستقبل. 

يتكون مشروع إعادة إنتاج أوروبا من ستة مشاريع إثنوغرافية يف ثالث 
مدن: أمسرتدام، ميالنو وباريس. يتميز البحث اإلثنوغرايف ببذل جهد كبري 

للوصول بأكرب قدر ممكن إىل تفاصيل الحياة التي يعيشها مجموعة من 
الناس والتقيص عن حيثيات الواقع الذي يعيشون فيه، بهدف الحصول 

عىل فكرة أعمق للكيفية التي يفهمون بها حياتهم، وعن أسباب ومربرات 
بعض تصرفاتهم عندما يجدون أنفسهم يف أوضاع ومواقف مختلفة. رافق 

الباحثون يف هذا املشروع أشخاصا معينة يف حياتهم اليومية أو داخل 
مجال عملهم، مشاركني يف روتيناتهم اليومية. ركزت املشاريع الستة إما 

عىل وجهات نظر املهنيني واملتطوعني الذين يقدمون أشكااًل مختلفة لدعم 
اآلباء واألمهات، أو تجارب اآلباء واألمهات املصريني املهاجرين. 

يف كل مدينة، استكشف كل باحث دكتوراه كيف كان اآلباء واألمهات 
املهاجرون املصريون يتنقلون عرب خدمات الرعاية االجتماعية والهياكل 

املؤسساتية، وكيف كانوا يتفاوضون عىل مطالبهم مع جهاز الدولة، 
وكذلك كيف كانت الدولة تتعامل مع مطالبها تجاههم وتجاه أوالدهم. 
بداًل من إنتاج حقائق ثابتة حول حياة املهاجرين نفسها، استخدم 
الباحثون خربات املهاجرين لتوثيق النقاشات واملفاوضات التي يقومون 
بها يف سياق انتمائهم إىل املدينة التي يقيمون بها، وبما أنه يتحتم عىل 

املهاجرين العيش والتواجد داخل مجتمعات ُتسلط العديد من األحكام 
املسبقة والسلبية عىل املسلمني واألشخاص الذين ينحدرون من شمال 

إفريقيا، فإن املهاجرين املصريني يشكلون مجموعة مثرية لالهتمام يف هذا 
الصدد، ومن املرجح أن يشعروا بتأثري املناقشات السياسية والتدخالت 

الحكومية الدائرة حول الهجرة. األغلبية الساحقة للشتات املصري يف املدن 
الثالث التي  اشتغل فيها الباحثون يتكون من العنصر الذكوري املسلم 

الذي ينتمي إىل الطبقة الفقرية، ولكن هذا لم يمنع الباحثني من االشتغال 
مع الطبقة العاملة والنخب املصرية املقيمة يف الخارج، سواء كان 

ا، وكذلك مع املصريني الذين  تعليمهم بسيًطا أو كان تعليمهم عالًيا جدًّ
أتوا من املدن واألرياف، مسلمني كانوا أم أقباًطا. الباحثون يف املدن الثالث 

كانوا يقظني لهذا التنوع، حتى لو أنهم عملوا بشكل أقرب مع العائالت 
املسلمة الفقرية.

In غالًبا ما تمت دعوة الباحثني إىل لقاءات مع معلم املدرسة أو 
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legati alla sanità, quelli relativi all’istruzione e altri ser-
vizi preposti alle famiglie in generale sono di supporto 
alla crescita dei bambini. Gli incontri quotidiani, come i 
colloqui tra genitori e insegnanti, le visite in associazio-
ni o un gruppo organizzato di madri illustrano la situa-
zione meglio di quanto possano fare i titoli dei giornali 
che parlano d’integrazione fallita, genitori negligenti 
e giovani senza regole. Le esperienze che riportiamo 
in questo testo possono invece dirci che cosa è davvero 
l’Europa in questo momento e come potrebbe cambiare 
nel futuro.

Reproducing Europe è composto da sei ricerche 
etnografiche svolte ad Amsterdam, Milano e Parigi. La 
ricerca etnografica è caratterizzata dal tentativo di av-
vicinarsi alla realtà vissuta da un gruppo di persone per 
comprendere come queste percepiscono la propria vita e 
perché agiscono in un certo modo. I ricercatori di questo 
progetto, quindi, hanno osservato da vicino le persone, 
nella loro quotidianità o sul lavoro, partecipando alla 
loro routine giornaliera. I sei progetti si sono concentrati 
sulle prospettive di professionisti e volontari che forni-
scono varie forme di sostegno ai genitori oppure sulle 
esperienze dei genitori egiziani migranti.

In ogni città un dottorando ha dunque esplorato il 
modo in cui i genitori egiziani migranti hanno familia-
rizzato con i contesti istituzionali e negoziato sia le loro 
rivendicazioni nei confronti dello Stato sia le pretese e 
gli interessi istituzionali su di loro e sui loro figli. Piutto-
sto che produrre conoscenza sulle vite dei migranti per 
sé, ogni ricercatore ha usato le esperienze dei migranti 
per documentare le pratiche di negoziazioni riguardo 
il senso di appartenenza dei migranti nella loro città. 
Poiché molte società sono pervase da diversi pregiudizi 
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مسؤويل الرعاية االجتماعية  أو وكالء خدمات حماية الطفل ملساعدة 
ودعم اآلباء واألمهات، وغالًبا ما كانوا يلعبون -حرفيًّا- دور املرتجم بني 

اآلباء واألمهات واملجاالت املؤسساتية التي كانوا يتنقلون فيها. يف إطار 
دولة الرعاية االجتماعية التي تمتد عىل نطاق واسع يف أمسرتدام، قام 

فيبي رويجتنربغ بمعاينة اللقاءات التي تدور حول تربية األطفال، موثًقا 
-بني أشياء أخرى-  كيف يتم استقطاب اآلباء أو إقصاؤهم من اللقاءات 

مع مختلف املهنيني واملؤسسات. يف ميالنو، قامت لوكريتسيا بوتون 
بمرافقة النساء املصريات بينما ُكنَّ يحاولن إنشاء مساحة ألنفسهن يف 

بيئة اجتماعية جديدة عليهن، ويف إطار تفاوضهن عىل عالقتهن كأمهات 
مع دولة الرعاية االجتماعية اإليطالية. يف باريس، عاينت ُسكينة شقور 

كيف يربي اآلباء واألمهات املصريون أبناءهم يف نطاق ما تسميه بـ»مساحة 
الرتدد«، حيث أنهم غري متأكدين من املسار الذي يتعني عليهم االستثمار 

فيه فيما يخص مستقبل أطفالهم، كما أنهم غري متأكدين من املهارات 
والخربات التي عليهم تكريسها وإعطاؤها األولية عندما يتعلق األمر بتعليم 

األطفال. 
يف كل من املدن الثالث، يستكشف باحث ذو أقدمية بدوره تجارب 

ووجهات نظر املهنيني واملتطوعني الذين يقدمون أشكااًل مختلفة من 
الدعم الرتبوي لهؤالء اآلباء واألمهات، الذين كانوا يف الغالب من الطبقة 
الفقرية وينتمون إىل خلفيات مهاجرة. ما هي أهم ميزات عمل املهنيني مع 
املجموعات املتنوعة لآلباء واألمهات يف إطار ال يشغلون فيه سوى مساحة 

محدودة للتأثري والقرار؟  كيف جمعوا الرغبة يف الوقوف إىل جانب 
الوالدين برؤيتهم الخاصة حول األبوة واألمومة الجيدة وخلق املجتمع 

الجيد؟
تابع الباحثون أخصائيي الدعم خالل مداومتهم لعملهم، وتمكنوا 
من الحضور مع املهنيني خالل االجتماعات مع الزمالء أو مع العائالت، 

والعمل إىل جانبهم كلما كان ذلك ممكًنا. مديرة املشروع أنوك دي كونينغ 
اشتغلت مع مهنيي فرق اآلباء واألبناء يف أمسرتدام، حيث أن هذه الفرق 
تمثل املجال الذي ُتنّظم يف إطاره الرعاية بالشباب عىل املستوى اإلقليمي، 

أي العمالة. عاينت أنوك الدور الغامض الذي يلعبه املهنيون يف هذه الفرق 
كداعمني لآلباء واألمهات، وكمستشارين لهم، وكذلك دورهم كالضامنني 
لسالمة األطفال واملسؤولني عن إمكانية الولوج إىل أشكال الدعم املختص. 

يف ميالنو، عملت ميلينا ماركزي يف األحياء الهامشية للمدينة، وعاينت 
يف هذا السياق املشاريع التي تستهدف تلبية حاجات األمهات واألسر الذين 

مقدمة
su musulmani e nordafricani, i migranti egiziani costi-
tuiscono un gruppo interessante, in quanto risentono 
dell’impatto dei dibattiti politici e degli interventi gover-
nativi più di altri gruppi. Pur essendo prevalentemente 
poveri, musulmani e maschi, la “diaspora” egiziana 
nelle tre città comprende persone appartenenti alla clas-
se dei lavoratori e alle élite, individui con un bassissimo 
livello d’istruzione e altri molto istruiti, gente di città e 
di campagna, copti e musulmani. Pur avendo lavorato 
più a stretto contatto con famiglie musulmane povere, i 
ricercatori sono consapevoli di queste diversità.

I ricercatori, dunque, sono stati spesso invitati a 
partecipare a riunioni con insegnanti della scuola, fun-
zionari pubblici del welfare e assistenti sociali per la tu-
tela dei minori, per aiutare e sostenere i genitori, spesso 
operando letteralmente come traduttori tra i genitori da 
una parte e il mondo istituzionale in cui cercavano di 
destreggiarsi dall’altra. Wiebe Ruijtenberg ha osservato 
gli incontri dei genitori di famiglie egiziane nell’ampio 
panorama assistenziale di Amsterdam, documentando, 
tra le altre cose, come i padri sono stati inclusi o esclusi 
dagli incontri con vari attori istituzionali e istituzioni. 
Lucrezia Botton ha seguito molte donne egiziane a Mi-
lano, mentre si ritagliavano uno spazio per loro stesse in 
un nuovo tessuto sociale e negoziavano il loro rapporto 
di madri con il welfare italiano. Soukaina Chakkour, 
poi, ha esaminato come le famiglie egiziane a Parigi 
crescono i figli in quello che lei definisce uno “spazio 
di esitazione”, incerte su quale strada intraprendere e a 
quali abilità e qualità dare priorità.

In ognuna di queste città, un ricercatore più esper-
to, a sua volta, ha esplorato le esperienze lavorative e 
le prospettive dei lavoratori del sociale e dei volontari In
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وصلوا حديًثا إىل ميالنو، والذين يواجهون مشاكل عدة، مثل البطالة أو 
الفقر، التي تفاقمت يف اآلونة األخرية يف ظل قلة املوارد العمومية. يف هذا 
اإلطار، عمل املهنيون واملتطوعون عىل مشاريع تهدف إىل  تحسني وضعية 

كة، حيث املوارد قليلة، ويف الوقت نفسه، قاموا بخلق  اجتماعية ُمَتفكِّ
وتوليد نماذج جديدة للرعاية االجتماعية والتضامن بني املواطنني. وأخرًيا، 
يف باريس،استكشفت أِنك فوليبريج برامج دعم األبوة واألمومة يف املراكز 

االجتماعية يف األحياء املهمشة يف باريس؛ وتتطلع هذه الربامج إىل دعم 
اآلباء واألمهات والجمع بني اآلباء واألمهات املهمشني من أجل معالجة 

تأثري اإلقصاء االجتماعي وبناء مجتمع أكرث عدالة يشمل الجميع. ويف 
املدن الثالث، شارك أخصائيو الدعم الرتبوي الرغبة يف العمل مع اآلباء 

واألمهات ودعمهم بداًل من فرض وتطبيق معايريهم الخاصة. 
يف حني أن فرق اآلباء واألبناء يف أمسرتدام هي مؤسسات ذات تنظيم 

مركزي جديد تتبناه الدولة، وتمثل يف نفس الوقت تطورا لخدمات كانت 
تضم يف املايض عدة مجاالت ومهنيني؛ يف ميالنو وباريس، ركزت مشاريع 

البحث عىل قطاعات معينة من دعم اآلباء واألمهات،حيث تم تفويض 
برامج دعم اآلباء واألمهات يف باريس وميالنو إىل مجموعة من الفاعلني 
الجمعويني وقطاع الخدمات الخاص، الذي يتموقع عىل هامش الهيكل 

املؤسسايت لهذه املدن.
كانت مشاريع الباحثات يف مجال الرعاية االجتماعية تعتمد عىل 

عدة قطاعات، حيث كن يتابعن اآلباء واألمهات يف اللقاءات التي تحدث 
يف املدرسة، أو يف مكتب الرعاية االجتماعية، أو مع الطبيب، ويف بعض 

األحيان، مع مهنيي دعم األبوة واألمومة. غالًبا ما لعبت هذه املؤسسات 
وممثلوها دوًرا أكرث مركزية يف حياة اآلباء واألمهات املهاجرين، وبهذا 

فإنها -أيًضا- كانت يف موقع سلطة بنيوية مباشر يف عالقاتها معهم. مثاًل: 
املمثلون واملسؤلون املؤسساتيون كان بإمكانهم تسهيل أو حجب الولوج 

إىل املوارد االجتماعية واملادية، وكذلك االنخراط يف ممارسات زجرية يف هذا 
النطاق، كان بإمكانهم كذلك أن يسمحوا لألطفال بالتقدم أو الرتاجع يف 

مسارهم الدرايس. من خالل متابعة ومرافقة اآلباء واألمهات، واجه باحثو 
الدكتوراه نطاًقا أوسع من املناهج املؤسساتية واملواقف املهنية، عىل خالف 

الباحثني ذوي األقدمية الذين تعاملوا باألساس مع مهنيني يعتمدون عىل 
مناهج تؤكد نسبيًّا عىل املساواة. 

يقدم هذا الكتاب ملحة عن النتائج األولية ملشاريع البحث ونقط 
املقارنة يف مدن البحث الثالث، فيما يخص تبعات اللقاءات مع اآلباء 

مقدمة
che forniscono varie forme di supporto ai genitori, che 
sono spesso poveri e migranti. In che modo questi attori 
lavorano con un gruppo eterogeneo di genitori, molti dei 
quali vivono in posizioni emarginate? Come riescono a 
destreggiarsi tra il desiderio di stare dalla parte dei ge-
nitori e la loro personale concezione di essere dei buoni 
genitori in una società equa?

I ricercatori hanno seguito gli operatori che lavora-
no in ambito sociale nei vari momenti delle loro giorna-
te, hanno partecipato alle riunioni con i loro colleghi e, 
quando possibile, hanno lavorato al loro fianco. Anouk 
de Koning, ideatrice e guida del progetto, ha lavorato 
con i professionisti di due delle équipe Genitore e Bam-
bino (Parent and Child Team) di Amsterdam, attraverso 
le quali è organizzata a livello municipale tutta la cura 
dedicata ai giovani. Ha esplorato come questi operatori 
affrontano i loro ruoli ambigui di supporto e consiglieri 
per i genitori, e al tempo stesso tutori della incolumità 
dei bambini e principali responsabili della diagnosi e de-
gli aiuti ai bambini con disabilità. Milena Marchesi, poi, 
ha esaminato alcuni progetti, nei quartieri alla periferia 
di Milano, che miravano a rispondere alle esigenze delle 
madri e delle famiglie che affrontano problematiche 
legate alla recente migrazione, come la disoccupazione 
o la povertà, in un contesto in cui le risorse pubbliche 
stanno diminuendo. Gli operatori sociali e i volontari di 
questi progetti lavorano per migliorare un welfare fram-
mentato e inadeguato, mentre creano e danno vita a 
un nuovo paradigma di welfare che ritiene la nascita di 
solidarietà tra i cittadini un potenziale rilevante. Anick 
Vollebergh, infine, ha esplorato i programmi di sostegno 
ai genitori di alcune associazioni in quartieri degradati 
di Parigi. Questi progetti mirano a sostenere e riunire In
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واألمهات املهاجرين واملهنيني الذين يختصون يف الدعم الرتبوي. يحاول 
هذا الكتاب أن يقدم إضافات جديدة للنقاش الدائر حول االنتماء إىل الـ 
»أوروبا الجديدة«، واملفاوضات  العديدة التي تدور حول هذا االنتماء. 

يتكون الكتاب من ثالثة أجزاء: الجزء األول يركز عىل وجهات نظر اآلباء 
واألمهات املهاجرين املصريني املقيمني يف كل من أمسرتدام وميالنو وباريس 

واألساليب والطرق التي يلتجؤون لها من أجل ضمان حياة جيدة لهم 
وملستقبل أبنائهم. يناقش الجزء الثاين الهياكل املؤسساتية لسياسات 
ومشروعات دعم اآلباء واألمهات ويستكشف العالقات املختلفة بني 
املهنيني واآلباء واألمهات  (املهاجرين) يف هذه املدن الثالث. أما الجزء 

الثالث،فريكز عىل تباين  مواقف ومحاوالت اآلباء واألمهات يف بحثهم عن 
خدمات الرعاية االجتماعية والدعم، و مواقف املهنيني، يف محاوالتهم 
إشراك اآلباء واألمهات  يف برامجهم ومشاريعهم. يتكون كل جزء من 
مقدمة وعدد من القصص املستوحاة  من أبحاثنا امليدانية التي توضح 
االستنتاجات األكرب التي توصلنا إليها . تهدف الصور يف هذا الكتاب إىل 

إعطاء إحساس باألماكن واألشخاص الذين كانوا جزًءا من هذا املشروع، 
ولكنهم ال يمثلون بالضرورة  األشخاص واألماكن واملواقف التي يتحدث 

عنها النص. يف هذا الكتاب، جميع األسماء مستعارة، ويف بعض الحاالت، 
قمنا بتغيري تفاصيل ثانوية من أجل التكتم عىل هويات محاورينا. 

لم يكن ملشروع إعادة إنتاج أوروبا أن يرى النور من دون الدعم املايل 
الذي يقدمه املجلس األوربي لألبحاث، ويجري هذا البحث يف جامعة 

رادبود، يف نيميجن، هولندا. نود أن نعرب عن امتناننا العميق ملحاورينا يف 
أمسرتدام وميالنو وباريس، وعن تقديرنا  ملساعدتهم ودعمهم وكرمهم يف 
تبادل خرباتهم ورؤاهم معنا. قد يثري هذا الكتاب اهتمام جمهور أوسع، إال 

أنه مكتوب لهم يف املقام األول. 

مقدمة
genitori emarginati per affrontare l’impatto dell’esclu-
sione e creare una società più equa e inclusiva. In tutte 
e tre le città, gli operatori del sociale hanno condiviso il 
desiderio di lavorare e sostenere i genitori piuttosto che 
imporre le proprie norme.

Mentre le équipe Genitore e Bambino di Amsterdam 
sono istituzioni nuove e centralizzate, che semplificano 
una serie di ruoli professionali e servizi precedente-
mente frammentari, a Milano e Parigi la ricerca sulle 
figure professionali si è concentrata su un particolare e 
delimitato ambito di supporto ai genitori. Delegato a un 
gruppo diffuso di attori del terzo settore e di supporto 
alla comunità, il sostegno dei genitori a Milano e Parigi 
è di fatto relegato ai margini del panorama istituzionale. 
Le esplorazioni dei ricercatori nel panorama assisten-
ziale sono state più ampie, come quando hanno seguito i 
genitori in incontri che vanno dalla scuola, all’ufficio del 
welfare, al medico e, a volte, agli operatori del sociale per 
il supporto ai genitori. Queste istituzioni e i loro rappre-
sentanti hanno spesso avuto un ruolo centrale nella vita 
dei genitori migranti e tendono a essere in una posizio-
ne più esplicita di potere rispetto a loro. I rappresentanti 
istituzionali possono disciplinare, fornire o trattenere 
risorse materiali, possono favorire od ostacolare un 
bambino. Seguendo i genitori, i dottorandi hanno quin-
di avuto modo di vedere una gamma più ampia d’isti-
tuzioni, metodi e atteggiamenti professionali rispetto 
agli approcci relativamente ugualitari dei professionisti 
dell’assistenza parentale con cui hanno lavorato i ricer-
catori più senior.

Questo libro fornisce uno sguardo sui risultati di 
questi progetti e delle intuizioni comparative che han-
no generato rispetto all’incontro tra i genitori migranti In
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مقدمة
e operatori del sostegno alle famiglie. Affronta, inoltre, 
anche la più ampia questione della negoziazione dell’ap-
partenenza alla Nuova Europa. Si compone di tre parti: 
la prima verte sulle prospettive dei genitori egiziani 
migranti ad Amsterdam, Milano e Parigi e sul modo 
in cui cercano di perseguire una vita degna per le loro 
famiglie e un futuro decoroso per i loro figli. La seconda 
illustra le impostazioni istituzionali per le politiche e i 
progetti di supporto ai genitori ed esplora poi le diverse 
relazioni tra operatori sociali e genitori (migranti) in 
queste tre città. La terza parte, infine, approfondisce gli 
incontri che mettono in contatto i genitori, nella loro ri-
cerca di servizi e supporto, con gli operatori sociali, che 
tentano di attirare i genitori nei loro programmi. Ogni 
parte è composta da un testo introduttivo e da una se-
rie di storie tratte dalla ricerca sul campo che illustrano 
le conclusioni più ampie. Le foto di accompagnamento 
vogliono trasmettere il senso dei luoghi e delle persone 
che hanno contribuito a questo progetto, sebbene non 
rappresentino necessariamente le persone e le situazioni 
descritte nel testo. In tutto il testo sono stati usati pseu-
donimi e, in alcuni casi, sono stati modificati dettagli 
minori per mantenere l’anonimato degli interlocutori.

Il progetto Reproducing Europe è stato reso possibile 
grazie al sostegno finanziario del Consiglio Europeo del-
la Ricerca e ha sede presso la Radboud University, Nij-
megen, nei Paesi Bassi. Siamo molto grati ai nostri inter-
locutori di Amsterdam, Milano e Parigi per il loro aiuto, 
supporto e generosità nel condividere le loro esperienze 
e conoscenze con noi. Sebbene questo libro possa inte-
ressare un pubblico più ampio, è stato scritto per loro.
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تعد فان دير بيك الواقعة عىل الضفة الشمالية من نهر اآلي، 
بمحاذاة محطة أمسرتدام املركزية، واحدة من املناطق التي 
تشتغل فيها فرق اآلباء واألبناء، يعود بناء هذه القرية إىل 

عشرينيات القرن املايض حيث تم بناؤها لفائدة الطبقات العاملة، 
وكانت إىل وقت قريب تعاين من الفقر والتهميش نسبيا. اآلن 

وبعد أن تم ترميم املنطقة، تعرف املنطقة تطورا سريعا وال تزال 
إىل حدود اآلن تأوي عائالت فقرية تنتمي إىل الطبقة العمالية 

البيضاء، والطبقة العاملة من املهاجرين.

الصفحة ۱۸ و ۱۹

ساحة الحفالت يف الدائرة التاسعة عشر يف باريس. تتواجد أغلب 
املراكز االجتماعية والجمعيات التي تشتغل يف أنشطة دعم برامج 

اآلباء واألمهات يف مجموعات من املساكن االجتماعية العصرية 
املوحدة يف تنظيمها وبنائها، تعرف هذه املساكن االجتماعية 

باالرتفاعات. يستغل سكان هاته املناطق، والذين ينتمي معظمهم 
إىل الطبقات العمالية واملهاجرين، الفضاءات شبه املهمشة من 

املرافق العامة، هذه األخرية تتميز بحيوية األنشطة الرتفيهية 
والتضامن القوي الذي يجمع بني الجريان. مع ذلك، ففي كثري من 
األحيان يتم تصوير هاته املناطق عىل أنها مرتع لالنحراف، وإجرام 

الشباب و املشاكل االجتماعية. يعد التباين بني هاته املساكن 
االجتماعية واملناطق ذات النمو السريع التي ميزت املباين السكنية 

التي تعود إىل القرن التاسع عشر أو املشاريع التنموية الفاخرة 
سمة من السمات املميزة لألحياء الواقعة شمال شرق باريس.

الصفحة ۲۲ و ۲۳

Il quartiere Van der Pek, che si trova sulla 
riva nord dell’Ij, proprio di fronte alla stazio-
ne centrale di Amsterdam, è una delle aree 
di lavoro della équipe Genitore e Bambino di 
Amsterdam-Nord. Fino a poco tempo fa questo 
quartiere costruito negli anni ‘20 per le classi 
lavoratrici era relativamente povero, fatiscente 
e considerato indesiderabile. Ora che è stato 
rinnovato, è in rapida crescita, anche se, per 
ora, ospita ancora molte famiglie povere della 
classe lavoratrice, sia di origine olandese che 
migranti.

Pagine 18 e 19

حديث دائر بني امرأتني بعد مغادرتهما ملجموعة األمهات يف 
ضواحي مدينة ميالنو. يف املايض القريب، كانت شقق السكن 

االجتماعية املطلة عىل الساحة العمومية معروفة بانتشار 
الجريمة. التمويالت املادية التي وفرها كل من املجلس البلدي، 

ومؤسسة خاصة، وجمعية غري حكومية دولية فتحت املجال 
إلنجاز مشاريع جديدة، مثل مجموعة األمهات، والتي سعت إىل 

إعادة استغالل هذا الفضاء من طرف عائالت وأبناء الحي.

Pagine 20 e 21الصفحة ۲۰ و ۲۱

Due donne chiacchierano dopo aver partecipa-
to ad un incontro per mamme in un quartiere 
alla periferia di Milano.  Gli appartamenti di 
edilizia pubblica si affacciano su di una piazza, 
conosciuta fino a pochi anni fa come un luogo 
di criminalità. Finanziamenti da parte del 
comune, una fondazione privata e una ONG in-
ternazionale hanno consentito la realizzazione 
di nuovi progetti, come il gruppo per mamme, 
con l’obbiettivo di restituire questo luogo alle 
famiglie e ai bambini del quartiere.

Pagine 22 e 23

Place des Fêtes nel 19 ° arrondissement. I centri 
per le comunità e le altre associazioni coinvolte 
in attività di sostegno ai genitori sono spesso 
collocati nelle cités, complessi residenziali di 
grattacieli moderni, uguali e popolari. I resi-
denti della cité, per lo più di origine migrante 
e della classe operaia, investono lo spazio 
pubblico semi-appartato delle cités, di una 
vivace socialità nei luoghi all’aperto e una forte 
solidarietà di vicinato, anche se spesso tali 
aree vengono anche raffigurate come luoghi di 
criminalità giovanile e problemi sociali. Il con-
trasto tra le cités e le aree gentrificate, segnate 
da condomini ottocenteschi o da prestigiosi 
progetti di sviluppo, è tipico dei quartieri nor-
dorientali di Parigi.
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يف 

ى وكينونة األمومة واألبوة 
١. معن

مقدمة

بالنسبة للعديد من اآلباء واألمهات املصريني املقيمني يف باريس، ميالنو 
وأمسرتدام، كان التطلع إىل حياة جيدة وأفضل ألنفسهم وألطفالهم 

ا لتأسيس أو جلب أسرة إىل أوروبا. بعد وصولهم إىل أوروبا،  دافًعا مهمًّ
يخوض اآلباء واألمهات املهاجرين غمار الظروف االقتصادية الصعبة، 

والولوج املقيد واملشروط إىل خدمات الرعاية االجتماعية، وكذلك الحصول 
عىل امتيازات املواطنة الجديدة، باإلضافة إىل املخاوف املتعلقة بقدراتهم 
الرتبوية، سواء الصادرة من أقاربهم يف الوطن األصيل، أو املتواجدين يف 

املجتمع املحيل أو الصادرة من املهنيني االجتماعيني. يف هذا السياق، تتسم 
مشاريع تأسيس أسرة يف أوروبا بالرتدد والشك، وتغدو يف حاجة متكررة 

إلعادة تعديلها، ويف بعض األحيان إحباطها بشكل قاطع.
ُيعلق اآلباء واألمهات املصريني آمااًل عالية فيما يتعلق بخدمات 

الرعاية االجتماعية يف أوروبا، لكن تجاربهم اليومية تجعلهم يتساءلون 
باستمرار عن الخدمات التي يتوقعون من الدولة أن تمنحهم إياها، إذ 
يشعرون برتدد كبري تجاه مكانتهم كمواطنني وكأعضاء يف املجتمعات 

األوروبية.  عىل الرغم من االختالفات املوجودة يف كل مدينة فيما يتعلق 
باملوارد وخدمات الرعاية االجتماعية -والتي نعود إىل تفاصيلها يف الجزء 

الثاين والثالث، نرى أن اآلباء واألمهات املصريني املهاجرين يجدون أنفسهم 
يف كثري من األحيان يف أوضاع غري مستقرة، فهم عىل هامش سوق العمل 

وامتيازات السكن، ويف الوقت نفسه، نجدهم مرتابني من أنظمة التعليم، 
.1حيث ال يعرفون إذا كان التعليم سوف يمنح أوالدهم الفرص التي 
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L’aspirazione a una vita dignitosa, o almeno migliore, 
per sé stessi e per i propri figli è una motivazione impor-
tante per cui molti genitori egiziani si trasferiscono a 
vivere in Europa — a Parigi, come a Milano e ad Amster-
dam —, con la propria famiglia oppure hanno formato 
una famiglia una volta in Europa. In queste città, i geni-
tori migranti vanno incontro a situazioni economiche 
difficili, a limiti e restrizioni nell’accesso al welfare e 
all’acquisizione della cittadinanza, ma anche a preoccu-
pazioni sulle loro capacità genitoriali da parte dei paren-
ti all’estero, delle comunità locali oppure degli operatori 
del sociale. In un contesto del genere, i progetti familiari 
sono contrassegnati da esitazioni e dubbi e devono esse-
re costantemente riadattati o interamente riformulati.

I genitori egiziani nutrono speranze abbastanza alte 
sul welfare europeo, ma nella loro esperienza quotidiana 
si trovano a chiedersi cosa aspettarsi dallo Stato e qual è 
la loro posizione di cittadini e membri della società. No-
nostante le differenze nelle risorse economiche e nella 
struttura del welfare tra i tre siti, su cui torneremo più 

Introduzione



30 3١

يستحقونها أم سيهمشهم. يف غالبية األحيان، يبدو أن املهنيني املتخصصني 
بتوفري الخدمات االجتماعية أو القوانني املؤطرة لها، أو املتطلبات املتعلقة 

بها، ال تأخذ بعني االعتبار أوضاع اآلباء واألمهات غري املستقرة، ويبدو 
-أيًضا- أن املعنيني بتوفري هذه الخدمات ال يعرتفون باملجهودات الهائلة 

التي يقوم بها اآلباء واألمهات، ففي بعض األحيان يبدو أن القواعد 
البريوقراطية وتوقعات املهنيني تؤدي إىل تفاقم هشاشة وضعية اآلباء 

واألمهات. هذه املشاكل تدفع اآلباء واألمهات إىل تساؤالت مستمرة عن 
مستقبل أسرهم، وعن االنحيازات الهوياتية التي عليهم دعمها، وتدفعهم 

كذلك إىل التساؤل املستمر عن الطاقات التي عليهم االستثمار فيها.
تقارب الخدمات االجتماعية يف أساليب عملها النوع االجتماعي 

بالدرجة األوىل، حتى عندما تتحدث املؤسسات مع اآلباء بشكل عام، 
فإنها يف الواقع تتعامل دائًما مع األمهات واآلباء، كل عىل حدة.  عندما 

يعمل األزواج ساعات طويلة لتلبية متطلبات أسرهم، يدفع هذا األمر 
باألمهات إىل اكتساب مهارات عالية يف البحث عن خدمات الرعاية 

الصحية، بحيث يصبحن خبريات يف األمر.  توجد مؤسسات عدة تستهدف 
اآلباء أو األمهات، سواء بطريقة واضحة كما هو األمر يف حالة املدارس 

التي تستهدف األمهات يف ميالنو -أو بشكل ضمني- حيث تتبع املؤسسات 
معايري النوع االجتماعي يف اختيار أهدافهن. باإلضافة إىل هذا، غالًبا ما 
ترتكز موارد الرعاية االجتماعية والقوانني املؤطرة لها عىل أسس النوع 

االجتماعي، مثاًل عندما يتم تقديم حاجات األمهات فيما يخص اإلسكان 
واألطفال عىل حساب اآلباء، الذين ُيرتكون لالعتناء بأنفسهم وحدهم.
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مقدمة
in dettaglio nella seconda e terza parte, abbiamo osser-
vato che i genitori egiziani migranti si trovano spes-
so in una posizione precaria, di difficoltà di accesso al 
mercato degli alloggi e del lavoro, e incerti sul fatto che 
il sistema educativo risponda alle esigenze dei loro figli. 
Le richieste, i regolamenti e le aspettative degli operato-
ri del welfare spesso non tengono conto delle situazioni 
precarie dei genitori, né riconoscono gli immensi sforzi 
che le famiglie affrontano. A volte, le regole burocra-
tiche e le aspettative degli operatori sociali sembrano 
addirittura esacerbare le situazioni di vulnerabilità dei 
genitori. Questi contrasti portano i genitori a chiedersi 
di continuo dove sarebbe meglio far crescere la propria 
famiglia in futuro, quali alleanze dovrebbero cercare 
di consolidare, dove e in che modo investire le proprie 
energie.

I contesti di welfare funzionano in modo molto di-
verso a seconda del genere dei beneficiari. Anche quando 
le istituzioni parlano di genitori, infatti, fanno distinzio-
ni tra madri e padri. Nelle situazioni in cui i mariti lavo-
rano molte ore per riuscire a coprire le spese della fami-
glia, le madri si occupano necessariamente della ricerca 
dei servizi di sostegno del welfare. Diverse istituzioni 
e programmi si rivolgono in modo specifico alle madri 
o ai padri, in modo esplicito, come nel caso delle scuole 
milanesi per mamme, oppure implicito, come quando 
scelgono di privilegiare uno dei due genitori come prin-
cipale interlocutore. Inoltre, le risorse del welfare e le 
disposizioni legali spesso funzionano secondo differenze 
di genere, per esempio nell’offrire soluzioni abitative alle 
madri e ai minori, senza occuparsi dei padri.
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يعمل معظم املهاجرين املصريني يف باريس يف قطاعني: قطاع 
الخدمات، كبائعني يف األسواق األسبوعية، أو يف البناء. يف هذه 

الصورة، يضع عامل مصري وعامل سوري اللمسات األخرية 
عىل تجديد شقة يف باريس. لقد اشتغلوا عىل هذا الشقة ملدة 

أربعة أشهر، وقضوا معظم ساعات النهار يف التجديد. ومع ذلك 
يكافحون للعثور عىل شقة ألنفسهم.
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La maggior parte dei migranti egiziani a Parigi 
lavora in due settori: nel settore dei servizi, 
come venditori nei mercati o come muratori.  
In questa foto, un uomo egiziano e un siriano 
hanno dato gli ultimi ritocchi alla ristruttu-
razione di un appartamento a Parigi. Hanno 
lavorato a questo lavoro per quattro mesi, 
passando la maggior parte delle ore diurne a 
ristrutturare. Eppure, lottano per trovare un 
appartamento per sé stessi.
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باريس:
تربية األطفال 
يف حيز الرتدد
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Parigi. 
Crescere i  
figli in spazi 
di esitazione

1.
 E

ss
er

e 
ge

n
it

or
i m

ig
ra

nt
i

Nelle due pagine seguenti   Sulla strada per la biblioteca pubblica, in un pomeriggio piovoso a Parigi, 
Um Ahmed cammina tenendo per mano sua figlia mentre parla delle sue preoccupazioni sul futuro 
dei figli. La sua ombra si riflette sul terreno bagnato, rispecchiando la doppia presenza nella sua 
vita attuale, divisa tra la realtà del vivere in Francia e la speranza e il desiderio di un futuro in 
Egitto. 

يف الصفحتني التاليتني   يف الطريق إىل املكتبة العمومية، خالل ظهرية ممطرة يف باريس، تميش أم أحمد وهي تحمل يد ابنتها وتحيك عن 
مخاوفها بشأن مستقبل أطفالها. عىل األرض، ينعكس الوجود املزدوج للحاالت التي تحس بها أم أحمد، واقعها ينقسم بني التواجد يف 

فرنسا والتطلع إىل مستقبل ما يف مصر. عىل الرغم من ذلك، تتقدم، مرتددة، إىل األمام.
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تميل أم أحمد برأسها إىل الخلف وتغلق عينيها، 
مالمح الحزن بادية عىل وجهها، ثم تحيك بقلق 

شديد عما حدث لها ذلك اليوم، عندما ذهبت لجلب 
ابنها أحمد من املدرسة االبتدائية، استوقفتها مديرة 
املدرسة لتخربها أنه يجب عىل ابنها أحمد أن يذهب 

ن مستواه يف  إىل املكتبة العمومية أكرث، ليك ُيحِسّ
القراءة. أم أحمد تستطرد يف الحديث: »سوف أعود 

إىل مصر، إذا بقي الحال عىل ما هو عليه، وإذا 
استمرت تصلني -يف كل حني- تعليقات عن أداء 

ابني يف املدرسة، سوف أعود. إذا لم أضمن مستقبله 
هنا، من األفضل أن يضيع مستقبله يف مصر، هناك 

سيكون أقرب من عائلته. ال أستطيع تحمل ذنب 
ضياع مستقبله هنا وهناك.  اليشء الوحيد الذي 

يبقيني هنا هو الورق ]تصريح اإلقامة[. حاملا أحصل 
عىل أوراقي، سأعود بأوالدي إىل البلد )مسقط 

رأسها(«.
كلما واجهت أم أحمد صعوبات فيما يتعلق 

بأداء ابنها يف املدرسة، تكون ردة فعلها األوىل هي 
العودة بأسرتها إىل البلد ]مصر[. يف الحقيقة، أداء 

ا، والصعوبات التي يواجهها  ابنها يف املدرسة جيد جدًّ
تقف يف وجه العديد من أقرانه، ولكن قلق أمه دائُم 

الحضور. يف طريقها إىل مدرسة التعليم العربي، 
د أم أحمد مجموعة الدوافع التي تجعل العودة  ُتعِدّ

إىل مصر بالنسبة لها وأطفالها أفضل من البقاء 
يف فرنسا. َتِعد فرنسا بتعليم جيد، لكن مصر َتِعد 

بالحفاظ عىل القيم العائلية، وتضمن أن يكون 
أطفالها قريبني من األسرة الكبرية، بما يف ذلك أجداد 

أطفالها؛ العودة إىل البلد كذلك يضمن تاليف خطر 
فقدان تلقني التعاليم الدينية ألطفالها، باإلضافة إىل 

أنهم سيتكلمون اللغة العربية بالطريقة الصحيحة. 
وعىل غرار العديد من اآلباء واألمهات املصريني، تجد 
أم أحمد نفسها يف سعي مستمر من أجل البحث عن 

مستقبل جدير ألطفالها، ولكنها ال تزال غري متأكدة 
من الطريق التي يجب أن تسلكها من أجل الحصول 

عىل مبتغاها. 
بني رغبتها يف البقاء يف باريس أو ترك كل يشء 
والعودة إىل عائلتها يف مصر، تخىش أم أحمد من 

تربية طفل تصفه بكلماتها الخاصة كطفل: »لن 
يشبه أقرانه الفرنسيني وال عائلته املصرية«.

عند وصولها إىل املدرسة العربية، تستعد أم 
أحمد لحديث ُمحَتمل مع ُمدرسة العربية بخصوص 

أداء ابنها يف الدروس العربية، ال يشء يحدث. 
تويص أم أحمد ابنها باالنتباه خالل الدرس، وترتكه 

متوجهة نحو عدد من األمهات اللوايت ينتظرن 
أوالدهن يف قاعة االنتظار. يف تلك القاعة، تتحدث 

األمهات بعضهن مع بعض، تتقاسمن انشغاالتهن 
اليومية، وتتبادلن النصائح بخصوص حياتهن، 

مستشهدات دائًما بتجاربهن الخاصة. تستطرد أم 
أحمد يف الحديث مع أم جزائرية وأخرى مصرية عن 
الصعوبات التي يواجهها ابنها يف الدروس العربية. 

تتخوف أم أحمد من كون مستوى ابنها ال يؤهله إىل 
الوصول للمستوى التايل. تطمئنها روان، أم مصرية 

لطفلني مولودين يف فرنسا: »ابنك ليس هنا من أجل 
التقدم إىل املستوى التايل، إنه هنا من أجل التعرف 
عىل دينه، إنه هنا حتى يصبح مسلًما جيًدا«. تتنهد 

أم أحمد براحة كبرية. 
إىل حني انتهاء الدرس العربي الذي يدوم 

ساعتني، تقرتح أم أحمد بَمَضٍض عىل ُسكينة، 
الباحثة التي ترافقها، أن يستثمرن هذا الوقت 

للذهاب إىل املكتبة العمومية ملعرفة ما إذا كان أحمد 
بحاجة إىل التسجيل. يف الطريق إىل املكتبة العربية، 

تنظر أم أحمد إىل درس الباليه املتوفر للفتيات من 
عمر ابنتها، تعلق بحرقة كبرية عىل املشهد الذي 

أمامها: »أنا -أيًضا- أود أن تكون ابنتي طرًفا يف 
مثل هذه األنشطة، ولكنني أعلم مسبًقا أنه ليس 
بإمكانها فعل ذلك، يجب أن تأخذ دروس العربية 

يف العام املقبل، وهذا لن يسمح لها باملشاركة يف 
دروس الباليه. أشعر أنني أحرم أبنايئ من املشاركة 

يف األنشطة التي يشارك فيها باقي األطفال«. 
ا، والحلول املتوفرة لها  شعورها بالحسرة كبرٌي جدًّ

من أجل تسوية معضالتها مرتبطة بأمور خارجة عن 
سيطرتها، كوضعيتها القانونية عىل سبيل املثال، 

املرتبطة بإجراءات بريوقراطية طويلة ومعقدة، 
ونتائجها غري مضمونة عىل اإلطالق. غياب ضمانات 

من أجل تسوية وضعيتها القانونية وحده أمر كفيل 
بجعل أم أحمد تتأرجح ما بني االستقرار يف فرنسا 

والعودة إىل مصر. إنها ال تعرف بطريقة قطعية 
الجانب الذي يجب أن تستثمر فيه املستقبل التعليمي 

البنها: هل عليها أن تعزز مهاراته يف اللغة العربية 
أو عليها أن تضع مجهوًدا أكرث يف تعلميه النظامي 
يف املدرسة الفرنسية؟ كأمٍّ وولية أمر، تتأرجح من 

غري توازن بني الوعود التي ال تحققها فرنسا وال مصر 
البنها. 

يف املكتبة العمومية، يشرح موظف االستقبال 
أنه ال توجد حاجة للتسجيل، والجميع مرحب بهم 

للحضور خالل ساعات العمل. تتجه أم أحمد إىل 
القسم املخصص لألطفال، وتالحظ سريًعا أنه ميلء 
باألطفال، حتى »األطفال الشقر«، تتنفس الصعداء 

وُتطمنئ نفسها؛ تدرك أن األمر ال يتعلق بطفلها 
فقط: »حسًنا، إذا كان األطفال الفرنسيون هنا أيًضا، 

Um Ahmed inclina la testa all’indietro 
e chiude gli occhi e, con un’espres-
sione sofferente sul viso, racconta 
che quando è andata a prendere suo 
figlio Ahmed alla scuola elementare, 
il dirigente scolastico l’ha fermata per 
dirle che il figlio sarebbe dovuto andare 
in biblioteca per leggere di più. Lei si 
ripromette di tornare in Egitto: ‘Se 
continuo a ricevere commenti sul suo 
andamento scolastico e lui non avrà un 
futuro qui, preferisco vivere nel mio 
paese, vicino alla mia famiglia. Non 
posso rovinare il suo futuro in entram-
bi i luoghi, lo giuro su Allah. L’unica 
cosa che mi sta trattenendo qui, per 
ora, è il permesso di soggiorno. Non 
appena avrò i miei documenti porterò i 
miei figli in Egitto’.

Ogni volta che si trova di fronte a 
qualche difficoltà legata alla scuola del 
figlio, il primo impulso di Um Ahmed 
è di tornare alla sua città natale )al 
balad(. Infatti, anche se suo figlio va 
bene a scuola e affronta difficoltà simili 
ai suoi coetanei, sua madre continua a 
preoccuparsi. Sulla strada per la scuola 
araba, elenca i molti motivi per cui per 
i figli sarebbe meglio tornare in Egitto 
piuttosto che restare in Francia. La 
Francia garantisce una buona istruzio-
ne, ma l’Egitto assicura la conservazio-
ne dei valori familiari, permette ai figli 
di stare vicini alla famiglia allargata, 
nonni compresi, assicura che la loro 
educazione religiosa non venga com-
promessa in alcun modo e che parlino 
in arabo in modo appropriato. Come 
molti genitori egiziani, Um Ahmed si 
trova alla continua ricerca di un futuro 
decoroso per i suoi figli, ma è costan-
temente incerta su dove realizzarlo. 
Oscillando tra il desiderio di rimanere 
a Parigi e quello di lasciare tutto e tor-
nare in Egitto dalla sua famiglia, Um 

Ahmed teme di far crescere un bam-
bino che, secondo le sue stesse parole, 
‘non assomiglierà né ai suoi pari fran-
cesi né alla sua famiglia egiziana’.

Mentre sta per arrivare alla scuola 
araba, Um Ahmed anticipa una pos-
sibile discussione con l’insegnante di 
arabo sul rendimento di Ahmed. Im-
magina molto bene ciò che l’insegnan-
te di arabo potrebbe dire. Non accade 
nulla. Lei dice al figlio di prestare at-
tenzione a scuola e lo saluta per andare 
a unirsi ad altre madri nell’area d’atte-
sa. Le altre donne, un’egiziana e un’al-
gerina, si lamentano dei loro problemi, 
si scambiano consigli e si confortano 
a vicenda. Um Ahmed parla dell’anda-
mento del figlio alla scuola araba: ha 
paura che non sarà promosso. Rawan, 
una madre egiziana con due bambini 
nati in Francia, la rassicura: ‘Non è qui 
per progredire, è qui per conoscere la 
sua religione e crescere come un buon 
musulmano’. Um Ahmed tira un sospi-
ro di sollievo.

Mentre attende che la lezione di 
arabo di due ore finisca, Um Ahmed 
suggerisce con riluttanza a Soukaina, 
la ricercatrice, di usare questo tempo 
per andare alla biblioteca pubblica 
per vedere se Ahmed ha bisogno di 
registrarsi. Quando passano accanto a 
una scuola dove si tiene una lezione di 
danza per ragazze dell’età di sua figlia, 
dice, con evidente senso di colpa: ‘Vor-
rei che anche mia figlia fosse coinvolta 
in iniziative come questa, ma l’anno 
prossimo sarà iscritta al corso di arabo 
e quindi non potrà partecipare ad altre 
attività. Sento che impedisco ai miei 
figli di partecipare alle iniziative in cui 
gli altri bambini s’impegnano’. Um Ah-
med è molto preoccupata, anche se la 
soluzione alla sua situazione è in gran 
parte fuori dal suo controllo.
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ا. يف األخري، التعليم هنا  فهذا يعني أنه أمر جيد جدًّ
أفضل، باإلضافة إىل أنه مجاين«.
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Ad esempio, la sua situazione legale 
dipende da un lungo processo buro-
cratico che può avere un esito positi-
vo o negativo: l’incertezza di questo 
risultato porta Um Ahmed a oscillare 
continuamente tra l’idea di restare in 
Francia e quella di rientrare in Egitto. 
Non sa davvero come investire nell’e-
ducazione di suo figlio: dovrebbe spin-
gere perché gli venga insegnato l’arabo 
o consolidare meglio il suo francese? 
Nel suo ruolo di madre, oscilla tra le 
promesse non realizzate sia in Francia 
che in Egitto. 

Alla biblioteca pubblica, l’addetto al 
banco spiega che non è necessario regi-
strarsi e che tutti sono invitati a venire 
durante l’orario di apertura. Mentre si 
dirige verso la sezione riservata all’in-
fanzia, Um Ahmed nota che la zona è 
piena di bambini, molti dei quali sono 
biondi. Rassicurata, dice: ‘Il fatto che 
anche i bambini francesi sono qui di-
mostra che si tratta di un’ottima cosa. 
Dopotutto, l’istruzione qui è migliore, e 
in più è gratuita.’

٤١40

A casa di Um Ahmed, la TV e il telefono sono 
elementi fondamentali: questi dispositivi digi-
tali riducono la distanza tra la famiglia e la città 
natale. Guardare il presidente egiziano Al-Sisi 
parlare in TV è un momento in cui desideri ed 
esitazioni si manifestano.

يف منزل أم أحمد ، يعترب التليفزيون والهاتف القريب منه عناصر 
محورية: هذه األجهزة الرقمية تقلص املسافة بني العائلة يف مصر 

واألسرة املقيمة بفرنسا. إن مشاهدة الرئيس املصري السييس 
يتحدث عىل التلفاز هي لحظة يظهر فيها الشوق والرتدد.



قبل الدرس العربي، تراجع سريعا الباحثة سكينة مع أحمد 
واجباته املنزلية.  الكتاب املدريس العربي، الذي يتضمن األبجديات 

الالتينية والعربية، يمثل الضغوط الكبرية التي يتحملها كل 
من الوالدين واألطفال. من املتوقع أن يتفوق األطفال باللغتني 

الفرنسية والعربية، ويجب عىل اآلباء واألمهات تحقيق هذه 
املتطلبات.

Prima della lezione di arabo, Soukaina, la 
ricercatrice, si siede con Ahmed per un veloce 
ripasso dei compiti di arabo. Il libro di testo 
arabo, che include sia l’alfabeto latino che 
quello arabo, parla delle significative pressioni 
che subiscono sia i genitori che i bambini. Ci si 
aspetta che i bambini eccellano sia in francese 
che in arabo, e i genitori devono assicurarsi che 
essi lo facciano.
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سلمى لديها جدوٌل مزدحم هذا الصباح. بحلول 
الساعة التاسعة والنصف، يتعني عليها جلب طفلها 

األصغر إىل روضة األطفال، التي تبعد بمسافة 
طويلة عن بيتها، وبحلول العاشرة، عليها أن تكون 

حاضرة يف اجتماع  »أن تصبح أبا وأما«، الذي يتعلق 
بمشروع خاص، مؤيد للحركة من أجل الحياة، 

والذي ُيعنى بتقديم العون واالستشارة لآلباء وأولياء 
األمور. يتواجد مقر الجمعية املعنية باألمر يف وسط 

مدينة ميالنو، ويستفيد من تمويل الحكومة الجهوية 
للومبارديا. سلمى حامل بطفلها الرابع، األمر الذي 

جاء بمثابة مفاجأة لها؛ ألنها اتخذت تدابري منع 
الحمل. 

تعيش سلمى يف حي هاميش باملدينة. بالنسبة 
لها، تمثل الِصالت والعالقات التي تمكنت من ربطها 

يف الحي مورًدا حيويًّا بالنسبة لها، حيث تمكنت 
من التعرف عىل العديد من األمهات العربيات 

واإليطاليات خالل لقاءاتها يف املدرسة االبتدائية 
ألبنائها، وخالل دروس اللغة التي تأخذها، 

واجتماعات أولياء األمور، والعديد من االحتفاالت. 
تلتقي سلمى بشكل يومي مع األمهات العربيات 

سواء يف الشارع أو يف املقاهي واألماكن التي تعترب 
محرتمة بالنسبة للنساء العربيات. عند الحاجة، 

تساعد األمهات بعضهن بعًضا، يتكلمن ويشاركَن 
مع بعضهن همومهن اليومية. باإلضافة إىل هذا، 

تتشارك األمهات املعلومات املفيدة عن امتيازات 
الرعاية االجتماعية الجديدة، واملوارد املتوفرة لهن 

التي تقدمها جمعيات خريية. تتشاركن كذلك 
املعلومات عن برامج التوجيه املهني، أو عن كيفية 

الحصول عىل املساعدة خالل اإلجراءات البريوقراطية 
املتعددة. يف مدرسة أطفالها، أخذت سلمى دروًسا 

يف اللغة اإليطالية، وتشارك كذلك يف تنظيم »أماكن 
االجتماع« املخصصة لألمهات. عىل نفس الوترية، 

تشارك سلمى يف العديد من االحتفاالت واملناسبات 
االجتماعية التي تنظمها الجمعية املدرسية. لقد 

علمتها اتصاالتها يف حيِّها ومدرستها كيف تتنقل 
يف املدينة وكيف تتفاعل مع مؤسسات الدولة. من 
خالل عالقاتها مع جريانها، توصلت ملعلومات عن 

برنامج  »أن تصبح أبا وأما«، الذي يقدم الدعم 
املادي واملشورة للنساء الحوامل ويساعد يف التقدم 

للحصول عىل امتياز الدعم األسري. 
عىل الرغم من ثقتها يف نفسها، عندما تتحدث 

سلمى باللغة اإليطالية، تصبح مرتددة بعض 
اليشء. يف املركز الذي ُينظم ورشة  »أن تصبح أبا 

وأما«، تتصرف سلمى بالتزام واحرتام، ليك تعوض 
ضبطها الجزيئ للغة اإليطالية. بعد وصولها بحني، 

تستقبلها بيانكا، متطوعة مسنة يف املركز، تتصرف 
بيانكا بسلوك يتسم بالقسوة نوًعا ما تجاه سلمى: 

إنها ليست أول مقابلة بينهن. كما العادة، توثق 
بيانكا بعض املعلومات عن سلمى: عمرها، أفراد 

أسرتها، أعمار أطفالها ومنصب زوجها. ال تعرتض 
سلمى عىل الوضع، ولكنها تعترب هذا التوثيق املتكرر 

غري منطقي؛ ألنه يحدث كل مرة ومع كل موعد 
تأخذه يف املركز، وهذا األمر يتكرر عىل األقل مرتني يف 

الشهر. 
إبان االنتهاء من هذه الشكليات، تستفسر 

بيانكا، بنظرة مليئة بالخيبة عن عدم تمكن سلمى 
من الحضور خالل دورة التكوين التي نظمت الشهر 

املايض: »ملاذا لم تحضري الدورة الشهر املايض؟«. 
تشري بيانكا بسؤالها هذا إىل ورشة اإلعداد للوالدة 
لت فيها سلمى من قبل. املشاركة يف هذه  التي ُسِجّ

الورشة شرط أسايس من أجل التأهل للحصول 
عىل امتيازات الدعم التي يوفرها املركز: حّفاضات 

لألطفال ملدة ستة أشهر. منذ البداية، كانت سلمى 
تعرف أنها لن تتمكن من املشاركة يف الورشة. إنها أمٌّ 
تعتني بثالثة أطفال، وزوجها يعمل ساعات طويلة. 

تعاتبها بيانكا بحدة: »ال أفهم ملاذا ترفضني فرصة 
التعلم التي نوفرها؟«. تهدد بيانكا بسحب امتياز 

الحّفاضات، ال تملك سلمى جواًبا لعتاب بيانكا. عىل 
الرغم من أن سلمى تمتلك مربرات مقنعة لعدم 
تمكنها من الحضور، ومنها أنها حملت ووضعت 

قبل هذا ثالث مرات، تستمع سلمى لبيانكا بصمت. 
يف نهاية االجتماع، تغادر سلمى وهي مرتاحة 

جزئيًّا، فقد صرحت بيانكا أنها سوف تمنحها امتياز 
الحفاضات يف األخري. ويف خضم كل الوقت الذي 

استحَوذتُه مسألة عدم مشاركة سلمى يف الورشة، 
لم ُتَتِح الفرصة لسلمى لتسأل عن اإلجراءات املرتبطة 

بالتقدم المتياز الدعم. 
عىل مدى السنوات القليلة املاضية، أثر الوضع 

االقتصادي الصعب يف إيطاليا بحدة عىل العديد من 
األسر املصرية، مما دفعهم للبحث عن أي فرصة 

عمل، باإلضافة إىل اللجوء إىل جميع مصادر الدعم 
املمكنة، ابتداء من املوارد العمومية لالمتيازات، 

مثل إعانات األطفال، وانتهاءا باملنظمات الخاصة 
والخريية. هذه الوضعية مكنت من تعبئة اآلباء 
واألمهات بطرق جديدة يف املجتمع اإليطايل. يف 
الوقت الذي يجد فيه اآلباء واألمهات أنفسهم 
مأخوذين بالبحث املتواصل عن فرص العمل، 

يعطي هذا األمر الفرصة لألمهات من أجل التنقل 
املستمر -أيًضا- داخل أنظمة الدعم واالمتيازات، 

التي تتسم بتعقيداتها، مما جعلهن يكتسنب خربة 

Selma ha un programma fitto di ap-
puntamenti questa mattina. Alle 9:30 
deve lasciare il figlio minore all’asilo, 
che è lontano da casa sua, e alle 10:00 
deve essere a un incontro nel centro 
di Milano, presso ‘Diventare Genito-
ri’, un centro di consulenza familiare 
privato e per il sostegno alla vita sov-
venzionato dalla Regione Lombardia. 
È incinta del suo quarto figlio, nono-
stante avesse preso le dovute misure 
contraccettive.

Selma vive in un quartiere alla 
periferia della città. Per lei, la zona 
e le relazioni che è stata in grado di 
costruirvi sono una risorsa cruciale. 
Ha conosciuto molte madri arabe e 
italiane attraverso le interazioni nella 
scuola elementare dei suoi figli, du-
rante le lezioni di lingua, le riunioni 
tra genitori, le celebrazioni e le varie 
feste. Incontra ogni giorno le altre ma-
dri arabe per le strade e nei caffè che 
gli egiziani riconoscono come luoghi 
rispettabili per le donne. Le donne si 
aiutano reciprocamente quando ne-
cessario, chiacchierano e condividono 
le loro preoccupazioni. Si scambiano, 
inoltre, informazioni chiave su nuove 
misure di sostegno alle famiglie, sulle 
risorse messe a disposizione da orga-
nizzazioni caritatevoli, sui program-
mi di orientamento all’occupazione o 
su dove e da chi ottenere assistenza 
per le procedure burocratiche. Nella 
scuola dei suoi bambini, Selma ha 
frequentato corsi di lingua italiana e 
ora partecipa a uno ‘spazio di incon-
tro’ per le madri.  Frequenta anche 
le numerose feste e gli eventi sociali 
organizzati dall’associazione della 
scuola. I suoi contatti nel quartiere e 
nella scuola le hanno insegnato come 
muoversi in città e come interagire 
con le istituzioni statali. Attraverso 

questi contatti, Selma ha appreso del 
centro ‘Diventare Genitori’, che offre 
supporto materiale e consulenza alle 
donne incinte e aiuto per la domanda 
del bonus famiglia.

Di norma Selma è una donna molto 
fiduciosa, ma quando parla in italiano 
diventa insicura. Al centro ‘Diventare 
Genitori’, ovvia alla comprensione 
parziale della lingua mostrandosi 
rispettosa e compiacente. Poco dopo il 
suo arrivo, viene ricevuta da Bianca, 
un’anziana volontaria dal contegno un 
po’ duro, che ha già incontrato molte 
volte. Come sempre, Bianca prende 
nota di alcune informazioni di base: 
l’età di Selma, la composizione della 
sua famiglia, l’età dei suoi figli e l’oc-
cupazione del marito. Selma risponde 
compiacente, ma pensa che questa 
raccolta d’informazioni sia illogica, 
perché è identica durante ogni appun-
tamento, cioè ogni due mesi.

Dopo queste formalità, Bianca 
chiede a Selma in tono risentito: 
‘Perché non hai frequentato le lezioni 
il mese scorso?’, riferendosi al corso 
di preparazione al parto a cui Selma è 
iscritta. La partecipazione al corso è 
una condizione di ammissibilità per 
uno dei sostegni economici offerti dal 
centro, cioè una fornitura di sei mesi 
di pannolini. Selma sapeva fin dall’i-
nizio che non sarebbe stata in grado 
di partecipare: ha già tre figli a cui ba-
dare e suo marito lavora per molte ore 
al giorno. Bianca la rimprovera: ‘Non 
capisco perché non vuoi imparare 
quando ti offriamo quest’opportunità’ 
e minaccia di non darle la fornitura di 
pannolini, mentre Selma non obietta 
nulla. Sebbene abbia buone ragioni per 
non frequentare il corso, non ultimo 
il fatto che ha già partorito tre volte, 
continua a rimanere in silenzio. Alla 1.
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بينما تعتني فايزة مرعي، مثل العديد من األمهات األخريات، 
باالحتياجات اليومية لعائلتها، فإنها تعمل أيًضا عىل اغتنام أي 
فرصة لتحسني أوضاعهم. تمأل استمارة الحصول عىل اإلعانات 

والسكن االجتماعي، وتشارك يف جمع التربعات من خالل 
تدريس اللغة العربية، وتبادر يف تنظيم األنشطة التطوعية 

التي قد تتحول إىل فرص مهنية، مثل دروس من أجل تعليم 
الخياطة. فايزة ملتزمة أيًضا باستخدام معرفتها بالنظام اإليطايل 

للمساعدة يف توجيه النساء األخريات يف جوارها. وقد التقطت 
هذه الصور عىل مدار يوم واحد لتوضيح فكرة األم »النشيطة 
والحيوية« التي يشجعها املهنيون والربامج يف ميالنو، ولكنها 
غالباً ما تكون بالفعل الواقع الذي تعيشه العديد من النساء 

املهاجرات.

السلسلة الصورية يف الصفحات األربعة التالية

تساعد فايزة مدرسة للغة اإليطالية يف تقديم نفسها إىل طفلني 
مصريني حديثي الوصول. ُتعقد دروس اللغة اإليطالية أثناء 

ساعات الدراسة للطالب الجدد من خلفيات أجنبية. خالل 
العامني األولني من دراستهم يف إيطاليا، يتبع هؤالء الطالب 

منهًجا أقل كثافة باملقارنة مع نظرائهم.

الصورة يف أسفل صفحة ٥٣

الصورة يف أسفل صفحة ٥٤

الصورة يف أسفل صفحة ٥٥

fine dell’incontro, Selma si allontana 
parzialmente sollevata perché Bianca 
le ha fatto intendere che probabilmen-
te riceverà ugualmente i pannolini. 
Tuttavia, a causa del tempo speso 
sulla questione della partecipazione al 
corso preparto, Selma non ha potuto 
chiedere d’iniziare la procedura per 
ottenere il bonus famiglia.

La situazione economica critica in 
Italia negli ultimi anni ha gravemen-
te colpito molte famiglie egiziane, 
che cercano qualsiasi opportunità di 
lavoro e si rivolgono a tutte le possi-
bili fonti di sostegno, dalle forme di 
welfare pubblico, come benefit per 
i bambini, a organizzazioni private 
e caritatevoli. Questa ricerca per la 
sopravvivenza economica ha mobili-
tato i genitori migranti in modi nuovi. 
Mentre i padri sono occupati nella 
ricerca a volte frenetica di un lavoro, 
le madri hanno imparato a muoversi 
in un complesso panorama assisten-
ziale e a capire come questo indirizzi 
il sostegno economico alle famiglie. 
Per provvedere ai bisogni dei loro figli 
hanno acquisito conoscenze su come 
accedere alle istituzioni statali per 
informazioni, benefici e servizi, e di 
conseguenza hanno migliorato le loro 
abilità linguistiche e la conoscenza 
della città.

Muovendosi attraverso la comples-
sità sociale milanese, le madri incon-
trano molti professionisti e volontari 
che le incoraggiano a diventare più 
autonome, indipendenti e impegnate. 
Alcune delle opportunità educative 
che vengono offerte, come nel caso 
del centro ‘Diventare Genitori’, igno-
rano la situazione e le esigenze reali 
delle donne e richiedono qualcosa in 
cambio, come la partecipazione ai loro 
progetti. In un panorama di scarse 

risorse, l’attivazione delle madri egi-
ziane include la necessità di negoziare 
i programmi offerti dalle associa-
zioni, e,  in alcuni casi, l’operato dei 
volontari che,  come Bianca  possono 
rivolgersi a loro in modi paternalistici 
e hanno la facoltà di regolare l’accesso 
a risorse statali cruciali.
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عالية يف كيفية الحصول عىل الدعم املادي من 
أجل أسرهن. من أجل توفري احتياجات أطفالهن، 

اكتسبت األمهات مهارات عالية يف مجال الولوج إىل 
مؤسسات الدولة والحصول عىل املعلومات منها، 

كما هو األمر بالنسبة لالمتيازات والدعم، وبالتايل، 
أتاحت الفرصة لهذه األمهات لتحسني قدراتهن 

اللغوية واإلملام بالنسيج الحضري للمدينة. 
يف تنقالتهن املستمرة عرب النسيج املجتمعي 
يف ميالنو، تلتقي األمهات بالعديد من املهنيني 

واملتطوعني الذين يشجعونهن عىل أن يعتمدن 
عىل أنفسهن وأن يصبحن أكرث استقاللية وانخراًطا 

يف املجتمع، ولكن الفرص التعليمية التي تقدمها 
هذه املؤسسات، ومن بينها مركز األسرة، ال تراعي 
االحتياجات والوضعية الواقعية لألمهات، وتطلب 

من األمهات دائًما خدمات يف املقابل، كاملشاركة 
يف الورش واملشاريع التي ينظمونها. يف وضع حرج 

يتسم بقلة املوارد، ترتهن فاعلية األمهات املصريات 
يف املجتمع اإليطايل بضرورة دخولهن يف مفاوضات 
مستمرة مع الربامج املتوفرة لهن، مثل برنامج  »أن 

تصبح أبا وأما«، حيث يلتقني بمتطوعات مثل بيانكا، 
اللوايت من املُحَتمل أن يتعاملن معهن بطريقة 

قاسية، ولكنهن يمثلن أيًضا الوسيط بني األمهات 
والولوج إىل موارد الدعم املُقدمة من طرف الدولة.  
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Faiza dà informazioni su dove trovare lezioni di 
lingua italiana a due giovani venditori egiziani 
al  mercato.

مساعدة عائلة يف التسجيل يف املدرسة. يف إيطاليا، يمكن تسجيل 
الطالب املنحدرين من أصول مهاجرة يف املدرسة يف أي وقت خالل 

العام الدرايس.

تشارك فايزة معلومات حول مكان الحصول عىل دروس يف اللغة 
اإليطالية مع اثنني من البائعني املصريني الشباب يف السوق املحيل 

للحي.

Faiza aiuta un insegnante di lingua italiana 
a farsi capire da due bambini egiziani appena 
arrivati in Italia. Le lezioni di lingua italiana si 
svolgono durante l’orario scolastico per gli stu-
denti stranieri neoarrivati. Durante i primi due 
anni di scuola in Italia, questi studenti seguono 
un programma facilitato rispetto a quello dei 
loro coetanei.

Pagina 53 in basso

Serie fotografica sulle quattro pagine seguenti

Faiza aiuta una famiglia a iscriversi alla scuola. 
In Italia, gli studenti di origine straniera posso-
no essere iscritti a scuola in qualsiasi momento 
durante l’anno scolastico.

Pagina 54 in basso

Pagina 55 in basso

Lavorare in un caffé del quartiere.

Pagina 53 in alto

يل
م العائ

ت مع الدع
ب األمها

سالي
ميالنو: أ

الصورة يف أعىل صفحة ٥٣

أثناء العمل يف مقهى الحي.

Mentre, come molte altre madri, Faiza Marei 
si prende cura delle necessità quotidiane della 
sua famiglia, lavora anche per cogliere ogni op-
portunità per migliorare la propria situazione. 
Compila i formulari per le richieste di sussidi e 
alloggi popolari, raccoglie denaro insegnando 
l’arabo e avvia attività di volontariato che pos-
sono trasformarsi in opportunità professionali, 
come il laboratorio di cucito creativo. Si impe-
gna inoltre a usare la sua conoscenza del siste-
ma italiano per aiutare ad orientare altre donne 
nel suo quartiere. Queste immagini sono state 
realizzate nel corso di un giorno per illustrare 
la nozione di madre ‘intraprendente e attiva’ in-
coraggiata da professionisti nei progetti sociali 
a Milano, ma che spesso è già una realtà nella 
vita quotidiana delle donne migranti.
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جرة
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سيا
يف 

ى وكينونة األمومة واألبوة 
١. معن

يف يونيو 2016، سوف يصبح مجدي، وهو أب لطفلني 
يف أوائل الخمسينات من عمره، بال مأوى. طلقته 

زوجته وقرر القايض أنه يجب عليه التنازل عن املنزل 
لها وألبنائهما، »من أجل الحفاظ عىل االستقرار«. وهو 

بال مأوى، يعيش مجدي عىل االمتيازات التي تمنحها 
الدولة لألشخاص بدون مأوى، وترتاكم عليه الديون.  

ينام مجدي داخل سيارته، ويأكل ما يستطيع الحصول 
عليه يف الشارع. يف وقت غري بعيد، أوقفت مصلحة 

حماية الطفولة حقوق زيارته بحجة أن األطفال يتأثرون 
بشكل سلبي عندما يرون أباهم يف هذه الوضعية. غادر 
مجدي إىل مصر وهو ُمحبط ومكتئب، لكنه سرعان ما 
أدرك أنه ال يريد التخيل عن دوره كأب صالح ألطفاله. 
عاد مجدي إىل أمسرتدام يف شهر ديسمرب بأمل إعادة 

بناء حياته واسرتجاع دوره كأب. 
مع ارتفاع معدالت الطالق بأكرث من ٪70، 

تنتشر حاالت الطالق بشكل ملحوظ بني املصريني 
يف أمسرتدام، ويعترب الكثريون أن معدالت الطالق 
العالية من أكرب التحديات يف الحياة بهولندا. ومع 

ذلك، فإن تأثري حاالت الطالق يتمظهر بطرق مختلفة 
بالنسبة لآلباء واألمهات. بعد الطالق، تتحمل األمهات 

مسؤولية تربية األطفال بشكل حصري، مما ال يرتك 
الوقت لهن لفعل أي يشء آخر. بينما يواجه أغلبية 
اآلباء وضعية مادية غري مستقرة: يجدون أنفسهم 

بدون مأوى، ويعانون من مشاكل الصحة العقلية، 
كما هو الحال بالنسبة ملجدي. 

بعد مرور عام عىل طالقه، تم استدعاء مجدي 
إىل مقابلة متعلقة بإجراء استشارة عاجلة من أجل 
الحصول عىل األسبقية نظًرا لوضعيته، تتم املقابلة 
خالل يوم مشمس من شهر يونيو عىل الساعة الـ 11 

صباًحا. بالنسبة ملجدي، هذه املقابلة يف غاية األهمية، 
إذا سارت األمور عىل نحو جيد، فإنه سوف يتمكن 

من الحصول عىل تصريح خاص، من شأنه أن يمنحه 
األسبقية يف قائمة االنتظار املرتبطة بالحصول عىل 

السكن االجتماعي، األمر الذي سيختصر فرتة االنتظار 
من خمسة عشر عاًما إىل بضعة أشهر فقط. إذا تمكن 

من الحصول عىل السكن االجتماعي، سوف يتمكن 
مجدي من استعادة حق زيارة أطفاله. 

تتم املقابلة يف مقصورة صغرية مغلقة يف مكتب 
بلدية أمسرتدام، الجهة الغربية. الضابطة املكلفة 

بالتوثيق، امرأة بيضاء يف منتصف العشرينات، تشرح 
ملجدي حيثيات اإلجراء. تشرح أواًل أنها ستطرح بعض 
األسئلة، بعد ذلك، بناًء عىل إجابات مجدي، ستمنح 
توصياتها ملجدي بتقديم الطلب. القرار األخري يبقى بيد 
مجدي، تؤكد الضابطة، وتشرح -أيًضا- أن توصياتها 
تمثل جزًءا من تقديم الطلب فقط. تكلفة الطلب 50 

يورو، التي من غري املمكن ملجدي اسرتجاعها يف حالة 
رفض طلبه. تبدأ املقابلة: »أين كنت تعيش يف األشهر 
الستة املاضية؟«، تسأله الضابطة. إنه سؤال مصريي 
ألن املقيمني رسميًّا يف املدينة هم الوحيدون املؤهلون 
لتقديم الطلب. عاش مجدي يف أمسرتدام ما يقرب 

ثالثني عاًما، ولكن بعد طالقه، كان عليه أن يسجل 
إقامته خارج املدينة، ولم يتمكن إال مؤخًرا من تسجيل 

إقامته مجدًدا يف أمسرتدام. يتجنب مجدي إعطاء 
الضابطة جواًبا مباشًرا، وعوض اإلجابة عن السؤال، 

يشرح مجدي للضابطة محاوالته العديدة إلعادة 
تسجيل إقامته يف أمسرتدام. مقاربته للموضوع تبدو 

ناجحة، وتتوجه الضابطة لطرح سؤال مهم آخر: »ملاذا 
يحتاج مجدي إىل بيان عاجل؟«. هذه املرة، كانت إجابة 
مجدي قصرية ومباشرة: »أحتاج إىل منزل حتى أتمكن 

من اسرتداد دوري كأب ألطفايل«. يبدو أن الضابطة 
غري مقتنعة بجوابه: »سيدي، أريد أن أنبهك إىل أن 

غري املقيمني باملدينة غري مؤهلني لبيان عاجل، حتى لو 
كان الطلب مبنيًّا عىل االستجابة الحتياجات األطفال، 

هل هناك أي أسباب أخرى وراء حاجتك للسكن بشكل 
عاجل، مثل حالة طبية؟«، يجيب مجدي بارتياح: 

»نعم، هناك!«.  نتيجة لحادث سيارة، يعاين مجدي 
من آالم حادة يف الكتف والظهر والساقني، ويعاين من 
صعوبات كبرية يف صعود الساللم، لديه بيانات طبية 

إلثبات حالته، بعد اقتناعها بجوابه، تهنئ الضابطة 
مجدي، وتنصحه بالتقدم بطلب للحصول عىل تصريح 
بناًء عىل ظروفه الطبية، ولكنها تحذره قائلة: »لكنني ال 
أستطيع أن أضمن لك أنك سوف تحصل عليه«. يغادر 
مجدي املكتب عىل الساعة الحادية عشر وعشر دقائق. 

»اآلن عيلَّ أن أجد خمسني يورو«، يقول وهو يميش 
بعيًدا عن البلدية. 

تقدم هولندا مجموعة من الربامج من أجل إشراك 
اآلباء واألمهات بشكل أكرب يف الحياة العائلية، حيث 

تركز الكثري من هذه الربامج عىل الرجال املهاجرين 
الذين ُينظر إليهم عىل أنهم أقل مشاركة وانخراًطا يف 

الحياة األسرية باملقارنة مع الرجال الهولنديني البيض. 
يبدو أن هذه الربامج مبنَيّة عىل فرضية أن اآلباء 

املهاجرين يفتقرون إىل املهارات أو الدافع للمشاركة 
يف الحياة األسرية. ومع ذلك، وبغض النظر عن 

املهارات أو الدوافع، فإن العديد من اآلباء املصريني 
يف أمسرتدام ال يجدون أنفسهم يف موضع يتيح لهم 
املشاركة بالطريقة التي تعكس طموحهم. أغلبيتهم 
يعملون سبعة أيام يف األسبوع، ملدة عشر إىل اثني 

عشرة ساعة يف اليوم من أجل تلبية احتياجاتهم. ويف 
إطار حياتهم بعد الطالق، يعاين الكثري منهم من عدم 

االستقرار املادي، وتصبح صحتهم العقلية يف خطر، 
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Nel giugno 2016 Magdy, padre di due fi-
gli e appena cinquantenne, incomincia 
a vivere per strada. Sua moglie ha chie-
sto e ottenuto il divorzio e un giudice 
ha stabilito che la casa deve andare a lei 
e ai figli ‘per il bene della stabilità.’ Una 
volta diventato senzatetto, Magdy per-
de i sostegni del welfare per i residenti 
e i debiti cominciano ad accumularsi. 
Dorme in macchina e mangia qualsiasi 
cosa trovi per strada. Ben presto, i ser-
vizi di protezione dell’infanzia gli ne-
gano il diritto a incontrare i suoi figli, 
sostenendo che vedere il padre ridotto 
in questo stato potrebbe sconvolgerli. 
Depresso e frustrato, Magdy parte per 
l’Egitto, dove però si rende conto che 
non vuole rinunciare a essere un buon 
padre. A dicembre, Magdy ritorna così 
ad Amsterdam, per rimettersi in car-
reggiata e riassumere il ruolo di padre.

Con un’incidenza superiore al 70%, il 
divorzio è molto diffuso tra gli egiziani 
ad Amsterdam ed è una delle problema-
tiche più ardue da affrontare nei Paesi 
Bassi. Tuttavia, gli effetti del divorzio 
per i padri sono molto diversi da quelli 
per le madri. Dopo il divorzio, le madri 
egiziane tendono infatti a diventare 
interamente responsabili della crescita 
dei figli e hanno poco spazio da poter 
dedicare a qualsiasi altra cosa. I padri 
egiziani, come Magdy, spesso affron-
tano la perdita della casa, l’insicurezza 
economica e problemi di salute mentale.

Un anno dopo il divorzio, alle 11 in 
punto di un soleggiato martedì mattina 
di giugno 2017, Magdy viene convocato 
per l’intervista di consulenza per un 
consiglio d’urgenza )urgentieverklaring 
adviesgesprek(. È un momento fonda-
mentale per Magdy: se l’incontro si 
concluderà bene, potrà richiedere una 
dichiarazione d’urgenza )urgentiever-
klaring( che gli conferirebbe la priorità 

nella lista d’attesa per l’alloggio popola-
re e il tempo di attesa potrebbe ridursi 
da quindici anni a pochi mesi. E, dopo 
essersi assicurato l’alloggio, i servizi 
di protezione dell’infanzia dovrebbero 
poter ripristinare i suoi diritti di visita 
ai figli.

L’incontro ha luogo in un piccolo 
cubicolo separato dagli altri uffici del 
municipio di Amsterdam Ovest. L’im-
piegata incaricata di guidarlo nella pro-
cedura è una donna bianca sui trent’an-
ni. Gli spiega che per prima cosa gli farà 
alcune domande. Quindi, sulla base del-
le risposte di Magdy, gli consiglierà se 
andare avanti nella domanda o meno. 
Alla fine, la decisione spetta a Magdy, 
afferma, ma il suo parere farà parte del 
dossier della domanda. La procedura 
prevede un addebito di 50 euro, che non 
verrà rimborsato in caso di decisione 
negativa. Il colloquio ha inizio: ‘Dove 
abitava negli ultimi sei mesi?’, chiede 
l’impiegata. Questa è una domanda 
cruciale, perché sono eleggibili solo i 
residenti della città. Magdy ha vissuto 
ad Amsterdam per quasi trent’anni ma, 
dopo il divorzio, ha dovuto registrarsi al 
di fuori di Amsterdam e solo di recente 
ha preso la residenza nuovamente in 
città. L’uomo evita quindi una risposta 
diretta e racconta invece all’impiegata 
di tutti i suoi tentativi di tornare ad 
Amsterdam. Il suo approccio sembra 
funzionare, e lei passa alla seconda 
domanda cruciale: perché Magdy ha 
bisogno di una dichiarazione di urgen-
za? Questa volta, la risposta di Magdy è 
breve e precisa: ‘Ho bisogno di una casa 
per essere di nuovo padre dei miei figli’.

La risposta sembra poco convin-
cente: ‘Signore, la devo avvertire che il 
genitore non residente non ha diritto 
a una dichiarazione di urgenza basa-
ta sulle esigenze dei bambini. Ci sono 1.
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الرجال الهولنديني البيض. يبدو أن هذه الربامج 
مبنَيّة عىل فرضية أن اآلباء املهاجرين يفتقرون إىل 

املهارات أو الدافع للمشاركة يف الحياة األسرية. ومع 
ذلك، وبغض النظر عن املهارات أو الدوافع، فإن 

العديد من اآلباء املصريني يف أمسرتدام ال يجدون 
أنفسهم يف موضع يتيح لهم املشاركة بالطريقة 

التي تعكس طموحهم. أغلبيتهم يعملون سبعة 
أيام يف األسبوع، ملدة عشر إىل اثني عشرة ساعة يف 
اليوم من أجل تلبية احتياجاتهم. ويف إطار حياتهم 
بعد الطالق، يعاين الكثري منهم من عدم االستقرار 

املادي، وتصبح صحتهم العقلية يف خطر، كما 
يجدون أنفسهم يف كثري من األحيان بدون مأوى. 

تمثل حالة مجدي شكاًل من أشكال االنخراط األبوي 
يف خضم الصراعات التي يمر بها يومياً، عىل الرغم 

من أن املهنيني أو الزوجة السابقة، أو حتى أطفاله، 
ال يعرتفون له بهذا. 
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تم تطوير لعبة الهوزليك غيلوك ) السعادة املنزلية( التي صممت 
من قبل ترياس بيداغوجيجا الستجداء الحوار بني ومع أمور 
األولياء، خاصة اآلباء منهم حول ممارسات األبوة واألمومة 

واألدوار املنزلية.

مجموعة من اآلباء يلعبون لعبة الهوزليك غيلوك يف إحدى 
.1الجمعيات املصرية بمدينة أمسرتدام.
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ti altri motivi per cui hai bisogno di un 
alloggio urgente, come una condizio-
ne medica?’ ‘Sì, ci sono’, Magdy appa-
re sollevato. A causa di un incidente 
d’auto, soffre infatti di forti dolori alla 
spalla, alla schiena e alle gambe, e fa 
fatica a salire le scale. Ha dei certificati 
medici che attestano le sue condizioni. 
Convinta, l’impiegata si congratula 
con Magdy e gli consiglia di richiede-
re una dichiarazione basata sulle sue 
condizioni mediche. ‘Non posso però 
garantirle che le concederanno l’urgen-
za’, aggiunge, non volendo assumersi 
nessuna responsabilità. Sono le 11.10 
quando Magdy lascia il cubicolo. ‘Ora 
devo trovare 50 euro’, dice mentre si 
allontana.

I Paesi Bassi vantano una serie di 
programmi per coinvolgere maggior-
mente i padri nella vita familiare, mol-
ti dei quali si concentrano su uomini 
migranti, considerati meno presenti 
degli uomini olandesi bianchi. Questi 
programmi sembrano presumere che 
i padri manchino delle competenze o 
della motivazione per essere coinvolti. 
Tuttavia, a prescindere dalle capacità o 
dalle motivazioni, molti padri egiziani 
ad Amsterdam non sono nemmeno 
nella posizione di poter essere coinvol-
ti, ad esempio perché lavorano sette 
giorni su sette, da dieci a dodici ore al 
giorno per arrivare a fine mese o, nel 
caso di padri divorziati, perché lotta-
no per assicurarsi un alloggio, vivono 
situazioni d’insicurezza economica 
e gravi problemi di salute mentale. 
Il caso di Magdy illustra che queste 
lotte in realtà costituiscono una forma 
di paternità coinvolta, anche se non 
riconosciuta come tale dagli operatori, 
dagli ex partner o persino dai figli.

Questo gioco da tavolo, Felicità Domestica 
)Huiselijk Geluk(  è stato sviluppato da Trias 
Pedagogica per avviare conversazioni tra i 
genitori, e in particolare i padri, sulle pratiche 
genitoriali e sui ruoli familiari.

كما يجدون أنفسهم يف كثري من األحيان بدون مأوى. 
تمثل حالة مجدي شكاًل من أشكال االنخراط األبوي 

يف خضم الصراعات التي يمر بها يومياً، عىل الرغم 
من أن املهنيني أو الزوجة السابقة، أو حتى أطفاله، ال 

يعرتفون له بهذا.

Un gruppo di padri gioca a Felicità Domestica 
)Huiselijk Geluk( in una delle associazioni  
egiziane ad Amsterdam.
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ني
ت املهني

سا
٢. ممار

مقدمة

تختلف مظاهر دولة الرعاية االجتماعية بشكل كبري يف جميع أنحاء أوروبا. 
يف مشاريعنا، التي تراوحت بني دولة رعاية اجتماعية إجمالية وأكرث ثراء 

كما هو الحال يف هولندا، إىل دولة رعاية اجتماعية محدودة املوارد كما 
هو الحال يف إيطاليا، حيث تم نقل الخدمات العامة بشكل متزايد إىل 

الجهات الفاعلة يف القطاع الثالث، والتي تعتمد بشكل كبري عىل العمل 
التطوعي. بسبب هذه االختالفات من جانب، وبسبب املكان والحيز الذي 
يحتله مجال األبوة واألمومة والرتبية يف كل ميدان من ميادين بحثنا من 

جانب آخر؛ فإن مشاريع بحثنا مع املهنيني واملتطوعني الذين قدموا برامج 
دعم لآلباء واألمهات اختلفت بشكل كبري. عملت أنوك مع اثنني من ِفرق 

اآلباء واألبناء، التي يصل عددها إىل 26 فريقا يف أمسرتدام؛ تهدف هذه 
الفرق إىل دعم جميع اآلباء واألمهات يف أمسرتدام ومراقبة صحة وسالمة 

جميع األطفال الذين ترتاوح أعمارهم من 0 إىل 23 عاًما، وتجمع حالة 
أمسرتدام بني العديد من الخدمات املتعلقة باألطفال واآلباء واألمهات. 

يف باريس وميالنو، تمتد هذه الخدمات عىل العديد من املجاالت املتجِزّأة. 
يف هاتني املدينتني، كانت برامج دعم اآلباء واألمهات مرتبطة بجهات غري 

رسمية، كالفاعلني يف الجمعيات غري الحكومية واملتطوعني واملهنيني 
املنتميني للجمعيات غري الربحية. يف فرنسا، برز دعُم اآلباء واألمهات 

كركيزة جديدة لتوفري الخدمات االجتماعية لألسر، والتي تم إضافتها إىل 
ز عىل  نظام الضمان االجتماعي والخدمات االجتماعية املُكَثّف الذي يرِكّ

.2األسرة، وإىل خدمات الرعاية الصحية الشاملة وبرامج حماية األطفال. 
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L’organizzazione del welfare differisce in modo signifi-
cativo in tutta Europa. Nei nostri progetti, si è spaziato 
dal più ampio e benestante stato assistenziale olandese 
al più limitato panorama del welfare italiano, dove i 
servizi pubblici sono sempre più devoluti agli attori del 
terzo settore, che fanno grande affidamento sui volon-
tari. In parte a causa di queste differenze e in parte a 
causa del luogo in cui si configurano e sviluppano le 
politiche sui genitori, i nostri progetti di ricerca con 
figure istituzionali e volontari differiscono conside-
revolmente. Anouk ha lavorato con due delle ventisei 
équipe comunali Genitore e Bambino di Amsterdam. 
Queste équipe di lavoro sono ben organizzate e mirano 
a sostenere tutti i genitori di Amsterdam e a monitorare 
il benessere di persone di età compresa tra zero e venti-
tré anni. Il caso di Amsterdam unisce servizi destinati 
a bambini e genitori mentre a Parigi e Milano questi 
servizi sono devoluti in molti domìni separati e il soste-
gno ai genitori è gestito da attori meno istituzionali, ad 
esempio volontari o lavoratori non profit.

Introduzione
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سا

٢. ممار
يف باريس، يتم تنفيذ غالبية مبادرات دعم اآلباء واألمهات من قبل 

الجمعيات املحلية غري الربحية ومنظمات املجتمع املحيل يف األحياء »ذات 
األولوية« املهمشة، حيث تعمل عىل نطاق أوسع لخلق مجال حيوي داخل 

األحياء وتكريس التضامن ومحاولة مكافحة عدم املساواة والتهميش.  
يف ميالنو، عملت ميلينا مع املبادرات التطوعية واملهنية التي تمثل 

نماذج الرعاية االجتماعية الجديدة. وقد ركزت هذه املشاريع عىل إشراك 
اآلباء واألمهات وتكوين عالقات جديدة معهم كشكل من أشكال 

التدخل، أي كشكل من األشكال الذي بإمكانه أن يسمح لآلباء واألمهات 
تجربُة أنماط حياة جديدة ونماذج جديدة لألبوة واألمومة. ويف الوقت 

نفسه، كنموذج جديد للرعاية االجتماعية من شأنه أن ُيشجع اآلباء 
واألمهات لتكريس التضامن فيما بينهم. نتج عن هذا التنوع املؤسسايت 

ا بني الجهات التي تعمل لدعم اآلباء واألمهات،  نسُج عالقات مختلفة جدًّ
وأولياء األمور الذين يأملون تلقي هذا الدعم. 
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In Francia, il sostegno ai genitori è emerso come 

un nuovo pilastro del welfare alla famiglia, che è stato 
aggiunto al già vasto sistema di previdenza sociale, ai 
servizi sociali incentrati sulla famiglia e ai servizi di 
assistenza sanitaria e di protezione dell’infanzia aperti 
a tutti, che si occupano anche della genitorialità, sep-
pur con le proprie modalità. A Parigi, la maggior parte 
delle iniziative di sostegno ai genitori sono condotte da 
associazioni locali senza scopo di lucro e da organizza-
zioni a favore delle comunità in quartieri considerati 
“prioritari” perché particolarmente svantaggiati, dove 
lavorano in modo ampio per stimolare la vivacità e la 
solidarietà del quartiere e combattere l’ineguaglianza e 
l’esclusione. A Milano, Milena ha lavorato con iniziati-
ve di volontari e lavoratori del sociale, rappresentativi 
di nuove declinazioni del welfare. Questi progetti si 
concentrano sulla partecipazione e sulla creazione di 
nuove relazioni tra le persone e sono, allo stesso tem-
po, una forma d’intervento –  un modo per i genitori di 
sperimentare nuovi stili di vita e modelli genitoriali – e 
una forma di welfare che attiva i genitori per generare 
solidarietà tra loro. Queste diverse organizzazioni isti-
tuzionali danno luogo a relazioni molto differenti tra gli 
attori che supportano genitori e tra i genitori stessi.
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مقر فرقة من فرق اآلباء واألبناء يف شمال أمسرتدام. 
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Una sede dell’équipe Genitore  
e Bambino ad Amsterdam-Nord.
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بعد ظهر يوم الخميس، يتجمع أعضاء أحد فرق 
اآلباء واألبناء يف أمسرتدام يف غرفة يف مركزهم 

الذي تم تجديده مؤخًرا لحضور جلسة مناقشة تتم 
كل أسبوعني. تمثل هذه الجلسات مرحلة حاسمة 

للتبادل يف إطار منظومة ُتشدد عىل الخربة املهنية 
واالستقاللية. يف حالة التعامل مع الحاالت الصعبة، 

يمكن لألشخاص طلب املشورة من الزمالء يف عدد 
من املجاالت. ينقسم الفريق إىل مجموعات مناقشة 

تتألف من خمسة أو ستة أعضاء قادمون من 
خلفيات مهنية مختلفة. هذه املجموعة بالخصوص 

تتكون بشكل كامل من النساء، مما يدل عىل أن 
النساء ُيشكِلّن األغلبية الساحقة ملعظم فرق اآلباء 

واألبناء. تضم املجموعة ممرضة شابة وطبيبة شابة 
وثالثة مستشارين لآلباء واألبناء، الذين يتمتعون 

بخربة تربوية؛ وكذلك بخربة يف املجال االجتماعي، 
أما االختصايص النفيس لألطفال يف املجموعة، فقد 

كان غائبا.
تم إنشاء فرق اآلباء واألبناء )أودرأن كند تيمس( 

يف أمسرتدام يف شهر يناير 2015، يف إطار النقلة التي 
حدثت يف خدمات الرعاية املتعلقة بالشباب، عندما 
تم تحويلها من مجال الحكامة الوطنية املركزية إىل 
املجال اإلقليمي، أي العمالة، يف سياق االقتطاعات 

من امليزانية العامة وبهدف جعل هذه الخدمات 
أكرث بساطة، أكرث تجاوًبا وأكرث قابلية للولوج. يف 

أمسرتدام، تم دمج هذه األشكال من رعاية الشباب 
مع الربامج املتواجدة من قبل، مثل برامج صحة 
وسالمة الشباب التي تضم العديد من املجاالت 

املعروفة سابًقا باسم الكونسولتاسيي بورو )مكتب 
االستشارات( والعمل االجتماعي املتعلق باملدرسة. 

تهدف فرق اآلباء واألبناء إىل ضمان مستقبل سعيد 
وصحي لجميع األطفال، تقدم هذه الفرق نفسها 

كمورد يدعم كالًّ من أولياء األمور واألطفال. ولكن، 
إذا شعروا أن مصلحة الطفل يف خطر، يمكن لهذه 

الفرق أن تعتمد نهًجا تدُخِلياً أكرث. 
بينما يأخذ املهنيون أماكنهم، تعرض ماريا، 

املمرضة املكلفة بالشباب، حالة فتاة تبلغ من العمر 
4 سنوات. جاءت األم وابنتها للحصول عىل استشارة 

صحية من طرف خدمات رعاية الشباب كما هو 
جار به العمل، وصلت الطفلة داخل عربة األطفال 
وكانت متشبثة بأمها طوال فرتة االستشارة، ويبدو 

أنها كانت خائفة للغاية، لقد تخلت عن األلعاب 
املستخدمة لتقييم تطور الطفل بعد محاولة واحدة 

فقط لوضع كتلة دائرية يف حفرة مستديرة. باإلضافة 
إىل ذلك، كانت الطفلة، التي تغذت بأسلوب 

الرضاعة الطبيعية حتى عمر 3 سنوات؛ وبعد ذلك، 

كانت تعتمد عىل األرز األبيض فقط، تعاين من الوزن 
الزائد. أخربت ماريا األم أنه بإمكانها مساعدتها، 

ولكن األم رفضت.
»من أين هم؟« تسأل أينكا، وهي مستشارة 
خبرية يف فرق اآلباء واألبناء. تشري ماريا إىل أنهم 
من بلد آسيوي، تم اعتبار األمر صحيًحا من دون 

التشكيك فيه، ولم َينتج عنه أي أسئلة وتعليقات 
أخرى. ماريا تواصل قصتها، وتشري إىل أن »األم«، 

وهي الطريقة الشائعة للمحرتفني لإلشارة إىل 
ُموكليهم، عادت بعد أسبوعني مع »األب«، الذي 

كان قلًقا بشأن بكاء الفتاة املستمر يف املدرسة. وافق 
األب واألم يف النهاية عىل مقابلة أحد مستشاري 

ا »ُتحفزهم  اآلباء واألطفال. تتذّكر ماريا أنها كانت حقًّ
عىل تلقي املساعدة«، قائلة: »يمكننا املساعدة يف 

جعل طفلتك أقوى«. بعد ذلك االجتماع، اتصلت 
بالوالدين يوميًّا، دون جدوى. أحست ماريا بقلق 
متزايد وأنذرت طبيب العائلة املكلف بهذه األسرة 

الذي وعد بدوره بتفحص األسرة. 
جميع الحاضرين متفقون عىل أنه يجب القيام 
بيشء ما، إنهن يشاركن ماريا قلقها بشأن الصحة 

الجسدية للطفلة والتطور النفيس واالجتماعي لها. 
ما يثري قلقهم أكرث هو تجّنب الوالدين املساعدة التي 

ُقدمت لهم وعدم تجاوبهم رغم الجهود املتكررة 
لالتصال بهم. يتفق الجميع عىل أنه منذ أن بدأت 

الطفلة دراستها، فإن املنطق ينص عىل أن املسؤول 
األكرث مالءمة ملتابعة القضية هي مستشارة املدرسة 

التي تنتمي إىل فرقة اآلباء واألبناء املعنية باألمر، 
مريم، التي لم تكن حاضرة خالل جلسة املناقشة، 
والتي لم تقم بعد باالتصال بالوالدين. تأخذ أينكا 
مرة أخرى زمام املبادرة: »يجب عىل مريم أن تخرب 

الوالدين ببساطة: لقد تم إبالغنا بهذا الوضع، ولدينا 
مخاوف جدية«.

إن سياسة فرق اآلباء واألبناء تعتمد عىل 
التجاوب مع االحتياجات الخاصة للوالدين 

)هولبفراخ(، وتستخدم نهجا ينبني عىل القوة 
الذاتية والطوعية )آيخن غراخت(، وهذا النهج 

يراهن عىل مسؤولية األب واألم، وعىل قدراتهم 
عىل املبادرة، عوض االعتماد عىل مبادرات املهنيني 

واالعتماد عىل موارد الدولة. وعىل الرغم من هذا، 
فإن املساعدة »طوعية ولكن ليست اختيارية«. كما 

تشري أينكا: »قد ترغب مريم يف الحصول عىل موافقة 
الوالدين عىل املساعدة التي تريد تقديمها، لكن إذا 

استمروا يف رفض املساعدة، يجب عىل مريم أن تخرب 
فيليغثويس )»أن تكون ساملًا يف بيتك« وهو خط 

االتصال االستعجايل املخصص للتبليغ عن العنف 
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Giovedì pomeriggio i membri di una 
delle équipe Genitore e Bambino 
)Ouder en Kind Teams( di Amsterdam 
si riuniscono in una stanza nel loro 
centro recentemente ristrutturato per 
una sessione di discussione con caden-
za bisettimanale. Queste sessioni sono 
un momento cruciale per lo scambio 
in un’organizzazione che basa il suo 
lavoro su competenze professionali e 
autonomia. Quando si affrontano casi 
difficili, gli operatori possono chiedere 
consiglio ai colleghi che operano in 
vari campi. L’équipe è organizzata in 
gruppi di discussione di cinque o sei 
membri con diverse competenze pro-
fessionali. Questo particolare gruppo 
è composto interamente da donne, e 
riflette la stragrande maggioranza di 
personale femminile all’interno delle 
équipe Genitore e Bambino: ci sono 
un’infermiera e un medico per la tutela 
dei giovani e tre consulenti con espe-
rienza pedagogica e sociale. Lo psicolo-
go infantile del gruppo è assente.

Le équipe Genitore e Bambino di 
Amsterdam sono nate nel gennaio 
2015, quando i servizi dedicati ai giova-
ni sono passati dalla gestione naziona-
le a quella comunale, alla luce dei tagli 
di bilancio, per semplificare l’assisten-
za ai giovani e renderla più accessibile 
ed efficiente. Ad Amsterdam, queste 
forme di assistenza per i giovani sono 
state integrate con i programmi già 
esistenti, come i diversi progetti per la 
salute dei giovani, cioè  gli ambulatori 
)consultatiebureau( e i lavori di assi-
stenza sociale all’interno delle scuole. 
Le équipe Genitore e Bambino mirano a 
garantire un’infanzia felice e sana per 
tutti i bambini e si presentano come 
una risorsa di supporto per genitori e 
figli. Tuttavia, se ritengono che sia in 
gioco l’interesse del bambino, queste 

équipe possono adottare un approccio 
più interventista.

Mentre gli esperti si sistemano, Ma-
ria, l’infermiera per la salute dei gio-
vani, introduce il caso di una bambina 
di quattro anni. La madre e la figlia 
sono venute per una visita di controllo 
regolare. La bambina, arrivata in pas-
seggino, si è aggrappata a sua madre 
per tutto il tempo della visita, eviden-
temente molto spaventata. Inoltre, ha 
abbandonato un gioco educativo dopo 
un solo tentativo di mettere un pezzo 
di legno rotondo in un buco della stessa 
forma. La bambina, che si è nutrita di 
latte fino all’età di tre anni per poi pas-
sare al riso bianco, è sovrappeso. Maria 
ha offerto il suo aiuto alla madre, che 
però l’ha rifiutato.

‘Da dove vengono?’, chiede Anke, 
un’esperta consulente dell’équipe Geni-
tore Bambino. Maria nomina un paese 
asiatico e il dato viene preso come in-
formazione generica e non ci sono ulte-
riori commenti o domande. Maria con-
tinua il suo racconto e dice che ‘madre’ 
)questo è il modo in cui i professionisti 
parlano dei loro assistiti( è tornata due 
settimane dopo con ‘padre’, preoccupa-
to per il pianto continuo della bambina 
a scuola. Alla fine, i genitori hanno 
accettato di incontrarsi con un consu-
lente dell’équipe Genitore e Bambino. 
Maria ricorda di ‘aver dovuto motivarli 
molto perché esprimessero una richie-
sta di aiuto’, dicendo loro che avrebbe 
potuto aiutarli a far diventare la loro 
bambina più forte. Dopo l’incontro, ha 
chiamato i genitori tutti i giorni, senza 
mai riuscire a contattarli. Maria allora 
si è preoccupata e ha avvertito il medi-
co di famiglia, che ha promesso di fare 
un controllo.

Tutti i presenti sono d’accordo sul 
fatto che bisogna agire perché con-
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املنزيل ووضع سالمة األطفال يف خطر(، حتى لو 
أن هذا األمر غري محبذ من طرف اآلباء واألمهات. 
»األمر متعلق بسالمة طفل يف هذه الحالة«. اتفق 

الجميع عىل أن مريم عليها خوض املبادرة يف متابعة 
هذه الحالة يف إطار املدرسة؛ ألنه من الواضح أن 

األب واألم لن يقوما باملبادرة أنفسهما: »علينا إثارة 
ب اسيتري.  انتباههما«، ُتعِقّ

يشغل أعضاء ِفرق اآلباء واألبناء موقًعا معقًدا، 
يتحول باستمرار ويف بعض األحيان، يتناقض مع 

رغبات اآلباء واألمهات: إنهم موجودون هناك 
لدعم أولياء األمور، ولكنهم -أيًضا- ُحّراس للطفل 

ويمثلون نظام مراقبة لضمان سالمة الطفل، وتوضح 
حالة ماريا أن مصلحة الطفل قد تصبح نقطة نزاع 

بني املهنيني وأولياء األمور، ومربًرا التباع نهج مهني 
يفرض نفسه بالسلطة. إن إمكانية حدوث مثل هذه 

التدخالت تطارد االجتماعات التي ُتعقد مع الوالدين 
الذين يجدون أنفسهم يف أوضاع غري مستقرة، 

والذين يعيشون يف الفقر، والذين يأتون من خلفيات 
مهاجرة، أو الحاصلني عىل مستوى تعليمي بسيط، 

أو صحة عقلية أو بدنية ضعيفة. وهذا األمر ُيَسِلّط 
الضوء عىل الدور املتناقض للمهنيني الذين يشتغلون 

داخل فرق اآلباء واألبناء يف أمسرتدام. 
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dividono le preoccupazioni di Maria 
riguardo al benessere fisico della 
bambina e al suo sviluppo psico-so-
ciale. Ciò che sembra preoccuparli di 
più è che i genitori non abbiano accet-
tato l’aiuto offerto e che non sia stato 
possibile contattarli. Tutti concorda-
no sul fatto che, dal momento che la 
bambina ha iniziato la scuola, la figura 
più logica che deve seguire il caso è ora 
la consulente Genitore e Bambino che 
opera nella scuola, Miriam, che non fa 
parte di questo gruppo di discussione. 
Miriam non ha ancora stabilito un 
contatto con i genitori. Anke commen-
ta con autorevolezza: ‘Miriam dovrebbe 
semplicemente dire ai genitori che è 
stata informata di questa situazione e 
che è molto preoccupata’.

La politica dell’équipe Genitore e 
Bambino mette in primo piano i biso-
gni dei genitori )hulpvraag(, e usa un 
approccio basato sulla forza stessa dei 
genitori )eigen kracht(, che si basa sul 
senso di responsabilità, le capacità e la 
rete dei genitori piuttosto che sull’ini-
ziativa professionale e le risorse statali. 
Tuttavia, l’aiuto è, volontario, ma non 
facoltativo )vrijwillig maar niet vrijbli-
jvend(. Come fa notare Anke: ‘Miriam 
potrebbe volere che i genitori siano 
d’accordo sull’aiuto che vuole loro offri-
re, ma se continuano a rifiutarlo deve 
notificarlo alla Linea Diretta per l’Abu-
so Domestico e Infantile )Veilig Thuis(, 
anche se ai genitori non piacerà. Que-
sto è un problema di sicurezza. Tutti 
concordano sul fatto che Miriam do-
vrebbe adottare un approccio proattivo 
a scuola, dal momento che i genitori 
non verranno spontaneamente. ‘Devi 
fronteggiarli’, interviene Esther.

I membri delle équipe Genitore e 
Bambino occupano una posizione com-
plessa, mutevole e a volte contraddit-

toria nei confronti dei genitori: devono 
sostenere i genitori, ma sono anche i 
responsabili della tutela del bambino e 
i rappresentanti di un sistema di moni-
toraggio per garantire la sicurezza del 
bambino. Il caso di Maria dimostra che 
l’interesse del bambino può diventare 
un motivo di conflitto tra attori istitu-
zionali e genitori e la giustificazione 
di un approccio dei primi più coerci-
tivo. La possibilità di tali interventi 
condiziona gli incontri con i genitori 
in situazioni precarie, che in genere vi-
vono in povertà, hanno un background 
migratorio, poca istruzione e, talvolta, 
una salute mentale o fisica fragile. Ciò 
evidenzia il ruolo contraddittorio e 
ambivalente degli operatori nell’équipe 
Genitore e Bambino.

Gli operatori dell’équipe Genitore e Bambino 
si impegnano in una sessione di discussione 
bi-settimanale ad Amsterdam-Nord.

مواد إعالمية من منظمات الرعاية االجتماعية يف املكاتب التابعة 
لفرق اآلباء واألبناء يف شمال أمسرتدام. 
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باريس:
تمكني وتقوية اآلباء 

واألمهات
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 املالبس الخاصة باألطفال يف مكتبة لأللعاب يف شمال شرق 
باريس. توفر املكتبة مساحة كبرية، مجهزة بمجموعة كبرية من 

األلعاب، حيث يمكن للوالدين واألطفال اللعب واللقاء خارج 
املنازل التي تكون يف غالب األحيان ضيقة جدا. من خالل إشراك 

رموز تمثل مختلف الثقافات و األصول التي ينتمي إليها اآلباء 
واألمهات و األبناء، عىل سبيل املثال، اللباس املصنوع من النسيج 

األفريقي، يعمل املختصون  يف املكتبة  عىل خلق مساحة يشعر 
فيها جميع اآلباء واألمهات واألطفال يف الحي بالرتحاب، و بأنهم 

ممثلون عىل أكمل وجه.

Vestiti per bambini in una ludoteca )ludothéq-
ue( nel Nord-Est di Parigi. A una tariffa che 
varia a seconda del reddito, le ludothèques 
offrono uno spazio, dotato di una vasta gamma 
di giochi e giocattoli, in cui genitori e bambini 
possono venire a giocare e incontrarsi al di fuo-
ri delle loro case spesso sovraffollate. Includen-
do riferimenti a culture e origini diverse, come 
l’abito in tessuto africano, i professionisti della 
ludothéque elaborano uno spazio in cui genitori 
e bambini del quartiere si sentono benvenuti e 
rappresentati.
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»املدرسة مؤسسة.  بالطبع، يجب أن تتغري وتتطور، 
لكن بعض الناس يرغبون يف تغيري املدرسة إىل 

معايريهم: هذا لن يحدث أبًدا«. ُيصِرّح أوري، املعالج 
األسري الذي يقود مجموعة املناقشة الخاصة باآلباء 
واألمهات والتي يديرها مركز اجتماعي يف حي سكني 

اجتماعي يف شمال شرق باريس، ويتابع بحزم: 
»املدرسة ال تتكيَّف أبًدا مع الطفل، يجب عىل األسرة 

التكُيّف مع املدرسة«. 
موضوع اليوم هو القانون الذي يؤطر مسؤوليات 

وحقوق الوالدين، هذه قضايا ملحة يف حي يعاين 
من تدخالت الشرطة املتكررة، وتجارة املخدرات 

والغياب املدريس. مجموعة من املراهقني والشباب 
حاضرون يف القاعة مع أولياء أمورهم، جميعهم 

من أصول إفريقية من بلدان الصحراء الجنوبية أو 
من أصول مغاربية. يجلسون جنًبا إىل جنب مع 
عاِملنْي اجتماعينْيّ من املركز، باإلضافة إىل خبري 

قانوين تمت دعوته، وعامل اجتماعي مكلف بالحي، 
حول الطاولة املستديرة؛ يأكلون البيتزا التي يقدمها 

املركز وسط الغرفة املضيئة ذات التفاصيل الرتيبة: 
الجو غري رسمي. يف هذا الحي، يعرف األشخاص 
بعضهم بعًضا عن كثب، والعمال االجتماعيون 

الذين يعملون يف املركز منذ أكرث من عشر سنوات، 
ا مع النسيج االجتماعي للحي.  منسجمون جدًّ

يستقر النقاش بسرعة عىل النظام املدريس، 
حيث يشرع اآلباء واألمهات يف الحديث عن طرائفهم 

مع إهانات املعلمني والعاملني يف برامج األنشطة 
املوازية للدراسة الرسمية ويستفسرون عما يمكنهم 

فعله عندما تبدو املدارس متلهفة أكرث من الالزم 
لوضع أطفالهم عىل املسار املهني، وهو األمر الذي 

غالًبا ما ينظر إليه اآلباء واألمهات عىل أنه فشل 
وتدٍن ألطفالهم إىل املستوى األقل قيمة يف مسارهم 

الدرايس. يشرح أوري )الخبري القانوين( القوانني 
واإلجراءات والهياكل الهرمية البريوقراطية، مؤكًدا 

عىل الحقوق التي يتمتع بها اآلباء واألمهات والتالميذ 
داخل هذا النظام، والخطوات التي يمكنهم اتخاذها.  

فاطمة، موظفة مكلفة باألسر يف املركز، التي غالًبا 
ما يأيت إليها اآلباء واألمهات من أجل طلب املساعدة 

عندما يواجهون نزاعات داخل املدرسة أو عندما 
يحتاجونها كمرافقة لهم خالل الجلسات التأديبية، 

ن بشغف ما يقوله أوري.  تكتب وتدوِّ
تم تطوير معظم مشاريع دعم اآلباء واألمهات 

يف شمال شرق باريس من خالل تركيز أوسع عىل 
عدم املساواة واألحياء املحرومة واملَُهمشة. بالنسبة 
للمهنيني مثل فاطمة، )حرفيًّا( الوقوف إىل جانب 

اآلباء املهاجرين يف إجراءاتهم أو خالل تعاملهم مع 

مؤسسات الدولة والتوسط لهم يف إطار ما يصفه 
بعض املهنيني بأنه نظام »عنيف«، ُيَعُدّ من الجوانب 

الرئيسية لعملها. عىل الرغم من أن العديد من 
املهنيني كانوا يأملون يف أن يتمكنوا يف نهاية املطاف 
من تغيري النظام، فإن مهمتهم يف مساعدة اآلباء 

واألمهات عىل التعامل مع املؤسسات تتطلب منهم 
أن يكونوا أكرث براغماتية وأكرث توازًنا يف أهدافهم. 

باالعتماد عىل تجاربهم الخاصة كآباء وأمهات 
مهاجرين، يدرك فاطمة وأوري شعور الظلم الذي 
ُيحس به أولياء األمور. خالل اجتماعات مجموعة 

املناقشة، ُيصرح أوري وفاطمة أن الشرطة، يف كثري 
من األحيان، تكون بالفعل عنصرية، ويعرتفون أن 

ا«، ويؤكدون عىل أن  بعض املُدِرّسني »دنيئني جدًّ
املدرسة هي مؤسسة تحتاج إىل التغيري. ومع ذلك، 
فقد أرادوا أيًضا مساعدة اآلباء الذين يكافحون من 

أجل منع وإنقاذ أطفالهم من الغياب املدريس أو 
التورط يف الجريمة، بأمل مساعدتهم يف استعادة 

السيطرة عىل مسار حياة أطفالهم. ينصح أوري 
وفاطمة اآلباء واألمهات بأهمية الحفاظ عىل االتصال 

باملدرسة، ويحذرونهم من خطر تحويل املدرسة إىل 
»عدو« لهم إذا ما هم شجعوا السلوكيات السلبية 

ألطفالهم، من خالل التأكيد عىل أهمية مواصلة 
اآلباء واألمهات مجهوداتهم وضرورة عدم االنقالب 

ضد النظام لوحدهم. يؤكد أوري: »بهذا الشكل أيًضا 
يمكن لجمعية مثل هذا املركز أن تساعد: من املمكن 

املشاركة والعمل مًعا، وخلق التضامن داخل الحي«. 
سياسة دعم اآلباء واألمهات يف فرنسا ترتكز 

عىل منظور عاملي وتحرري قوي. تهدف هذه السياسة 
إىل مساعدة اآلباء واألمهات عىل إيجاد الدعم فيما 
بينهم، وتعمل حتى يتم االعرتاف باآلباء واألمهات 

كفاعلني أساسيني يف تطوير أساليب الرتبية وأنماط 
األبوة واألمومة. يف باريس، يقوم مهنيو دعم اآلباء 

واألمهات بدعم هذه السياسة بطموح واضح: هو 
تمكني وتقوية الطبقة العاملة من اآلباء واألمهات 

املهاجرين خالل لقاءاتهم مع مؤسسات الدولة. إن 
تحويل تجارب اآلباء واألمهات الفردية إىل تجربة 

جماعية وعلنية ُينظر إليه عىل أنه أسايس، كما يؤكد 
أوري: »كفرد ضد الدولة، ال حيلة لك سوى أن 

تخسر«. هكذا تصور أوري وفاطمة هدف مجموعة 
املناقشة: توفري مساحة للتفكري ومشاركة املوارد، 

حيث ُيمكن لآلباء واألمهات أن يشعروا أنهم ليسوا 
وحدهم. ولكن املفارقة يف األمر هو أن محاوالت 

املهنيني يف نشر الوعي والتضامن وقيم التشارك ضد 
الظلم املؤسيس وعدم املساواة، ينتج بدوره ويؤكد 

عىل سلطة املؤسسات التي ال ترحم األفراد.
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‘La scuola è un’istituzione. E ha biso-
gno di cambiare ed evolvere. Ma alcune 
persone vogliono cambiare la scuola 
secondo i loro standard: non succe-
derà mai’. Ori, il terapeuta di famiglia 
che guida il gruppo di discussione dei 
genitori organizzato in un Centro di 
associazioni in un quartiere popolare 
nel Nord-Est di Parigi, è irremovibile. 
Continua: ‘La scuola non si adatta mai 
al bambino. È il bambino che si adatta 
alla scuola’. 

Oggi si parla di legge, responsa-
bilità e diritti dei genitori. Si tratta 
di questioni urgenti in un quartiere 
che soffre d’interventi continui della 
polizia, spaccio di droga e alti tassi 
di abbandono scolastico. Partecipano 
una decina di giovani e preadolescenti 
e un piccolo gruppo di genitori, tutti 
di origine subsahariana o magrebina. 
Insieme a due operatori della comunità 
del Centro, un esperto legale invitato e 
un assistente sociale di strada, siedono 
attorno a tavoli disposti nel mezzo del-
la stanza grigia illuminata dai neon, 
mentre mangiano pizze da asporto 
fornite dal Centro. L’atmosfera è infor-
male. Si tratta di un quartiere in cui le 
persone si conoscono intimamente, gli 
operatori sociali lavorano al Centro da 
oltre dieci anni e sono immersi nel suo 
tessuto sociale.

La discussione rapidamente volge 
sul sistema scolastico, mentre i genito-
ri raccontano aneddoti su insegnanti 
prevaricatori ed educatori del dopo-
scuola negligenti, chiedendo che cosa 
possono fare quando le scuole tendo-
no a voler orientare i loro figli verso 
percorsi professionali che li releghe-
rebbero verso i gradini più bassi del 
sistema educativo. Ori e l’esperto legale 
spiegano i regolamenti, le procedure e 
le gerarchie burocratiche, sottolinean-

do i diritti di genitori e alunni e quali 
passi possono intraprendere. Fatima, la 
lavoratrice per l’assistenza alla fami-
glia del Centro, che viene regolarmente 
sollecitata dai genitori per assisterli 
nei conflitti con la scuola o per accom-
pagnarli alle udienze disciplinari, sta 
diligentemente prendendo appunti.

La maggior parte dei progetti di 
sostegno ai genitori nel Nord-Est di 
Parigi si sviluppano a partire dalle 
problematiche delle disuguaglianze e 
dei quartieri svantaggiati. Per attori 
statali come Fatima, che )letteralmen-
te( sta accanto ai genitori migranti nei 
loro rapporti con le istituzioni statali 
e media l’impatto di quello che alcuni 
professionisti hanno descritto come un 
sistema ‘violento’, si tratta di aspetti 
chiave del suo lavoro. Sebbene molti 
operatori abbiano sperato di cambiare 
il sistema, aiutare i genitori a tratta-
re con le istituzioni è un compito che 
richiede sforzi di bilanciamento più 
pragmatici. Basandosi sulle proprie 
esperienze di genitori migranti, Fati-
ma e Ori riconoscono il senso d’ingiu-
stizia dei genitori. Durante le riunioni 
dei gruppi di discussione, possono dire 
che è vero che la polizia spesso è raz-
zista, alcuni insegnanti sono ‘stronzi’ 
e la scuola è un’istituzione che deve 
cambiare. Eppure, vogliono anche aiu-
tare i genitori a riprendere il controllo 
e a lottare per impedire che i loro figli 
abbandonino la scuola o siano coinvolti 
in reati. Consigliano quindi ai genitori 
di contattare di propria iniziativa la 
scuola e di non legittimare un atteg-
giamento negativo dei figli conside-
rando essi stessi la scuola un ‘nemico’. 
Consigliando i genitori sulla necessità 
di non arrendersi né rivoltarsi contro il 
sistema da soli, Ori sottolinea: ‘È così 
che un’associazione come il Centro può 
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aiutare: si può condividere e lavorare 
insieme, creando solidarietà nel quar-
tiere’.

La politica di sostegno ai genitori 
in Francia ha un aspetto fortemente 
universalista e emancipatorio, cerca 
di facilitare i genitori a supportarsi tra 
loro e li riconosce come attori capaci 
di offrire aiuto genitoriale. A Parigi 
gli operatori di supporto ai genitori 
animano questa politica con un’am-
bizione distinta: valorizzare i genitori 
della classe lavoratrice e i migranti 
con cui lavorano nelle loro interazioni 
con le istituzioni statali. Trasformare 
le esperienze dei singoli genitori in 
un’esperienza collettiva e pubblica è 
fondamentale perché, come dice Ori: 
‘Come singolo contro lo Stato, puoi solo 
perdere’. Così Ori e Fatima immagina-
no lo scopo del gruppo di discussione: 
fornire uno spazio per la riflessione e la 
condivisione delle risorse, in cui i geni-
tori possano sentire di non essere soli. 
Paradossalmente, però, nei loro ten-
tativi di aumentare la consapevolezza 
collettiva e la solidarietà nei confronti 
dell’ingiustizia e della disuguaglian-
za istituzionale, gli operatori sociali 
riaffermano l’inesorabile potere delle 
istituzioni sugli individui.

Abiti donati per bambini in uno spazio dell’asso-
ciazione, una delle tante iniziative di solidarietà 
su piccola scala che l’associazione gestisce. Come 
spiega il testo sulla finestra, le persone posso-
no ‘prendere’ i vestiti gratuitamente, ‘donare’ i 
vestiti che non usano più o ‘scambiarli’.

حملة تربع بمالبس األطفال يف فضاء مركز اجتماعي، وهي 
واحدة من مبادرات التضامن التي يديرها املركز. يشرح النص 

املعلق عىل النافذة، يمكن لألشخاص »الحصول« عىل املالبس 
مجاًنا، و »التربع« باملالبس التي توقفوا عن استخدامها أو 

»استبدالها« بأخرى.
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L'ufficio di un operatore sociale per la famiglia 
in un’associazione. Le pareti sono adornate 
da fogli amministrativi, poster e volantini di 
attività culturali, foto delle uscite dell’associ-
azione, disegni e progetti creativi realizzati dai 
bambini nelle lezioni di supporto allo svolgi-
mento dei compiti. Questi dettagli trasmettono 
un'atmosfera familiare e personalizzata che 
testimonia le relazioni affettive tra operatori e 
le famiglie con cui lavorano.

مكتب أحد العاملني باملركز االجتماعي. تزدان جدران املركز 
بمنشورات إدارية وملصقات تعلن عن األنشطة الثقافية وصور 

الرحالت العائلية، والرسومات واملشاريع اإلبداعية التي يقوم بها 
األطفال يف حصص دروس الدعم الرتبوي. وهذا يدل عىل الرتابط 
الشخيص الذي يجمع بني املختصني والعائالت باملركز االجتماعي.
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Una scatola per i suggerimenti in uno spazio 
dell’associazione che ospita un centro diurno. 
Il testo recita: ‘Le tue idee, i tuoi desideri, i tuoi 
bisogni’. Esaminare i bisogni delle famiglie e 
trasformare le famiglie in partecipanti attivi 
nello sviluppo di attività e progetti - organiz-
zando ‘con’ non ‘per’ i residenti - sono valori 
importanti nel lavoro degli operatori sociali.

صندوق االقرتاحات يف فضاء مركز اجتماعي يضم مرفق 
رعاية األطفال خالل النهار.  يقول النص: »أفكارك، رغباتك، 

احتياجاتك«. إن توضيح حاجات العائالت وتحويل العائالت إىل 
مشاركني فعالني يف تطوير األنشطة واملشاريع، أي بمعنى آخر 
التنظيم »مع« وليس »من أجل« املقيمني يف الحي؛ يمثل قيمة 

من القيم املهمة يف عمل املنظمني املجتمعيني.
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مرتني يف األسبوع، تصل املتطوعات وجميعهن 
نساء، إىل جمعية تقدم دروًسا مجانية يف اللغات 

إىل األمهات املهاجرات يف املدرسة االبتدائية يف الحي. 
يف البهو، َيُقمن بإعداد طاولة صغرية وورقة لتسجيل 

الحضور. تبدأ الطالبات يف التدفق إىل القاعة. 
الطالبات نساء بالغات، وأغلبيتهن من أصل مغربي 

أو مصري، ُيِقمن يف مجمع اإلسكان االجتماعي 
يف وسط هذا الحي الذي يقع يف الهامش الشمايل 
الغربي للمدينة. تصل النساء وهن َيجّرن عربات 

أطفالهن ويحملن زجاجات الحليب. يف هذه األثناء، 
تتوجه املتطوعات األخريات إىل الطابق العلوي، 

إىل جناح فارغ يف املدرسة إلعداد الدروس التي تم 
تحضريها من قبل بتأطري من املُدرسني، أو يقمن 

بتحويل األقسام الدراسية الرتيبة إىل غرف للعب أو 
غرف للحضانة من أجل االعتناء باألطفال عىل حني 

ما تنتهي األمهات من دروسهن. 
يف صباح هذا اليوم الرمادي من شهر نوفمرب، 

تدخل ماريسا، إحدى املتطوعات الرئيسيات إىل غرفة 
الحضانة، حيث تلعب أربع متطوعات مع األطفال. 
تعلن عن حمل جديد بني »سيداتنا«، سيكون هذا 
الطفل الرابع للطالبة. تقول فرانشيسكا، مؤسسة 
الجمعية وإحدى املتطوعات يف غرفة األطفال، أنه 

عندما ُوِلد طفلها الرابع، فكرت: »هنا ينتهي كل 
يشء، لن أعمل مجدًدا!«، ولكنها سرعان ما عقبت: 
»ولكني أستطيع أن أفعل هذا«، مشرية إىل تأسيس 

الجمعية وعملها هناك. 
ترعرعت فرانشيسكا يف جهة من الحي تنتمي إىل 
الطبقة الوسطى وعاشت هناك طوال حياتها، وهي 

حاصلة عىل شهادة جامعية يف األدب الكالسييك 
كانت تعتزم استخدامها للتدريس باملدرسة الثانوية. 

ا، مثل العديد من النساء يف  عندما أصبحت أمًّ
إيطاليا، وجدت صعوبة يف الجمع بني العمل 

ومتطلبات الحياة األسرية. مع تغرُيّ حيِّها بسبب 
الهجرة، قررت أن تستثمر طاقتها يف ما كانت تعتربه 

مشكلة متنامية: االنعزالية التامة بني اإليطاليني 
واملهاجرين املقيمني يف نفس الحي، ومعظمهم من 

أصل مغربي أو مصري: »لقد شعرت باالشمئزاز 
من فكرة أن أطفايل سيكربون يف حي مثل هذا: 

هنا األوروبيون، هناك العرب«. عبأت فرانشيسكا 
صديقاتها ومعارفها، عىل أساس تطوعي، لتأسيس 

وإدارة الجمعية. عندما تحدثت عن تأثري عمل 
الجمعية داخل الحي، وصفت ما اعتربته أحد 

أكرب نجاحات الجمعية: دينا، املنحدرة من مصر، 
وواحدة من املشاركات األوائل يف مدرسة األمهات 
املهاجرات. تجزم فرانشيسكا أن الجمعية ساعدت 

يف »إخراج دينا من حالة خجل مخيفة، مسكينة، 
كانت أُمية تقريًبا، ال يمكنني أن أجزم أنها تتكلم 

اإليطالية بطالقة، لكنها تمكنت من أن تصبح مندوبة 
مع أولياء أمور املدرسة، إىل جانب أمهات إيطاليات 

أخريات«.
ال يقتصر إخراج النساء من املجال الخاص 
-املنزل- إىل املجال العام األكرث حيوية ومنحهن 

الفرصة لتكن أكرث نشاًطا عىل األمهات املهاجرات 
اللوايت أتني لتعلم اللغة اإليطالية فقط، تصف 

فرانشيسكا التحوالت التي مّرَت بها عدد من 
املتطوعات اإليطاليات، وهي من ضمنهن. بعد أن 
اشتغلت ملدة ثمان سنوات يف الجمعية، وبما أن 

أوالدها قد كربوا اآلن، بدأت فرانشيسكا يف العمل 
يف جمعية تعاونية غري ربحية. السنوات التي 

قضتها تعمل من دون مرَتّب ساعدتها عىل اكتساب 
نتها من »تطوير نفسها مهنيًّا«.  مهارات جديدة، ومكَّ

املتطوعات األخريات كذلك مررن بنفس التجربة، 
حيث انتقلن من دورهن يف االعتناء باألوالد، أو 

األزواج أو املسنني يف املنزل، إىل دور أكرث نشاًطا يف 
الجمعية، كما تشري فرانشيسكا. من خالل هذه 
النقلة، تقول فرانشيسكا، إنهن اكتسنب »الكثري 

من احرتام الذات«، ويف نهاية املطاف مررن بنفس 
»التحول الذي مرت به دينا«.

ترى املتطوعات يف املدرسة أنهن يقدمن باملجان 
خدمات اجتماعية تفشل الدولة يف توفريها. االعتناء 

بأطفال األمهات املهاجرات كان بالنسبة إليهن 
مستوحى من تجاربهن املنزلية وفرصة المتداد هذه 

التجارب. زيادة عىل هذا، فإن العمل التطوعي يمثل 
بالنسبة لهن مسلًكا لالحرتافية واكتساب خربة 

مهنية، خاصة بالنسبة ملدريس اللغة. كما أن التطوع 
يساعدهن عىل اكتساب خربة قيادية، حتى وإن 

لم يكن هذا األمر ال ُيِدرُّ أي دخل عىل املتطوعات. 
باإلضافة إىل هذا، يعطي العمل التطوعي لهؤالء 

النساء اسرتاحة من املسؤوليات املنزلية. يف هذا 
السياق، تنتمي كل من املشاركات واملتطوعات إىل 
املسار الجديد الذي يتماىش مع النماذج الجديدة 

للرعاية االجتماعية واملواطنة يف إيطاليا، وينتج 
عن هذا خروج هؤالء النساء من املجال الخاص، 

وولوجهن إىل املجال العام. »مدرسة األمهات« 
ُتسِلّط الضوء عىل دينامية خاصة يف نموذج الرعاية 

االجتماعية اإليطايل الجديد. من خالل دعم األمهات 
املهاجرات لتحقيق االستقالل الذايت يف بلد جديد، 

تستفيد املتطوعات اإليطاليات من نفس برامج 
الرعاية االجتماعية التي شاركن يف إنشائها. 
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Due volte alla settimana, le volontarie 
di un’associazione che offre corsi d’i-
taliano gratuiti a donne straniere ar-
rivano di prima mattina in una scuola 
elementare di un quartiere periferico 
a Milano. Allestiscono una scriva-
nia nell’androne della scuola, dove si 
preparano a segnare le presenze delle 
alunne, che piano piano incominciano 
ad arrivare. Le alunne sono adulte, la 
maggior parte di origine marocchina 
ed egiziana, residenti in un grande 
complesso di case popolari della zona. 
Arrivano e trasportano i passeggini 
fin sopra la scalinata, all’entrata della 
scuola, alcune con un biberon, altre 
tenendo i bambini per mano. Alcune 
volontarie si sono già recate al piano 
di sopra in un’ala inutilizzata del-
la scuola, per organizzare le lezioni 
preparate in anticipo con i loro co-in-
segnanti o per trasformare le aule 
scolastiche in stanze da gioco in cui 
si occuperanno dei bambini piccoli 
durante le lezioni delle mamme.

È una mattina grigia di novembre e 
Marisa, una delle volontarie storiche, 
entra nello spazio-bimbi per annun-
ciare che una delle alunne è incinta 
del quarto figlio. Francesca, la fonda-
trice dell’associazione, risponde che 
quando lei ha avuto il quarto figlio ha 
pensato, ‘è finita, non riuscirò più a la-
vorare, ma posso fare questo’, riferen-
dosi al lavoro dell’associazione. 

Francesca ha vissuto tutta la vita 
nel quartiere. Ha preso una laurea in 
Letteratura classica, che avrebbe vo-
luto usare per insegnare nelle scuole 
superiori. Una volta che ha avuto i 
figli, però, come molte altre donne in 
Italia, ha trovato difficile conciliare il 
lavoro con le responsabilità familiari. 
Allo stesso tempo, poi, il quartiere 
stava cambiando intorno a lei a causa 

dell’influsso di residenti immigrati e 
Francesca ha deciso di focalizzare le 
sue energie su un problema che viveva 
come cruciale: la netta separazione fra 
residenti italiani e stranieri, molti dei 
quali di origine egiziana e magrebina. 
‘Ero disgustata dall’idea che i miei fi-
gli dovessero crescere in un quartiere 
dove da una parte c’erano gli europei 
e dall’altra gli arabi’. Francesca ha 
quindi coinvolto amiche e conoscenti, 
tutte su base volontaria, per fondare e 
gestire una nuova associazione. Riflet-
tendo sull‘impatto di questa associa-
zione, racconta uno dei suoi successi 
più significativi: Dina, originaria 
dell’Egitto, era una delle prime alunne 
della scuola per mamme immigrate 
e l’associazione l’ha aiutata ‘a uscire 
da una timidezza mostruosa, povera 
ciccia. Era quasi analfabeta e adesso, 
anche se non parla perfettamente l’i-
taliano, fa la rappresentante di classe, 
insieme a una mamma italiana’. 

L’effetto di attivazione dalla sfera 
del privato a un ruolo nella comunità 
non si è limitato alle madri immigrate 
che sono venute a studiare italiano. 
Francesca descrive le trasformazioni 
che una parte delle volontarie italia-
ne, lei inclusa, hanno vissuto. Dopo 
anni nel ruolo di presidente dell’as-
sociazione, e con i figli cresciuti e 
comunque già a scuola, Francesca ha 
ricominciato a lavorare in una coo-
perativa sociale. Durante gli anni di 
gestione dell’associazione ha acqui-
sito nuove competenze che le hanno 
consentito di ‘crescere molto a livello 
professionale’. Altre volontarie, nota 
Francesca, hanno seguito una tra-
iettoria simile partendo da compiti 
domestici di cura per figli, mariti 
o genitori anziani, raggiungendo 
progressivamente ruoli sempre più 
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attivi nell’associazione, grazie ai quali 
hanno riacquistato ‘molta autostima’, 
vivendo, in conclusione, ‘la stessa 
trasformazione di Dina.’

Le volontarie alla ‘scuola per mam-
me’ sentono di offrire gratuitamente 
un servizio sociale trascurato dallo 
Stato. Nel prendersi cura dei bambini 
delle mamme immigrate, attingono 
alla loro esperienza domestica, usan-
dola per un ambito pubblico. Fare 
volontariato, quindi, può anche essere 
un percorso ‘professionalizzante’, 
soprattutto per le insegnanti d’italia-
no, dal quale è possibile apprendere 
importanti capacità di leadership. 
Purtroppo, poi, in Italia il volontaria-
to raramente sfocia in opportunità di 
lavoro. Il volontariato alla ‘scuola per 
mamme’ offre anche una tregua dalle 
responsabilità domestiche. In questo 
senso, le volontarie e le alunne con-
dividono una traiettoria che conduce 
dalla sfera privata a quella pubblica 
e che trova risonanza con modelli 
emergenti di welfare e cittadinanza in 
Italia. La ‘scuola per mamme’ illumi-
na una dinamica particolare di questo 
nuovo paesaggio del welfare italiano. 
Nel sostenere le madri migranti a 
raggiungere l’autonomia in un paese 
nuovo, queste volontarie traggono 
dunque vantaggi e benefici dal welfare 
che esse stesse generano.

Le volontarie della scuola di italiano per mamme 
impegnate in una lezione.

تقوم املدرسات اإليطاليات املتطوعات بفحص عمل الطالبات خالل 
الدرس.
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ترتك األمهات الطالبات املسجالت يف الدروس اإليطالية 
أطفالهن يف رعاية املتطوعات قبل التوجه إىل الدروس.
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Alunne della scuola d’italiano per mamme  
lasciano i figli con le educatrici volontarie  
prima dell’inizio delle lezioni.
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ت الرعاية االجتماعية
ت لقاءا

ضال
3. مع

مقدمة

نادًرا ما كانت املقابالت بني املهنيني وأولياء األمور تتم بشكل واضح، 
مؤكد وصريح. بداًل عن ذلك، كانت هذه اللقاءات يف الغالب بالنسبة 

لكل من اآلباء واملهنيني الذين عملنا معهم، موضوع مفاوضات معقدة 
ومجهود شخيص كبري من الطرفني. املعضالت التي تنتج عن املقابالت بني 
املهنيني وأولياء األمور تشكل جزًءا من الخطاب الدائر حول دولة الرعاية 

االجتماعية يف أوروبا اليوم. بالنسبة لآلباء واألمهات، كانت اللقاءات 
التي تجمعهم مع املدرسني، أو املختصني يف دعم الشباب، والعاملني 

االجتماعيني تدور حول السعي وراء الحصول عىل الخدمات االجتماعية 
والرغبة يف ضمان مستقبل جيد ألبنائهم. ما هي أشكال الدعم والخدمات 

والحقوق التي توقعها اآلباء واألمهات من الدولة؟ كيف كانوا يعملون 
للوصول إىل هذه الخدمات وإقناع املهنيني بأفكارهم فيم يخص االختيارات 
األفضل ألطفالهم؟ يف كثري من األحيان، كان عىل اآلباء واألمهات التفاعل 

مع املعلمني أو األخصائيني االجتماعيني أو مسؤويل الهجرة الذين كانوا 
يف موقع يخوِّل لهم منح أو حجب االمتيازات أو املوارد. املهنيون الذين 

كانوا املحور الرئييس يف هذا البحث لم يستفيدوا من نفس التموقع، ولم 
يكونوا يف مركز سلطة يسمح لهم بتسهيل الخدمات لآلباء واألمهات. يف 
ا بمبدأ املساواة، حيث  ميادين البحث الثالث، كان املهنيون ملتزمون جدًّ

كانوا يحاولون العمل جنًبا إىل جنب مع اآلباء واألمهات، عوض فرض 
معايري محددة عليهم. مجهودات املهنيني كانت -أيًضا- مرتبطة بمنطق 

.3معني للرعاية االجتماعية، يرتبط بالتحفيز التفعييل لآلباء واألمهات، 
 D
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Gli incontri tra operatori del sociale e genitori sono stati 
raramente il terreno di certezze chiare. Al contrario, 
sono stati spesso oggetto di negoziati complessi e di un 
notevole lavoro emotivo, sia per i genitori sia per gli 
attori istituzionali e i volontari con cui abbiamo lavora-
to. I dilemmi generati durante gli incontri tra genitori 
e operatori sociali parlano dello stato del welfare di oggi 
in Europa. Per i genitori gli incontri con insegnanti, 
educatori e assistenti sociali ruotano attorno alla ricer-
ca del welfare e al loro desiderio di garantire un futuro 
vivibile ai propri figli. Quale sostegno, servizi e diritti 
si aspettano i genitori dallo Stato? Come hanno lavora-
to per accedere ai servizi e persuadere gli esperti delle 
loro idee su cosa è meglio per i figli? Spesso i genitori 
dovevano interagire con insegnanti, assistenti sociali o 
funzionari dell’immigrazione, che possono distribuire o 
trattenere benefici o altre risorse.

Gli operatori sociali che lavorano con i genitori 
al centro di questa ricerca per lo più non sono in que-
ste posizioni di potere. Nei tre siti della ricerca, questi 

Introduzione
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3. مع
ومناهج قائمة عىل تكريس القوة الذاتية لآلباء واألمهات، وأهداف متعلقة 

بالتحرر املبني عىل املشاركة يف املجتمع، وتدعيم تماسك وتالحم املجتمع. 
كانت إحدى املعضالت األساسية لهؤالء املهنيني يف دعم اآلباء واألمهات 

هي كيفية إقناع اآلباء واألمهات باملشاركة يف مشاريعهم وكيفية توجيههم 
للمشاركة يف تحقيق أهدافهم. 

عىل الرغم من هذا، ويف كل مدينة، كانت هناك مخاوف وتساؤالت 
محددة حول هذه املعضالت العامة. يف ميالنو، كان اآلباء واألمهات 

يتعاملون مع دولة اجتماعية المركزية ومَجزَّأة، قامت بدورها بتفويض 
العديد من الخدمات االجتماعية للمؤسسات غري الحكومية. ما بني الحيز 
الضيق للخدمات واالمتيازات االجتماعية والحاجة امللحة لآلباء واألمهات 
ها بسياسات جديدة، استهدفت  لهذه الخدمات، كان عمل املهنيني  ُموجَّ

تكريس عالقات التضامن بني املواطنني كبديل مستدام اقتصاديًّا لدور دولة 
الخدمات االجتماعية. استهدف عمُل املهنيني مع األسر املهمشة اقتصاديًّا 

واجتماعيًّا نهجا ينبني عىل نسج ممارسات عالئقية يف توفري الخدمات 
االجتماعية تهدف يف الوقت نفسه إىل تقوية اآلباء واألمهات، الذين يجب 

عليهم تلبية طلبات عاجلة وُمِلّحة ألسرهم يف إطار مجال عام يفتقر 
للموارد العمومية. 

يف باريس، كان التواصل بني أولياء األمور املهمشني واملؤسسة 
املدرسية محل اهتمام ومجهودات واستثمار مكثف. كان هذا األمر 

واقًعا ُمعاشا بالنسبة لآلباء واألمهات (املهاجرين)، الذين يواجهون بيئة 
بريوقراطية معقدة يف سعيهم إىل ضمان تعليم جيد من أجل أطفالهم. 

كان هذا األمر أيًضا محل االهتمام الرئييس للجهات الفاعلة يف مجال 
تحديد السياسة العامة، الذي ارتأوا أن عملية تعزيَز الروابط واالتصال بني 

األسر واملؤسسة املدرسية، وكذلك تكريس دور اآلباء واألمهات كشركاء 
قيِّمني يف تحديد مسارات تعليم أطفالهم، ترتبط باألساس بمحاربة الفقر 

وانعدام املساواة. بينما حاول أخصائيو دعم األبوة واألمومة يف املراكز 
االجتماعية والجمعيات معالجة هذه املشاكل من خالل تنظيم مجموعات 

الدعم، واجه هؤالء األخصائيون يف نفس الوقت تحديات تتعلق بكيفية 
استقطاب آباء وأمهات يواجهون العديد من الصعوبات يف حياتهم. 

يف هولندا، كانت فكرة دولة الرعاية االجتماعية مرتبطة بتحقيق 
طموح شمل جميع األطراف يف االستفادة من الخدمات، سواء عىل 

مستوى نوعية الخدمات التي تقدمها أو عىل مستوى مدى استقطابها 
للمجموعات التي بإمكانها االستفادة من هذه الخدمات. هذا األمر 
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professionisti sono fedeli a un’ideologia egalitaria e 
cercano di lavorare insieme ai genitori invece d’impor-
re loro delle norme. Il loro lavoro è stato anche condi-
zionato dalle nuove logiche di welfare dell’attivazione, 
da approcci che investono sul valorizzare le risorse dei 
genitori e dagli obiettivi emancipatori di partecipazio-
ne e coesione della comunità. Uno dei dilemmi centrali 
per questi operatori sociali è stato come convincere i 
genitori a partecipare ai loro progetti e come guidarli a 
condividere i loro obiettivi.

In ogni città queste incertezze sono state contras-
segnate da preoccupazioni e domande specifiche. A 
Milano, i genitori migranti hanno negoziato un welfa-
re decentrato e frammentato che ha delegato molti dei 
propri servizi a organizzazioni non governative. In un 
contesto di risorse limitate e di esigenze crescenti, il la-
voro degli educatori è stato guidato da nuove razionalità 
politiche che identificano i rapporti solidali tra i cittadi-
ni come un’alternativa economicamente sostenibile al 
welfare. Il lavoro di questi operatori sociali con famiglie 
economicamente e socialmente emarginate ha propo-
sto pratiche di welfare relazionale mirate all’empower-
ment e alla responsabilizzazione dei genitori.

A Parigi, le comunicazioni tra i genitori di famiglie 
svantaggiate e la scuola è oggetto di preoccupazione 
continua, di lavoro intenso e d’investimenti. Ciò è vero 
soprattutto per i genitori migranti che affrontano un 
sistema complesso e burocratico, andando alla ricerca 
di un’istruzione adeguata per i loro figli. È una preoccu-
pazione centrale anche per gli attori politici, che hanno 
visto avvicinarsi le famiglie alle scuole e aiutare i geni-
tori a diventare interlocutori più attivi nell’istruzione 
dei figli come punti cruciali della battaglia contro la po-
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وضع الدولة الهولندية يف موقع إغراء وقلق يف نفس الوقت بالنسبة 
لآلباء واألمهات املهاجرين. يف حني كان محرتفو دعم اآلباء واألمهات 
يف أمسرتدام متحمسني بشدة ملساعدة أولئك األكرث تهميًشا والعمل 

لتحقيق احتياجاتهم، فإنهم يف نفس الوقت لم يستبعدوا احتمال التدخل 
بالسلطة عندما يتعلق األمر بسالمة ومصلحة األطفال. عىل الجانب 

اآلخر، كان اآلباء واألمهات يسألون أنفسهم باستمرار عما إذا كان املهنيون 
فعاًل يبتغون مصلحة أطفالهم، وعن إن كانت الحلول التي يقدمونها 

لهم األنسب بالنسبة ألطفالهم. كما كانوا دائًما منشغلني بتحقيق الوعود 
التي يعدها بهم املهنيون. وعالوة عىل هذا، فإن تجارب اآلباء واألمهات مع 

مختلف املؤسسات كانت دائًما تجعلهم يتساءلون عما إذا كانوا ُيعاملون 
معاملة عادلة، أم أن املعاملة التي يتلقونها كانت تتضمن أساليب عنصرية 

غري واضحة. يف هذا السياق، اتسمت اللقاءات التي تدور حول تربية 
األطفال بانعدام الشفافية، حيث أن كالًّ من أولياء األمور واملهنيني حاولوا 

التأثري عىل نوايا وأفعال بعضهم البعض.
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vertà e la disuguaglianza. Gli operatori che assistono i 
genitori nei progetti e nelle associazioni delle comunità 
cercano di affrontare questi problemi attraverso i grup-
pi di supporto e spesso si chiedono come coinvolgere i 
genitori, con vite caratterizzate da costanti costrizioni, 
in azioni per la collettività. 

Il welfare nei Paesi Bassi ha l’ambizione di essere 
efficiente e completo sia in termini di servizi sia nell’a-
zione di monitoraggio. Questo lo ha reso oggetto del 
desiderio e al tempo stesso di grande ansia da parte dei 
genitori migranti. Gli operatori sociali di Amsterdam 
sono profondamente motivati ad aiutare i più emargi-
nati e bisognosi e vogliono sostenere i genitori, ma si 
trovano anche ad avere una responsabilità potenzial-
mente intrusiva in merito alla tutela dei bambini. I 
genitori, a loro volta, si chiedono se gli esperti abbiano 
davvero a cuore gli interessi dei loro figli, se le soluzioni 
che offrono sono davvero le migliori e se sono all’altezza 
delle loro promesse. Inoltre, alla luce delle esperienze 
con varie istituzioni, i genitori si chiedono se sono trat-
tati in modo equo oppure sottilmente razzista. In que-
sto contesto, gli incontri tra genitori e operatori sociali 
sono caratterizzati da opacità, poiché sia i genitori sia 
gli operatori cercano di valutare e influenzare le inten-
zioni e le azioni reciproche.

Nelle due pagine seguenti   Una volontaria presso un’associazione psicologica nel Nord-Est di Parigi 
sperimenta modi alternativi per insegnare i vocaboli a un ragazzo e suo padre in un gruppo di lavo-
ro per il supporto ai genitori. A volte, famiglie e volontari giocano insieme ai giochi cooperativi. 
L’obiettivo è quello di aiutare i genitori, specialmente quelli che hanno poca familiarità o solo 
esperienze negative con il sistema scolastico francese, a sostenersi a vicenda e a promuovere la 
cooperazione tra genitori e figli quando la scuola diventa fonte di conflitto o di ansia.

يف الصفحتني التاليتني   يمارس متطوع يف جمعية للطب النفيس يف شمال شرق باريس أساليب بديلة لتعلم مفردات اللغة مع طفل 
ووالده خالل نشاط جماعي للفروض املنزلية لآلباء واألبناء. تلعب العائالت واملتطوعون ألعاًبا تعاونية مًعا. وتكمن األهداف يف مساعدة 
الوالدين، ال سيما أولئك الذين لديهم تجارب سلبية أو متواضعة مع النظام املدريس الفرنيس، ودعم بعضهم البعض وتعزيز التعاون 

بني الوالدين واألطفال عندما تصبح املدرسة مصدرا للصراع أو القلق.
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عملت أمل، وهي امرأة متزوجة وأم لثالثة أطفال يف 
الثالثينات من عمرها، لعدة أشهر من أجل تأجيل 

إخالء عائلتها الوشيك من شقتهم يف ميالنو. قامت 
بزيارات متكررة إىل مكتب املحكمة واألخصائيني 

االجتماعيني ومركز اإلخالء، يف كل مرة يأيت فيها 
املأمور إىل الشقة، كانت هي التي تتفاوض معه. 
يف الصباح الذي كان من املُفرتض أن يِتّم فيه 

اإلخالء، كانت أمل تنتظر املأمور يف بيتها. وهي تسمح 
للمأمور بالدخول إىل شقتها الصغرية واملتهالكة، 

يطلب منها هذا األخري أن تؤكد اسمها وتسمية 
أطراف عائلتها. يشرع املأمور بعدها يف سؤالها: »هل 

أنت مستعدة إلخالء الشقة؟«. تجيب أمل بحدة، 
وهي ترتدي ما يبدو أنها مالبس البيت: »ال، نحن غري 

مستعدين«، زيها املنزيل وحده يتضمن الجواب عىل 
سؤال املأمور؛ يستطرد املأمور يف الحديث بقليل من 
. هل تبحثني عن  االقتناع: »لكن عليك أن تجدي حالًّ
شقة؟«. »نعم، نحن نبحث عن شقة، ولكن ال أحد 
يريد ِكراء منزله ألسرة معها أطفال«. يجيب املأمور 

بحزم أكرث: »إذا لم يتم إخالؤك، فإنك لن تستطيعي 
االستفادة من السكن االجتماعي. عىل كل حال، 

اليوم ال أستطيع فعل أي يشء؛ ألن الشرطة غري 
متوفرة، ولكن هذا اإلنذار يمنحك -بإمكاننا القول- 

شهرين إلخالء املنزل«. يغادر املأمور املنزل، وتبدو 
عالمات االرتياح عىل وجه أمل التي تشرع يف التحدث 

ببهجة أكرث. يطل زوجها من الغرفة األخرى ويعلِّق 
بسخرية: »هل هذا كل ما يف األمر؟ اضطررت إىل أخذ 

إجازة اليوم من أجل هذا فقط؟«. تأجيل عمليات 
اإلخالء ممارسة شائعة يف النظام اإليطايل. بالنسبة 

ألمل، يمثل هذا التأجيل سمة من سمات النظام 
يف إيطاليا، خاصة عندما يتعلق األمر باملفاوضات 

التي تجري حول خدمات الرعاية االجتماعية. هذه 
املفاوضات تتطلب مهارات عالية يف التفاعل املباشر 

مع ممثيل املؤسسات العامة. 
يف األشهر التي سبقت إخالء عائلتها، كانت 
أمل مقتنعة بأن العاملني االجتماعيني يف مركز 

اإلخالء يف ميالنو سيجدون حالًّ لها. وعىل الرغم 
من أنهم أوضحوا أكرث من مرة أنهم غري قادرين 

عىل مساعدتها، اعتربت أمل هذا الرفض كجزء من 
اسرتاتيجية تهدف إىل الحد من الطلبات الكثرية 

لألسر التي تريد االستفادة من هذه الخدمات. يف 
نهاية املطاف، عندما تم إخالء أمل وأسرتها من 

املنزل، تم وضع أمل وأطفالها يف حي سكني بعيد 
ا عن ميالنو. كانت أمل مصدومة ومتضايقة  جدًّ

من األمر ألن النظام لم يستطع إيجاد حل أنسب 
لوضعيتهم السكنية. تتساءل: »كيف يمكنهم أن 

يرتكوين وأوالدي يف الشارع؟«.
عىل الرغم من قلة املوارد االجتماعية، إال أن 

العديد من األمهات املهاجرات تتوقعن الكثري عىل 
مستوى الخدمات التي يجب عىل الدولة توفريها؛ 

وتضع الكثري من املسؤوليات عىل عاتق الدولة فيما 
يخص واجباتها نحو املواطنني. بعض هذه التوقعات 

مبنية عىل التناقضات التي توجد يف النظام نفسه. 
عىل سبيل املثال، تتساءل أمل: »ملاذا أطباء األسرة 

متوفرون بشكل يومي ومجاًنا، لكن يتعني عيّل 
االنتظار ألشهر طويلة إلجراء الفحوصات الطبية؟«.  

تجد أمل نفسها حائرة حول النظام الصحي الذي 
يقوم بتغطية كل يشء، باستثناء األسنان، أو حول 

قضية سياسات اإلسكان التي تحمي القاصرين 
واألمهات، ولكنها تقيص اآلباء. يف األخري، كانت 
أمل مقتنعة أن العائالت التي تم إخالؤها يمكن 
لها الحصول عىل السكن االجتماعي بعد بضعة 

أشهر فقط ألنها سمعت بعائلة مصرية حصل لها 
نفس األمر. ومع ذلك، وبالرغم من أن اإلخالء يمنح 
املقدمني عىل السكن االجتماعي بعض األولوية، فإن 

ا بحيث أنه يف الحقيقة،  قوائم االنتظار طويلة جدًّ
عدد قليل فقط من األسر قادر عىل الحصول عىل 

السكن االجتماعي. 
إىل جانب كل هذا، هناك فكرة شائعة أن أوروبا 

ا، التوقعات التي تطورها األمهات  ككل غنية جدًّ
املصريات عن الدولة االجتماعية يف السياق اإليطايل 

مرتبطة بالتناقضات التي تطبع نظام الرعاية 
االجتماعية، ومرتبطة أيًضا بالفجوة املوجودة 

بني االلتزام الذي تفتخر به إيطاليا يف تكريس قيم 
التضامن، وحقيقة واقع من أهم ميزاته أنه يعاين 

من قلة املوارد االجتماعية.

ت االجتماعية
خدما

طة بال
ت املنو

ميالنو: التوقعا
ت الرعاية االجتماعية

ت لقاءا
ضال

3. مع
Amal, una madre sposata con tre figli 
sulla trentina, ha lavorato per mesi per 
posticipare l’imminente sfratto della sua 
famiglia dal loro appartamento milanese. 
È stata più volte in un ufficio del tribu-
nale, dagli assistenti sociali e al centro 
sfratti. Ogni volta che l’ufficiale giudizia-
rio si presenta nell’appartamento, è lei a 
riceverlo.

La mattina in cui è previsto lo sgom-
bero, Amal attende l’arrivo dell’ufficiale. 
Mentre lo lascia entrare nel suo apparta-
mento piccolo e spoglio, le viene chiesto 
di confermare il suo nome e la compo-
sizione della sua famiglia. L’ufficiale 
giudiziario chiede: ‘Siete pronti a uscire?’. 
Amal, in pigiama, risponde con fermez-
za: ‘No, non siamo pronti’ e d’altra parte 
il suo abbigliamento casalingo parla 
da solo. L’ufficiale giudiziario afferma 
con scarsa convinzione: ‘Dovete trova-
re una soluzione. State cercando una 
sistemazione?’. ‘Sì, lo stiamo facendo, ma 
nessuno vuole affittare una casa a una 
famiglia con figli’. L’ufficiale insiste: ‘Se 
non si riceve l’attestato di sfratto, non si 
può ottenere una casa popolare.  In ogni 
caso, oggi non posso fare nulla, perché la 
polizia non è disponibile. Questo avviso 
ti concede circa due mesi per lasciare la 
casa’.  L’ufficiale se ne va, Amal si rilassa 
e inizia a parlare in modo più animato.  
Suo marito la raggiunge dall’altra stanza 
osservando in tono sarcastico: ‘Tutto 
qui? Ho dovuto prendermi un giorno di 
permesso per questo?’. Posticipare l’ese-
cuzione degli sfratti è una caratteristica 
comune del sistema italiano. Per Amal 
questo mostra come funzionano le cose 
in Italia, in particolare la negoziazione 
continua dei servizi, che richiede una 
gestione abile delle interazioni faccia a 
faccia con i rappresentanti istituzionali.

Nei mesi precedenti allo sgombero 
della sua famiglia, Amal era convinta che 

gli assistenti sociali del centro sfratti di 
Milano avrebbero trovato una soluzione 
per lei. Sebbene le avessero spiegato più di 
una volta che non potevano, lei interpre-
tava le loro scuse come una strategia per 
limitare le richieste eccessive da parte 
degli altri richiedenti. Quando alla fine la 
famiglia di Amal viene sfrattata, a lei e ai 
suoi figli vengono offerti alloggi tempora-
nei in una comunità lontano da Milano. 
Amal è sconvolta dall’incapacità del 
‘sistema’ di trovare una soluzione abitati-
va più adeguata. Si chiede: ‘Come possono 
lasciare me e i miei figli per strada?’.

Sebbene le risorse siano poche, diverse 
mamme migranti hanno molte aspetta-
tive su ciò che lo Stato può offrire e sulla 
sua responsabilità nei confronti dei cit-
tadini. Alcune di queste aspettative sono 
alimentate dalle incoerenze del sistema 
stesso. Ad esempio, Amal si chiede ‘perché 
i medici di famiglia sono disponibili su 
base giornaliera gratuitamente, ma devo 
aspettare mesi per analisi specialistiche?’. 
È sconcertata, poi, dall’idea di un sistema 
sanitario che copre tutto tranne le cure 
odontoiatriche e dalle politiche abitative 
che proteggono minori e madri ma non i 
padri. Infine, era convinta che le fami-
glie sfrattate potessero entrare nelle case 
popolari dopo pochi mesi dallo sfratto, 
perché aveva sentito di una famiglia egi-
ziana a cui era successo. Tuttavia, anche 
se l’esecuzione dello sfratto conferisce una 
priorità ai richiedenti alloggi pubblici, le 
liste di attesa sono così lunghe che, in pra-
tica, pochissime famiglie ne ricevono uno.

Oltre che dall’idea che l’Europa nel suo 
complesso sia ricca, le aspettative delle 
madri egiziane nei confronti del welfare 
italiano sono state influenzate, quindi, 
dalle incoerenze dei servizi sociali e dal 
sostanziale divario a favore di ideali di so-
lidarietà e una realtà di risorse di welfare 
limitate.
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ت االجتماعية
خدما

طة بال
ت املنو

ميالنو: التوقعا
ت الرعاية االجتماعية

ت لقاءا
ضال

3. مع
Per costruire delle buone relazioni di vicinato 
in un progetto di nuova edilizia sociale, Matil-
de, organizza, per la cooperativa DAR=Casa, dei 
momenti di socializzazione. La sua presenza 
aiuta il dialogo tra gli inquilini, su temi come 
i figli e l’utilizzo degli spazi comuni e, nono-
stante le differenze linguistiche, rende facile la 
conoscenza reciproca.

بهدف بناء روح الجماعة لدى العائالت القاطنة يف مبنى من 
مباين السكن االجتماعي، تقوم ماتيلد، عاملة جمعوية يف 
تعاونية »دار=كازا« بتنظيم أنشطة وتوفري فرص للتواصل 

والتعارف. يساهم حضور ماتيلد يف تسهيل الحوار حول 
االختالفات فيما يخص ممارسات تربية االطفال واستخدام 

املساحات املشرتكة. وعىل الرغم من االختالفات اللغوية، فإن هذا 
يجعل تبادل املعرفة بني املشاركني ممكنا. 
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ميالنو: 
دولة الرعاية 

االجتماعية العالئقية

ت الرعاية االجتماعية
ت لقاءا

ضال
3. مع

Milano.  
Il welfare 
relazionale

3.
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تجلس ثماين نساء حول طاولة يف غرفة ملونة 
يف حي هاميش يف شمال غرب ميالنو. يشاركن يف 

برنامج لألمهات ُيعَقد خمس مرات يف األسبوع، و 
تتم إدارته من طرف جمعية. يف هذا اإلطار، تعمل 

مجموعة من املهنيني الشباب املتخصصني يف الدعم 
الرتبوي عىل إدارة الحوار وتنظيمه، حيث تناقش 

األمهات القضايا املتعلقة بأطفالهم، يمارسن 
اليوغا، يطبخن مًعا، ويحضرن كذلك ورًشا مع 

مجموعة من الخرباء. 
 يف هذا الصباح من شهر مارس، تتشابك 

املحادثات: امرأة من بنغالديش تتأسف النعدام 
قيمة شهادة إدارة األعمال التي حصلت عليها 

يف إيطاليا، أمٌّ لطفلني من بوليفيا تستفسر بني 
األمهات الحاضرات: مؤخًرا، أصبحت عاطلة عن 
العمل، وتتحدث مع شابة إيطالية، هي األخرى 
عاطلة عن العمل عن التحديات التي يواجهنها 

كأمهات عازبات. 
يتم تمويل املشروع من قبل منظمة غري 

حكومية دولية تركز عىل تفاقم معدالت الفقر بني 
األطفال يف إيطاليا، كما تتلقى الجمعية الدعم من 

البلدية ومؤسسة خريية كبرية. يعمل املهنيون يف 
الجمعية مع األسر املهاجرة وكذلك مع األشخاص 
املنحدرين من أصول إيطالية الذين تضرروا بشدة 

من أزمة إيطاليا االقتصادية الطويلة. يشتغل 
املهنيون يف إطار نظام مؤسسايت غري قادر عىل توفري 

جميع الحاجات واملتطلبات األسرية، يف سياق قلة 
املوارد العامة، ووجود نموذج للرعاية االجتماعية 

يحث املواطنني أنفسهم عىل إيجاد حلول داخل 
بيئتهم املباشرة. يؤمن هؤالء املهنيون بأهمية الدولة 

االجتماعية، وعىل الرغم من هذا، من الناحية 
العملية، فإن قلة املوارد والفكرة املبنية عىل دفع 

املواطنني إليجاد حلول جديدة بأنفسهم، أدى إىل 
إنتاج تركيز جديد عىل األشكال »غري املادية« لخلق 

الدعم، التي ُيفرتض أنها تخلق تضامًنا أكرث، سواء 
عىل املستوى املادي أو االجتماعي، يف عصر التقشف. 
تعمل إيزابيال، وهي مهنية يف أوائل العشرينات 

من عمرها، عىل قائمة الطعام املخصصة ليوم 
االحتفال بعيد املرأة مع والدتني من بنغالديش. 

تريد النساء املساهمة يف تحضري طبق الربياين 
ولكنهن ُيصِررَن عىل تحضري الطبق يف املنزل، األمر 
الذي يشكل خيبة أمل بالنسبة إليزابيال. »عادة ما 

نطهوها هنا، مًعا«، تذكرهما إيزابيال، دون جدوى.
إن خلق نوع من التالحم االجتماعي والتضامن 

عمل شاق؛ يتطلب من املهنيني استثماًرا شخصيًّا 
ومعنويًّا كبرًيا. باالعتماد عىل اسرتاتيجيات عديدة، 

ومنها: الدفء يف العالقات، استخدام الفكاهة يف 
الحديث عن بعض املواضيع الشائكة، االستماع 

املتعاطف، وتبني سلوكا وديا يف املعاملة وتكريس 
قابلية للتفاعل؛ يهدف املهنيون إىل خلق نوع من 

الرتحيب واألريحية مع األمهات اللوايت يشاركن يف 
مشاريعهن. وبهذا فإنهم يسعون إىل إقناع األمهات 

باالنضمام إىل مجال عام، ولكن حميمي، عوض 
عزلة املنزل التي يفرتض املهنيون أن األمهات تعانني 
منها. عن طريق خلق أنشطة شبيهة باألنشطة التي 
تماَرس داخل املنزل مثل الطهي، يأمل املهنيون إىل 

إظهار توحد التجارب والتحديات األسرية وكذلك 
خلق فرص من أجل الوصول إىل حلول مشرتكة 

وبناء عالقات جديدة.
قرب نهاية الجلسة، تصل فاطمة، امرأة 

مغربية، وهي تجر عربة أطفال. تتجه نحو إيزابيال، 
ساعية للحصول عىل مساعدتها يف أخذ موعد 

مع أحد االختصاصيني لعالج مرض أذن طفلها 
املزمن، وبينما تنضم فاطمة إىل بقية املجموعة، 

يرتكز الحوار حول دورة التدريب املتخصصة يف 
الحلويات التي َتسجل فيها عدد من الحاضرات، 

بما فيهن فاطمة. هذه الدورة التدريبية ُتحتم عىل 
النساء الحضور ثالثة أيام يف األسبوع، وتحاول 

إيزابيال إقناع فاطمة بمواصلة حضور املجموعة يف 
األيام األخرى. »ماذا ستفعلني يف املنزل طوال هذا 

الوقت؟«، تسألها.
يعتمد املهنيون الذين يعملون يف هذا الحي 

املهمش من ميالنو عىل نهج عالئقي لعملهم 
االجتماعي، حيث يركزون عىل االستماع إىل وتقوية 
اآلباء واألمهات الذين يعملون معهم. وعىل الرغم 
من ذلك، فإن األشخاص الذين حاولوا مساعدتهم 

غالًبا ما كانوا يعانون من البطالة املزمنة ومن 
وضعية سكنية غري مستقرة، من بني تحديات 

صعبة أخرى. عن طريق املكاملات الهاتفية، وخالل 
االجتماعات مع الزمالء، ويف بعض األحيان، عن 
طريق مرافقة األمهات بأنفسهم، يسعى املهنيون 
أيًضا إىل حث املسؤولني الحكوميني املعنيني مثل 
العاملني االجتماعيني، املدرسني أو املسؤولني يف 

املدرسة، وموفري الرعاية الصحية، عىل مساعدة 
اآلباء واألمهات الذين يعملون معهم. تحت ضغط 

هائل ودعم مادي قليل، نجد أن البنية املحلية 
تعمل ضد املجهودات التي يبذلها املهنيون من 

أجل تمكني اآلباء واألمهات يف وضعية حرجة من 
الحصول عىل الخدمات االجتماعية. يسعى املهنيون 

مثل إيزابيال إىل تحقيق توازن دقيق بني تفعيل 
أشكال التدخالت »غري املادية« التي يتم التأكيد 

ميالنو: دولة الرعاية االجتماعية العالئقية
ت الرعاية االجتماعية

ت لقاءا
ضال

3. مع
In un quartiere disagiato della perife-
ria Nord-Ovest di Milano, otto donne 
sono sedute intorno a un lungo tavolo 
in uno spazio accogliente e vivace. Le 
donne partecipano a un programma 
per mamme, gestito da un’associazione 
e aperto tutte le mattine della settima-
na. Due operatori sociali coordinano 
questo gruppo di donne, che s’incon-
trano per parlare di questioni attinenti 
all’essere genitori, ma anche per fare 
yoga, cucinare insieme o prendere 
parte a laboratori con vari esperti. 
Questa mattina, le conversazioni 
s’intrecciano: una donna originaria del 
Bangladesh si lamenta dell’inutilità 
del suo Master in gestione d’impresa, 
mentre una madre di origine boliviana 
sta visitando il gruppo perché ha perso 
il lavoro da poco e, infine, una ragazza 
italiana, anche lei disoccupata, condi-
vide le sue difficoltà di madre single. 

Il progetto è finanziato da una ONG 
internazionale che si occupa della cre-
scente povertà infantile in Italia. L’as-
sociazione riceve il sostegno anche dal 
Comune e da una grande fondazione 
filantropica. Gli operatori dell’associa-
zione lavorano con famiglie di origine 
immigrata e italiana che vivono le 
conseguenze della crisi economica. Gli 
educatori e operatori sociali si muo-
vono in un contesto di servizi sociali 
oberati, risorse pubbliche limitate e un 
nuovo paradigma di welfare di comu-
nità che sollecita i cittadini a generare 
soluzioni locali. Questi operatori cre-
dono nel servizio pubblico. In pratica, 
però, la mancanza di risorse e l’idea 
che le soluzioni si possano trovare fra i 
cittadini stessi, ha portato a una nuova 
enfasi su modelli di supporto ‘imma-
teriali’, immaginati come rinforzi alla 
solidarietà, materiale e sociale, nell’era 
dell’austerità.     

Una giovane operatrice, Isabella, la-
vora con due madri del Bangladesh alla 
preparazione del menù per un pranzo 
che si terrà all’associazione il giorno 
della Festa della donna. Le mamme 
vogliono contribuire con una porta-
ta tipica, il biryani, ma insistono per 
cucinarlo a casa loro. Isabella, delusa, 
ricorda loro: ‘Solitamente cuciniamo 
qui tutte insieme’, senza però riuscire a 
convincerle. 

Generare comunità e solidarietà 
richiede molto lavoro. È un impegno 
di tipo emotivo, che comporta un 
investimento costante da parte delle 
operatrici, cioè cercare di far sentire le 
mamme benvenute e parte integran-
te del progetto. In parte, gli operatori 
producono questo senso d’intimità e 
fiducia attraverso un atteggiamento af-
fettuoso, l’uso del senso dell’umorismo 
per gestire questioni difficili, l’ascolto 
empatico e un modo di fare informale e 
disponibile. Attraverso attività dome-
stiche, come cucinare insieme, le ope-
ratrici lavorano per creare una comu-
nità e mirano a far emergere la natura 
comune delle difficoltà familiari e, allo 
stesso tempo, nello spirito del welfare 
relazionale, l’opportunità d’identificare 
soluzioni condivise e costruire nuove 
relazioni.

Verso la fine della mattinata, Fatma, 
una donna di origine marocchina, 
arriva spingendo un passeggino e cerca 
Isabella, a cui chiede aiuto per fissare 
un appuntamento con uno specialista 
per l’otite cronica del figlio. Quando 
Fatma raggiunge il resto delle mamme, 
la conversazione passa al programma 
del corso di pasticceria a cui molte di 
loro, inclusa Fatma, si sono iscritte su 
consiglio delle operatrici. Il corso si 
terrà tre mattine a settimana e Isabella 
cerca di convincere Fatma a continuare 

M
il

an
o.

 Il
 w

el
fa

re
 r

el
az

io
n

al
e

3.
 D

ile
m

m
i e

m
er

si
 n

el
l'i

nc
on

tr
o 

co
n

 il
 w

el
fa

re



114 ١١٥

ميالنو: دولة الرعاية االجتماعية العالئقية
ت الرعاية االجتماعية

ت لقاءا
ضال

3. مع
عليها يف النماذج الجديدة للرعاية االجتماعية، 

وإلزام املؤسسات العامة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه 
املواطنني.
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a frequentare il gruppo per mamme le 
altre due mattine. ‘Cosa farai a casa il 
resto del tempo?’, dice.

Le operatrici che lavorano con i 
genitori in questo quartiere milanese 
di periferia usano un approccio rela-
zionale di lavoro sociale che mette in 
primo piano l’ascolto e l’empowerment 
dei genitori e della loro comunità. Allo 
stesso tempo, tutti i giorni interagisco-
no con utenti che si trovano in condi-
zioni precarie. In questo contesto, gli 
operatori cercano di ‘attivare’ anche 
attori pubblici e istituzioni, assistenti 
sociali, insegnanti e l’amministrazione 
della scuola a dare risposte ai genitori 
che prendono in carico. Oberati e con 
risorse limitate, i servizi sociali locali 
non sempre riescono a esaudire queste 
richieste. Operatori come Isabella cer-
cano un equilibrio delicato fra la messa 
in atto di forme di intervento ‘imma-
teriale’ favorite dal nuovo modello di 
welfare e il sollecito alle istituzioni 
pubbliche affinché adempiano alle loro 
responsabilità verso i cittadini. 

Le operatrici che lavorano per un’associazione 
impegnata in pratiche di welfare relazionale si 
rivolgono alle madri che partecipano ai loro pro-
getti usando un atteggiamento informale, 
di ascolto e stimolo. 

مهنيات ومختصات تعملن يف جمعية تتبنى االلتزام بممارسات 
الرعاية االجتماعية العالئقية يحاولن تفقد األمهات املنهمكات 

يف مشاريعهن مستخدمات منهجا مبنيا عىل االستماع من دون 
شكليات، وتشجيع األمهات عىل تبني مواقف خاصة بهن.



All’uscita della scuola, bambini di un quartiere 
periferico di Milano partecipano in un pro-
gramma gestito da due associazioni di promo-
zione sociale.   

مشاركة األطفال بعد دوامهم الدرايس يف برنامج تدريه جمعيتني 
يف حي بضاحية ميالنو.
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باريس: 
التكرار يف اللقاءات 

مع املؤسسات

ت الرعاية االجتماعية
ت لقاءا

ضال
3. مع

Parigi.  
Muoversi 
in incontri  
istituzionali  
ripetitivi
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Nelle due pagine seguenti   Un vigile urbano gestisce l'attraversamento della strada degli alunni e 
dei loro genitori vicino a ogni scuola di Parigi. Attraverso questi ufficiali, la tutela della Repubblica 
sulla sicurezza dei bambini si estende oltre i confini della scuola e nello spazio pubblico, entrando 
in competizione così con le responsabilità dei genitori.

يف الصفحتني التاليتني   تقوم ضابطة أمن بإدارة العبور اآلمن للتالميذ وأولياء أمورهم بالقرب من كل مدرسة يف باريس. ومن خالل 
هؤالء الضباط، تتجاوز وصاية الجمهورية عىل سالمة األطفال حدود املدرسة إىل الفضاء العام، وبالتايل تدخل يف منافسة مع 

مسؤوليات اآلباء واألمهات يف ضمان سالمة أطفالهم. 
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وصلت روان إىل باريس قادمة من القاهرة لالنضمام 
إىل زوجها يف عام 2004. تتذكر كيف أن وصولها إىل 

فرنسا كان له أثر تحوييل عليها: »يف فرنسا، ال أحد 
يقدم املساعدة لك، عليك القيام بكل يشء«. بدأت 

روان بأخذ دروس اللغة الفرنسية أربع مرات يف 
األسبوع عندما وصلت، عىل الرغم من أنها مازالت 

تجد صعوبة يف التحدث باللغة، إال أن مستواها 
نها من التحدث جيًدا خالل  يف اللغة الفرنسية ُيَمكِّ

اللقاءات واملقابالت التي تجمع روان مع بعض 
املؤسسات. الجدول الزمني لروان دائًما ُمَعبَّئ. تؤكد 

بكل فخر أنه، إىل جانب كونها ربة منزل، فهي من 
يهتم بكل اإلجراءات البريوقراطية يف البيت: »أنا أفضل 

من زوجي يف إدارة تلك التفاصيل واإلجراءات، عىل 
الرغم من أنه عاش هنا أكرث مني«. تعترب روان خربتها 
يف التكلف باألمور البريوقراطية أحد أهم إنجازاتها يف 

حياتها يف باريس.
 كأمٍّ لولد يف سن املراهقة، كثرًيا ما ُتستدعى روان 

من قبل املدرسة ملناقشة املشاكل أو الصعوبات التي قد 
يواجهها ابنها هناك. هذه املرة، قام ابنها هشام بتوبيخ 

أحد زمالئه يف الدراسة بسبب الغش، ويف املقابل، 
تعرض هشام لضربة يف صدره، مما جعل الوضع 

يتفاقم ألن هشام يعاين من الربو. أخذت روان زمام 
املبادرة وطلبت اجتماًعا مع نائبة املدير يف املدرسة من 

أجل مناقشة الحادث. 
يف مكتب كئيب ميلء بامللفات يف الطابق الثالث 

من املدرسة اإلعدادية، تجلس روان بثبات أمام 
نائبة املديرة، امرأة شقراء طويلة. نائبة املدير تبدو 

غري مستعدة لبذل أي مجهود إلبطاء وترية الحوار 
الدائر بينها وبني روان، عىل الرغم أنها تدرك تماًما 

أن الفرنسية ليست لغة روان األم. تتحدث نائبة 
املدير بسرعة عن الحادث: »ال أعرف أين يكتسبون 

هذه املواقف العدوانية واللغة السيئة، يصر أولياء 
األمور عىل أن هذا األمر ال تأيت من البيت، وأنا متأكدة 

أن أساتذتنا ال يستخدمون هذه األساليب يف الكالم 
واملعاملة، ولذلك فإن املدرسة وأولياء األمور مرتبكون 

للغاية حول سبب هذه السلوكيات«. روان غري مقتنعة 
بهذا الكالم وتذكر نائبة املدير بحادث سابق حصل 

قبل شهرين عندما عاد ابنها إىل املنزل ويده مكسورة 
بعد نزاع مع أحد زمالئه. تصر روان عىل موقفها، 

إنها تحاول أن تعرب عن فكرة بسيطة للغاية: »عندما 
يرسل اآلباء أطفالهم إىل املدرسة، فإنهم يتوقعون 
أن يعود أطفالهم إليهم ساملني«. تومئ نائبة املدير 

رأسها، معربة عن اتفاقها مع روان عىل هذه النقطة، 
وتؤكد لها أنها سوف تتابع املسألة وسوف تعمل عىل 

استجواب املعلمني من أجل تجنب وقوع حوادث 

مماثلة يف املستقبل.
يف الخارج، تطلب روان من ُسكينة، الباحثة التي 

كانت حاضرة خالل االجتماع، أن تشرح كلمات معينة 
استخدمتها نائبة املدير لإلشارة إىل قوانني ونظام 

املدرسة، إنها تريد أن تتأكد أنها فهمت كل يشء. لم 
يكن هذا أول لقاء لـروان مع مسؤويل املدرسة بشأن 

مشكالت مماثلة، وقد تعلمت أن مثل هذه املحادثات 
تأخذ دائًما نفس املجرى تقريًبا، ونتيجة لذلك -وحتى 

من دون اإلملام التام بالتفاصيل الدقيقة يف حوارها 
مع نائبة املدير- فإنها كانت تعرف ُمسبًقا كيف سيدور 

الحوار، وكان بإمكانها التكهن بدقة عن تفاصيل 
مناقشة الحادث.  

نمط التكرار الذي يطبع اللقاءات بني اآلباء 
ن روان -كما هو  واألمهات واملسؤولني يف املدرسة ُيمكِّ

األمر مع عدة أمهات مصريات- التكهن بدقة نسبية 
عما ُيقال. إىل حد ما، تساعد هذه القدرة التكهنية 

عىل إدارة مفاوضاتهم مع املدرسة؛ فهي تعزز ثقتهن 
بنفسهن، وتضفي عليهن إحساًسا بالشرعية أمام 

مؤسسات ال يستطعن دائًما فهَمها. يف الوقت نفسه، 
تشعر األمهات املصريات أنه لو كان مستواهن يف 

اللغة الفرنسية أحسن، فإن هذا كان سيسمح لهن 
بالتواصل مع املؤسسات بشكل أكرث كفاءة. حتى 

بالنسبة لروان، التي -باملقارنة- تجيد اللغة الفرنسية، 
فإن هذه اللقاءات ترتكها يف شك متواصل حول 

قدرتها كأم للدفاع عن ابنها. 
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3. مع

Un ufficio per gli aiuti alle famiglie a Parigi, 
noto come Cassa dei Sussidi alle Famiglie 
)Caisse d’Allocation Familiale - CAF(, uno spazio 
cruciale per i negoziati sull’accesso al welfare 
tra famiglie e istituzioni assistenziali. L'esterno 
scoraggiante dell'edificio parla dei tipi di trat-
tative e interazioni che avvengono all'interno. 
Come la facciata dell'edificio, questi incontri 
possono essere intimidatori, opachi e le opera-
zioni da fare complicate.

مكتب األسرة يف باريس، املعروف باسم بالكاف، ويمثل فضاءا 
مهما ملفاوضات الرعاية االجتماعية بني األسر ومؤسسات الرعاية 
االجتماعية. املظهر الخارجي املرعب للمبنى يمثل شكل املفاوضات 

والتفاعالت التي تحدث يف الداخل.

Nelle due pagine seguenti

يف الصفحتني التاليتني

Rawan è venuta a Parigi dal Cairo per 
raggiungere il marito nel 2004. Ricorda 
come il suo arrivo in Francia l’abbia in 
qualche modo trasformata: ‘Nessuno 
farà le tue cose per te in Francia; solo 
tu puoi farle’. Rawan, quando è arriva-
ta, ha frequentato lezioni di francese 
quattro volte a settimana grazie alle 
quali, sebbene non parli perfettamen-
te, è in grado di comunicare con disin-
voltura. Le sue giornate sono sempre 
piene. Afferma con un certo orgoglio 
che, oltre a essere una casalinga, si 
occupa lei ‘di tutta la burocrazia in 
casa. Posso farlo meglio di mio marito, 
che è stato qui molto più a lungo di me’. 
Per Rawan, l’efficienza nel prendersi 
cura della burocrazia è una delle sue 
conquiste più importanti della sua vita 
a Parigi.

Madre di un figlio adolescente, 
Rawan viene spesso chiamata dalla 
scuola per discutere di problemi o dif-
ficoltà. Questa volta suo figlio Hisham 
ha rimproverato uno dei suoi compagni 
di classe per aver copiato e, per questo, 
è stato picchiato. Ha ricevuto un colpo 
al petto, particolarmente problematico 
per lui perché soffre di asma. La donna 
ha chiesto al vicepreside di incontrarsi 
per discutere dell’accaduto.

In un tetro ufficio pieno di docu-
menti, al terzo piano della scuola, 
Rawan si siede determinata di fronte 
al vicepreside, che è alta e bionda. La 
funzionaria scolastica, consapevole 
del fatto che il francese non è la prima 
lingua di Rawan, non sembra fare al-
cuno sforzo per rallentare il ritmo della 
conversazione e parla frettolosamente 
dell’incidente: ‘Non so dove acquisisca-
no l’atteggiamento aggressivo e il lin-
guaggio scurrile, che non appartiene 
né ai genitori né, tantomeno, ai nostri 
insegnanti’.

Rawan non è convinta. Ricorda alla 
vicepreside di un incidente avvenu-
to due mesi prima, quando suo figlio 
tornò a casa con la mano rotta per un 
litigio. Insiste su un principio semplice 
e basilare: quando i genitori mandano 
i loro figli a scuola, si aspettano che 
tornino a casa integri. La vicepreside 
annuisce e promette che darà seguito 
alla questione con un richiamo agli 
insegnanti per evitare incidenti simili 
in futuro.

Fuori dalla scuola, Rawan chiede a 
Soukaina, la ricercatrice, di spiegarle 
bene le parole della vicepreside su nor-
me e regolamenti scolastici, per essere 
certa di aver capito tutto. Non era il pri-
mo incontro di Rawan con un funzio-
nario scolastico su problemi simili e ha 
imparato che queste conversazioni si 
assomigliano. Di conseguenza, anche 
senza afferrare appieno le sfumature 
del linguaggio della vicepreside, sapeva 
in anticipo in che modo la conversazio-
ne si sarebbe più o meno svolta.

La natura ripetitiva degli incontri 
con insegnanti e altri professionisti 
permette a Rawan e alle altre madri 
egiziane d’intuire in modo relativa-
mente preciso ciò che viene detto. In 
una certa misura, questa capacità le 
aiuta a gestire le interazioni con la 
scuola: aumenta la loro fiducia e le dota 
di un senso di legittimità di fronte alle 
istituzioni che spesso non compren-
dono appieno. Allo stesso tempo, le 
madri egiziane pensano che se solo il 
loro francese fosse migliore potrebbero 
comunicare con le istituzioni in modo 
più efficiente. Perfino Rawan, che è 
relativamente sciolta in francese e ha 
una buona capacità di giostrarsi in que-
sti incontri istituzionali, lascia questi 
colloqui incerta sulla sua capacità di 
difendere efficacemente il figlio.
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Parigi. 
L’arte e 
la politica 
di ascoltare 
e parlare

3.
 D

ile
m

m
i e

m
er

si
 n

el
l'i

nc
on

tr
o 

co
n

 il
 w

el
fa

re



128 ١٢٩

يف صباح يوم ربيعي، تقوم صويف بإعداد ال»اسباس 
كونفيفيال« )املكان الجماعي الودي(، املريح وامليضء 
يف املركز االجتماعي حيث تعمل، من أجل استضافة 

اجتماع لآلباء واألمهات. االجتماع هو جزء من 
مشروع الجامعة الشعبية لآلباء واألمهات، الذي 

يهدف إىل االستماع إىل صوت اآلباء واألمهات 
من الطبقة العاملة، والذي يهدف كذلك لدفع 
املؤسسات املحلية والسياسيني لالعرتاف باآلباء 

واألمهات كطرف من الحوار الدائر حول الرتبية. يف 
هذا السياق يجتمع عدد من اآلباء واألمهات، بحضور 
مهني يوفر لهم الدعم، ويقومون بإعداد بحث عميل 
حول موضوع يتم اختياره بينهم. يف املطبخ الصغري، 

تحضر صويف الشاي والقهوة وترتب الحلويات التي 
اشرتتها عىل األطباق لتناول الفطور املشرتك. يف 

األسبوع الذي سبق االجتماع، أرسلت صويف رسالة 
تذكري بالربيد اإللكرتوين إىل املشاركني املنتظمني. 

اآلخرون، الذين ال يملكون وسيلة ُمنتظمة للولوج 
إىل االنرتنت، قامت صويف بمهاتفتهم شخصيًّا. تنظر 
صويف إىل الخارج، الشارع مشمس والسماء زرقاء، 

ولكنها تخىش أال يأيت أي شخص.
يتالىش قلق صويف حينما تصل أربع أمهات، 

الواحدة تلو األخرى. ترحب صويف بهن بالعناق 
والقبالت، تصب لهن املشروبات، وبناء عىل 

املحادثات السابقة معهن، تسأل عن أحوالهن، 
وأحوال أطفالهن، وتستفسر عن األعياد واملدارس 

ووضعيتهن السكنية. تستمع إليهن باهتمام، وتهتم 
بتعاطف عندما تتحدث األمهات عن مواقفهن 

الصعبة، تحيك قصًصا مضحكة عن حياتها 
وعالقاتها، وتمنح يف الوقت نفسه الكثري من الوقت 
لألمهات للتحدث فيما بينهن، بعد نصف ساعة من 

وقت بدء االجتماع املعَلن عنه سابًقا، تبدأ صويف 
النقاش حول الصعوبات اليومية لألمهات، الذي 

كان موضوع االجتماع.
يدرك اختصاصيو دعم اآلباء واألمهات مثل 
صويف أن تخصيص وقت للمشاركة يف مجموعة 
نقاش يمثل شكاًل من األشكال األكرث شيوًعا يف 

فرنسا فيما يخص الدعم الرتبوي. وهذا ليس أمًرا 
بديهيًّا لآلباء واألمهات الذين غالًبا ما ال يتكلمون 

الفرنسية بطالقة، والذين تقُع مسؤوليات ضخمة 
عىل عاتقهم، ويعانون من تحديات عدة مع إيجاد 

فرص الشغل النادرة، واملشاكل يف املدرسة والسكن 
واإلقامة. ونتيجة لذلك، فإن »تعبئة« اآلباء واألمهات 

للمشاركة هي واحدة من أكرث الجوانب أهمية يف 
عملهم ولكنها أصعبها أيًضا. ال يتطلب األمر مجرد 
اإلشهار عن األنشطة املخصصة ألولياء األمور كلما 

سنحت الفرصة، بل يعني أيًضا البحث والعثور عىل 
الكلمات املناسبة لشرح مدى أهمية هذه األنشطة، 

ن أولياَء األمور من فهمها،  بالطريقة التي ُتمِكّ
وتقديم هذه األنشطة بشكل تجعل اآلباء واألمهات 

ُيقبلون عليها ويستمتعون بها. 
يشكل التواصل اإليجابي كذلك الشكل األكرث 

مباشرة ضمن الجهود التي يبذلها املهنيون من أجل 
ترميم التهميش االجتماعي. ويتم ذلك من خالل بناء 

عالقات دافئة وأفقية مع اآلباء واألمهات ومنحهم 
فرصة لالستماع لهم والتعاطف معهم، األمر 

الذي ُيعترب غري موجود يف إطار املؤسسات الرسمية 
وخاصة املدارس. كما يمثل هذا التواصل هدًفا يف 
حد ذاته: تهدف العديد من مبادرات دعم األبوة 
واألمومة إىل مساعدة اآلباء واألمهات من أحياء 

الطبقة العاملة عىل استعادة الثقة ُتجاه املدرسة، 
بهدف جعل هذه األخرية مؤسسة أكرث قابلية 

لإلصغاء بجدية لآلباء واألمهات.
بعد ستة أشهر، نجحت صويف يف تشكيل 

مجموعة منتظمة تتكون من حوايل عشر أمهات 
تتقابلن مرة كل أسبوعني. لم تعد صويف متوترة 

بشأن حضور املشاركني، وتؤكد أن اجتماعات املدرسة 
الشعبية لآلباء واألمهات أصبحت الجزء األكرث 

تحقيًقا للذات يف إطار وظيفتها. يف هذا اليوم، يصل 
املمولون املاليون للمشروع والشركاء املؤسساتيون 
املحتَملون إىل املركز ملقابلة املشاركات يف الربنامج. 

صويف واألمهات املشاركات ترتدين أزياء بشكل 
أنيق، ولكن عالمات التوتر بادية عليهن. عِملت 

األمهات عىل عرضهن بشكل جدي وبمجهود كبري 
مع صويف ومديرة املركز. الواحدة تلو األخرى، بدأت 

األمهات يف شرح املشروع، واصفات كيفية انخراطهن 
فيه، واملواضيع التي نتجت عنه والتي كان أبرزها، 
مشاكلهن مع مدارس أطفالهن. تصف خديجة ما 

تعنيه هذه املشاركة بالنسبة  لها: »من قبل، لم أكن 
أستطيع أن أتحدث بهذه الثقة يف مجموعة، ولكن 

اآلن بمقدوري فعل ذلك«. بعد االجتماع، وبينما 
كان الضيوف يهنئون األمهات عىل العرض الخاص 

بمشروعهن والثناء عليه، بدت البهجة عىل وجه 
الجميع؛ تشعر األمهات وصويف بالفخر. 

تعترب صويف وزمالؤها أن التواصل الفاشل أو 
املُجرِّح لآلباء واألمهات من بني أبرز املشاكل التي 

تواجه اآلباء واألمهات يف تعاملهم مع املؤسسات. 
ملواجهة هذا، فإنهم يسعون جاهدين لخلق 

لحظات من التواصل العميق، املبني عىل املساواة، 
والتأكيد مع أولياء األمور عىل التواصل اإليجابي مع 

املؤسسات. يتطلب هذا من األمر عماًل شاًقا، حيث 
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In una mattina di primavera, Sophie 
sta preparando il luminoso, accogliente 
spazio conviviale del centro per l’aggre-
gazione sociale in cui lavora per ospita-
re un incontro per genitori. L’evento fa 
parte di un progetto, l’Università Popo-
lare dei Genitori )l’Université Populaire 
des Parents - UPP(, che ha lo scopo di 
far sentire la voce dei genitori della 
classe lavoratrice affinché le istituzioni 
e i politici locali li riconoscano come 
interlocutori. Per questo un gruppo di 
genitori si riunisce, supportato da un'e-
sperta, e conduce una ricerca-azione su 
un argomento scelto dai genitori stessi. 
Nella piccola cucina, prepara tè, caffè e 
panini dolci e li dispone su piattini per 
tutti i partecipanti. Nella settimana 
che precede questa riunione, ha invia-
to un’email di sollecito ai partecipanti 
regolari e ha chiamato individualmen-
te coloro che hanno meno probabilità di 
usare internet. Guardando fuori dalla 
finestra, si preoccupa e si domanda se 
qualcuno verrà.

Con suo sollievo, una dopo l’altra, ar-
rivano quattro madri. Sophie le accoglie 
con abbracci e baci, versa loro da bere e, 
ricordando le sue precedenti conversa-
zioni con loro, chiede come stanno, dei 
figli, le vacanze, le scuole e le loro si-
tuazioni abitative. Ascolta attentamen-
te, annuisce in modo empatico quando 
le madri parlano di situazioni difficili, 
racconta storie divertenti sulla sua vita 
e la sua relazione e lascia molto tempo 
alle madri per chiacchierare tra loro. 
Mezz’ora dopo l’orario d’inizio previsto, 
Sophie comincia la discussione sulle 
difficoltà quotidiane delle madri, che è 
l’obiettivo dell’incontro.

Operatori sociali come Sophie sanno 
bene che ritagliarsi del tempo per 
partecipare a un gruppo di discussione, 
una delle forme più comuni di soste-

gno genitoriale in Francia, non è così 
semplice per persone che spesso non 
parlano correntemente il francese e si 
giostrano con le fatiche e le responsa-
bilità della cura della famiglia, lavori 
irregolari e problemi con la scuola, 
l’alloggio e la residenza. Di conseguen-
za ‘mobilitare’ i genitori per partecipa-
re è uno degli aspetti più importanti 
ma anche più difficili del loro lavoro: 
bisogna non solo segnalare le attivi-
tà ai genitori ogni volta che se ne ha 
l’occasione, ma anche trovare il modo 
di spiegare loro l’importanza delle 
attività, suscitando il loro interesse e 
facendogli sembrare la partecipazione 
attraente e divertente.

La comunicazione attenta e positi-
va è una parte esplicita degli sforzi dei 
professionisti per riparare all’impatto 
dell’esclusione sociale e si basa sull’in-
treccio di relazioni affettuose e parita-
rie con i genitori, garantendogli l’ascol-
to empatico che gli viene negato dalle 
istituzioni, specialmente dalle scuole. 
La comunicazione è anche un obiettivo: 
molte iniziative di supporto mirano ad 
aiutare i genitori dei quartieri popola-
ri e a ridare loro fiducia nei confronti 
della scuola, nella speranza di rendere 
le scuole più propense ad ascoltarli 
veramente.

Sono passati sei mesi e Sophie è ri-
uscita a mettere insieme un gruppo di 
dieci madri circa che s’incontrano ogni 
due settimane e non è più preoccupata 
che le persone non si presentino. Gli 
incontri UPP, afferma, sono diventati 
la parte più gratificante del suo lavoro. 
Oggi i finanziatori del progetto e i po-
tenziali partner istituzionali arrivano 
al centro in piccoli gruppi per incontra-
re i partecipanti UPP. Sophie e le madri 
sono vestite in modo curato e sembrano 
leggermente nervose.  
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يعمل املهنيون بشكل ُمكثَّف إلقناع اآلباء واألمهات، 
الذين يواجهون مشاكل فورية وعاجلة، باستثمار 

قدر كبري من الطاقة والوقت يف تغيري نظام يبدو يف 
الغالب غري قابل للتغيري. ولكن عندما تبدو أن األمور 

ناجحة، كما هو الحال بالنسبة للمدرسة الشعبية 
لآلباء واألمهات، فإن ذلك من شأنه أن ُيحِدث 

أثًرا إيجابيًّا، وتنتج عنه لحظات قوية من الشعور 
املُشرتك، تحضر فيه إمكانية التغيري. 
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Le mamme hanno lavorato a lungo 
sulla loro presentazione con Sophie e il 
direttore del centro. A turno, spiegano 
il progetto, descrivendo come sono sta-
te coinvolte e quali sono i temi emersi, 
in particolare i loro problemi con le 
scuole dei bambini. Khadija descrive 
cosa ha significato per lei partecipare: 
‘Prima non avrei potuto parlare in que-
sto modo né in un gruppo. Oggi posso 
farlo’. Dopo l’incontro, mentre gli ospiti 
si congratulano con le madri per la loro 
presentazione e lodano il progetto, tutti 
sono entusiasti. Sophie e i genitori sono 
radiosi e orgogliosi. 

Sophie e i suoi colleghi conside-
rano la mancata comunicazione o la 
comunicazione lesiva tra genitori e 
istituzioni un grave problema sociale. 
Per contrastarlo, si sforzano quindi 
di generare esempi di comunicazione 
profonda, egualitaria e valorizzante 
con i genitori e tra genitori e istituzio-
ni. Convincere i genitori che affrontano 
problemi immediati e urgenti a investi-
re una quantità significativa di energia 
e tempo per cambiare un sistema che 
spesso sembra resistente ai cambia-
menti richiede un duro lavoro. Quando, 
come nel caso UPP, tutto si concilia, 
produce momenti di senso di collettivi-
tà entusiasmante e la possibilità di un 
cambiamento.



باستخدام بطاقات تحمل رموزا لإلشارة إىل العديد من 
األشكال واألشخاص، املشاركات يف الجامعة الشعبية لآلباء 

واألمهات تتأملن حياتهن اليومية.

Utilizzando carte raffiguranti paesaggi e 
figure simboliche, i partecipanti dell'Univer-
sità Popolare per i Genitori sono invitati a 
riflettere sulla loro vita quotidiana.

تستمع املشاركات يف الجامعة الشعبية بانتباه شديد ألحد 
املشاركات بينهن. عىل اليسار، تبتسم املختصة التي تدير 

املجموعة، مظهرة بذلك دعمها للمشاركات.

I partecipanti dell'Università Popolare per i 
Genitori ascoltano attentamente mentre uno 
di loro parla. L’operatore sociale che coordina 
il gruppo, a sinistra, sorride in supporto.
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أمسرتدام:
التهرب من التحدث 

عن العنصرية
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ت لقاءا

ضال
3. مع
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مجموعة من سبع أمهات يجلسن عىل طاولة يف أحد 
املراكز االجتماعية يف املنطقة الشمالية ألمسرتدام، 
ويشربن الشاي والقهوة ويأكلن بعض الحلويات، 

لقد كن يناقشن نظام الرعاية الصحية الهولندي 
لبعض الوقت عندما تركز ُسريا )وهي أم ألربعة 

أطفال يف أواخر األربعينيات من عمرها(، الحديث 
عىل ابنها محمد، البالغ من العمر ثمانية عشر عاًما. 

ُيقدم محمد مراًرا وتكراًرا طلبات من أجل التدرب 
يف إحدى الشركات، ولكن يتم رفضه دائًما. جميع 

زمالء محمد تمكنوا منذ مدة من ضمان مكانهم 
كمتدرِّبني. 

»هذه حالة واضحة للعنصرية«، تقرتح والدته. 
صديقتها، التي تجلس إىل جانبها، تعرتض بشدة، 
ا، أنِت ال تعرفني  وتعلق بحدة: »محمد كسول جدًّ

حتى ما إذا كان تقدم بطلب«. تعليقها الالذع يفتتح 
مناقشة ساخنة: »الجميع يعلم أنهم لن يأخذوا 

أحًدا آخر يحمل اسم محمد«، تتدخل امرأة أخرى، 
مؤيدة رأي ُسريا. تعلِّق أّم أخرى: »استغرق ابني 

عاًما كاماًل ليجد مكاًنا لتدريبه«. يبدو أن األمهات 
األخريات غري مقتنعات باألمر. »الله وحده يعلم ما 
يفعله أوالدنا«، تقول امرأة أخرى بتأمل. أم أخرى 
عى أنه  تشارك األخريات قصة ابن جارتها، الذي ادَّ

لم ُيقبل يف التدريب، ولكنه يف الحقيقة ُقبل يف 
برنامج للتدريب، ولكن هذا األخري لم يعجبه. »هل 

تتخيلني!؟« تتنهد وهي تهز رأسها. األمهات األخريات 
أكرث براغماتية. تقرتح إحداهن: »ربما ينبغي عليه 

البحث عن شركات مسلمة«، تضيف أم أخرى: »أو 
ربما بإمكانه تغيري اسمه عىل سريته الذاتية«. تحتج 

أم أخرى: »ال، ال، ال، أوالدنا ُوِلدوا هنا، هذا بلدهم، 
ف محمد عىل أساس أنه محمد وليس  يجب أن ُيوظَّ

جان أو كايس«. تضحك األمهات، وتسأل ُسريا: 
»إذن، ماذا يجب أن أفعل؟«. يبدو أنه ال أحد يملك 

الجواب لسؤالها، ويتشعب الحديث ملواضيع أخرى. 
بعد مرور بعض األسابيع، تم الحديث مرة 

أخرى عن العنصرية عندما تحدثت غادة، إحدى 
األمهات، عن حالة ابنتها ياسمني البالغة من 

العمر تسع سنوات. عندما بلغت ياسمني ست 
سنوات، تم إرسالها إىل برنامج لعالج النطق، وفًقا 

ملعلميها، كانت ياسمني تعاين من تأخر طفيف يف 
تطور قدراتها اللغوية، ولكن برنامج عالج النطق من 

شأنه أن يساعدها يف تحقيق تقدم ما. يف البداية، 
كانت غادة سعيدة ومتفائلة ألنها كانت تعتقد أن 

ياسمني ستستفيد من هذا، ولكن لم تتمكن ياسمني 
من تحقيق أي تقدم، وازداد قلق غادة. يف األخري، 
أخذت غادة ابنتها الختبار يف عسر القراءة، الذي 

بنيَّ بعدها أن الطفلة تعاين بالفعل من صعوبة 
يف التعلم. ولكن مدريس ياسمني لم يِثقوا يف 

التشخيص، األمر الذي فاجأ غادة. عىل ما يبدو، 
علَّق املدرس قائاًل: »يف هذه األيام يمكنك شراء أي 

نتيجة ألي اختبار تريده«. تستطرد غادة يف الحديث 
مع األمهات األخريات قائلة: »من املحَتمل أن يكون 

هذا األمر صحيًحا، ولكن إذا كانت ياسمني هولندية، 
ك املدرسون يف النتائج«. هذه املرة، وافقت  فلن يشكِّ
ل الحديث إىل  األمهات بإجماع عىل تصريحها، وتَحوَّ
موضوع ما يجب فعله عمليًّا يف هذه الحاالت. »هذا 

أمر غري مقبول«، تتعجب إحدى األمهات: »يجب 
عليك الذهاب إىل هناك وإخبارهم«. »نعم، اذهبي 

هناك، وأخربيهم أنك ستلجئني إىل الشرطة«، تقرتح 
أم أخرى بطريقة مازحة. تضحك األمهات. »ولكن 

بجدية«، تصر األم األوىل: »أعتقد أنه يجب أن تذهبي 
هناك وعليك التكلُّف باألمر«. تعرتض غادة عىل 

اقرتاحها: »ال يمكنني الذهاب إىل هناك والبدء يف 
الحديث عن العنصرية، لن يقبلوا ذلك، هذا األمر 

سوف يخلق املزيد من املشاكل لياسمني فقط«.
بالنسبة لآلباء واألمهات املصريني املقيمني 

ا. إنهم  يف أمسرتدام، العنصرية أمر حساس جدًّ
يعرفون أن العنصرية موجودة، وأنهم معرضون 

للتمييز العنصري، ومع ذلك ال يمكنهم تحديد 
هذه العنصرية بشكل واضح، وحتى لو استطاعوا 

فعل ذلك، فإنهم ال يزالون غري متأكدين من 
كيفية التعامل معها. يف الواقع، من الصعب 

عىل اآلباء واألمهات االستناد إىل مثل هذه التهم 
خالل لقاءاتهم مع املؤسسات واملهنيني، خوًفا من 
التداعيات املحتملة. بداًل من ذلك، يستعمل اآلباء 

واألمهات اسرتاتيجيات أخرى لتقليل احتمالية 
تعُرّض أطفالهم للتمييز، من أبرزها أنهم يحاولون 

جاهدين أن ينتبهوا للمسار التعليمي ألوالدهم، 
لوا ألوالدهم الولوج إىل الجامعة  آملني أن ُيخِوّ

وضمان مستقبل مهني مزدهر لهم. وعىل الرغم 
من هذه الجهود، فإن شبح العنصرية يظل حاضًرا 

ل مصدر خوف وقلق لآلباء واألمهات. وُيشِكّ
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Un gruppo di sette madri siedono 
intorno a un tavolo in un’associazio-
ne ad Amsterdam-Nord, bevendo tè e 
caffè istantaneo e mangiando biscotti. 
Stanno discutendo del sistema sanitario 
olandese da un po’ di tempo quando So-
raya, una madre di quattro bambini sui 
cinquantacinque anni, sposta la conver-
sazione sul figlio diciottenne, Moha-
med. Il ragazzo sta facendo domanda 
per i tirocini, ma viene ripetutamente 
rifiutato, anche se i suoi compagni di 
classe sono da tempo stati ammessi a di-
versi tirocini. Questo è un chiaro caso di 
razzismo, suggerisce sua madre. La sua 
amica, seduta accanto a lei, non è per 
nulla d’accordo: ‘Mohamed è solo pigro. 
Non sai nemmeno se ha fatto domanda’. 
I suoi commenti pungenti danno inizio 
a un acceso dibattito: ‘Tutti sanno che 
non prenderanno uno straniero’, affer-
ma un’altra donna, sostenendo Soraya. 
‘Mi ci è voluto un anno per trovare uno 
stage per mio figlio’, aggiunge un’altra.

Altre madri sono scettiche. ‘Solo Dio 
sa cosa stanno facendo i nostri figli’, 
osserva qualcuno. Un’altra madre con-
divide la storia del figlio del suo vicino, 
che diceva di non essere stato ammesso 
a uno stage, ma poi si è scoperto che era 
stato accettato ma non gli piaceva. ‘Ti 
immagini?’, sospira, scuotendo la testa. 
Altre madri sono più pragmatiche: 
‘Forse dovrebbe cercare tra le imprese 
musulmane’, suggerisce qualcuna. ‘O 
semplicemente cambiare il nome sul 
suo CV’, aggiunge un’altra. ‘No, no, no’, 
protesta una madre: ‘I nostri bambini 
sono nati qui. Questo è il loro paese. 
Mohamed dovrebbe essere assunto col 
suo nome, non come Jan o Kees’. Le 
donne ridono. ‘Quindi cosa dovrei fare?’, 
chiede Soraya. Nessuno sembra saper-
lo e la conversazione si sposta su altri 
argomenti.

Poche settimane dopo, il discorso 
sul razzismo viene sollevato di nuovo 
quando Ghada, una delle madri, rac-
conta della figlia Yasmin di nove anni. 
Quando Yasmin aveva sei anni, è stata 
mandata dalla logopedista. Secondo 
i suoi insegnanti infatti era un po’ 
indietro nello sviluppo linguistico e la 
logopedia l’avrebbe aiutata a recuperare 
il ritardo. All’inizio Ghada era felice e 
sperava che Yasmin ne avrebbe tratto 
giovamento, ma la figlia non migliorava 
e Ghada era sempre più preoccupata. 
Alla fine, fece fare a Yasmin il test per 
la dislessia e i risultati confermarono 
che la bambina aveva una disabilità di 
apprendimento. Tuttavia, inaspettata-
mente, gli insegnanti di Yasmin non 
hanno creduto alla diagnosi. ‘In questi 
giorni puoi comprare qualsiasi risul-
tato tu voglia’, sembra che abbia detto 
l’insegnante. ‘Potrebbe essere vero’, dice 
Ghada alle altre madri al tavolo, ‘ma se 
Yasmin fosse olandese, non mettereb-
bero in dubbio i risultati’. Questa volta, 
le altre madri sono tutte d’accordo e ci si 
chiede cosa sarebbe meglio fare. ‘Questo 
è inaccettabile’, esclama una madre, che 
continua: ‘Dovresti andare là e dirglielo’. 
‘Sì, digli che andrai alla polizia’, scherza 
un’altra madre. Le donne ridono. ‘No, 
sul serio’, insiste la prima madre: ‘Penso 
che dovresti andare lì e occupartene’. 
‘Non posso andare lì e parlare di razzi-
smo’, obietta Ghada. ‘Non lo accettereb-
bero e creerei più problemi a Yasmin’.

Per i genitori egiziani ad Amster-
dam, il razzismo è sfuggente. Sanno che 
esiste, lo sperimentano, eppure non rie-
scono a definirlo con precisione. E sono 
ancora incerti su come comportarsi. 
Infatti, i genitori raramente sollevano 
accuse del genere durante gli incontri 
con gli attori istituzionali, timorosi di 
potenziali ripercussioni, ma sviluppano 
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Durante questi incontri settimanali, le donne 
discutono di questioni familiari quotidiane, 
scambiano consigli e suggerimenti e forniscono 
supporto morale l'una all'altra.

خالل هذه التجمعات األسبوعية، تناقش النساء القضايا العائلية 
اليومية، وتتبادلن فيما بينهن النصائح، وتحاولن تقديم الدعم 

املعنوي لبعضهن البعض. 

altre strategie per minimizzare la pos-
sibilità che i figli vengano discriminati. 
In particolare, partecipano e contribu-
iscono all’istruzione dei figli con assi-
duità, sperando di guidarli sulla strada 
giusta per l’università e per una carriera 
prospera. Tuttavia, lo spettro del razzi-
smo sussiste come fonte di paura e ansia 
per i genitori.

Un gruppo di donne chiacchiera dopo un semi-
nario sulla salute mentale tenuto durante il loro 
incontro settimanale in una delle associazioni 
egiziane ad Amsterdam.

مجموعة من النساء يتحدثن بعد ورشة عمل حول الصحة 
العقلية عقدت خالل اجتماعهن األسبوعي يف إحدى الجمعيات 

املصرية يف أمسرتدام.
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Gli operatori dell’équipe Genitore e Bambino al 
lavoro nel loro ufficio a Amsterdam-Nord.

بعض املهنيات املختصات يف توفري املشورة لآلباء واألمهات وهن 
تعملن يف مكاتبهن يف شمال أمسرتدام.
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يتكون الجدول الزمني الصباحي يف قسم صحة 
الشباب )املعروف سابًقا بالكونسولتاسيي بورو – 
ل جزًءا من ِفرق  مكتب االستشارات(، الذي ُيشِكّ

اآلباء واألبناء، من فحوص روتينية لألطفال الذين 
ترتاوح أعمارهم ما بني 0 و4. تم تحديد موعد خاص 
لطفل يعاين من الزيادة يف الوزن. مارييك، ممرضة 
الشباب التي كانت تداوم ذلك الصباح، تفتح امللف 

ملراجعة السجالت الصحية للطفل. تم إحالة »األم« 
إىل اختصايص يف التغذية، لكنها »لم تصل هناك«، 

هكذا يتكلم املهنيون. 
امرأة متينة يف العشرينات من عمرها تدخل 

غرفة االستشارات الطبية املضيئة، إنها ترتدي 
الحجاب، عىل الرغم من اإلضاءة داخل الغرفة، إال 

أنه من الواضح أنها غرفة لالستشارات الطبية. تدخل 
األم مع صبي حيوي يبلغ من العمر ثالث سنوات 

يرتدي مالبس أنيقة، يتوجه الطفل فوًرا إىل املكان 
املخصص لأللعاب الستكشافه. تبدو األم التي تَربَّت 
يف هولندا والتي تأيت من خلفية مهاجرة، واثقة من 

نفسها. تسألها مارييك عن سريورة األمور، وتأيت عىل 
ذكر سبب االستشارة: وزن الطفل. تسأل األم عن 

سبب »عدم نجاح األمور« مع اختصايص التغذية، 
ولكنها ال تتلقى إجابة واضحة عن السؤال.  من 

الواضح أن األم لم تكن مهتمة بالتعمق يف األمر، ثم 
تميض املمرضة املتخصصة يف صحة الشباب يف وزن 

وقياس الطفل وتسجيل األرقام يف الكمبيوتر؛ ُتظهر 
لـ«األم« نمو طفلها وتعرض لها املنحنيات واملعدالت 

التي تشري إىل النمو الطبيعي واملتوازن للطفل، 
انخفض وزنه يف السابق قلياًل، لكنه ارتفع مرة أخرى.

عندما تسأل مارييك األم عن رأيها يف املوضوع، 
تجيب األم بتنهيدة فقط. وتقول األم إن عادات 

األكل لدى الصبي كلها عىل ما يرام باستثناء الوقت 
الذي يزور فيه جدته مرتني يف األسبوع، حيث 

يتناول الكثري من الحلويات. »يف ذلك البيت، هو 
الَحكم يف كل يشء«. ال ترى األم يف األمر مشكلة. 

يزور الولد جدته مرتني فقط يف األسبوع، بينما يف 
منزلها الخاص، فإن األم قادرة عىل التحكم باألمور 

أكرث، وتغلق خزانة الحلويات. عىل الرغم من إلحاح 
مارييك املتكرر، فإن األم ال ترى أي حاجة أو طريقة 

لتغيري سلوك طفلها. التنازل الوحيد الذي قامت به 
األم هو الوعد الذي قطعته ملارييك؛ لقد وعدتها بأن 

تخرج أكرث حتى يتمكن الطفل من التحرك أكرث، من 
الواضح أن األم ال تريد أي تدخل آخر.

عىل الرغم من أن السمنة هي إحدى النقاط 
املحورية يف سياسة صحة الشباب الحالية يف 

أمسرتدام، إال أن مارييك تقرر التقليل من حدة 

إلحاحها. بعد ذلك، تشري إىل أنوك، الباحثة التي 
تشتغل يف أمسرتدام، بأن األم وعدت بقضاء املزيد 

من الوقت يف الهواء الطلق مع أطفالها. تتنهد قائلة: 
»هذا األمر ببساطة يستغرق وقًتا طوياًل ويتطلب 

الكثري من االلتزام«، وتضيف: »لن يؤدي اإللحاح أكرث 
إىل أي نتيجة، األم لن تأيت إىل هنا مرة أخرى«.  
هذا االجتماع يمثل عدم وضوح العديد من 

اللقاءات املتعلقة برتبية األطفال: تتفادى األم 
محاوالت التدخل الحكومي من خالل موقفها غري 
امللتزم وغري السوي. يف اجتماع سابق، وافقت عىل 

ما يبدو عىل الحضور إىل اجتماع مع اختصايص 
التغذية، لكنها لم تلتزم بالحضور، مما يثري الكثري 

من الشكوك حول حقيقة دوافعها ومجهوداتها 
ملعالجة مشكل وزن ابنها. مارييك، بدورها، ال ُتعرِبّ 

بوضوح عن مخاوفها أوعن رأيها، ولكنها تلتزم 
بطرح األسئلة وتحاول فقط الحصول عىل تعليقات 
إيجابية. ال تلح؛ ألنها تشعر أنها ال تملك يف الواقع 
وسيلة لفرض أي يشء. ليس يف الوقت الراهن عىل 

األقل، وعىل خالف زمالئهم يف ميالنو وباريس، فإن 
مهمة املهنيني الذين يشتغلون يف فرق اآلباء واألبناء 
يف أمسرتدام مرتبطة أيًضا بحماية سالمة األطفال، 

حتى إذا تطلب هذا األمر أن يقفوا ضد اآلباء املُهملني. 
إذا استمر وزن الطفل يف االرتفاع، فقد تقوم مارييك 
بنقل القضية إىل جلسات االستشارة التي تكون كل 

أسبوعني، والتي تمت مناقشتها يف الجزء الثاين من 
هذا الكتاب. هل تعتقد مارييك وزمالؤها أن هناك 
حاالت تستدعي منهم، وتعطيهم الحق املشروع 

يف التدخل بالقوة يف قرارات اآلباء واألمهات، باسم 
سالمة صحة الطفل؟
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3. مع
Il programma del mattino della 
sezione sulla salute dei giovani )ex 
consultatiebureau( di una delle équipe 
Genitore e Bambino prevede controlli 
di routine per bambini tra zero e quat-
tro anni. Un appuntamento è stato 
programmato per seguire un bambino 
considerato in sovrappeso. Marieke, 
l’infermiera per la salute dei giovani in 
carico questa mattina, apre il file per 
esaminare i controlli sanitari del bam-
bino: ‘La mamma è stata indirizzata da 
un dietologo, ma non è andata’.

Una donna robusta sui vent’anni, 
velata, entra nell’allegra e graziosa 
stanza delle visite con un bambino 
di tre anni vivace e ben vestito, che 
inizia immediatamente a esplorare i 
giocattoli messi a disposizione in un 
angolo. La donna, cresciuta nei Paesi 
Bassi ma di origine straniera, si pre-
senta abbastanza sicura di sé. Marieke 
le chiede come va e specifica la ragione 
della visita, cioè il peso del ragazzo. 
Chiede perché ‘le cose non hanno fun-
zionato’ con il dietologo e non riceve 
una risposta chiara: è ovvio che la 
madre non è interessata al problema. 
L’infermiera procede quindi a pesare e 
misurare il ragazzo e inserisce le cifre 
nel computer. Mostra alla madre lo 
sviluppo del ragazzo a confronto con 
le curve che indicano uno sviluppo 
normale e bilanciato. In precedenza, 
il peso del bambino era diminuito, ma 
ora è di nuovo eccessivo.

Quando Marieke chiede alla madre 
cosa ne pensa, lei si limita a scrollare 
le spalle. Le abitudini alimentari del 
ragazzo vanno bene, dice la madre, 
tranne che per le due visite settimana-
li a casa della nonna, quando è libero 
di prendere i dolci da solo. ‘È davvero il 
capo di quella casa’, dice la madre che, 
però, non vede la cosa come un proble-

ma. Suo figlio va dalla nonna solo due 
volte a settimana mentre a casa la cre-
denza con i dolci non gli è accessibile. 
Nonostante la ripetuta sollecitazione 
di Marieke, non vede né un bisogno 
né un modo per cambiare il comporta-
mento del figlio. La sua unica conces-
sione è che uscirà più spesso in modo 
che il ragazzo possa fare più esercizio. 
Chiaramente non desidera ulteriori 
intrusioni.

Sebbene l’obesità sia uno dei punti 
focali dell’attuale politica sanitaria a 
tutela dei giovani di Amsterdam, Ma-
rieke decide di fare marcia indietro. In 
seguito alla ricercatrice fa notare che 
la promessa della madre ‘richiede tem-
po e persistenza. Fare pressioni non ci 
porterà da nessuna parte. Semplice-
mente la madre non si farà più vedere’.

Questo episodio illustra l’opacità 
di molti incontri genitoriali. La ma-
dre evita i tentativi d’intervento del 
governo attraverso un atteggiamento 
impassibile. In un precedente incon-
tro, aveva apparentemente accettato 
di vedere un dietologo, ma non aveva 
dato seguito a questo impegno, met-
tendo in dubbio la sua motivazione 
ad affrontare il problema del peso del 
figlio. Marieke, a sua volta, non espri-
me chiaramente le sue preoccupazioni 
o opinioni, ma si limita a fare doman-
de e tenta di ottenere una risposta 
positiva. Non spinge, poiché sente di 
non avere i mezzi per far rispettare 
nulla. Non ancora, almeno. A differen-
za dei loro colleghi di Milano e Parigi, 
gli operatori dell’équipe Genitore e 
Bambino di Amsterdam hanno anche 
il compito di salvaguardare il benesse-
re dei bambini, se necessario, contro 
i genitori considerati negligenti. Se il 
bambino continua a ingrassare, Ma-
rieke può portare il caso nelle sessioni 
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3. مع
di discussione dell’incontro bisettima-
nale discusse nella seconda parte del 
testo. Marieke e i suoi colleghi, a un 
certo punto, riterranno necessario — e 
sentiranno di averne il diritto — inter-
venire in modo più energico a favore 
della salute del bambino?
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Sala di consultazione per la salute dei giovani 
presso la stessa sede dell’équipe Genitore e 
Bambino. A sinistra, un esame visivo. L’arma-
dio è coperto con materiale informativo che 
l’infermiere può distribuire ai genitori. Facendo 
eco al programma di Positive Parenting offerto 
dall’équipe, il messaggio scritto sul pannello 
bianco ricorda ai genitori di prendersi cura di 
sé stessi.

Sala d’attesa nella sezione per la salute dei 
giovani di una sede dell’équipe Genitore e Bam-
bino ad Amsterdam-Nord. Questi servizi per i 
giovani sono meglio conosciuti come uffici di 
consulenza o ambulatori )Consultatiebureau(.

غرفة االنتظار يف قسم صحة الشباب يف موقع فريق من فرق 
اآلباء واألطفال يف شمال أمسرتدام. تعرف هذه الخدمات 
الشبابية باسم الكونسولتاسيي بورو، مكتب االستشارات.

غرفة استشارات صحة الشباب يف نفس موقع فريق اآلباء 
واألبناء. عىل اليسار، فحص طبي للعني. الخزانة مغطاة تماما 
باملواد اإلعالمية، بحيث يمكن للممرضة املتخصصة يف الصحة 

توزيعها عىل اآلباء واألمهات. بالتأكيد عىل رسالة برامج دعم 
اآلباء واألمهات اإليجابية التي تعتمدها فرق اآلباء واألبناء، فإن 
الرسالة املكتوبة عىل السبورة البيضاء تذكر اآلباء واألمهات بأن 

يعتنوا بأنفسهم جيداً كذلك.



Nelle due pagine seguenti   Un padre ad Amsterdam riporta suo figlio alla madre, alla fine del suo 
giorno di visita settimanale. يف الصفحتني التاليتني   أب يعيد ابنه إىل والدته يف نهاية يوم الزيارة األسبوعية بأمسرتدام.
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يف جميع أنحاء أوروبا، غالًبا ما تصور عناوين وسائل اإلعالم واملناظرات السياسية 
األسر الفقرية املهاجرة كعبء عىل املجتمع أو كتهديد للقيم األوروبية. يف هولندا، 

إيطاليا وفرنسا، هناك الكثري من النقاش العام حول الحاجة إىل تعزيز القيم 
الوطنية وجعل املهاجرين أكرث اندماًجا عرب تقييدهم بالقيم واملعايري الوطنية. 

عندما شرعنا يف مشروع إعادة إنتاج أوروبا، كنا نتوقع أن تدور اللقاءات بني اآلباء 
واألمهات واملهنيني حول هذه األسئلة. يف الوقت الذي كنا نتوقع أن نجد حقائق 
حول استحقاقات الخدمات االجتماعية والخدمات التي توفرها الدولة، توصلنا 
إىل خالصة مفادها أن كالًّ من اآلباء واألمهات، واملهنيني يشاركون يف محاوالت 

موسومة بالرتدد والشك من أجل فعل الخري، وإنتاج حياة جيدة يف ظل ظروف 
قاسية، غري أليفة ومليئة بالتحديات.
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In tutta Europa, i titoli dei media e i dibattiti politici spesso 
rappresentano le famiglie povere e immigrate come un peso 
o una minaccia per la società. Nei Paesi Bassi, in Italia e in 
Francia si discute pubblicamente sulla necessità di rafforzare i 
valori nazionali e far sì che i migranti s’integrino e rispettino 
le norme nazionali. Quando abbiamo iniziato il progetto Re-
producing Europe ci aspettavamo che gli incontri tra genitori 
e professionisti migranti ruotassero attorno a queste domande. 
Invece di certezze su chi appartiene e merita le cure dello Sta-
to, abbiamo trovato genitori, attori statali, operatori e volontari 
impegnati a cercare di fare del bene e produrre vite dignitose di 
fronte a circostanze scoraggianti, non familiari e difficili.

Incontri persuasivi
Gli operatori del sociale e i volontari con 
cui abbiamo lavorato sono spesso attori 
minori in un panorama di welfare più 
ampio e poco empatico in cui i genitori 
devono muoversi. Essi occupano un ruo-
lo relativamente marginale in ambiti 
che per i genitori sono urgenti, come 
l’alloggio, il lavoro e la scuola. Queste fi-
gure professionali e i volontari concepi-
scono il loro ruolo come un sostegno ai 
genitori )poveri e migranti(. S’impegna-
no per non riprodurre idee negative e 
problematiche sulle famiglie di migran-
ti e cercano di alleviare la situazione 
precaria dei genitori che partecipano ai 
loro progetti, mirando a lavorare insie-
me ai genitori, piuttosto che dirigerli, 
e a minimizzare le differenze di potere 
nei loro confronti.

Anche se questa posizione sembra 
essere parte integrante nell’ambito del 
supporto genitoriale, le ambizioni e gli 
obiettivi di questi operatori riflettono 

anche logiche e tendenze politiche più 
ampie: l’importanza della partecipazio-
ne, dell’autosufficienza e della ‘propria 
forza’, del potenziamento e della solida-
rietà. Troviamo queste logiche in tutta 
Europa, in contesti politici molto diver-
si, che soddisfano differenti obiettivi. 
Nei Paesi Bassi, il modello la propria 
forza )eigen kracht( riflette il desiderio 
di una forma di governo più efficien-
te e meno costosa, che sia anche ‘più 
vicina’ alle persone. In Italia, i cittadini 
hanno il compito di colmare le lacune 
dei servizi di welfare frammentati e 
decentrati in una fase di crisi econo-
mica e austerità. In Francia, guidare i 
residenti delle aree urbane emarginate 
verso la solidarietà e la partecipazione 
all’interno del quartiere ed enfatizzare 
relazioni più positive con le istituzioni 
è diventata una modalità fondamentale 
per contrastare le minacce alla coesione 
della nazione e la persistente disugua-

لقاءات تستدرج اآلباء واألمهات
يف أغلب األحيان، كان املهنيون واملتطوعون الذين 

يشتغلون يف مجال الرتبية فاعلني ذوي أهمية 
بسيطة يف مقابل وسط أوسع من الخدمات 

االجتماعية يتسم بكونه أقل تعاطًفا مع اآلباء 
واألمهات. يلعب املهنيون دوًرا هامشيًّا يف وضعيات 

يعتربها اآلباء واألمهات أموًرا ملحة، كالسكن 
والشغل واملدرسة، كان موقف هؤالء املهنيني 

واملتطوعني يتمثل يف الوقوف بجانب اآلباء واألمهات 
)املهاجرين منهم والفقراء(، ودعمهم بشكل مباشر، 

وعىل هذا الغرار، فإن هؤالء املهنني عملوا جاهدين 
عىل عدم إنتاج أفكار سلبية وإشكالية حول العائالت 
املهاجرة، كما حاولوا التخفيف من الوضع املضطرب 

لآلباء واألمهات الذين شاركوا يف برامجهم، كانوا 
يهدفون للعمل جنًبا إىل جنب مع أولياء األمور، 

بداًل من توجيههم، وتقليل الفروق يف مراكز القوة يف 
اللقاءات التي تدور بينهم وبني اآلباء واألمهات. 
عىل الرغم من أن هذا التموقع يمثل جزًءا 

ال يتجزأ من مجال دعم األبوة واألمومة، إال أن 
طموحات هؤالء املهنيني وأهدافهم تعكس -أيًضا- 
منطًقا وتوجهات سياسية عامة أكرب منهم: التأكيد 

عىل أهمية املشاركة، وعىل االعتماد عىل الذات 
ودعم »القدرات الذاتية«، وكذلك التأكيد عىل قيم 

التدعيم والتضامن. يحضر هذا املنطق يف العديد 

من السياقات السياسية املوجودة عرب أوروبا، حيث 
تسعى هذه السياسات العامة لتحقيق أهداف 

وغايات مختلفة، يف هولندا، ال»ايخني كراخت« 
أو النموذج القائم عىل القوة الذاتية يعكس الرغبة 

يف بناء شكل من الحكامة أكرث فعالية، أقل 
تكلفة، و«أقرب« إىل الناس.  يف إيطاليا، تتم تعبئة 
املواطنني من أجل سد الفجوات املوجودة يف نظام 

الحكامة، املتعلقة بجزئية والمركزية خدمات الرعاية 
االجتماعية يف عصر األزمة االقتصادية وسياسات 
التقشف. يف فرنسا، توجيه السكان القاطنني يف 

األحياء املهمشة باملدينة نحو التضامن داخل الحي، 
واملشاركة والتأكيد عىل نسج العالقات اإليجابية مع 

املؤسسات أصبح وسيلة أساسية من أجل مواجهة ما 
يعترب تهديًدا لتالحم املواطنني، والتخفيف من عدم 
املساواة املستمر، بما أن مؤسسات الجمهورية غري 

قادرة عىل تحقيق هذه الغايات. 
كانت هناك اختالفات مهمة يف تمركزات برامج 
األبوة واألمومة: يف أمسرتدام كان التموقع مرتبط 
بقلب الدولة باألساس، بينما يف باريس وميالنو، 

تركزت برامج الدعم لألمومة واألبوة يف الهوامش. 
أهداف هذه الربامج -أيًضا- تختلف من مدينة إىل 

أخرى بشكل كبري. يف أمسرتدام، يشتغل املهنيون 
تحت مظلة »رعاية الشباب«، وعىل الرغم من أن 
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برامج الدعم الرتبوي تستند عىل منظومة أخالقية 
تؤكد عىل العمل جنًبا بجنب اآلباء واألمهات، 

واحرتام رغباتهم، إال أنه يف األخري تركز هذه الربامج 
باألساس عىل مصلحة األطفال. وعىل الرغم أن فكرة 

مصلحة األطفال أواًل لم تكن غائبة تماًما يف ميالنو 
وباريس، إال أن معظم األنشطة التي استهدفت 

دعم اآلباء واألمهات لم تكن محصورة يف ممارسات 
األبوة واألمومة وحدها. دعم اآلباء واألمهات لم يكن 
الهدف يف حد ذاته، بل وسيلة من أجل خلق مجتمع 

أكرث اتساًقا وتضامًنا، يشمل الجميع. 
وعىل الرغم من هذه االختالفات، سعى املهنيون 

يف مجال دعم األبوة واألمومة يف كل من املدن الثالث 
إىل نسج عالقات أفقية متبادلة مع أولياء األمور، 

حيث بذلوا الكثري من الجهد والعمل العاطفي 
واملجهود الشخيص لخلق عالقات مع العائالت، عىل 
سبيل املثال من خالل تذكر أسماء األطفال وتفاصيل 

حياة الوالدين، وكذلك من خالل تخصيص وقت 
لهم، عن طريق تكريس عالقات ودية وقريبة من 

اآلباء واألمهات. 
كان بناء هذه العالقات أمًرا بالغ األهمية 

للدعم الذي كان املهنيون يهدفون إىل توفريه لآلباء 
واألمهات، وذلك لسببني مرتبطني. يف املدن الثالثة، 
كان املهنيون يحبذون فكرة أن الدعم الرتبوي لآلباء 

واألمهات ليس شيًئا يجب إلزامهم به، بل كانوا 
يعتربونه أمًرا منوًطا باملشاركة الطوعية لآلباء 

واألمهات. بالنسبة للمهنيني، كان تكريس عالقات 
دافئة وشخصية مع اآلباء واألمهات واحدة من 
الوسائل من أجل االلتزام بقناعاتهم األخالقية 

وهم يعملون من أجل الوصول إىل اآلباء واألمهات 
وإشراكهم يف مشاريعهم ورؤيتهم الخاصة، كما 

استقطب املهنيون اآلباء واألمهات للمشاركة يف 
األنشطة التي ينظمونها يف إطار الحيز الضيق الذي 
يوفره مجال الدعم الرتبوي. أظهرت تجارب اآلباء 

واألمهات املهاجرين املصريني أن الخدمات والحلول 
وطموحات محرتيف دعم األبوة واألمومة، عىل الرغم 

من حسن نواياهم، ال تتماىش دائًما مع الحاجات 
امللموسة وامللحة للوالدين، يف الكثري من األحيان، 

ارتبطت مشاركة اآلباء واألمهات بقدرة املهنيني 
عىل إقناعهم وجذبهم بالرجوع دائًما إىل العالقات 
الدافئة التي يبنوها معهم عوض عالقات السلطة 

والتبعية. 
يستثمر املهنيون املختصون يف مجال الدعم 

ا  الرتبوي وقًتا كبرًيا واهتماًما ومجهوًدا نفسيًّا مهمًّ
يف خلق عالقات دافئة وتعاونية مع أولياء األمور، 
عىل الرغم من ذلك، تبقى صورة هؤالء املهنيني يف 

ذهن اآلباء واألمهات مرتبطة بكونهم يمثلون نظاًما 
أكرب، بحيث أن تموقعهم بالنسبة لآلباء واألمهات 
يظل مرتبًطا برباط القوة املؤسسايت املتواجد خالل 
لقاءاتهم. تبنيَّ هذا األمر خالل اختيارات األنشطة 

الجماعية ومجموعات الدعم يف باريس، التي، عىل 
الرغم من أنها تهدف إىل تقديم املساعدة ألولياء 

األمور، خاصة من ينتمي منهم إىل الطبقة العاملة، 
فإنها يف الوقت نفسه تطالبهم باملشاركة يف خلق 

التضامن داخل الحي، وتدفعهم للتفاعل مع 
املؤسسات والحياة السياسية، نفس األمر يمكن 
مالحظته بحدة أكرب يف أمسرتدام، حيث يطارد 

الخوف من العقوبات الزجرية التي تفرضها الدولة 
اللقاءات مع املهنيني. يف ميالنو، يتجىل هذا األمر 

يف الدور الذي يلعبه املهنيون يف تسهيل الولوج إىل 
خدمات الرعاية االجتماعية الضرورية. إن وجهة 

نظر اآلباء واألمهات املهاجرين تعطينا انطباًعا عن 
التحديات الصعبة التي تتخلل هذه اللقاءات: 

السعي من أجل التفاوض عىل ممارسات غري مألوفة 
لهم، الولوج املشروط للخدمات االجتماعية، ويف 

بعض األحيان، التعامل مع مسؤولني قاسيني. 
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glianza che le istituzioni repubblicane 
sembrano incapaci di arginare.

Il sostegno ai genitori si sviluppa in 
luoghi sostanzialmente differenti: men-
tre ad Amsterdam è situato nel cuore 
dello Stato, a Parigi e Milano è situato 
ai suoi margini. Anche gli obiettivi dei 
programmi a sostegno dei genitori in 
ciascuna di queste città differiscono in 
modo significativo. Ad Amsterdam gli 
operatori lavoravano all’interno del pro-
gramma complessivo della ‘cura della 
gioventù’. Anche se il sostegno ai geni-
tori si basa su una forte etica a lavorare 
con i genitori e a onorare la volontà e il 
consenso dei genitori, alla fine è orien-
tato verso la tutela del bambino. E men-
tre le idee sulla tutela dei bambini non 
sono assenti a Milano e Parigi, l’obietti-
vo delle attività di supporto ai genitori 
si estende oltre il sostegno ai genitori 
stessi. Il sostegno dei genitori diventa, 
infatti, un mezzo per la creazione di una 
società più inclusiva, coesa e solidale.

Nonostante queste differenze, in 
tutte e tre le città gli operatori sociali si 
sono sforzati di creare relazioni parita-
rie e reciproche con i genitori, metten-
doci molto impegno e lavoro emotivo, ad 
esempio ricordando i nomi dei bambini 
e i dettagli della vita dei genitori, dedi-
cando loro del tempo e restando vicini e 
disponibili. 

La costruzione di questi rapporti è 
fondamentale per il supporto che essi 
intendono fornire per due ragioni corre-
late. Gli operatori sociali di tutti e tre i 
siti della ricerca hanno visto il sostegno 
ai genitori come qualcosa che non do-
vrebbe essere imposto ma basato sulla 
partecipazione volontaria dei genitori. 
Nutrire legami affettuosi e affettivi è 
stato un modo importante per avalla-
re questa etica professionale, mentre 
si lavora per fare rete con i genitori e 

farli partecipare a progetti e modi di 
vedere. I cooperanti e i lavoratori delle 
associazioni hanno invitato i genitori 
a prendere parte alle attività che pote-
vano fornire negli ambiti limitati del 
sostegno ai genitori che erano in grado 
di offrire. Le esperienze dei genitori 
migranti egiziani hanno mostrato che 
i servizi, le soluzioni e le ambizioni di 
tali attori istituzionali e non, per quanto 
ben intesi, non sempre sono in linea con 
i bisogni e le preoccupazioni spesso ur-
genti e concrete dei genitori. Assicurare 
la partecipazione dei genitori molte vol-
te si basa sulla capacità degli educatori 
di persuaderli e invogliarli e di attingere 
a relazioni affettuose a cui hanno dato 
nutrimento, piuttosto che alle relazioni 
gerarchiche e di dipendenza.

Gli operatori sociali, le figure pro-
fessionali e i volontari investono tanto 
tempo, attenzioni ed emozioni per 
creare relazioni affettive e collaborative. 
Tuttavia, per i genitori spesso rappre-
sentano un sistema più ampio e la loro 
posizione istituzionale ‘di potere’ influi-
sce irrevocabilmente sugli incontri. Ciò 
è vero per la scelta delle attività colletti-
ve e dei gruppi di sostegno a Parigi che, 
pur mirando a fornire sostegno ai ge-
nitori della classe lavoratrice, si aspet-
tano anche che essi creino solidarietà 
di quartiere e s’impegnino attivamente 
con le istituzioni e la politica. Questo 
concetto è stato espresso ancora più 
chiaramente nel timore del potere disci-
plinare statale che ha caratterizzato gli 
incontri ad Amsterdam e nelle trattati-
ve di accesso a risorse cruciali nel wel-
fare nel caso di Milano. La prospettiva 
dei genitori migranti ci dà il senso della 
natura impegnativa di tali incontri: i 
conflitti per negoziare pratiche non fa-
miliari, benefici condizionali e persino 
funzionari potenzialmente ostili.
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أمهات وآباء: بحث عن الرعاية 
االجتماعية
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Madri e padri: la ricerca  
del welfare
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يف الوقت الذي نرى فيه حجم االستثمار النفيس 
والشخيص الذي يبذله املهنيون، نرى يف الجانب 
اآلخر أن اآلباء واألمهات املصريني الذين اشتغلنا 

معهم أكرث ارتباًطا بمستقبل أطفالهم، األمر الذي 
يجعلهم يواجهون مخاوف وقلًقا عارًما. الحياة 

الجيدة بالنسبة لهم وألسرهم التي أتوا يبحثون عنها 
يف أوروبا لم تتحقق بشكل فعيل. يف الواقع، يواجه 
اآلباء واألمهات أنظمة وطنية تدعمهم وتقيدهم يف 

الوقت نفسه. لم يكونوا دائًما متأكدين من كيفية 
تحقيق مصالح أطفالهم، وغالًبا ما كانوا يخشون 

تعريض مستقبل أطفالهم للخطر. يعمل اآلباء 
واألمهات بجد من أجل تحسني مستقبل أطفالهم، 

ويف سعيهم لتحقيق هذا، فإنهم يبحثون -أيًضا- 
عن أشكال مختلفة من الدعم الذي توفره الدولة، 
عىل سبيل املثال امتياز العائلة أو امتياز الحفاضات 

املجانية يف ميالنو، أو عىل شكل املساعدة يف الرسوم 
غري الرسمية لألطفال الذين يعانون صعوبات 
يف القراءة يف أمسرتدام. يف أمسرتدام، يخاف 

اآلباء واألمهات -أيًضا- من الدولة ومؤسساتها، 
بالخصوص عندما يتعلق األمر بإطالق العنان 

لسلطات خارج سيطرتهم؛ يف باريس عىل وجه 
الخصوص، ويف ميالنو أيًضا، كان هذا الخوف أقل 

حدة. 
يف املدن الثالث، يدرك اآلباء واألمهات الذين 
عملنا معهم أهمية املؤسسات الفاعلة واملهنيني 

املنخرطني يف حياة أطفالهم. يف أمسرتدام، يحاول 
اآلباء واألمهات إشراك املؤسسات »الجيدة« 

يف حياة أطفالهم، كاملؤسسات التي تساعد يف 
الرسوم املدرسية غري الرسمية، وإقصاء املؤسسات 

»السيئة«، مثل مصلحة حماية الطفولة. يف باريس، 
تتعلق آمال اآلباء واألمهات بالتعامل مع مهنيني 

»جيدين«، أي مهنيني يحاولون كل ما يف استطاعتهم 
ليك يساعدوا أولياء األمور، كما كان اآلباء واألمهات 

دائًما يرغبون أن ال يقابلوا مهنيني »سيئني« غري 
لّينني.  يشعر اآلباء واألمهات بالحاجة إىل أن يكونوا 

اسرتاتيجيني يف تعاملهم مع املهنيني، من أجل 
إقناعهم بتقديم الخدمات لهم. يف بعض الحاالت، 
يحرص اآلباء واألمهات عىل أن يكونوا أنيقني عندما 

يذهبون ملقابلة أحد املهنيني، كما يحرص العديد 

منهم أن يجلبوا معهم الباحثني آملني أن حضورنا 
سيساعدهم.

يف ميالنو، حيث املوارد االجتماعية محدودة، 
يحرص أولياء األمور عىل تقديم أنفسهم انطالًقا 
من مبدأ االستحقاق، بمعنى أنهم كانوا يقدمون 

أنفسهم عىل أساس أنهم »مستحقون« و»أحق 
باملساعدة«، أماًل يف إقناع املهنيني باستخدام 

سلطاتهم الخفية. ولكن الجانب األهم هو حرص 
اآلباء واألمهات عىل اسرتاتيجيات معينة فيما يتعلق 

باإلفصاح عن املعلومات أو إخفائها. كان اآلباء 
واألمهات حذرين بالخصوص عندما يتعلق األمر 

بالعنف واالستغالل الـمنزيل. 
ومع مرور الوقت، يكتسب اآلباء واألمهات 

تجربة وحنكة يف التعامل مع دول الرعاية 
االجتماعية، يبدؤون يف اكتساب معارف عن األنماط 
التي تطبع املقابالت واللقاءات التي تخص أطفالهم. 
يف باريس، هذا األمر أعطى الفرصة لبعض األمهات 

غري الناطقات بالفرنسية يف التحدث مع أشخاص 
مثل مدير أو مديرة املدرسة. ويف ميالنو، تعمل 

بعض األمهات عىل اتباع خطط غري منطقية من أجل 
الحصول عىل ما ُيردن. يف أمسرتدام، يشكك بعض 

اآلباء يف الوعود التي يعدها املتخصصون يف مجال 
الرعاية االجتماعية ألن وعودهم السابقة لم تتحقق.
تبني أن السعي وراء -والحصول عىل- خدمات 
الرعاية االجتماعية عمل محِبط ومستهِلك للوقت 
ا بالنسبة لآلباء واألمهات، وهذا األمر  وصعب جدًّ
عبَّأ اآلباء واألمهات بطرق مختلفة. بينما يف بداية 

مشوار هجرتهم، كان اآلباء هم املحاورين األساسيني 
للمؤسسات والخدمات يف أغلبية الحاالت، كان 
العديد من املهنيني يميلون إىل افرتاضية أن هذا 

كان دوًرا أكرث مالءمة لألمهات. تقوم العديد من 
املؤسسات والربامج بتوجيه خطابها، بشكل ضمني 

أو صريح حصريًّا إىل النساء، حيث إن موارد الرعاية 
االجتماعية واملتطلبات القانونية غالًبا ما تعمل 
بمنطق النوع االجتماعي التمييزي، كما توضح 

-لألسف- حالة األب املطلق يف أمسرتدام.
وعالوة عىل ذلك، فإن أغلبية املهنيني الذين 

تصادفهم األمهات واآلباء املصريني كانوا من اإلناث 
ومن املنتميات إىل الطبقة الوسطى، يف أمسرتدام 

Mentre gli operatori sociali investono 
molto a livello personale e affettivo, i ge-
nitori migranti egiziani con cui abbia-
mo lavorato sono ancora più fortemente 
coinvolti nel futuro dei loro figli, che è 
oggetto di profonde preoccupazioni e 
ansie. Una vita sostenibile in Europa 
per sé stessi e le loro famiglie non si è 
materializzata. I genitori hanno incon-
trato strutture nazionali che li hanno 
contemporaneamente potenziati e 
limitati. Sono perennemente insicuri 
su come perseguire gli interessi dei 
loro figli e spesso temono di metterne 
a rischio il futuro. Mentre i genitori la-
vorano sodo nella speranza di garantire 
un futuro migliore, cercano varie forme 
di supporto statale come, ad esempio, i 
bonus famiglia e le scorte di pannolini a 
Milano o le lezioni extrascolastiche per 
un bambino dislessico ad Amsterdam. 
Ad Amsterdam i genitori temono anche 
lo Stato e hanno molta paura di scate-
nare poteri al di fuori del loro controllo. 
A Parigi e, in particolare a Milano, dove 
lo Stato è meno onnipresente e invasivo 
che ad Amsterdam, queste paure sono 
meno presenti.

In tutte e tre le città, i genitori con 
cui abbiamo lavorato hanno ricono-
sciuto che era importante sapere quali 
organizzazioni e operatori sociali erano 
coinvolti nella vita dei loro figli. Ad Am-
sterdam i genitori hanno attivamente 
coinvolto organizzazioni considerate 
‘buone’, come quelle che offrono lezioni 
extrascolastiche, e hanno cercato di 
tenere lontane le organizzazioni ‘catti-
ve’, in particolare i servizi di protezione 

dell’infanzia. A Parigi, i genitori spera-
no d’incontrare ‘buoni’ operatori — cioè 
disposti e capaci di aiutarli anche con 
modalità diverse — e di evitare ope-
ratori ‘cattivi’, cioè spietati. I genitori 
sentono il bisogno di essere strategici 
quando s’impegnano con gli operatori, 
per convincerli a fornire servizi. Alcuni 
genitori si vestono bene quando devono 
andare a una riunione. I genitori hanno 
coinvolto anche i ricercatori, sperando 
che la loro presenza li aiutasse. A Mi-
lano, dove le risorse per il welfare sono 
più limitate, i genitori si sono presen-
tati come ‘degni’ e ‘meritevoli’ di aiuto, 
sperando di persuadere i professionisti 
a usare i loro poteri discrezionali. Ma, 
soprattutto, i genitori sono strategici 
nelle informazioni che condividono o 
tacciono, in particolare quando si tratta 
evitare di parlare di eventuali violenze 
domestiche o abusi.

Col passare del tempo i genitori 
hanno acquisito esperienze sul wel-
fare e hanno iniziato a riconoscere 
delle modalità nei loro incontri con gli 
operatori. A Parigi ciò ha consentito alle 
madri non-native francofone d’intrat-
tenere conversazioni con professionisti 
come il vicepreside mentre a Milano le 
madri hanno imparato a seguire alcune 
procedure illogiche, pur di ottenere ciò 
che volevano. Ad Amsterdam, alcuni 
genitori sono diventati scettici riguardo 
alle promesse fatte dagli operatori del 
welfare perché queste non son state 
mantenute.

Cercare di avere accesso a risorse del 
welfare si è rivelato un lavoro frustran-
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te, dispendioso in termini di tempo e 
difficile, che ha mobilitato madri e padri 
in modi diversi. Mentre in un primo 
momento, in molti casi, i padri sono 
stati i principali interlocutori per le 
istituzioni e i servizi, molti operatori del 
settore tendono a pensare che questo sia 
un ruolo più adatto alle madri. Diverse 
istituzioni e programmi si sono diretti, 
implicitamente o esplicitamente, alle 
donne, mentre le risorse del welfare e le 
esigenze legali hanno spesso funzionato 
in modo diverso a seconda del gene-
re degli utenti, come il caso del padre 
divorziato ad Amsterdam chiarisce in 
maniera dolorosa.

Inoltre, gli operatori incontrati dalle 
madri e dai padri egiziani sono stati in 
prevalenza donne della classe media e, 
almeno ad Amsterdam e Milano, prin-
cipalmente di origini bianche, rispetti-
vamente olandesi e italiane. Ciò confe-
risce al welfare un aspetto particolare 
)donna bianca( e influisce sulla natura 
degli incontri con i genitori, ad esempio 
quando i professionisti si presentano 
come madri piuttosto che per le loro 
capacità professionali e competenze. In 
tutti e tre i siti, i progetti di attivazione 
e partecipazione sono stati indirizzati 
esplicitamente o implicitamente alle 
donne migranti, che si presumeva 
dovessero essere guidate a una vita più 
pubblica e autonoma. Tuttavia, questi 
progetti generalmente non riconosco-
no l’impegno ampio e quotidiano delle 
donne per il welfare della famiglia come 
forma di attivazione. Questa disconnes-
sione tra il lavoro delle madri migranti 
e la partecipazione prevista dai progetti 
di genitori potrebbe comportare un 
onere aggiuntivo per le madri migranti 
alla ricerca di servizi o risorse, poiché 
aggiunge impegni alle loro giornate già 
piene. Mentre il genere gioca un ruolo 

preminente nei dibattiti pubblici sui 
migranti e l’integrazione, queste dina-
miche illuminano la natura di genere 
degli stati sociali europei, nel modo in 
cui affrontano il loro pubblico e nei pro-
getti che offrono.

وميالنو عىل وجه الخصوص، كانت معظمهن نساء 
بيض من أصول هولندية وإيطالية. هذا األمر أعطى 

وجًها لدولة الرعاية االجتماعية )املرأة البيضاء(. وعىل 
نفس املنوال، فقد أثر -أيًضا- عىل طبيعة اللقاءات 
التي تخص األطفال، مثاًل يف بعض األحيان، كانت 

بعض املهنيات يقدمن أنفسهن عىل أنهن أمهات 
-أيًضا- بداًل من تقديم أنفسهن عىل أساس مهنتهن 

وخربتهن. 
ويف املدن الثالث، استهدفت أغلبية برامج 

التفعيل واملشاركة بشكل واضح أو ضمني النساء 
املهاجرات، بحيث أن هذه الربامج تفرتض أن األمهات 

املهاجرات بحاجة للتوجيه نحو املشاركة يف املجال 
العام، وكذلك أنهن بحاجة ألسلوب حياة أكرث 

استقاللية، ولكن هذه الربامج لم تأخذ بعني االعتبار 
السعي املكثف واليومي الذي تقوم به األمهات من 
أجل الوصول إىل موارد الرعاية االجتماعية، ولم 
تعترب هذا األخري شكاًل من أشكال التفعيل. هذا 

األمر أدى إىل حدوث شرخ بني األمهات املهاجرات 
والربامج التي تستهدف دعم اآلباء واألمهات، حيث 

أنه -يف بعض األحيان- أدى هذا إىل إضافة متاعب 
أخرى لألمهات اللوايت يبحنث عن موارد الرعاية 
االجتماعية، عالوة عىل مهامهن اليومية الكثرية 

واملرهقة. 
وبينما يلعب النوع االجتماعي دوًرا بارًزا يف 

الخطاب العام حول املهاجرين واندماجهم، فإن هذه 
الديناميات تسلط الضوء عىل الطبيعة النوعية لدول 

الرعاية االجتماعية األوروبية، سواء عىل مستوى 
الخطاب العام أو عىل مستوى الربامج التي تقدمها. 

ن الرعاية االجتماعية
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Un progetto visivo che adorna un muro in 
un’associazione a Parigi. Realizzato dai genitori 
del centro diurno dell’associazione, rappresenta 
la diversità dei paesi di origine delle famiglie 
che frequentano l’associazione.

مشروع الفنون والحرف اليدوية يف باريس الذي تزين جدران املركز 
االجتماعي.  هذا املشروع هو من صنع اآلباء واألمهات املنتمني إىل 
مركز الرعاية النهارية لألطفال، وهو يمثل تنوع أصول األسر التي 

ترتاد املركز االجتماعي.
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شرعنا يف هذا البحث ونحن نتوقع أن نجد صدى 
برامج الدعم املقدم لآلباء واألمهات وصدى الخطاب 

العام الدائر حول اآلباء واألمهات املهاجرين يف 
ميادين بحثنا، ولكن املفاجأة بالنسبة لنا أن هذه 

الخطابات العامة والحوارات العامة حول املهاجرين 
لم تكن حاضرة بشكل واضح يف ممارسات املهنيني، 

غالًبا ما وجدنا أن األفكار املتعلقة باالختالفات 
العرقية والثقافية والدينية حاضرة بشكل هاميش، 

وبطريقة غري مباشرة خالل اللقاءات. 
املهنيون املنخرطون يف مجال الرتبية لم يتعاملوا 

مع اآلباء واألمهات بأسلوب توجيهي أو تأديبي 
عندما يتعلق األمر برتبية أطفالهم، كان موقفهم 

األخالقي ينص عىل التخيل عن املعايري املحددة مسبًقا 
ويعتمد عىل املساواة، وهذا األمر كان متعلًقا -أيًضا- 

بالطبيعة الطوعية لهذه الخدمات وبتواجد إمكانية 
االنسحاب منها من طرف اآلباء واألمهات يف أي وقت.  

يف أمسرتدام، عمل املحرتفون مع إطار واضح 
ملعايري الطفولة الصحية والرتبية الجيدة. ولكن 

لم يكونوا دوًما قادرين عىل التصريح املباشر بهذه 
املعايري خالل اللقاءات التي جمعتهم باآلباء 

واألمهات، ولم يكونوا -أيًضا- قادرين عىل فرضها 
عليهم. عوض ذلك، حاولوا أن يحثوا اآلباء واألمهات 

عىل طرح األسئلة واقرتاح البدائل. يف باريس 
وميالنو، كان املهنيون يتفادون تحديد املعايري والقيم 
العاملية لرتبية األطفال وتحديد معنى األبوة واألمومة 

الصالحة، عىل الرغم من أن برامجهم كانت دائًما 
تمثل أفكاًرا مثالية عن الرتبية وعن ممارسات األبوة 
واألمومة، مثاًل فيما يتعلق بأهمية التعاون أو قيمة 

»االدوكاسيون بينفيانط«، أي الرتبية اإليجابية. 
وزيادة عىل هذا، غالًبا ما كان مهنيو دعم األبوة 
واألمومة يف هذه املدن يربطون الرتبية بمثل عليا 

كاالنخراط الفعيل يف املجتمع. عىل غرار زمالئهم يف 
أمسرتدام، حاولوا »تعبئة« اآلباء واألمهات من أجل 

اعتماد معايريهم وقيمهم. 
خالًفا للنقاشات العامة والخطابات السياسية 
التي تحث املهاجرين عىل االندماج، يف أمسرتدام، 
كان خطاب املهنيني فيما يخص الخلفيات املتنوعة 

لآلباء واألمهات تغلب عليه حيادية مصطلحات 
عامة ومجردة مثل »أم« أو »أب«.  وعوض استعمال 

األفكار السائدة يف هذه املجتمعات عن االختالف 
الثقايف، حاول املهنيون أن يركزوا عىل األنظمة 

األسرية بشكل عام. يف ميالنو، حيث مجال الخدمات 
االجتماعية مرتبط بنهج »االندماج الثقايف«، كان 

موقف املهنيني أنهم عملوا عىل االعرتاف باالختالفات 
الثقافية لآلباء واألمهات واالحتفاء بها. ويف باريس، 

كانت األخالق املبنية عىل نبذ األحكام املسبقة 
وتكريس إدماج اآلباء واألمهات غالًبا ما ُتنتج مزيًجا 

غريًبا من تيارين اثنني: عىل جانب واحد، عمل 
املهنيون عىل تقدير واحرتام الخلفيات الثقافية لآلباء 

واألمهات وكذلك تثمني تجاربهم، وعىل الجانب 
اآلخر فإن هؤالء املهنيون لم يتوانوا عىل االعرتاض 

عىل بعض اآلباء واألمهات الذين كانوا ملتزمني 
بهوياتهم وانتماءاتهم الثقافية. وعىل الرغم من 

أنهم عربوا عن رغبتهم يف تكريس مبدأ املساواة يف 
املعاملة، ورعاية الطبقات املجتمعية األكرث تهميًشا، 

وكذلك جعل املجتمع أكرث انفتاًحا، فإن املوقف املهني 
العام، يف كل من أمسرتدام، وميالنو وباريس، كان 

يحجب ديناميات القوة غري الواضحة تماًما التي 
تجمع بني املهنيني الذين ينتمون للطبقة الوسطى 

والذين يمثلون غالًبا  السكان األصليون، واملهاجرين 
الذين ينتمون للطبقة العاملة. 

كانت املفاجأة -أيًضا- بالنسبة لنا أن أغلبية اآلباء 
واألمهات يف باريس وميالنو لم يعربوا عن قلقهم 

فيما يخص التمييز العنصري. الكثري منهم كان يقلق 
عن العالقات التي ينسجها أطفالهم مع املؤسسات، 

خاصة املدرسة، وكانوا يتساءلون عما إذا كانت 
أوروبا قادرة عىل منح أطفالهم فرصة منصفة يف 

الحياة. يف أمسرتدام، ناقش اآلباء واألمهات التمييز 
العنصري مع بعضهم البعض، لكنهم غالًبا ما 

كانوا غري متأكدين من تجلياته امللموسة، وكانوا 
أيضا مرتددين يف التصريح بالتمييز العنصري خالل 

اللقاءات املتعلقة برتبية أطفالهم خوًفا من تداعياته. 
وبداًل عن تقييد اآلباء واألمهات املهاجرين 
باملعايري املحددة مسبقا، والتجريح يف أساليب 

تربيتهم، فإن معاينتنا للقاءات التي تدور حول 
تربية األطفال قادتنا إىل استنتاج ُمفاده أن هناك 

ا تدور بهذا الصدد ولكنها تتسم  مفاوضات مهمة جدًّ
بالرتدد يف أغلب األحيان عندما يرتبط األمر بخدمات 

Ci siamo prefissi di trovare la risonan-
za dei dibattiti pubblici sulle fami-
glie di migranti che si riflettono nei 
progetti per genitori tra i tre siti. Con 
nostra sorpresa, nel nostro lavoro con i 
genitori, sulle associazioni e i progetti 
a loro diretti questi dibattiti pubblici 
raramente sono apparsi esplicitamen-
te nelle pratiche degli educatori, dei 
volontari o degli operatori del sociale. 
Per lo più abbiamo incontrato idee su 
differenze etniche, culturali o sociali 
espresse in modi sobri e indiretti.

Gli operatori sociali impegnati in 
progetti con i genitori sono in minima 
parte direttivi e disciplinanti verso 
i genitori e riguardo al modo in cui 
crescono i loro figli. Sebbene una posi-
zione non normativa ed egualitaria sia 
parte della loro etica professionale, ciò 
è anche legato alla natura spesso vo-
lontaria dei servizi forniti e al fatto che 
i genitori possono facilmente rinun-
ciare a partecipare. Ad Amsterdam gli 
operatori lavorano con norme chiare 
per il sostegno a un’infanzia sana e 
buone pratiche dei genitori. Tuttavia, 
raramente hanno comunicato queste 
norme direttamente ai genitori duran-
te gli incontri, né le hanno imposte in 
termini di ciò che i genitori dovrebbero 
o non dovrebbero fare. Hanno invece 
cercato di convincere i genitori a riflet-
tere sulla loro genitorialità ponendo 
domande e suggerendo alternative. A 
Parigi e a Milano, gli operatori sociali 
evitano di usare norme universali su 
come educare i figli e diventare genito-
ri, anche se i loro progetti trasmettono 
nozioni e ideali sull’essere genitori, 
come l’importanza della cooperazione 

o il valore dell’educazione benevolente 
)éducation bienveillance(. Inoltre, gli 
operatori di progetti in queste città 
collegano i genitori a ideali più ampi 
d’impegno sociale. Come i loro colleghi 
ad Amsterdam, gli operatori cercano di 
sensibilizzare i genitori alle loro norme 
e ideali.

In contrasto con i dibattiti pubblici 
e le richieste dei politici che sottoli-
neano la necessità d’integrazione dei 
migranti, ad Amsterdam le discussio-
ni tra gli operatori hanno ignorato i 
diversi background dei genitori attra-
verso l’uso di termini generali, come 
madre e padre. Piuttosto che usare idee 
dominanti di differenza culturale, si 
sono concentrati su sistemi familiari 
generici. A Milano, dove la sfera dei 
servizi sociali è basata su un approccio 
‘interculturale’, gli operatori hanno 
lavorato per riconoscere e celebrare di-
versi background culturali tra i genito-
ri. E a Parigi, l’etica del non-giudizio e 
dell’inclusività ha portato gli operatori 
a una combinazione a volte scomoda di 
valorizzazione dei background cultu-
rali e know-how dei genitori, mentre 
viene disapprovata la tendenza dei 
genitori a dedicarsi solo alla loro comu-
nità, identità etnica o religiosa. Mentre 
esprimono il desiderio delle pratiche 
egualitarie, per la cura delle persone 
emarginate e una società aperta alla 
diversità, questi atteggiamenti degli 
attori professionali ad Amsterdam, 
Milano e Parigi possono anche oscu-
rare dinamiche di potere più sottili, 
tra i professionisti della classe media, 
spesso bianchi ‘indigeni’, e i genitori 
migranti poveri.
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الرعاية االجتماعية. عمل املحرتفون بجد إلقناع اآلباء 
واألمهات باملشاركة يف املبادرات التي وفروها لهم، يف 
حني حاول اآلباء تجنيد املهنيني يف جهودهم لتأمني 
حياة جيدة لهم وضمان مستقبل لعائالتهم. كانت 
هذه اللقاءات موسومة بالرتدد والشك، حيث كان 
اآلباء يخافون من أن بحثهم عن حياة كريمة قد ال 

يكون ناجًحا وحيث حاول املهنيون، حتى وإن تكللت 
مجهوداتهم بالفشل، يف إقناع اآلباء برؤيتهم لحياة 

جيدة، وطفولة صحية ومستقبل أكرث إنصاًفا لهم 
وألطفالهم. 

Con nostra sorpresa, i genitori egi-
ziani a Milano e Parigi, a turno, hanno 
espresso raramente preoccupazioni 
relative a razzismo e discriminazione. 
Molti si sono preoccupati per la rela-
zione, propria e dei loro figli, con varie 
istituzioni, in particolare con la scuola, 
e si sono chiesti se l’Europa dà ai propri 
figli un’opportunità equa nella vita. Ad 
Amsterdam, i genitori hanno discusso 
di razzismo e discriminazione tra loro, 
ma sono spesso insicuri riguardo alle 
sue manifestazioni concrete e riluttan-
ti a tirarlo fuori durante gli incontri 
per timore di ripercussioni.

Al posto dei dibattiti moralizzanti e 
stigmatizzanti sui genitori migranti, 
la nostra esplorazione degli incontri 
genitoriali ci ha portato a osservare 
pratiche di negoziazione del welfa-
re provvisorie, ma impegnative. Gli 
operatori lavorano duramente per 
convincere i genitori a partecipare alle 
iniziative che hanno ideato per loro, 
mentre i genitori cercano di avere dalla 
loro parte gli operatori per garantire 
una vita e un futuro dignitoso alle loro 
famiglie. Si tratta di incontri caratte-
rizzati dall’incertezza, in cui i genitori 
temono che la loro ricerca di una vita 
dignitosa possa non avere successo e 
dove gli operatori tentano di convin-
cere i genitori della loro visione di una 
vita dignitosa, un’infanzia sana e un 
futuro più equo.



Murale che decora lo spazio in cui si svolgono i 
programmi per famiglie all'aperto a Milano. La 
parola pace e la cucitura di varie bandiere na-
zionali in un unico tessuto rievocano una delle 
aspirazioni dei professionisti che lavorano in 
questi progetti: creare coesione in un pubblico 
eterogeneo. (Fotografia. Milena Marchesi)

جدارية يف ميالنو تزين الفضاء حيث يتم تنظيم برامج األسرة يف 
الهواء الطلق. إن كلمة السالم واألعالم الوطنية املختلفة التي 

تمت خياطتها يف ثوب واحد تمثل واحدة من أهم طموحات 
املهنيني العاملني يف هذه املشاريع: خلق التماسك بني مجموعة 

متنوعة الثقافة واإلرث. 
)الصورة من ميلينا ماركيزي) 
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‘Ogni giovedì, mi è stato permesso di 
partecipare a discussioni su casi com-
plessi e coinvolgenti, e di vedere quanto 
gli operatori delle équipe Genitore e 
Bambino si prendono cura delle famiglie 
nelle circostanze difficili in cui lavora-
vano.’

Anouk de Koning 
Capo Progetto - Amsterdam

أنوك دي كونينغ

»يف كل يوم خميس، ُسمح يل بالجلوس يف مناقشات 
حول الحاالت املعقدة واملثرية لالهتمام، ومعرفة مدى 

اهتمام املهنيني من مجموعات اآلباء واألبناء باألسر 
التي  يشتغلون معها و التي  تعيش ظروًفا صعبة.«

قائدة املشروع ـ أمسرتدام.

‘Per dieci mesi ho avuto il privilegio 
di osservare l’impegno di volontari e 
professionisti che lavorano in quartieri 
situati economicamente e socialmente 
ai margini di Milano. Questo punto di 
osservazione mi ha permesso di speri-
mentare in prima persona parte dell’ur-
genza, dell’intensità e della natura 
impellente di questo lavoro.’

Milena Marchesi
Ricercatrice post-dottorato - Milano

Team di ricercaفريق البحث

‘Per oltre un anno ho seguito molte 
madri egiziane nei loro incontri quoti-
diani con professionisti, volontari e altri 
genitori, condividendo momenti gioiosi 
di socializzazione, così come momenti 
di tensioni angoscianti, come durante 
gli sfratti. La resistenza delle donne alla 
precarietà economica e le loro speranze 
raramente espresse per il futuro parlano 
sia delle loro forze sia delle loro fragilità 
e delle loro battaglie quotidiane come 
genitori migranti.’

Lucrezia Botton 

لوكريتسيا بوتون

»ألكرث من سنة، تابعت عدًدا من األمهات املصريات 
يف لقاءاتهم اليومية مع املهنيني واملتطوعني واآلباء 

واألمهات اآلخرين، وعشت معهن لحظات سعيدة، 
وكذلك التجارب العصيبة التي مررن بها مثل عمليات 

اإلخالء. إن مقاومة النساء ومواجهتهن للهشاشة 
االقتصادية وآمالهن املستقبلية التي نادرا ما يتم 

التعبري عنها أو االستماع إليها تمثل نقاط ضعف وقوة 
يف نفس الوقت، وتوضح كذلك العديد من الكفاحات 

اليومية لهذه األمهات املهاجرات.«

Dottoranda - Milano

باحثة دكتوراه - ميالنو

‘Per oltre un anno ho accompagnato i 
genitori egiziani agli incontri in diversi 
uffici del welfare di tutta Amsterdam. 
Questo mi ha permesso di avere un’idea 
delle strategie dei genitori, delle loro 
speranze, aspettative e delusioni.’

Wiebe Ruijtenberg 
Dottorando - Amsterdam

فيبي رويتنبريج

»عىل مدار السنة، رافقت آباء مصريني يف اجتماعاتهم 
يف مختلف مكاتب الرعاية االجتماعية يف جميع أنحاء 

أمسرتدام. وقد سمح يل ذلك بالحصول عىل نظرة 
عميقة حول اسرتاتيجيات اآلباء وكذلك عىل آمالهم 

وتوقعاتهم وخيبات أملهم.«

باحث دكتوراه - أمسرتدام

ميلينا ماركيزي

»كان يل شرف املشاركة يف الجهود املتضافرة 
للمتطوعني واملهنيني العاملني يف األحياء الواقعة 

عىل الهوامش االجتماعية واالقتصادية يف ميالنو. وقد 
مكنتني هذه التجربة املميزة واملستقاة من املصدر األول 

من االنفتاح أكرث عىل الدور املهم لهذا العمل.«

باحثة ما بعد الدكتوراه -  ميالنو
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‘Sono stata generosamente ben accettata 
a partecipare a gruppi di discussione e 
altre attività per i genitori nei centri di 
comunità e associazioni nei quartieri 
popolari della zona nord-est di Parigi. In 
questi contesti, genitori e professioni-
sti mi hanno dimostrato che estendere 
la gentilezza e l’ascolto non sono solo 
competenze genitoriali importanti, ma 
anche pratiche e diritti di cittadinanza 
cruciali per aspirare a creare una società 
più umana e giusta.’

Anick Vollebergh 

أِنك فوليبريج

» تم الرتحيب بي بحرارة للمشاركة يف مجموعات 
املناقشة وغريها من األنشطة لآلباء واألمهات يف املراكز 

االجتماعية والجمعيات يف أحياء الطبقة العاملة يف 
شمال شرق باريس. يف هذا السياق، أظهر يل اآلباء 
واألمهات واملهنيون أن االستماع الفعال والتعامل 

بمودة ولطف ليسا فقط مهارات مهمة يف تربية األبناء 
ولكن أيًضا ممارسات مواطنة وممارسة للحقوق التي 

نطمح من خاللها إىل إنشاء مجتمع أكرث إنسانية 
وعدالً.«

Ricercatrice post-dottorato - Parigi

باحثة ما بعد الدكتوراه - باريس

‘Molte famiglie egiziane mi hanno dato 
la possibilità di essere presente durante i 
loro momenti stressanti, gioiosi e noiosi 
per oltre un anno a Parigi. La loro dispo-
nibilità ad aprire le loro case e la loro vita 
mi ha offerto l’opportunità di cogliere 
alcune delle sfumature e dei significati e 
delle materializzazioni differenti dell’es-
sere genitori in Europa.’

Soukaina Chakkour 

ُسكينة شقور

»لقد أعطتني العديد من العائالت املصرية الفرصة 
ليك أكون حاضرة خالل اللحظات الصعبة، السعيدة 

والعادية يف حياتهم ألكرث من سنة يف باريس. ساعدين 
استعدادهم لفتح منازلهم وحياتهم يل عىل فهم 

بعض الفروق الدقيقة واملعاين املختلفة والواقع املادي 
ملعنى األبوة واألمومة يف أوروبا بني األسر املهاجرة.«

Dottoranda - Parigi

باحثة دكتوراه - باريس
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مشروع إعادة إنتاج أوروبا تحقق بفضل الدعم املادي 
الذي وفره املجلس األوروبي لألبحاث (املنحة األولية 
للمجلس األوروبي لألبحاث، رقم املشروع 640074)، 
والدعم املقدم من طرف جامعة رادبود نايمخن يف 

ا لكل املشاركني يف بحثنا يف  هولندا. نحن ممتنون جدًّ
أمسرتدام وميالنو وباريس. عىل مدار هذا املشروع، 

وهبوا لنا بسخاء وقتهم، وشاركوا معنا رؤاهم 
وخرباتهم، وشاركوا معنا -أيًضا- حياتهم. نود أن 
نشكر -أيًضا- العديد من األشخاص الذين قدموا 
لنا النصح واملشورة عىل امتداد هذا املشروع: اتني 

لوبهايد، بول ا. سيلفريستاين، ميتي-لويز يوهانسن، 
هيلدا دانيالسن، أسترتيد أهيب ساندسبو، إلينا 

بونزوين، إيلني موير، تريزا سنوييل، مارتني كوسرت، 
تون فات مييل وأنيك تونايري. ساعدنا مجلس 

االستشارة األخالقي عىل تسوية العديد من القضايا 
األخالقية يف بحثنا، وهو يتكون من: جودي ميسمان، 

مارسيل بيكري، وساندرا مانتو. نود أيًضا أن نشكر 
كالًّ من آن دي يونغ، فرانشسكو دي أنجليس وبيث 

ابستني عىل قبولهم دور الوسيط املحيل يف كل من 
املدن التي اشتغلنا فيها. نشكر كذلك مروة حسني 

عىل مساعدتها القّيمة يف وضع اللمسات األخرية عىل 
الرتجمة العربية والفرنسية لهذا الكتاب. يف األخري، 

نحن ممتنون جدا لزوي فان أوتريلو عىل حضورها 
القيم واملشجع، خاصة خالل اللحظات الحرجة. 

ا لفرق اآلباء واألبناء يف  أنوك دي كونينغ ممتنة جدًّ
أمسرتدام عىل رغبتهم يف املشاركة يف هذا البحث. 
وتود بالتحديد أن تتوجه بالشكر إىل هانز فريماك 

الذي قدمها إىل اإلدارة املشرفة عىل برامج فرق اآلباء 
واألبناء، ورينسيك إِملكامب وليزبيث فان بوكستيل 

لتسهيل الولوج إىل املجال وملالحظاتهم النقدية. 
وهي ممتنة أشد االمتنان لفرق اآلباء واألبناء يف 

الشمال القديم والشمال الشرقي يف أمسرتدام عىل 
ترحيبهم بها يف حياتهم املهنية ولقاءاتهم مع اآلباء 

واألمهات واألطفال، وتشكرهم عىل دعمهم، ووقتهم 
وانفتاحهم. 

فيبي رويتنبريج يود أن يشكر مديري وأعضاء 
املؤسسات املصرية يف أمسرتدام، الذين قبلوه بكرم 
بينهم، ومن ضمنها مؤسسة املصريني الهولنديني 

تضامن، مؤسسة فنار، مؤسسة كليوباترا، مؤسسة 

شكر وتقدير
Il progetto Reproducing Europe è stato 
reso possibile dal sostegno finanziario 
del Consiglio Europeo della Ricerca 
(ERC Starting Grant, Project ID 640074) 
e dalla Radboud University, Nijmegen, 
Paesi Bassi. Siamo molto grati a tutti 
coloro che hanno partecipato alla nostra 
ricerca ad Amsterdam, Milano e Parigi. 
Nel corso della ricerca hanno offerto con 
generosità il loro tempo, le loro cono-
scenze e le loro esperienze e ci hanno 
accolto nelle loro vite. Vogliamo anche 
ringraziare varie persone che hanno 
offerto il loro contributo al progetto: 
Eithne Luibhéid, Paul A. Silverstein, 
Mette-Louise Johansen, Hilde Daniel-
sen, Astrid Ouahyb Sundsbø, Elena 
Ponzoni, Eileen Moyer, Tirza Snoijl, 
Martijn Koster, Toon van Meijl e Anke 
Tonnaer. Il nostro comitato consultivo 
per l’etica, composto da Judi Mesman, 
Marcel Becker e Sandra Mantu, ci ha 
aiutato a districare complesse questio-
ni etiche. Vogliamo anche ringraziare 
Anne de Jong, Francesco de Angelis e 
Beth Epstein per aver agito come nostri 
referenti locali. Marwa Hussein è stata 
di grande aiuto nel mettere a punto le 
versioni in francese e in arabo. Infine, 
siamo grati a Zoë van Otterloo per la sua 
assistenza capace e sempre positiva nei 
momenti critici.

Anouk de Koning è grata per la volontà 
delle équipe Genitore e Bambino di par-
tecipare alla ricerca. Desidera espressa-
mente ringraziare Hans Vermaak per 
averla introdotta al programma delle 
équipe Genitore e Bambino e Renske 
Emmelkamp e Liesbeth van Boxtel per 
averle fornito dei contatti e consigli 

Ringraziamenti
هارموين، واتحاد املرأة العربية يف هولندا. ويعرب عن 

ا  امتنانه ملساعدة معتز راغب الذي كان محاوًرا هامًّ
والذي أجرى مقابالت مهمة مع شبان من الجيل 
الثاين من الهولنديني إلكمال وجهة نظر الوالدين. 

فيبي ممنت بشكل خاص لآلباء واألمهات الذين 
رحبوا به بحرارة يف حياتهم العائلية اليومية الحميمة 

مما جعل أبحاثه ممكنة. ألسباب عدم الكشف عن 
هويتهم، ال يمكن تسميتهم بشكل فردي.

ا تسهيل الولوج وحسن  ميلينا ماركيزي تقدر جدًّ
الضيافة والوقت السخي الذي قدم لها من طرف 

جمعيتني يف ميالنو: ايتاما وميتادي. إنها ممتنة 
-أيًضا- لعدد من املؤسسات والفاعلني الذين سهلوا 

لها الولوج إىل مجالهم، وقدموا لها رؤية واقرتاحات 
وكذلك أقدموا عىل وضعها يف اتصال مع جهات 

وأشخاص آخرين يف مراحل مهمة من البحث – ومن 
بينهم تعاونية تويت انسيامي، مابيغ سان سريو، 
مامي ا سكول، وبلدية ميالنو. ماريا كيارا كوبوال 

كانت مساعدة مهمة وفعالة يف البحث. ميلينا ممتنة 
غاية االمتنان ملساهمات جميع من أعطوا الكثري من 

معرفتهم ووقتهم وخربتهم خالل البحث، يتعذر 
تسميتهم شخصيًّا هنا لدواعي عدم الكشف عن 

هوياتهم، ولضيق املساحة. 

لوكريتسيا بوتون تود أن تشكر املهنيني واملتطوعني 
الذين عّرفوها عىل األسر املهاجرة وسمحوا لها بمعاينة 

عملهم. وهي تتقدم بالشكر خاصة ملاتيل ألبريتيني 
وماريا كيارا سيال من جمعية دار= كازا، وكريستيانا 

بوريال من أمييش ديل باركو تروترأونلوس، وفايزة 
مرعي. عىل الرغم من أنها ال تستطيع تسميتهن 

ألسباب عدم الكشف عن هويتهن، إال أنها مديّنة حًقا 
للعديد من النساء اللوايت شاركن نضاالتهن اليومية، 

وقلقهّن الشخيص، وصداقتهن، محافظات عىل 
روح السخرية، وقلب طفيف، يف مواجهة صعوبات 

وأوضاع درامية. 

أنِك فوليبريج تود أن تشكر العديد من املهنيني الذين 
منحوها وقتهم ملناقشة أعمالهم. وهي مدينة بشكل 

خاص السباس19 اورك، اسباس19 رييك، اسباس 
لودو، اسباس ريزيليانس، وفريق التطوير املحيل، 

الهتمامهم بالبحث ولسماحهم لها باملشاركة يف 

critici. È in debito con i professionisti 
dell’équipe Genitori e Bambini di Old 
North e North West, che l’hanno accolta 
nella loro vita professionale e nei loro 
incontri con genitori e figli; è grata per 
il tempo offerto, il supporto e la dispo-
nibilità.

Wiebe Ruijtenberg ringrazia i direttori 
e i membri delle associazioni egiziane 
ad Amsterdam che lo hanno gentil-
mente accettato in mezzo a loro, tra 
cui Stichting Egyptische Nederlanders 
Tadhamon, Stichting Fnaar, Stichting 
Cleopatra, Stichting Harmonie e Vere-
niging voor Arabische Vrouwen Neder-
land. È grato per l’aiuto di Moataz Rageb, 
che è stato un interlocutore importante, 
che ha condotto interviste con giovani 
egiziani-olandesi di seconda generazio-
ne, utili per arricchire e completare le 
prospettive dei genitori. Wiebe è parti-
colarmente grato ai padri e alle madri 
che lo hanno accolto così calorosamente 
nella loro vita familiare, intima e quoti-
diana rendendo possibile la sua ricerca. 
Per ragioni di anonimato, non possono 
essere nominati individualmente.

Milena Marchesi desidera riconosce-
re la generosa accoglienza, il tempo e 
l’ospitalità offerti da due associazioni 
milanesi, Itama e Mitades Aps. È anche 
in debito con una serie di altre orga-
nizzazioni e attori istituzionali che 
le hanno garantito la disponibilità e 
offerto approfondimenti, suggerimenti e 
contatti nelle fasi critiche della ricerca, 
tra cui SPLuF-Cooperativa Tuttinsieme, 
Mapping San Siro, Mamme a Scuola 
e Comune di Milano. Maria Chiara 
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األنشطة واالجتماعات عىل مدى عدة أشهر. كرم 
اآلباء واألمهات تجاهها خالل مجموعات املناقشة 

ملسها بعمق، حيث غالًبا ما شاركوا تجارب شخصية 
وصعبة. كانت أوليفيا فيوجن ورؤيتها يف سياسة 

الحوار مصدًرا لإللهام. قامت هي وجان مارك غودت 
بعمل ال يقدر بثمن كمساعدين للبحث.

ُسكينة شقور شاكرة للعائالت املصرية، خاصة 
األمهات اللوايت فتحن منازلهن، وشاركن قصصهن 
وسمحن لها بأن تكون جزًءا من حياتهن، كصديقة 
وباحثة. لقد كان صمودهن وحكمتهن مصدر إلهام 
حقيقي. عىل الرغم من أنها ال تستطيع  تسميتهن 

ألسباب عدم الكشف عن هوينت، إال أنها تظل مدينة 
لهم. كما أنها ممتنة لجميع املشاركني اآلخرين الذين 

أخذوا وقًتا من حياتهم لجعل هذا البحث ممكًنا. عىل 
وجه الخصوص، تود أن تشكر إبراهيم، الذي فتح لها 

العديد من األبواب عىل الجالية املصرية يف باريس.

Coppola è stata un’assistente di ricer-
ca inestimabile ed efficiente. Milena è 
profondamente grata per i contributi di 
tutti coloro che hanno condiviso così 
tanto della loro conoscenza, tempo ed 
esperienza a questa ricerca ma che, per 
ragioni di anonimato e spazio, non pos-
sono essere nominati individualmente.

Lucrezia Botton ringrazia gli operatori 
del sociale e i volontari che l’hanno pre-
sentata a famiglie migranti e le hanno 
permesso di osservare il loro lavoro. È 
particolarmente grata a Matilde Alber-
tini e Mariachiara Cela di Dar = Casa, 
Cristiana Borella di Amici del Parco 
Trotter Onlus e Faiza Marei. Anche se 
per ragioni di anonimato non può nomi-
narle, è in debito con le molte donne che 
l’hanno resa partecipe delle loro batta-
glie quotidiane, preoccupazioni intime 
e amicizia, mantenendo un’attitudine 
positiva e ironica mentre affrontavano 
disagi e situazioni drammatiche.

Anick Vollebergh desidera ringraziare 
i numerosi professionisti che le hanno 
concesso il loro tempo per discutere del 
loro lavoro. In particolare, è in debito 
con Espace19 Ourcq, Espace19 Riquet, 
EspaceLudo, Espace Résilience e l’Equipe 
de Développement Local per il loro inte-
resse nella ricerca e per averle permesso 
di partecipare alle loro attività e incon-
tri per diversi mesi. La generosità con 
cui i genitori l’hanno accolta in gruppi 
di discussione in cui spesso hanno con-
diviso esperienze intime e difficili, l’ha 
toccata profondamente. Olivia Vieuje-
an e le sue intuizioni sulle politiche di 
quartiere sono state fonte di ispirazione. 
Lei e Jean-Marc Goudet hanno svolto un 
lavoro inestimabile come assistenti di 
ricerca.

Se avete domande o siete interessati a ulteriori 
pubblicazioni del progetto Reproducing Europe,  
visitate www.reproducingeurope.nl o scrivete-
ci all'indirizzo info@reproducingeurope.nl.

من املمكن الحصول عىل معلومات أكرث عن املنشورات الناتجة عن 
مشروع إعادة إنتاج أوروبا أو الكتابة لنا بأسئلتكم عن البحث عىل 

املوقع: www.reproducingeurope.nl، وكذلك مراسلتنا 
info@reproducingeurope.nl :عىل الربيد اإللكرتوين

Soukaina Chakkour è molto grata alle 
famiglie egiziane, in particolare le molte 
madri, che hanno aperto le loro case, 
condiviso le loro storie e permesso di 
far parte della loro vita, sia come amica 
che come ricercatrice. La loro forza e 
saggezza sono state una vera ispirazio-
ne. Sebbene non possa nominarli per 
ragioni di anonimato, rimane in debito 
con loro. È inoltre grata a tutti gli altri 
partecipanti che hanno offerto il loro 
tempo per rendere possibile questa ricer-
ca. In particolare, vorrebbe ringraziare 
Ibrahim per aver aperto così tante porte 
nella comunità egiziana a Parigi.
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نسب املصنف - غري تجاري 3.0

يمكن نسخ أو إعادة استعمال هذا الكتاب بشرط ذكر 
املرجع. ال يمكن استعمال مضمون هذا الكتاب ألغراض 

تجارية أو تبديل محتواه. 
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