
سنوات على  10كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القدّيس يوسف، خالل اإلحتفال بمرور 

، في 2016كانون األّول )ديسمبر(  1عمليّة اليوم السابع، في مدّرج بيار أبو خاطر، يوم الخميس الواقع فيه 

 الساعة السادسة مساًء.

 

 ونستمّر !مّرت ونحن ال نزال هنا  ة أعوام! عشر ة أعوامها قد مّرت عشر

عمليّة اليوم السابع التي هي  يس يوسف وفي جامعة القدّيس يوسفلعمر حركة من جامعة القدّ  هذا الرقم الرمزيّ 

الرسالة الثالثة التي تقوم بها  ،على األقّل في قسمها الكبير ،تمثّلو 2006في خضّم حرب تّموز )يوليو(  تأّسست

يتكلّم عن  ،من يتكلّم عن الحرب. اإللتزام الوطنّي والمدنّي في خدمة المجتمع، رسالة جامعة القدّيس يوسف

وبنى تحتيّة مئات ال بل آالف الموتى والجرحى، ومهّجر،  200.000 نتائج الرهيبة التي سبّبتها منالمآسي وال

وإنسانيّة باسم جامعة القدّيس حمل رسالة إجتماعيّة يأعوام هو رقم رمزّي  10مهترئة، وشعوب تائهة وقلقة. 

يوسف في بيروت، رسالة تترجمها، عن طريق أعمال طبيّة وهندسيّة مدنيّة وتنمية وتصليحات متعدّدة، أعماٌل 

خاليا الجامعة المختلفة المكّونة من معلّمين وأعضاء الهيئة  الزمن عبر افيّة ورياضيّة تقوم بهاإجتماعيّة وثق

أوتيل  رى في مستشفى جامعة القدّيس يوسفوأطبّاء وممّرضات وهيئات طبيّة أخاإلداريّة وطالب الجامعة، 

من دون ديو دو فرانس. اليوم نصفّق إلى الرعيل األّول لعمليّة اليوم السابع، هؤالء المتطّوعين الذين أعطوا 

  ! تحافّة المو يعيش اآلخر الذي يعاني األسى ويصل إلىلكي  فائقة محبّةحساب وتخّطوا ذواتهم ب

 

ن  2016كان الحدس وراء تأسيس عمليّة اليوم السابع في العام  نوًعا من الردّ الذي وّجهه مجتمع برّمته مكوَّ

المئات من أعضاء جامعة القدّيس يوسف ومستشفى أوتيل ديو دو فرانس، على المصائب والمآسي التي  من

لم يكن هذا العمل عمل شخٍص أو بعض  .التصّرفتسحق وكان ال بدّ من  المصيبة سبّبتها الحرب ونتائجها.

: كان ال بدّ من التعامل مع ما هو أكثر إلحاًحا، وتقديم   بكاملها وجامعة كان عمل مجتمع برّمتهاألشخاص بل 

المجاهرة بصوٍت عاٍل أّن  الغذاء والكساء، وتأمين العناية واألدوية الضروريّة للمرضى والجرحى، وكذلك

 ، أيًّا كان انتماؤه، ما كان ليتّم التخلي عنه وتركه لمصيره. لم يكن العمل اإلجتماعّي مقتصًرا فقطالشعب اللّبنانيّ 

عمل اللبنانيّين الذين انتظموا ضمن منظّمة األمم المتّحدة، لكنّه كان بالفعل  على المنّظمات غير الحكوميّة أو

طن من أجل أن يستمّر الوطن ولبنان في ، مقدّمين دعمهم ألخيهم أو أختهم في الويا عمل وتدّخالتخال

 العيش.

 

  التعامل مع الوضع األكثر قّوته، إستمّرت العمليّة في فقد النَفَس األّول وعلى الرغم أنّ عندما انتهت الحرب، 

. 2012إلحاًحا كما كان الحال بعد االنفجار الرهيب الذي تعّرضت له األشرفية في تشرين األّول )أكتوبر( 

هو معرض التخّصصات  ،في عمليّة اليوم السابع اعلينالف، أعّزائي عشتها شخصيًّا معكم أنتملحظة أخرى 

ظهر ة، وي  العمليّ  يؤثّر على سير  الفيل. كان هذا المعرضسنّ بلديّة  في حديقة الذي تّم تنظيمهالمتعلّقة بالصّحة 

 يوسف ومختبراتها نقل ة القدّيسالدراسة في جامع مقاعددة على كتسبوا معرفة جيّ كان يمكن ألشخاص إكيف 

وهناك حدٌث آخر حصل  .عدّة مدارس الوقاية والحماية لمئات من التالمذة القادمين من معرفتهم في مجال



على  ع المرأة من خالل مئات المستوصفات الموّزعةعلى مستوى حرم العلوم الطبيّة يتعلّق بتعزيز وض

التي تستدعي مشاركة الجميع ال تعمل كما يجب ألسباٍب مرئيّة  األراضي اللبنانيّة. أحيانًا، بعض المشاريع

 تكثر. الترقية اإلجتماعيّةالتنمية و لتحّمل المسؤوليّة ألّن حاجات لكّن هذا ال يمنع من العودة وغير مرئيّة.

الحرب تلبّي اإلحتياجات المتأتّية من ويالت عمليّة اليوم السابع من جديد. باألمس كانت إنطلقت اليوم، 

ذراع الجامعة في ما يتعلّق بالتنمية اإلجتماعيّة  هذه العمليّة ونتائجها. اليوم، وأكثر فأكثر، يجب أن تصبح

اليوم، تفتخر الجامعة بأوالدها السّكان المهّمشين والضعفاء.  ها والتدخالت لمساعدةوالتربويّة في كّل أنواع

أو المستوحاة  ةللمبدأ وللشعار اإلغناطّي  : الجامعة اليسوعيّ  وفقًا نشر الخير الساميليسعون المتطّوعين الذين 

 ...ومعهم. اآلخرين لرجال ونساء يتمتّعون بالكفاءة من أجل من الروحانيّة اليسوعيّة تقدّم تنشئة

 

 في مختلف جتماعيّ عي اإلاسم العمل التطوّ  الذين شاركوا ويشاركون بكلّ لشكر ف عن توجيه التوقّ أنا لن أ

ون بالكثير من مفي اإلدارة الذين يقومين وموظّ عرب عن امتناني للطالب والمعلّ أن أ   ة. وأودّ العمليّ أنشطة 

هم يقومون به نّ . إةضجّ  إحداث دونمن و ات عديدةمرّ في  وهذا العمل خفيّ على مستوى خاليا العمل العمل 

جميع ! كيف ال أفّكر في شكر  هاات الثابتة التي تتمتّع بها الجامعة وشرعتا للقناعإخالصً هم وضميرباسم 

 .فرح العطاء والمشاركة صانعي الخير والمتبّرعين ومتعّهدي أعمالنا الذين يشاركون بطريقة أو بأخرى في

 

التنشئة على الكرم وعلى العمل التطّوعي الحّر من أعضاء مجتمعنا في المغامرة تستمّر ألنّنا مقتنعون أّن 

تستمّر بالفعل كرسالة  أجل العدالة والتنمية اإلجتماعيّة والبشريّة جامعة القدّيس يوسف في بيروت من

في أساس دوًما هما عمالن كانا وسيظالن وليوم بالتطّوع والعمل التطّوعي، أن نحتفل ا نستطيع معًا دائمة.

ترك ، جامعة المواطنة والعيش المشلبيت المدعّو أن يكون جامعة من أجل الجميعجامعة القدّيس يوسف، هذا ا

 والخدمة التطوعيّة والذي/التي يعطي/ أو تعطي من دون حساب !


