
  "قانون الدوالر الطالبي "مع وقف التنفیذ

 

، والعزل التدریجي للطالب اللبنانیین في الخارج،  "غیاب دعم فعّال لمواجھة موجة "حجز أموال المودعین 
موسى" المصارف، جملة أمور أحدثت تغییراً في طریقة صیاغة القوانین،  "ووضع "رقبة األھالي" تحت  

ممثلین عنھم من كل المحافظات برئاسة، سامي حمیة، وكتبوا بأنفسھم اقتراحاً  بحیث شكّل األھالي لجنة تضم  
ر بمادة وحیدة صیغت بلغة اإللزام، بھدف تیسیر أمور أبنائھم الطلبة الجامعیین في الخارج،  لقانون معجل مكر

 !عُدّلت وأقّرت وصدرت بمرسوم جمھوري لكن من دون نتیجة

 

 

 

 

 

اقیة الحتمال تعثرھم عن الدفع بسبب عدم توافر العملة الصعبة، وتوقف  إتخذ جمیع األھالي خطوات استب
وا مع إدارات الجامعات التي  مدّخراتھم إلى الخارج، وتواصلالمصارف عن تحویل أي مبلغ من ودائعھم و

تحملت ألشھر طویلة تمدید فترة الدفع. وانقسم األھل بین مجموعتین، مجموعة قررت اتخاذ المسلك القانوني  
للجوء إلى النواب وإقرار القانون برئاسة حمیّة تحت إسم "لجنة الطالب في الخارج"، ومجموعة أخرى  وا

یحركھا أمین سر "الجمعیة اللبنانیة ألولیاء الطالب في الجامعات األجنبیة" ربیع كنج، التي اختارت الضغط  
نسأل: لماذا لم یُدرج في القانون  في الشارع والقیام باإلعتصامات والتحركات لضمان تنفیذ القانون. وھنا  

 الصادر، بند جزائي یعاقب المصارف التي ال تتقیّد بھ؟

 



 

 من اإلعتصام األخیر ألولیاء األمور (رمزي الحاج)

 
 

 "خلص الوقت"
 

ستتم إزالة كل من نانسي عبداللطیف، قاسم یاسین، افرودیت حنا ومادلین حنا من منصات الدراسة أونالین  "
سوم الدراسیة"، أَرسلت جامعة روستوف الطبیة الحكومیة ھذه الرسالة إلى الطالب الجامعیین،  لعدم دفع الر

بعد تحذیرھم مراراً أنھ سیتم فصلھم من الجامعة بشكل نھائي، في ما لو تخلّفوا عن سداد أقساطھم في القریب  
وقت یداھمھم فیقول: "بعد  أن ال "العاجل. ویشرح رئیس لجنة الطالب في الخارج سامي حمیة لـ"نداء الوطن 
شھر، ال نرید ھذا المبلغ ألنھ لن یكون لھ أي داع وسیكون معظم أوالدنا قد ُطردوا من جامعاتھم، لیس ألنھم  
غیر كفوئین بل ألن مصرف لبنان قد أبى حتى الساعة إصدار تعمیم یلزم فیھ المصارف تنفیذ قانون الدوالر  

تنظیمیة مناسبة من قبل السلطات المعنیة"، وعلى أن "یسعى    ، بحجة "عدم صدور آلیة193الطالبي رقم  
مصرف لبنان مع وزیر المالیة إلجراء المقتضى بھذا الشأن"، في وقت "یتقاذفوننا كالكرة بین ھالك ومالك  

وقبّاض األرواح" ومن دون مراعاة وضع الطالب الذین ھم أھم ما یملك لبنان من أدمغة، غالبیتھم مھندسون  
لماء، مع العلم أن عضو لجنة التربیة النائب إیھاب حمادة قد أكد لنا عندما وقّع على مسودة القانون  وأطباء وع 

مع كل من النواب حسن فضل هللا وابراھیم الموسوي وعلي فیاض، أن القانون ال یحتاج إلى مراسیم تطبیقیة 
 .لوجود آلیة تنفیذیة

 
الذین یفترشون الطرقات بعدما طردوا من مساكنھم  ویتابع حمیة: "وصلتنا صور مؤسفة عن بعض الطالب  



صباحاً أمام مصرف    11لعدم قدرتھم على دفع المستحقات! لذا قررنا اإلعتصام الیوم الخمیس عند الساعة  
د كبیر لبنان، مع استعدادنا التام لیكون اعتصامنا مفتوحاً حتى تطبیق القانون الطالبي، بخاصة بعدما فصل عد

تلقوا إنذارات متكررة لدفع ما یتوجب علیھم من دون جدوى. كما ندعو إخوتنا وأصدقاءنا في    من أبنائنا كونھم
العمل النقابي لإللتفاف حول قضیتنا المحقة، وأخص بالذكر اإلتحاد العمالي العام الذي یشكل عصب التحرك  

سات المجتمع المدني وأھلنا  النقابي ونقابتي األطباء والمھندسین وروابط المعلمین واإلتحادات الطالبیة ومؤس
 ."في بیروت، مع اإللتزام التام بالتباعد اإلجتماعي وإرتداء الكمامات حرصاً على سالمة الجمیع

 



 



 طالب یفترشون الطرقات في روسیا

 
 

في مھب الالمباالة مصیر الجامعیین   
 

" إنھ قد تبلغ من جامعتھ  یقول الطالب محمد عبیدان، وھو طالب یدرس الصیدلة في أوكرانیا لـ"نداء الوطن 
قرار فصلھ نھار الجمعة وأنھ قد طلب من الجامعة أكثر من سبع مرات تأجیل الدفع، إلى أن وصلوا إلى حد ال  

الشھر بناء على "وعود النائبة بھیة الحریري رئیسة    20یمكنھم القبول بھكذا تأخیر وأنھ سیحاول التمدید حتى  
أنھا ستقابل ریاض سالمة لتحل الموضوع خالل أیام"، ویقول: "أنا إبن  لجنة التربیة، التي وعدت األھالي ب

عكار، الخزان اإلنتخابي الذي ال یعرفونھ إال في اإلنتخابات، عكار المنسیة تماماً من معادالت السیاسیین،  
دفعني الحرمان إلى الھجرة، ولكن ما أن أصل إلى بیروت، سأذھب إلى بلدیة بیروت وأطلب إذناً بنصب  

یمة إعتراضیة اجلس فیھا مع كتبي وبعض الماء، ولن آكل إلى حین إعطائي بدیالً عن مستقبلي الذي  خ
  ."أضاعوه

 
أما الطالبة ماري عون، فقالت لـ"نداء الوطن" أنھ لمن المؤسف أن "یتم إذاللنا بھذه الطریقة، علماً أنھ قد  

ریة وغیر فعالة، ال یُراقب تنفیذھا وال یخضع  جرت العادة التھلیل لقوانین یتضح بعد وقت للمواطن أنھا صو
ي حساب، ویبدو أنھ یمكن التنصل منھا بكل "أریحیةالمتلكّئ عن اإللتزام بھا أل ، وتُعامل معاملة الملف  "

المتروك في الجارور، كما لو أنھ ال ھیبة لتوقیع رئاسة الجمھوریة، السلطة العلیا في البالد. وھنا نسأل، ھل  
قرار القانون أن یكون إبرة مھدئ تمتص غضبنا؟ أم فرصة إلضاعة وقتنا؟... أخبرونا، إلى  كان القصد من إ

حقوق الشعب المشروعة في تحویل أموالھم لتعلیم أبنائھم؟متى ستمتد ھذه المماطلة والتحایل على   ". 
 

اف المتناكفة  كما بدا من حدیث األھالي لـ"نداء الوطن" أنھم یخشون أكثر ما یخشونھ استخدامھم من األطر
على تشكیل الحكومة حالیاً كورقة ضغط وابتزاز سیاسي على الفریق الذي قدم القانون، كما لو أن الطالب في  

الخارج ینتمون فقط إلى ھذه الجھة، كما أنھم أیضاً یُستخدمون كحجة لمھاجمة ریاض سالمة من الجھة  
ن والمصارف كانت مجحفة بحقھم ولم تتفھم  المعاكسة"، وھو ما ال یناسبھم على الرغم من أن مصرف لبنا

أوضاعھم وال تأبھ ألمور أبنائھم، إال أنھم ال یریدون أن یكونوا طرفاً في ھذه المعركة، بل جل ما یطلبونھ،  
وأنھم قد "جالوا على كافة   "ھو حق أبنائھم بالعلم. كما أكدوا جمیعاً أن "قضیتھم لیست سیاسیة بل انسانیة

تي ھم على مسافة واحدة منھا، والتقت مصلحة أبنائھم مع مصلحة كتلة الوفاء للمقاومة  الكتل النیابیة، ال
فتبنوھا، كما ساعدھم النائب سلیم عون، بل حضر المؤتمر الذي نظموه"، وال یفھمون "لماذا یتم تسییس  

 ."مطالبھم" وأن ال ذنب لھم في كل ھذا إال أنھم "لبنانیون 

 



 

طالبدعم صھریج مھّرب یساوي دعم   

 
 

 القانون والشوائب
 

ینص قانون الدوالر الطالبي المقدّم من قِبَل كتلة الوفاء للمقاومة أنھ "على المصارف العاملة في لبنان إجراء  
آالف دوالر أمیركي لمرة واحدة، لكل طالب من الطالب اللبنانیین الجامعیین    10تحویل مالي ال تتجاوز قیمتھ  

، من حساباتھم أو حسابات  2020/2021ھد التقنیة العلیا خارج لبنان قبل العام  المسجلین في الجامعات والمعا
،  لیرة  1515أولیاء أمورھم بالعملة األجنبیة أو العملة الوطنیة اللبنانیة وفق سعر الصرف الرسمي للدوالر  

إفادة  وذلك بعد إجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفید لجھة إفادة تسجیل جامعیة حالیة، و
، وعقد إیجار السكن الحالي أو إیصال عن آخر دفعة شھریة31/12/2020بالمدفوعات الجامعیة قبل تاریخ   ".  

 
وقد الحظ متخصصون أن القانون لم یغّطِ كل نفقات التعلیم، ولم یشمل مصاریف قسط الجامعة إّال أنّھ أفضل  

داء والرضوخ للصرافین... ولكنھ ركز  من تحویل جزء من النفقات واألقساط على سعر صرف السوق السو
 ...!على الحساب الموّطن لدى المصارف مما یطرح تساؤالً حول ما إذا كان التیسیر سیكون للموظفین فقط 

، أما  2019كما شمل فقط الطالب القدامى، أي الذین سبق لھم أن تسّجلوا في جامعات خارج لبنان في العام  
فماذا عنھم؟ ولماذا حل ھذه األزمة تم بشكل    2020ي الجامعات األجنبیة عام  الطّالب الجدد المسّجلون حدیثاً ف

موقت ولم یكتسب صفة االستمراریة؟ وھل یُتوقع من األھالي العودة إلى نقطة الصفر عند مطلع كل عام  
 دراسي، فیصبح األمر "فولكلوراً"؟



 

 

 

 ال سالمة في وطن یجّوع فیھ طالب لبنان 

 
 

"نداء الوطن" أسف رئیس منظمة جوستیسیا الحقوقیة المحامي الدكتور بول مرقص أن  وفي حدیث ھاتفي مع  
قیة القضیة والخلفیة الحمیدة للقانون  وأنھ بالرغم من أح  یتم إقرار ھذا القانون بكل العلل القانونیة التي لم تُلحظ،

م أن یلحظ أنھ "لم یدرس أو  ولمن صاغھ بسطوره القلیلة والبسیطة، إال أنھ فعلیاً یمكن ألي مشترع، أو محا
یناقش من قِبل اختصاصیین بدلیل صدوره من دون مراعاة أصول الصیاغة التشریعیة ومن دون معاییر  

ناظمة واضحة، فأھم شائبة فیھ ھو أنھ لم یحدد أین تحول األموال، فذكر أن ھذه األموال ھي لتسدید أقساط  
فسح في المجال إلمكان التالعب أو ربما التجاوز في  لكن لم یحصر المستفید من التحویل، األمر الذي ی

استعمال الحق أي على سبیل المثال یمكن ألي عمیل، حتى ولو كان أباً لتلمیذ في الخارج، التوّجھ إلى أكثر  
من مصرف، طالباً التحویل أكثر من مرة في ظّل غیاب مركزیة استعالمات بین المصارف لضبط التحاویل  

 ."المكّررة
 

مرقص: "كما أنھ في المضمون لم یأخذ في اإلعتبار سیولة المصارف في الخارج، ھل تحتمل كل ھذه  ویتابع
آالف دوالر    10التحاویل، فعدد المستفیدین كبیر ویناھز العشرین ألف طالب، وعلیھ إذا أخذنا في الحسبان  



عبئاً، كما أن القانون لم یتطرق أمیركي للطالب الواحد سیكون المبلغ المطلوب كبیراً وال نعلم ما إذا سیكون  
إلى تحریر أي مؤونة للمصارف مجمدة في حساباتھا الجاریة الدائنة لدى مصرف لبنان، الذي أعلن منذ فترة  

 ."بسیطة أنھ یعاني من نقص في االحتیاط 

 

https://www.nidaalwatan.com/article/33661-
%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-

%D9%8A%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-
%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-

%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86%

D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9-

%D9%88%D9%82%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0 

 

https://www.nidaalwatan.com/article/33661-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
https://www.nidaalwatan.com/article/33661-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
https://www.nidaalwatan.com/article/33661-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
https://www.nidaalwatan.com/article/33661-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
https://www.nidaalwatan.com/article/33661-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
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