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من مطبخ صغير في
منزل إلى العالمية
القصة الكاملة لعائلة هدهد
مع جوستان ترودو

محمد فتيح :أسباب تفكك بعض
األسر المصرية في كندا

المحامي شريف عشم اهلل :
الطريقة القانونية لكفالة األهل واألقارب

بعد عامين على بدء تعليم الجنس في المدارس اإلبتدائية ...
غادة ملك لـ « المهاجر «  :هذا ما يتعلمه أطفالنا في المدارس
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قلم مهاجر

«شاورما» التغيير و «مناسف» المستقبل !!
ب� شعوب أ
كافياً تل�ى حجمك ي ن
وتكف عن
نغ� قوانينهم وطريقة عيشهم ولباسهم
الرض ّ
طارت  .ثالثة أديان كانت بالدنا «المختارة» مهداً أن ي ّ
ت
لغ�ك؟.
ال�
لها فعملنا عىل تحويلها إىل ثالثة آالف مذهب
التغي� والهداية ي
إعطاء دروس النصح و ي
ونظام حكمهم لتتالءم مع طريقة عيشنا ي
هربنا منها ! وعندما يسأل أحدهم ماذا قدمتم
وعش�ة .
كم هو مخجل إىل حد الوجع أن ترى أن ث
وقبيلة وفخذ ي
أك�
ش
الناس متابعة عىل وسائل التواصل الجتماعي �ف
ف
للب�ية والحضارة خالل العقود الماضية ؟
تحولت أحالم جيل بكامله من حجز مقعد ي�
إ
ي
بالكالم
«الرجم»
وبطريقة
اعتدنا
كما
نجيب
وه� ومن
السماء إىل حجز مقعد عىل مركب متهالك يبحر
عالمنا ب ي
العر� هم رجال الدين وهيفا ب ي
ين
ً
شهر
خالل
مهرجاني�
بتنظيم
ا
ر
مؤخ
قمنا
:
كميل نصراوي
حد البكاء أن
فينا إىل بالد «كافرة» «سافرة» تقود فيها المرأة
هم عىل شاكلتها ؟ وكم هو محزن إىل ّ
ف
ف
ين
يتصدرون
واحد ي� مدينة تورنتو بكندا  :مهرجان للشاروما العلماء و
بلد بأكمله وليس السيارة فحسب  ،ولها من
المبدع� ي� أوطاننا ال يزالوان ّ
ف
والفالفل وآخر للمناسف ..ماذا تريدون ث
أ
ض� أن نرى موقعنا
من
أك�
ال ي
قائمة البحث والمتابعة من المن وحده !.
ومكاننا ي� هذه الحياة  ،الحقوق ما يوازي حقوق اتحاداتنا النسائية بكامل
ف
ت
ن
الع�اف أننا نقف ي� آخر الطابور يب�
هكذا إضافة للحضارة ؟ّ حقا إنه غرب جاحد!! .
وال غرابة إ
أ
حريمها ومنتسبيها .
الحية تتط ّلع لدخول المستقبل بكل
أ
المم ّ
ث
ش
المم وأن ت�يعات «حمور ب يا�» باتت أك� حداثة
العبادة
درجة
إىل
بالدي
أحب
و
بالغرب
مفتونا
لست
ما أوتيت من بحث وعلم وفن وثقافة وتحتفي
والزدهار وبالدنا دار
بالدهم تنعم بالسالم إ
ين
من ش
ال� نحن فيها آ
والقوان� السائدة ف ي� معظم
الت�يعات
يقي� هو أن الحفرة ت
 ،لكن ن
ن
ال
ي
ي
بعلمائها ومبدعيها  ،وليس بلحاها و «مناسفها»
حرب ودسائس وقتال وهجرة  .نهرب من أوطاننا
ت
وكروشها  .أ
ال� خرجنا ونخرج منها يومياً بكل الوسائل طمعا بإقامة أو جواز سفر ف
الدول ي
غر�  ،لكن ما تتطلب أن نبدأ بصناعة س ّلم لنخرج منها ال أن
والهم من ذلك ال يسألون أنفسهم
بلد
�
بي
ي
ف
المتاحة براً وبحراً وجواً وزحفاً .
القامة إذا كان الجهل يقيم ف ي� رؤوسنا نواظب عىل فالحفر ي� نفس الحفرة وبكل قوانا .فإذا كما نحن نفعل منذ دهور  :كيف سندخل إىل
نفع هذه إ
أ
نصطف ي� آخر الطابور والجميع أمامنا  ،كيف
كنا
المستقبل أ بقدمنا ن
ّ
اليم� أم اليرسى ؟! ما هو
قدمت أمتنا للعالم أول حروف البجدية وباتت إقامة دائمة ؟!
اليوم ث
أك� المجتمعات أمية وكرهاً للقراءة  .كما
بتغي� من هم أمامنا
يحق لنا أن «نهدي» ونطالب ي
وه� وأخواتها
مؤكد أن شعوباً بحالها تتابع هيفا ب ي
لم نحصد ف ي� تاريخنا سوى اليباس والخراب ،
للط�ان بع�
قدمت للعالم أول محاولة شب�ية ي
والمفارقة أنه عندما نهاجر إىل تلك البلدان نريد ويسبقوننا ّ
تطوراً بسنوات ضوئية ؟ انظر إىل الخلف  ،هي شعوب رخوة  ،سابت ُركبها ولن تستطيع
ت
ال�
عباس ابن فرناس  ،لكن بالدنا حاليا هي ي
لن ترى أحداً إالك وأبناء جلدتك وأمتك  .أليس هذا الوقوف ف ي� وجه ذبابة وليس دخول المستقبل.
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رسالة هامة إلى الحكومة الكندية
إشكالية الخبرة الكندية!!
يطلع خالله عىل آليات العمل ف ي� السوق الكندية
(الخ�ة الكندية)؟! هل هذا نوع من الغرور الجديد إىل عالة مبكرة أتت ف ي� يغ� وقتها بدال
اسمه ب
أو ن
من إستثمار إمكانياته وحرفيته بشكل يجعله يَفيد كال ً حسب مجاله وتخصصه ،ومن ثم يمكن
ال�جسية تمارسه بعض الجهات التوظيفية
المر ال يستوي مع بالد ويستفيد .وهناك أمر غاية ف� أ
ف� البلد؟! أعتقد أن هذا أ
معتز أبو كالم
إعتبار حضور هذه الدورة التأهيلية التفاعلية،
الهمية أود لفت
ي
ي
بوابة عبور رسمية لدخول سوق العمل الكندية.
عناية الحكومة الكندية إليه وهو أن المهاجرين
تسمي نفسها بالد المهجر ،وتدفق المهاجرين
أ
ألفت عناية الحكومة الكندية إىل واحدة من
ن
ش
القادم� من ال�ق الوسط ومن
عموما وخاصة
يعت� سبباً حيوياً إلستمرار نبض الحياة
ي
فيها ب
وإنطالقاً من الشعور بالمسؤولية أحببت أن
ت
ال� تواجه القادم الجديد ف ي� كندا،
فيها .ن
المفارقات ي
سوريا تحديدا معظمهم أناس عصاميون لم
اللي�ال ممثلة برئيس
أتم� عىل حكومة
أسلط الضوء عىل هذه المشكلة الحقيقية ت
ب
ال�
ي
الخ�ة الكندية Canadian
جاس� ترودو الذي ت ز
الوزراء العزيز ت ن
وهي ما يسمى ب
بالنتماء يعتادوا أخذ مساعدات مادية من دولهم بل
أع� إ
الكث�ين .ناهيك عن محبتنا لهذا
مس�ة ي
تعرقل ي
 Experienceت
.يأ� المهاجرون ممن استقطبتهم
ي
بينهم،
فيما
والتكافل
الجهد
وبذل
العمل
أعتادوا
والعقول
ات
بالخ�
يستهينوا
ال
أن
حزبه
إىل
ب
البلد العظيم الذي يرحب بكل المهاجرين إليه
برامج الهجرة من خالل ()skilled workers
ن
وخ�ات وحرفية عالية
المهاجرة وأن يعطوها حق قدرها وأن يكبحوا
الثا� بكل فخر ت ز
ومعظمهم يمتاز بكفاءات ب
وبالتال
واع�از
ب
ونعت�ه وطننا ي
ي
ت
ش
ومنهم المعلم والطبيب والمهندس والمحاسب جماح ش
الخ�ة
ال� تجعل من ب
ال�كات ب
الك�ى ي
قل مثيلها .لذلك أخ� ما أخشاه أن يألف الناس نغار عليه من أن يعبث به العابثون أو أن يُساء
كث� ويكون كل منهم قد أضنته سنوات
ت
�ش
وغ�هم ي
ي
ال�
الكندية طا الزماً للحصول عىل أي عمل وتذرع عيش المعونات فيستغنوا عن أحالمهم ي
ألحد فيه أو يُستغل عىل أرضه.
ت
ف
ن
خ�ة ال
بهذا ش
الدراسة ثم دخل مع�ك العمل وحقق ب
خططوا لها ي� موطنهم الجديد.
قانو�)،
ال�ط (وبالمناسبة هو �ش ط يغ�
ي
أخ�اً ن
يستهان بها ف� بلده أ
الم ،فإذا ما حطت قدماه �ف
أتم� عىل رئيس وزرائنا المحبوب النظر ف ي�
ي
ي
ي
التطوعي
العمل
عىل
الجديد
المهاجر
لتج�
ب
ثالثا :اضطرار البعض للعمل (بالكاش) مما
ت
والمق�ح الذي قدمته أنفاً وإيالئهما
هذه المسألة
من
ته
وخ�
عمره
عداد
ّر
ف
يص
أن
عليه
كندا وجب
ب
الخ�ة الكندية،
لديها ،ريثما يحصل عىل ب
أ
ينجم عنه استغالل أرباب العمل لهم وربما أكل العناية المستحقة.
جديد ليبدأ ي
كث�
مس�ته الوىل وكأنه قادم إىل الحياة ويسمونه عمل تطوعي ولكنه ينطوي عىل ي
حقوقهم أحيانا ناهيك عن خسارة خزينة الدولة
من جديد .وكلما توجه للتقدم لعمل ما يباغته
وال ت ز
الهتمام.
شاكر ًا لكم حسن إ
�ض
ب�از .
ت
الستغالل إ
من إ
ال� يصعب تحصيلها ف ي�
من عائدات ال ائب ي
خ�ة كندية؟
السائل بسؤال بليد  :هل لديك ب
هذه الحالة.
أرجو السعي جديا لتخفيف العبء عىل
دون أي إهتمام بخ�ته ف� بلده أ
الم! .
ب ي
�ش
 معتز أبو كالمالدخول
وط
تكون
بحيث
الجديد
المهاجر
النخراط بالعمل مبكر ًا يجعل
عدم
إن
ابعا:
ر
إ
ومن خالل التجربة لدي ت
إع� ي ن
إىل سوق العمل عند الحدود الدنيا ف
اض� عىل هذا
Moutaz214@yahoo.com
كل
و�
ي
القادم الجديد عرضة للفراغ القاتل الذي يؤدي
السؤال التقليدي :أوال  :سؤال كهذا يفتقد
حامل الشهادات العليا
التخصصات وخاصة
ي
الجتماعية والصحية والنفسية
لكث� من المشاكل إ
ي
للمنطق ،فكيف لقادم جديد أن يحوز عىل هذه الذين قُبلت ملفاتهم أصال بموجب شهاداتهم
وخاصة عندما ت ز
ال تغ�اب
ي�امن ذلك مع صدمة إ
وال تع�اض
الخ�ة وهو إسمه قادم جديد ؟! إ
ب
أ
ومهاراتهم ف ي� بلدانهم  ،فهل يجوز تجريدهم
ف�داد (البلة ي ن
الوىل ت ز
ط�) وتتضاعف العقبات
أ
ن
منها بمجرد وصولهم إىل كندا ؟! إن هذا أ
الخ�ات
الثا� وهو الهم ،إن التقليل من ب
ي
مر
ال
للتفك�
أمام المهاجرين مما يضطر البعض
ي
أ
ين
عت�
السابقة
كث�ا من التناقضات وبرأي ت
للقادم� الجدد وعدم الخذ بها يُ ب
أ
عليه
تب
ي�
يحمل
ي
جدياً بالعودة إىل وطنه الم وقد ينجم عن ذلك
ف
ف
آ
نقطة ضعف
ي
وتعال ي� منظومة العمل ي� كندا .سلبيات عدة يح�ض ن ي� بعض منها الن :
تداعيات سلبية عىل حركة الهجرة إىل كندا عموما.
ت
ولو أن هذه المنظومة يغ�ت من اس�اتيجيتها
تأخ� إندماج المهاجر بالمجتمع الكندي ولعل هناك سلبيات عدة أترك لكم وللقارئ
أوال :ي
الخ�ات وذللت العقبات أمام
واستثمرت هذه ب
صفحة الكاتب ت ز
مع� أبوكالم
الكريم تخيل تبعاتها.
بسبب عدم تسهيل دخوله المبكر إىل سوق
أصحابها من خالل إتاحة الفرص للدخول رسيعاً
العمل.
الخ�ة الكندية ت
ت
أ
فأق�ح
Moutaz Abu Kalam - Writer
إق�اح :إن كان ال بد من ب
للخ�ات فريد
إىل سوق العمل لثمر ذلك تنوعاً ب
ثانيا :عدم توفر فرص العمل بوقت مبكر ،بي�ر عىل الحكومة إحداث برنامج يمكن تسميته:
من نوعه ف ي� العالم أجمع.
للقادم الجديد السعي للحصول عىل (Canadian Experience Program CEP )welfare
كندا تُفاخر بتعدد الثقافات عىل أراضيها
وهذا بدوره يكلف خزينة الدولة ودافعي
الخ�ة الكندية ،شبيه بب�نامج ال (co-op
برنامج ب
فلماذا ال يكون هناك تفاخر بتعدد ب
الخ�ات أيضا ال�ض ائب ي ن
مالي� الدوالرات كل عام .وينجم
) ولكن ث
أك� ي ز
ترك�ا .يستطيع المهاجر الجديد
ولماذا نضيق عىل أنفسنا وعىل المجتمع الكندي
الدولة،
معونات
عىل
الشخص
إتكال
الحقا
عنه
ال�نامج عىل مدى شهر مكثف
بهذا
لتحاق
ال
إ
ب
الخ�ة فنجعلها تحت مسمى واحد،
ونحرص ب
فتثبط الهمم وتذبل العزيمة ويتحول القادم
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اغتصاب
كان
وأخواتها
مطعم أبولو عنوان العراقة والطعام الشرقي األصيل.
حلفالتكم اخلاصة و دعواتكم ومناسباتكم العائلية،
مطعم أبولو مكانكم املفضل.

(905) 206-0000
1018 EGLINTON AVE. E
ApOLLOrEsTAurANTs.cOm

طبق اليوم من مطعم أبولو
املكونات و املقادير

•  6حبات أفوكادو
• نصف كيلو من البندورة
•  150غرام من البصل األحمر
مقطع جوانح
•  100غرام زيت زيتون

سلطة األفوكادو

يطعم ٤

•  150غرام حمض الليمون
املعصور
• رشة ملح
• قليل من أوراق النعناع

طريقة التحضير

يقرش األفوكادو وتزال النواة الداخلية بشكل جيد ويقطع
مكعبات متساوية وتقطع حبات البندورة بنفس القياس أيضا وتوضع
بطبق غميق ويضاف إليها جوانح البصل والزيت والحامض ورشة
امللح حسب الرغبة ثم تخلط بهدوء وتسكب يف طبق التقديم وتزين
بورق النعناع الطازج

AvocAdo

sAlAd

ن
فلسط� ،ث
ين
الروما� يبحث ف ي� جنسهم قبل الميالد
الذين كان مجلس الشيوخ
وتع�
فجأة ،ودون سابق إنذار ،ركنوا جانباً  ،قضية
ي
آ
ض
ت
وق� عىل اللهجات المحلية
المفاوضات عىل المسارات كلها،واستمرار قصف الجنوب ،وحصار وح� الن ،وصار لهم ما أرادوا،
ي
ف
العراق ،واحتمال تقسيمه إىل حارات وأزقة ،والحلف ت
العر� ،وأصبحت اللغة العربية
ال� يك–
قضاء بم�ماً ي� كل ارجاء الوطن ب ي
لوكر� ،والمذابح ف ي� الجزائر ،والوضع المتفجر الفصحى هي السائدة ف ي� أي حوار أو سؤال أو جواب ،ف ي� جميع
ائيل  ،وقضية ب ي
االرس ي
�ش
الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ،و كات القطاع العام
ف ي� البلقان ،والقرن االفريقي ،وقضية أوجالن ،وكل ما تحفل به
والخاص ،والجامعات والمدارس ودور الحضانة ،ودور السينما
المنطقة من أحداث وتوقعات وانفجارات ،وكّرسوا كل طاقاتهم
ف
و� المستشفيات والصيدليات
وجهودهم للدفاع عن «اللغة العربية» ،والذود عن حياضها ،
والمرسح والمالبس الرياضية ي
ت
ين
والسائق�
الص�فة والمال ،ووسائل النقل
ال� تتهددها.
والبقاليات وأسواق ي
وشن حرب ال هوادة فيها ضد اللهجات المحلية ي
وعىل رأسها تعريب المصطلحات الطبية ،والعلمية ،والكيميائية ،والركاب و�ش طة المرور ،والفنادق والمسابح
يز
والمطارات والسفارات والقنصليات ومراكز الحدود ،والمقاهي
والف�يائية ،والعضوية ،والبيولوجية ،واستبدال أسماء الشوارع،
ين
ين
المتجول�.
والمستهلك� والباعة
والمطاعم وعىل ألسنة التجار
والساحات ،والفنادق ،والمسابح ،والمقاهي ،والمطاعم،
فإن� أسأل الملك سليمان الذي كان يفهم لغة الطيور أ
والمالهي ،بأسماء عربية ،ال عجمة فيها وال إبهام بدءاً بدبلجة
ن
والسماك
ي
المسلسالت المكسيكية والصور المتحركة وانتهاء بب�امج المنوعات
عر� باسم
والحيوانات إذا كان يفهم وزير خارجية أو ناطق رسمي ب ي
وطبق اليوم.
أي جهة وهو يجيب عىل سؤال واضح وضوح الشمس ،ال عن
وتشكلت اللجان ،ورصدت ي ز
سياسة بالده الخارجية أو الداخلية ،أو موقفها من هذه القضية أو
الم�انيات ،وأعدت لوائح الكتبة
أ
ف
والمؤرشف� والو ّر ي ن
ين
تلك من قضايا الساعة ،بل عن حالة الطقس أو الطرق ي� بالده،
الذاعة والتلفزيون ودور
اق� ،وامتلت أروقة إ
أ
والكب�.
الصغ�
الصحف والمجالت من المحيط إىل الخليج .بوجهاء اللغة ،وأعيان ولو كان يتكلم بلغة جرير والخطل
ي
ي
والنشاء ،مع أن أحداً ال
والمالء إ
الرصف والنحو ،وفقهاء البالغة إ
إنه الرعب!
يشك للحظة واحدة بأن سيبويه قد يصاب بالصداع النصفي أو
ف
ف
ال�اءة يتبادر إىل
و� هذا السياق  ،ثمة سؤال لغوي بريء ي� غاية ب
ي
الشقيقة ف ي� بق�ه ،قبل أن يتفق لغويان عربيان عىل إيجاد بديل،
ف
الذهن :ترى ي� سجون التعذيب وأقبية المخابرات الرهيبة ،وهي
أو مرادف لغوي لكلمة ب
«أس�ين» .وقد تحتل إرسائيل ما تبقى من ف� المحصلة – القاعدة الشعبية الرئيسية لمعظم أنظمة الحكم �ف
أ
ي
ي
الر ض
ا� العربية المحتلة وكل ما عليها من مجامع لغوية ،قبل أن
ي
ال�د والرعب والصعقات
العر� -حيث الرصاخ والعويل من ب
الوطن ب ي
تفس� كلمة «احتالل» أو إيجاد الجذر اللغوي
يتفق أربابها عىل ي
أ
ف
الكهربائية ،بأية مفردات ،بل بأي قريض أو بيان يتم استجواب
لها ،وكأنهم يسمعون بها لول مرة ي� حياتهم.
المتهم� والنيل من كراماتهم وأعراضهم ت
ين
ح� سابع جد؟
***
أ
أ
ن
ف� الحقيقة  ،ن
المتهم� الرافعي اليدي والرجل تحت السياط
وهل عىل
ي
إن� أتوجس �ش اً من أية مبادرة سياسية كانت أم
ي
ي
ين
ن
المحقق� باللغة العربية
وتذكر� بمبادرة والهراوات ،أن يجيبوا عىل أسئلة
علمية أم تربوية تقوم بها فجأة أية جهة رسمية،
ي
السادات ونتائجها .ولكن ت
الفصحى؟
لنف�ض حسن النية ونبل المقصد من
ين
القائم� عليها هم نفسهم المالئكة
وراء هذه المبادرة  ،وأن
***
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ماذا يريدون إذن من هذه المبادرة الجماعية الكريمة؟ العودة إىل
الجذور؟ لم يعد هناك جذور وال أغصان!
أم�كا لن تسمح
العودة إىل الجاهلية؟ إىل العرص الحجري؟ أن ي
لهم بالعودة ت
الطباش�ي ،ألن فيه بعض الصالبة!
ح� إىل العرص
ي
***
ثم ما هذا التوقيت العجيب ،ففي الوقت الذي تشن فيه هذه
ف
العر�
الحرب الشعواء عىل اللهجات المحلية ي� طول الوطن ب ي
وعرضه ،يتقاطر السياح ،والصحافيون ،والمراسلون ،والمصورون،
ش
ش
والمب�ون ،والرياضيون ،والراقصات
والمست�قون ،والرحالة،
والراقصون من كل أقطار الدنيا للبدء بتعلم هذه اللهجات وهم
ما زالوا عىل سلم الطائرة.
الثرية ،أ
والوابد أ
أسماء المدن والشوارع والقرى أ
والهازيج
البدوية والمواويل الريفية ،والطقوس الجنائزية أ
والعراس

وتقاليدها ،وأسماء الطوائف والمذاهب واع دادها ،والمهن
اليدوية ،والمأكوالت الشعبية وطرق إعدادها ،آ
والالت الموسيقية
وعددها ،وأرسار التخت ش ق
ال� ق� ،ت
ح� أسماء
ال� ي� والمطبخ ش ي
التوابل والبهارات والنكهات .كأن هذه أ
الرض ستفرغ من سكانها
صلي� قريباً...وهذا لن يحدث طبعاً ،ألن الراعي أ
أ
ال ي ن
ال يم� يك البد
له من وجود بعض القطعان من حوله.
***
للتعب�
للنسان أياً كان جنسه ولونه ومعتقده فرصة
عندما ال تتاح إ
ي
عما يريد ويطمح إليه ،ال بالفصحى  ،وال بالعامية ،وال بالغناء ،وال
بالرسم ،وال بالنحت ،وال بأية وسيلة من وسائل إاليضاح والتوضيح
كالنسان ئ
البدا� ،أو
المتعارف عليها ،يلجأ إىل
التعب� بالجسد إ
ي
ي
آ
ق
ئ
يما� ،وهو أر� أنواع الفنون وأصعبها
ما يسمى الن بالمرسح إال ي
للعر� ،حيث يضطره إالرهاب اللحوح المتواصل
وأحقرها بالنسبة ب ي
للتعب� عن أهم وأخطر قضاياه االنسانية
وهو ف ي� نهاية القرن،
ي
والمص�ية ،بعينيه وحواجبه وأذنيه ،أو بخرصه ومؤخرته
والوطنية
ي
أ
ت
ت
ال� صكّت بها أول �ش يعة لحقوق
وهو الذي اخ�ع البجدية ي
إالنسان ف ي� العالم.

«سياف الزهور»
من كتاب
ّ
للكاتب الراحل محمد الماغوط

من رسومات الراحل ناجي العلي
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كب�ة البدء بتأسيس عمل خاص
أال تعتقد أنها كانت مخاطرة ي
ف
لعائلة لم يمض عىل وجودها شهر ونصف ي� بلد جديد ولم
تكن تملك بعد أ
الدوات الالزمة لذلك ؟
بالنسبة ل هكذا ش
م�وع هو فرصة وليست مخاطرة ألن
ي
ين
السوري�  .لقد
المجتمع الكندي كان منفتحا جدا عىل مساعدة
الكندي� و شعرنا أن أ
ين
الضواء
كب�ا بنا من قبل
وجدنا اهتماما ي
تسلط علينا وكان السؤال  :أيها السوريون ماذا جئتم تفعلون
هنا ؟ كان هذا السؤال يشغل بالنا أنا ووالدي  ،ثم وبحكم
العالقات العامة وبطبيعة عمل التطوعي مع أ
المم التحدة �ف
ي
ي
ن
ساعدت� ف ي� كيفية بناء المشاريع و
خ�ة جيدة
لبنان اكتسبت ب
ي
والنطالق .
تسهيل عملية التأسيس إ
ما يحدث ف ي� سورية كان له نسبة إيجابية ولو ضئيلة  ،وهي
ين
خ�ات واسعة بحكم التعايش مع
أن
السوري� اكتسبوا ب
أ
خ�اتهم واستطاعوا
المجتمعات الخرى حيث أضافو ذلك إىل ب
أن ينجحوا ف ي� بلدانهم الجديدة .

بدأت بالبحث عن إمكانية الحصول عىل التمويل للبدء
ش
بالم�وع  ،ثم وجدت أنه ال توجد ض�ورة لذلك فالتكاليف لن
كب� ف ي� البداية .قمنا
تكون باهظة و ليس مهما أن نبدأ بعمل ي
بتأم� المواد أ
ين
الولية وبعض المستلزمات المتواضعة بمساعدة
أصدقاء وبدأنا العمل من مطبخ نز
الم�ل .

عائلة عصام هدد بعد افتتاح معمل الشوكوال الجديد

رئيس التحرير — لم يكن يخطر ف ي� بال عائلة المهاجر أكدا عىل «أننا جئنا كمهاجرين إىل كندا لنعطي ال لنأخذ «
ن
ين
السوري�
ول�د الجميل للشعب الكندي الطيب الذي استقبل
السوري إىل كندا عصام هدد  ،مطلقا أن تكون قصتها محط
وغ�هم استقباال الئقا ودافئا .
ي
متابعة واهتمام من أعىل المستويات ف ي� كندا  ،ويتحدث عنها
رئيس الوزراء جوستان ترودو شخصيا ف� أ
طارق هدد الطبيب والبن أ
المم المتحدة أمام
ال بك� لهذه العائلة ،
ي
إ
ز
رؤساء العالم .
نكل�ية ونباهة وذكاء
وبما يمتلك من طالقة الحديث باللغة إ
ال ي
بعد خطاب ترودو ف� أ
ف ي� فهم المجتمع الكندي وحاجاته ورغباته وكيفية التواصل
المم المتحدة لم تنم العائلة لمدة
ي
ين
يوم� من شدة الفرح  ،فماذا فعلته هذه العائلة وكيف بدأت معه  ،تمكن من تقديم قصة عائلته وبداياتها بطريقة ملفتة
ت
ومث�ة للرأي العام الكندي العالمي .
ل إلنتباه ي
؟ وكيف نجحت ف ي� زمن
ال� ذاقتها
ي
قياس بتحويل العذابات ف ي
ف
ف
النتظار لسنوات ي� مخيمات
خالل الحرب ي� سورية ومرارات إ
صحا� بع� الهاتف مع
« المهاجر « شت�فت بإجراء حوار
ي
اللجوء ف ي� لبنان  ،إىل حافز ل إلندماج والنجاح والشهرة ليس
مس�ة هذه العائلة منذ
الدكتور طارق وفيه إطاللة عىل ي
وح� آ
وصولها إىل كندا ت
عىل مستوى كندا وإنما عىل مستوى العالم .
الن .
أ
ف
و� زمن يغ� مسبوق
الب عصام هدد إ
كيف بدأت رحلتك إىل كندا ؟
والبن طارق شكال ي
ين
السوري� والعرب والمهاجرين الجدد
 ،مثاال يحتذى لكل
بعد مغادرتنا سورية بقينا ف� لبنان لمدة ي ن
سنت� ونصف
ي
 ،وأثبتا أن «الحلم الكندي» يمكن أن يبدأ من المطبخ و
السنة ومن ثم جئت اىل مدينة « انتيغونيش « بمقاطعة «نوفا
بأدوات بسيطة ورأسمال صغ�  ،أ
أنهما
ذلك
كل
من
هم
وال
ف
ي
ت
ت
اس� ي� الجراحة القلبية
سكوتشيا « من دون
عائل� إلكمال در ي
ي

.وصلت إىل كندا ف� الشهر أ
الول ف� العام  2016ولحقت ت
عائل�
ي
ي
ي
وصول  .كنا مثل يغ�نا ممن قدم إىل كندا
ب ي� بعد شهر من
ي
تحت نظام الكفالة لمدة سنة  .الشعب الكندي كان لطيفا جدا
بطريقة استقباله وترحابه بنا وساعدونا ي ن
بتأم� البيت والمدارس
ل ت ف
الندماج ف ي� المجتمع الكندي لكننا طلبنا أن
و� موضوع إ
إ ي
خو� ي
تتوقف المساعدات المقدمة لنا عىل أن ترصد هذه المساعدات
لجلب عائلة سورية أخرى إىل كندا .
كيف جاءت فكرة تأسيس معمل للشوكوال ف ي� كندا ؟
خ�ة ث
أك� من ي ن
ثالث� عاما ف ي� صناعة الشوكوال
يملك والدي ب
ف
ف
 ،وكان يدير معمل العائلة ي� سورية والحظت ي� البداية أن
معظم الناس تنتقل إىل مدن أخرى داخل كندا أو إىل الواليات
المتحدة أ
المريكية من أجل إيجاد فرص العمل فتسائلت لماذا
الصغ�ة ومن ثم استطيع
عمل من هنا من هذه المدينة
ي
ال ابدأ ي
ف
ن
وتأم� وظائف لهم ي� المستقبل ؟ ثم سارت
مساعدة يغ�ي ي
أ
كب�ة لم أتصورها ومن هنا بدأت أفكر بتأسيس
المور برسعة ي
عمل مع ت
عائل� من بيتنا بعد شهر ونصف من وصولنا .
ي
ي

بعد ذلك قمنا بإعداد بعض أنواع الشوكوال وذهبنا إىل حفل
اجتماعي ف� المدينة ت
كب� من الناس وكل يقدم
يش�ك فيه عدد ي
ي
ت
ال� قمنا بإعدادها صدى
طبقه المختلف  .تركت الشوكوال ي
إيجابيا ف ي� ذلك الحفل وكانت بداية مشجعة جدا  ،وشعرت أن
أهل المدينة كلهم كانوا بجانبنا  .لقد كان لديهم إيمان أ
بالفكار
ين
بالقادم� الجدد وبأننا سنضيف شيئا جديدا لهم .
الجديدة و
بعد ذلك كان هناك فعالية أخرى بإسم « ت
وين� ماركت « ف ي�
المدينة فقررنا المشاركة و وضعت صورة لوالدي عىل «الفيس
الفتتاح ذهب والدي إىل
بوك» وهو يحمل الشوكوال وعند إ
ف
حوال  200شخص
السوق ي� الثامنة والنصف صباحا ووجد ي
بانتظاره شل�اء الشوكوال !!.
أحسسنا بعدها بأننا نملك عائلة كندية تحبنا وتدعمنا وبدأنا
بعدها بزيادة االنتاج من مطبخ نز
يك� شيئا
الم�ل  .كان العمل ب
بالنتقال من العمل ف� مطبخ نز
الم�ل إىل بناء
فشيئا ففكرت إ
ي
صغ� بجانب البيت .واجهنا بعض المشاكل القانونية
معمل ي
ألن المنطقة سكنية  ،وكان الحل هو أن يتحول هذا المعمل
الصغ� إىل متحف بعد مرور ي ن
سنت� عىل انشائه فحصلنا
ي
ت
عىل ال�خيص الالزم وبدأنا ببنائه بمساعدة  60شخصا من
ين
النتهاء من وظائفهم لمساعدتنا
المتطوع�  ،كانو يأتون بعد إ
الصغ�.
ببناء المعمل
ي
ف ي� شهر أيار بدأت الحرائق ف ي� مدينة «فورت ماكموري»
ش
�ء وتركت
بمقاطعة ب
أل�تا وشاهدت الناس كيف خرست كل ي
أت�ع بكل أرباح الشهر
بيوتها بسبب تلك الحرائق فقررت أن ب
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ين
ين
الكندي� عىل �ش اء
الكندي� الذين ت�ض روا وبذلك شجعت
إىل
ف
و� الوقت نفسه تمكنا من جمع مبلغ
منتجاتنا ب
للت�ع بأرباحها ي
ن
ن
السوري�.ضاعفنا
الالجئ�
آخر بت�عنا به لكفالة المزيد من
ي
ي
ن
الكندي� الذين
االنتاج ف ي� البيت وكنا نعمل ليل نهار بمساعدة
ي
ف
النتاج .
تأ� البعض منهم إىل البيت من أجل مساعدتنا ي� زيادة إ
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النوم لمدة ي ن
الكب� الذي حصلنا
يوم� بسبب الفرح إ
والهتمام ي
عليه .نحن فخورون جدا بأن نكون هذا المثال الناجح الذي
طرحه ترودو ف� أ
المم المتحدة وكان البد أن نكمل بهذا الطريق .
ي
الصغ�
فقمنا بعد مرور شهر بتوظيف أول مواطن كندي بالمعمل
ي
ين
ين
وبنهاية سنة  2016كان لدينا ش
كنديي� .
موظف�
ع�ة
ف
ت
ش
وغ�ها من
ال� حدثت ي� كندا ي
هناك ع�ات قصص النجاح ي
ت
ال� يتواجد فيها السوريون  ،برأيك ما هو السبب
البلدان ي
الرئيس الذي دفع ترودو للحديث عن عائلتكم تحديدا ؟
ي
اعتقد أن هناك عدة عوامل أبرزها هو أن قصتنا تبدو متكاملة
أ
أ
ف
ت
ال� رافقت قصة
وكانت المثال الفضل ي� ضوء الجواء السلبية ي
ين
السوري� إىل دول العالم  .أغلب دول العالم أقفلت أبوابها
لجوء
ن
ن
الالجئ� نقمة عىل بلدانهم  .نحن كنا
واعت�ت
ف ي� وجه
ي
السوري� ب
ي
ت
ت
ين
ال�
ال�جمة الفعلية لمقولة أن
السوري� هم نعمة عىل البلدان ي
تستضيفهم وليس العكس .

إضافة إىل ذلك أعتقد أن اللطف يجلب اللطف والكراهية والحقد
ال يجلبون يغ� الكراهية والحقد  .نحن قابلنا اللطف الذي عاملنا
فعالة ف� المجتمع ت
ح� نستطيع رد
به الكنديون بأن نكون عنارص ّ ي
الجميل لهم .
بداية قصتي مع جوستان ترودو
بعد خطاب ترودو ف� أ
المم المتحدة كان هناك لقاء يب�ن
ي
كيف بدأت قصتكم مع رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو ؟ عائلتكم وبينه كيف حصل ذلك وماذا دار خالل اللقاء ؟
أ
تلقيت اتصاال من مكتب رئيس الوزراء ب ن
العالمي
الكب� الذي ساعدنا مع السيد ترودو هو النشاط إ
المر ي
و� فيه أن ترودو يريد
يخ� ي
ت
ال� أجريتها مع وسائل إعالمية
مقابل� فما كان ن
ت
الذي عملت عىل بنائه والمقابالت ي
م� إال أن أقفلت الهاتف باعتبار أنها مجرد مزحة ،
ي
ي
ين
إلك�ونية وعندها تحققت وأدركت أن أ
الكندي�
العالم واهتمام
لكنهم أرسلوا ل رسالة ت
مختلفة وجاء ذلك من إدر ياك أهمية إ
المر
ي
ت
حوال  200مقابلة مع
الواضح به  .أجريت خالل تلك الف�ة ي
جديا .
راديوهات وتلفزيونات وصحف كندية وأمريكية و أجنبية وعربية
خالل اللقاء بيننا بدى رئيس الوزراء متحمسا لرؤيتنا وقال لنا :
الصغ� بجانب نز
الم�ل ،
 .بتاريخ  /10اب  2016تم افتتاح المعمل
ي
ين
للقادم�
اليجابية
للغ�  .أنتم الصورة إ
أنتم النموذج والقدوة ي
الفتتاح وحصل
س ) تقريرا مصورا عن إ
الجدد وأنا فخور جدا بكم وفخور بذكر اسم عائلتكم ف� أ
س ب ي� ي
وقد بثت شبكة ( ي
المم
ي
عىل ث
أك� من  3مليون مشاهدة .
المتحدة .
رئيس الوزراء بالتأكيد كان يتابع هذه أ
الخبار ف
و� شهر أيلول 2016
ي
�ش
لقد كان لقاؤنا مع ترودو بمثابة ارة البداية  ،وبدأت كرة الثلج
اتصل � أحد أ
الصدقاء وقال ل أن ترودو يتكلم عن ت
عائل� ف ي�
بي
ي
ي
تك� شيئا فشيئا وقبل بداية عيد الميالد بخمسة أيام قمنا بإفتتاح
ب
أ
ف
خطابه ي� المم المتحدة  .توقعت أن تكون القصة مزحة  ،ولم
متجر ت
إلك� ن ي ش
حوال ثالث ساعات من افتتاح المتجر
و� لل�كة وبعد ي
ت
س
أستوعب ماذا يجري ح� تلقيت اتصاال آخر من مراسلة الـ ( ي
فوجئت بوجود آالف الطلبات عىل الموقع فاضطررت إلقفاله
الخ�  .تكلم جوستان ترودو عن ت
أن أن ) ت
عائل� وعن
ال� أكدت يل ب
أ
ي
ي
�ش
النتاج
الكب� من الطلبيات يفوق قدرتنا عىل إ
مبا ة لن هذا الكم ي
ين
السوري� حوال ش
ع�ين دقيقة أمام رؤساء العالم وكان خطابه
ي
.
رهيبا  .لم أكن أتوقع أن قصة نجاحنا من ي ن
ب� آالف قصص النجاح
ت
ما هي خططكم المستقبلية بعد توسع أعمالكم ؟
مقابال�
الكب�  ،وأنا شخصيا من خالل
سوف تأخذ هذا االنتشار ي
ي
العالمية كنت أحاول أن ش
ننت� ليس من أجل عائلة «هدهد»
كب�ا إلنتاج الشوكوال وسيعمل فيه نحو
إ
افتتحنا مؤخرا معمال ي
ن
السوري� وذلك للتأكيد عىل أنهم
فحسب وإنما من أجل كل
 25موظفا وسيغطي إنتاجه كل كندا وجزء من الواليات المتحدة
ي
آ
ث
ت
ن
السوري� بكافة
ال� أعمل عليها الن هو أن أوظف
ي
مبدعون ويستطيعون إعالة أنفسهم ويمكنهم أن يعطوا أك� مما  .الخطة ي
ف
يأخذوا .
المقاطعات الكندية بحيث يكونوا وكالء شل�كتنا ي� مناطقهم
ف
فاعل� ث
كسوري� ي ن
ين
أك� ي� المجتمع
،والهدف من ذلك هو أن نكون
أخ�ته بأن جوستان ترودو
كيف كانت مشاعر والدك عندما ب
تحدث عنكم ف� أ
الكندي .
المم المتحدة؟
ي
أجرى الحوار كميل نصراوي
برصاحة كانت مشاعره ومشاعر كل العائلة ال توصف  .لم نستطع
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مهاجر
يوميات عتيق
مهاجر

أسباب تفكك بعض األسر المصرية في كندا
واحنا لسة ي ن
جاي� جديد ،وبطلنا نعرفهم وعرفنا
بعد كده انها اتطلقت ،بعد خناقة مع جوزها
تا� كندا .أ
ن
الرسة
رفعت عليه شهور ورجعت ي
دي كانت ساكنة ف� نز
م�ل مدعم من الحكومة
ي
لمحدودي الدخل (ايجار البيت نسبة من
محمد فتيح
ماجست�؟
الراتب) رغم أن الزوج معاه
ي
أ
ين
كث�ة ألرس مرصية ف ي� كندا انهارت
نماذج ي
ومقيم�
الرسة الثانية قبطية مرصية مولودين
ف
ف
وتفككت وتناثرت شظايا تفككها لتصيب أبنائهم ي� السودان .الزوجة مبسوطة ي� كندا واشتغلت
وبناتهم بل وأُرس اصدقائهم تعلمت ث
أك� من
والزوج كان وحيد أمه وأبوه وكان عنده �ش كة
درس سنستخلصه بعد عرض أحوال ثالث ارس
صغ�ة ورثها من أبوه فكان مش طايق كندا
ي
قابلناهم ف ي� كندا.
ومعندوش استعداد يشتغل عند حد .النتيجة
الرسة أ
أ
الوىل مسلمة ت ز
طبعا خالفات ومشاكل عائلية يوميا لحد ما
م�متة مكونة من أب
خ�ها ي ن
ب� الرجوع للسودان أو الطالق فاختارت
ي
الماجست� ف ي� الهندسة
حاصل عىل درجة
ي
صغ�؟
الطالق رغم ان كان عندهم طفل ي
من جامعة كندية وكل ما يسمعه هو شيوخ
ف
أ
ين
الكا� وكان
الوهابية
الرسة الثالثة مرصية مسلمة والزوج لم
المرصي� زي عمر عبد ي
ف
أ
يكن هناك خالف بينه ي ن
يجري لحضور مؤتمرات إسالمية ي� تورونتو
وب� زوجته لنه ماسح
وغ�ها من المدن .زوجته كانت شغالة ف ي�
ي
شخصيتها ف بتوافق عىل أي قرار يأخذه .الزوج
االذاعة المرصية وكانت فاكرة نفسها آمال فهمي أول ما بنته خلصت المدرسة الثانوية شحنها
عىل مرص ودخلها هندسة ي ن
تحك بفخر شديد عن
ع� شمس والبنت
أو ابلة فضيلة وكانت ي
ف
أمجادها ف ي� االذاعة.
سقطت كام سنة ي� الكلية وقبل ما تخلص
المهم الست دي لم تحاول العمل أو فشلت واحد أتقدم لها واتجوزته؟؟؟
ف ي� الحصول عىل أي عمل نتيجة لضعف لغتها
نستخلص ايه من القصص الثالثة دي؟ أوال :
ال ي ز
نجل�ية وانفصالها التام عن المجتمع
إ
ان الهجرة الزم تكون بموافقة الزوج والزوجة
أ
ن
الكندي ولذلك كانت تكره كندا
ي
والكندي� وتلعن لن لو حد فيهم مش موافق هيفضل يزن
ف
الل جت فيه رغم انها تزوجت وعارفة
لغاية ما تتفكك االرسة او تفضل ي� حالة نكد
اليوم ي
ف
إن جوزها مقيم ي� كندا .التواصل مع الست
متواصل ويقرفوا والدهم ويورثوهم كره
دي كان بيجيب يل احباط واكتئاب ،خصوصا
المجتمع الكندي .ثانيا  :ان المهاجرين الزم

ف
ين
يفرقوا ي ن
كث� من
الحاصل� عىل
ب� العمل ي� السعودية والهجرة لكندا؛ المرصي ،لذلك ترى ي
تاكس
الماجست� او الدكتوراه بيسوق
درجات
ف ي� االوىل انت مواطن من الدرجة الثالثة أو
ي
ي
او عربية نقل .
الرابعة فتسلم باسبورك للكفيل وتتنازل عن
كرامتك ف ي� سنة ألن عمرك ما بتحس ان ممكن
وأخ�ا  :الجيل الالمنتمي الذي ولد ف ي� الخليج
ي
تكون جزء من نسيج هذا المجتمع ال انت وال
صغ� حينما سافر مع والديه .الناس
أو كان ي
اوالدك ي
الل مش مسموح لهم بدخول جامعات دي ارتباطها بمرص عاطفي ولم يعيشوا فيها
دول افراد عشان تحوش ،واوالدك بيدخلوا
ين
كمقيم� وليس كزوار ف ي� تف�ة
ليجربوا الحياة
احسن جامعات كندا حسب مجموعهم ،يع�ن
ي
الل كلها بيقضوها عىل الساحل
الصيف ي
ف
هنا بتعيش وتستمتع بالحياة مش جاي تحوش
والل أهاليهم
ي
الشمال ي� المنتجعات الخاصة ي
أ
ن
ت
وخالص .لذلك فيه ناس ب�جع ي
تا� الخليج لن ادوهم فكرة رومانسية عن مرص أيام زمان
ف
الل خارج.
الل داخل قد ي
ي� كندا ي
ومتصورين ان الصورة دي حقيقة ولسة
موجودة .الناس دي جزء منهم بيقرر نز
ي�ل مرص
ثالثا  :البد ان المهاجر يكون عارف ثقافة
وبيهرب بعدها عىل طول النه مش دي الصورة
الل انت مهاجر ليه ولو انت حاسس
الشعب ي
الل أهله صوروها لهم فيهربوا عىل كندا
انهم معندهمش اخالق وخائف عىل بنتك ما
ي
ف
تجيش من أصله ألن بنتك لو سفرتها مرص لما وعاوزين يعيشوا زي ما كانوا ي� الخليج؛ فسح
ن
تك� انت بتضييع مستقبلها الن نظام التعليم وسهر للصبح فيصدموا بالشغل
الل
ب
المض� ي
ي
ف
هنا فيتمنوا الرجوع يال الخليج .ببساطة الجيل
ف ي� مرص مختلف اختالف جذري عنه ي� كندا؛
أ
ق
ال� نفسه وال يشعر
االول قائم عىل الحفظ والصم والدروس
عل لنه مش ي
ده بيصعب أ ي
ن
والبداع والبحث بأي انتماء لي بلد ويكون الوطن لهذا الجيل
الخصوصية
والثا� عىل الفهم إ
ي
هو ما يجد فيه رغد العيش والسهر والفسح
عالوة عىل ان بنتك بتكون صيدة للتهريج
عل الطريقة الخليجية.
الل
ي
واالستهزاء عىل لكنتها ولبسها أولوع الشباب ي
ممكن يكون عاوز يرتبط بيها لن عندها جنسية
كندا ليست السعودية ،ارجوك فكر قبل ما
ت
كندية ويكون ده سكته للهرب من مرص.
وتمنيا� بالنجاح لكل المهاجرين.
تأخذ القرار
ي
رابعا  :ان النجاح ف ي� كندا ال يتوقف عىل
 محمد فتيحشهاداتك فقط لكن عىل مدى اندماجك مع هذا
المجتمع ومن خالل ذلك بتعرف سكك للعمل
ش
�ء من تقوقع داخل الجيتو
ال يعلم عنها ي
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قناة « »Yalla Talk TVفي كندا...
إنطالقة واعدة وغير مسبوقة
الصدى أ
والثر الالفت الذي تركته قناة ( )Yalla Talk TVي ن
ب�
وقص�  ،يوحي
قياس
أبناء الجالية العربية ف ي� كندا ف ي� زمن
ي
ي
للبعض أن هذه القناة تأسست منذ سنوات  ،لكن ال يعرف
الكث�ون أنه تلفزيون شئ
نا� بدأ حديثا ولم يكمل شهره الثالث
ي
بعد .

أبناء الجالية العربية ف ي� كندا وأمريكا .

القص�ة نسبيا لهذه المحطة ال يفوته مالحظة
للمس�ة
المتابع
ي
ي
اهتمام التلفزيون بتغطية معظم فعاليات ونشاطات الجالية
العربية  ،ليس فقط ف ي� تورنتو وإنما ف ي� أوتاوا و ويندسور ومدن
أخرى  ،وهو ما يتطلب جهدا ووقتا وكادرا مختصا  ،أ
والهم من
الكب� الموجود لدى إدارة القناة بالتواصل
والنتشار المقبول الذي حققته القناة
النطالقة إ
خلف هذه إ
كل ذلك هو الحافز ي
أ
مع الجميع من دون استثناء وفتح البواب لكل من يريد بناء
العالمية
كب� إ
 ،هناك جهود جبارة بذلت وساهمت فيها بشكل ي
ف
ت
ن
يز
الجسور يب� أبناء الجالية العربية ي� كندا .
والمذيعة
ال� درست ف ي� جامعة «تورنتو»
المتم�ة «لينا زكريا» ي
ف
ف
و� قناة Rogers
وعملت ي� تلفزيون  OMNIلمدة  6أعوام ي
«لينا زكريا» بابتسامتها الواثقة والدائمة وحماستها الالفتة ،
ف
لمدة ي ن
العالم
الكب�ة ي� مجال إ
الخ�ة ي
عام� وتملك فضال عن ب
كب�ة لما تملكه من طاقة وحب وجهد .
تمد القناة بقوة دفع ي
ّ
ئ
ن
ي
المر�  ،حماسة وطاقة تو ّظفها يوميا إلنتشار القناة الجديدة يب� يبدو ذلك جليا من خالل حجم التغطيات التلفزيونية شبه

Your 24 Hour Arabic TV Station
from Canada and the USA

Download our free mobile app
to watch our exciting programs

المذيعة لينا زكريا

ت
ال� تقوم بها  ،وحرصها عىل التنقّل ي ن
ب� مختلف المدن
اليومية ي
ال�امج ف ي� القناة .
الكندية إضافة إىل تقديمها عددا من ب
ف
السياس
البتعاد عن الشأن
تحرص القناة ي� انطالقتها عىل إ
ي
ن
والدي�  ،وتركز جهودها عىل إبراز مشاكل العرب ف ي� كندا
ي
وهمومهم وأحالمهم ونشاطاتهم المختلفة والمتنوعة ،
والحتفاء بها
إضافة إىل تسليطها الضوء عىل قصص نجاحهم إ
تل�
 ،وتخطط حاليا إلضافة برامج اجتماعية وفنية جديدة ب ّ ي
ت�ايد أعدادهم بشكل كب� �ف
تطلعات المهاجرين العرب الذين ت ز
ي ي
من� إعالمي يواكب بداياتهم الجديدة
كندا  ،وباتوا يحتاجون إىل ب
وطموحاتهم وآماالهم وأحالمهم .
« المهاجر»
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بعد عامين على تدريس مادة الجنس في المدارس اإلبتدائية...
«غادة ملك» لـ «المهاجر»:

647.490.4242

غادة ملك

الجتماعية المعروفة بمعارضتها الشديدة للمناهج
الشك أن كندا تمتلك نظاما تعليميا وتربويا متطورا عىل مستوى
الناشطة إ
العالم  ،ولكن هذا ال يمنع من نقاش تبعات تدريس مادة الجنس الحالية السيدة «غادة ملك» تلخص رفضها للمناهج الدراسية
بعدة نقاط  :أوال  :تسلب أ
ف
الرسة سلطتها ف� ت
ال�بية الدينية
البتدائية والذي بدء بتطبيقه ف ي� مقاطعة أونتاريو
ي� المدارس إ
ي
والخالقية أ
أ
ف ق
للبناء و تمنح تلك السلطة للحكومة .ثانيا  :يبدأ
با� المقاطعات
بشكل رسمي ف ي� شهر
ب
سبتم�  /أيلول  ، 2015أما ي� ي
فقد دخل القرار عىل سبيل التجربة ف� عدد محدود من المدارس  .المنهج من سن مبكر ف� ترسيخ فكرة أن ت
ال�كيب العضوي للذكر
ي
ي
او أ
معظم أ
ال ثن� ال يهم ف ي� معرفة النوع ( )gender identityوال الميول
الرس العربية لديها حساسية بالتكلم أو الكتابة عن
أ
ف
الن مضطرة وأمام مواجهة أ
الجنس  ،وتجد نفسها آ
الجنسية ( )sexual orientationثم يتدرج بالطفال ي� السنوات
المر الواقع
أ
ال� يجب إيجاد حل الالحقة إلرساء نظرية السيولة الجنسية ( )sexual fluidityاي
ت
بمجابهة هذه المسألة عىل أنها من الولويات ي
ف
ان يصبح كل شخص ما يريد أن يكونه بغض النظر عن مظهره
ت
المث�ة للجدل .
ال� الزمت بتدريس هذه المادة ي
لها ي� المدارس ي
ب� الأ
ف
ث
ثن�.ن
ن
ي
الخارجي إن كان ذكرا أو أن� أو ي� مكان ما ي
عىل الرغم من إلزام المدارس بتطبيق هذا القرار إال أن الوزارة
ثالثا :يدعو المنهج أ
ين
التعليمية قد أعلنت أنها سوف تتيح آ
الصف� الرابع والخامس للتمرد
الطفال ف ي�
للباء سحب أبنائهم من
أ
عىل ثقافة الهل بإدعاء وجود رصاع ي ن
مرحلة الصف أ
ب� رغباتهم وما تفرضه
الول إىل المرحلة الخامسة من حضور هذا الدرس،
الباء أ
ويقوم الكث� من آ
عليهم عادات وثقافة ذويهم  .كذلك يشجع عىل العالقة
ين
المعارض� لتطبيق القرار
والمهات
ي
أ
ف
الرومانسية ي ن
ب� الطفال .ي� الصف السادس يتكلم المدرس مع
ش
بسحب أطفالهم بالفعل ،خاصة عندما يتم عرض أفالم ت�ح
أ
ف
ممتعة.و�
يجدها
البعض
أن
كيف
و
الرسية
العادة
عن
طفال
ال
العملية الجنسية بشكل مبا�ش
ي
ش
الصف السابع يناقش ممارسات الجنس عن طريق الفم و ال�ج
ف
البتدائية ومنهم
المؤيدون لقرار تدريس الجنس ي� المدارس إ
بدعوى التأجيل ،وهو ما ن
يع� الموافقة ضمنا.
«كاثل� وين» أرجعت ذلك ألن أ
ي
رئيسة وزراء أونتاريو ي ن
الطفال
ف
وقالت «ملك» ي� حديث لـ «المهاجر» «نحن كمهاجرين نعلم
يستقون معلوماتهم من خالل وسائل التواصل االجتماعي وثورة
أننا قدمنا إىل بلد منفتح وفيه حريات  ،وأنا ال أعارض فكرة
المعلومات الهائلة ،وهو مصدر يغ� موثوق به إضافة إىل أن
أ
محتال� عىل تلك المواقع ممن يقومون تدريس الجنس ف ي� المدارس وإنما أعارض المناهج الموجودة حاليا
ين
الطفال قد يقعون ضحية
ت
ن
أ
«كاثل� وين» لوضع هذه المناهج
ال� قدمتها ي
..وترفض ب
الم�رات ي
لك
وبررت ذلك أن المناهج صممت ي
باستغالل الطفال جنسياّ ،
أ
�ض
وتعت� أنها تسببت بال ر للطفال ولم تحميهم «
ب
تتناسب مع المرحلة العمرية للطفل ويبدأ تدريسها من الصف
أ ف
ت
وأوضحت « نحن ال نع�ض عىل تحديث المناهج بل عىل
البتدائية وصوال إىل المرحلة  12قبيل الجامعة.
الول ي� المدارس إ
ين
منفتح� ولديهم المعلومات
العكس نرغب بأن يكونوا أطفالنا
يجد الرافضون لقرار تدريس ت
ال�بية الجنسية بم�رات قوية
ف
لمعارضتهم وخاصة أنهم يجدون فيه إضعافا لسلطة آ
العالم
تأث� وسائل إ
الكافية ي� هذا الخصوص  ،وال سيما من ي
الباء
ال� تبثها ألنها لم تعد بريئة بالقدر الذي كانت عليه �ف
ت
أ
ب
ي
وال�امج ي
والمهات ف ي� توجيه أطفالهم التوجيه الذي يتناسب مع عادات
أ
ض
التأث�ات السلبية إ ت
ش
وتقاليد ودين أ
�ء
الما� .إن حماية الطفال من ي
ويعت�ون أنه شئ
للن�نت ي
ي
ين� أطفاال يغ� أسوياء ،
الرسة .
ب
ف
ب� أ
مفيد  ،لكن هناك أشياء أساسية كان يجب أن توضع ي� المناهج
ويشجع عىل ممارسة الجنس ي ن
الطفال و يخرج الطفل من
ّ
ف
ال� يعيش  ،لكنها لم توضع ومنها الخطورة الصحية لبعض الممارسات
أك� من مرحلة الطفولة ت
براءته ويدخله ي� مرحلة عمرية ب
ي
الجنسية  .هناك معلومات تتضمنها هذه المناهج تقدم أ
للطفال
فيها .

SAVING YOU MORE
THAN 95% OFF CABLE COST
Arabic
English
Indian
Turkish
Persian
Italian
OVER 1640 CHANNELS
ONLINE TV | IPTV FOR $ 8.99/MO

احموا منازلكم من اي خطر
بكاميرات مراقبة بجودة عالية
و عبر الهاتف النقال

قبل أوانها ويجب إعادة النظر بها».
ت
ال� شاركت ف� تظاهرات شعبية ت
اع�اضا عىل
ي
السيدة «مالك» ي
المناهج الحالية أشارت إىل أن أحد التظاهرات شارك فيها نحو 10
آالف شخص وتم تجميع  185ألف توقيع منها  50ألف إمضاء ف ي�
اليد ولفتت إىل أنه تم أيضا طرح منهاج بديل وموازي للمنهاج
ين
المعارض�  ،معربة عن استيائها من « ردود الفعل
الحال من قبل
ي
أ
ت
تحركنا
عىل
السلبية
وال� كانت ترتكز للسف الشديد عىل إدعاءات
ي
وم� ّم ي ن
المثلي� وجهلة ت ز
ين
ت�
ال صحة لها  .لقد اتهمونا بأننا  :ضد
الندماج ف ي� المجتمع الكندي « .
وغ� قادرين عىل إ
ي
ع�ت
وحول إمكانية القيام مجددا بتحرك معارض جديد ب ّ
اللي�الية
«ملك» عن «يأسها من ذلك « بسبب ال مباالة الحكومة ب
مع مطالبنا  ..يبدو أنها ال تريد سماع شكاوى الناس حيال هذا
الموضوع «.
أ
هال
وأعربت «ملك» عن عدم تصديقها إلمكانية سحب ال ي
أ
ت
ال� تتعارض مع تقاليد الرسة
ألطفالهم من
الحصص الدراسية ي
وقيمها العقيدية أ
والخالقية .وقالت «هذا الكالم يغ� حقيقي
الهتمام
..هم قالوا ذلك ليمرروا المناهج الجديدة .وأضافت إن إ
بإبالغ أ
الرسة قبل تدريس الموضوعات محل الخالف هو مسألة
نسبية وتعتمد عىل مدير كل المدرسة ومدى قناعته بالمادة أم
ال  .هناك مدراء مدارس ال يتجاوبون مع ذلك وهناك آخرون
يتجاوبون» .
كميل نصراوي
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Entertainment

المحامي شريف عشم اهلل

مصر واألوسكار...

الطريقة القانونية لكفالة
الوالدين للقدوم إلى كندا

الخالفات والمحسوبيات
وغياب المعايير تمنع
الوصول للجائزة
 -محمد جابر

للحاالت النسانية والمعزز لطلب كفالة أ
بصورة دائمة خاصة عندما يتمتع أ
الهل،
الهل بصحة
إ
و هي طلبات تقدم من داخل البالد ،و يرتكز
جيدة تساعدهم عىل استيفاء �ش وط الحالة
الصحية ت
الدعاء فيها عىل مدى صعوبة تقديم الطلب
المف�ض إثباتها عند تقديم الطلبات.
إ
ين
مقيم� داخل
الشارة إىل أن وزارة الهجرة الكندية من خارج كندا ،فإذا كان الوالدين
أوال  :تجدر إ
ن
لتأش�ة زيارة مؤقتة يمكن تقديم
حامل�
أو
كند
ي
ي
 ،ف ي� محاولة لخفض المصاريف الخاصة بطلبات
الباء و أ
كفالة أ
الطلب المذكور أعاله.
المهات قررت ف ي� شهر كانون
ن
الستثناء يرتكز أساسا عىل صعوبة المعيشة ف ي�
الثا�  /يناير ،2017تعميم نظام القرعة بل�نامج
إ
ي
كفالة أ
ين
ش
الجراءات ف ي� الطلبات
المواطن� الكندين
الهل حيث يطلب من
ال�ق االوسط و طول إ
االعتيادية ،فنقدم طلبا للحكومة الستكمال
القامة الدائمة استكمال استمارة
و
حامل إ
ي
المحامي شريف عشم اهلل
أ
ف
ت
الجراءات من داخل البالد خاصة للهل
كتعب� عن رغبتهم ي� تقديم طلب
إلك�ونية
كافة إ
ي
www.ashamalla.ca
ين
ين
المسن�.
المقيم� خارج
لكفالة والديهم أو أجدادهم
أ
أ
ت
البالد .عند تطبيق النظام الجديد تم اختيار10
ت
ال� يسألها العديد من
ال�
أحد أهم السئلة ي
توجد بعض العوامل الساسية والحاسمة ي
ين
آالف
القادم� إىل كندا هي كيفية
المهاجرين الجدد
مشارك عشوائيا و سمح لهم بتقديم طلب تساعد عىل نجاح هذه الطلبات منها أوال  :أن
ف
جلب آ
أ
ين
الكفالة ي� عام  .2017بينما يقدر
المسن� من بالدهم
الباء و االمهات
ي
تأش�ة الزيارة و تكون
إجمال مجموع يكون الهل من
حامل ي
ي
ف
الطلبات المقدمة � ذلك الوقت ث
ال�ق أ
بلدهم أ
بأك� من 95
الصلية إحدى بلدان ش
ي
للستقرار بشكل دائم معهم ف ي� كندا .العديد من
إ
الوسط
أ
آ
ن
طلب.
ألف
ت
الباء والمهات المتقاعدين يعيشون وحدهم
تعا� حاليا من االضطرابات .وتشمل سوريا
ال� ي
ي
ال�ق أ
ف ي� ش
الوسط بينما يفضلون التواجد مع
والعراق ومرص واليمن .وال يكون للوالدين
النظام الجديد قبل  %10فقط من مجموع
ال� لم سوى القليل من الدعم أ
أوالدهم ك ن
ت
ن
تتس� لهم الفرصة للمساعدة ف ي�
الرسي ف ي� بلدهم.
ي
يع� أن العائالت ي
الطلبات المقدمة مما ي
ن
رعاية أحفادهم.
ولذلك فإننا نعمل عىل لم الشمل مع أوالدهم
النتظار لعام آخر
يتم اختيارها
سيتع� عليها إ
ي
ف
من الجدير بالذكرأن برنامج السوبر ي ز
يعت� لم الشمل أمر
ف�ا هو أحد من أجل تقديم طلب جديد و التأكد حينئذ من وأحفادهم هنا ي� كندا و ب
أ
برامج تأش�ات الزوار المؤقتة  ،يظل خيارا متاحا استيفاء ش
ال�وط المالية الجديدة و انتظار تقييم بالغ الهمية بالنسبة للحكومة الكندية .يجب
ي
الطلبات ت
ن
ن
ن
مالحظة أن هذا الطلب ليس طلب لجوء يستند
ال� قد تطول لبضعة أعوام.
والمقيم�
الكندي�
للمواطن�
و خيارا جيدا،
ي
ي
ي
ي
إىل االضطهاد ف� البلد أ
أ
ف
ت
ين
صل ،بل هو طلب
ال
ي
ي
الدائم� لجلب الهل لف�ات زيارة مطولة .لكننا تجنبا لما سبق فلقد نجحنا ي� تقديم نوع آخر
ن
م�ايدة مهتمة بجلب أ
الحظنا أن أعدادا ت ز
ال ئ
للقامة الدائمة عىل أساس الصعوبات
إنسا� إ
ي
الهل
ستثنا�
القامة الدائمة وهو الطلب إ
من طلبات إ
ي
أ
ف
ت
ال� يتعرض لها الهل ي� بلدهم بدون أبنائهم.
ي

وهناك عامل آخرمن عوامل نجاح الطلب و
هو مدى استقرار المواطن الكندي الذي يسعى
لكفالة والديه فيتوجب إثبات أن مقدم الطلب
ئ
مؤهل ماليا لرعاية والديه .ش
النها� لهذا
وال�ط
ي
الطلب هو أن يظل الوالدين أو أ
الجداد داخل
كندا طوال تف�ة المعاملة.
خ�تنا ،عندما نقدم هذه الطلبات،
من منطلق ب
ئ
المبد� لقبول الطلبات خالل
يصلنا عامة الرد
ي
القامة الدائمة خالل عام بعد
ستة أشهر و إ
الموافقة المبدئية ،كما ي ن
يتع� عىل مقدم الطلب
الط� و تقديم إقرار بالحالة
القيام بالكشف ب أ ي
الجنائية ،ف ي� هذه الثناء يتم تجديد و تمديد
تأش�ة الزيارة المؤقتة بشكل ن
قانو�.
ي
ي
أ
ف
النسانية
ي� العوام السابقة القت الطلبات إ
لدعم طلبات الكفالة نجاحا باهرا و أصبحت
بديال جيدا لطلبات الكفالة العادية  ،فهي تسمح
للعائالت بلم الشمل و توفر حياة أفضل لكبار
الغ� قادرين عىل المعيشة بمفردهم.
السن ي
أ
القراء ف ي� توجيه أي
ـ لمن يرغب من الخوة ّ
سؤال أو استفسار عن الشؤون القانونية ،
ال�يد إ ت ن
و� لـ
يرجى إرسال أسئلتكم إىل ب
اللك� ي
« المهاجر» وسيجيب عليها المحامي عشم
السئلة أ
هللا  ،وسيتم شن� أ
والجوبة ف ي� عدد
الجريدة القادم .

سبتم� /أيلول ،وقبل انتهاء المدة ت
المف�ضة
عقد االجتماع يوم 11
للمرة الثالثة ف ي� غضون أربع سنوات ،تحدث أزمة ف ي� عملية
ب
من أ
الكاديمية ف ي� أواخر الشهر ،متسائال ً عن حال فيلم «صيف
اختيار الفيلم المرصي الذي يتم إرساله إىل أكاديمية العلوم
الم�كية ،والمنظمة لحفل توزيع جوائز أ
أ
تجري�» للمخرج محمود لطفي ،والذي مثل مرص ضمن قسم
الوسكار ،ليدخل
والفنون ي
بي
ال�شيحات أ
ئ
ت
الولية .وعىل الرغم من أنه لم يسبق لفيلم مرصي أن «المنتدى الواسع» ف� مهرجان ي ن
السينما� ،والذي سيعرض
برل�
ي
ي
وصل إىل ت
سبتم� ،ولم يشاهده أعضاء اللجنة ،فهل
ال�شيحات الخمسة النهائية عىل الجائزة طوال تاريخها .تجارياً يوم 27
ب
أ
أ
ين
ين
سيعيدون التصويت؟ وال تعد تلك هي الزمة الوىل من نوعها،
المرصي� حولوا عملية إرسال الفيلم نفسه
السينمائي�
إال أن
ف
المختار
إىل معركة كل عام ،ي� غياب
ي
المعاي� الواضحة ووجود الخالفات ففي عام  ،2015قامت اللجنة بإرسال الفيلم المرصي ُ
أ
«بتوقيت القاهرة» بعد انتهاء الموعد الذي وضعته الكاديمية.
المستمرة.
أ
ف
الحال ،بعد
و� العام السبق  ،2014جرت أزمة شبيهة بأزمة العام
ي
ي
هذا العام ،أتت المشكلة بعد اختيار فيلم «الشيخ جاكسون»
الكب� محمد خان ،بينما لم
اختيار فيلم «فتاة المصنع» للمخرج ي
للمخرج عمرو سالمة ،ومن بطولة أحمد الفيشاوي ،ليمثل مرص
تكن ورقة التصويت تتضمن كل أ
الفالم ت
ف� أ
ال� عرضت خالل العام.
ال�شيحات المبدئية ،ت
الوسكار ضمن ت
ي
وال� تضم قرابة المائة
ي
ي
ت
آي� ي ن
وتم تجاوز فيلمي «فيال  »69للمخرجة ن
أم� ،و»فرش وغطا»
ن
فيلم من كل دول العالم ،ويتم تصفيتها عىل
مرحلت� وصوال ً
ي
أ
ف
خ� وقتها جدال ً حول أهمية إعطاء
العالن عن اختيار للمخرج أحمد عبد هللا ،وأثار ال ي
للحفل الذي يقام ي� أواخر بف�اير /شباط .وبعد إ
أ
ف
السينمائي� فرصاً متساوية ،ت
ين
ح� لو كان المر ي� النهاية رمزياً.
عل ،والذي كان
«الشيخ جاكسون» ،أصدر المخرج مجدي أحمد ي
أ
ف
ث
ت
ي� الصورة الوسع من كل أزمة عىل ِحدة ،هناك أك� من مشكلة
ينافسه بفيلم «موالنا» من بطولة عمرو سعد ،بياناً رسمياً يع�ض
ف
الجرائية لالختيار ،حيث من ت
ي� عملية االختيار :أوالً ،يتم التعامل أحياناً مع اختيار الفيلم
المف�ض ضمن
فيه عىل الخطوات إ
ف
ن
الفنان� الكبار ذوي
الممثل لمرص ي� حد ذاته كتكريم لبعض
�ش وط اختيار الفيلم الذي يمثل الدولة ،هو أن يكون قد عرض
ي
تجارياً قبل  30سبتم� /أيلول ،وهو أ
التاريخ (كما حدث ف ي� اختيار فيلم خان أو ف ي� فيلم «بتوقيت
المر الذي لم يحدث مع
ب
ش
القاهرة» كتكريم لنور ال�يف بعد وفاته بأسابيع قليلة) دون أي
فيلم سالمة الذي لم يعرض تجارياً بعد.
أ
طموح جدي لوصول فيلم مرصي بالفعل إىل حفل الوسكار ضمن
التفاف على الشروط
 5أفالم مرشحة للجائزة ،كما حدث مع أفالم عربية مثل فيلم
رد� ف�  2015أو «عمر» و»الجنة آ
«ذيب» أ
وأعلنت اللجنة أن اختياره تم بعد مشاهدته ف ي� عرض خاص،
ال ن
ين
الفلسطيني�
الن»
ي ي
وتع ّهد منتجه بعرضه سينمائياً يوم 23
ن
ب
الموريتا�
«تيمبوكتو»
مثل
أفريقية
أفالم
مع
أو
و،2013
سبتم� /أيلول لمدة أسبوع عامي 2004
ي
ف
يستو� ش
الم�ر يعد
يك
عل أن هذا ب
ال�وط المطلوبة .ب
ف�  ،2014أو ت
فيلم� إير ي ن
ح� حصول ي ن
ي
واعت� ي
اني� عىل الجائزة ف ي� السنوات
ي
ت
ش
أ
وال� تنص عىل أن يكون الفيلم قد «عرض
خ�ة رغم أنّها من ش
التفافاً حول ال�وط ،ي
ال�ق ،ومن صناعة سينما مشابهة
السبع ال ي
ف
مش�اً ي� هذا السياق إىل مشكلة
تجارياً» وليس «سيعرض تجارياً» ،ي

وبالتال فمن الواجب،
للوضع ف ي� مرص ،وربما ف ي� ظروف أسوأ.
ي
التعامل بجدية مع احتمالية ترشح فيلم مرصي وتجاوز المسألة
التكريمية.
عالقات شخص َّية
ثانياً ،أن أ
المر يدخل فيه بعض العالقات والمحسوبية والدعائية
ف
ن
و�
إ
الف� المرتفع .ي
العالمية ،بعيداً عن االستحقاق والمستوى ي
الوقت الذي نالت فيه أفالم مثل «الخروج للنهار» لهالة لطفي
ف ي�  2012و»فرش وغطا» ألحمد عبد هللا ف ي�  ،2014استقباال ً رائعاً ف ي�
مهرجانات دولية ،ونال «آخر أيام المدينة» لتامر السعيد جوائز
عديدة من بينها جائزة ف� مهرجان ي ن
برل�  ،2016فإن أيا منها لن يكون
ي
«مرشح مرص الرسمي ف� أ
الوسكار» ،ألنها أفالم «مستقلة» وال
ي
تنتمي للمنظومة التجارية الحاكمة.
غياب القواعد الجد ّية لالختبار
وأخ�اً ،ونتيجة لعدم الجدية ،أ
ولخذ التمثيل ف ي� ذاته كهدف،
ي
أ
ن
المنتج� وصناع الفالم ال يعملون عىل تقوية شبكة التوزيع
فإن
ي
أك� لمشاهدة
أم�كا تحديداً ،إلتاحة فرصة ب
الخارجية ،وداخل ي
ف
ئ
ت
و� حال
أك� لل�شح
أفالمهم ،ومن ثم منحها احتمالية ب
ي
النها� .ي
استمرت تلك الدائرة فإن فيلماً مرصياً لن يصل إىل الحفل النها�ئ
ي
أبداً .ولهذا فإن أزمة «الشيخ جاكسون» وغياب القواعد الحاكمة
شل�عية االختيار ،ستتكرر كل عام طالما ظلت المنظومة ذاتها تدار
عل،
بتلك العشوائية .وربما ،أإذا نفذ فعال ً المخرج ،مجدي أحمد ي
تهديده ف ي� إرسال شكوى لكاديمية العلوم والفنون حول صحة
إجراءات اختيار الفيلم الممثل أ
للوسكار ،فمن المحتمل أن يُسحب
ال�شح من أ
من مرص حق ت
الصل.
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زواج الفنانين...
هل يشهد دائمًا
نهاية سعيدة؟
 كريستين أبيضقبل أسابيع قليلة ،ت
اع�فت المغنية الجزائرية ،سلمى غز يال،
ت
ال� عرفها الناس
بإصابتها
لسنوات بمرض رسطان المعدة .سلمى ي
أ
ف ي� الموسم ال ّول من برنامج «ستار أكاديمي» ،ارتبطت من خالل
أ ن
رد� ،بشار غزاوي ،قبل  13عاماً وأنجبا ي ن
طفل�.
ب
ال�نامج بالفنان ال ي
ف
تروي سلمى غز يال كيفية تعاطي بشار غزاوي ي� رحلتها مع العالج،
وكيف وقف إىل جانبها وأمدها بجرعات زائدة من أ
المل المعنوي،
الط� ،فتغلبت بعد وقت عىل المرض،
إضافة إىل العالج ب ي
خ�
وانترصت عليه ،وصودف ذلك مع ذكرى ميالد زوجها ،لتهديه ب
شفائها .وتؤكّد عىل وفائها ت ز
واع�ازها بهذا الزواج واالرتباط ،وتعدد
ت
ال� قام بها بشار غزاوي أثناء محنة المرض تجاه
مزايا الوفاء ي
زوجته ،وأنّه لم يفكر يوماً ف ي� خيانتها.
ت
ال�
وتحمل ذكريات الفن مجموعة ال بأس بها من مواقف الوفاء ي
ين
جسدتها عالقات زوجية ،وصداقات ي ن
الفنان� أنفسهم.
ب�
ّ
الفنانة الراحلة ،كريمة ُمختار ،ارتبطت بالمخرج الراحل ،نور
أ
الدمرداش ،وعاشت معه ت
خ�ة ،ولم ت ز
ت�وج بعده
ح� أيامه ال ي
واكتفت بحضانتها ألبنائها والتمثيل ،ت
ح� رحيلها قبل ي ن
سنت�.

شه�ة ،واحداً من ث
تز
ح�
أك� الزيجات استمراراً ،إذ ّ
المع�لة ي
امتدت ت ّ
شه�ة الفن ،حافظ محمود ي ن
 46عاماً .وعىل الرغم من ت ز
ياس�
اع�ال ي
عىل عالقته أ
الرسية ،ف� وقت لم يفعل ذلك زمالؤه ومنهم ي ن
حس�
ي
كث�اً ف ي�
وغ�هما من الذين لم يوفقوا ي
فهمي ،ومحمود عبد العزيز ي
أ
ث
مص�هم الطالق لك� من مرة.
حياتهم الزوجية ،فكان ي
ن
الثا� للممثلة المرصية ،نجالء فتحي ،طويالً .إ ْذ
ويعد الزواج ي
بالعالمي المرصي ،حمدي قنديل .االرتباط مستمر منذ
ارتبطت إ
أ
ث
 23عاماً ،وال يزال قنديل من أك� الزواج وفا ًء ،إ ْذ وقف إىل جانبها،
أ
خ� تعرضها لمرض جلدي،
وأمدها بجرعات من المل ،بعد ب
اضطرت للسفر بسببه إىل أوروبا حيث تلقت العالج الالزم.

وامتازت حياة الكاتب المرصي الراحل ،محفوظ عبد الرحمن،
ت
ال�
بالوفاء المتبادل مع زوجته الممثلة ،ي
سم�ة عبد العزيز ،ي
أ
ت
ساندته ت
ال� تحدثت عن
ح� أيامه ال ي
خ�ة .ورفضت االتهامات ي
ت
وال� تناولتها الصحافة
ارتباطه بالمطربة أم كلثوم ،وإنجابه منها ،ي
ت
ت
ال�
بعد رحيل عبد الرحمن ،ح� إنها هددت بمقاضاة الصحيفة ي
الخ� ،والمحرر من باب الحفاظ عىل ُسمعة زوجها.
شن�ت ب
بوس زوجها الفنان الراحل نور
وساندت الممثلة المرصية ي
أ
ن
ش
اللبنا� الراحل ملحم بركات بزوجته الوىل
واعت�ت عالقة الملحن
ب
ي
عضال ،وعىل الرغم من انفصالهما
ال�يف ،بعد إصابته بمرض ّ
ف
ال�يف ت
ظلت بوس تتابع حالة نور ش
رندة عازار جيدة ،وذلك بعد خالفات تغلبت عليها عازار بعد
ح� وفاته .وكانت ي� ذلك
ي
هزها رحيل زوجها ،وتعيش ت
ت
زواج بركات من المغنية اللبنانية مي حريري .سنوات من الخالفات
ح� اليوم حزنًا
ال�
أة
مثال المر ي ّ
ب� بركات وزوجته أ
الزوجية ي ن
ف
ت
الوىل لم تؤثر عىل حسن العالقة بعد
ال� تسعى لتكريم
واضحاً ،وتحاول المشاركة ي� معظم الفعاليات ي
طالق بركات من مي حريري .وتكفلت رندة بالوقوف إىل جانبه �ف
نور ش
ي
ال�يف.
ف
ت
والقامة معه ي� المستشفى ،عىل الرغم من يغ�تها
ف�ة مرضه إ
وتذكر الممثلة ،سمية أ
اللفي ،مآثر عن زوجها السابق الممثل
ُ
الشديدة من مي حريري ،ورفضها فكرة تقبل أن زوجها أنجب
تعت�ه سنداً لها ،عىل الرغم من طالقهما
فاروق الفيشاوي الذي ب
من امرأة أخرى .لك ّنها كانت إىل جانبه ،وهو عىل فراش الموت،
وارتباط فاروق الفيشاوي ثم طالقه من أخريات .سمية أ
اللفي
أ
ت
خ�.
تحبه ح� الرمق ال ي
رصحتّ ،
تؤكد ف� ترصيحاتها أنه عىل الرغم من الظروف ت
وظلت ،كما ّ
ال� باعدت بينها
ي
ي
ن
أ
ف
ين
اللبنا� وليد توفيق من ملكة جمال الكون
الفنان
زواج
ويعت�
ب
ي
وب� طليقها ،فهو ال يزال السند القوى لها ،خصوصاً ي� رحلة
يوما ،ألك�ث
ت
ث
عالجها من إصابتها بمرض ف� العظام ،ما أدى اىل ت ز
ال� لم تعرف المشاكل ً
اع�الها بشكل
جورجينا رزق من أك� الزيجات ي
ي
ت
يعت� مثاال ً لالح�ام
من  25عاماً .وزواج توفيق من جورجينا رزق ب
يغ� رسمي عن التمثيل ،لكنها أمام ذلك تؤكد ثقتها بوالد ابنيها
الثنا� ،ف� يومياتهما ،واهتمامهما أ
ئ
وصديقها كما تصف فاروق الفيشاوي ،وال ن
بالوالد.
الزوجي الذي يفرضه ي ي
تتوا� عن مؤازرته ف ي�
وتتفهم رزق طبيعة وعمل زوجها الفنان وليد توفيق ،وتحاول
مشاكله ،وتفاصيل دقيقة ف ي� حياته العملية واليومية.
دائماً أن تحيطه باهتمام واضح ،ولم تعمد يوماً ما إىل مصادرة
واعت� زواج الممثل المرصي ،محمود ي ن
ياس� ،من الممثلة
ب
ف
رأيه ي� ما يتعلق بأي قرار يُتخذ بشأن مستقبل أبنائهما.
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ن
زك واحداً من
ويعد زواج الفنان أحمد حلمي من الممثلة م� ي
ت
ال� استمرت مدة تزيد عن  12عاماً .ارتباط عززه
أبرز الزيجات ي
الممثل� ،والذي أثمر عن ي ن
ين
التفاهم الواضح ي ن
طفل� .وفيما
ب�
أ
ف
ن
العالم
كث�اً ي� حياتها الرسية أمام إ
زك عن الخوض ي
تتحفظ م� ي
ف
ت
واالح�ام لزوجته ي� اللقاءات
يؤكد حلمي أنه يكن كل المحبة
صغ�ة تق ّلل من
إ
العالمية .والواضح أنهما متفقان عىل تفاصيل ي
ت
ال� قد تداهم حياة أي فنان يعمل اليوم.
بعض المشكالت ي
واستمر زواج الفنانة ،نانس عجرم ،من طبيب أ
السنان ،فادي
ي
هاشم ،أل ثك� من عقد ،عىل الرغم من المراهنات عىل انفصال
ئ
نانس عجرم عىل صيانة مؤسسة زواجها من فادي،
ي
الثنا� .وترص ي
والحفاظ عىل شعور طفلتيها ،عىل الرغم من بعض الخالفات
ئ
ت
ن
ثنا�.
ال� تحصل يب� أي ي
العادية ي
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الكوميديا السورية
تعود بقوة في
مسلسل «الواق واق»

لهذا السبب انسحب
كاظم الساهر من
برنامج «»The Voice
بعد إسدال الستار عىل الجدل الخاص بلجنة تحكيم برنامج
لل�نامج ف ي� موسمه
« ،»The Voiceو إالعالن عن الحكام الجدد ب
أ
ت
ال� دفعته
الجديد.تحدث القيرص كاظم الساهر عن السباب ي
لالنسحاب من بال�نامج ،الذي جاءت لجنة تحكيمه مكونة من
ق
ن
حما�.
عاص
ي
الحال� و أحالم و إليسا و محمد ي
ي
ف
وكشف الساهر عن السبب ي� مقابلة مع برنامج «ET
أ
الكث�ة ،كما أنه
بالعر�» ،مؤكدا أن المر يعود إىل انشغاالته ي
بي
أ
ف
ال�نامج
أك� ،خاصة وأن ب
كان يرغب ي� التفرغ لبنائه بشكل ب
يستلزم التفرغ لـ  6أشهر ف ي� العام.
مش�اً
كب�ة ،ي
ال�نامج أرخى عىل عاتقه مسؤولية ي
كما أكد أن ب
وبالتال كان
ال�امج بشكل جدي،
إىل أنه يأخذ هذا النوع من ب
ي
عليه التفرغ التام من أجل «ذي فويس».
أما عن مشاركته ف ي� لجنة تحكيم برنامج «»The Voice Kids
بموسمه الجديد ،رغم تأكيده السابق أن أ
المر صعب عليه
للغاية ،أكد كاظم أن أ
المر اختلف بالنسبة إليه بعدما شارك
الطفال بأغنية «مال خلق» ،إذ شعر بسعادة أ
مع أ
الطفال
ي
وصاروا أصدقاءه ،ما جعل أ
المر سهال بالنسبة إليه.
إىل ذلك ،وجه القيرص تهنئته إىل لجنة التحكيم الجديدة
ين
لل�نامج ،مؤكدا أنه ي ن
المتسابق� ضمن
ح� كان يستمع إىل
ب
لجنة التحكيم ،كان دائماً يتذكر بداياته ،وكيف كان يرغب ف ي�
الصغاء
معت�ا أن إ
أن يظهر كل إمكانياته ،وأن تقدر موهبته ،ب
ت
التام من قبل اللجنة يجعل المتسابق يشعر باالح�ام ،ما
يمنحه الثقة.

ن
الفلسطي� محمد عساف سلسلة
أحيا محبوب العرب الفنان
ي
ف
ف
فلسط�،ن
السالمية ي�
الغاثة إ
حفالت ي� كندا لصالح مشاريع إ
ي
ت
ال� ستبدأ اليوم الموافق 2017/10/5
وذلك ضمن جولته الغنائية ي
ت
ح�  2017/10/9ف ي�  5مدن كندية ،حيث سيذهب ريع الحفالت
ين
فلسط�.
لدعم مشاريع خاصة ألطفال
وخالل العام ض
الما� كان عساف قد أحيا سلسلة حفالت ذهب
ي
ف
ت
وال� دمرت خالل العدوان
ريعها لصالح ترميم مدارس ي� غزة ي
ائيل ،كما ذهب جزء من الريع لدعم االطفال ف ي� مخيمات
إ
الرس ي
الضفة الغربية وقطاع غزة.

وع� عساف عن فخره بهذه المبادرات قائال “سعيد جدا بأن
ب
ف
ن
فلسط� الذين
يكون يل دور ي� رسم االبتسامة عىل وجوه أطفال
ي
يستحقون الحياة ،وهذه احدى أهم المسؤوليات االجتماعية ال�ت
ي
تقع عىل عاتقي كفنان”.
وكان عساف قد أعلن عن سلسلة الحفالت بع� صفحته
الرسمية عىل الفيسبوك ،قبل أن ش
ين� فيديو نئ
يه�ء فيه الشعب
ن
خ�
الفلسطي� عىل اتمام المصالحة ،متمنيا أن تكون بادرة ي
ي
ن
الفلسطي� خاصة عىل اهله ف ي� قطاع غزة.
للشعب
ي

منع هيفاء وهبي من العمل في مصر
السبك ،بشكوى إىل غرفة صناعة
تقدم المنتج المرصي ،محمد
ي
وه� ،ما أدى إىل صدور قرار
السينما ضد الفنانة اللبنانية ،هيفاء ب ي
أ
ف
ف
خ�ة
بمنعها من المشاركة ي� أي أعمال فنية ي� مرص ،ووعدت ال ي
بالرد.
ش
للسبك عىل موقع «فيسبوك» قرار
ون�ت الصفحة الرسمية
ي
كالتال «بناء عىل قرار من غرفة صناعة السينما
المنع ،وجاء نصه ي
ص�ي ...وقرار نقابة المهن التمثيلية
المرصية برئاسة فاروق ب
زك ...وقرار نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد
برئاسة أ�ش ف ي
وه� عن المشاركة ف ي� أي أعمال
فودة ،تم إيقاف الفنانة هيفاء ب ي
فنية داخل جمهورية مرص العربية ،وإلزامها برد مبلغ ي ن
أربع�
السبك فور سينما برودكشن ،مقابل
أم� يك شل�كة
ألف دوالر ي
ي
ف
ش
ما تقاضته من ال�كة عن أداء دورها ي� فيلم «ثانية واحدة»،
ين
وسبع� ألف جنيه مرصي ،قيمة
وإلزامها بسداد مبلغ مليون
تكاليف يومي التصوير ف ي� فيلم «ثانية واحدة» ويطبق هذا القرار
أكتوبر/ت�ين أ
ش
الول عام .»2017
بداية من الرابع من

يتابع المخرج الليث حجو ف ي� تونس ،تصوير مسلسل « الواق
واق « للكاتب ممدوح حمادة ،وإنتاج �ش كة إيمار الشام.
ين
ين
السوري� الذين
النازح�
ويتناول المسلسل قصة مجموعة من
ف
تتوه بهم السفينة ،وتح ّط بهم الرحال ي� جزيرة « الواق واق «
المهجورة .
ف
ف
و�
ويشارك ي� بطولة المسلسل مجموعة من النجوم ،ي
مقدمتهم :باسم ياخور ،و شكران مرتجى ،و رشيد عساف،
أ
ق
العل ،إىل جانب
و محمد ي
حدا� ،و أحمد الحمد ،و جمال ي
آخرين .
ويشهد المسلسل ظهور كل من النجوم :باسم ياخور،
وشكران مرتجى ،ورشيد عساف ،بشخصيات جديدة .
حيث يؤدي رشيد عساف شخصية «الماريشال عرفان الرقعي»
كب�ة وتاريخ حافل بالهزائم ،و لديه
خ�ة ي
ضابط سابق ،وله ب
ف
إحساس دائم بأنّه مراقب ،ويجد ي� أرض «الواق واق»
ومجتمعها الجديد فرصةً تاريخية إلرواء عطشه للسلطة.
أما النجم باسم ياخور فيؤدي شخصية « ت ن
الكاب� ط ّنوس
« وهو قبطان فاشل يتهرب من المسؤولية ،إال أنه يتمسك
ً
مسؤول عن سكان «الواق
يعت� نفسه
بمواهبه القيادية ،حيث ب
واق» الجدد.
ن
الزبلطا� وهي محامية متعصبة
وتؤدي شكران شخصية سناء
ي
لقضايا المرأة ،قادتها الرحلة البحرية إىل الجزيرة بينما كانت
تحلم بالعيش ف ي� بالد العم سام.
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المهرجان العربى للموسيقى والفنون ...موعد مع األصالة
«رومي كندا» وذلك عىل مرسح آ
الغا خان ف� تورنتو  .الكندية العربية يجمع ما ي ن
ب� موسيقى الجاز الغربية
الجالية العربية ف ي� كندا عىل موعد قريب مع
ي
والموسيقى العربية  ،إضافة إىل عرض موسيقي
افتتاح مهرجان الموسيقى والفنون العربية ف ي� 28
محبو الكوميدي والكاتب باسم يوسف عىل موعد
ّ
ن
هوب�ت دوبون وفرقته
نوفم� مع سهرة من الضحك والمرح عىل مرسح»بلوما أبيل» آخر مع عازف الدوبل باس ي
الثا�  /ب
من الشهر الجاري ولغاية  12شت�ين ي
ين
ين
بمشاركة ي ن
«جوالن»  ،وأيضا حفلة للمطربة السورية وعد
وموسيقي� بارزين من
ومطرب�
فنان�
ف ي� تورنتو ،حيث سيطل باسم يوسف بخفة دمه
بوحسون و حفلة أخرى للمطربة السورية الشابة
غالبية الدول العربية.
المعروفةودماثتهالمعهودةوتقديمه ي ز
ُّ
المم� وانتقاداته
ف
فايا يونان ي� حفل يصاحبه معرضا للوحات الفنانة
الالذعةللشؤونالعربيةوالعالميةالراهنة.
ويفتتح المهرجان فعالياته بحفلة يقدمها الفنان
ين
«الحن� اىل دمشق».
السورية رنا حتمل بعنوان
ين
و يشارك ف� المهرجان الملحن ن
العر ق يا� إلهام المدفعي مع فرقة
«سالط� الوتر»
اللبنا� الموسيقار
ي
ي
مش�ك مع أ
وإىل جانب العروض الفنية والموسيقية ،يقدم
ال ت
مخول عىل مرسح «كورنر هال» تورنتو �ش بل روحانا بإنتاج ت
بقيادة كريس ّ
وركس�ا الكندية
أ
آ
ت
ين
«ج� ماليت» ف
مرسحيت�،
مهرجان الموسيقى والفنون العربية
 ،كما تقدم الوركس�ا الكندية العربية العرض الول العربية عىل مرسح ي ن
.
تورونتو
�
ي
لعملها الجديد «أصول» وهو مزيج من أ
ال ن
أولهما «بدي أتزوج» ف ي� طرح كوميدي للزواج والرصاع
غا�
ي
وتشمل فعاليات المهرجان عروضا أخرى بارزة مثل
ب� الجيل الجديد و أ
التقليدية لسكان كندا أ
ين
ال ي ن
الهل ف ي� موضوع الزواج
صلي� والفنانة لورا كريزليباز «جازي أرابيا» وهو عمل من انتاج وتقديم آ
الوركس�ات
أ ن
والتمسك بالعادات والتقاليد .و ثانيهما مرسحية
غا� الفولوكلورية العربية بمصاحبة دراويش
 ،مع ال ي
«جهاد» تقدمها آ
وركس�ا ت
ال ت
باالش�اك مع مرسح

BUXIMEDIA

ﺟﻬﺎﺯ ﺟﺪﻳﺪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ
Entertainment . Movies . Drama . General
Documentaries . Children . Sports . News

ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺷﻬﺮﻱ $20

ﺍﻭ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺳﻨﻮﻱ $220

.ca
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القادمون الجدد

كيف تعمل في مهنتك في أونتاريو
نس ،وهي مرسحية كوميدية ساخرة
تورونتو الفر ي
ف
باللغة الفرنسية تتناول سوء الفهم السائد ي� عرصنا
هذا عن الدين إالسالمي و ربطه بالتطرف.
حفل إختتام المهرجان سيكون ف ي� مركز
«ميسيساكا» للفنون الحية ويحييه الفنان العر ق يا�
شما ف ي� عرض «الطريق إىل بغداد»  ،ويقدم
ي
نص� َّ
فيه أجمل الموسيقى العربية التقليدية بمشاركة
موسيق� أ
ال ت
وركس�ا الكندية العربية.
يي

«المهاجر»

• تأديب أ
العضاء ،بما ف ي� ذلك الحق ف ي� سحب الحق ف ي� ممارسة
المهنة .
يل :
وعادة ما تتطلب المهن ُ
الم َن َّظمة  :ما ي
ف
• عدة سنوات من الدراسة ي� الجامعة أو الكلية .
خ�ة عملية تحت شإ�اف ممارس مرخص ف ي� المهنة .
• ب
ت
• اجتياز امتحان منح ال�خيص بنجاح .
الم َن َّ
ظمة
اإلنضمام للمهن ُ
القادمون الجدد إىل أونتاريو ،لديهم الكث� من أ
السئلة لمعرفة
ي
ال� اعتادوا ممارستها �ف
ف
ت
كيف
ي
يبدؤون عملهم ي� كندا وبالمهنة ي
أ
بلدانهم الصلية .سوف يساعدك هذا المقال بمعرفة المبادئ
أ
والجابة عىل أسئلتك الرئيسية وهي :
الساسية للعمل إ
كيف يتم تنظيم المهن ف ي� أونتاريو ؟
ش
الكث� من المهن .
ال�وط المطلوبة إ
للنضمام إىل ي
كيف سيتم تقييم مؤهالتك أ
الكاديمية ؟
ت
ال� تعمل
كيف يمكن لخرائط الوظائف ب
وال�امج التدريبية ي
كجسور أن تساعدك ؟
ن
القادم� الجدد عىل النجاح ؟
كيف تساعد أونتاريو
ي
معظم المهن ف� أونتاريو ذاتية التنظيم ،ن
بمع� أن المهن نفسها
ي
ت
معاي�ها وتسجل أفراد المهنة  .لكن توجد بعض
ال� تضع ي
هي ي
أ
المهن ت
ويعت� الطباء والمحامون
ال� يتطلب القانون تنظيمها.
ب
ي
أ
ت
ين
ال� تعرف
مثال� عىل تلك المهن ُ
الم َن َّظمة .أما المهن الخرى ،ي
الم َن َّظمة “ أو “ الطوعية “ فهي ال ينظمها
باسم المهن “ يغ� ُ
القانون ،لكن يجوز أن يكون لها هيئات مهنية طوعية.
الم َن َّ
ظمة
المهن ُ
ف
إن ث
أك� وسائل تنظيم المهن شيوعاً ي� أونتاريو هي من خالل
الت�يع .وهذا ش
ش
الت�يع شئ
ين� هيئة مهنية تنظم المهنة .وغالباً
ما تسمى هذه الهيئات المهنية بمصطلح “ مجمعات أو نقابات “،
وعىل سبيل المثال  ،مجمع/نقابة أ
الطباء والجر ي ن
اح� ف ي� أونتاريو
ت
ال� تنظم مهنة الطب وهذه الهيئات التنظيمية تحمي
هي ي
الجمهور عن طريق:
معاي� الممارسة
• وضع ي
• وضع المتطلبات الالزمة لالنضمام للمهنة
• تقييم مؤهالت أولئك الذين يريدون االنضمام للمهنة
ين
المؤهل�
• تسجيل أعضاء المهنة

للنضمام
تقوم الهيئة تنظيمية بتحديد متطلباتها الخاصة إ
يل:
للمهنة .وغالباً ما تتضمن هذه الطلبات ما ي
• دليل عىل هوية الشخص
القامة ف ي� كندا
• دليل عىل إ
• الحد أ
ال ن
د� من المؤهالت التعليمية .
• قدرة لغوية.
خ�ة تحت شإ�اف ي ن
مهني� .
خ�ة مهنية أو ب
• ب
• أخالق حميدة .
• اجتياز امتحان القبول بنجاح .
• تسديد رسم التسجيل .

بمعاي�
المنظمات المختلفة أن تُق َِّيم تعليمك وأن تضمن أنه يفي
ي
أونتاريو  .ويتم تقييم الكث� من المؤهالت أ
الكاديمية الدولية �ف
ي
ي
الدول(.)WES
أونتاريو من جانب الهيئة الكندية لخدمات التعليم
ي
ين
المتقدم�  .ومن
الهيئة التنظيمية تقرر كيفية تقييم مؤهالت
المهم أن تستطلع أ
المر أوال ً مع الهيئة التنظيمية ،تل�ى ما هي
خدمات التقييم ت
المع�ف بها.
استخدام خرائط الوظائف
تم إعداد خرائط الوظائف من قبل وزارة الجنسية والهجرة
لتوف� معلومات تفصيلية خطوة
بالتعاون مع الهيئات التنظيمية ي
آب�ة من الوظائف .ويمكن لخرائط
بخطوة عن االنضمام لمجموعة ي
الوظائف أن تساعدك عىل فهم:
• المؤهالت المطلوبة لدخول المهنة
ت
ال� يمكن أن تكون مطلوبة
• االمتحانات ي
• تكاليف االمتحان والتسجيل
• فرص العمل المتوافرة ف ي� المهنة
البرامج التدريبية التي تعمل كجسور:

كيف يمكن أن تساعد ؟
ين
القادم� الجدد إىل أونتاريو بمهارات فائقة،
الكث� من
يتمتع ي
استخدام األلقاب المهنية
إن ممارسة المهنة أو استخدام لقب المهنة بدون التسجيل لدى وقد حصلوا عىل تدريب أو تعليم بعد المرحلة الثانوية .وقد
ت
ال� تعمل كجسور من أجل
قامت الحكومة
بتطوير برامج التدريب ي
هيئة تنظيمية هو ،ف ي� بعض المهن ،أمراً مخالفاً للقانون .ولكن
أ
بعض المهن أ
مساعدة أولئك الفراد عىل االنتقال بصورة أرسع إىل ما يزيد عن
الخرى ال توجد فيها قيود عىل من يمكن أن يمارس
ت
ال� تعمل كجسور أن
المهنة ،عىل أنه ال يجوز استخدام اللقب ن
المه� ما لم يكن الفرد  . 100حرفة ومهنة ويمكن بل�امج التدريب ي
ي
مسجال ً لدى الهيئة التنظيمية .وتسمح بعض المهن ،مثل الهندسة تساعدك عىل:
والعمارة ،أ
• تقييم مهاراتك
للفراد بالعمل بدون ترخيص ،طالما أن هناك ُم َر َّخص
• تحديث مهاراتك وتدريبك
مسؤول عن العمل.
خ�ة عمل ف ي� أونتاريو
• الحصول عىل ب
الم َن َّ
ظمة
اإلنضمام للمهن غير ُ
• الدخول ف ي� مهنتك بدون إعادة تعلم ما تعلمته بالفعل
ت
ال� ال ينظمها القانون ،لكن يجوز أن يكون
هناك بعض المهن ي
ال�امج عىل تحديد وإزالة الحواجز أمام
وقد ساعدت تلك ب
لها هيئات مهنية طوعية .والعديد من هذه الهيئات المهنية توفر
ين
القادم� الجدد ،والدخول إىل الحرف والمهن بصورة أرسع .
دورات ت
ال�خيص والتسجيل  .فيها وغالباً ما يكون التسجيل له
ال�امج.
وعادة ،ستدفع رسماً مقابل تلك ب
أهمية وقيمة بداخل المهنة ،وهو أيضاً هام إليجاد العمل ف ي�
نفس المجال.
تقييم مؤهالتك األكاديمية
لكل مهنة متطلباتها التعليمية الخاصة بها ويمكن لعدد من

إعداد اريج الرشيد
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أخبار كندا

معدالت البطالة ثابتة على أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات
فادي هاروني
راديو كندا الدولي
أوجدت سوق العمل الكندية  10آالف وظيفة جديدة ف ي�
(سبتم�) الفائت ،وبقي معدل
محصلة صافية ف ي� أيلول
ب
البطالة ثابتاً عىل  ،6,2%وفق ما أفادته اليوم وكالة إالحصاء
الكندية.
ف
وهذا ن
نحو من تسع
أد� مستوى لمعدل
البطالة ي� كندا منذ ٍ
سنوات ،وتحديداً منذ شت�ين أ
الول (أكتوبر) .2008
(سبتم�) منسجماً
وجاء عدد الوظائف الجديدة ف ي� أيلول
ب
الخ�اء .وأوجدت سوق العمل  112000وظيفة
مع توقعات ب
ئ
جز�.
جديدة بدوام كامل فيما فقدت  102000وظيفة بدوام ي
خ�اء االقتصاد ف� «بنك ت
مون�يال»
كب� ب
ويش� دوغ بورتر ،ي
ي
ي
الك�ى ،إىل أن عدد
( ،)BMOأحد المصارف الكندية الستة ب
ت
ال� أُوجدت الشهر الفائت هو
الوظائف الجديدة بدوام كامل ي
ن
أك� عدد منها ف ي� شهر واحد منذ  40سنة.
ثا� ب
ي
توجد فيه
كما أن أيلول
ب
التوال ِ
(سبتم�) هو تاسع شهر عىل ي
ف
سوق العمل وظائف جديدة ي� محصلة صافية .وتكون كندا
بالتال قد شهدت أطول تف�ة من الزيادات الشهرية ف ي� عدد
ي
الوظائف منذ عام  2009عندما دخل اقتصادها مرحلة ركود
بتأث� من أ
الزمة المالية العالمية.
ي
وكانت ألونتاريو ،بك�ى مقاطعات كندا ش
الع� من حيث عدد
السكان وحجم االقتصاد ،حصة أ
السد من الوظائف الجديدة،
إذ ارتفع فيها عدد أ
ين
العامل� بـ 35ألفاً ف ي� أيلول
الشخاص
(سبتم�) ،ما دفع معدل البطالة فيها نزوال ً إىل  ،5,6%ن
أد�
ب
مستوى له منذ بلوغ الطفرة التكنولوجية ذروتها عام .2000
وحلت ثانية من حيث عدد الوظائف الجديدة بأل�تا ،ن
أغ�

مقاطعات البالد بالنفط ،وأوجدت سوق العمل فيها 7800
وظيفة ف ي� محصلة صافية ،فيما فقدت كيبيك ،ثانية بك�يات
المقاطعات من حيث عدد السكان وحجم االقتصاد7600 ،
وظيفة.
ف
أما بريتيش كولومبيا ي� أقىص الغرب الكندي ،فبالرغم من
فقدانها  6700وظيفة ظلت تنعم ن
بأد� معدل البطالة ي ن
ب�
مختلف المقاطعات.4,9% ،
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 800مليون دوالر تعويضات من الحكومة
إلى السكان األصليين
بيار أحمراني
راديو كندا الدولي

يتعدى بضعة أشهر ،وثمة من يؤكد أنه
اقتلع من حضن أمه ف ي� المستشفى بعيد
والدته ،وهو أمر ال يصدق».

للتعويض المادي عن هذه المأساة
محاوالت الحكومات الكندية المتعاقبة
المسؤولة عنها عدة حكومات كندية ،أعلنت
منذ منتصف خمسينيات القرن ض
الما�
ي
اليوم وزيرة العالقات مع السكان الأ
صلي�ن
ي
ت
ح� منتصف ثمانينياته لمحو هوية السكان
ض
ن
أ
يق�
ي
ال ي ن
كارول� بينيت ،التوصل إىل اتفاق ي
صلي� والقضاء عىل ثقافاتهم ولغاتهم
ودمجهم بالقوة ف� المجتمع الكندي بعيدا بدفع تعويض بما يقارب الثمانمئة مليون
ي
دوالر ،يخصص منها مبلغ مئة مليون
عن أهلهم وجذورهم ،وصمة عار عىل
دوالر لمبادرات ومشاريع تخدم المصالحة
ت
ين
ال� طالما تفاخرت بحمايتها
جب� كندا ،ي
ولتعليم الثقافة ولغات السكان الأ
صلي�،ن
ي
النسان.
لحقوق إ
عىل أن يتم توزيع سبعمئة مليون دوالر
ومحاوالت محو الهوية اتخذت أشكاال
عىل المت�ض رين بحيث سيتلقى كل من ت�ض ر
مختلفة ث
أك�ها ال إنسانية ،كان اقتالع آالف من تلك السياسة ما ي ن
ب� خمسة ش
وع�ين
أ
ت
ين
وخمس� ألف دوالر.
الطفال  ،وح� الرضع منهم ،من عائالتهم ألف دوالر
وتوزيعهم عىل عائالت من يغ� السكان
ن
ت
لثما� ش
أ
ع�ة شكوى
ال ي ن
ويأ� االتفاق كتسوية ي
ي
صلي� ف ي� مختلف المقاطعات الكندية
رفعت ضد الحكومة الفيديرالية بهذا
ولكن أيضا ف ي� الواليات المتحدة وبعض
الدول أ
الخصوص ومعركة قضائية استغرقت
الوروبية ،ف ي� ما عرف بتسمية :
ن
ثما� سنوات واعتبار أحد قضاة محكمة
ي
«حملة أو غارة الستينات».
أونتاريو العليا ف� شباط – بف�اير ض
الما�
ي
ي
ف ف
الذاعة الكندية
يقول
الصحا� ي� هيئة إ
ي
بأن الحكومة الفيديرالية « تنكرت لواجبها
أ
لوي بلوان »:أحيانا كان عمر الطفال ال

بمساعدة أ
الطفال عىل المحافظة عىل
هويتهم» ،ما فتح الطريق أمام شكل من
المال بعد قرار الحكومة
أشكال التعويض ي
بعدم االستئناف.
ف
و� تعليقها عىل االتفاق – التسوية،
ي
قالت وزيرة العالقات مع السكان أ
ال ي ن
صلي�
ين
كارول� بينيت اليوم:
« إن خسارة هؤالء لثقافتهم ولغاتهم
تشكل أك� ض�ر تحمله السكان أ
الصليون
ب
الذين ت�ض روا من حملة الستسنيات ،
لذلك فإن حكومتنا تعمل مبا�ش ة لمعالجة
السياسات السيئة السابقة»
المال ،مهما مانت قيمته،
لكن التعويض ي
ال يشفي جروح ض
الما� كما يقول أحد
ي
المت�ض رين ويضيف« :يمكن للمال أن
يخفف قليال من تلك المعاناة فما جرى لم
يكن عادال وكان يجب التعويض « ويقول
آخر « :ال يوجد تعويض عادل أ
للوارص ال�ت
ي
قطعت واقتالع الجذور الذي حصل وقطع
عالقات الهوية مع العائلة والجماعة وليس
من سعر لذلك».

دعوة للتشدد في امتالك السالح في كندا
ف� وقت تعهد فيه وزير أ
ع�ة طالبة ،ت
قتل أربع ش
التجمع:التشدد ف ي� منح تراخيص اقتناء
يق�ح فيها مجموعة
المن الفيدير يال
ي
ف
السالح بع� تحقيق معمق ي� الملف
رالف غوديل بتعديل القانون الكندي لحمل من إالجراءات لضبط حمل السالح.
اللزامي
السالح مع نهاية العام
ين
الشخص لطالب الرخصة ،التحقيق إ
ي
ي
المحافظ� أضعفوا
الحال ،كشف تجمع وجاء ف ي� المذكرة « :إن
ت
حول امتالك رخصة القتناء السالح من قبل
ال�
«البوليتيكنيك – أتذكر» عن الطلبات ي
قانون اقتناء السالح الفردي بالنسبة إىل
ت
ال�طة الملكية عند بيع قطعة السالح يب�ن
ش
تغي� أنظمة التدقيق ف� منح ت
وال� من شأنها ي
رفعها للحكومة ي
ال�اخيص وسجالت البيع
ي
ين
اقتناء وحمل السالح ف ي� كندا بصورة عميقة .ونقل السالح وبيع أ
شخص� أو بع� التجار ،االحتفاظ لمدة
وما
الهجومية،
سلحة
ال
طويلة بالمعلومات المتعلقة ببيع أ
السلحة ،
ين ت
ففي مذكرة من ش
ال� وضعتها
نطلبه هو تصحيح
ع�ين صفحة رفعها
القوان� ي
أ
وال� اضعفت إعتماد نظام تصنيف جديد للسلحة وإعادة
ت
ين
حكومة
التجمع الذي أسس إلحياء ذكرى مجزرة
المحافظ� السابقة ي
أ
ف
النظر ي� النظمة المتعلقة بعدد الرصاصات
معهد البوليتكنيك ف� ت
ين
قوان� امتالك السالح».
مون�يال ف ي� السادس
ي
ف
من كانون أ
ي� ملقّم قطعة السالح.
الول  1989حيث أقدم شاب عىل
ب� المطالب ت
ومن ي ن
ال� رفعها
ي
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تسهيالت جديدة
للحصول على
الجنسية الكندية
«المهاجر»
الالجئ� والهجرة أحمد ي ن
ين
حس� عن دخول
أعلن وزير
ز
ح� التنفيذ والذي أقر بموجبه
القانون الجديد للجنسية ي
ن
اغب� عملية التقدم للحصول عىل
تغي�ات ستسهل للر ي
عدة ي
الجنسية الكندية .
ت
ال� طرأت عىل القانون الجديد :
وتتضمن
ي
التغي�ات ي
ن
اغب� بالتقديم عىل
ـ تقليص مدة إ
القامة بكندا للر ي
الجنسية الكندية من  3سنوات خالل مدة ال تتجاوز 5
سنوات بدال من  4سنوات خالل مدة ال تتجاوز  6سنوات
اي يجب عىل مقدم الطلب ان يجمع  1095يوم ف ي� كندا
خالل  5سنوات بدال من  1460يوم خالل  6سنوات .
القامة ف ي� كندا لمدة  183يوم ف ي� السنة
– إلغاء �ش ط إ
ت
ال� تدخل ضمن المدة المطلوبة للتقديم للجنسية ف ي�
ي
الثالث سنوات من الخمس سنوات المطلوبة للتقديم عىل
الجنسية
– تحديد أعمار المطلوب منهم إختبار الجنسية وإثبات
إتقان اللغة من أعمار  54 18-سنة.
– تقديم إثبات الدخل ف ي� كندا للثالث سنوات من
الخمس سنوات المطلوبة للتقديم عىل الجنسية الكندية.
– إحتساب نصف يوم من كل يوم إقامة للطالب أ
الجانب
ين
والالجئ� ف ي� كندا أثناء تف�ة إقامتهم قبل أن
والعمال
القائمة الدائمة الكندية,و أقىص مدة تحسب
يحصلوا عىل إ
ف
ت
القامة ي� كندا لهم منذ دخولهم
هي سنة كاملة من ف�ة إ
أ ض
�ش
ا� الكندية من أجل أن يستعدوا مبا ة للجنسية
إىل الر ي
القامة المؤقتة
الكندية .وينطبق هذا القرار عىل
حامل إ
ي
القامة الدائمة.
الذين لم يحصلوا عىل إ
– إعطاء أ
الطفال الذين أعمارهم لم تتجاوز  18عاما
الحق بالتقديم عىل الجنسية إذا لم يتقدم الوالدين لها.
بال تع�اض ف ي� حالة سحب الجنسية الكندية
– إعطاء الحق إ
ف
بناء عىل معلومات يغ� صحيحة ي� الطلب.
ت
ش
تج� الحاصل عىل الجنسية
ال� ب
– إلغاء ال�وط و القيود ي
الكندية من العيش ف ي� كندا.
تغي� عىل رسوم
ولم تشمل التعديالت الجديدة أي ي
ت
وال� تبلغ 630
التقدم بطلب الحصول عىل الجنسية ي
دوالرا للكبار و  100دوالر لمن تقل أعمارهم عن  18عاما .
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Work in Your Profession
• Regulated professions usually require:
• Several years of university or college
study
• Practical experience under the supervision of a licensed worker in the
profession
• The successful completion of a licensing examination

Helping newcomers succeed
As a newcomer to Ontario, you may
have many questions.
How professions are regulated in Ontario
• What is required to enter many professions
• How your academic credentials will be
assessed
• How career maps and bridging training
programs can help you
• How Ontario is helping newcomers
succeed

Getting started
Most professions in Ontario are
self-regulated. That means the professions themselves set their own standards
and register members of the profession.
Some professions are regulated by law.
Doctors and lawyers are two examples of
these ‘regulated professions’. Other professions, known as ‘unregulated’ or ‘voluntary’ professions are not regulated by
law, but may have voluntary professional
bodies.

Regulated professions
In Ontario, the most common method
of regulating a profession is through legislation. This legislation establishes a professional body to govern the profession.
These professional bodies are often called
‘colleges’. For example, the College of
Physicians and Surgeons of Ontario governs the medical profession. These regulatory bodies protect the public by:
• Setting standards of practice
• Setting the requirements for entering
the profession
• Assessing the qualifications of those
who want to enter the profession
• Registering qualified members of the
profession
• Disciplining members, including the
right to remove the right to practice the
profession

The Ministry of Citizenship and Immigration is implementing the Fair Access
to Regulated Professions Act 2006, which
is designed to help newcomers enter Ontario’s regulated professions. Through the
Act, Global Experience Ontario (GEO), an
Access Centre for Internationally Trained
Individuals, has been created. GEO provides information, referrals and other important support to newcomers entering
the regulated professions.
Entering the regulated professions
Each regulatory body sets its own requirements to enter the profession. These requirements often include:
• Minimum educational qualifications
• Language ability
• Professional or supervised
experience
• Successful completion of an
examination

Using professional titles
In some professions, it is illegal to practice the profession,
or use the title of the profession, without being registered
with a regulatory body. In other
professions, there are no restrictions on who can practice the
profession, but the professional
title may not be used unless the
individual is registered with the
regulatory body. Some professions, such as engineering and
architecture, do allow individuals to work without a license, as
long as a licensed practitioner is
responsible for the work.

Entering unregulated
professions
Some professions are not
regulated by law, but may have
voluntary professional bodies.
Many of these professional bod-

ies offer certification courses, and registration. Registration is often valued within
the profession, and is important to finding
employment in the field.
Having your academic credentials assessed
Every profession has its own educational requirements. A number of different
organizations can assess your schooling
and ensure that it meets Ontario’s standards. Many international academic qualifications are assessed in Ontario by World
Education Services Canada (WES). You
can visit WES at: www.wes.org/ca. However, each regulatory body decides how
to assess the qualifications of applicants.
It is important to check first with the regulatory body, to see which assessment
services are recognized.

Using career maps
Career maps have been developed,
to provide step-by-step information on
entering a wide variety of occupations.
Career maps can help you understand:
• Qualifications required to enter the
profession

• Examinations which may be required
• The costs of examination and registration
• The work opportunities that exist in the
profession

visit www.the-migrant.com
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تضييق أميركي على شركة الصناعات الجوية
»الكندية «بومباردييه
.»«س
«بومباردييه» من فئة ي

Bridge training: how it can
help
Many newcomers to Ontario are highly
skilled, and have postsecondary training
or education. Bridge training programs
have been developed by the government to help these individuals move more
quickly into more than 100 trades and
professions. Bridge training programs can
help you to:
• Assess your skills
• Upgrade your skills and training
• Get work experience in Ontario
• Move into your profession without
re-learning what you have already learned
These programs have helped to identify and eliminate many barriers for newcomers, and get into trades and professions more quickly. Usually, you will be
charged a fee for these programs.
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. شخص1500  يعمل فيها،عاصمة مانيتوبا
وجاء قرار وزارة التجارة أ
ال يم�كية بحق
«بومباردييه» ف ي� وقت لم يُسجل فيه تقدم يُذكر
ف ي� مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة الحرة أل يم�كا
 ال بل أن احتمال انسحاب،)»الشمالية («نافتا
الواليات المتحدة من االتفاقية تعزز مع انتهاء
أعمال الجولة الثالثة من المفاوضات منتصف
أ
.السبوع الفائت ف ي� كندا

 طائرة مقاتلة18 من أن حكومته قد تلغي �ش اء
» سوبر هورنت18 – إيه/جديدة من طراز «أف
 تنتجها ش، مليارات دوالر6 نحو من
ال�كة
ٌ قيمتها
أ
الم� قدماً �ف
 إذا ما أرصت عىل ض،ال يم�كية
ي
ي
.»الشكوى ضد «بومباردييه
لكن ليس من مصلحة مقاطعة مانيتوبا ف ي� غرب
الوسط الكندي أن تت�دى العالقة ي ن
ب� أوتاوا
فلل�كة أ
ف
 ش.»و»بوينغ
،ال يم�كية منشآت ي� وينيبيغ

فادي الهاروني

2015 يُذكر أن حكومة كيبيك أعلنت ف ي� خريف
راديو كندا الدولي
أم� يك ف ي� برنامج طائرات
عن ضخ مليار دوالر ي
«س» بهدف مساعدة
«بومباردييه» من فئة ي
،ما من دولة لديها صناعة جوية ّإل وتدعمها
ش
وعمالق الصناعات الجوية أ
ال�كة عىل إكمال تطوير هذه الطائرات
»ال يم� يك «بوينغ
مدعوم من الحكومة أ
 الذي حصلت، وأعطى هذا المبلغ.وتسويقها
.ال يم�كية منذ عقود طويلة
لكن قبل أسبوع أعلنت وزارة التجارة أ
 حكومة كيبيك،عليه «بومباردييه» العام الفائت
ال يم�كية
ف
�ش
 ي� رأسمال كة توصية49,5%  عىل مشاركة بنسبة220% فرض رسوم جمركية تعويضية بنسبة
كل بل�نامج الطائرات من فئة
جديدة مكرسة بشكل ي
)CSeries( »«س
كل طائرة «بومباردييه» من فئة ي
 المتبقية من50,5% وشكلت الـ،)CSeries( »«س
ت
ي
» وكانت «بوينغ.أم�كية
تش�يها �ش كة نقل جوي ي
ف
ش
و� شباط
 ي.»رأسمال هذه ال�كة حصة «بومباردييه
قد رفعت شكوى ضد أ«بومباردييه» الربيع الفائت (ف�اير) الفائت أعلنت حكومة ترودو اللي�الية �ف
ب
ب
ي
»خ�ة عقداً مع �ش كة «دلتا
بعد أن أبرمت هذه ال ي
أ
»الم�كية للخطوط الجوية تسلمها بموجبه ما يصل أوتاوا تقديم قرض بدون فائدة لـ»بومباردييه
ُ
ي
. مليون دوالر كندي372,5 بقيمة
»100 «س اس
 طائرة ركاب من طراز ي125 إىل
أ
وبعد صدور قرار وزارة التجارة ال يم�كية طالب
أك� �ش كة صناعات
 واتهمت «بوينغ» ب.)CS100(
ئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو
ر
كويار
جوية ف ي� كندا ببيع تلك الطائرات بأقل من سعر
َ
،»باعتماد سياسة «بالغة الشدة» مع �ش كة «بوينغ
�السوق وبالحصول عىل دعم حكومي كندي يغ
ض
�ش
ش
مشدداً عىل �ورة عدم اء «أية ِمحزقة أو أية
 وطالبت بفرض،م�وع ينتهك قواعد التنافسية
قطعة وبالطبع أية طائرة» من عمالق الصناعات
رسوم جمركية تعويضية عىل طائراتها المصدرة
الجوية أ
ال يم�ك «طالما لم يتم حل هذا نز
ال�اع
 أي أقل،79,82% إىل الواليات المتحدة بنسبة
ي
ت
.»بشكل عادل
ال� أعلنت أمس
بنحو من ثالث مرات أمن تلك ي
ٍ أ
ات
ر
طائ
عىل
فرضها
كية
�م
ال
التجارة
ارة
ز
و
ول
ال
ي
وكان ترودو قد حذّ ر «بوينغ» قبل ثالثة أسابيع

واشنطن ترى أن ال اتفاق نهائي ًا حول «نافتا» قبل العام المقبل
وكان الرئيس أ
ال يم� يك دونالد ترامب قد قال
ف ي� نيسان (أبريل) الفائت إن «ما فعلته كندا
بمزارعي أ
 مضيفاً أن اتفاقية،»اللبان لدينا معيب
 ودفع هذا الكالم.«نافتا» هي «كارثة» لبالده
اللي�الية ف ي� أوتاوا جوستان
آنذاك رئيس الحكومة ب
 أسوة بدول،ترودو للقول إن الواليات المتحدة
 تدعم قطاع الزراعة ومشتقات الحليب،أخرى
.لديها

وقال اليتهايزر إنه «فوجئ وخاب أمله» بسبب
التغي�» من قبل الوفديْن الكندي
«مقاومة
ي
.والمكسيك
ي
ف
ودخلت الدول الثالث ي� مفاوضات لتحديث
ت
ال� دخلت ي ز
 بنا ًء1994 ح� التنفيذ عام
االتفاقية ي
أ
عىل طلب الرئيس ال يم� يك دونالد ترامب الذي
.وصفها بأنها «كارثة» عىل بالده

ت
ت
ال� ق ُّدمت ف ي� أرلينغتون
وأظهرت المق�حات ي
ف
قرب واشنطن ي� إطار الجولة الرابعة من
مفاوضات «نافتا» ي ن
 كندا،ب� دولها الثالث
 أن الفوارق،والواليات المتحدة والمكسيك
ف
 إن ف ي� ملف نظام،كب�ة
واالختالفات ي� المواقف ي
إدارة العرض ف� قطاع أ
اللبان والدواجن والبيض
ي
وملف قطاع السيارات أو فيما يتعلق بالخطوط
.العريضة لالتفاقية

قال الممثل التجاري للواليات المتحدة روبرت
اليتهايزر إن مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة
الحرة أل يم�كا الشمالية «نافتا» ستمتد إىل عام
.2018
ض
�مفاو
عت� هذا الكالم بمثابة إقرار بأن
ويُ ب
ي
ف
الدول الثالث ي� االتفاقية لن يتوصلوا إىل اتفاق
ئ
نها� قبل نهاية السنة الحالية مثلما كانوا يأملون
ي
.ف ي� السابق
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5 Changes
to Canadian
Citizenship
Eligibility
Bill C-6, which made changes to Canada’s Citizenship Act, received Royal Assent last June and some of the amendments in that bill the Liberal government
drafted to tackle obstacles to citizenship
come in to force this month.
Immigration, Refugees and Citizenship Minister Ahmed Hussen said the
amendments are the fulfilment of a central
Liberal election platform plank that promised to rid the act of “unnecessary barriers” to citizenship faced by permanent
residents.
• Applicants must be physically present in Canada for three out of five years
before applying for citizenship, instead of
previous four out of six years.
Applicants no longer have to be physically present in Canada for 183 consecutive days in four out of the six years preceding their application, so they can now
travel for things such as work or education.
• Applicants may count each day they
were physically present in Canada as a
temporary resident or protected person
before becoming a permanent resident
as a half-day toward meeting the physical
presence requirement for citizenship, up
to a maximum credit of 365 days.
• Applicants between 18 and 54 years
must meet the language and knowledge
requirements for citizenship instead of the
previous 14 to 64-year-old age range.
• Applicants must file Canadian income taxes, if required to do so under the
Income Tax Act, for three out of five years,
matching the new physical presence requirement.
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newcomers

Mortgage Fraud
How to Protect Yourself When
Purchasing or Refinancing a Home

Consequences of Misrepresentation

Beware of promises of “easy money” in real
estate. Consumers who knowingly misrepresent information when buying or refinancing a home are
committing mortgage fraud.
Mortgage fraud occurs when someone deliberately misrepresents information to obtain mortgage
financing that would not have been granted if the
truth had been known. This can include:
• Misstating your position or inflating your income
or length of service at your job.
• Stating you are a salaried/full time employee
when you are a contract, part time, hourly or commission-based employee or are self-employed.
• Misrepresenting the amount and/or source of
your down payment.
• Purchasing a rental property and misrepresenting it as owner-occupied.
• Not disclosing existing mortgage and/or debt
obligations.
• Misrepresenting property details or omitting information in order to inflate the property value.
• Adding co-borrowers who will not be residing in
the home and do not intend to take responsibility
for the mortgage.
Another common form of fraud is when a con
artist convinces someone with good credit to act
as a “straw buyer”.
A straw buyer is someone who agrees to put
his or her name on a mortgage application on behalf of another person. In return for their participation, straw buyers may be offered cash or promised
high returns when the property is sold. Often, straw
buyers are deceived into believing they will not be
responsible for the mortgage payments.

Borrowers who misrepresent information and
straw buyers who allow a property to be purchased
in their name are committing mortgage fraud and
will be liable for any financial shortfall in the event
of default. They may also be held criminally responsible for their misrepresentation.

What Can You Do to Protect Yourself?
To protect yourself and your family from becoming victims of, or accomplices to mortgage
fraud, be an informed consumer. This means:
• Never deliberately misrepresent information
when applying for a mortgage.
• Never accept money, guarantee a loan or add
your name to a mortgage unless you fully intend to
purchase the property. If you allow your personal
information to be used for a mortgage, even for a
brief period, you could be held responsible for the
entire debt even after the property is sold.
• Always know who you are doing business with.
Use licensed or accredited mortgage and real estate professionals.
• Never sign legal documents without reading
them thoroughly and being sure you understand
them. If uncertain, obtain a second legal opinion or,
if necessary, the services of a translator.
• Get independent legal advice from your own
lawyer/notary. Talk to your lawyer/notary about title
insurance and other alternative methods of protection.
• Your lawyer will advise you if anyone other than
the seller has a financial interest in the home or if
there are any outstanding liens or tax arrears.
• Contact the local provincial Land Titles Office
to obtain the sales history of any property you are
thinking about buying, and consider having it in-

spected and appraised. An accredited appraiser
will provide the property sales and MLS history.
• If a deposit is required, make sure the funds are
payable to and held “in trust” by the vendor’s realty
company or a lawyer/notary.
• Be wary of anyone who approaches you with an
offer to make “easy money” in real estate. Remember:
if a deal sounds too good to be true, it probably is.
• There are also simple steps you can take to protect yourself from another common form of fraud:
identity theft. These include:
• Never give out your personal information until
you know who you are dealing with and how your
information will be used. This includes requests for
information in person, by mail, or over the phone or
Internet.
• Never reply to e-mails or phone calls that ask for
your banking information, credit card details, passwords or other personal or sensitive information,
particularly if you did not initiate the exchange.
• Review your mail, bank statements and other financial statements on a regular basis to look for
any inconsistencies. If you do not receive a bill on
time, follow up with your creditors or service providers. You may also wish to contact your local
Postal Outlet to ensure your mail has not been held
or re-routed.
• Shred or destroy all personal and financial documents before you throw them away.
• Obtain and verify your credit report at least annually by contacting Canada’s two credit-reporting
agencies: Equifax Canada at www.equifax.ca and
TransUnion Canada at www.transunion.ca.

Canada Mortgage and
Housing Corporation
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Toronto Home Sales Fall
Again, Prices Down A15.5
Percent From Peak
been waiting to see if buyers and sellers
would come back to the market after taking to the sidelines during the traditionally
slow summer months.
The average selling price for all
home types combined was C$775,546
($621,680), down 15.5 percent from a peak
of C$918,285 in April.
The Ontario government introduced
multiple measures in late April, including
a foreign buyers tax, in a bid to cool the
housing market in Toronto and the surrounding areas.
“The improvement in listings in September compared to a year earlier suggests that home owners are anticipating an
uptick in sales activity as we move through

By Marc Montgomery
Radio Canada international

the fall,” TREB President Tim
Syrianos said in a statement.
”As we move through the fourth quarter we could see some buyers moving off
the sidelines, taking advantage of a better-supplied marketplace,” he added.
New listings rose 9.4 percent from a
year earlier, while active listings were up
69.0 percent as properties sit on the market for longer.

The Bank of Canada has begun what
most analysts believe will be a gradual
process of raising interest rates from near
historic lows, which has in turn boosted
mortgage rates and other borrowing costs.
The central bank raised its key rate by
a total of 50 basis points to 1.00 percent
in two back-to-back moves in July and
September, and some expect at least one
more hike before the end of the year.

Canadian Government Reviewing
Refugee Claims Process
By Terry Haig
Radio Canada international
In the wake of last weekend’s violent attack in Edmonton that saw five
people, including a police officer injured,
Prime Minister Justin Trudeau says the
federal government has begun a review
of its handling of refugee claims.
“We are looking into exactly what
happened in this situation, Trudeau said
in Ottawa Wednesday, the same day
that Immigration, Refugees and Citizenship Minister Ahmed Hussen was announcing that relaxed rules for obtaining
citizenship will take effect next Wednesday.
Abdulahi Hasan Sharif, a Somali refugee claimant, is accused of driving a
van into four pedestrians and stabbing

an Edmonton police officer Saturday
night in Edmonton
He is currently in police custody
and has been charged with a number
of crimes, including five counts of attempted murder.
According to Canadian Public Services Minister Ralph Goodale, Sharif
crossed into Canada early in 2012.
Canadian officials have said Sharif
went through the “regular process,” entered at an official port of entry and was
granted refugee status later that year.
“We’re looking into the whole system and will reflect on whether we need
to do things differently certainly in the
future than the way they were done ion
2012,” Trudeau said.
Speaking in Brampton, Ontario,
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Sixties Scoop: Government to give
$800 million to aboriginals

Canada news

Reuters - Toronto home sales plunged
in September from a year earlier and prices were down 15.5 percent from their
April peak, but sales and prices inched up
from August, suggesting housing in Canada’s largest city may be stabilizing, data
showed on Wednesday.
Sales fell 35.1 percent from September 2016, the Toronto Real Estate Board
(TREB) said in a report. It was the sixth
straight month of declining year-on-year
sales after a years-long boom that sparked
fears of a bubble.
The average selling price was up 2.6
percent compared with a year earlier, while
new listings and days on the market both
rose, TREB said. Market watchers have

visit www.the-migrant.com

“The Sixties Scoop was a dark
painful chapter in Canada’s history.
The survivors have identified the loss
of language and culture, and therefore
their identity, as the greatest harm. The
creation of a foundation will directly address the need for survivors to claim a
secure personal cultural identity.” The
Honourable Carolyn Bennett, Minister of
Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs.
There are many stories of Canada’s
dismally failed “residential school” system in which aboriginal children were
taken far from their families to be housed
in so-called residential schools run by a
variety of religious orders. Funded by

the government, the idea was to bring
indigenous children into the mainstream
society.
That policy which lasted most of the
twentieth century was rife with physical
and sexual abuse, along with accusations of cultural genocide.
The government had previously
begun a programme of compensation
payment to residential school survivors
along with a major inquiry called the
“Truth and Reconciliation Commission”
Supisingly, starting in the mid 1960’s
till the mid 80’s and even as it was becoming slowly obvious the residential
system was wrong, another similar idea
sprang up.
This involved about 20,000 babies
and young children taken from indige-

Your Next Ad
Could Be Here!
For More Information

dence requirements, providing credit to
temporary workers and students.
Since an increase in processing
fees from $100 to $530 in 2014-15,
CBC News reports that there has been
a decrease in applications for Canadian
citizenship.
In the first nine months of 2016,
applications dropped by almost 50 per
cent–to 56,446 from 111,993 over the
same period in 2015.

after several months of negotiations between the Government of Canada and
counsel for the plaintiffs. A government
press release says the effort was “to
resolve this litigation in a fair, compassionate, and respectful manner that promotes reconciliation and healing”.
At least $50 million will go towards
creation of a “healing foundation” to
promote healing, wellness, language,
culture, and commemoration. Money
will also go towards other reconciliation
efforts while each adoptee will receive
a cash amount possibly ranging from
$25,000 to $50,000.
The announcement is being received
by some adoptees with mixed feelings,
saying money can’t compensate for the
years of loss of cultural identity and of
their biological families.

canadian
college of educators

themigrant.info@gmail.com

Looking to Become an Ontario
Certified English Language
Teacher (OCELT)?

Visit us

Next -15week TESL Diploma program starting January
15th. Classes Monday to Thursday 9:30 a.m. to 3:00 p.m.
Now accepting applications and registering.

E-mail us

Hussen said it is the the Immigration and
Refugee Board–not the federal government–that makes decisions on whether
or not to grant asylum.
Proposed changes to the path to
citizenship rules include reducing the
required duration of a physical presence
in Canada to three out of five years, from
four out of six years.
And a portion of time spent in Canada before obtaining permanent residence status will count toward resi-

nous families in the 1960’s and adopted
into foster homes where again the idea
was to have them raised in mainstream
society and schooling. This became
known as the “sixties scoop”.
In recent years this has led to a number of lawsuits against the government.
In February, an Ontario Superior
Court judge found the federal government failed to prevent on-reserve children from losing their Indigenous identity after they were forcibly taken from
their homes.
Today the federal government announced it will spend up to $800 million
towards various reconciliation efforts
with those children, most of whom are
now middle-aged adults.
The “agreement in principle” comes
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Call us
Phone 647.678.2229
Cell 647.773.5777
647.296.3590

Recognized by both TESL Ontario and TESL Canada for
provincial, national, and international TESL certification.
Discover the Teacher in YOU!

www.CanadianCollegeOf Educators.ca

Mississauga Campus (905) 896-0000
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After two years of teaching sex education
in elementary schools...
«Ghada Melek» to ‘The Migrant’
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HUMANITARIAN
APPLICATIONS
FOR PARENTS
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No doubt that Canada has a world-class educational system, but this does not preclude discussion of
the consequences of teaching an advanced sex education curriculum in primary schools – the curriculum
was officially launched in Ontario in September 2015
while it exists in the remaining provinces, in a limited
number of schools.
Most Arab families are sensitive to speaking or
writing about sex and are now forced to face the reality
that their children’s schools are teaching this controversial subject.
Although schools are obligated to implement this
decision, the Ministry of Education has announced
that it will allow parents to withdraw their children from
attending this lesson from first to fifth stage. Many parents who believe the material is too premature for their
children’s age expressed interest in withdrawing their
children when some of the controversial topics are discussed in the classroom.
Supporters of the decision to teach sex education
in primary schools, including Ontario Premier Kathleen
Wynne, justified the decision by explaining that children are receiving their information through social media, which is an unreliable source, in addition to making them potential victims of online exploitation. She
further explained that the curriculum was designed to
suit the ages of the children who will be taking this
subject from grade 1 to grade 12 to prepare them for
their next phase in life.
Those who reject the new sex education curriculum have strong reasons to oppose it, especially as
they believe it compromises the parents’ authority to
guide their children in a way that is aligned with their
customs, traditions, and religious beliefs. They believe
that it introduces children to prematurely explicit material, encourages sex among children, compromises
the health and safety of the children, and destroys
their innocence rather than letting them enjoy a happy
childhood.
The social activist known for her strong opposition
to the current curriculum, Mrs. Ghada Melek summarized her objections to the curriculum in several points

as follows:
First: The curriculum strips the family from its authority to be the primary religious and moral educator
of their children and grants that authority to the government.
Second: The curriculum, starting from an early
age, introduces the idea that gender is a social construct and is totally disconnected from the biological
structure of a person. In the years that follow, children
are taught the sexual fluidity theory which presents
gender as an endless spectrum, and the children are
free to choose whatever they wish to be regardless of
their biology, whether male, female or anywhere in between.
Third: The curriculum calls for children in the fourth
and fifth grades to rebel against the culture of parents
by claiming that there is a conflict between their wishes and the customs and traditions of their parents. It
also encourages the romantic relationship between
children. In grade 6, the teacher talks with children
about masturbation and how some find it enjoyable.
In grade 7, oral and anal sex practices are discussed.
«We, as immigrants, know that we came to an open
and free country,» Melek said in an interview with “The
Migrant”. «I do not oppose the idea of teaching sex in
schools; I oppose the existing curricula. I oppose the
reasons presented by Mrs. Kathleen Wynne to impose
this material” which according to Mrs. Melek, “is causing more harm than good to our children”
«We do not object to modernizing the curriculum;
on the contrary, we want our children to be open and
well informed, especially as we realize the impact of
the media and new children’s programs which already
feed our children too much information. We believe
that there are positive components in the curriculum,
but there are also essential components that should
have been included and were omitted instead, such as
the studies and statistics highlighting the health risks
of some sexual practices. Some information included
in the curricula should be reviewed because they are
not age appropriate for the grades in which they are
being taught.”

Ghada Melek
Mrs. Melek, who participated in popular demonstrations against the current curricula, pointed out that
one of the demonstrations was attended by about 10
thousand people and 185 thousand signatures were
collected, including 50 thousand signatures by hand.
She also pointed out that an alternative curriculum was
created by a group of parents, educators, and health
practitioners, and was presented to Premier Kathleen
Wynne who totally ignored it. «Rather than working
with parents to reach a middle ground, the Premier
and main stream media accused us of being homophobes, ignorants, extremists and unable to integrate
into the Canadian society. All are false accusations.»
As for the possibility of a new act of opposition,
Melek expressed her desperation “because of the indifference of the liberal government to our demands.
It seems that the government does not want to hear
people›s complaints about this issue.”
Melek also expressed her lack of conviction that
parents will be allowed to withdraw their children from
classes that contradict family traditions and moral values. «They said this just to reduce the opposition and
pass the new curriculum; however, the process of informing families in advance about what their children
are being taught in the classroom will pretty much depend on the particular school. some may uphold that
commitment while others may not.» she said.
Interviewed by: Kameel Nasrawi
Translated by: Moutaz Abu Kalam

Sherif R. Ashamalla LLB
www.ashamalla.ca
One of the first questions that many
newcomers ask once they are settled
in Canada is how they can bring their
elderly parents from back home to live
permanently with them in Canada. Many
parents are retired and living alone in the
Middle East when they could be here living with their children and helping in the
care of their grandchildren. While visitor
visas, such as the Super Visa, have remained an available option, Canadian
citizens and permanent residents are
increasingly exploring the possibility of
bringing their parents permanently while
they are still in good health and able to
pass the medical requirements.
Firstly, it should be noted that in an
obvious attempt to cut the costs associated with admitting the elderly into Canada, Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) decided in January
2017 to create a lottery system for the
sponsorship of parents and grandparents. Throughout the month of January
interested Canadians and PRs could
complete an online form which was
considered an expression of interest to

sponsor their overseas parents. When
the lottery was chosen, only 10,000 entrants were selected and deemed eligible to submit a sponsorship application
in 2017. It is estimated that the total expressions of interest at the time exceeded 95,000.
This new lottery system resulted in
an almost 10% chance of being able to
successfully submit a sponsorship application for your parents. This means
that families who are not selected will
have to try again and again each year
and then when finally chosen and meet
the financial criteria, wait the processing
time which has, in the past, been several
years. Clearly this is not an ideal scenario for families attempting to reunite more
urgently.
Another type of application that we
have been very successful with is the
Humanitarian & Compassionate (H&C)
application submitted with the support
of a Parent Sponsorship. These are inland applications that provide another
means for allowing parents and grandparents to be accepted permanently, based on the hardship of having to
apply from overseas. What this means
is that if a parent or grandparent is currently inside Canada on a temporary visitor visa, an application can be submitted to IRCC which asks for an exception
to the normal sponsorship procedure
outlined above. The exception would be
based upon the hardship to the family
of having the parent or grandparent wait
these several years in the Middle East
before being processed for permanent
residence. We are essentially asking the
government to complete the processing
while they remain inside the country.

In order for these H&C applications
to be successful, there are a number of
critical factors. The first is that the parent is currently visiting from a country in
the Middle East that is currently experiencing turmoil. This would include Syria,
Iraq, Egypt or Yemen. The parent should
have little familial support in their home
country and so the reunification with
children and grandchildren here in Canada is of utmost importance. It is important to note that this is not a refugee
application based on persecution in the
home country, but rather a humanitarian application for permanent residence
based on the hardship of having to remain there.
Another factor is the successful establishment in Canada of the Canadian
citizen or PR child. To support the application, we submit proof that the child is
financially eligible to sponsor her parents

if she had been chosen in the lottery. A
final requirement for this type of application is that the parent or grandparent
remain inside Canada for the duration of
the application. Our experience is that
we should receive an approval in principle within approximately six months, and
then PR status a year later, after successful medical and police clearance. During
this time, the parent’s visitor status in
Canada is extended legally.
In the past several years an H&C
application from within Canada with the
support of the sponsorship documents
has proven to be a successful alternative to the traditional Parent and Grandparent Sponsorship which is so strictly
limited. Permanent Residence through
an H&C application allows family reunification within Canada at a time when it
is increasingly difficult for the elderly to
remain alone in the Middle East.
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From a small kitchen in a home to a global

The Full Story of Hadhad Family
with Justin Trudeau

Essam HadHad´s family after the great opening of their chocolate factory
The family of the Syrian immigrant to Canada, Essam Hadud, never thought that its story would be the
subject of follow-up and attention from the highest
levels in Canada, and Prime Minister Justin Trudeau
speaks in person at the United Nations to the presidents of the world.
After Trudeau›s speech at the United Nations, the
family could not sleep for two days of intense joy.
What did this family do and how did it begin? How in
a record time this family managed to transform the
suffering it had experienced during the war in Syria
and the years of waiting in the refugee camps in Lebanon into an incentive for integration, success and
fame not only in Canada but also in the world.
Father Issam Hadhad and the son Tareq, in an
unprecedented time, set an example for all Syrians, Arabs and new immigrants. They proved that
the «Canadian dream» could start from the kitchen,

with simple tools and small capital money, and most
importantly they emphasized that «we came as immigrants to Canada to give, not to take «and to give
back to the good Canadian people who greeted the
Syrians and others in a fit and warm reception.
Tareq Hadhad, the doctor and the eldest son of
this family, with the fluency of English and the sense
of humor and intelligence in understanding the Canadian society, needs and desires and how to communicate with it, managed to present the story of his
family in a remarkable way of attention and exciting to
the Canadian public.
«The Migrant» was honored to hold a telephone interview with Dr. Tareq in which it witnessed the march
of this family since its arrival in Canada until now.
How did you start your trip to Canada?
After leaving Syria, we stayed in Lebanon for two

and a half years and then I came to the city of Antigonish in the province of Nova Scotia without my family
to complete my cardiac surgery. I arrived in Canada
in January 2016, then my family followed me a month
later. We were like others who arrived in Canada under the one year sponsorship program. The Canadian
people were very nice and hospitable. They helped
us secure the home and schools for my brothers
and the integration within the Canadian society, but
we requested that the aid provided to us be given to
sponsor another Syrian family to Canada.
How did the idea of a chocolate factory in Canada pop up?
My father has more than 30 years of experience in
the chocolate industry. He ran the family business
in Syria and noticed at first that most people moved
to other cities in Canada or the United States to find
jobs. I wondered why I would not start working here
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of the joy and great attention we got. We are very
proud to be the successful example of Trudeau at the
United Nations and we have to continue this path. A
month later we hired the first Canadian citizen in the
small workshop and by the end of 2016 we hired ten
Canadian employees.
There are dozens of success stories that have
occurred in Canada and other countries where the
Syrians are present.

from this small town, then I can help others and secure their jobs in the future? Later on things went very
quickly that I did not envision, and from here I started
thinking about starting my work with my family from
our home a month and a half after we arrived.
Do not you think it was a great risk to start
setting up a private business for a family that has
only been in Canada for a month and a half in a
new country and did not yet have the tools?
For me, such a project is an opportunity and not
a risk because Canadian society was very open to
helping the Syrians. We found great interest in us by
the Canadians and we felt that the lights were on us
and the question was: Syrians, what did you come
here to do? This question was of interest to me and
my father. Then, by virtue of public relations and the
nature of my volunteer work with the United Nations
in Lebanon, I gained a good experience that helped
me in how to build projects and facilitate the process
of establishing and launching them.
What is happening in Syria has had a positive impact that the Syrians have gained extensive experience by integrating with other communities, adding to
their experience and succeeded in their new homelands.
I started looking for access to finance launching the
project, then I found that there was no need so the
costs would not be too expensive and it is not important to start a big job at first. We secured raw materials and some modest supplies with the help of friends
and started working from the kitchen of the house.
After that we prepared some chocolate and went
to a social party in the city where a large number of
people participated and each one presented his/her
different serving plate. The chocolate we prepared
left a positive echo at that ceremony and it was a very
encouraging start. Since then I felt that the people
of the city were all beside us. They had faith in new
ideas and newcomers and that we would add something new to them.
After that there was another activity in the city
called «Winter Market» so we decided to participate
and put a picture of my father on Facebook, carrying
the chocolate and at the opening, my father went to
the market at 8:30 am and found about 200 people
waiting to buy chocolate !!
We felt then that we had a Canadian family that
loved and supported us.Then we started to increase
production from the kitchen of the house. The work
was gradually increasing. I thought of moving from
work in the kitchen to building a small workshop next
to the house. We faced some legal problems because
the area was residential, and the solution was to turn
this workshop into a museum two years after it was
built. 60 volunteers used to come after finishing their
jobs to help us build the small lab.
In May, fires erupted in Fort McMurray, Alberta,
and I saw people losing everything and leaving their
homes because of these fires. I decided to donate
all the profits to affected Canadians this month, so I
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Doctor Tareq Hadhad
encouraged Canadians to buy our products to donate
their profits. At the same time, We donated to ensure more Syrian refugees. We doubled production
at home and we worked day and night with the help
of Canadians, some of whom came home to help us
increase production.

The beginning of my story
with Justin Trudeau
How did you start your story with Canadian
Prime Minister Justin Trudeau?
The big thing that helped us with Mr. Trudeau was
the media activity that I worked on and the interviews
I had with various media outlets, which came from my
awareness of the importance of the media and the
obvious interest of Canadians. Around 200 interviews
were conducted with Canadian, American, foreign
and Arab radio, television, and newspapers. On August 10, 2016, the small workshop was opened next
to the house. The CBC broadcasted a video report on
the opening and received more than 3 million views.
The Prime Minister certainly was following this
news and in September 2016 a friend called me and
told me that Trudeau was talking about my family in
his speech at the United Nations. I expected the story
to be a joke, and I did not understand what was going
on until I received another call from the CNN reporter who confirmed the news to me. Justin Trudeau
spoke about my family and the Syrians about twenty
minutes before the presidents of the world and his
speech was horrific. I did not expect that our success
story among the thousands of success stories would
take this great spread. Personally, through my media interviews, I was trying to spread not only for the
Hadhad family but also for all Syrians to assert that
they were creative and able to support themselves.
They give more than they take.
How did your father feel when you told him that
Justin Trudeau talked about you at the United
Nations?
Frankly, the feeling of the entire family was indescribable. We could not sleep for two days because

In your opinion, what was the main reason that
Trudeau talked about your family specifically?
I think there are several factors, most notably, that
our story seems integrated and was the best example
in the light of the negative atmosphere that accompanied stories of many Syrians who resort to other
countries of the world. Most of the countries of the
world closed their doors to the Syrians and considered the refugees a curse on their countries. We were
the actual translation of the saying that the Syrians
are a blessing to the countries hosting them, not the
other way around.
In addition to that I think kindness brings kindness,
and hatred bring no other than hatred and. We met
the kindness with which the Canadians treated us
to be effective members of society so that we could
repay them.
After Trudeau›s speech at the United Nations,
there was a meeting between your family and him.
How did that happen and what happened during
the meeting?
I received a call from the Prime Minister›s office telling me that Trudeau wanted to meet me. I could only
turned off the phone as a joke, but they sent me an
email and then I checked and realized it was serious.
During the meeting between us, the prime minister
became enthusiastic about our vision and said to us:
You are the model and example for others. I am very
proud of you and proud to mention your family name
at the United Nations.
Our meeting with Trudeau was the spark of the beginning, and the snowball began to grow bigger step
little by little. Five days before Christmas, we opened
an electronic store. After about three hours of opening the store, I was surprised to find thousands of
orders on the site. I had to close the store right away
because the orders were far beyond the capacity of
our production.
What are your future plans after expanding your
business?
We recently opened a large chocolate factory with
about 25 employees, and its production will cover all
of Canada and part of the United States. My plan now
is to hire the Syrians in all the Canadian provinces
to be agents for our company in their areas, and as
Syrians, our aim is to be more active in the Canadian
society.
Interviewed by Kameel Nasrawi
Translated by Moutaz Abu Kalam
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With a Migrant's Pen

Important message to the Canadian
government, Canadian Experience Problem!!!

Moutaz Abu Kalam
I would like to draw the attention of
the Canadian government to one of the
paradoxes facing newcomers in their
new homeland, Canada. It is called
(Canadian Experience).
Immigrants who immigrated to Canada through (Skilled worker Program)
including teachers, doctors, engineers,
accountants and many others, each
of whom had spent years of study
and achievement, then entered the
workplace and achieved considerable
experience in his/her home country, but
the moment he or she sets foot in Canada, they must reset the meter again
to start their life experience as if they
have been born again. Whenever you
apply for a job as an immigrant, you will
be faced with a blunt question «do you
have a Canadian experience?» Without
showing any interest in the applicant›s
experience from the home country!
In this regard I have two objections to
this traditional question:
First, such a question lacks logic, so
how to a newcomer to have this experience since he or she is still considered
as a newcomer!!!
The second, and the most important
objection is that belittling the experience of newcomers that they have
acquired in their countries and not
taking them into account is a point of
weakness and arrogance in the Canadian work system. I believe that if this
system has changed its strategy and
invested these experiences seriously,
and if obstacles facing newcomers
were removed through providing them
with opportunities to enter the labor
market faster, this would result in a variety of unique experiences, especially
as Canada boasts multiculturalism and

diversity on its land, so why not respectively boast the multiexperience as well
so the Canadian society will become
richer and richer rather than having
only one experience called Canadian
experience.
I wonder if this is a kind of vanity or
narcissism practiced by some companies and employment agencies in the
country !! I think that this shouldn›t be
accepted in a country which is considered as a pioneer in diversity, and the
flow of immigrants is a vital reason for
the continuation of the pulse of life in it.
I wish the Liberal Government, represented by dear Prime Minister Justin
Trudeau, and I feel proud to be a member in his party, not to underestimate
and to give the immigrants› expertise
and minds the strength and to restrain
the big companies that make Canadian experience a necessary condition
for any work and are cultivated by this
condition ( which is an illegal condition),
to force the new immigrant to volunteer
work, pending the experience of Canada, and call it a voluntary work, but
this involves a lot of exploitation and
extortion, and I will dedicate a subsequent article to talk in details about the
problem and the contradicted concept
of voluntary work in Canada.
Back to the subject of the article, I
hope to strive all together seriously to
ease the burden on the new immigrant
so that such recruitment requirements
would be at the minimum level and in
all fields, especially immigrants under the skilled worker program, such
as academics, doctors, engineers
and others whose files were originally
accepted according to their certificates
and skills in their countries. Is it permissible to deprive them of these skills
and experiences as soon as they arrive
in Canada? This is a matter of many
contradictions, which lead to several
disadvantages, and please let me shed
light on some of them.
1: It delays the integration of the
immigrant into the Canadian society

because of the lack of early entry into
the labor market.
2: The lack of job opportunities will
justify to the newcomer to seek social
assistance, (Welfare) which costs the
state treasury and taxpayers millions
of dollars each year. As a result of this
matter the newcomer will turn to be a
dependent on the state aid, which will
discourage the momentum and the
determination of the newcomer instead
of investing his or her potential and
professionalism in a way that makes
use and benefit.
Besides, there is a very important
thing I would like to draw the attention
of the government to. Immigrants,
in general, especially those from the
Middle East and from Syria in particular,
are mostly self-employed people who
are not accustomed to taking welfare
from their states. They are accustomed
to work and exert efforts and solidarity
among themselves. Most of them are
characterized by unparalleled competence, expertise and professionalism
in all fields. So I am afraid that those
people will familiarize themselves with
living aid, and consequently abandon
their dreams and ambitions that they
have planned for in their new homeland.
3: Some people will be obliged to
work in the black market, which leads
to employers taking advantage of them
and sometimes not paying their wages,
not to mention that tax revenues will be
so difficult to collect.
4: The lack of early integration at
work makes the newcomer vulnerable to the deadly nothingness, which
may result in many social, health and
psychological problems especially
when it coincides with the first shock
of moving to a new country. All of these
obstacles will add salt to injury and
make some immigrants think seriously
to return to their homeland which may
have negative implications for migration
to Canada in general. Perhaps there
are several disadvantages that I leave

to you and the reader to imagine the
consequences.
Proposal: If Canadian experience is
needed, I propose to the government
to create a program that can be called:
Canadian Experience Program (CEP),
similar to the co-op program, but is
more specific, so any new immigrant
can join the program over a period of
an intensive month, during which he
or she will familiarize himself/ herself
with the mechanisms and joints of the
Canadian market, both according to
his or her field and specialization. Thus,
this interactive training program can be
considered as an official gateway to the
Canadian labor market.
Finally, I am among few immigrants
who have been able to enter the
education and translation sector in
record time. Maybe the twenty years of
experience in education, administration
and teacher training at the Fakhresham
Center (the language institute I established in Damascus which I miss now
as missing one›s child. I entered this
challenge which is one of the most difficult sectors in Canada. However, I have
been through so many obstacles.
Nevertheless, out of a sense of responsibility, I would like to highlight the
real problem that hinders the march of
many people, including many friends in
various fields. Not to mention our love
for this great country, which welcomes
all immigrants from everywhere and
we regard it as our second homeland
with pride, therefore we urge the government to stand strong against the
abusers not to abuse or exploit anyone
living on this land.
I hope that our beloved Prime Minister will consider this issue along with
the proposal mentioned above.
Thank you for your good understanding.
— Moutaz Abu Kalam
Moutaz214@yahoo.com
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