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  ٢٠٢٠ أيلول ٢٢ ثالثاءال            

  
  :ه منموجّ كتاب   

في  اللبنانية فرنسيةلالنادي الثقافي للشبيبة ا ،اللبنانية الفرنسية في ليون جمعيّةال ،دركيسيأ جمعيّة ،ين في مرسيليااللبنانيّ  جمعيّة
جمعيّة الطالب  ،أصدقاء لبنان في تولوز جمعيّة ،مونبلييهفي  اللبنانيةالصداقة  جمعيّة ،فرنسا اللبنانيين فيالجامعيّين  ،باريس

 جمعيّة ،جمعيّة أصدقاء لبنان في ايطاليا ،في ايطاليا لبنانيينال ع الطلبةتجمّ  ،جمعيّة أناديل ،جمعيّة أرز أورليان ،اللبنانيّين في نيس
سيا خريجي االتحاد السوفياتي و رو جمعيّة ،بطرسبرغ وسي العربي في سانالرّ  الثقافيالمركز  ،بناني في موسكوالبيت اللّ 

 ،كندا لبنانيين فيال مجموعة ،فورونيج اللبنانيين فيجمعيّة  ،ادي خريجي جامعة الصداق في بيروتن ،االتحادية في بيروت
مجموعة  ، ركيات -ة الثقافة والصداقة اللبنانية توليبجمعيّ  ،ألمانيالبنانيين في ال الطالب مجموعة ،أوتاوا لبنانيين فيالمجموعة 

 يين في بيالروسيا،اللبنانيين في الصين، مجموعة اللبنانمجموعة  ة القبرصيّة الثّقافيّة في العالملبنانيّ الالجامعة  ،اوكرانيا لبنانيين فيال
  .ةألولياء الطالب في الجامعات األجنبيّ  الجمعيّة اللبنانية ،المغتربين يناللبنانيّ ل الطالب تكتّ  ،

  
  .إلى سعادة النائب  
 

    ةاالقتصادية الراهن حنةفي ظل الموضع الطالب اللبنانيين في االغتراب الموضوع: 

   

  ،طيبة وبعدتحية 

   

 حصى، خاللوال ت اسيّة ووجوديّة ال تعدّ ي، لبنان مّر بأزمات س ائبسعادة النّ جيًدا  نهوتعرفبما بداية وجب علينا التنّويه والتّذكير 

لى بالد بناني إاللّ باب الشّ لجأ يفي الفترة األخيرة،  وكما جرت العادة اليوم .بناني األمل أبًداواطن اللّ هذه المصاعب لم يفقد الم

أصّر  ،ورغم كّل ذلك. منه واستقراره أو أن تؤمن طموحه العلمي والعمليألتحافظ على هال أدولة لم تكن االغتراب هربًا من 

  كاً بوطنه وحالماً بالعودة إليه في أقرب فرصة.متمسّ  دون أي مقابل لبنان لسنوات طويلة دعمعلى  اللبناني المغترب

    

ا إلى بالد اإلغتراب لطلب العلم مع ما في ذلك من معاناة وتضحية من قبلنا ومن قبل أهلنا أوالمغترب الذين لجب لبنان حن طّال ن

 أن يتمّ بل لن نق ،تمثلونمباشرة وبما  منخاطبكراسة في وطننا لبنان، ى لو كان باإلمكان تحصيل أفضل العلوم والدّ ا نتمنّ وكنّ 

ة حّجة واهية أو أسباب ليس نحن أو أهلنا المسؤولين عنها، فالمسؤولون ورهن مستقبلنا بأيّ تهميشنا واستغاللنا العب بمصيرنا والتّ 

شكل من األشكال تحميلنا  عن ما آلت إليه األمور في لبنان معروفون ومن أوصلنا إلى ما نحن فيه معروفون، وال يمكن بأيّ 

اية ي في نهضنا ألي إجراء يؤدّ نقاذ العام الدراسي القادم وعدم تعرّ إلهذه األزمة  للخروج منسريعاً العمل  علينالذا  ة،المسؤوليّ 
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مين على إدارة شؤون بلدنا أرادوا تحميلنا المسؤولية بينما القيّ   ألنّ سبب إالّ  المطاف إلى تدمير مستقبلنا أمام أعيننا دون أيّ 

     .عناء أوصلتنا إلى ما وصلنا إليهن عاماً عبر سياسات ريالمسؤولية تقع على عاتق من أداره خالل أكثر من أربع

   مطالبنا هذه: ميكوالشابات، نرفع إلبناء عليه وبعد استطالع أوضاع ومطالب الشباب 

د اإلغتراب بناني في بالالب اللّ ة للطّ ة الضروريّ بتحويل المبالغ الماليّ  ماحوذلك عبر السّ اقرار مشروع قانون الدوالر الطالبي،  ●

ن أول.ل.)  ١٥١٥( يّ سعر الّصرف الرسم ذلك حسبوراسة الدّ ة وأقساط ة والسكنيّ ة والمعيشيّ األساسيّ ي حاجاته التي تغطّ 

  ه عشرة آالف دوالر. يكون المبلغ اقلّ 

  الطالب.  ة القيود المفروضة على حساباتالمصارف لكافّ  فكّ  ●

 فوراً. اتمعالجة الملفّ ب قومالب وترتبطة بالطّ ات المان تسّهل المصارف العمليّ  ●

حويالت من حساباتنا أو حسابات أهلنا في المصارف وأن تكون التّ  لي مع الصّرافين منعًا لالستغاللوقف عملية تعاطي األها ●
لمن ليس لديه حسابات في  )…OMT, Western Union(أو من خالل مكاتب التحاويل النقديّة االلكترونيّة  ةاللبنانيّ 

 .المصارف اللبنانيّة

 -٢٠٢٠العام الدراسي  الصادر أن يؤّمن المسيرة الجامعيّة الكاملة لجميع الطّالب المعنيّين وأّال يقتصرعلىقرار على ال ●
٢٠٢١. 

 تمييز. يّ ألهم العلمي في االغتراب، دون اغبين بمتابعة تحصيالب المغتربين والرّ ن يشمل القرار جميع الطّ أ ●

 

انين والقوسة في الدستور نازل عنها بأي شكل وهي مصانة ومكرّ ال يمكن التّ ة إن المطالب الواردة أعاله هي حقوق مكتسبة أساسيّ 

 ةة ال سيما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهود والمواثيق الدوليّ ة في المواثيق الدوليّ ، كما أنها مكرسّ ة المرعية اإلجراءاللبنانيّ 

ميع المراجع ن مراجعة جعوانى نتولن  صيقة في اإلنسان،في التعليم الذي يعتبر من الحقوق األساسية اللّ  ما الحقّ لة وال سيّ ذات الصّ 

  الدولية إلسترداد حقوقنا.
  

هد . نحن من شباب لبنان المتعلّم والمجاوبأقّل مهلة أخيًرا، هذه حقوق لن نساوم عليها و لن نقبل إالّ بتحقيقها بأفضل صورة ممكنة

 .كل المجاالت عاليًا في الى االمام، و نحن من يرفع اسم لبنان به ، نحن من يحمل وطنه على كتفه و يسيرىلسبيل الع في

نا يعتمد للنهوض ة بل عليبالتضحية بنا وبمستقبلنا تحّل األزمة االقتصاديّ نكّرر ليس  لن نقبل بالتّراجع عن طموحنا.و لن نستسلم

نيه لتصل صرختنا إلى من يع .اللبنانيوالرأي العام ، كما نضعه في يد الشعب مرتكحضفي يد  هذا الكتابمجّددا. وبذلك نضع 

   .وبمستقبلنا ة أخرى عبر التضحية بنا تسمحوا بتكرار جريمة بيروت مرّ الأمرنا :

  
  اإلمضاء

     
  مي طه الدكتور                                   الدكتور ليال مسّرة                                       لويي مشاطييإ         

    دومنيك قرقش          
  

  ونالجمعيّة اللبنانية الفرنسية في لية لممثّ                      جمعيّة أكيسيدرة لممثّ                             جمعيّة اللبنانيين في مرسيليا ولممثّ 
  
  
  محمود بكور الدكتور                    الن علي فوالدكار          آ الدكتور                                    فيليب بو حنّا           

                      
  مونبلييهية في نجمعّية الصداقة اللبنا لممثّ             الجامعيّين اللبنانيين في فرنسا لممثّ             النادي الثقافي للشبيبة الفرنسية ل ممثّ 

  اللبنانية في باريس           
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  يراني                                        سامي الفرخدنادين                                              أنطوني خير            
  

  جمعيّة أرز أورليان لممثّ                      جمعيّة الطالب اللبنانيّين في نيس ةلممثّ              ل جمعيّة أصدقاء لبنان في تولوزممثّ 
  

                                                                                                                        
 عاصي حّسان                                     بالل مصطفى                                                  محّمد رشيد         
  

              جمعيّة أصدقاء لبنان في ايطاليا لممثّ                لبنانيين في ايطالياع الطلبة التجمّ  لممثّ     أناديل                          ل جمعّيةممثّ     
                                  

  الدكتور فرحات الجمل      
                                         زهير عاصي                                         الدكتور مسلّم  شعيتو                                        علي يزبك          

         
        وفياتيالسخريجي االتحاد ل جمعيّة ممثّ              المركز الثقافي الروسي العربي ل ممثّ             للبناني في موسكو  ممثّلو جمعيّة البيت ا

  بيروتاالتحادية في  روسياو                                بطرسبرغ  في سان                                                                
  

ّ                                                           محّمد فّواز                                                      محّمد معطي                              علي عبد
  

                         لبنانيين في كنداالمجموعة  لممثّ                  فورونيجل جمعيّة اللبنانيين في ممثّ         ادي خريجي جامعة الصداق في بيروتممثّل ن
  
  

                                       بكراكيوسيم الدكتور                                      محّمد شجاع                                          أحمد عراجي           
  

  تركيا -بالثقافة والصداقة اللبنانية تولية جمعيّ ل ممثّ      لبنانيين في ألمانياالمجموعة الطالب  لممثّ        لبنانيين في أوتاواالمجموعة  ممثّل
   

  مروى صعب                                            منصور نمر                                         الدكتور وليد خضر       
  

               ي الصينممثلة مجموعة اللبنانيين ف        ة القبرصيّة الثّقافيّة في العالملبنانيّ الالجامعة  لممثّ         اوكرانيالبنانيين في المجموعة  ممثّل
  
  

ّ الدكتور بالل شقير                                      ح                                                  الدكتور ربيع كنج                                          يان عبد
  

                ولياء الطالب ألممثّل الجمعيّة اللبنانية                لمغتربينا اللبنانيينتكتل الطالب  لممثّ               ممثل مجموعة اللبنانيين في بيالروسيا
  الجامعات األجنبية في                                                                                                                          

  
  
  

                                                           
              

  
  

                                                                      
  

                                              


