
حتى لو كان ھذا العمل  ،متعطشون إلى العمل ا في األعوام المنصرمة إلى ھولنداوقَِدمُ جئون الذین الال
في البیت. ولكنھم ال مكتوفي األیدي من الجلوس لھم  أفضلُ ھو شيء  عمالً تطوعیاً أو دون مستواھم. أيُّ 

 حث قام بھ "المراسل". یحصلون على اإلشراف والتوجیھ الكافیین لتحقیق ذلك. ھذا ما تبین من ب
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ً آخرَ وا إلى ھولندا في العامین المنصمُ دِ الجئون الذین قَ لا لُ فّضِ ال یُ   على رمین وحصلوا على إقامٍة شیئا

لون فّضِ یُ ولكنھم  ،منحة المساعدة االجتماعیةبالعمل. تراھم سعداء باإلقامة التي حصلوا علیھا وبالمسكن و
ن یقبلوا ألاألمر  یمینھم. وھم مستعدون لو اضطرَّ  جداً أن یعملوا من أجل أن یكسبوا نقودھم بكدِّ كثیراً 
 . رغباتھمدون مستواھم أو عمالً ال یوافق  بعمل

 
جاب العمل. "ماذا تحتاج لكي تجد عمالً في ھولندا؟"، أعن  ھمبحثإلى المساعدة أثناء جئون الالیحتاج 

ھم لدی) منھم أنھ لیس %60ح (كما صرَّ  ."شخص یساعدني ویوجھنيإلى ": ھذا السؤال ن) منھم ع75%(
 معرفة كافیة بسوق العمل في ھولندا. 

 
ً جدیداً أجابوا بالتعاون مع أحد أعضاء 160( ھفیك ھذا ما تبین من البحث الذي أجریناه واشتر ) قادما

األرقام أجوبة تتعلق بالعمل. ھذا البحدث جرى في إطار المبادرة "جدید في ھولندا".  ن"المراسل" ع
كل نَ ال تمثل كل القادمین الجدد، ولكنھا تُ والنسب المذكورة   واةً لبحث صحفي.ّشِ

 
 جئین أن العمل مھم جداً یرى معظم الال

 
ً " مھم جداً، أجاب تكم مھم لك أن تجد عمالً في ھولندا؟"  من القادمین الجدد.  )%100( قریبا

 وھذا أمر علینا أن نعرفھ حتى قبل ھذا البحث. فقبل أربعة أشھر بدأنا البحث مع أول الئحٍة لألسئلة:
كثیر من القادمین أجاب فكأنك في بلدك. ماذا تحتاج لكي تشعر في ھولندا  :يآلتا السؤال ئذحین وطرحنا

 الجدد بحماس كبیر: عمالً.
 

وأن أكسب  في ھذا المجتمع نتفاع. أنا أرید أن أشارك في المساھمةا لست ھنا لالأن
 نقودي بكد الیمین وعرق الجبین.

 
ھذا  نالجئ؟ الجواب علین أن یعرفوا لكي یفھموا شعور اسؤال آخر تم طرحھ: ماذا یجب على الھولندی

نني ال أرید أن أعیش من منحة كان المقولة المشبعة بالتنھد: إ ولكن فحواھا ،متعددة جداً  السؤال تم بصیغٍ 
نتفاع. أنا أرید أن أشارك في المساھمة : " أنا لست ھنا لالذو داللة كما ذُكر ردٌ آخرُ المساعدة االجتماعیة. 

 "ھذا المجتمع وأن أكسب نقودي بكد الیمین وعرق الجبین.في 



 
) تقریباً. بلدھم % 85" ھم من سوریة، (شتركون في مبادرة "جدید في ھولنداجئین الذین یمعظم الال

 عملٍ  قیاتأخالب الذین یتمتعونبلد العمال النشیطین  وبأنھ ،ي معروف بأنھ ألمانیا الشرق األوسطاألصل
 .من مقدرات في جعبتھم بدوا ماویُ روا عن سواعدھم شمِّ جئون یریدون أن یُ الال ھؤالء متطورة جداً.

 
فقط لیس من السوریین  -المشتركین جل ذلك، كما تبین من بحثنا. فثلثاوھم مستعدون لفعل الكثیر من أ
علیمي الت مستواھم ال یوافقعمالً  ن یعملواألاضطرَّ األمر  ذامستعدون إ -ولكن من كل الجنسیات األخرى

ا بأي عمل ن یقوموأل) من المشتركین مستعدون %40( نحوأو مقدراتھم أو اھتماماتھم. إضافةً إلى أن 
ي: "أن أقوم بعمل دون مستواي أفضل من أن ال یكون عندي تاآل الطرحَ  ت) أكدَّ %80كان. ونسبة (

 ."ملع
 

 تجارب الماضي القریب غیر مشجعة أبداً 
 

طویل وغیر واضح المعالم.  ،بالنسبة لمعظم القادمین الجدد ،ولنداالعمل في ھالطریق إلى سوق إن 
 ات غیر مشجعة.یَّ في سنوات التسعین لالجئین الذین قدموا إلى ھولنداوالتجربة مع مجموعات كبیرة من ا

 
 وحصلوا على إقامة وكانوا ما 1999و 1995 يْ بین عامَ  ھولنداوا إلى مُ دِ ) ألف الجئ قَ 33000فمن (
. وكان ھذا العمل لى عمل بعد خمس سنواتالنصف عحصل  2011ون في ھولندا حتى عام یقطن یزالون

 30من  أكثرَ سنة كان عند الثلث عمل مأجور  وبعد خمس عشرةساعات في األسبوع.  من ثماني أكثرَ 
  ساعة في األسبوع. 

 
 أنا أرید أن أساھم

 
لمجلس العلمي للتخطیط نضیع الوقت" الذي أعده اتقریر "علینا أن ال م یجد القسم األكبر عمالً؟ ذكر لماذا ل

 ،ي منخفضمن العوامل لھا عالقة بالقادمین الجدد أنفسھم: مستوى تحصیل علم اً ھناك عدد الحكومي أن
لھا عالقة فاألسباب األخرى أما ار إلى شبكة العالقات االجتماعیة المناسبة. فتقواال ،بة عمل محدودةوتجر

التقریر عامالً آخر:  وعدُّ وخطة االندماج. كما أضاف مُ  ،لةاءات اللجوء الطویبالحكومة الھولندیة: إجر
ي الت ةالدراسی اتل. " التكوینبَ فالشھادات من بعض البلدان ال تُقْ  ؛على القادم الجدید عّب األمرَ صَ ھولندا تُ 

  ."في ھولنداأُتمَّت منح فرصاً للعمل أقل من تلك التي ت يفي البلد األصل تتِمَّ أُ 
 

ً إلى عامل التمییز العنصري. "بإمكان المرء أن وعدُّ یشیر مُ  یفترض أن حظ مجموعات  التقریر أیضا
 ."غیرھم بسبب أصولھمحّظِ أقل من ھو في العمل الجئین كغیرھم من األجانب لا
 

في سنوات  ذین قدموا إلى ھولنداالجئین اللأھم درس یعلمنا إیاه المجلس العلمي من خالل تجارب ا
ب جالمسألة یسوق العمل الھولندي. وھذه  مھُ فيالجئ قدَ لیطول جداً حتى یضع اأن الوقت ھو ات یَّ عینالتس
 تتم بشكل أسرع وأفضل. أن



 
 َصعَُب علیك أن تزاول العملكلما طال انقطاعك عن العمل 

 
متعثرة  ي اقترحھ المجلس یسیر في الواقع بخطىً فضل الذاألسرع واأل قُ رْ الطَّ ف. صعبأ ولكن الواقع 

 ومعرقلة. ووقت ثمین یُْھدَر قبل أن یبدأَ البحث عن العمل. 
 

 الجئین الذین حصلوا على إقامات. لا نتعلموا كیف یستقطبوعلى أرباب العمل أن ی
ً ج نا أن القادمین الجدد یدركون خطر ضیاع الوقتن بحثُ بیَّ  ن في ) من المشتركی%75( نحو. فیداً إدراكا

 ."أن تزاول العملكلما طال انقطاعك عن العمل َصعَُب علیك ": نھأ كدون فكرةَ البحث یؤ
عن عمل أثناء فترة  یبحثأن أن یعمل أو  كما أن ثُلُثي المشتركین في بحثنا یرون أنھ من األفضل لالجئ

 االندماج. 
ً المجلس االقتصادي االجتماعي آو  مكانات"یجب توسیع اإل :العام المنصرمواخر ھذا ما طالب بھ أیضا

إزالة العقبات بالمساعدة االجتماعیة. كما یجب  أو اتباع دراسة مع االحتفاظ للحصول على مرحلة تطبیقیة
 نأرباب العمل أن یتعلموا كیف یستقطبویل الحصول على عمل تطوعي. وحريٌّ بمن الطریق لتسھ

 .الجئین الذین حصلوا على إقامة"لا
 

 شتراكفعلیك باال أن تبقى أردت ذاھناك خطة حكومیة جدیدة تقول: إ ؛إذاً 
 

ً أن علیھا أة المركزیة تبدأت الحكوم ً فشیئا عاتق  تترك مسؤولیة البحث عن عمل على الَّ ستوعب شیئا
 وحده. ھذه المسألة  مَ وبأن سوق العمل لن ینظِّ  ،فقط وحدهالقادم الجدید 

من أجل اإلجراءات  2017و  2016 يْ عامَ ملیون یورو مقسماً على  500صت الحكومة مبلغ لھذا خصَّ و
 .شتراك"أردت أن تبقى فعلیك باال ذاإ" جئین تحت شعار:الالتي تدعم اندماج ال

ذكر وزیر الشؤون االجتماعیة لودفایك أشَّر أن العمل ھو أحد الدعائم الثالث التي یرتكز علیھا االندماج 
 . واندماجھم جئینفرقة تخصصیة لعمل الالقد أسس . ولھذا فالمجتمع قیمِ مثُّل ذا إلى جانب اللغة وتھ ،الناجح

 
 بال شك: االستثمار في قھا للمسألة غامضةٌ رْ التخصصیة في طَ  ھا الفرقةُ تْ رَ كَ إن المصطلحات التي ذَ 

وفي تعزیز شبكات  ،ماج عن طریق تبادل المعلومات ضمن إطار العملاالندفي و في المطابقة،و ،الفحص
بھ یطالب  وھذا ما أن تسیر األمور بشكل أسرع وأفضل. ضح: یجبوافھو  ا ھدفھاالتواصل الضمنیة. أم

ً  للتخطیط الحكوميالمجلس العلمي   . أیضا
 

ً فشیئاً. ھل ھذه بیضة كولومبس؟ ھدّافة  خطةٌ وغیرھا بدأت تتشكل  بتأثیر الفرقة التخصصیة على فشیئا
ئ بعد استالمھ اإلقامة بوقت كل الجبفي مركز اللجوء  یلتقوا أناآلن  (COA)موظفي مركز اللجوء 

نحو العمل أو المستقبلیة وتطلعاتھ  ،تجربتھ في العملعن و ،عن دراستھیُجروا معھ محادثة قصیر لكي 
 . اشبكة عالقاتھ ھنا في ھولندعن أیضاً ربما و ،الدراسة

مَ أن ت (COA)الـ على فإنَّ على ھذه المعطیات  وبناءً   ھایمكن أن یسكناألنسب التي منطقة عن ال نصیحة قدِّ
كما یجب على البلدیة بمجرد قدوم  ما أمكن. الجئ لكي یعززوا بھذه الطریقة إمكانیة حصولھ على عملٍ لا
الجئ واإلشراف علیھ لبعرض عمل تطوعي على انفسھا الجئ للسكن أن تقوم على أساس المعلومات لا

  ھ نحو الدراسة أو العمل.یھلتوج
 
 



 
 

 تحسینلیذ بحاجة الخطط جیدة جداً ولكن التنف
 

ف و ،القادمین الجدد اتإلمكان القیام مبكراً بعملیة جردِ األنسب:  قُ رْ ھو الطَّ  شكَّ ھذا بال  ھم رغباتِ تعرُّ
كن. فنتمنى مات بأفضل شكل مل أن یستفیدوا من ھذه اإلمكانومساندتھم في ھذا األمر من أج ،ھمتطلعاتِ و

 في الحصول على عمل بشكل أسرع.  قِ رْ امة من ھذا الطَ الجئون الذین یحصلون اآلن على إقلأن یستفید ا
  

الحقاً مساعدتھم  جريفي األعوام الماضیة. ربما یمكن أن ت قَ رْ الجئ افتقدوا ھذا الطَّ ) 80000( نحوولكن 
 سیواجھون الضیاع في طریقھم للبحث عن عمل. فأیضاً وإال 

 
في كثیر من البلدیات  هأن تنفیذَ على  ،لجددان ن القادمیجدیدة مطبَّق اآلن على الدفعة الھذا یُ  الجدیدُ  قُ رْ الطَّ 
المعرفة عن سوق العمل وعن المنظومات التعلیمیة.  إلىعسیراً. ففي كثیر من األحیان ھناك افتقار زال  ما

كما  ،تواصل مع ذوي الثقافات المختلفةاإلشراف إلى دورات في ال دَْعون بموظفيیُ  نْ مَ وكثیراً ما یحتاج 
 حدى الشكاوى التي تكرر ذكرھا.الجئین. ھذه إلیفتقرون إلى معرفة عن خلفیة اكثیراً منھم أن 

 
أو  "مكاتب استشاریة للعمل"اإلغراء كبیر للبلدیات لكي یولوا مسألة اإلشراف "العسیرة" تلك إلى لھذا ف

ً عند مثل تلك لیة مضمونتان داعا". ولكن ال الجودة وال الفمكاتب إعادة االندماج في سوق العمل" ئما
 المكاتب. 

یة توالتي تشرف على الجئ من أریتریا القصة اآل "فریزالند"قاطعة مكتبت إحدى أعضاء المراسل من 
لعمل: " قال موظف البلدیة للقادم الجدید الذي تشرف ق بموضوع اإلشراف الجدید للتوجھ إلى االتي تتعل

ندماج الذي ضمن إطار قانون االلعمل التوجھ إلى امن أجل اإلشراف  2014علیھ بأن الحكومة ألغت عام 
ھذا مة المركزیة أعادت النظر في الجئ نفسھ. ولكن الحكولعلى عاتق ا لیة االندماج كاملةً ویضع مسؤ
الجئ المعني على موعد عند أحد مكاتب إعادة االندماج في سوق لسوف یحصل افلھذا  ؛الموضوع

 ."العمل
 

 !مؤسف    علیك أن تبدأ بالمستوى األول. ؛إذاً  ،ال یوجد عندك شھادة ھولندیة
 ولكن ال مناص من ذلك.

 
فلم  ،لطیفاً ولكن المحادثة لم یكن لھا رأس وال ذیل المراسل: "كان رجالً  عن تلك المحادثة كتبت عضو

فقد وباعتبار أن الرجل لم یكن عنده شھادات وال تجربة عمل  ،یُسأل الرجُل عن طموحھ أو اھتماماتھ
كر لھ اسم شركة في الجوار ذُ  ئذمؤھلة. بعدالغیر لعمالة علیك القیام بعمل ا ؛المكتب: إذاً  تج صاحباستن



لم یسمع  ثمانیة أسابیع والرجل األریتريّ ھذه المسألة على  مضى من الوقتلقد لتنظیف واجھات المباني. 
 .شیئاً حتى اآلن"

ً أویعاني القادمون الجدد في الھیئات التعلیمیة كثیراً  یحصلوا على النصیحة المناسبة. إحدى  حتىیضا
 (ROC)یوم التعرف إلى مدرسة الـ  إلىذھبت معھا و فتاة صومالیة تعرفھاأعضاء المراسل كتبت عن 

ھذه الفتاة الصومالیة كانت قد أنھت في الصومال المدرسة المتوسطة ودرست بعدھا  :في مدینة تیلبرغ
ض المستوى الرابع فتاة في ھولندا أن تدرس معھد التمریأرادت ھذه ال .نصف سنة دراسة إضافیة

MBO-4، قالوا لھا في الـ ف(ROC)  ي بالمستوى األول. ئعلیك أن تبد ؛إذاً  ،وجد عندك شھادة ھولندیةتال
  ."ولكن ال مناص من ذلك !مؤسف

تي المرشدات الالمراسل تقول: "أحست الفتاة الصومالیة بالقنوط. بعد فترة التقینا بإحدى ال تابعت عضو
متى ول شھادتھا الصومالیة. علیھا أن تعاد فقالت للفتاة الصومالیة أن ،إلمام وفھم بالموضوع ھنكان عند

 MBO-3أن تلتحق بمستوى عندئذ یمكن لھا ف VMBO-TLكان مستوى الشھادة على األقل بمستوى 
 .امتحان الدولة للغة الھولندیة"في بشرط أن تنجح 

 
ویكتبون لنا عن ورشات عمل ودورات تدریبیة  برید اإللكترونياسلوننا عن طریق الالقادمون الجدد یر
وى التعلیم في ھولندا"، ذكر أحدھم. تال یستفیدون منھا شیئاً. "بدأنا نقلق بشأن مسلكنھم تقدمھا البلدیة لھم 

دامھم بھا كأیدي استخ جريی حیثبینما ذمَّ بعض القادمین الجدد ما یسمى "أماكن الكتساب تجربة العمل" 
مت لھ بلدیة روتردام مكان عمل لدى قدَّ  ،عاملة رخیصة. قال أحدھم: " أحد أصدقائي یدرس طب األسنان

 على ثالثة أیام". ساعات في األسبوع موزعةً  عشرَ شركة القطارات 
 ج لذلك بحجة أن:بعمل تطوعي. كثیر من البلدیات تروِّ  ون) من المشتركین في بحثنا یقوم%40( نحو

اإلرتریین أنھ كان  "ھذا مفید لتحسین اللغة الھولندیة". ولكنھم ینسون ھذا الھدف أحیاناً. فقد ذكر أحد
د السوریین أنھم أولوا إلیھ عمل إصالح األلعاب في وحده في الحدیقة العامة. كما ذكر أحیجرف األعشاب 

 ین اللغة الھولندیة. ثنین آخرین من سوریة. إن ھذا ال یفید في تحسورشة إصالح صغیرة مع ا
 

 ً حظوظھم في سوق العمل في ظل  بشأنن ائلیأن یبقى معظم القادمین الجدد متف إنھ ألمر یشبھ المعجزة حقا
ً أن یحصلوا على عمل ضمن  بحثنا. یتوقع ثُلثا نبیّ ، كما كھذه ونصائحكھذا إشراف  المشتركین تقریبا

ً ما. والنصف یرید أن یع) یتوقعون أن یحصلوا على عمل یوم%85( نحوسنتین. و راً أو مل عمالً حا
ل بمستقبل منتج وكثیر من الطاقات التي یمكن أن تساعد ھولندا . ھناك الكثیر من التفاؤسس شركة لنفسھیؤ

 أن تنمو وتزدھر. وما علینا إال أن نقدم لھم ید العون لكي یحققوا ذلك. على 
 

. لم نكن لنتمكن من تلك المبادرة بدون المساھمة "اجدید في ھولند"ء من المبادرة: ھذه المقالة ھي جز
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