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جتمع.  كاألمّ كالمي من حيث انتهت السّيدة املديرة فاداي علم اجلمّيل: طرابلس  أبدأ   

 اليت جتمع. ال بل إّّنا األمّ 
يف حنني  هيف، زالتال الشمال، وإن هي مّرت يف ظروف قاسية و إّّنا العاصمة عاصمة 

إىل اإلمناء واإلمناء الشامل الذي يرّد اجلهل إىل الوراء، فهي مل تنَس يوًما أّّنا العاصمة 
 واحلافظة احملافظة على كّل أبنائها من كّل اجلماعات واألطياف.

أبنائها الداخلني يف  عصمةإّّنا عاصمة حمافظة الشمال أي أّن دورها ليس يف تعزيز 
متّثل كّل أبناء الشمال، أبناء احملافظة  اليت وحسب بل إّّنا العاصمة إطارها اإلداريّ 

 الكربى، وأبناء األقضية مجيًعا إىل أّي لون أو مذهب انتموا.
أتت من هنا وهنالك،  ريخ لبنان. ُأَسر  إّّنا املدن الثالث، ختتصر جزًءا من ات ،طرابلس

وجعلت  ،أّسست منوذًجا للعيش املشرتكو ، من صور وصيدا وأرواد، بنانّ من الشاطئ اللّ 
شعبه بمن التعّددية ّنًجا قوميًا ومن احرتام التعّددية عنواًًن ملا سيصبح عليه لبنان الكبري 

 وشبابه بعطاءاته الفكريّة واألدبّية والعلمّية. 
قّوهتا ومناعتها من قلعتها التارخيّية سان جيل، املشرفة على املدينة،  مدّ إّّنا القلعة اليت تست

 والساحات  معىن الكلمة حيث إّن حول القلعة مئات األماكن إّّنا مدينة اترخيّية بكلّ 



ريّة اليت نعتّز بـها وبوجودها ال للسياحة فقط بل ألّّنا جزء ال يتجزّأ واملبان األثوالشوارع 
 بنانّية احلّية اليت ال متوت.من الذاكرة اللّ 

مدينة العلم والفكر والتفكري، مدينة اجلامعات الثالثني، وفيها جامعات  ،إّّنا طرابلس
منها من حافظت عليه  ،دينة الفّن والفنون التقليديّة طرابلس ومنها، إّّنا منشأت يف

ف ألواّنا ات وزخرفتها والصابون والعباءات العربّية مبختلطرابلس، لصنع النحاسيّ 
 ووجوهها.

بطرابلس املعطّرة  "Travaux et Joursمن أشغال وأاّيم " وإن خّصصنا عدًدا خاصًّا
يمون، فاهلدف منه ليس اإلطراء فقط أو استعادة الذكرايت بل تسليط الضوء على ابللّ 

بعض مالمح واقعها  واستشراقبعض مشكالهتا، وخصوًصا التنمية مبختلف وجوهها، 
وطنّية فذلك يعين أّّنا شريكة  جامعة، كلّ   دما تكون رسالة اجلامعة،ومرجتاها. فعن

منذ  ،متضامنة مع شعبها وهذا ما ينطبق على عالقة اجلامعة اليسوعّية جبامعة الشمال
حيث جتد نفسها متضامنة مع مدينة أصبحت اجلامعة جزًءا منها يف ، 1977السنة 

من أجل ّنضتها االجتماعّية خدمة التنشئة والرتبية وتكوين أفضل الكفاءات 
 واالقتصاديّة واإلنسانّية.

مبختلف  بقّوة القطاع اخلاصّ و  يتشارك يف صنعها القطاع العامّ و النهضة واجبة فهذه 
وهي الزمة جدًّا على  ودسكرةمدينة وقرية  كلّ   . هذه النهضة هي واجبة علىماوجوهه

أكثر من آفة، ومن اآلفات الفقر  للبطالة اليت توّلد طرابلس ألّّنا العالج األساسيّ 
 إىل العنف ومآسيه املتعّددة.  ،التعاسة واهلجرة واجلهلو 



 والتحّية كّل التحّية للعاملني والعامالت من أجل رفعة طرابلس، 
 ،الدكتور مالك الشّعار حتّية ألصحاب العطاء وحتّية اليوم ودوًما لصاحب السماحة

واملقامات الدينّية  وللدكتور سااب زريق، ،ايكوسالسيادة املرتوبوليت أفرام كر وصاحب 
عاملة من أجل أمنها وتعزيز علومها الرجعّيات وامل والروحّية واملدنّية والرتبويّة واإلجتماعّية

 والعيش املشرتك يف حبرها ودارها وضفافها. 
حتريرها ورئيس حتريرها  هيئة هديّةيّتنا اليوم هذا العدد اخلاّص من جمّلة اجلامعة، هد

يكون مفتاح استمرار  عّل هذا العددل ،يف حنينه إىل طرابلس ،قرابن أنطوان الدكتور
 الرجاء والربكات .

 عشتم، عاشت اجلامعة، عاشت طرابلس، حييا لبنان.
 


