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تأسيس صندوق "شاكر أبو سليمان"
اليسوعية
للمنح يف
ّ

دكاش بين كميل أبو سليمان وزوجته ،وأرملة الراحل.

وق �ع��ت جــام ـعــة ال ـقــديــس يــوســف
ممثلة برئيسها البروفسور سليم
دكاش وعائلة البرلماني والحقوقي
اللبناني الراحل شاكر أبو سليمان
ممثلة بنجله كميل وزوجـتــه ماري
كــريـسـتـيــن ريــاشــي أب ــو سـلـيـمــان،
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة ت ـ ـع ـ ــاون ت ـ ــم ب ـمــوج ـب ـهــا
تــأس ـيــس صـ ـن ــدوق م ـنــح طــالـبـيــة
بإسم شاكر أبو سليمان ،يستفيد
منه طالب الحقوق في الجامعة ،في
حضور زوجــة الراحل ليلى وابنتيه
رنـ ــدا ونــايــال واألحـ ـف ــاد ،فــي مبنى
رئاسة الجامعة  -طريق الشام.

بــدايــة تــرح ـيــب لــألمـيـنــة الـعــامــة
لمؤسسة Fondation de l'USJ
كــرمــل غ ـفــري واكـ ـي ــم ،ث ــم تـحــدث
دكاش الذي استذكر أبو سليمان
ال ــذي غــاب مـنــذ سبعة عـشــر عــامــًا،
ووص ـفــه ب ــ"الــوط ـنــي الـكـبـيــر ،رجــل
الكلمة وال ـحــق ،الـبــرلـمــانــي الــالمــع،
رئ ـيــس الــراب ـطــة ال ـمــارون ـيــة خــالل
دورات عـ ــدة ،والــوس ـيــط الـشـجــاع
أيام الحرب الذي ترك فراغا كبيرا"،
م ـش ـيــرا الـ ــى إنـ ــه "رج ـ ــل االعـ ـت ــدال
وال ـحــوار" .وذكــر بــأن الــراحــل خريج
كلية الحقوق دفـعــة سنة ،1948

وكــذلــك نجله كميل أبــو سليمان
وهو خريج دفعة .1980
م ـ ــن ج ـه ـت ــه شـ ـك ــر ك ـم ـي ــل أب ــو
سليمان جامعة القديس يوسف
الـتــي جمعتنا لنشرف ذكــرى أحد
م ـت ـخــرج ـي ـهــا ،والـ ـ ـ ــدي ش ــاك ــر أب ــو
سليمان ،فلعائلتنا ارتـبــاط خاص
بالجامعة ،ونحن تبعنا خطى الوالد،
شـقـيـقـتــي رنـ ــدا وأنـ ــا ت ـخــرج ـنــا من
كلية الحقوق .وقال" :يجسد شاكر
أبــو سليمان االخــالقـيــات المهنية
واحـتــرام الـقــانــون ،وقــد عمل طيلة
حـيــاتــه جــاه ـدًا لـلــدفــاع عــن احـتــرام
الكرامة اإلنسانية من خالل مهنته
كمحام ،ولدوره كوسيط سالم بين
الـفـصــائــل الـمـتـنــاحــرة إب ــان الـحــرب
األه ـل ـيــة وأيـ ـض ــًا كــرئ ـيــس لـلـجـنــة
اإلدارة والعدل في مجلس النواب".
وع ــن اخ ـت ـيــار جــام ـعــة الـقــديــس
يــوســف لتأسيس هــذا الـصـنــدوق
قال" :إلى جانب رسالتها التربوية،
تقف جامعة القديس يوسف في
الخطوط األمامية في معركة محاربة
الـفـســاد والـظـلــم ،وهــي تـغــرس في
طالبها القيم واألخالقيات المهنية
والشخصية الضرورية لمسيرتهم
العملية في لبنان كما في الخارج".

