اليسوعي ،رئيس جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت ،يف احتفال
كلمة البوفسور سليم د ّكاش
ّ

عساف للمنح اجلامعيّة ،يوم اجلمعة الواقع فيه  11كانون
أتسيس صندوق للشيخ توفيق ّ

الثاين (يناير)  ،2019يف قاعة اإلجتماعات يف رائسة اجلامعة.

عساف وعن بنك بريوت والبالد العربيّة ،لقلت إ ّن بني
إن وددت احلديث عن الشيخ توفيق ّ
أسسه
األوصاف اإلجيابيّة اليت يستح ّقها ،ثالثة منها أراها تنطبق عليه وعلى املصرف الذي ّ
ابإلضافة إىل األعمال األخرى اليت أنشأها :الرزانة ،والفعاليّة ،وحمبّة التوظيف يف الشبيبة.
من اثنني وعشرين سنة ،غادران الشيخ توفيق سلطان عساف ،وبقيت ِ
القيم والصفات احلميدة
ّ
عساف والشيخ وليد
غسان ّ
اليت يتحلّى هبا وها هم الورثة حيملوهنا ،رئيس جملس اإلدارة الشيخ ّ
وكل فرد من أفراد العائلة ،إذ هم حيتمون هبذه ِ
القيم املوروثة .إالّ ّأهنم يف الوقت عينه عاملني
ّ
لرتمجتها يف أرض الواقع اللّبنانّ بكافّة أطيافه ،وعندما ننظر إىل عمل املصرف نرى أنّه حيتل
فرعا على خمتلف األراضي
موقعا ًّ
هاما بني العشرة مصارف األوىل يف لبنان ،عرب أكثر من أربعني ً
ً
اللّبنانيّة إىل جانب أربعة فروع يف قربص وفروع أخرى يف دولة اإلمارات ونيجرياي .وهذا دليل أ ّن
أيضا عرب
حتولت إىل جناح أكيد بدأ يف فنزويالّ ولبنان عرب املصرف و ً
هذه الصفات الثالث ،إّّنا ّ
شركات صناعيّة وجتاريّة لـها ابعها ودورها يف دورة اإلقتصاد اللّبنانّ وكذلك يف احلياة اإلجتماعيّة،
عساف ،وإن اخنرط يف احلياة السياسيّة
يستفيد منها مئات العائالت .وال ننسى أ ّن الشيخ توفيق ّ
العامة،
اللّبنانيّة انئبًا ووز ًيرا فإنّه مل يتوان عن إعالء صوته على الفساد والزابئنيّة والتالعب ابإلدارة ّ
ويدل ابصبعه على ما نعيشه اليوم من مأساة وفتك أبوصال
دل ّ
وكأنّه نيبٌّ من أنبياء هذا الدهرّ ،
الوطن .واستقالته من وزارة النفط يف السنة  ،1973كانت مبثابة نداء إلينا وإىل الشبيبة لكي
نتابع مسريته يف توجيه السياسة حنو خدمة الناس والوطن ليس إالّ.

دوما جامعة للوطن ومبساحة الوطن ،جامعة للجميع،
واليوم ،حنن فرحون يف جامعتنا اليت نريدها ً
مسمى الشيخ
أن نقيم شراكة مع بنك بريوت والبالد العربيّة عرب أتسيس صندوق ّ
خاص حتت ّ
أتكيدا لرسالته ورسالة املصرف يف دعم العلم
ختليدا لذكراه احلبيبة بل ً
عساف ال فقط ً
توفيق ّ
والتعليم للجميع ألنّه ابلعلم والتعليم والثقافة تبىن األوطان ،وينحسر اجلهل وتبىن جسور التواصل
اهلامة،
واحملبّة بني الناس .فباسم اجلامعة وابسم الطالّب الذين سوف يستفيدون من هذه املنحة ّ
كل الذين واللّوايت سامهوا يف إعالء هذا احلدث اليوم ويف أتسيس هذا
ّ
أوجه خالص شكري إىل ّ
غسان واألستاذ عبّاس احلليب الذي قرأان امسه اليوم وز ًيرا يف مشروع
الصندوق وعلى رأسهم الشيخ ّ
السياسي كما هذا النور
فلعل وعسى أن نرى بصيص النور لبالدان ابالنفراج
وزارة اإلختصاصيّني ّ
ّ
عساف للمنح اجلامعيّة.
اآليت من املبادرة اليت حنتفل بــها اليوم بتأسيس صندوق الشيخ ّ
الصحة ودوام الرجاء.
ومع خالص الشكر والدعاء ،ابلنجاح و ّ

