اﻟﻠﺠﻮء ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻨﺪا ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺸﺆون
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ،وﻛﻨﺪا اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ  10اﻻف ﻻﺟﻰء ﺳﻮري ﺑﺘﺄﺧﻴﺮ اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ

ﺍﻋﻠﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﺍﻟﻛﻧﺩﻱ ﺟﻭﻥ ﻣﺎﻛﺎﻟﻭﻡ
ﺍﻻﺭﺑﻌﺎء ﻭﺻﻭﻝ ﻋﺷﺭﺓ ﺍﻻﻑ ﻻﺟﻰء
ﺳﻭﺭﻱ ﺍﻟﻰ ﻛﻧﺩﺍ ﻣﻊ ﺗﺄﺧﻳﺭ ﺍﺳﺑﻭﻋﻳﻥ ﻋﻥ
ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ”ﺍﻥ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻗﺩ ﺍﻧﺟﺯﺕ“
ﻣﻊ ﻭﺻﻭﻝ ﻋﺷﺭﺓ ﺍﻻﻑ ﻻﺟﻰء ﺍﻟﻰ
ﺗﻭﺭﻭﻧﺗﻭ ﻣﺳﺎء ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء ﻭﺍﻥ ﻛﻧﺩﺍ ”ﺗﻘﺗﺭﺏ ﻣﻥ
ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ  25ﺍﻟﻑ ﻻﺟﻰء ﺳﻭﺭﻱ
ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﺑﺎﻁ/ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ“.
ﻭﺗﻔﻳﺩ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻥ  10121ﻻﺟﺋﺎ ﻓﻲ
ﺍﻻﺟﻣﺎﻝ ﺑﺎﺗﻭﺍ ﺍﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ 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 ﻻﺟﺋﻳﻥ ﻓﻲ ﺯﻣﻧﻧﺎ“.
ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻭﺭﺯﺍء ﺟﺎﺳﺗﻥ ﺗﺭﻭﺩﻭ ﻭﻋﺩ
ﺍﺑﺎﻥ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻓﺎﺯ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎﻝ 25
ﺍﻟﻑ ﻻﺟﻰء ﺳﻭﺭﻱ ﻣﻭﺟﻭﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎﻥ
ﻭﺍﻻﺭﺩﻥ ﻭﺗﺭﻛﻳﺎ.
ﺍﺻﻁﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻁﻣﻭﺡ ﺑﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﻟﻭﺟﺳﺗﻳﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻭﺍﺧﺭ ﺗﺷﺭﻳﻥ
ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ/ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ﺗﻘﺭﺭ ﺗﻧﻔﻳﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺭﺍﺣﻝ.
ﻭﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺟﺳﺭ ﺍﻟﺟﻭﻱ ﻟﻧﻘﻝ 15
ﺍﻟﻑ ﻻﺟﻰء ﺍﺧﺭ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﺑﺎﻁ/ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ.
ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺣﻭﺍﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﺍﻻﻑ ﺳﻭﺭﻱ ﺑﺣﻭﺯﺗﻬﻡ

ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻧﻘﻠﻬﻡ.
ﻭﻋﺎﻭﺩﺕ ﺍﺯﻣﺔ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻟﻠﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻛﻧﺩﺍ
ﺍﺛﻧﺎء ﺍﻟﺣﻣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻭﻗﺩ ﻋﻣﺩﺕ ﺍﻻﺣﺯﺍﺏ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺩﺍﺕ ﺑﻌﺩ ﻏﺭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ
ﺍﻟﺳﻭﺭﻱ ﺁﻻﻥ ﺍﻟﻛﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻳﻠﻭﻝ/ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ
ﻭﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﺛﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺩ ﺍﻟﺷﻭﺍﻁﻰء
ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺔ.
ﻭﺻﻝ ﻋﻡ ﺁﻻﻥ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺗﻪ ﻭﺍﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ
ﺍﻟﻰ ﻛﻧﺩﺍ ﺑﻌﺩ ﻋﻳﺩ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩ 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  25ﺍﻟﻑ ﻻﺟﻰء

ﺳﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﺷﻬﺭ ،ﺗﻌﺗﻣﺩ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻛﻧﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﻔﻭﺿﻳﺔ
ﺍﻻﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻼﺟﺋﻳﻥ .ﻭﻗﺩ ﺍﺗﺻﻠﺕ
ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ  70ﺍﻟﻑ ﺳﻭﺭﻱ ﻳﻘﻳﻣﻭﻥ ﻓﻲ
ﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎﻥ ﻭﺍﻻﺭﺩﻥ ﻟﺗﻘﺗﺭﺡ ﻋﻠﻳﻬﻡ
ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻛﻧﺩﺍ.
ﻭﻓﻲ  12ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ/ﻳﻧﺎﻳﺭ ﺍﺗﺻﻝ
 23859ﻣﻥ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﻔﻭﺿﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻘﻠﺕ  16ﺍﻟﻑ ﻣﻠﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺔ ﺍﻟﻛﻧﺩﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺃ ﻑ ﺏ ﻭ ﻣﻭﻗﻊ ﻛﻧﺩﺍ ﺍﻟﻳﻭﻡ

اﻟﻼﺟﺌﻮن واﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻧﺎ ﻳﺗﺫﻛﺭ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ
ﺃﻋﻘﺑﺕ ﺍﻻﻋﺗﺩﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺷﻬﺩﺗﻬﺎ ﺑﺎﺭﻳﺱ
ﻣﺅﺧﺭﺍ ،ﻭﺣﺟﻡ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ 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 ﺍﻻﻧﺗﺳﺎﺏ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻭﻳﻘﺗﻠﻭﻥ
ﺑﺎﺳﻡ ﷲ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ،ﻻ ﻳﻣﺛﻠﻭﻧﻧﺎ .ﻟﻛﻥ ،ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻫﻲ
ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﻔﺕ ﺍﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﺳﺭ
ﺍﻟﺟﻭﻱ ﺍﻟﻛﻧﺩﻱ ﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﻳﻥ،
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺑﺩﺃ ﻣﻧﺫ ﺃﻳﺎﻡ ،ﻛﻣﺎ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ
ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻭﺍﻻﺣﺗﻔﺎء ﺑﻬﻡ.
ﺻﺣﻳﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻣﺎ ﻳﺣﺩﺙ ﻓﻲ ﺳﻭﺭﻳﺔ،
ﻭﻋﻥ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺄﺳﺎﺓ ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﻭﻋﻥ ﺟﻳﻝ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻣﺟﻬﻭﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﻳﺭ؛ ﺳﻭﺍء ﻓﻲ ﺑﻠﺩﺍﻥ
ﺍﻟﻠﺟﻭء ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﺳﻭﺭﻱ ﺍﻟﻣﺻﺎﺏ ﺑﻛﻝ

ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺑﺗﻼء .ﻭﻫﻲ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻭﺭﺑﻣﺎ
ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺃﺧﻼﻗﻳﺔ ،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
ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻑ ،ﻭﺣﺗﻰ
ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺑﻭﺿﻭﺡ.
ﺇﺫ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﺭﺷﺢ ﻟﻠﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﻳﺭﻛﻳﺔ ﺩﻭﻧﺎﻟﺩ ﺗﺭﺍﻣﺏ
)ﻭﻛﺎﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺣﻣﻠﺗﻪ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ
ﺑﺑﻧﺎء ﺳﻭﺭ ﺑﻳﻥ ﺃﻣﻳﺭﻛﺎ ﻭﺍﻟﻣﻛﺳﻳﻙ( ،ﺩﻋﻭﺗﻪ
ﺍﻟﺷﻬﻳﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﻊ ﺍﻟﻣﺳﻠﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﺑﺭﺯﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﺷﺭﺍﺕ
ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ 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 ﺍﻷﻭﺳﻁ ،ﻟﻧﻘﻝ
ﻧﺣﻭ ﻋﺷﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﻻﺟﺊ ﺳﻭﺭﻱ ﺑﻬﺩﻑ
ﺗﻭﻁﻳﻧﻬﻡ ﻓﻲ ﻛﻧﺩﺍ ﻗﺑﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻧﺣﻭ
 15ﺃﻟﻔﺎ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺗﺻﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﻘﺑﻝ .ﻭﻛﺎﻥ
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﻛﻧﺩﻱ ،ﺟﺎﺳﺗﻥ ﺗﺭﻭﺩﻭ،
ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﻁﺎﺭ ﺗﻭﺭﻭﻧﺗﻭ ،ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺃﻭﻝ
ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺃﻋﻠﻧﺕ ﻋﺷﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ﻋﻥ ﺑﺭﺍﻣﺞ
ﻭﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ .ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﻥ ﺍﻷﺧﻳﺭﻳﻥ ،ﺍﻧﺗﺷﺭ ﻓﻳﺩﻳﻭ ﻟﻔﺭﻗﺔ ﻣﻥ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻛﻧﺩﻳﻳﻥ ﻳﻧﺷﺩﻭﻥ ﺍﻟﻧﺷﻳﺩ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ
"ﻁﻠﻊ ﺍﻟﺑﺩﺭ ﻋﻠﻳﻧﺎ" ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ
ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﻳﻥ.
ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﺎﺩ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ
ﻟﻳﺱ ﻭﺍﺣﺩﺍ؛ ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ
ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻭﻓﻘﻪ .ﻓﻔﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻧﻧﺎ ﻛﻧﺎ ﻧﻌﺗﺑﺭ
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺟﺯءﺍ ﻣﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺳﺎﺣﺭ ﻭﺟﺯءﺍ ﻣﻥ ﺃﻳﺩﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﺭ

ﻭﺍﻟﻬﻳﻣﻧﺔ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﺃﺻﺑﺣﻧﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ
ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻣﻧﻁﻕ ﺍﻟﻐﺭﺑﻲ ﺫﺍﺗﻪ.
ﻭﻣﻊ ﺍﻷﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻌﺩﺍﺋﻳﺔ،
ﻭﻛﻝ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺽ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻱ ﻟﻛﺗﻝ ﺑﺷﺭﻳﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ
ﺗﺣﺕ ﻭﺳﻡ ﺍﻟﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻹﺛﻧﻳﺔ ،ﻭﻣﻊ ﻛﻝ
ﺍﻟﻛﺭﺍﻫﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺻﺑﻬﺎ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﻭﺍﻟﻐﺭﺑﻲ ،ﻭﻣﻊ ﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺭﻭﻗﺎﺕ ﻟﺣﻘﻭﻕ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺻﺩّﻋﺗﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ
ﻋﻘﻭﺩ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ
ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﻭﻟﻸﺳﻑ ،ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺛﻣﻥ ﺳﻭء
ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﺭﺗﻳﻥ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺧﻬﻡ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﺣﻳﺎﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ؛ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺣﻳﻧﻣﺎ ﺃﻫﻣﻠﻭﺍ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻭﺍﻋﺗﺑﺭﻭﻫﺎ ﻣﻥ ﺣﻳﻝ ﺍﻟﻬﻳﻣﻧﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﺭ .ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻭﻗﻌﻭﺍ ﺿﺣﻳﺔ
ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺟﻌﻝ ﻣﻥ ﻋﺭﺏ
ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺃﻛﺑﺭ ﻗﺿﻳﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺇﻧﺳﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ.

ﺩ .ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻁﻭﻳﺳﻰ

اسأله واجوبه من شركة فاست تو كندا
عمل كفاله له علما بان اهلى غير
موافقين على الزواج؟

االجابه:
السن القانونى للزواج هو  16واكثر ولكن
التستطيعين عمل كفالة للزوج اال بعد سن ال
 18عام.

وجود المتقدم فى نفس بلده على ان يكون
كل شهر نقوم باالجابه على بعض
مقيما فى بلد اخر ومسجل ومعتمد الجئ من
استفسارات العمالء والقراء ونسرد هنا
قبل االمم المتحده ويكون التقديم عن طريق
بعض اهم االسئله التى ,وردتنا وتحتاج الى
االمم المتحده وليس مباشره للسفاره الكنديه
توضيح
وهناك طريقه اخرى للجوء وهى عن طريق
 1أنا وزوجى اقمنا مجددا فى كندا منذ كفالة الكنيسه او الكفاله الخماسيهوهناك استثناء حاليا للسوريين والعراقيين
سنتين ماهى افضل طريقه الستقدام
بعدم الحاجه لوجود شهادة اللجوء من االمم
والدتى واخى الصغير  16سنه للعيش
المتحده للتقديم للكفاله الخماسيه وهذا ما
معنا علما بانه لدينا القدره الماديه
اعطى الفرصه للمقيمون فى دول الخليج
وحساب بنكى كبير
للتقديم للهجره عن طريق الكفاله الخماسيه
االجابه:
هناك شروط محدده الستقدام الوالدين اهمها اما المقيمون فى سوريا فال يستطيعون
التقديم الي نوع من اللجوء اال اذا كانو
ان يكون لكم دخل فى كندا مثبت لمدة 3
سنوات ويعتمد الدخل المعتمد على عدد افراد خارج سوريا
أما فى حالة وجود العائله او اى فرد منها فى
االسره الموجوده فى كندا وعدد المطلوب
كندا أو امريكا يمكنه التقديم مباشره للسلطات
كفالتهم  .وال يؤثر وجود مبالغ موفره
الكنديه لبحث امكانية منحه اللجوء ومن ثم
من قبل مهما كانت قيمتها  .فى حالتك ال
تستطيعين كفالتهم لالقامه الدائمه حاليا ولكن يتم اضافة باقى العائله للتقديم لالقامه الدائمة
وهذا يستغرق شهريين للحصول على القرار
بعد قضاء  3سنوات مع وجود دخل
ولكن تستطيعين استقدامهم بفيزا مؤقته تسمى من محكمة اللجوء ومن ثم فى حالة الموافقه
يتم تقدييم طلبات االقامه الدائمة للمتقدم
سوبر فيزا يحصلون بموجبها على اقامة
والمعالين  19سنه او اقل .
لمده سنتين تجدد لمدة  10سنوات ولكن
اليستطيعون الحصول على مزايا المقييم من واذا كان طالب اللجوء فى امريكا يجب ان
عالج ومساعدات ويطلب لهم تاميين خاص .يكون لديه قريب من الدرجه االولى مقيم فى
كندا .
علما بان برنامج الوالدين واالجداد يفتح
بالنسبه للهجره العاديه الى كندا يجب توفر
فى بداية كل عام ولعدد محدد  5000طلب
احد اهم الشروط اما االمكانيات العلميه
فقط يتم الوصول اليه فى فتره وجيزه لذلك
يجب البدء فى االجراءات للذين تتوفر لديهم واللغه االنجليزيه أو القدره الماديه ووجود
اصول كافيه للهجره وهناك عدة برامج
الشروط فى اسرع وقت ممكن حتى يكون
للمستثمرين فى المقاطعات المختلفه وتختلف
الملف جاهز للتقديم فى بداية العام.
كل منهم فى الشروط والمبالغ المطلوب
توفرها ومن هذه المقاطعات من تشترط
 2نحن عائله سوريه مقيميين فىعمل مشروع او شراء مشروع قائم ومنها
سوريا ماهى الطريقه التى نستطيع
الهجره الى كندا خصوصا اننا نعيش فى ما تتطلب ايداع مبالغ بدون وجود شرط
اقامة مشروع مثل برنامج مقاطعة كويباك
وضع صعب ونريد اى طريقه للهجره
للمستثمرين الذى يتطلب وجود اصول ال
حتى لو كانت لجوء علما بانه لدينا
تقل عن  1600000دوالر ويتم ايداع
اصول وممتلكات كبيره فى سوريا.
 800000دوالر لمدة  5سنوات او دفع
االجابه:
فائدة هذا المبلغ لمره واحده غير مسترده
بالنسبه للجوء له شروط كثيره اهمها عدم

حوالى  200000دوالر ويعتبر هذا
البرنامج االفضل على مستوى العالم من
حيث التكلفه والخدمات التى تقدمها كندا
 .هذا البرنامج محدد العدد للتقديم 1750
طلب منهم  1200مخصصه للصينيين ويتم
التقديم له فى االوقات التى تحددها حكومة
كويباك ويجب تجهييز الملفات والطلبات
مسبقا لضمان قبول الطلب قبل اكتمال العدد
المطلوب.

 3تزوجت واحضرت زوجتى الى كندابكفالتى 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 ؟

 5أنا طالب فى جامعة تورونتو فىالسنه 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.

االجابه:
حسب تعديل القانون الذى صدر بتاريخ
 25ديسمبر  2012وحيث انك وقعت على
الكفاله لمدة  5سنوات وااللتزام بالمعايشه
لمدة سنتين وبالتالى تعتبر زوجتك قد خالفت سنقوم فى العدد القادم باستكمال باقى
االسئله المهمه التى تحتاج الى توضيح
الجزء المتعلق بالبقاء معك لمدة سنتين
وبالتالى يحق لمسؤول الهجره سحب االقامه ولمزيد من المعلومات عن الهجره لكندا
منها ولكن طالما لديها طفل فهذا يعفيها من يرجى زيارة موقعن ا �www.fastto
canada.com
االلتزام ولكن يبقى عليك االلتزام بالكفاله
واالنضمام الى المجموعه على الفيس
الماديه لها لمدة خمس سنوات بحيث انها
لو حصلت على اى معونات من الدوله سيتم بوك لتكونوا على اضطالع دائم باهم
التطورات فى عملية الهجرة الى كندا
مطالبتك بها اال فى حالة اذا اسقط الكفاله
وهذا يتطلب اثباتات لعدة حيثيات منها العنف http://www.facebook.com/
/groups/fasttocanada
وغيرها من االمور التى دفعتك الى ذلك
أو االتصال ب أسامة عبيد
وفى الحاله العاديه ال تستطيع كفالة زوجه
اخرى اال بعد  5سنوات طالما ال يوجد عليك  6479875265أو عبير قيطة
6479235265
اى جنحه تتعلق باالهانه او التعذيب
أو ارسال جميع استفساراتكم على
وبالنسبه للزوجه السابقه طالما لديها طفل
االيميل
فحسب قوانين كندا ولمصلحة الطفل تظل
info@fasttocanada.com
تحتفظ باالقامه الدائمه .

 4عمرى  17واريد ان اتزوج منشخص يعيش خارج كندا هل استطيع

