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 الكاثوليكي في باريس، رئيس المعهد، Bordeyne  سيادة المطران فيليب بورداين

 ةيّروالف مةرجوالت ةريريّالتح مةرجللت العالي المعهد ، مديرةGormezano  حضرة السّيدة غورميزانو

ISIT)،( 

 حضرة العميدة والسّيدة المديرة، 

 سّيداتي سادتي،

 

0Tالترجمة في بيروت معاهدنا هما مدرسة  اثنين منفاق بين بمناسبة توقيع اتّ الذي ُيقام اليوم حفل ال

)ETIB(  0المعهدوT ةيّروالف مةرجوالت ةريريّالتح مةرجللت العالي ISIT) ( لتعاون طويل في امتدادً اليس سوى 

 بينيس يوسف في بيروت أو جامعة القدّ و  مستوى المعهد الكاثوليكي في باريس علىالعمل، سواء  مجال

 منو  ؛ باريس في الجامعة الكاثوليكّية فيلمترجمين ل عاليفي بيروت والمعهد ال المترجمينمدرسة دينامّية 

الصداقة واالحترام  هي صخرةعلى صخرة صلبة أّن هذه العالقة أثمرت على مّر الزمن وحّتى اليوم الواضح 

 .المتبادل

0T ،مدرسة الترجمة في بيروت التعاون مع بدأ في الواقع)ETIB( 0والمعهدT ةريريّالتح مةرجللت العالي 

 ارئيسً  Valdriniفالدريني المطران باتريك  سيادة كان عندماعشر سنوات  منذ ISIT)(0T ةيّروالف مةرجوالت
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 هانفس ألروقةفي هذه ا يس يوسف.جامعة القدّ ل ارئيسً ، شاموسيواألب رينيه  معهد الكاثوليكي في باريسلل

لالحتفال  فالدريني جدول المونسنيور على بعد التوقيع في بيروت ،ن هناو الحاضر  ،اليوم مسؤولونالاسُتدِعي 

 .بالمناسبة

 ةريريّالتح مةرجللت العالي1T المعهدعلى إدارة وا توالالذين  راءجميع المد نحّيي نأ إالّ ال يسعنا 

بناء  يوّطدالذي يرّسخ و حجر وضع الفي  ،بنفسهو ه تطريق على كلٌّ  ،واوساهم )01TT )ISITةيّروالف مةرجوالت

 : اثني عشر عامً إألكثر من  الترجمة مدرسة، مدير عويس هنرياألستاذ عميد المع العالئقي  التعاون

في نا دعم ملفّ قامت بالتي  Axat منFrançoise de Dax  0T داكسدو فرانسواز  السّيدةنحّيي 

"0T1T ّ0ة للمترجمين والتراجمة"المؤتمر الدولي الدائم للمعاهد الجامعيT1T CIUTI  ًاوكان ناجح، 

0T ميريو ماري السّيدةو Mériaud ، غة اللّ  وأدخلت فاقية في بيروت،توقيع االتّ  ة علىهداشالوهي

 )،(01TT ISITةيّروالف مةرجوالت ةريريّالتح مةرجللت العالي0T 1Tالمعهدالعربّية في 

0T باليو د كريستيانالسيّ و Balliu تقديم في  م يتواَن مع هذالو قصيرة  لمّدة كان رئيًسا باإلنابةي ذال

في مدرسة الترجمة في بيروت   ُيدعى للمحاضرات هو أستاذملحوظة للغاية. منذ ذلك الحين، المساهمته 

)0TETIB.( 

0T غورميزانو ناتاليالسّيدة كما نحّيي Gormezano  مّد عن طريق الشعلة  مجّدًدا تحمل اليومالتي

 ب. الطالّ  لدىبين اللغات لغة عمل في الجمع  غة العربّيةاعتبار اللّ و  غة العربّيةاللّ  جسر نحو

0T 0(ة لمدرسة الترجمة في بيروت الحاليّ  ةجينا ابو فاضل، المدير السّيدة أّماTETIB(،  كانت المحاورة فقد

 بسمة عالمّية وتجمع التي تّتسم ، تلك المدينةبيروتمدينة في كهذه ة مهمّ  إتمام التي تتمّتع بالفطنة من أجل

 .جمال الشرق وحداثة الغرب هافي
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 ذا األمر.به هّنئ أنفسناعلى قدم المساواة، ونحن ن أقيم دوًماالسنين  على مرّ  يَ نِ بُ الذي هذا التعاون 

ة هذه أهميّ ذكر عن القول هنا  مزدوج. غنيّ  بلومد التوّصل إلىكان من الطبيعي  ،في هذا الجوّ 

من  التعاونقام األكاديمي والثقافي.  ينالمستو  علىبعض ولآلخرين، لل والمثمرة المبادرة ومساهمتها الناجحة

ا كنّ . األدوات اللالزمةله  ناموقدّ   ةغة العربيّ اللّ في أستاذ  قمنا بتنشئةد للغاية، وقد ة بشكل جيّ غة العربيّ اللّ  أجل

 .صيفيالتدريب ال يتابعون دوراتب الطالّ  كان بعضة، و العربيّ  غةامتحان اللّ عن  ينمسؤول

0T بورداين المونسنيور فيليبحضرة Bordeyneمعه  تعاونتُ المعهد، صديقي العزيز الذي  ، رئيس

قد  م، كنتFSRكلّية العلوم الدينّية و  Theologicum كلّية الالهوتّيةيدين للا على التوالي عمعندما كنّ 

كونها و  ،ةكاثوليكيّ  ، كونهايس يوسفجامعة القدّ  . أعتقد أنّ ين جامعتيناطاري باإلفاق تّ الا دجدّ ن نأ يتمتمنّ 

 ،الكاثوليكّيةيس يوسف القدّ  جامعةعلى  يعتمدالمعهد الكاثوليكي  كونو وبالعناية اإللهّية يس يوسف القدّ ب تؤمن

 .لمشاألنبل و األ معناهافي  مشاركةفي ال نالتوسيع دائرة عمل يتضامنا هما إّال أنيمكنال فهما 

عاوننا الذي سوف نقوم بإعادة اليوم وأكثر من أّي وقت مضى، نريد أن نذهب أبعد من ذلك في ت

المنهاج مثل  مناهجب في تبادل الطالّ نا. اأّي وقت مضى، الّتحاد قو يخه ألّن وجودنا يحتاج، أكثر من ترس

 البحث العلميّ في مشاريع المين، و لمعلّ ل ةمتبادلالدعوة والة وغيرها غة العربيّ اللّ  واكتساب المسيحيّ  اإلسالميّ 

 للتقّدم إلىة و كون أكثر عمليّ ن. لالسير مًعا ُقُدًماة من أجل هي مسارات حقيقيّ ، بيننافي مجاالت مشتركة 

العديد من  التحّقق من مى لكبيروت حتى يتسنّ في ، دعوة لزيارة جامعتنا سّيدنا المطرانكم، ل وّجهاألمام، أ

 بها. فخرتجعلنا نال ومشاريع من شأنها أن فعنوايانا إلى أ واترجملكي تو  أنشطتها

 

 لكم اشكرً 

 اليسوعيّ  اشسليم دكّ 


