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 كلمة الدكتور أسعد فرنجية 

 في المؤتمر العالمي التاسع عشر

 للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم 

 10/11/2022المنعقد في بيروت بتاريخ 

 

 

 حضرة الرئيس العالمي األستاذ عبّاس فواز المحترم.

 السادة أعضاء الهيئة اإلدارية المحترمين.

 .المحترمين السادة أعضاء هيئة المجلس العالمي

 .أيّها الحضور الكريم

 

قّدم ربوات من الشكر إلى هللا عّز جالله، الذي أهّـلـني إلى هذا اليوم السعيد الذي أعطيت أ أوالً،

فيه شرف التكلم في هذا المناسبة الوطنية، وهذا بحد ذاته فخر عظيم لي، واسمحوا لي أن أفصح 

ألن ولـّـد في قلبي عوامل الفرح والسرور، وفواعل البهجة والحبور، لكم بأن وجودي بينكم، 

 وذكرى الغد. ،لقاء األحبة نشوة األمس المعتّق، وفرحة اليوم

المؤتمر الراقي، وعلى أرى لزاماً علّي أن أنّوه بالجهود التي بذلت من قبل منظمي هذا  ثانياً،

من أركان الوحدة  ركن أساسي أنه عنهالمعروف األستاذ عباس فّواز،  رأسهم حضرة الرئيس

، ومحّدثاً لبقاً، خطيباً مفّوهاً الوطنية في بلدنا الحبيب لبنان وفي بالد اإلنتشار واإلغتراب، و

 وهو الذي تميّزخاء والسالم، ورسوالً أميناً يستأصل بذور الشقاق، ويزرع بدالً منها بذور اإل

كأسالفه، بروح رئاسية جامعية عالية، وانكباب متواصل على العمل الرصين، ممتشقاً سالحين، 

سالح حب الوطن، وسالح عشقه للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، يرفدهما إخالص وتضحية 

 بكافة الرئيس، واألمانة العامة نّواب لواجب أن أثّمن أيضاً دورومكارم أخالق، كما أرى من ا

باإلنسجام التام والتعاون مع اللجان المساندة، والتي يشهد التي تمت م على جهودهأركانها، 

  .لى مدى إخالصهم وجديتهم في العملجدول أعمال هذا المؤتمر ع
 

 أّما بعد،
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، على تدبير أمورنا، واإلهتمام بشؤوننا، قد سمحت ة، الساهرة في كل وقتإن عناية هللا الساميف

وإياكم في هذه الظروف الراهنة، إنه لقاء مبارك، يجمع عائلة الجامعة لتلتقي  لنا أن نلتقي

، ويتبادلوا الهموم والهواجس، ويبوحوا بأسمائهم، ويتعارف أعضاؤها عضها البعضالوجوه بب

لبعضهم بما يفرحهم وبما يزعجهم، وبالذي يأملون تحقيقه لتتألأل الجامعة، وتلعب دورها كخميٍر 

مسها بقدر قها ونتلّ كلّه، واجتماعنا اليوم نريده تعبيراً  عن وحدة الجامعة، التي نتذوّ يخّمر العجين 

ارتباطنا وإيماننا بجوهر ميثاق الجامعة وأنظمتها، إنطالقاً من ذلك، فإن الجامعة اللبنانية الثقافية 

طن والمهجر، أسبغ جيالً من اللبنانيين في الوفي العالم تعتبر حدثا ً هاما ً في حياتنا، ألنها تضم 

هللا عليهم نعمة حب الوطن والمواطن، وأنعم عليهم أيضاً بسيرة عطرة وذائع صيت، وبأعمال 

، يؤمنون بوطن صالح لهم ية بفائدةوأفعال عظيمة تعود على الوطن بعائدة، وتدلف على اإلنسان

يتهم من بعدهم، من هنا، فإن جوهر هذا المؤتمر هو المحبة والمشاركة فيما بين أعضائه، ولذرّ 

 " قلباً واحداً ونفساً واحدة".ليكونوا بالفعل 

 أيّها الحضور الكريم.
 

بالتعاون مع  للعمل على تأسيس فرع للجامعة في البرازيل، قد انتدبنيالرئاسة مقام ولئن كان 

 تهمإليكم عبر األثير، تحي اعتزازي أن أنقل، فإنه لمن دواعي فيها المقيمين ةأبناء الجالية اللبناني

المشتاقين إلى ربوع بلدهم قالئد تزيّن جيد المكان، ورايات تخفق عبر الزمان، هم و، ومحبتهم

الحبيب لبنان، الشغوفين بحبهم له، والتّواقين إلى أن يعود كسابق عهده، دولة راقية، متقدمة، 

، ألن مبّرر وجود الدولة، في سبيل رفعة شأن مواطنيها في كافة المجاالت وتجتهد وتبذلتعمل 

هو اإلهتمام بمواطنيها، إهتمام األب الصالح بأبنائه، الذي يسعى باستمرار، ودون كلل أو ملل، 

  بعد يوم. إلى تحسين وضع أبنائه يوما ً

المؤتمر نخاطبكم في كّل  جئنا إلى هذاوألنه ليس بيننا وبينكم حجاب، بل األمر بيننا شورى، 

نا المقيمين والمغتربين، وعلمهم، ومعرفتهم، أبناء مكم في كل أمر، لنخبركم بأن طاقاتلّ شأن، نك

خميرية المفعول، إنطالقاً من ذلك، إسمحوا لي أن أضع  ألفكار، وأعمالٍ  وثقافتهم، نريدها مناهل  

 والتي تمت مناقشتها بشكل جلّي وواضح مع  بين أيديكم رؤيتنا لمواكبة العمل اإلغترابي،

فواز، وحضرة النائب األول األستاذ جهاد الهاشم، وتمت عباس حضرة رئيس الجامعة األستاذ 

تحقيق الحاجات اإلغترابية األساسية من يلة إلى اآلتلك الرؤية الموافقة على كافة تفاصيلها، 

النشاطات الثقافية والتربوية المشاريع اإلقتصادية وخالل مجموعة من اإلجراءات القانونية و

واإلجتماعية واإلعالمية والسياحية، ووضعها موضوع التنفيذ بالتنسيق والتعاون الكامل مع 

 الجامعة وفقاً لما يلي: المجالس والمؤسسات والهيئات المنضوية في أطر
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إن الجامعة في البرازيل، تؤكد بشكل قاطع ال يشوبه  لبس، وال يكتنفه غموض، بأن   أوالً:

المرتبطة مباشرة نية الثقافية في العالم، اللبنالجامعة فقط من أنها فرع لشرعية وجودها، تنبثق 

وتمارس بوزارة الخارجية اللبنانية التي نحترمها كونها تمثل الموقف السياسي للدولة اللبنانية، 

بما يخدم العمل اإلغترابي ويحقق األهداف الواردة في مهامها ضمن هذا اإلطار القانوني، 

 النظام األساسي للجامعة.

عالم، حسب ميثاق ونظام تأسيسها، هي مؤسسة مدنية، الجامعة اللبنانية الثقافية في الإن   ثانياً:

شعار إن معترف بها كممثل لالنتشار اللبناني في العالم، وبالتالي ف ،وغير دينية ،غير سياسية

سيكون وسيبقى وحدة الجامعة، ووحدة كما شعار الجامعة األم،  الجامعة في البرازيل،

التفرقة، وتجنّب بل ومنع الدخول في بازار  ونبذل بهدف لم الشماالغتراب، والحوار مع الجميع 

المتمثّل بتنقية الذاكرة من أدران السياسة  ، وبالتالي وتجسيداّ لهذا الهدفالتشرذم والتسييس

 الجامعة المنضوين تحت عباءة في قاموس لن يوجدبأنه  ، وتحقيقاً له، نعلن ونؤكد لكم،اللبنانية

ألي فريق أو حزب  ،أو حزبي أو طائفي أو مناطقي سياسيأو اصطفاف أي تحيّز ، في البرازيل

لكل شخص الحق بأن مع تأكيدنا على أنه ، واللذين نحترمهم ونقّدرهم في لبنانأو طائفة  أو تيّار

يكون له إنتماء سياسي، ولكن ال يحق ألحد أن يقسم االغتراب اللبناني بسبب انتمائه السياسي، 

 .بالنسبة إلينا هالة كبيرة من كافة النواحي الغتراب يشكلألن ا، وبسبب الخالفات السياسية

من األهمية االقتصادية لالغتراب، ومن أجل السعي إلى استقطاب أموال إنطالقاً  ثالثاً:

ستثمار في البرازيل من جهة، وفي لبنان من جهة أخرى، فإننا من كافة البلدان، لإلالمغتربين 

 :نرى وجوب تحقيق ما يلي

 

 مسألة تأمين تسهيالت لإلستثمار في البرازيل والحصول على وثائق اإلقامة الرسمية:في  ـ 1

ستعمل الجامعة في البرازيل على إنشاء واجهة مع الرائدين من رجال األعمال اللبنانيين الذين 

، ومساعدتهم وتقديم أو في األسواق الماليةيرغبون في اإلستثمار في الشركات المنتجة، 

كما ستكون تلك إدارة األعمال، القانونية والمحاسبية لهم وتلك أيضاً المتعلّقة باإلستشارات 

الواجهة ألصحاب المشاريع الموجودين في بلدان أخرى من أقطار الجامعة اللبنانية الثقافية في 

العالم، والذين يرغبون في اإلستثمار في السوق البرازيلية، وتأسيس وإنشاء المؤسسات 

  والشركات فيها.
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 ـ  في مسألة تنظيم اإلرث العائلي والبحث عن الممتلكات في كل من لبنان والبرازيل:2

إنها من األمور المعقّدة التي تؤثر على جميع المهاجرين، وخاصة األقارب الذين مكثوا في 

يبيّن للمهاجر  تبدأ بالحصول على مستند خطي رسميلبنان، وتحقيقها يتطلب إجراءات خاصة، 

سواء في البرازيل أو في لبنان، ودور الجامعة في البرازيل، سيكون بالعمل على ك ماذا يمل

بكافة ، ليعملوا وفي لبنان من اإلختصاصيين في هذا المضمارإنشاء فريق عمل في البرازيل 

 على إتاحة حصول أو استعادة كل لبناني لما يملكه في البرازيل وفي لبنان.الوسائل القانونية 

المتحّدرين من أصول بمن فيهم ـ في مسألة وجوب تأمين الحماية القانونية للبرازيليين 3

لبنانية، وممن يحملون الجنسية البرازيلية فقط أو ممن يحملون الجنسيتين اللبنانية 

 والبرازيلية، وذلك فيما يتعلق بودائعهم الموجودة في المصارف اللبنانية:

مسألة، تقض مضاجع المودعين، وتنّغص نعيم وهناء ال هذه إن القاصي والداني، يدرك بأن

حياتهم، وتؤرق نومهم وهم يبيتون كل ليلة وقد جفاهم الكرى، يتساءلون عن مصير جنى 

إن هذا األمر يولّد لنا القلق الدائم، أعمارهم الذي تالشى وتبّخر واضمحل في ليلة وضحاها، 

بشكل ال ، إجبارية للودائع في المصارف اللبنانيةمصادرة  ألننا، كجامعة، نعتبر أنه قد حصلت

ال تجيزه، بل تمنعه القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء، وبطريقة لم يألفها أي عقل بشري مهما 

سحب، أو تحويل على المودع إجراء عمليات  بحيث بات من المستحيلكان وسيعاً، ووقّاداً، 

خرى، وقد يحتاجها حتماً خارج لبنان، لغايات حسابات عائدة له في دول ألتأمين المؤونة ل

أو بدل إيجار سكنهم، والمتتبع لما تفّكر به تجارته أو طبابته أو لدفع أقساط جامعات أوالده 

الدولة اللبنانية، وما تنوي اتخاذه من إجراءات، أو إقرار قوانين في هذا الشأن، يجعلنا نتلّمس 

 مودعين على سحب ودائعهم التي هي بالدوالر األميركيستجبر الونتأكد من ان القواعد الجديدة 

مقارنة مع سعر صرفه  بالعملة الوطنية، وعلى أساس سعر صرف متدني جداً للدوالر األميركي

يمكن أن رفة أو سعر السوق الموازية، وفي حال حدوث هذا األمر، سعر منصة صي حسب

 .تسعين في المئة مة الحقيقية للوديعة المصرفية إلىتصل خسائر القي

إن توجه الجامعة في البرازيل في هذا الخصوص، سيكون منسجماً مع ما قّررته واتخذته نقابات 

المهن الحّرة في لبنان، والعديد من المودعين من إجراءات قانونية وقضائية بحق المصارف، 

ان، على اتخاذ وسوف نشجع أبناءنا المغتربين في البرازيل الذين لديهم ودائع مصرفية في لبن

 مثل هذه اإلجراءات، وذلك بالتنسيق والتشاور مع فريق من المحامين.   
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 :المجال الثقافيفي ـ  4

لذلك فإن الجامعة سوف تعمل إن لبنان منبت الثقافة، وشاّلل الموسيقى والفن، وبوابة اإلبداع، 

اللقاءات والفعاليات الثقافية من خالل تنظيم وترويج  ،تشجيع وتنسيق التبادل الثقافي والفنيعلى 

 والموسيقية واألدبية ومعارض الكتب وغيرها.

 ـ في المجال السياحي: 5

ة للبنانيين المنتشرين يستولي الجامعة هذا المجال اإلهتمام الالزم، عبر تنظيم الرحالت السياح

 لزيارة  حضارته وثقافته ومعالمه، وأيضاً  ، والتعّرف إلىحول العالم للمجيء إلى البرازيل

إلستجمام في ربوعه الجميلة بحراً ل، الجذور، الى مسقط رأس األجداد واآلباءللعودة الى  ،لبنان

، مع التأكيد على وجوب الطبية والدينيةو الطبيعية مشاهدة معالمه السياحيةوساحالً وجبالً، و

 توفير كافة الخدمات السياحية لهم وأعمال الضيافة. 

 :التبادل الجامعي والدراسات العليا بين كل من لبنان والبرازيلتشجيع في مجال  ـ  6

ومعمالً  ،تشكل منارة عقلية وثقافيةتشتهر الجامعات في كل من لبنان والبرازيل، من أنها 

، لوطنلصناعة األفكار الوطنية الجامعة، باإلضافة إلى الخطط العلمية القادرة على النهوض با

والثقافية والطبّية المنتج األول للنخب السياسية  ، لتصبحالتعليمي إطارهاووظيفة الجامعة تتجاوز

 وغيرها . واالجتماعية واالقتصاديةوالحقوقية 

وبما أنه يوجد في كل من البلدين العديد من الطاّلب، باإلضافة أيضاً إلى العديد من أعضاء هيئة 

، البرازيل، يصبح حاجة ملّحةبين لبنان والتدريس من كل اإلختصاصات، فإن التبادل األكاديمي 

لتبادل الخبرات والمناهج في جميع المجاالت، والجامعة اللبنانية الثقافية في البرازيل بإمكانها 

  تقديم المساعدة في هذا المجال.

بين اللبنانيين المغتربين المقيمين في البرازيل وبين بلدهم  اإلقتصاديةوتمتين العالقة  تفعيل  ـ7

فيقومون  ن المنتشرين في سائر أصقاع األرض،لبنان من جهة، وبينهم وبين اللبنانيين المغتربي

وبذلك يشعر أي لبناني، وتحت أي سماء كان، أنه رسول باإلستثمارات اإلقتصادية المتبادلة، 

 حضارة للوطن والمواطن.
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 ها الحضور الكريم.أيّ 

أدعوكم أن تكتبوا مستقبل الوطن واإلغتراب بحروف الضوء الذي في قلوبكم وعيونكم، قدركم 

أن تكونوا الجسور المعلّقة بين أقطارنا المتباعدة، ألن األمانة في يدكم، وقد نذرتم أنفسكم لخدمة 

سلطان، رسل محبة  الوطن والجامعة، واضعين أنفسكم أمام شعبه لتكونوا رسل خدمة ال رسل

ال رسل تفرقة، فلنطلق سوية صوتاً  صارخا ً في البّرية، يعتمد جرأة الكالم، وصراحة اللسان، 

وفصاحة البيان، لنسترد حقوق المقيمين والمغتربين، ونعيدها إليهم أيقونات خلود، فنحن، كما 

نا ً ألصحاب الوزنات من أبناء وإياكم، قوم وإن كنا نساكا ً في القلوب واإليمان، إال ّ أننا نقيم وز

 إخوتنا وأبنائنا الذين لهم على مر التاريخ، في ضمير الوطن حرمة، وفي فؤادنا محبة.

ما فتئت بدورها تعطي بال ملل،  وهيبوركت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم مؤسسة معطاء، 

، ويجعل لكي يوفقكم القدير إلى العليّ  ضارعاً ، وتضحي بال كلل، وتسير قدماً متحاشية كل زلل

 أيامكم القادمة كاأليام الماضية سلسلة أوقات ذهبية من الخير.
 

 أيها الحضور الكريم.

ألن الكتابة فـي عذراً إن أطلت في الكالم، أو أسرفت في الكتابة أو أمعنت في تدقيق العبارات، 

، تميّزةالقوم ووجوهه المبة من كرام المتميّز، الذي يضم كوك حضرة هذا الجمع المبارك

و محظور، اللفاظ، وطبعاً  ليس في ذلك عيب أوالدراية في تحديد اتستوجب الدقة في التعبير، 

 لفاظكم".تالميذه : "حددوا أبل على العكس تماماً ، فقديما ً قال سقراط معلّما ً 

 أختم مرددا ً مع الشاعر: أخيراً و

 إذا جمعتنا يا جرير المجامعأولئك إخواني فجئني بمثلهم            

 

 عشتم                                                        

 وعاش لبنان                                                       

 وعاشت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم

 

 

 

 


