
 20وت، يوم األربعاء الواقع فيه ركلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بي

 عاًما على تأسيس جمعيّة "بسمة". 20كليمنصو، بمناسبة مرور  –تّموز )يوليو(، في المعهد العالي لألعمال 

  
المناسب لالحتفال في ضوء األزمة الرهيبة التي تمارس العنف على العديد من العائالت واألفراد في لبنان. لكن بليس الوقت 

ة أرادت ة شابّ لمئات اآلالف من العائالت، كيف ال نحتفل بجمعيّ  ّي تقدّمهمتنا، كعمل خيربس، "بسمةجمعيّة "بالنظر إلى ما أنجزته 

 ! وحماس ةبّ حموتريد أن تبني مستقبل الكثيرين ب

ضاء على ها ست  هذه الشموع لن ينطفئ أبدًا، ألنّ  نور، لكن موجودك على ةشمعمرور عشرين وفي هذه اللحظات  ون اليومتطفئ مأنت

 !محبّة احترام وبو ،ةة وإنسانيّ ذلك بجديّ  ونكيف تفعل موالمشاركة. لقد أظهرت الذاتيّ  الفور لسنوات طويلة من العطاء

ى نا نتشارك، حتّ ألنّ  دائمة ةباألحرى شريك اه! إنّ  ةصديقة د جمعيّ هي أكثر من مجرّ  ،يس يوسفجامعة القدّ إلى بالنسبة  "،بسمة"

 طفولةللجميع، وإعادة تأهيل األسرة، وحماية ال ربيةالتو األمانمشتركة مثل  اوأهدافً  امباشر، قيمً  بشكل   نفسها ةكن المهمّ تلو لم 

 لعديد من العائالت.ه لونمالطعام الذي تقدّ  ناهيك عن

بنا ونقوم بتدريبهم ع طاّل لكثير من الناس، نشجّ لع لتوزيع الطعام والطاقة بسخاء لتضامن، والتطوّ من أجل اع فقط من خالل التطوّ 

 20دون مقابل من أجل إخواننا وأخواتنا المعوزين. لدينا أكثر من من عين يعملون متطوّ يكونوا ات ولجمعيّ ا ديروا بطريقة جيّدةلي

في  اتمنصّ هناك ات داخل وخارج الجامعة. عين، وفقًا الستطالع حديث في منصّ عين أو كانوا متطوّ بنا متطوّ بالمائة من طاّل 

وعمليّة اليوم  ، USJ en mission في مهّمةيس يوسف دّ جامعة الق مثلة ع والمساعدة االجتماعيّ تطوّ في ال جامعة القدّيس يوسف

 ة.في تعزيز الروابط االجتماعيّ تساهم ، "المزيد"ة الحكوميّ  مة غيرمنظّ ال، واليوم  السابع

يس يوسف في في أحد مواقع جامعة القدّ  بلورتهب "بسمةتقوم "الذي  "ثروة"مشروع من خالل ًرا دت هذه الشراكة مؤخّ وقد تجسّ 

بالمساهمة في إنشاء مثل هذا المشروع يس يوسف، نا فخورون، بصفتنا جامعة القدّ نايل في البقاع. أستطيع ببساطة أن أقول إنّ عت

يس يوسف ة كجامعة القدّ تنا االجتماعيّ ها طريقة للوفاء بمسؤوليّ لألسرة. إنّ  االجتماعيّ  عزيزة الذي يهدف إلى التللخدمات السياحيّ 

 .في بيروت

ة أخرى لمساعدة العائالت. ها مرّ ر عن سواعدأن تشمّ  "بسمة"ن على ! لذا سيتعيّ  ح أن تكون األوقات القادمة أكثر صعوبةمن المرج  

بهذه  ،هاة ، مع العلم أنّ ما غير اللبنانيّ ة أو ربّ ف أبدًا عن دعم األسرة اللبنانيّ ، في قلب األزمة، لم تتوقّ "بسمة" أنّ  إلى تجدر اإلشارة

د نموذج جيّ  " هيبسمة"العبء. وطأة تحت  وءنيضعف وي اّل لى أع، تساعد هذه النواة الصلبة، قلب المجتمع اللبنانيّ  ،الطريقة

نهاية مغامرتنا. حيثما الوضع هذا كون يا وإال سكتئب جماعي  يى ال تنفيذه من أجل مصلحة المجتمع حتّ  الذي يتمّ  للعمل التطوعيّ 

ة األخرى يّ مات غير الحكوموالمنظّ  "بسمة" ة واإلهمال، فإنّ يّ زبائنوال ،ة، كونها غارقة في الفسادتفتقر الدولة إلى السياسة االجتماعيّ 

 فرق.الحدث ست  

 

 ! القيام بها عليك نها وما زال يتعيّ قمِت بالكثير من األشياء التي من أجل  "بسمة"مبروك 


