
 

 

 رسالة مفتوحة إىل أهل القرار يف لبنان
 2020أيّار  27بتاريخ: 

 
تها يف يطلق "تكتّل الطّّّلب اللّبنانينّي املغرتبني" رصخة إنسانيّة وحقوقيّة بوجه الظّلم والتّلّكؤ والتّسويف الذي متارسه املصارف وجمعيّ 

  .االستمرار برفضهام لرفع القيود عن التّحويّلت املرصفيّة الّشهريّة من أهلنا
 

دّخل بقّوة لذا، نتوّجه بدايًة يف كلمتنا إىل أهل القرار يف لبنان املؤمتنني عىل احرتام الّدستور والّسهر عىل تطبيق القوانني، آملني منهم التّ 
  .وحزم لحّل أزمة التّحويّلت التي يعاين منها الطّّّلب يف االنتشار

 
أن يكون خرقًا للنّظام االقتصادّي اللّبنايّن الحّر الذي كرّس مبدأ حّريّة استعامل إّن استمرار هذه األزمة هو جرمية إنسانيّة ووطنيّة قبل 

من األموال وتحويلها إىل خارج لبنان. إّن حّقنا بتلّقي التّحويّلت املالية هو واجب وطنّي وحاجة حياتيّة ملّحة. ففي حني فقد عدد كبري 
املرتاكمة عليهم، مل ترق تحرّكات الحكومة اللّبنانيّة حتّى اليوم إىل املستوى املطلوب الطّّّلب سكنهم لعدم قدرتهم عىل تسديد املستحّقات 

  .من املسؤوليّة
 

! نتساءل اليوم كيف للمسؤولني وأصحاب القرار أن ينسوا أّن ثروة لبنان االسرتاتيجيّة تكمن بخرية طّّلبه املنترشين يف أصقاع العامل؟!!
  ة؟!!!ن أبنائهم يف الغربوماذا ينتظرون لرفع املعاناة ع

 
إّن سخرية القدر هي أّن معاناتنا اليوم ناتجة عن تحّكم فئة صغرية من سلطة املال بقرار التّحويّلت للخارج وليست بسبب الظّروف 

الجامعات الخاّصة يف  االستثنائيّة الّتي متر بها البّلد. فحاجاتنا اليوم من سكن وأقساط وغريها من األمور الحياتية، هي كحاجة زمّلئنا يف
ليوم لبنان وال ميكن أن تشّكل، بأّي شكل من األشكال، عبئًا عىل االقتصاد أو حتّى عىل أسواق املال يف لبنان. فّل ميكننا أن نتغاىض بعد ا

  .عن كّل يوم تأخري يف اإلفراج عن حقوقنا
 

دار تعميم خاّص يسمح وينظّم التّحويّلت املرصفيّة للطّّّلب والعمل نتوّجه أيًضا إىل وزير املال وحاكم مرصف لبنان للعمل رسيًعا عىل إص
ل. ل.(، ملن ليس لهم  1515رسيًعا عىل استحداث مكتب خاّص لتحويل حاجة الطّّّلب من املبالغ املاليّة بحسب سعر الرّصف الرّسمّي )

 .حساب مرصيفّ يف الخارج كام متّت اإلشارة إليه سابًقا من قبل زمّلئنا
 

عة لتنا هذه ليست بتمن وإّّنا هي تحذيٌر للقيّمني عىل القرار بأنّنا سنضطّر غري راغبني اىل التّصعيد والّضغط بالوسائل والطّرق املرشو رسا
  .كافًة إلعّلء صوتنا يف حال مل يتّم التّوّصل إىل حلول جّديّة، خّلل عرشة أيّام من تاريخ نرش هذه الرّسالة

 
بأّن خّلص لبنان قريب، وأنّنا عىل ثقة بأّن أهلنا وأحبّاءنا يف لبنان لن يخذلونا وسيكونوا إىل جانبنا، إىل جانب  مبحبٍّة وأمل نختم لنقول

 .الحّق 
 

 اإلمضاء                                                                                                                                                        
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