




























اللجوء بكفالة الحكومة لكندا يتم من خالل المفوضية العليا لشؤون
الالجئين،وكندا استقبلت 10 االف الجىء سوري بتأخير اسبوعين

الالجئون والرمزية الكندية

اعلن وزير الهجرة الكندي جون ماكالوم 
االربعاء وصول عشرة االف الجىء 

سوري الى كندا مع تأخير اسبوعين عن 
الجدول الزمني المحدد.

وقال الوزير ”ان مرحلة هامة قد انجزت“ 
مع وصول عشرة االف الجىء الى 

تورونتو مساء الثالثاء وان كندا ”تقترب من 
هدفها الستقبال 25 الف الجىء سوري 

بحلول نهاية شباط/فبراير“.
وتفيد ارقام الوزارة بان 10121 الجئا في 

االجمال باتوا االن على االراضي الكندية 
معظمهم وزعوا على اكثر من مئة مدينة 

برعاية افراد او هيئات خاصة.

واضاف ماكالوم ”ان كندا ما زالت تعطي 
المثال على الصعيد العالمي بتدخلها في 

اسوأ ازمة الجئين في زمننا“.
وكان رئيس الورزاء جاستن ترودو وعد 
ابان االنتخابات التي فاز بها باستقبال 25 

الف الجىء سوري موجودين في لبنان 
واالردن وتركيا.

اصطدم هذا الهدف الطموح بمشاكل ادارية 
ولوجستية، وفي اواخر تشرين 

الثاني/نوفمبر تقرر تنفيذه على مراحل.
وتواصل الحكومة الجسر الجوي لنقل 15 

الف الجىء اخر بحلول نهاية شباط/فبراير. 
وهناك حوالى خمسة االف سوري بحوزتهم 

الوثائق االدارية الالزمة لنقلهم.
وعاودت ازمة المهاجرين للظهور في كندا 
اثناء الحملة االنتخابية وقد عمدت االحزاب 

السياسية الى المزايدات بعد غرق الطفل 
السوري آالن الكردي في ايلول/سبتمبر 
والعثور على جثته على احد الشواطىء 

التركية.
وصل عم آالن مع زوجته واوالده الثالثة 

الى كندا بعد عيد الميالد وبدأ العمل في 
صالون لتصفيف الشعر تملكه شقيقته تيما 
الكردي التي استقرت في فانكوفر (غرب) 

بعد ان هاجرت الى كندا في 1992.
ولتتمكن من استقبال 25 الف الجىء 

سوري في خالل اربعة اشهر، تعتمد 
الحكومة الكندية على مساعدة مفوضية 

االمم المتحدة العليا لالجئين. وقد اتصلت 
المفوضية بنحو 70 الف سوري يقيمون في 

مخيمات في لبنان واالردن لتقترح عليهم 
الهجرة الى كندا.

وفي 12 كانون الثاني/يناير اتصل 
23859 من هؤالء الالجئين بالمفوضية 

العليا التي نقلت 16 الف ملف الى الهيئات 
القنصلية الكندية.

المصدر: أ ف ب و موقع كندا اليوم

الكثير منا يتذكر ردود الفعل المباشرة التي 
أعقبت االعتداءات التي شهدتها باريس 
مؤخرا، وحجم األصوات الناشزة في 

الغرب، ومنه كندا بالتحديد، والتي استهدفت 
الجاليات المسلمة. وقد قيل الكثير حينها عن 

خطاب الكراهية وعن عنصرية الغرب، 
وعن سوء الفهم الحضاري. كما قيل إن 
الذين يدعون االنتساب لإلسالم ويقتلون 

باسم هللا والدين، ال يمثلوننا. لكن، قليلة هي 
األصوات التي تلفت االنتباه إلى الجسر 
الجوي الكندي لنقل الالجئين السوريين، 
والذي بدأ منذ أيام، كما طريقة استقبال 

الالجئين واالحتفاء بهم. 

صحيح أن الغرب يتحمل مسؤولية سياسية 
كبيرة عن الكثير مما يحدث في سورية، 
وعن استمرارية المأساة السورية للسنة 
الخامسة، وعن جيل بأكمله من األطفال 

والشباب مجهولي المصير؛ سواء في بلدان 
اللجوء أو في الوطن السوري المصاب بكل 

هذا االبتالء. وهي مسؤولية سياسية، وربما 
قانونية وأخالقية، تبدو في الحرص على 

إدارة الصراع وليس حله. لكن علينا دائما 
أن نقدم قراءة متوازنة للمسؤوليات مقابل 

القدرة على الوفاء للمبادئ المعلنة؛ أي 
قراءة المشهد بأكمله. فقد أفقدتنا القراءات 

االنتقائية القدرة على تقدير المواقف، وحتى 
رؤية األحداث بوضوح.

إذ بينما أعلن المنافس الجمهوري على 
الترشح للرئاسة األميركية دونالد ترامب 
(وكان طالب في بداية حملته االنتخابية 

ببناء سور بين أميركا والمكسيك)، دعوته 
الشهيرة إلى منع المسلمين من الدخول إلى 

الواليات المتحدة، برزت هناك عشرات 
األصوات من كبار المفكرين والسياسيين 

والمشاهير الذين لم يكتفوا برفض تلك 
الدعوة، بل بادر بعضهم إلى طرح خطوات 

مغايرة لها. 

الحكومة الكندية بدأت بالفعل بتسيير جسر 
جوي ربطها بدول في الشرق األوسط، لنقل 

نحو عشرة آالف الجئ سوري بهدف 
توطينهم في كندا قبل نهاية هذا العام، ونحو 

15 ألفا قبل منتصف العام المقبل. وكان 
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، 

نفسه في مطار تورونتو، في استقبال أول 
دفعة من الالجئين، بينما أعلنت عشرات 
المنظمات الرسمية واألهلية عن برامج 

ومشاريع متعددة الستقبال الالجئين. وفي 
اليومين األخيرين، انتشر فيديو لفرقة من 

األطفال الكنديين ينشدون  النشيد التاريخي 
"طلع البدر علينا" في استقبال الالجئين 

السوريين.

المستفاد من هذه األحداث هو أن الغرب 
ليس واحدا؛ وأن علينا إدراك هذا المعنى 

والتعامل وفقه. ففي حين أننا كنا نعتبر 
مسألة حقوق اإلنسان جزءا من أدوات 

الساحر وجزءا من أيديولوجيا االستعمار 

والهيمنة الغربية على العالم، أصبحنا اليوم 
األكثر حاجة لها وفق المنطق الغربي ذاته. 
ومع األخذ بعين االعتبار األحداث العدائية، 
وكل التحريض المعادي لكتل بشرية كبيرة 
تحت وسم الهوية الدينية واإلثنية، ومع كل 

الكراهية التي يصبها اليمين األوروبي 
والغربي، ومع كل هذه الخروقات لحقوق 

اإلنسان التي صّدعتنا بها أوروبا على مدى 
عقود، إال أن مسألة حقوق اإلنسان اليوم 

هي المسألة المركزية الكبرى في السياسة 
الدولية. ولألسف، دفع العرب ثمن سوء 
التقدير مرتين في تاريخهم الحديث حيال 
هذه المسألة؛ األولى، حينما أهملوا هذه 

المسألة واعتبروها من حيل الهيمنة 
واالستعمار. والثانية، حينما وقعوا ضحية 

االستبداد الداخلي الذي جعل من عرب 
القرن الجديد أكبر قضية حقوق إنسان في 

العالم المعاصر.

د. باسم الطويسى



 اسأله واجوبه من شركة فاست تو كندا

كل شهر نقوم باالجابه على بعض 
استفسارات العمالء والقراء ونسرد هنا 

بعض اهم االسئله التى ,وردتنا وتحتاج الى 
توضيح 

-1 أنا وزوجى اقمنا مجددا فى كندا منذ 
سنتين ماهى افضل طريقه الستقدام 

والدتى واخى الصغير 16 سنه  للعيش 
معنا علما بانه لدينا القدره الماديه 

وحساب بنكى كبير 
االجابه:

هناك شروط محدده الستقدام الوالدين اهمها 
ان يكون لكم دخل فى كندا مثبت لمدة 3 

سنوات ويعتمد الدخل المعتمد على عدد افراد 
االسره الموجوده فى كندا وعدد المطلوب 

كفالتهم . وال يؤثر وجود مبالغ موفره 
من قبل مهما كانت قيمتها . فى حالتك ال 

تستطيعين كفالتهم لالقامه الدائمه حاليا ولكن 
بعد قضاء 3 سنوات مع وجود دخل 

ولكن تستطيعين استقدامهم بفيزا مؤقته تسمى 
سوبر فيزا يحصلون بموجبها على اقامة 
لمده سنتين تجدد لمدة 10 سنوات ولكن 

اليستطيعون الحصول على مزايا المقييم من 
عالج ومساعدات ويطلب لهم تاميين خاص.

علما بان برنامج الوالدين واالجداد يفتح 
فى بداية كل عام ولعدد محدد 5000 طلب 
فقط  يتم الوصول اليه فى فتره وجيزه لذلك 
يجب البدء فى االجراءات للذين تتوفر لديهم 

الشروط فى اسرع وقت ممكن حتى يكون 
الملف جاهز للتقديم فى بداية العام.

-2 نحن عائله سوريه مقيميين فى 
سوريا ماهى الطريقه التى نستطيع 

الهجره الى كندا خصوصا اننا نعيش فى 
وضع صعب ونريد اى طريقه للهجره 

حتى لو كانت لجوء علما بانه لدينا 
اصول وممتلكات كبيره فى سوريا.

االجابه: 
بالنسبه للجوء له شروط كثيره اهمها عدم 

وجود المتقدم فى نفس بلده  على ان يكون 
مقيما فى بلد اخر ومسجل ومعتمد الجئ من 
قبل االمم المتحده  ويكون التقديم عن طريق 

االمم المتحده وليس مباشره للسفاره الكنديه
وهناك طريقه اخرى للجوء وهى عن طريق 

كفالة الكنيسه او الكفاله الخماسيه
وهناك استثناء حاليا للسوريين والعراقيين 

بعدم الحاجه لوجود شهادة اللجوء من االمم 
المتحده  للتقديم للكفاله الخماسيه وهذا ما 
اعطى الفرصه للمقيمون فى دول الخليج 

للتقديم للهجره عن طريق الكفاله الخماسيه 
اما المقيمون فى سوريا فال يستطيعون 
التقديم الي نوع من اللجوء اال اذا كانو 

خارج سوريا
أما فى حالة وجود العائله او اى فرد منها فى 
كندا أو امريكا يمكنه التقديم مباشره للسلطات 

الكنديه لبحث امكانية منحه اللجوء ومن ثم 
يتم اضافة باقى العائله للتقديم لالقامه الدائمة 
وهذا يستغرق شهريين للحصول على القرار 
من محكمة اللجوء ومن ثم فى حالة الموافقه 

يتم تقدييم طلبات االقامه الدائمة للمتقدم 
والمعالين 19 سنه او اقل .

واذا كان طالب اللجوء فى امريكا يجب ان 
يكون لديه قريب من الدرجه االولى مقيم فى 

كندا .
بالنسبه للهجره العاديه الى كندا يجب توفر 

احد اهم الشروط اما االمكانيات العلميه 
واللغه االنجليزيه أو القدره الماديه ووجود 

اصول كافيه للهجره وهناك عدة برامج 
للمستثمرين فى المقاطعات المختلفه وتختلف 

كل منهم فى الشروط والمبالغ المطلوب 
توفرها ومن هذه المقاطعات من تشترط 

عمل مشروع او شراء مشروع قائم ومنها 
ما تتطلب ايداع مبالغ بدون وجود شرط 

اقامة مشروع مثل برنامج مقاطعة كويباك 
للمستثمرين الذى يتطلب وجود اصول ال 

تقل عن 1600000 دوالر ويتم ايداع 
800000 دوالر لمدة 5 سنوات او دفع 
فائدة هذا المبلغ لمره واحده غير مسترده 

حوالى 200000 دوالر ويعتبر هذا 
البرنامج االفضل على مستوى العالم من 
حيث التكلفه والخدمات التى تقدمها كندا 

. هذا البرنامج محدد العدد للتقديم 1750 
طلب منهم 1200 مخصصه للصينيين ويتم 

التقديم له فى االوقات التى تحددها حكومة 
كويباك  ويجب تجهييز الملفات والطلبات 

مسبقا لضمان قبول الطلب قبل اكتمال العدد 
المطلوب.

-3 تزوجت واحضرت زوجتى الى كندا 
بكفالتى من حوالى سنه ونصف ولكننا 
لم نتفق وحصل الطالق ولكنها ال تزال 

تعيش فى كندا مع ابنى سؤالى ماهو 
االجراء القانونى بخصوص كفالتى لها 

وهل استطيع كفالة زوجه اخرى ؟
االجابه:

حسب تعديل القانون الذى صدر بتاريخ  
25 ديسمبر 2012 وحيث انك وقعت على 

الكفاله لمدة 5 سنوات وااللتزام بالمعايشه 
لمدة سنتين  وبالتالى تعتبر زوجتك قد خالفت 

الجزء المتعلق بالبقاء معك لمدة سنتين 
وبالتالى يحق لمسؤول الهجره سحب االقامه 
منها ولكن طالما لديها طفل فهذا يعفيها من 

االلتزام ولكن يبقى عليك االلتزام بالكفاله 
الماديه لها لمدة خمس سنوات  بحيث انها 

لو حصلت على اى معونات من الدوله سيتم 
مطالبتك بها اال فى حالة اذا اسقط الكفاله 

وهذا يتطلب اثباتات لعدة حيثيات منها العنف 
وغيرها من االمور التى دفعتك الى ذلك 

وفى الحاله العاديه ال تستطيع كفالة زوجه 
اخرى اال بعد 5 سنوات طالما ال يوجد عليك 

اى جنحه تتعلق باالهانه او التعذيب 
وبالنسبه للزوجه السابقه طالما لديها طفل 
فحسب قوانين كندا ولمصلحة الطفل تظل 

تحتفظ باالقامه الدائمه .

-4 عمرى 17 واريد ان اتزوج من 
شخص يعيش خارج كندا هل استطيع 

عمل كفاله له علما بان اهلى غير 
موافقين على الزواج؟

االجابه:
السن القانونى للزواج هو 16 واكثر ولكن 

التستطيعين عمل كفالة للزوج اال بعد سن ال 
18 عام.

     
-5 أنا طالب فى جامعة تورونتو فى 

السنه االخيره من دراستى وارغب فى 
البقاء فى كندا بعد تخرجى  علما باننى 

فى فيزة دراسه ماهى االمكانيه للحصول 
على االقامة الدائمة ؟

االجابة:
هناك عدة طرق للحصول على االقامة 

الدائمة وتحويل االقامة المؤقته الى دائمة 
منها

فى حالة حصولك االن وانت فى السنه 
النهائيه على عرض عمل من شركه معتمده 

وحاصله على الموافقه لتعيين موظفين 
اجانب يتم التقديم للمقاطعه المتواجد بها 
للحصول على ترشيح المقاطعه للتقديم 
للحكومه الفدراليه للحصول بعدها على 
االقامة الدائمة وهذا البرنامج متوفر فى 

مقاطعة اونتاريو 
الطريقه الثانيه هو الحصول على عمل بعد 
انتهاء الدراسه واالستمرار لمدة سنه على 

اقامة عمل ومن ثم يتم التقدييم للحكومه 
الفدراليه لبرنامج الدخول السريع الى كندا.

سنقوم فى العدد القادم باستكمال باقى 
االسئله المهمه التى تحتاج الى توضيح 
ولمزيد من المعلومات عن الهجره لكندا 

www.fastto-  ررجى زيارة موقعنا
 canada.com

واالنضمام الى المجموعه على الفيس 
بوك لتكونوا على اضطالع دائم باهم 
التطورات فى عملية الهجرة الى كندا 

http://www.facebook.com/
/groups/fasttocanada

أو االتصال ب أسامة عبيد 
6479875265  أو عبير قيطة 

 6479235265
أو ارسال جميع استفساراتكم على 

االيميل 
info@fasttocanada.com 

         
     
















