
كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت، 
يف جمال املنح  لبنانّ اجليش الالتفاهم بني اجلامعة اليسوعّية و يف احتفال توقيع مذّكرة 

، عند الساعة 2020 كانون الثان )يناير(  10عناصر اجليش وأبنائهم، يف اجلامعّية ل
 يف الريزة. يف قيادة اجليش اللبنانّ  ،من ق.ظ. 11،00

 
 ف عون،االعماد جوز  حضرة قائد اجليش اللبناني 

 حضرات الضبياط،
 زمالئي يف اجلامعة،

يف هذه املناسبة نراها من منظور اجلامعة فريدة من نوعها حيث نتواجد هنا يف الريزة، 
واجلامعة  اجليش اللبناني ، لتوقيع مذكيرة التفاهم هذه بني قيادة بيت اجليش اللبناني 

ا مدعاة فرح ألني هذه االتيفاقيية متثيل لنا أمجل التعاون الفعيال على مستوى  اليسوعيية. إّني
املسامهة يف أتمني املنح الدراسيية اجلامعيية لعناصر اجليش وكذلك ألوالدهم وأزواجهم 

الختصاصات يف ا حيث إني مبختلف االختصاصات األكادمييية اليت تؤمينها اجلامعة، 
اإلجازات واملاسرتات اليت  كلي   تشملكاملة متكاملة والتسهيالت لـها اليسوعيية هي  
 تؤمين تعليمها.

ا اتيفاقيية متكينيية  جتماعيية تضامنيية مع جيشنا العزيز خصوًصا يف هذه الظروف اليت إإّني
فعل تضامن بيننا. رأمسال حنويهلا إىل متري بـها بلدان واألزمة اليت جتمعنا وتلحق بنا مجيًعا 

 ،الكفؤ املتسليح أبفضل املهارات ورسالة اجلامعة املتعليِّملبنان هو العلم، ال بل اإلنسان 
جامعتنا، بوصفها مؤسيسة علميية ال تبغي الربح، توفير العلم الصايف والشهادات الصادقة 



غري الذين  ن  م  الرأمسال. و  يريد أن يشارك يف هذا  شوبـها شائبة لكلي لبناني تاملتينة اليت ال 
كريسوا أنفسهم من أجل الدفاع عن لبنان وأمن مواطنيه وحرييتهم، عسكر لبنان، 

 يستحقيون التسهيالت الالزمة الكتساب املزيد واألفضل!
 حضرة القائد،

منذ  ،أنتم كريستم حياتكم خلدمة لبنان وخلدمة مواطنني لبنان، وحنن يف اجلامعة اليسوعيية
للمسامهة يف بناء لبنان وأجيالنا من خالل تقدمي أفضل الدروس  نفسناأان ر نذسنة ، 145

ملواطنيية احلقي اليت ن الشبيبة الطالبيية على حبي الوطن وعلى قِّي م ايوالشهادات، وتكو 
خر والتضحية يف سبيل مستقبل أكثر اليت حدودها حمبية اآلو اصصة وفساد ترفض كلي حم

م  ويف عطاء،رسالتنا ورسالتكم واحدة، رسالة سامية مرتكزة على الاستقراًرا وتطويًرا.  أّيي
 ويثبيتهم يف أرض الوطن.الصعوبة والقلية، يكون للعطاء قيمة ألنيه يقويي اجلميع 

وإذا كانت هذه املذكيرة تركيز على املسامهة يف توفري املنح للعسكريني، فنحن لسنا جدًدا 
فإني العالقة بني اجليش  ،وكذلك ميات ألفراد جيشناابلنسبة إىل التقد يف هذا اجملال

وبعض املختربات العلميية هي قدمية واثبتة يف  "أوتيل ديو"واجلامعة اليسوعيية ومستشفى 
أن تزداد  ونطمح وحىت اإلداري جمال التعاون العلمي والقطاع الصحيي واالستشفائيي 

ني جميع ووطن القِّي م جلميع اللبنانيي هذه العالقة متانة وقوية ألني ما يهمينا هو الوطن لل
 لعسكر لبنان، حامي القمم والقِّي م.وخصوًصا 

 عشتم،
 ، عاش اجليش اللبناني 

 وعاش لبنان.


