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عماد كبري بني �أعمدة البيت اللبناين ينهار يف �ساعة من الغفلة غا�شمة،
فيثري غيابه احلرية يف العقول والهلع يف القلوب واجلزع يف النفو�س .هو
�أنّ ابراهيم عبدالعال كان طوال ربع قرن يف حقل احلياة العامة ،للعلم
من غاريف مناهله ،وللفكر من كبار ر ّواده ،وللفن الإقت�صادي عامة واملائي
والكهربائي خا�صة من �أملع مناراته ،وللتوجيه اللبناين ال�صحيح من �أبرز
�أعالمهّ .ثم هو كان للخلق الرفيع عطر بنف�سجه ،ولل�صداقة احلميمة
دف�أها املحيي ،كما كان للم�شاريع الكربى مطلقها الأ ّول ولل ّتعمري يف
لبنان حم ّركه وخم�صبه.
والندوة �إذ تفقد فيه ،فوق كل ذلك ،واحداً من �أميز حما�ضريها وع�ضواً
ف ّعا ًال يف جمل�س �أمنائها ،ترفع اىل روحه احل ّية يف قلب م�ؤ�س�سها واىل
ذكراه الط ّيبة عند اجلميع ،هذه الباقة املخل�صة من الورد وقد حبكها له
قدر بع�ض الأ�صدقاء ممن طلبنا اليهم �أن ي�شرتكوا يف تظاهرة الوفاء التي
ّنظمناها بعد �أربعني يوماً انق�ضت على غياب ط ّلته.
و �أمنيتنا تبقى �أن يعي�ش ابراهيم عبدالعال مبثله وتراثه يف روع ّ
كل لبناين
و�أن ي�ستهدي ب�أنواره ّ
كل م�س�ؤول يف لبنان.
�إنّ من فقدنا كان ك ّله عطاء ،فلنكن �آمنني لر�سالته بالغرف من ينبوع
�سخائه!
بريوت ،ت�شرين الثاين 1959

مي�شال �أ�سمر

م�ؤ�س�س الندوة البنانية
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ابراهيم عبدالعال:

		

للأ�ستاذ مي�شال �أ�سمر

�أهله يف حزن وحداد،
�أ�صدقا�ؤه ومعاونوه وزمال�ؤه ،يف الإدارة العامة ،يف لوعة و�أ�سى ،املهند�سون:
مدن ّيون ومائ ّيون وكهربائ ّيون ،يف حرقة الذعة ،ط ّالب املقا�صد ،وط ّالب
معهد الهند�سة العايل ،والأ�ساتذة فيهما ،يف جزع و�أ�سف،
الروتار ّيون يف �أمل ،وحمافل العلم الدول ّية عامة ،والفرن�س ّية والأمريك ّية
خا�صة ،يف ارتباك،
ّ
بعماله ومفكريه ،يف ذهول ،الب ّنا�ؤون
جمتمعه القومي ،مب�سيحييه وم�سلميهّ ،
يف لبنان واملن�ش�ؤن املبدعون ،يف حرية،
�أر�ض الوطن ،بطبقاتها ك ّلها وما عليها وفيها وحتتها وفوقها ،ت�س�أل عنه،
مياه لبنان ّ
تتعط�ش اليه.
فمن تراه حتى ي�ستحوذ الوجوم والتل ّهف على ه�ؤالء جميعاً لدى
غيابه؟
لقد كان ذاك الذي ،عندما ّقدم فخامة الرئي�س �شهاب تعزيته لأرملته
و�شقيقه ،قال عنه :عزيزنا ابراهيم عبدالعال ثروة لبنان ّية �أحدث فقدانها
فراغاً يف قلوب مواطنيه وعقولهم ويف الأجهزة الإدار ّية للدولة.
8

فمادياً وفكر ّياً و�أدب ّياً وخلق ّياً بلغ عبدالعال كماله بان�ضوائه على نف�سه ّ
يغذي
وينمي ما زرعه اخلالق يف كيانهّ ،ثم انطلق نحو غريه من بني
فيها ثقافته ّ
جن�سه فتفتح على املح ّبة مكم ًال ذاته بالتعاون والتفاعل مع مواطنيه.
ين ف�ص ّبها يف قالب اخللق
وجه جهده ون�شاطه نحو العمل الكو ّ
و�أخرياً ّ
م�ساهماً ،عن طريق تعمري لبنان ،مبعزوفة العبادة للذي �أبدع ّ
كل �شيء
واليه يرجع كل �شيء.
قال فقيدنا »:نحن مل نعد يف ع�صور الهدوء واال�ستقرار والهناءة والوداعة.
فمن واجبنا اال�ستعداد للطوارىء ،و�إمناء ق ّوة املقاومة عندنا ملواجهة هذا
الزمن القلق والأزمات التي تتواىل بغري انقطاع .من واجبنا �أن ننزل
من عليائنا اىل �أر�ض لبنان ،هذه التي نعي�ش عليها لنتع ّرف اىل م ّيزاتها
وخرياتها و�إمكاناتها ،فامل�ستقبل قطعة من احلا�ضر ،والنجاح متوقّف على
�إرادتنا وحدها».
هذا الهجوم عنده تغ ّلفه الإبت�سامة ،هذه الإبت�سامة تنتهي يف التفكري،
جلده العجيب يف البحث العلمي ،ر�أيه املع ّلل يف تقييم النظر ّيات ،ت�ؤدته
يف احلكم على املواقف الفكر ّية� ،شجاعته �أمام كل جديد ،منطقه الدقيق،
ّ
تهكمه غري الالذع اجلارح ،تف ّهمه الدقيق مل�شكالت الآخرين ،كالمه
العذب ،كل �شيء عنده كبري رجويل :قوامه ال�س ّيد ،جبينه املرتامي،
تع�شّ قه للحياة� ،سم ّو ر�ؤياه للعامل ،نهجه يف الهيمنة على الق�ضايا اجل�سام،
ّ
كل هذا كان ين ّبئك برفعة �شمائله وكرم �شيمه ،بالرجل املتف ّوق املمتاز.
واىل ذلك ،نعومة احلرير ،و�صفاء الطهر ،والأن�س والأدب واللطافة .عقل ّية
علم ّية و�إميان عميق ّ
يدل تعاي�شهما فيه على التوازن والكمال.
هذا التوازن وهذا الكمال �إنمّ ا هما تو�أمان للأ�صالة.
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�أ�صيل �صديقنا عبدالعال� .أ�صيل يف علمه� ،أ�صيل يف تفكريه� ،أ�صيل يف
خلقه مما ّ
مكنه �أن يكون �أ�صي ًال يف عمله وت�ص ّرفه .وجميعنا يعرف �أ ّنه
مركب نق�ص� .أر�ض لبنانّ -
مل يخ�ضع �أبداً ل ّأي ّ
�شطاً و�سه ًال وجب ًال-
البحاثة فت� ّأ�صل فيها .و�إن�سان
و�سما�ؤه وما�ؤه ونباته تغلغلت جميعها يف ّ
لبنان -ف ّالحاً وعام ًال ومديراً وقائداً -الت�صق به بحكم عنايته بال�شّ �أن
اللبناين فعاي�شه و�أح ّبهّ .ثم ت�ش ّبع من كبار العقول ،من �أفالطون و�أر�سطو
اىل �سينيك وابن ر�شد وفالريي ،ف�ساعده ذلك على الت�سامي بالعلم
املجمد اىل العلم املبدع .وكان م�سلماً روح ّياً يف معتقده ،فربط ن�شاطه
ّ
الدنيوي بحيو ّية اخل ّالق الأ ّولّ ،
منظم الكون.
ّقدرت الندوة اللبنان ّية ّ
كل هذا يف ابراهيم عبدالعال واعتربته يف طليعة
املواطنني الب ّنائني ،فكان لها ال�شرف وقوفه على منربها �سبع م ّرات يف
أحب �صديقنا حركتها لعنايتها بتعمري البيت اللبناين
ع�شر �سنني .و� ّ
ين فانخرط ع�ضواً يف جمل�س �أمنائها يرعى ن�شاطها
وتربية املجتمع اللبنا ّ
مب�ساندة عقله وعطف قلبه .والندوة ترفع ،الليلة ،لذكراه هذه الباقة
من عواطف �أخوان له ،راجية معهم �أن يكون مثل عبدالعال يف لبنان
حافزا ّ
ًلكل همة� ،آملة �أن يكون تراثه ،يف ما ر�سم من م�شاريع وخمططات
وما ن�شر من درو�س و�أبحاث وما �ألقى من حما�ضرات ،ودائع يف �ضمائر
اللبنانيني ،من ّ
حكام وحمكومني ،يعملون على �إبرازها وتنفيذها ويبقون
�أمينني لها ذاكرين البراهيم عبدالعال �أنّ « هذه �آثاره ّ
تدل عليه ».فهو
لن يغيب ع ّنا ان نحن بقينا �أوفياء لر�سالته التعمري ّية اخلالدة ووا�صلنا ما
بناه بعقله وقلبه ووطن ّيته و�إن�سان ّيته.
10

ونحن عندما ارت�أينا �أن ن�سمعكم ،يف ختام هذه احلفلة� ،صوت ابراهيم
م�سج ًال ،ما ق�صدنا �أن نثري فيكم عاطفة وت�أثّراً� .إنمّ ا نرمي من
عبدالعال ّ
خالل ذلك اىل تذكري �أنف�سنا بنربته ال�صميمة ودعوته املخل�صة للعمل،
فيبقى هذا ال�صوت ح ّياً يف �أذهاننا ،دافقاً ،داعياً اىل اال�ضطالع بامل�س�ؤوليات
حد قوله « ،م�شرقاً بف�ضل
والواجبات الوطن ّية ح ّتى يبقى لبنان ،على ّ
جهود �أبنائه الربرة ،وح ّتى ي�صبح وطننا ج ّنة الهالل اخل�صيب ود ّرة
المعة يف التعاون الأخوي واملح ّبة الأن�سان ّية بني دول ال�شرق الأدنى».
لقد وقف ابراهيم عبدالعال حياته على امل�ساهمة يف �إعادة بناء البيت
اللبناين ،فع�سى �أن يفعل مثله وتعاليمه فينا فيزدهر لوطننا ع�صر ذهبي
ت�أخذنا ن�شوة الع ّز �إذا ّقدر لنا اال�شرتاك يف حتقيقه بالإنتاج الف ّعال.
عا�ش ابراهيم عبدالعال يف �أذهاننا وقلوبنا ،ولنكن لر�سالته �أمينني،
ولذكراه حافظني!
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ابراهيم عبدالعال:

		

للدكتور زكي النقّا�ش

�إنّ من النا�س من مي ّرون يف هذه احلياة ،مرور ال�شهاب الثاقب يف و�سط
ال�سماء ،فهو ال يكاد يرتك وراءه خيطاً من نور ،ح ّتى يلفّه الظالم فيتوارى
ك�أ ّنه مل يكن.
ومنهم �آخرون يندفعون يف رحاب املجتمع كالإع�صار العاتي،ب�صخبه
وهديره ،وب�ضجيجه و�صفريه ،ك�أ ّنه بذلك يعلن عن نف�سه وم�آتيه ،ف�إذا به
�آخر املطاف ينتهي خم ّلفاً وراءه الدمار واخلراب والهالك فاملوت!
ا ّال �أن هناك فئة ثالثة ت�أبى �إ ّال �أن تتمثّل يف وجودها بجداول املاء الهادئة،
ال�صبا املنع�شة ،فهي تروح وتغدو يف
وقطرات ال ّندى املحيية ،ون�سمات ّ
اللهم ا ّال بقدر ما تخلفه بعدها من خ�صب
نح�س مبرورها ّ
�أعمالها وال نكاد ّ
و�إمناء وانتعا�ش وحياة.
واجلميل يف �أمرها �أنّ كل ذلك يحدث دون ما دعاية منها �أو �إعالن وبغري
تبجح �أو �إ ّدعاء!
ّ
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من هذه الفئة الط ّيبة اخليرّ ة ،فقيدنا العظيم الغايل ،ابراهيم عبدالعال.
لذلك كان ذلك الوجوم ال�شامل ،يعرتي اجلميع لدى تلقّيهم نعيه
املفاجىء ،وكانت �أي�ضاً ّ
تلكم ال�صرخات املعبرّ ة عن الأمل والأ�سى،
تفجعاً مل�صابنا به بتلك ال�سهولة املريبة ،وبذلك احلادث الب�سيط ،يودي
ّ
بحياة من �أخ�صب ما عرف لبنان يف تاريخه احلديث ،ويطوي �صفحة من
�أ�صنع ال�صفحات يف تاريخ امل�آثر واملنجزات بلبنان.
بلى ،لقد عملت وخططت ،ف�أمنيت و�أنع�شت ،وبعثت احلياة يف جنبات
لبنان و�أرجائه ،بدون �أن ن�سمع منك �صوتاً يرتفع� ،أو �إعالناً ينت�شر ،و�إذا
تتفجر احلناجر لتعبرّ  ،ب�أعلى �أ�صواتها ،عن �أملها ال�شديد لنعيك،
مبماتك ّ
ا�شد ما
ولتعلن عن وجعها ّ
املم�ض باختطاف املنون لك ،من بيننا ،و�أنت ّ
و�صحة ون�شاطاً.
تكون حيو ّية ّ
لقد �سلخ فقيدنا العزيز ثماين ع�شرة �سنة من حياته اخليرّ ة يجاهد ويعمل
معنا ،نحن مع ّلمني ّ
ونظاراً ومديرين يف كل ّية املقا�صد الإ�سالم ّية ،مر ّبياً
كرمياً خمل�صاً و�أميناً ،بل ومهند�ساً مبدعاً ،ين�شىء احلياة ويبني في�ص ّبها
يف براعم دوحة العروبة ال�سامقة يف لبنان� ،ص ّباً ،وي�سقيها مباء املك ّرمات
�سقياً.
لقد خربت ّ
كل ذلك فيه يوم كان يتع ّهد فلذات �أكبادنا من املقا�صديني
�صف الريا�ضيات ّ
يحف بها
فيغذي عقولهم ثقافة ريا�ض ّية علم ّيةّ ،
يف ّ
املنطق ال�سليم يف التفكري ،والدقّة ال�صارمة يف التعبري ،والإخال�ص البني
يف الإنتاج.
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لقد كنت ّ
أح�س من ّو الأذهان ،وق ّوة
كل �أ�سبوع من �أ�سابيع الدرا�سة � ّ
يقدمه لهم �أ�ساتذتهم
وحب الد�أب عند �أبنائنا ،بف�ضل ما ّ
التفكري ّ
�صف
من غذاء مق ّو �سليم ،وعلى ر�أ�س اجلميع �أ�ستاذ الريا�ض ّيات يف ّ
الريا�ضيات ابراهيم عبدالعال .بل كنت �أمل�س ّ
كل �شهر �أن اال�ستاذ
ابراهيم قد رفع مدماكاً جديداً يف بناء �صرحنا العلمي ،ح ّتى لقد غدت
كل ّية املقا�صد الإ�سالم ّية تزهو على الكثري� -إن مل �أقل اجلميع -من
معاهد لبنان التعليم ّية يف مدينة النور ،ويرجع الف�ضل يف ذلك اىل ما
حب التفاين يف �سبيل العلم اخلال�ص،
ا ّت�صفت به نف�س فقيدنا من ّ
وتروي�ض العقول على مبادىء خلقية و�أ�صول ريا�ض ّية.
حب الت�ضحية ،براحته
لقد كان املغدور ،رحمه اهلل! مطبوعا على ّ
وبالكثري من �أوقاته وجهوده من �أجل �إن�شاء جيل من العرب يف لبنان،
يقدر �أفراده احلقيقة لذاتها ويقومون بالواجب للواجب ،ويخل�صون
ّ
لقريبهم ،لإن�سان ّيته.
ي�ضحي
ت�ص ّوروا معي هذا الرائد الوطني ،وذلك املجاهد العربيّ ،
ب�صحته الغالية باقتنا�ص ال�سويعات من ال�صباح الباكر ليح�ضر فيها اىل
ّ
املدر�سة والطري يف وكناتها ،لي�صوغ مبعارفه الغزيرة وبتدقيقاته العلم ّية
ووا�سع خرباته يف الرتبية ،عقول �شبابنا بالريا�ضيات ،ومبثل عليا ترتكز
يف ال�صدق والإخال�ص ،والد�أب والتفاين ،وكان ،ط ّيب اهلل ثراه! يقوم
بذلك ك ّله دون �أن ّ
يفكر يف ما ميكن �أو يجب �أن يناله عليه من �أجر �سوى
�أن يرى ه�ؤالء ال�ش ّبان يزدادون معرفة وينمون فكراً ويقوون منطقاً.
14

يخت�ص بالتعوي�ض
عما ّ
ي�شهد اهلل �أنيّ مل �أ�سمعه يوماً ينب�س ببنت �شفةّ ،
املايل ،الذي كانت اجلمع ّية املحرتمة ،جمع ّية املقا�صد اخلري ّية الإ�سالم ّية،
ترغب يف تقدميه له ،ال على �أ�سا�س ما ت�ستحقّه جهوده ،بل على مبد�أ
رمزي� ،إن مل يتنا�سب مع عظيم علمه وكبري ف�ضله ،ف�إنمّ ا يكون رمزاً
للإقرار بالف�ضل ،وعربوناً بعرفان اجلميل لي�س ا ّال...
مت�سك املراجع امل�س�ؤولة به ،ويف
ولهذا بالذات كان يعود ال�سبب يف ّ
العمل دائماً على ا�ستقباله بيننا �سراجاً منرياً يف معهدنا ،حتى مل يبق
فا�ضطر مرغماً اىل تركه،
لديه � ّأي م ّت�سع من وقت لي�ؤدي ما كان يقوم بهّ ،
ّ
وظل قلبه مع ّلقاً به.
بل اىل هذه املناقب اخللق ّية ،واملزايا العلمية والف�ضائل النف�س ّية يعزى
تع ّلق ال�شباب به وحفظهم ف�ضله العميم عليهم ،معاهدين اهلل على �أن
ي�سريوا يف حياتهم العامة على �ضوء تعاليمه ،وي�سرت�شدوا يف ت�ص ّرفاتهم
اخلا�صة حمامده ومباديه.
وبعد ف�أرجو �أن يكون يف هذه ال�شهادة تف�سري كاف لبع�ض ما �أح�س�سنا
به ،نحن معا�شر املقا�صديني من حرقة الأمل بالفجيعة ،تنزل يف لبنان
والعروبة والعلم والف�ضيلة.
ّ
ولعل يف ذلك م�شاركة من لدنا لأهله وذويه وعاريف ف�ضله ،يف �شعورهم بعظم
امل�صاب به.
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�أما انت ففي ذ ّمة اهلل ،ويف جوار الأبرار من ال�صاحلني وامل�صلحني ،ورفقة
الر�سل والنبيينّ ّ ،ممن عا�شوا عاملني خمل�صني وماتوا مع ّلمني ومربني.
و�أ ّما انتم �أ ّيها املفجوعون مثلنا ،فاهلل �أ�س�أل لكم �أن يلهمكم ال�صرب
وال�سلوان و�أن تذكروا الآية الكرمية:
« وب�شّ ر ال�صابرين الذين �إذا �أ�صابتهم م�صيبة قالوا� :إ ّنا هلل و�إنّ اليه
راجعون� .أولئك عليهم �صلوات من ر ّبهم ورحمة و�أولئك هم املهتدون».
�صدق اهلل العظيم.
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لو كان ابراهيم عبدالعال رج ًال عادياً يف الرجال ،لألزمنا الواقع �أن
نق�صر الكالم على �شخ�ص وهب احلياة فعا�ش و�شغل عدداً من نفو�س
ّ
فلما �سلب احلياة �سلبت النفو�س كائناً ي�ؤملها فراقه ويحزنها
الأ�صدقاءّ .
غيابه فهي تفتقد يف احلاجة من كان يل ّبيها ،ويف اجلمع من كان ي�ؤن�سه،
ويف الفراغ من كان ميلأه.
ولكن ابراهيم كان من �أولئك الرجال الذين برزوا من �صفوف العاديني
�صف الأفذاذ النادرين الذين تتح ّول حياتهم من كيان �شخ�ص
ليقفوا يف ّ
اىل كيان فكرة ،ومن وجود خا�ص اىل وجود عام.
مثل ابراهيم ي�ضيق به الكالم �شخ�صاً خا�صاً لعظم ما كان فكرة ووجوداً
عاماً.
منذ �أن التمعت ،هنا على ال�شاطىء ،خيوط النور الأ ّول يف يقظة ال�شرق،
وا�سم لبنان مقرتن بق�ض ّية العلم.
حجته ،وبنى ق ّوته ،ون�شر �سمعته،
على ال�سبق يف م�ضماره� ،أقام لبنان ّ
ونزل مكانه.
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تركزت نه�ضة لبنان �سيا�سياً واجتماعياً
وعلى اجلهد ال�ضخم يف جماالتهّ ،
حد كبري النه�ضة العرب ّية احلديثة.
واقت�صادياً ،بل اعتمدت اىل ّ
كان العلم حتى ع�صر ابراهيم عبدالعال معرفة �شاملة وعامة .وكان رجل
العلم بوجه الإجمال لغوياً و�أدبياً وم�ؤ ّرخاً وفلكياً وكيماوياً وحكيماً يف
الطب وم�شاركاً يف بع�ض الأحيان يف الفكاهة وال ّت ّندر.
ولئن بدا املزج غريباً يف عني هذا الزمان ،ف�إ ّنه ال ينق�ص من قدر ذلك
الطراز من �أهل العلم ،وال من ف�ضلهم .فح�سبهم �شرفاً �أ ّنهم �شقّوا
الطريق ،وكانوا املوقظني للبنان و�أ ّمة العرب.
�أ ّما ابراهيم فهو ،بعد انطواء ع�صر �أولئك الر ّواد ،تلبية جد ّية لدعوة الزمن
أجد ،ومقايي�سه
الذي نعي�شه به ،بابراهيم ،يحمل العلم اىل لبنان معناه ال ّ
ال�صارمة ،وم�ستوياته املرتفعة ،وق ّوته اجل ّبارة.
ومعه ،مع ابراهيم ،يبد�أ لبنان ب�أن ينتمي انتما ًء �صادقاً اىل ع�صر �أخذ
الإن�سان فيه بنا�ص ّية �أ�سرار الطبيعة ،ع�صر ا�ستيالد الق ّوة اجل ّبارة،
واخ�ضاعها لإرادة الإن�سان ،وتطويعها لغاياته ،ع�صر انتقال الفتوح من
بقاع الأر�ض اىل كواكب الفلك.
�إنّ وطننا ال�صغري ما يزال بعيداً عن �أن يكون ع�ضواً ف ّعا ًال يف ندوة العلم،
وانتما�ؤه للع�صر الذي هو مل يبلغ بعد مرتبة الن�سب الوثيق.
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ولكن بلداً فيه ابراهيم عبدالعال و�أمثال ابراهيم عبدالعال هو بلد قد
التقدم العقلي املادي
عرف االجتاه ال�صحيح ،و�شرع يخطو يف طريق ّ
احلديث .وهو لن ّ
يتخل عن الربيق امل�شرق عليه من �آفاق العلم التي
ال نهاية لها.
بح�سه الوطني وب�صريته النافذة ،ان وطنه
لقد �أدرك ابراهيم عبدالعالّ ،
لن يكون يف م�ستوى الأوطان ا ّال اذا كان ابنا�ؤه يف م�ستوى �أبناء تلك
الأوطان.
ف�ألزم نف�سه يف �أن يكون ذلك املواطن الذي اذا قي�س ب�أرقى املواطنني يف
�أرقى الأوطان مل يق�صر دونه ومل يت� ّأخر عنه.
املتو�سطة التي ر�ضي بها العلم واملتع ّلمون يف
رف�ض عبدالعال املراتب ّ
بلده ،وطلب لنف�سه �أن يكون رجل اخت�صا�ص ،ال على ال�صعيد الوطني
املحدود ،كما كان ال�ش�أن يف حميطه ،بل على ال�صعيد العاملي الوا�سع.
والر�سام،
الطبيب ،واملهند�س ،والقانوين ،وامل�ؤ ّرخ ،والكيماوي ،والأديبّ ،
واملو�سيقي ،وال�شاعرّ ،
كل ه�ؤالء يف نظر ابراهيم ال يكونون م�ستحقّني
لأ�سمائهم� ،أكفّاء لر�سالتهم ،ما مل يبلغوا يف عقولهم مراتب تخ ّولهم �أن
يحملوا تلك الأ�سماء وي�ضطلعوا بتلك الر�ساالت يف �أرقى البلدان.
فالطبيب يف لبنان مطلوب منه �أن يكون طبيباً يف العامل ،وكذلك املهند�س
الر�سام �أو املو�سيقي
�أو القانوين �أو امل�ؤ ّرخ �أو الكيماوي �أو الأديب �أو ّ
مطلوب منه ذلك القادر على ت�شريف لقبه وف ّنه يف كل مكان.
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�إنّ هذه العقل ّية التي كانت جديدة يف وطن عبدالعال يوم خرج
عبدالعال اىل احلياة ،والتي ما تزال جديدة ح ّتى يومنا ،مل جتد خرياً من
ابراهيم ممث ًال لها ،ور�سو ًال.
لي�س املواطن البار من كان يف وطنه حمرتماً للقانون وف ّياً للواجب مكتفياً
بحقوقه.
ان املواطن البار من نه�ض يل ّبي يف وطنه حاجة يراها ،فهو يبذل يف
�سبيلها ما ي�ستطيع.
ولقد �أدرك ابراهيم احلاجة يف لبنان ويف ّ
كل بلد عربي اىل دخول مرحلة
جديدة يف عامل العلم ،تعطي وطنه �أ�سباب اللحاق ال�سريع بالع�صر،
ومتنحه مق ّومات البقاء وكرامة البقاء ،فكانت حياته ك ّلها �إمياناً بهذه
احلاجة و�سعياً اىل توفريها ودعوة اىل ن�شرها.
ويف غد ،عندما مي�سح العلم بيده ال ّبارة وجه احلياة يف لبنان و�أر�ض
العرب ،فتنطلق الإمكانات وتنبعث القوى وتربز املواهب،
�سيقدر كل مواطن ذلك
يف غد ،عندما ينبت الزرع وتعلو ال�سنابلّ ،
املواطن العظيم الذي جعل من فكره نوا ًة ومن دمه �سقياً!
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م ّر يف �أر�ضنا ،كالت ّيار الزاخر ،يجرف معه القلوب والدموع ،واندفع يف بحر
أم�س احلاجة اىل علمه
الأبد ّية بينا هو يف �أزخم قواه ون�شاطاته ،وبالده يف � ّ
أحب كل حفنة من �أر�ض لبنان ،وعني ّ
بكل قطرة من
و�إمكاناته ،هو الذي � ّ
ينابيع لبنان.
طاملا ر�أيناه يجول يف �أنحاء اجلبل متح ّرياً عن ينبوع �أو مقتفياً �أثر طبقة مائ ّية
تخللت الرتبة �أو ال�صخر ،فتقوده �أبحاثه اىل �أودية ومرتفعات ،فيقف خا�شعاً
ّ
مفكراً لي�ستهدي اىل �س ّر جريان املياه ،فيلحق بها ،وي�ستنبطها ليغني بها
الأر�ض املوات وال�شفاه العط�شى� ،شعاره �أبداً الآية الكرمية « :وجعلنا من
املاء ّ
حي».
كل �شيء ّ
ومن خالل التط ّور الإقت�صادي ،كم ر�أيناه ينظر بقلق ا ّ
ملفكر اىل طاقات
الطبيعة والإن�سان يف لبنان ليجيب بعد در�س وت�أ ّمل على �س�ؤال كثرياً ما
ا�ستغرق تفكريه واهتمامه « :هل ب�إمكان هذا البلد الذي عا�ش ح ّتى اليوم
بف�ضل عقول �أبنائه �أن ي�ستمر على هذا الو�ضع �أم يقت�ضي النظر يف تدابري
جديدة تتنا�سب مع التط ّور اجلديد يف ال�شرق االو�سط ؟ »

وكان ي�ضنيه �أن يرى امل�شاريع ترجتل يف بالدنا واملخططات ال�ضخمة اجلديرة
بعناية الدولة كدولة ،تنهار �أمام ال�سيا�سات ال�صغرية نتيجة لعدم الإ�ستقرار
الإداري وفقدان الفكرة الواعية املوجهة امل�ستم ّرة فيدعو اىل �إيجاد الفكرة
الرابطة ،اىل تعيني الروح التي يجب �أن ت�سود �سيا�سة الدولة ،فت�صف
الأغرا�ض العامة التي يح�سن الإتجّ اه نحوها وتبينّ الطرق العمل ّية التي حتقق
الو�صول اليها.
�أجل� ،إنّ الذين �أتيح لهم ،مثلي ،التع ّرف عن قرب اىل ن�شاط ابراهيم
عبدالعال ،يدركون ،و ال �شك� ،أنّ لبنان خ�سر بفقده لي�س مواطناً عزيزاً
كل هذاّ ،
وال �إدار ّياً ممتازاً وال مهند�ساً �أ�ستاذاً وح�سب ،بل ،فوق ّ
مفكراً
�أملع ّياً يعرف كيف يلحظ املعطيات اخلارج ّية بنظرة خاطفة ،وكيف ي�سرب
غور الأمور بثاقب ب�صريته ،وكيف يدقّق يف م�شكالتها وعقدها على �ضوء
العلم والوثائق والإح�صاءات ،لينعكف بعدها على ذاته فيت�أ ّمل وينظر بعيداً
واحلق واجلمال.
جداً يف جماالت اخلري ّ
وبعيداً ّ
وقد يت�أتى له �أن يعيد الك ّرة �أكرث من م ّرة لكن ال يخرج من عمله الفكري
ال�شاق ا ّال وهو من املو�ضوع يف ال�صميم ،يرى الت�صاميم تتوا�ضح �أمامه
ب�سهولة ،وامل�شاريع ت�ستقيم ج ّبارة ،فيعر�ضها ،يف اقرتاحات را�سخة املعامل،
على الدولة التي ك ّر�س زهرة حياته خلدمتها� ،أو يعطيها حما�ضرات للجمهور
ب�أ�سخى معاين العطاء.
ذلك �أ ّنه� ،ش�أن ا ّ
ملفكر الأ�صيل ،ي�أبى االعتزال يف برج من العاج ،بل
يتح�س�س نف�سه �أ ّنه واحد من النا�س ،له ر�سالته وعليه م�س�ؤول ّيات ال يقدر،
وال �س ّيما يف �أ ّيام عا�شها ،على االكتفاء بحفنة من املاء يغ�سل بها يديه -كما
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غ�سلها بيالط�س البنطي -ويرتك ال�سواد الأعظم من مواطنيه يف عط�ش،
قائ ًال� « :أنا بريء من دم هذا ال�صديق!»
ملفكر الريا�ضي كان ي�ؤمن ب�أنّ الفكر العامل هو يف العمل ا ّ
و�ش�أن ا ّ
ملفكر.
ومل ير�ض ا ّال حياة النا�س �ساحات لأعماله .فكان يحرر الأرقام والقايي�س
وي�سخره يف
والأ�شكال من جفافها ورموزها لي�أخذ جوهرهاّ � ،أي روحهاّ ،
�سبيل ّ
حل عقد احلياة العمل ّية .وكم كان يقرن الفكر بالإرادة احلازمة
مهما تراكمت ال�صعوبات! وكم كان يكتنفه التفا�ؤل ّ
كل مرة �أقدم على
ملهتمني يف ال�ش�ؤون العامة الذين
معاجلة �أحوال البالد! فيقلع عن عادة ا ّ
ي�صبغونها ب�ألوان �سوداء قامتة قبل �أخذهم يف معاجلتها ،ليقول هو مع �سينيك
الفيل�سوف:
« لي�س لأنّ الأمور �صعبة ال جنابهها
بل لأننا ال جنابهها هي �صعبة» .
وك�أنيّ به كان ي�شعر �أنّ حياته على الأر�ض �ستكون ق�صرية املدى وحاجات
ملحة لريدد دائماً « :علينا �أن ّ
نفكر ب�سعة ونحقق ب�سرعة».
البالد ّ
و�ش�أن ا ّ
ملفكر امل�ؤمن كان يقول� :إنّ العناية الإله ّية التي حبت لبنان موارد
ت�سخر طاقات �إن�سان ّية �أعظم كامنة يف عقول �أبناء
طبيع ّية عظيمة لكفيلة ب�أن ّ
لبنان و�سواعدهم ال�ستغالل ما ميكن من هذه املوارد.
وكما �أنّ ابراهيم عبدالعال مل يكن �أنان ّياً يف تفكريه كذلك مل يكن
انكما�ش ّياً �أي�ضاً .فينظر اىل الأو�ضاع اللبنان ّية كجزء من ّ
كل يف املجموعة
العرب ّية فينادي بالتعاون الأو�سع والأوفر �شمو ًال كو�سيلة ف ّعالة للمحافظة على
التخ�ص�ص الإقليمي يف ّ
كل من البلدان العرب ّية من حيث متركز الأعمال
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يف الأنحاء املالئمة لها كل ّياً �أو جزئياً .لأنّ زوال التخ�ص�ص الإقليمي يف
ر�أيه ي�ؤ ّدي اىل انخفا�ض الدخل الوطني ويحمل على ال�سعي للإكتفاء
الذاتي وانكما�ش ّ
كل بلد عن الآخر بينما تزداد فاعل ّية العمل والر�ساميل
تي�سرت لها الأ�سواق الوا�سعة وحر ّية االتنق ّال.
�إذا ّ
وكان يقلق ابراهيم عبدالعال �أن يرى الإقت�صاد ّ
متنكراً للإن�سان يف لبنان.
ّ
ت�ستغل ثرواتها
ويقلقه �أكرث ،ذلك اجلفاء بني الإن�سان والطبيعة التي مل
ال�ضخمة الدفينة ا�ستغال ًال فنياً وافياً .فكان عليه �أن يجابه ،بروح �إن�سانية
ي�سد
كبرية ،طبيعة عنيدة ليعرف كيف يذ ّللها وي�ستخرج منها لي�س فقط ما ّ
يبدل وجه احلياة وي�ضفي عليها �أن�سان ّية
أ�شد حاجات الإن�سان �ضرورة ،بل ما ّ
� ّ
ت�سرتيح اليها نف�س الإن�سان.
وبعد �أن �أ�صبح الإت�صال بني الب�شر كخطف الربق كان يرى بوا�سع تفكريه
كل م�شكلة فرد ّية �أ�صبحت اليوم م�شكلة قوم ّية ّ
�أن ّ
وكل م�شكلة قوم ّية
اىلحد �أ ّننا
�أ�صبحت م�شكلة دول ّية .فال ّبد ،واحلالة هذه ،من تعاون وثيق ّ
ال نقدر �أن نعي اقت�صاداً يف نطاق جماعة حمدودة� ،أو فئات منعم عليها� ،أو
جرية فر�ضت علينا بحكم الواقع اجلغرايف ،بل يف مدى الإن�سان ّية جمعاء
من �أجل خري ّ
كل �إن�سان ورفاه ّيته.
هذا هو ابراهيم عبدالعال يف ّ
خطه الفكري ال�صاعد :باحث ين�شد �ضالته
ولو يف ال�صني ح ّتى غدا جمموعة معلومات ،وعركته جتارب احلياة فكان
املفكر .وبعد ،ذلك ّ
ذلك العامل ّ
املفكر احلكيم ،العاقل ،الزاهد ال عن
قرف بل عن رجاحة يف التفكري وع ّزة يف النف�س ،و�سم ّو يف النظر اىل
النا�س والأ�شياء.
فخالفاً
لذوي العلم الناق�ص ،ال يرتدد عن الإ�شادة مبواهب �أ�صحاب
ّ

الكفاءة وت�شجيع املغمورين منهم و�إن مل يكن هو ليلقى يف حياته ا ّال
الإجحاف والإمتهان.
يرحب باملناق�شة
وخالفاً لذوي القيم الفارغة ،كان متوا�ضعاً بب�ساطة واعيةّ ،
ويحرتم ر�أي الغري وال يرى مذ ّلة يف �أن يرتاجع عن ر�أيه ال�شخ�صي �أمام
الر�أي الأف�ضل �أ ّياً كانت طائفة �صاحبه ول ّأي جن�س ّية انت�سب.
ذلك �أ ّنه� ،ش�أن ا ّ
ملفكر احلكيم ،كانت تغمر قلبه املح ّبة ،وكان ي�ؤمن ب�أنّ ال
ا�ستقرار لأو�ضاع لبنان وال حلول ملع�ضالته ا ّال بالعلم امل�ش ّبع باملح ّبة.
من �أجل هذا كان مو�ضع ثقة الدولة ،وال�ضمري الذي يركن اليه عند
ت�ضارب احللول،
يطمئن النا�س عندما ت�ضحي ق�ض ّيتهم بني يديه،
ومن �أجل هذا كان ّ
ومن �أجل هذا كان امل�ست�شار الف ّني لأكرث من م�ؤ�س�سة وطن ّية �أو �أجنب ّية،
ومن �أجل هذا �سوف تبقى ،على مدى الأجيال ،للمخططات التي
تبلورت يف مناخات تفكريه ،روحان ّياتها اخلا�صة ،روحان ّية ابراهيم
عبدالعالّ ،
مفكر من لبنان.

