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 لمؤتمر ةفتتاحي  اإلة جلس، في الالقديس يوسف رئيس جامعة ،اليسوعي   اشدك   مليس بروفسورال كلمة
روت يمدرسة الترجمة في بغات و ة الل  كلي   الذي تقيمه ، وهو المؤتمر)"بو ابة الل غات"( "لينغوابورتا "

ETIB ، ل 5  الواقع فيه الجمعةيوم ا صباح   التاسعةالساعة  تمام في، 4102 (ديسمبر) كانون األو 
 .خاطر بيار أبو جمدر   في
 

 فيو  يس يوسفجامعة القد   في "نغوالبورتا " غاتالل  "بو ابة ـ المؤتمر الخاص  ب هذا في بحماس ب بكمأرح  
في  مدرسة الترجمة في بيروتو  غاتة الل  كلي  كل  من  هتي نظم  ذال هذا المؤتمر، عبد القادرليسيه  مدرسة 

 ناتشريك بو ابةو سنة على تأسيسها،  041بهذه السنة األكاديمي ة بالـ التي تحتفل  يوسفيس جامعة القد  
 خالل سبانيا.إ مع سفارة بالتعاون ،سة الحريريمؤس   ،خر األ ةالعاليبو ابتنا ، وكذلك جامعة سانت لويس

 تسليط الضوء سيتم  ، كانون األو ل 6 والسبت (ديسمبركانون األو ل ) 5 الواقع فيه الجمعة ،هذين اليومين
من  صديقين لنا يقلبكل  من  يأحي   اسمحوا لي أن. هاتكريم سيتم  و  لدينا ةالعربي   تنالغة خاص  و  على الل غات

دريس و  جيريو  Bert Barry باري بيرت دينالسي  هما  سانت لويس، جامعة  نيالذ    Jerry Edrisا 
لإلشراف  اينجامعت  بين  فاقاالت  توقيع على لمناسبة الو  المناسبة هذهفي ال سي ما  ،بيننا بحلولهما اننافشر  ي

هاسمحوا لي أن أ. يس يوسففي جامعة القد   ةغة اإلنجليزي  تدريس الل   على اثنين من  لدينا اا خاص  ترحيب   وج 
 تأكيد على حضوركم جامعة سانت لويس من إدريس وجيري بيري بيرت السيد وفيما يتعلق الضيوف

  يوسف. جامعة القديس في ةلتدريس اللغة اإلنجليزي   جامعتين اتفاقنا انتري التوقيع على

(Let me say a special welcome regarding our two guests Mr Bert Berry and Jerry Edris from 

Saint Louis University coming for confirming the signature of the agreement between our 

two universities for teaching English in Saint-Joseph University). 

جامعة من إدريس  جيريو رييب بيرت ريمين، السي دوأرح ب بالضيفين الك شكردعوني ألقي التحي ة وال
غة الل   اإلشراف على تعليم على على االت فاق بين جامعت ينا الذين جاءا لتأكيد توقيعهماسانت لويس 

ه خالص .القد يس يوسف جامعة في اإلنجليزية إلى السلطات األكاديمي ة في  ي في هذا الصباحشكر  أوج 
في   غة اإلنكليزي ة حي ز التنفيذاإلشراف على تعليم الل   هذا في وضع تي ساهمتالجامعة سانت لويس 

ا و جامعتنا.  وكذلك حضرات السادة  اء فريقكم الذين نظ موا هذه البو ابةوكل  أعض ي د العميدالسأشكر أيض 
 .أخر  من بلدان  و  لبنان القادمين من المحاضرين
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هو العنوان الذي يتو ج هذين اليومين الحافلين بالشهادات والتفكير والمشاغل )"بو ابة الل غات( "بورتا لينغوا" 
المدن  بو ابات" لينغوابورتا " يذكر مؤتمرات. ني  سلاألعلم و  غاتالل  وتقديم البرامج والمشاريع التي تتعل ق ب

الثقافي النشاط  التي يسري في شرايينها عروقال ،القرون على مر   لتي كانت،او  دون استثناءمن  ر الكب
افاثقالو  حربي  الو  والمالي   ي  قتصاداإلو  طوال اليوم  بالكامل شر عةمكانت  بو اباتال أن  هذهحيث ، ي  أيض 
 ،مثير ا لإلعجابكان  .المرتبط بالعمل اإلنساني   هذا النشاط تنظيممن أجل  المساءمن  نمعي   وقت  ى حت  و 

 تلو ةواحدال ُتغل ق هذا السوق الكبير بو ابات كانت كيف أن أر  ،بضع سنوات اسطنبول قبل عندما زرت
  .هوصمت يلالل   سالمل مكانهاتترك  أن مأنشطتهار و التج   صرخات ه كان يتوج ب على، إشارة إلى أن   خر األ

المحافظة  بين حركة الناس عن فضال   من جميع األنواع، والبضائع األمتعةحركة ل بو ابةال مخد  ست  تُ 
إشارة إلى ، هاداخلالمدينة و  خارج بين تقاطع ةاببو   01 عن ما ال يقل   بإحصاء ، قمتُ في باريسالمدينة. و 

من  منظ م ا كانكل  شيء   .هنواعأ بكل   النشاط البشريصيانة وتطوير ا لشرطا أساسي   تكان و ابةالب أن  
 لتسهيلابة البو   عند ونقفي المرشدين اآلخرين كانواو ن ين السياحي  يالمرشدو  نيالمترجم ن  أى حت   و ابةالب خالل

دخال األفق المدينة و  ر ن و ابة،من خالل الب المدينة. المتداولة في هجةالل  لى ا  إلى المدينة و  األجانب وا 
هي  ،غاتل  ال كرتبااتبلبل و  يه ،بابلهي  الكلمة المضاد ة لكلمة "البو ابة"أن   أعتقد. خارج المدينةالممتد  
إلى  تواصلي ة حيث يلتفت الشخص ةأفقي   بطريقة لم يعودوا يعيشون البشرحيث العالي المشرئب  البرج 

ة متكل م ا معه اآلخر للتحادث والتخاطب لى مصالحه الخاص   بلغة  ، بل هم يلتفتون كل  واحد إلى نفسه وا 
 .آلخرينمن ا غير معروفة

 عظيمخطر هو ل برج بابل فيفي أن نعيش والذي يكمن  الذي ُيحِدق بنا اليوم خطرالأن  فمن الواضح
تحديد لل صينالعديد من المتخص   ويتفق .لنا والمتوف رة تاحةالمُ  ر كبال ائل االت صالوس على الرغم من

 غاتالل   تصحيحها. التي يصعب االنحرافات ديول   المفرطالتواصل  أن  و  بحالة سي ئة غاتالل   تأكيد على أن  الو 
 بالتاليبطريقة جي دة، و  أو لغات إتقان لغة غير قادرين على والمستخدمين مينالمتكل  بحالة سي ئة لدرجة أن  
ا  اآلخر هو فهم أن   يتأت ى عن ذلك واقع  اتكريم  صِّصا الذين خُ  نييومالإن   .وبحال  سي ئة في ورطةأيض 

خطرة  بابلبلبلة األلسن المتمث لة في  أن   بصوت عال   اإلعالنو  ناقوس الخطر لدق  بالكثير  اليس غاتل  ل
 هو أن مثلاأل ، في حين أن  لغة واحدةب ال تتكل م إال   ةبشري  ال في المئة من 01 ها إن  . ةمستقبل البشري   على

وأنا أقول . جامعتنا لقيام به فيلنسعى  ماوهذا ، ثالث لغات أو لغتينب عبيرا على التقادر   إنسان كل  يكون 
من ؟  ثالث لغاتب أو عبير بلغتينالت قادر على يجالخر  الطالب الجامعة حيث  ؟ فضلاألما هو :  ادائم  
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إال   ثالث لغات.بحيث يتخر ج الطالب وهو يمتلك  تعليمال روف  ت التيالجامعة  أن  األفضلي ة تعود إلى دالمؤك  
، األمر الذي يجب أن يتوف ر مستو  من الجودةكمي ة ال إلى نضيف أن ال ُيعفينا من مهم ةاألمر  هذا أن  

بتغليب  بدء ا ،متعد دة تراجعهذا ال وأسباب ،من عام  إلى عام   مدارسال من ينتالميذ المتخر جال يفقده
 غةلل   األلسني   الصوتي   الجانبب اإلمعان في تلميذال مصلحةعلى في المواد  العلمي ة  التام   االستثمار
 .فحسب

 
ا تحت وطأة ال الوضع يبدو بقدر ما تحمل قدر ا من األهمي ةة المهم  ، اءها األصدقاء األعز  أي    ؛ عجزرازح 

النجاح الحظ  الوفير و  أتمن ى لمؤتمركم. وفي غاية األهمي ة كبيرة عاتالتوق   ا أن  خصوص   كبير يالتحد  
 ثمر والفرح العامر.المُ 


