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كلمة رئيس جامعة سيّدة اللويزة األب وليد موسى
في رفع الستارة عن النصب التذكاري
للعالم الكبير الراحل ابراهيم عبد العال

أيها األصدقاء 
طُرِح علي سؤال:

ملاذا ابراهيم عبد العال في أروقة جامعة سيّدة اللويزة وفي قلب ساحاتها؟
أُجيب:  هذا شرف لنا وجلامعتنا،

 لم نفكّر، ال بعائلته، وال بدينه، وال مبنطقته، مع احترامنا، بل توقّفنا عند ثالثة
عوامل:

 ألنّه كبير من لبنان، مضى عليه نصف قرن من الغياب، ولم يغب...  ما أكبر"- 1
االنسان عندما يصبح أقوى من املوت ومن النسيان.

 ألنّه عالم كبير، ما نظر إلى مصلحته اخلاصّة، وال إلى مقدرته على جمع املال، بل"-2
 نظر إلى مصلحة لبنان ومصير الشعب اللبناني، وذلك بعني املحبّ الذي ال يرى بلداً
أجمل وأطهر من بلده.  كم نحن اليوم، واليوم بالذات، بحاجة إلى أمثال هذا الرجل.

 ألنّه عبقري حالم يستشعر املستقبل.  وقَدَر اجلامعة أن تقف إجالالً أمام هؤالء."-3
 كفانا صراخاً وهتافاً...  اجلامعات ليست قنابل صوتية تضجّ، بل هي أشعّة

ومنارات، مفترض بها أن تضيء.  ونحن اليوم، نستضيء بأنوار ابراهيم عبد العال.

 فشكراً لكم، وحتيّة من القلب، إلى هذه اجلمعيّة، التي حتمل اسم ابراهيم عبد
 العال، رئيساًَ وأعضاء، أخصّ بالتقدير من عرفته عامالً نشيطاً مؤمناً، عنيت الصديق

أنطوان سالمة والسيّدة الوفية اميان عبد العال.
 كما أحيي الذين ساهموا في إقامة هذا االحتفال، وال سيّما األخ الفنّان بيار كرم

الذي يرصّع أروقة اجلامعة، بهذه األنصاب الكرمية.
 وحتيّة تقدير لفخامة الرئيس العماد ميشال سليمان ولدولة األستاذ نبيه بّري اللذين

 أوفدا األستاذ ابراهيم كنعان لتمثيلهما في هذا االحتفال، وشكراً لدولة الرئيس سعد
 احلريري ممثّالً بسعادة املحافظ ناصيف قالوش، وكم نأمل بهذا العهد، أن ترى بعض

مشاريع عبد العال النور والتنفيذ.
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 اليوم، اليوم العاملي حلقوق االنسان، وحقوق االنسان تبدأ بحقه في املياه النظيفة
 السليمة الصحيّة، ألنّنا باملاء تعمّدنا، ومن املاء جعلنا كل شيء حيّ.  هذه كانت رسالة

 ابراهيم عبد العال، ومن هنا تبدأ حقوق االنسان.  اللّهم، أعطنا أن نتابع هذه الرسالة، وأن
نلتزم حقوق االنسان.
شـــكراً لكــم.

عشــتم وعــاش لبنــان.
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