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سفيرة كندا: إستقبلنا 4395 مهاجرا لبنانيًا
بني عامي 2019 و2021

تعترب كندا املقصد ألول هجرة لبنانية يف العام 1882 حني كان لبنان جزءا من االمرباطورية العثامنية، وهي ال تزال لغاية اليوم 
مقصدا للبنانيني يف هجرتهم الثالثة بعد الحرب االهلية ويف زمن االنهيارات املتتالية

"بيت  يوما  فريوز  غنت  عندما  عبثا  يكن  مل 
امريكا  من  الدولة  هذه  ففي  بكندا".  زغري 
محيطي  بني  مساحتها  املمتدة  الشاملية 
االطليس والهادئ وصوال اىل املحيط املتجمد 
لبناين  الف  و400   200 بني  يعيش  الشاميل، 
يف  الكندية  السفارة  موقع  ارقام  بحسب 
 2019 عامي  بني  اخريا  اليهم  انضم  بريوت، 
املهاجرين  من  لبنانيا   4395 قرابة  و2021 
الجدد، بحسب االرقام الحديثة التي زودتنا 
يف  تشاستيناي  شانتال  لبنان  يف  كندا  سفرية 

حوار مع "االمن العام". 
تصدر  التي  كندا  ان  اىل  تشاستيناي  وتشري 
تعاين  لبنان،  اىل  والزيوت  والبقول  القمح 
الصيف  رضبها  الذي  الجفاف  مشكلة  من 
من  جدا  قليال  مخزونها  جعل  مام  املايض، 
االزمة  وسط  القمح  وخصوصا  املواد  هذه 
بني  الحرب  بسبب  املستعرة  الغذائية 
من  الرغم  "عىل  تقول:  واوكرانيا.  روسيا 
تجدد املخزون مع موسم العام 2022، فان 
كندا  الحالية يف  الحبوب  مستويات مخزون 
الشديد  الجفاف  بسبب  للغاية  منخفضة 
مخزونات  ان  املايض.  الصيف  يف  الذي حل 
القمح وزيت الكانوال عىل سبيل املثال، هي 
يف ادىن مستوياتها منذ عقد. املنتج الزراعي 
الوحيد الذي بقي له مخزون كبري هو الذرة 
البطاطا  فائض  استنفاد  تم  كندا.  رشق  من 
يف ارايض جزيرة االمري ادوارد، لكن الزراعة 
حاليا  تقيم  كندا  يف  الزراعية  والصناعات 

الكامنة". قدراتها 
يف ما يأيت نص الحوار:

لبنان  يف  موجودة  انت  السفرية  سعادة   ■
اصعب  يف  البلد  ورافقت   2020 العام  منذ 
بريوت  مرفأ  انفجار  بعد  وخصوصا  مراحله 

املتعمق،  يف آب 2020 واالنهيار االقتصادي 
وكيف  بريوت؟  يف  مهمتك  تصفني  كيف 

اللبنانية؟ تشخصني االزمة 
□ متيزت مهمتي يف بريوت لغاية اليوم بكونها 
مكثفة وغنية باملشاعر والتحديات وتتخللها 
اىل  اتيت  لقد  تنىس.  ال  وتجارب  لقاءات 
مبارشة كجزء  بريوت  مرفأ  انفجار  اثر  لبنان 
الكندي  الخارجية  لوزير  املرافق  الوفد  من 
وصوال  كان  لقد  شامباين.  فيليب  فرانسوا 
مل  الدمار  ان  شعرت  خاص.  بشكل  مؤثرا 
املباين فحسب، بل عىل املواطنني  يؤثر عىل 
تحطمت  منخفضة،  املعنويات  كانت  ايضا. 
االجواء االيجابية املفعمة باالمل التي سادت 
توقفت   .2019 االول  ترشين  انتفاضة  بعد 
هذا  واالصالح.  التغيري  محاوالت  جميع 
باالضافة اىل تحديات كوفيد - 19 وصعوبة 
االشهر  جعل  مام  شخصيا،  الناس  مقابلة 
للغاية.  صعبة  البالد  يف  يل  االوىل  القليلة 
الذين  اللبنانيني  عزمية  شاهدت  ذلك  بعد 
والحطام  الزجاج  شظايا  يلملمون  راحوا 
عوض  والبرشي،  املادي  البناء  اعادة  وبدأوا 
الخوض يف االزمات املتشابكة التي مير فيها 
رجاال  اللبنانيني  شجاعة  ابراز  افضل  لبنان، 
من  الرغم  عىل  بوطنهم  ومتسكهم  ونساء 
كل الصعاب وكفاحهم الدؤوب للوصول اىل 
بلد احالمهم. بلد ينعم بالسالم وذي سيادة 
والشفافية  الشمولية  حيث  بلد  ومستقل. 
املستوى  عىل  الرس.  كلامت  هي  والعدالة 
ودفء  كرم  بأن  اعرتف  ان  يجب  الشخيص، 
الكندية  اللبنانية  العالقات  الناس فضال عن 
يف  ساعدتني  التي  هي  الجذور،  العميقة 
من  كثري  يف  الكئيبة  االجواء  عىل  التغلب 
ايضا  ولكن  افضل،  بايام  واالميان  االحيان 
جامل الطبيعة والجبال حيث اذهب العادة 

املستقبل  يرى  ان  يف  آمل  طاقايت.  تجديد 
لديه  ويكون  قدمه،  موطئ  يستعيد  لبنان 
الكاملة  امكاناته  تطوير  يسهل  حكم  نظام 
يف  طموحاتهم  يحققوا  بأن  لشبابه  ويسمح 

مستقبل واعد.

الدول  "مجموعة  سفراء  من  جزء  انت   ■
االورويب  االتحاد  سفراء  تضم  التي  الـ7" 
واليابان  وايطاليا  وفرنسا  وكندا  واملانيا 
ملناقشة  بادرتم  وقد  املتحدة،  واململكة 
املسؤولني  مع  اوكرانيا  يف  الحرب  تداعيات 
توفري مناذج صحية وغذائية  بغية  اللبنانيني 
االقتصادية،  االزمة  ضوء  يف  للجميع  متاحة 

ماذا كانت نتيجة خطوتكم؟
يف  الوضع  بازاء  بالغ  بقلق  كندا  تشعر   □
اوكرانيا وتداعياته عىل العديد من السياقات 
الهشة اساسا. وبينام تستمر التداعيات عىل 
بها  تستشعر  والتي  العاملية  الغذائية  النظم 
الفئات االكرث ضعفا، مبا يف ذلك اولئك الذين 
تواصل  انسانية،  ازمات  بالفعل  يواجهون 
مثل  االنساين  املجال  يف  رشكائها  دعم  كندا 
تلبية  يف  للمساعدة  العاملي  االغذية  برنامج 
ملجموعة  الطارئة  الغذائية  االحتياجات 
من  يعانون  الذين  االشخاص  من  متنامية 
العامل.  انحاء  الحاد يف  الغذايئ  انعدام االمن 
االنسانية  املساعدات  تساهم  لبنان،  يف 
املساعدات  دعم  يف  املستمرة  الكندية 
الغرض  املتعددة  النقدية  والربامج  الغذائية 
االمم  ومفوضية  العاملي  االغذية  لربنامج 
التي  واالونروا،  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
وعائالت  لالجئني  االساسية  الخدمات  توفر 
تسمح  ضعفا.  االكرث  املضيفة  املجتمعات 
برشاء  لالرس  الشهرية  النقدية  التحويالت 
الطعام ودفع تكاليف الرضوريات االساسية. 

واملجتمع  الوطنية  السلطات  مع  بالتعاون 
الدويل ويواصلون مراقبة الوضع عن كثب.

من  الرئيسية  البضائع  صادرات  تشمل   ■
كندا اىل لبنان قطع غيار السيارات واالغذية 
كيف  والبقول(،  القمح  )خصوصا  الزراعية 
يتضاءل  الذي  بالقمح  لبنان  كندا  ستدعم 

مخزونه بسبب االزمة االوكرانية الروسية؟
االساسية  للسلع  كندا مصدرا صافيا  تعد   □
طلب  ان  اال  الزيتية.  والبذور  القمح  مثل 
عىل  سيؤثران  الحايل  واملخزون  السوق 
عىل  وقدرتها  الكندية  املحاصيل  توفر  مدى 
ستواصل  املناطق.  هذه  احتياجات  تلبية 
شنه  الذي  الغزو  تداعيات  مراقبة  كندا 
الغذايئ  االمداد  سالسل  عىل  الروس  القادة 
العاملي، وستعمل مع رشكائها ملكافحة االثار 
االكرث  البلدان  وعىل  الكنديني  عىل  السلبية 
ضعفا واعتامدا عىل الواردات. تجدر االشارة 

املخزون  تجدد  من  الرغم  عىل  انه  اىل 

سفرية كندا 
يف لبنان 
شانتال 

تشاستيناي.

البالغة  املثال، ان مساهمة كندا  عىل سبيل 
املساعدة  يف  تساهم  دوالر  ماليني   10.5
دعم  ويف  العاملي  االغذية  لربنامج  االمنائية 
 PNCP الفقر  الستهداف  الوطني  الربنامج 
يف  لبنانية  عائلة  لـ4700  يسمح  الذي 
عىل  بالحصول  الغذايئ  االمن  انعدام  حالة 
الغذائية  املواد  لرشاء  نقدي  شهري  بدل 
من  اضافية  ماليني  خمسة  مثة  املحلية. 
منظمة  اىل  املقدمة  االمنائية  املساعدات 
قدرة  عىل  للحفاظ  يف  والزراعة  االغذية 
االنتاج الغذايئ املحيل الكرث من 4500 ارسة 
من  الصغرية،  االستثامرات  اصحاب  من 
الزراعية  للمدخالت  قسائم  تقديم  خالل 
الزراعية  واالصول  واالسمدة(  البذور  )مثل 
)كاالبقار وااللبان(، فضال عن االنتاج املحيل 
من السامد العضوي واعالف بديلة لالسمدة 
يشارك  ذلك،  اىل  باالضافة  املستوردة. 
العمل  الكندية يف مجموعة  السفارة  ممثلو 
والزراعة،  الغذايئ  االمن  حول  الوطنية 

مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

يشارك ممثلو السفارة 
الكندية في مجموعة 

العمل الوطنية حول االمن 
الغذائي والزراعة

من 2019 الى 2021 
استقبلت كندا 2285 

مقيما دائما جديدا من لبنان 
ضمن الفئة االقتصادية 

و2110  من فئة االسر
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مستويات  فان   ،2022 العام  موسم  مع 
منخفضة  كندا  يف  الحالية  الحبوب  مخزون 
حل  الذي  الشديد  الجفاف  بسبب  للغاية 
القمح  مخزونات  ان  املايض.  الصيف  يف 
يف  هي  املثال،  سبيل  عىل  الكانوال  وزيت 
الزراعي  املنتج  عقد.  منذ  مستوياتها  ادىن 
الوحيد الذي بقي له مخزون كبري هو الذرة 
البطاطا  فائض  استنفاد  تم  كندا.  رشق  من 
يف ارايض جزيرة االمري ادوارد، لكن الزراعة 
حاليا  تقيم  كندا  يف  الزراعية  والصناعات 

الكامنة. قدراتها 

■ يف اذار املايض قام مدير عام مكتب وزارة 
الخارجية الكندية جيس داتون بزيارة لبنان، 

ما هو الهدف من هذه الزيارة ونتائجها؟
يف  لبنان  بزيارة  داتون  جيس  قام   □
الفرصة  له  اتاح  مام  اقليمية،  جولة  اطار 
واالقتصادية  االجتامعية  التطورات  ملناقشة 
املسؤولني  مختلف  مع  البالد  يف  والسياسية 
املوقت  الوضع  اىل  تطرق  كام  اللبنانيني. 
الضعيفة،  الفئات  من  واللبنانيني  لالجئني 
فضال عن دعم كندا للجيش اللبناين. استفاد 
دعم  ليكرر  اجتامعاته  من  داتون  السيد 
وللتأكيد  لبنان  يف  واالستقرار  للسالم  كندا 
كمرحلة  الترشيعية  االنتخابات  اهمية  عىل 
اىل  دعا  كام  االساسية.  االصالحات  من  اوىل 
العدالة واملساءلة من خالل تحقيق شفاف 

ومستقل يف انفجار مرفأ بريوت.

وبعد  للبنانيني  محببة  وجهة  كندا  تعترب   ■
االنهيار االقتصادي منذ العام 2019 حصلت 
هي  ما  اللبنانية،  الهجرة  من  ثالثة  موجة 

االرقام الفعلية للهجرة اىل كندا؟
□ ترحب كندا سنويا بالقادمني الجدد االتني 
يساهمون  الذين  العامل،  انحاء  مختلف  من 
مفتوح  الهجرة  نظام  ان  التنوع.  اثراء  يف 
موضوعية.  معايري  اىل  ويرتكز  متييزي  وغري 
كندا  اىل  للهجرة  متعددة  طرق  هنالك 
من  كندا  اىل  الهجرة  لبنان  ملواطني  وميكن 
او من خالل فرص  السبل االقتصادية  خالل 
مّل شمل االرسة. لدى كندا ايضا مسار انساين 
لبنان كجزء من  الالجئني من  توطني  العادة 

املسؤولية  وتقاسم  الدويل  التضامن  التزامنا 
اعدادا كبرية  لبنان تستضيف  مع دول مثل 
من  سنوات  ثالث  مدى  عىل  الالجئني.  من 
كندا  استقبلت   ،2021 عام  اىل   2019 عام 
ضمن  لبنان  من  جديدا  دامئا  مقيام   2285
االرس.  فئة  من  و2110  االقتصادية  الفئة 
من  الجئا   7231 توطني  كندا  اعادت  كذلك 

لبنان خالل الفرتة ذاتها. 

مناسبة  يف  احتفاال  كندا  سفارة  رعت   ■
اليوم العاملي للمرأة يتعلق بقوانني االحوال 
محددة  مقاربات  من  هل   الشخصية، 

تعملون عليها يف هذا الصدد؟
بالتعاون  املستديرة  الطاولة  □ نظمنا هذه 
وفريق  للمرأة  املتحدة  االمم  هيئة  مع 
مرسحية "مفروكة" لالحتفال باليوم العاملي 
للمرأة املوافق يف 8 اذار من كل عام. كان 
الهدف هو اعادة تأكيد التزام كندا املساواة 

بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات وانفاذ 
الخاصة بهن يف اطار خطة  حقوق االنسان 
التنمية املستدامة العاملية لعام 2030. نحن 
الكاملة  املشاركة  بأن  راسخا  اميانا  نؤمن 
جوانب  يف  والفتيات  للنساء  واملتساوية 
والسياسية،  واالقتصادية  االجتامعية  الحياة 
ضد  العنف  اشكال  جميع  عىل  والقضاء 
مستقر  لعامل  رضورية  والفتيات  النساء 
باالضافة  اقتصاديا.  ومزدهر  ودميوقراطي 
من  كان  االنتخابات،  فرتة  وخالل  ذلك،  اىل 
التمكني  تدعم  كندا  ان  عىل  التأكيد  املهم 
املستويات  عىل  للمرأة  الكامل  السيايس 
حقوق  وحامية  تعزيز  يشمل  هذا  كافة. 
بأمان  التصويت  يف  النساء  لجميع  االنسان 
يف االنتخابات واالستفتاءات العامة والتأهل 
واملناصب  السياسية  الهيئات  يف  لالنتخاب 
والتنظيم  انفسهن  عن  والتعبري  العامة 
الواقع، عندما  السلمي. يف  بحرية والتجمع 

يكون للنساء والفتيات صوت يف صنع القرار 
والربامج  السياسات  تصميم  ميكن  السيايس 

بشكل افضل لتلبية احتياجات الجميع.

املساعدة  برامج  خالل  من  كندا  تدعم   ■
االرهاب  مكافحة  مجال  يف  القدرات  لبناء 
تهدف  التي  الطرف  املتعددة  املبادرات 
تسلل  ومنع  العنيف  التطرف  مكافحة  اىل 
هل  لبنان،  حدود  وتأمني  االجانب  املقاتلني 
مع  السيام  التعاون  هذا  عن  تفاصيل  من 

االمن العام اللبناين؟
مجال  يف  القدرات  بناء  برنامج  انفق   □
العام  منذ    CTCBP االرهاب  مكافحة 
كندي  دوالر  مليون   32.8 يفوق  ما   2014
هذا  حوزة  يف  لبنان.  يف  املبادرات  لدعم 
الربنامج حاليا خمسة مشاريع يف لبنان تبلغ 
كندي.  10.4 ماليني دوالر  االجاملية  قيمتها 

فيام ييل بعض النامذج:

واالردن  لبنان  يف  االقليمي   AIRCOP
مطار  يف  الربنامج  يعمل  لبنان  يف  والعراق. 
والتنسيق  القدرات  لتعزيز  الدويل  بريوت 
بني االمن العام اللبناين وقوى االمن الداخيل 
صالحيات  منها  ولكل  الجامرك،  ومديرية 
املنظمة  الجرمية  مبكافحة  تتعلق  مختلفة 

واالرهاب.

واستقراره  لبنان  المن  كندا  دعم  يشمل   ■
خفض  اىل  تهدف  مشاريع  االجتامعي 
النازحني واملجتمعات املضيفة  التوترات بني 
مشاريع  عن  فضال  الضغوط،  تتلقى  التي 
الرشطة  قدرات  تبني  التي  املجتمعي  االمن 
ملنع  اللبنانية  املسلحة  والقوات  املحلية 
لها،  واالستجابة  العنف  واعامل  النزاعات 

هل من تفاصيل عن هذا التعاون؟
□ منذ آب من العام 2017 ساهمنا يف مبلغ 
املتحدة  االمم  لربنامج  دوالر  ماليني   7.8
ملساعدة  لنا  مرشوعا  ينفذ  الذي  االمنايئ 
خدمات  توفري  عىل  اللبنانية  السلطات 
املجتمعات  يف  االساسية  والعدالة  االمن 
الخط  هي  اللبنانية  البلديات  املضيفة. 
السوريني  الالجئني  الزمة  لالستجابة  الرئييس 
الالزمة  املوارد  اىل  افتقارها  من  الرغم  عىل 
تقدمها.  ان  يجب  التي  الخدمات  لتقديم 
من  الكثري  يعتمد  املضيفة،  املجتمعات  يف 
الناس عىل اليات غري رسمية لحل النزاعات 
وغالبا ما يتخىل اولئك الذين لديهم القليل 
النساء  مثل  االجتامعي  املال  رأس  من 
بحقوقهم  املطالبة  عن  والالجئني،  والشباب 
تشمل  حلول.  دون  من  شكاواهم  تاركني 

انشطة املرشوع ما ييل:
1( تعزيز قدرات الرشطة البلدية.

واالستجابة  املبكر  لالنذار  آلية  انشاء   )2
املجتمعات  يف  التوترات  ومعالجة  لرصد 

املضيفة.
الضعيفة  للفئات  القانونية  املساعدة   )3

النساء. وخصوصا 
اىل  الرامية  التدابري  املرشوع  يعزز  كام 
زيادة عدد النساء يف قوات الرشطة البلدية 
عىل  والبلدية  القضائية  الرشطة  وتوعية 

قضايا العنف ضد املرأة.

نظام الهجرة 
اىل كندا 
مفتوح 

وغري متييزي 
ويرتكز 

عىل معايري 
موضوعية.

اعادت كندا توطني
7231 الجئا من لبنان خالل 

الفترة ذاتها

خالل فترة االنتخابات من 
املهم التأكيد على ان كندا 

تدعم التمكني السياسي 
الكامل للمرأة على 

املستويات كافة

يف  العنيف  التطرف  مكافحة  جهود  دعم   •
مراكز االحتجاز وزيادة قدرة النظام القضايئ 
وادارة  واملالحقة  التحقيق  عىل  اللبناين 
املخاطر  ذوي  من  السجناء  تأهيل  واعادة 
باالرهاب  املتهمون  فيهم  مبن  العالية 

العنيف. والتطرف 
اللبناين من  للجيش  الخاصة  القوات  • دعم 
املتكامل  الوثيق  االستطالع  تدريب  خالل 

بني الجنسني.
واالتصاالت  املجتمعية  االنشطة  اقرتاح   •
القدرة  وبناء  البديلة  املسارات  للتاكيد عىل 
املتطرفة  الجامعات  ضد  الصمود  عىل 

العنيفة.
مجال  يف  القدرات  بناء  برنامج  وافق   •
قدرها  منحة  عىل  اخريا  االرهاب  مكافحة 
مكتب  لصالح  كندي  دوالر  مليون   2.5
والجرمية باملخدرات  املعني  املتحدة  االمم 

برنامج  تنفيذ  اجل  من    UNODC


