
كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت، 
 من الدولةأل العاّمة ديريّةاملو التفاهم بني اجلامعة اليسوعّية يف احتفال توقيع مذّكرة 

 (فرباير) شباط 12، يف وأزواجهم وأبنائهم أمن الدولةعناصر يف جمال املنح اجلامعّية ل
 .الرملة البيضاء-قيادة أمن الدولةيف  ،من ق.ظ. 11،30، عند الساعة 2020

 
 ،طوين صليبا احملرتمسعادة املدير العام ألمن الدولة اللواء 

 حضرات الضّباط،
 زمالئي يف اجلامعة،

مديريّة أمن هذه املناسبة نراها من منظور اجلامعة فريدة من نوعها حيث نتواجد هنا يف 
 أمن الدولة قيادة لتوقيع مذّكرة التفاهم هذه بني، بريوت-رملة البيضاءاليف ، الدولة

واجلامعة اليسوعّية. إّّنا مدعاة فرح ألّن هذه االتّفاقّية متّثل لنا أمجل التعاون الفّعال على 
وكذلك ألوالدهم  أمن الدولةمستوى املسامهة يف أتمني املنح الدراسّية اجلامعّية لعناصر 

 حيث إنّ ّية اليت تؤّمنها اجلامعة، وأزواجهم مبختلف االختصاصات األكادمي
اإلجازات  كلّ   تشملكاملة متكاملة والتسهيالت لـها اليسوعّية هي  االختصاصات يف 

 واملاسرتات اليت تؤّمن تعليمها.
خصوًصا يف هذه الظروف  ،جهاز أمن الدولةجتماعّية تضامنّية مع إإّّنا اتّفاقّية متكينّية 

اليت جتمعنا وتلحق بنا مجيًعا  واالجتماعّية واملالّيةاالقتصاديّة  اليت متّر بـها بلدان واألزمة
ويف  1875منذ أتسيسها يف السنة و  ،فعل تضامن بيننا. اجلامعة اليسوعّيةنحّوهلا إىل ف

جتّدد عالقتها ابملؤّسسات الرمسّية واألمنّية ومن منظور  ،من اترخيها 145السنة الـ 



الواسع مع طالّبـها ومع  عالّنا عن التضامن االجتماعيّ التزامها ابملواطنّية احلّق عرب إ
 املشكلة االقتصاديّة اليت تتخّبطاملرّشحني ملتابعة دروسهم على مقاعدها. ويف خّضم 

اّّتذت اجلامعة قرارات صعبة عليها لتجديد وأتكيد العقد  ،فيها العائالت والطالب
سهيل أمورهم حبيث يتابعون لت ،خصوًصا احملتاجني منهم ،مع طالّبـها االجتماعيّ 

 تعليمهم من دون القلق البالغ على مستقبلهم.
 أيّها األصدقاء،

 سعادة اللواء،
الكفؤ  املتعلِّّمرأمسال لبنان هو العلم، ال بل اإلنسان قمنا هبذا العمل ونقوم به اآلن ألّن 

جامعتنا، بوصفها مؤّسسة علمّية ال تبغي  ،ورسالة اجلامعة .املتسّلح أبفضل املهارات
شوبـها ت، توّفر العلم الصايف والشهادات الصادقة املتينة اليت ال وذات منفعة عاّمة الربح

غري الذين كّرسوا أنفسهم من  ن  م  يريد أن يشارك يف هذا الرأمسال. و   شائبة لكّل لبناينّ 
يالت الالزمة الكتساب املزيد ، يستحّقون التسهأمن مواطنيهأجل الدفاع عن لبنان و 

 واألفضل!
 حضرة القائد،

منذ  ،أنتم كّرستم حياتكم خلدمة لبنان وخلدمة مواطين لبنان، وحنن يف اجلامعة اليسوعّية
للمسامهة يف بناء لبنان وأجيالنا من خالل تقدمي أفضل الدروس  نفسناأان ر نذ ،سنة 145

ملواطنّية احلّق اليت الوطن وعلى قِّي م ا ن الشبيبة الطالبّية على حبّ يوالشهادات، وتكو 
خر والتضحية يف سبيل مستقبل أكثر اليت حدودها حمّبة اآلو اصصة وفساد ترفض كّل حم



أّّيم  ويف عطاء،استقراًرا وتطّوًرا. رسالتنا ورسالتكم واحدة، رسالة سامية مرتكزة على ال
 ثّبتهم يف أرض الوطن.ويالصعوبة والقّلة، يكون للعطاء قيمة ألنّه يقّوي اجلميع 

وأبنائهم لعناصر أمن الدولة وإذا كانت هذه املذّكرة ترّكز على املسامهة يف توفري املنح 
أن تزداد هذه  نطمحفإنّنا ، الختصاصات كافّة اليت تقوم اجلامعة بتدريسهاهم يف اجوأزوا

ألّن ما يهّمنا هو الوطن للجميع ووطن القِّي م  معكم ومع هذا اجلهاز العالقة متانة وقّوة
 .الساهرين على الوطن واملواطنني لرجال األمنني وخصوًصا جلميع اللبنانيّ 

 عشتم،
 ، عاش اجليش اللبناينّ 

 وعاش لبنان.


