
 ما یقرب من (80000) ألف قادم جدید ملزمون باجتیاز امتحان االندماج بنجاح ضمن (3)
 سنوات، وإال فهم مهددون بالغرامات المالیة والدیون وسحب اإلقامة. ولكن خطة االندماج

 الحكومیة، كما أثبت بحثنا، ال تحقق الهدف المنشود.
  

 االندماج في هولندا: دروس ذات مستوى متدن
 وأعداد صفِّیَّة كبیرة وبأسعار باهظة.
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 یرید كل القادمین الجدد الحاصلین على إقامة في هولندا أن یحصلوا على برنامج اندماج ذي

  مستوى تعلیمي جید یساعدهم في الحصول على الشهادة بأسرع وقت ممكن.
  

 ولكن نصف الالجئین فقط "راضون" أو "راضون جدًا" عن دورة االندماج اإللزامیة التي
 یتبعونها. ونحو (20) بالمئة "غیر راض البتة". لقد أكد بحثنا ما كرره الالجئون والباحثون

 والبلدیات وجهروا به: " خطة االندماج ال تحقق الهدف المنشود".
  

 ترتكز النسب المذكورة أعاله على بحث قمنا به مع (172) قادمًا جدیدًا یشاركون في
 مبادرة "جدید في هولندا". وقد ملؤوا الئحة األسئلة للمرة الثالثة بمشاركة أحد أعضاء

كل نواًة لبحث  "المراسل". األرقام والنسب المذكورة ال تمثل كل القادمین الجدد، ولكنها تشِّ
 صحفي.

  
  االندماج: فكرة جیدة ولكنها ُتَنفَّذ تنفیذًا ردیئًا.  

  
 الهدف من برنامج االندماج هو دعم قدرات القادم الجدید وتعزیزها من أجل االندماج في

 المجتمع؛ فتعلم اللغة الهولندیة وإتقانها إتقانًا جیدًا قراءًة وكتابًة أمٌر ضروري من أجل بناء
 حیاة جدیدة . إضافة إلى ذلك، فإنه من المفید جدًا أن ُیلمَّ المرء بمعرفة عن تكوین المجتمع

  وعن كیفیة سیر األمور في سوق العمل.
 ولكن الواقع العملي ُیِري أن تحقیق هذه األهداف التي تصبو الخطة إلیها، یسیر ببطء أو أنه
 غیر ُمرٍض. فهناك تفاوت حاد في جودة التعلیم الخاص باالندماج، كما أن الرقابة علیه غیر

 كافیة. هذا ما أظهره البحث مع المشتركین في مبادرة "جدید في هولندا". هذه النتیجة قد
 ُذِكَرت أیضًا في أحد التقاریر التي ُأعدَّت بطلٍب من وزارة الشؤون االجتماعیة، فقد أكد

 السید خودفرید إخبرسون من المجلس العلمي للخطط الحكومیة هذه المسألة في محادثة مع
 ضیفة "المراسل" السیدة كولیتا فان نونن.

 قبل أن نتعمق في الحدیث عن نتائج البحث الذي قام به "المراسل" دعونا نرسم أوًال صورة
  توضیحیة عن مالمح الخطة الحكومیة لالندماج في هولندا.

 ُیلزم القانون الهولندي منذ عام 2007 كل القادمین الجدد من خارج االتحاد األوربي الذین
 ُیسمح لهم باإلقامة في هولندا أن یندمجوا في المجتمع الهولندي. ُیستثنى منهم من هو أصغر

 من (18) عامًا أو من تجاوز (65) عامًا. فهذا القانون ینطبق إذًا على كل الالجئین
 الحاصلین على إقامة.

 



 
 

 یجب على هؤالء األشخاص أن ینجحوا في امتحان االندماج ضمن فترة أقصاها ثالث
(المانحة للقروض والمنح (DUO)   سنوات. تقوم الهیئة التنفیذیة للتعلیم المعروفة بمختصر 

 الدراسیة) بإرسال رسالة إلیهم بعد مدة قصیرة من حصولهم على رقم الخدمات الوطني. في
د تاریخ البدء باالندماج. وقد وصل عدد األشخاص الملزمین باالندماج  هذه الرسالة ُیحدَّ

 بتاریخ 1 تشرین األول من العام المنصرم (80000) شخص.
 هناك وسیلتان الجتیاز االندماج: إما عن طریق النجاح في امتحان االندماج المعتمد، أو عن

، (NT2)  طریق النجاح في امتحان الدولة للغة الهولندیة كلغة ثانیة المعروف بالمختصر 
 إضافة إلى النجاح في امتحان أو امتحانین إضافیین. الغالبیة العظمى من الالجئین یختارون
 امتحان االندماج. هذا یعني أنه یجب على الغالبیة العظمى من الالجئین الذین حصلوا على
 إقامة بعد عام 2014 أن ینجحوا ضمن ثالث سنوات في األجزاء الستة المتحان االندماج.
 أربعة من هذه األجزاء تخص المهارات األربعة للغة الهولندیة: القراءة والكتابة واالستماع
 والمحادثة، وامتحانان أخریان: األول یخص المعرفة عن المجتمع الهولندي والثاني یخص

 التوجه في سوق العمل.
  

 خصخصة االندماج: یجب على القادم الجدید أن یتولى عناء هذه المسألة
 وحده.

 



  
 تغیَّر قانون االندماج منذ عام 2013 تغیرًا جذریًا، فقد تمت خصخصة برامج االندماج.
 فحتى عام 2013 كانت البلدیات مسؤولة عن تنفیذ خطط االندماج؛ فهي التي كانت تقدم

 البرامج وتشرف علیها. حینها كان االندماج ُیعدُّ واجبًا یلزم المجتمع المنظم والمتعدد
 الثقافات والجنسیات نفسه به. ذلك المجتمع الذي یضمن ألفراده فرص النمو واالعتماد على

 الذات مالیًا ویجابه الطبقیة والفصل االجتماعي.
 ولكن منذ عام 2013 یتحمل األجانب المسؤولیة كاملًة عن مسألة االندماج. فعلیهم أن

 یقوموا باختیار ُمتقن إلحدى المؤسسات التعلیمیة الخاصة التي تقدم برامج االندماج من بین
 أطیاف متعددة وغیر واضحة المعالم لتلك المؤسسات وذلك بعد فترة وجیزة من لحظة

 استقرارهم في البلدیة.
 "هل تحتاج إلى مساعدة في ترتیب مسألة االندماج؟ ربما یستطیع أفراد عائلتك أو أحد

 األصدقاء أن یساعدوك في ذلك" نقرأ هذه المقولة في صفحة اإلنترنت الخاصة باالندماج:
 inburgeren.nl . إن هذه المقولة تعبرعن الحالة التي آلت إلیها مسألة االندماج.

 

 
 

 ففي السنوات المنصرمة ازداد عدد المؤسسات التعلیمیة الخاصة التي اختارت الخوض في
 خضم سوق برامج االندماج المربح. فقد وصل اآلن عدد المؤسسات التعلیمیة الخاصة التي

 یمكن لالجئین أن یختاروا إحداها والتي حصلت على شعار الجودة من المعهد المانح للشعار

 



 "Blik op Werk" إلى (190) مؤسسة. إن الحصول على هذا الشعار یعني أن تلك
 المؤسسة الخاصة لدیها خطة تعلیمیة وعندها ما یكفي من المدرسین المؤهلین. ولكن المعهد

 ال یضع شروطًا على حجم الصف أو على عدد ساعات الدروس أو تقدیم دروس وفقا
  للمستویات المختلفة.

 أظهر البحث الذي أجري مع عدد من المشتركین في مبادرة "جدید في هولندا" أن (65)
 بالمئة منهم احتاج إلى مساعدة عند اختیاره لدورة االندماج. في حین حصل نحو (50)

 بالمئة فقط على مساعدة من هیئة المساعدة القانونیة لالجئین أو من منظمات أخرى. ورأى
  نحو (70) بالمئة منهم أن تلك المساعدة كانت كافیة من أجل عمل اختیار متقن.

 معظم المشتركین في البحث وجدوا أن مستوى الدورة هو األكثر أهمیة عندما قاموا
 باالختیار، وتال ذلك المسافة بین البیت والمؤسسة التعلیمیة. بینما لم یؤثر سعر الدورة إال

 تأثیرا هامشیًا في مسألة االختیار. وهذا یسهل على المؤسسات الخاصة أن تطلب أسعارًا ال
 تتناسب بحال من األحوال مع جودة الدروس. مما یجعلنا نتساءل ما إذا كان القادمون الجدد

  یدركون التبعات المالیة المترتبة على اختیارهم هذا في المستقبل.
  

 االندماج یكلف أكثر مما تتوقع
  

 االندماج مكلف جدًا، فقد تبین من البحث الذي أجراه "جدید في هولندا" أن برنامج االندماج
 عند أكثر من (60) بالمئة من المشتركین في البحث یكلف أكثر من (1000) یورو لكل

  ثالثة أشهر، أي أكثر من (4000) یورو للسنة.
 یحق للقادمین الجدد أن یقترضوا من الهیئة التنفیذیة للتعلیم مبلغ (10000) یورو كحد
 أقصى من أجل تمویل برنامج االندماج. وُیعفى الالجئون الذین حصلوا في هولندا على

 إقامة من تسدید القرض في حال نجاحهم في امتحان االندماج خالل ثالث سنوات. ولكن إذا
 لم ینجحوا في ذلك فسیترتب علیهم دین كبیر ویحصلون فوق ذلك على غرامة. واألسوأ من

  ذلك أنهم یواجهون احتمال تخفیض المساعدة االجتماعیة واحتمال سحب اإلقامة منهم.
 كما یواجه القادمون الجدد إلى هولندا الذین أتوا عن طریق لّم الشمل احتمال الحصول على

 العقوبات المذكورة في حال لم ینجحوا في االمتحان خالل ثالث سنوات. لقد وصل حجم
 المبلغ الذي أقرضته الهیئة التنفیذیة للتعلیم من أجل تمویل برامج االندماج بتاریخ 1 تشرین

 األول 2016 إلى (132) ملیون یورو. هذا هو المبلغ الذي حققه سوق االندماج منذ
 خصخصته: (132) ملیون یورو.

 
 

 



 مستوى التعلیم في دورات االندماج متدٍن

  
  هل یحصل الالجئون على مردود ُمرٍض لقاء ما یدفعونه؟

(30) و أكثر. أو عشر اثنا فیها الملتحقین عدُد صفوٍف في یجلسون بالمئة (65)                ُقرابة
الصف في المستویات في الفرق أن كما .(16) عن فیها العدد یزید صفوف في                بالمئة

  الواحد كبیر.
اثنتي من أقل على هولندا" في "جدید البحث في المشتركین أرباع ثالثة نحو               ویحصل
في ساعات تسع من أقل على بالمئة (40) یحصل بینما األسبوع. في تدریسیة ساعة                عشرة
تلك! الستة االمتحان بأجزاء للنجاح جاهزیة أعلى في یصبحوا أن بهم ویفترض              األسبوع،
یستغرق االندماج برنامج إتمام أن یعني وهذا أسبوعًا، أربعین من الدراسیة السنة              وتتألف
عجلة على الجدد القادمین من كثیر بینما سنتین، إلى ونصف سنٍة بین ما الحال هذه                 في
المشتركین نصف أن تبین المطاف نهایة في حیاتهم. بناء في یبدؤوا لكي أمرهم من                كبیرة

  "راضون" أو "راضون جدًا"، بینما (20) بالمئة "غیر راٍض البتة".
مردود على یحصلون ال أنهم ووضوح بصراحة البحث في المشتركین من عشرات قال               وقد

 ُمرٍض لقاء ما یدفعونه. وإلیك مقتطفًا من األقوال:

یعطون● ال فهم بمدرسة، منها بدكان أشبُه اللغة تعلیم مدارس من كثیرًا بأن               "أرى
 األولویة للتعلیم."

 "یریدون أن یكسبوا النقود فقط، لیس لهم عالقة بالتعلیم."●
یهتمون● وال باستمرار الساعة إلى ینظرون تراهم المدرسین، عن راٍض غیر             "أنا

 بطالبهم، هم تجاریون جدًا". وأیضًا:
  " أكثر ما یهم مدرستي هو سحب النقود منا".●
 قال أحدهم أیضًا: "عندي االنطباع بأن مدارس االندماج تخدع الحكومة".●

 



  

الشكاوى وتتعلق قلیل. التعلیمیة الساعات عدد أن هي منها ُیشتكى التي األشیاء أكثر               إن
في الكبیر واالختالف المقررة، المواد تعلیم في والبطء المؤهلین، المدرسین بقلة             األخرى
طالب، أضعف مستوى إلى المستوى تدني إلى یؤدي مما الواحد؛ الصف في              المستویات

 وقلة التدریب على المحادثة.

من أیلول شهر في Eén Vandaagالتلفزیون البرنامج به قام بحث نتائج توافق النتائج               هذه
التعلیمي، المستوى تدني ومن الدروس قلة من الالجئین من كثیر اشتكى فقد الماضي،               العام
في بلدیات أكبر خمس من أربٌع أعربت كما المجتمع. واقع مع تتناسب ال الدروس                وأن

  هولندا عن عدم رضاها عن وضع االندماج في هولندا.

 خطة االندماج الحكومیة ال تحقق الهدف

تنفیذ االندماج قانون ترك أن فمنذ المنشود، الهدف تحقق ال الحكومیة االندماج خطة                إن
كما االندماج برامج في المشتركین نسبة انخفضت الجدد والقادمین الحر للسوق             االندماج

  انخفضت نسبة الناجحین فیها خالل ثالث سنوات.
  

شهر في صدرت التي النتائج ووصف ذلك یعلم ر أشَّ لودفایك االجتماعیة الشؤون وزیر               إنَّ
مجال في یعملون مهنیین غیر عن قصصًا سمعنا "نحن "مقلقة". بأنها: الماضي العام               نیسان
ولكن بعینهم أشخاص من ذلك "سمعنا أضاف: كما المؤتمرات. أحد في قال اللغات"،               تعلیم

 



أن كما مثًال. المحمول كالكمبیوتر ترغیبیة هدایا بتقدیم فعًال الناس تستجر مكاتب              هناك
في المساعدة إلى تهدف وال ممكن مبلغ أكبر سحب إلى رئیسي بشكل تهدف مكاتب                هناك

 اجتیاز االمتحان بأسرع وقت ممكن."

  
األولى المجموعة من نجح فقد األرقام. آخر األول تشرین شهر في الوزیر عرض قد                وكان
ثالث على 2013 عام من األولى الثالثة األشهر في حصلت التي الجدد، القادمین               من
زال ما تبقى ممن جزءًا ولكن فقط. بالمئة (49) االندماج برنامج إتمام أجل من                سنوات

  مواظبًا على متابعة دورة االندماج وكان عندهم عذر مقبول لتجاوز المدة القانونیة لالندماج.
الهدف تحقق ال الحكومیة االندماج خطة بأن البرلمان إلى كتبها برسالة الوزیر اعترف               لقد
السوق آلیة أن توقعنا السوق آللیة وفقًا االندماج نظام تقدیم تم عندما " فیها: قال                 المنشود.
في بالغة صعوبة هناك بأن نراه ما ولكن .[...] المعاییر من مزید تقدیم إلى تؤدي                 سوف
كاٍف بشكل واضحة لیست الدورات "جودة بأن: أیضا اعترف كما المسألة". هذه              تحقیق

 للملزمین باالندماج".

البلدیات وستحصل األخرى. اإلجراءات من مزید وعن أفضل رقابة فرض عن أعلن              لقد
اإلشراف من مزید على تموز 1 في السنة لهذه لالندماج المعدل الجدید القانون إصدار                بعد
شكل بأفضل وظیفته الجدید االندماج نظام "یؤدي لكي االندماج؛ مسألة على             والرقابة

 ممكن".

شرطًا یستوفوا أن تموز 1 من ابتداًء إقامة على الحاصلین الالجئین على أیضًا یجب                كما

 



یتعهد علیه الالجئ وبتوقیع المساهمة"، "تصریح على بالتوقیع یقوموا أن علیهم یجب              آخر:
بالمئة نحو(70) رأى وقد لها. وفقا سیتصرف وأنه الهولندیة واألعراف القیم على اطلع               بأنه

 من المشتركین مع "جدید في هولندا" أن هذه الفكرة "فكرة جیدة" أو "جیدة جدًا".

  

 ال یتكلم القادمون الجدد الهولندیة خارج دورة االندماج إال ما ندر

  
یتكلمون ال الجدد القادمین من كثیرا أن مسألَة االهتمام عین في االندماج خطة تأخذ                لم
بالمئة (70) نحو بأن هولندا" في "جدید بحث بینه ما وهذا قلیًال. إال الدورة خارج                 الهولندیة
معه یتكلمون شخص أو الهولندیة على یدربهم شخص لدیهم البحث في المشتركین              من

 الهولندیة لمدة نصف ساعة في األسبوع على األقل.

أكثر لمدة الهولندیة یتكلمون منهم بالمئة فنحو(35) یرام؛ ما على أمورهم المشتركین              بعض
ساعة نصف إلى یصل ال الربع قرابة ولكن الدرس، قاعة خارج األسبوع في ساعتین                من
ما وهذا بالهولندیین. أكثر یحتكوا أن سرور وبكل الالجئین معظم یود بینما األسبوع،               في

 تبین من بحث سابق لـ "جدید في هولندا".

  

 الرسام: هانس كالفردایك (للمراسل).

شخص أي مع تواصل لدینا "لیس الضائعة: بالفرص ذلك وصف البحث في المشتركین               أحد

 



في اآلخرین الهولندیین الطالب مع حتى وال الصف، مجموعة خارج أو الدرس قاعة               خارج
الفرص ومن االندماج، تعزیز في ضائعة كبیرة فرص فهذه مثال. الحفالت أثناء              المدرسة،
الصف في البقاء إنَّ مثًال. السوق في الصف، قاعة خارج دروسًا نأخذ ال أننا أیضًا                 الضائعة

 فقط من دون احتكاك بالهولندیین غیر كاٍف على اإلطالق.

قال كما االندماج."، دورة في النجاح بعد یتوقف ال األمد طویل مشروع هو               "االندماج
"المراسل" ضیفة مع محادثة في الحكومیة للخطط العلمي المجلس من إخبرسون             خودفرید

 السیدة كولیتا فان نونن. وأضاف: " أن تصبح مواطنًا مندمجًا لیس باألمر الیسیر".

الحكومة وقامت جهدهما قصارى والمجتمع الجدید القادم بذل إذا إال تنجح ال المسألة               هذه
  بمساندتهما لتحقیق ذلك. 

  
بدون المبادرة تلك من لنتمكن نكن لم هولندا". في جدید " المبادرة: من جزء هي المقالة هذه                 

   . Stichting Dioraphte :جمعیة قدمتها  التي  المادیة  المساهمة    

 


