الثﻼثاء  ٢٢أيلول ٢٠٢٠
كتاب مو ّجه من:
جمعيّة اللبنانيّين في مرسيليا ،جمعيّة أكيسيدر ،الجمعيّة اللبنانية الفرنسية في ليون ،النادي الثقافي للشبيبة الفرنسية اللبنانية في
باريس ،الجامعيّين اللبنانيين في فرنسا ،جمعيّة الصداقة اللبنانية في مونبلييه ،جمعيّة أصدقاء لبنان في تولوز ،جمعيّة الطﻼب
اللبنانيّين في نيس ،جمعيّة أرز أورليان ،جمعيّة أناديل ،تج ّمع الطلبة اللبنانيين في ايطاليا ،جمعيّة أصدقاء لبنان في ايطاليا ،جمعيّة
الروسي العربي في سان بطرسبرغ ،جمعيّة خريجي اﻻتحاد السوفياتي و روسيا
البيت اللّبناني في موسكو ،المركز الثقافي ّ
اﻻتحادية في بيروت ،نادي خريجي جامعة الصداق في بيروت ،جمعيّة اللبنانيين في فورونيج ،مجموعة اللبنانيين في كندا،
مجموعة اللبنانيين في أوتاوا ،مجموعة الطﻼب اللبنانيين في ألمانيا ،جمعيّة الثقافة والصداقة اللبنانية توليب -تركيا  ،مجموعة
اللبنانيين في اوكرانيا ،الجامعة اللبنانيّة القبرصيّة الثّقافيّة في العالم مجموعة اللبنانيين في الصين ،مجموعة اللبنانيين في بيﻼروسيا،
 ،تكتّل الطﻼب اللبنانيّين المغتربين ،الجمعيّة اللبنانية ﻷولياء الطﻼب في الجامعات اﻷجنبيّة.
إلى سعادة النائب.

الموضوع :وضع الطﻼب اللبنانيين في اﻻغتراب في ظل المحنة اﻻقتصادية الراهنة
تحية طيبة وبعد،
مر بأزمات سياسيّة ووجوديّة ﻻ تع ّد وﻻ تحصى ،خﻼل
التنويه والت ّذكير بما تعرفونه جيدًا سعادة النّائب  ،لبنان ّ
بداية وجب علينا ّ
هذه المصاعب لم يفقد المواطن اللّبناني اﻷمل أبدًا .اليوم وكما جرت العادة في الفترة اﻷخيرة ،يلجأ ال ّ
شباب اللّبناني إلى بﻼد
أصر
اﻻغتراب هربًا من دولة لم تكن أهﻼ لتحافظ على أمنه واستقراره أو أن تؤمن طموحه العلمي والعملي .ورغم ك ّل ذلك،
ّ
سكا ً بوطنه وحالما ً بالعودة إليه في أقرب فرصة.
المغترب اللبناني على دعم لبنان لسنوات طويلة دون أي مقابل متم ّ
نحن ّ
طﻼب لبنان المغترب الذين لجأوا إلى بﻼد اﻹغتراب لطلب العلم مع ما في ذلك من معاناة وتضحية من قبلنا ومن قبل أهلنا
وك ّنا نتم ّنى لو كان باﻹمكان تحصيل أفضل العلوم وال ّدراسة في وطننا لبنان ،نخاطبكم مباشرة وبما تمثلون ،لن نقبل أن يت ّم
التّﻼعب بمصيرنا وتهميشنا واستغﻼلنا ورهن مستقبلنا بأيّة ح ّجة واهية أو أسباب ليس نحن أو أهلنا المسؤولين عنها ،فالمسؤولون
ي شكل من اﻷشكال تحميلنا
عن ما آلت إليه اﻷمور في لبنان معروفون ومن أوصلنا إلى ما نحن فيه معروفون ،وﻻ يمكن بأ ّ
تعرضنا ﻷي إجراء يؤ ّدي في نهاية
المسؤوليّة ،لذا علينا العمل سريعا ً للخروج من هذه اﻷزمة ﻹنقاذ العام الدراسي القادم وعدم ّ
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ي سبب ّإﻻ ّ
ﻷن القيّمين على إدارة شؤون بلدنا أرادوا تحميلنا المسؤولية بينما
المطاف إلى تدمير مستقبلنا أمام أعيننا دون أ ّ
المسؤولية تقع على عاتق من أداره خﻼل أكثر من أربعين عاما ً عبر سياسات رعناء أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه.
بناء عليه وبعد استطﻼع أوضاع ومطالب الشباب والشابات ،نرفع إليكم مطالبنا هذه:
سماح بتحويل المبالغ الماليّة الضروريّة لل ّ
طالب اللّبناني في بﻼد اﻹغتراب
● اقرار مشروع قانون الدوﻻر الطﻼبي ،وذلك عبر ال ّ
التي تغ ّ
ي ) ١٥١٥ل.ل (.وأن
طي حاجاته اﻷساسيّة والمعيشيّة والسكنيّة وأقساط ال ّدراسة وذلك حسب سعر ال ّ
صرف الرسم ّ
يكون المبلغ اقلّه عشرة آﻻف دوﻻر.
● فكّ المصارف لكافّة القيود المفروضة على حسابات الطﻼب.
● ان تس ّهل المصارف العمليّات المرتبطة بال ّ
طﻼب وتقوم بمعالجة الملفّات فوراً.
الصرافين منعًا لﻼستغﻼل وأن تكون التّحويﻼت من حساباتنا أو حسابات أهلنا في المصارف
● وقف عملية تعاطي اﻷهالي مع
ّ
اللبنانيّة أو من خﻼل مكاتب التحاويل النقديّة اﻻلكترونيّة )… (OMT, Western Unionلمن ليس لديه حسابات في
المصارف اللبنانيّة.
الطﻼب المعنيّين ّ
ّ
وأﻻ يقتصرعلى العام الدراسي -٢٠٢٠
● على القرار الصادر أن يؤ ّمن المسيرة الجامعيّة الكاملة لجميع
.٢٠٢١
● أن يشمل القرار جميع ال ّ
ي تمييز.
طﻼب المغتربين ّ
والراغبين بمتابعة تحصيلهم العلمي في اﻻغتراب ،دون أ ّ
ومكرسة في الدستور والقوانين
إن المطالب الواردة أعﻼه هي حقوق مكتسبة أساسيّة ﻻ يمكن التّنازل عنها بأي شكل وهي مصانة
ّ
سة في المواثيق الدوليّة ﻻ سيما اﻹعﻼن العالمي لحقوق اﻹنسان والعهود والمواثيق الدول ّية
اللبنانيّة المرعية اﻹجراء ،كما أنها مكر ّ
ّ
الحق في التعليم الذي يعتبر من الحقوق اﻷساسية اللّصيقة في اﻹنسان ،ولن نتوانى عن مراجعة جميع المراجع
صلة وﻻ سيّما
ذات ال ّ
الدولية ﻹسترداد حقوقنا.
أخيرا ،هذه حقوق لن نساوم عليها و لن نقبل إﻻّ بتحقيقها بأفضل صورة ممكنة وبأق ّل مهلة .نحن من شباب لبنان المتعل ّم والمجاهد
ً
في سبيل العلى ،نحن من يحمل وطنه على كتفه و يسير به الى اﻻمام ،و نحن من يرفع اسم لبنان عاليًا في كل المجاﻻت.
نكرر ليس بالتضحية بنا وبمستقبلنا تح ّل اﻷزمة اﻻقتصاديّة بل علينا يعتمد للنهوض
لن نستسلم ولن نقبل
بالتراجع عن طموحناّ .
ّ
مجدّدا .وبذلك نضع هذا الكتاب في يد حضرتكم ،كما نضعه في يد الشعب والرأي العام اللبناني .لتصل صرختنا إلى من يعنيه
مرة أخرى عبر التضحية بنا وبمستقبلنا.
أمرنا :ﻻ تسمحوا بتكرار جريمة بيروت ّ
اﻹمضاء
مسرة
الدكتور ليال
ّ

إيلويي مشاطي
دومنيك قرقش

ممثّلة جمعيّة أكيسيدر

ممثّلو جمعيّة اللبنانيين في مرسيليا
فيليب بو حنّا
ممثّل النادي الثقافي للشبيبة الفرنسية
اللبنانية في باريس

الدكتور آﻻن علي فوﻻدكار
ممثّل الجامعيّين اللبنانيين في فرنسا
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الدكتور مي طه
ممثّلة الجمعيّة اللبنانية الفرنسية في ليون

الدكتور محمود بكور
ممثّل جمعيّة الصداقة اللبنانية في مونبلييه

أنطوني خير

نادين ديراني

ممثّل جمعيّة أصدقاء لبنان في تولوز

ممثّلة جمعيّة الطﻼب اللبنانيّين في نيس

ممثّل جمعيّة أرز أورليان

بﻼل مصطفى

سان عاصي
ح ّ

ممثّل تج ّمع الطلبة اللبنانيين في ايطاليا

ممثّل جمعيّة أصدقاء لبنان في ايطاليا

مح ّمد رشيد
ممثّل جمعيّة أناديل
الدكتور فرحات الجمل
علي يزبك

الدكتور مسلّم شعيتو

ممثّلو جمعيّة البيت اللبناني في موسكو

علي عبد ّ

ممثّل نادي خريجي جامعة الصداق في بيروت

مح ّمد شجاع
ممثّل مجموعة الطﻼب اللبنانيين في ألمانيا

الدكتور وليد خضر

ممثل مجموعة اللبنانيين في بيﻼروسيا

ممثّل جمعيّة الثقافة والصداقة اللبنانية توليب -تركيا

ممثّل الجامعة اللبنانيّة القبرصيّة الثّقافيّة في العالم
حيان عبد ّ
ممثّل تكتل الطﻼب اللبنانيين المغتربين
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ممثّل مجموعة اللبنانيين في كندا

الدكتور وسيم بكراكي

منصور نمر

الدكتور بﻼل شقير

ممثّل جمعيّة خريجي اﻻتحاد السوفياتي
وروسيا اﻻتحادية في بيروت
مح ّمد معطي

ممثّل جمعيّة اللبنانيين في فورونيج

أحمد عراجي

ممثّل مجموعة اللبنانيين في اوكرانيا

زهير عاصي

ممثّل المركز الثقافي الروسي العربي
في سان بطرسبرغ

فواز
مح ّمد ّ

ممثّل مجموعة اللبنانيين في أوتاوا

سامي الفرخ

مروى صعب
ممثلة مجموعة اللبنانيين في الصين

الدكتور ربيع كنج
ممثّل الجمعيّة اللبنانية ﻷولياء الطﻼب
في الجامعات اﻷجنبية

