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اإتفاقية تعاون بني »كاريتا�س« و»الي�سوعية«

جامعة  بوصفنا  اجلامعة،  في  »نحن 
يسوعية، ال ننسى أن كاريتاس لبنان 
تأسست في السنة 1972، وكان اسمها 
في البداية كاريتاس لبنان اجلنوبي، 
وأن مؤسسها هو األخ اليسوعي إيلي 
معماري وقد توفاه الله في حادث سير 
عندما كان في مهمة من أجل كاريتاس، 
إنه مع أساقفة لبنان اجلنوبي، أطلق 
لصالح  الكنسي  التضامني  العمل 
أول��ئ��ك ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��ت��وج��ع��ون أملا 
ب��س��ب��ب أح�����داث اجل���ن���وب. ومب����ا أن 

لبنان،  احل��اج��ة ظهرت على مستوى 
حت��ول��ت ك��اري��ت��اس ل��ب��ن��ان اجلنوبي 
في السنة 1976 إلى كاريتاس لبنان، 
البطاركة  مجلس  الح��ق��ا  واع��ت��م��ده��ا 
جامعة  كنسية  مؤسسة  واألس��اق��ف��ة 

للجميع«.
وت���اب���ع: » أت��ي��ن��ا ل��ت��وق��ي��ع مذكرة 
االتفاق هذه بن جامعتنا وكاريتاس 
لبنان. ورأى أن »ورأى ان��ه  وال شك 
ن��س��ت��ط��ي��ع م���ن خ����الل م��ن��ص��ة اليوم 
ال���س���اب���ع ل��ل��ع��م��ل االج���ت���م���اع���ي في 

جامعتنا التي تأسست إب��ان أحداث 
أساتذة  م���ن  م��ن��ص��ة  وه����ي   ،2006
وط�����الب وم���وظ���ف���ن ت��ه��ت��م بقضايا 
النمو االجتماعي املتكامل في األماكن 
ال��ق��ري��ب��ة وال��ب��ع��ي��دة م��ن ب��ي��روت لكن 
األكثر حاجة إل��ى العمل، أكثر فأكثر 
م��ع��ا، وخ��ص��وص��ا م���ن أج���ل تغليب 
االبتسامة والعيش املشترك واخلير 
والرحمة والثقة واحلب على كل انواع 
القهر واحلقد واجلهل والتعصب«، ثم 
مت التوقيع وصور تذكارية باملناسبة. 

وّقع رئيس رابطة »كاريتاس لبنان« 
االب بول كرم ورئيس جامعة القديس 
البروفسور  االب  بيروت  في  يوسف 
س��ل��ي��م دك������اش، ات��ف��اق��ي��ة ع���ام���ة بن 
امل���ؤس���س���ت���ن، »ه���دف���ه���ا األس���اس���ي 
التعاون على تقدمي اخلدمات املتبادلة 
ضمن االمكانيات املتاحة لكل منهما، 
في إطار تنفيذ أكبر عدد من املشاريع 
تهدف  التي  واالجتماعية  ة  التثقيفيَّ
إلى مساعدة أكبر عدد من األشخاص 
املجتمع  ف����ي  امل���ج���م���وع���ات  وم������ن 
اللبناني«، وذل��ك في احتفال أقيم في 
 - لكاريتاس  امل��رك��زي��ة  االدارة  مبنى 

سن الفيل.
وأل��ق��ى االب ك��رم كلمة، ف��ق��ال: »إن 
اط���الق ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة يشكل خطوة 
ت��س��م��ح ل��ن��ا ب��ت��وح��ي��د ج��ه��ودن��ا التي 
والشكر  والفعالية.  ب��ال��ف��ائ��دة  ت��ع��ود 
ع��ل��ى م���ب���ادرات���ك���م ال���ت���ي ت���ه���دف الى 
التغيير  ال��ى  لنصل  وت��ط��وي��ر  تنمية 
ال��ذي ننشده على املستوين الثقافي 
واالجتماعي. ونحن نرى أن ثمار هذا 
ف��ي نوعية  ليس  ال��ت��ع��اون ستساهم 
العمل في مؤسستينا فحسب، بل في 
ك��ل االط����راف املعنية وع��ن��د ك��ل فئات 
بدعمه  نقوم  ال��ذي  اللبناني  الشعب 

منذ عشرات السنوات«.
ثم حتّدث االب سليم دك��اش، فقال: 

االب دكاش واالب كرم خالل توقيع االتفاقية




