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 أصحاب السعادة، معالي الوزراء،

 الرؤساء والمدراء،حضرات السادة 

 ،في بيروت حضرة األستاذ شكري صادر العزيز، رئيس إّتحاد رابطات خّريجي جامعة القّديس يوسف

 حضرة األستاذ عّباس حلبي، رئيس رابطة خّريجي كلّية الحقوق،

 

 أحيطكم من ناحيتي، و العزيزاتوالوزيرات األعّزاء ها الوزراء أيّ  بعاطفتنا، إّنه لمن دواعي سروري أن نلتقي هذا المساء لنحيطكم
  ّي،الوطن نقاذحكومة العمل واإلب التي ُدِعَيتة في هذه الحكومة الحاليّ  تعيينكمعن فخرنا بلكم ببركتي والتعبير 

 تمّنى لكم حظًّا سعيًدا للغاية في الحقائب الوزارّيةتثانًيا، أخذت رابطة خّريجي كلّية الحقوق مبادرة الدعوة لعشاء الشرف هذا ل
 .جتماعيّ الشعب الّلبنانّي كّله، في تنّوعه الجماعّي واإل الموكلة إليكم في خدمة الشعب الّلبنانّي،

ثالًثا، لتقول لكم إّن أسرة جامعة القّديس يوسف الكبيرة التي درستم فيها وأنتم منها تقف وراءكم كما وراء رئيس الجمهورّية ورئيس 
لدولة، ليس كسياسّيين فقط، بل كرجال ونساء دولة يتحّملون مسؤولّياتهم السياسّية المجلس لمساعدتكم في مهاّمكم في خدمة ا

بشجاعة، ويعرفون كيف يكونون نماذج لالستقامة وااللتزام حّتى يصبح لبنان والّلبنانّيون مواطنين مسؤولين وملتزمين أكثر فأكثر 
 بما فيه خير بلدهم، لبنان الدائم.

يجون األعّزاء، صحيح أّن عليكم رعاية جميع الّلبنانّيين، كّل في مجاله إال أّن الشباب الّلبنانّي، كّل الشباب رابًعا، أّيها الوزراء الخرّ 
لى و الّلبنانّي، بحاجة إليكم  كتئاب اإلإال د تولّ ال ة التي حظات الصعبة الحاليّ ات تجاههم، في اللّ اك مبادر ى تكون هن، حتّ معملكا 

ة طالب من المنح الدراسيّ  4000هذا الشباب وتعليمه ومستقبله هو سبب وجودنا. يستفيد أكثر من والرغبة في مغادرة البالد. 
 مساعداتال تأمينمن أجل  جامعة القّديس يوسف هّم من هموم وهواألقساط الدراسّية في المائة من  50  بمعّدل تصل نسبته إلى

 من ،. نحن نعلميتفاقمة والعقاقير الضارّ  اإلدمان على الموادّ  الحظ أنّ ، نالحاليّ  قتصاديّ واإل جتماعيّ لعائالتنا. في السياق اإل
الشباب يظهرون استياء شديًدا من البلد، وانعدام االنتماء، ونحو  أنّ  جامعة القّديس يوسف اأجرته دراسة إستقصائّيةأحدث  خالل
في  ؤالء الشبابصوت ه وانو أخرى. ك حو أماكنن: المغادرة والرحيل  رون في شيء واحد فقطيجين يفكّ في المائة من الخرّ  80
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ا لما يحدث على مستوى الحالة اآلنّية خامًسا، وهذه هي النقطة األخيرة، إذا كانت لدّي أمنية خاّصة، فهي أن تولوا اهتماًما خاصًّ 
 مخّصصةكن تلم إن نتساءل تجعلنا نحن ندفع اليوم ثمن سياسة منح تراخيص جامعّية التي  والمستقبلّية للجامعات والتعليم العالي.

ة قاعا في هذه اله جميعً ونلي تمثّ ذال كفوءال بنانيّ اللّ  وال تزال الرأسمالة التي صنعت ة والجامعات التاريخيّ بنانيّ حباط الجامعة اللّ إل
ة بنانيّ الشهادة اللّ بو  رأسمالال االمزيد من الضرر بهذأيًضا مشروع جديد قد يلحق  إلى أيّ  أرجو أن تكونوا متنّبهين .والتي نفخر بها

 .أغصان ورودنا تعبق بأحلى عطرو  بنانيّ ة مثل خشب األرز اللّ ، قويّ صّنين افة مثل ثلجشفّ  التي يجب أن تظلّ 

 مسيرة جّيدة...من كّل قلبها،  ،كم جامعة القّديس يوسفى لتتمنّ 

 ن.، يحيا لبناقّديس يوسفجامعة ال مننا ؤ يحيا وزرا


