
كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت، مبناسبة 
، 2018حزيران )يونيو(  12يوم الثالاثء الواقع فيه توقيع وثيقة التفاهم مع كاريتاس لبنان، 

 للجمعّية. الرئيسيّ  املقرّ يف سّن الفيل، يف 
 

يف بريوت الً أن أنيت إليكم كجامعة القّديس يوسف نشعر ابلكثري من التعزية الداخلّية والفرح، أوّ 
لكاريتاس لبنان، وذلك ما جيعلنا قريبني منكم ومن أهداف رسالة كاريتاس  لزايرة املقّر الرئيسيّ 

جها توّ ألّن عالقتنا سوف نجتماعّية والصحّية. والشعور نفسه حيّرك قلوبنا الروحّية واإلنسانّية واإل
نعمل جاهدين لتحويل النّية إىل فعل واإلرادة إىل أعمال يف فلتعاون هذه بتوقيع مذّكرة التفاهم وا

 القريب والغريب واملريض وأولئك الذين يعيشون على هامش اجملتمع.خدمة 
يف السنة  أتّسست ال ننسى أّن كاريتاس لبنان ،جامعة يسوعّية بوصفنافنحن يف اجلامعة، 

إيلي  هو األخ اليسوعيّ وأّن مؤّسسها ، اجلنوبّ  ، وكان امسها يف البداية كاريتاس لبنان1972
مع  وهو أطلقمعماري وقد توفّاه اللـه يف حادث سري عندما كان يف مهّمة من أجل كاريتاس، 

أولئك الذين كانوا  لصاحل الكنسيّ  ، العمل التضامنّ أساقفة لبنان اجلنوبّ أصحاب السيادة 
بسبب أحداث اجلنوب. ومبا أّن احلاجة ظهرت على مستوى لبنان، حتّولت  أَلًمايتوّجعون 

البطاركة  جملسإىل كاريتاس لبنان واعتمدها الحًقا  1976يف السنة  كاريتاس لبنان اجلنوبّ 
 مؤّسسة كنسّية جامعة للجميع. واألساقفة

سم خمتلف األنشطة اليت واب وابسم الشراكة بني كاريتاس واليسوعّية فباسم هذه العالقة التارخيّية
وانطالقًا من الزايرة  ،بني خمتلف املؤّسسات األكادميّية يف جامعتنا مع كاريتاس وتتحّقق اليوممّتت 

ها قد أتينا اليوم  ،يف بريوت اليت تفّضلتم القيام بـها منذ أشهر إىل رائسة جامعة القّديس يوسف
 لبنان. فهناك أمثلة كثرية للعمل يف ما بيننا، نا وكاريتاستّفاق هذه بني جامعتاإللتوقيع مذّكرة 

منها مشروع اتّفاق بني كلّية العلوم التمريضّية وبينكم، و  (stagiairesمنها استقبال املتدرّبني )



واملعهد العايل للصّحة  جتماعيّ ومدرسة التدريب على العمل اإل القانونّيات القابالتبني مدرسة 
أو أبحباث  يف كاريتاس من جامعتنا يقومون مبساعدة الشبيبةالعاّمة حيث إّن أساتذة وطاّلب 

خلري دليل على أنّنا  املذّكرةمن خالل هذه  وتفعيلها علمّية يف هذا اجملال. إّن استمرار العالقة
الصّحة واحملّبة  ولصاحلخلري الناس  جتماعيّ إو  نستطيع القيام مًعا أبعمال ذات طابع أكادمييّ 

من خالل منّصة اليوم  ذلك، يف ربوعنا الطّيبة. وال شك أنّنا نستطيع جتماعيّ والثقة والسالم اإل
وهي منّصة من أساتذة  2006يف جامعتنا اليت أتّسست إاّبن أحداث  جتماعيّ السابع للعمل اإل

 بريوت من والبعيدة القريبة األماكن يفاملتكامل  جتماعيّ بقضااي النمّو اإل هتتمّ وطاّلب وموظّفني 
وخصوًصا من أجل تغليب االبتسامة والعيش  ،أكثر فأكثر مًعا ،العمل إىل حاجة كثراأل لكن

املشرتك واخلري والرمحة والثقة واحلّب على كّل انواع القهر واحلقد واجلهل والتعّصب. فعندما أنيت 
 تزداد قّوة وعزمية.سأبوابنا ستزداد انفتاًحا وقلوبنا إىل كاريتاس فذلك يعن أّن 

أشكر حضرة األب رئيس كاريتاس لبنان على ثقتكم جبامعتنا، عندما اخرتمت توقيع  يبقى يل أن
 وثيقة التفاهم والتعاون هذه.

 عشتم،
 عاشت الشراكة بني جامعة القّديس يوسف يف بريوت وكاريتاس لبنان.


