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مؤتمر CIUTI ملدارس الترجمة يف الجامعات يف جنيف
دكاش تحّدث عن اليسوعية جامعة تلتزم القيم 

أصبح تقليدًا في الشهر األول من كل 
م "المؤتمر الدولي الدائم 

ّ
سنة أن ينظ

ل��ل��ج��ام��ع��ات ال��ت��ي ت�����دّرس ال��ت��رج��م��ة" 
 دول��ي��ة 

ً
ال��م��ع��روف ب����ال�����CIUTI  ن�����دوة

ف��ي مقر األم��م المتحدة ف��ي جنيف.  
السنة  ه���ذه  ن����دوة  استقطبت  وق���د 
وه���ي ب��ع��ن��وان " ال��ت��م��اي��ز االك��ادي��م��ي 
وري������ادة األع���م���ال ف���ي س��ب��ي��ل ش��رك��ة 
الجامعيين  جديدة" ع��ددًا كبيرًا من 
والمترجمين والتراجمة، توّزعوا على 
وكانت  يومين.  خ��ال  س��ّت حلقات 
م��ح��اض��رة االف���ت���ت���اح ل��رئ��ي��س جامعة 
ال��ق��دي��س ي��وس��ف ال��ب��روف��س��ور األب 
ال��ذي عالج  ��اش اليسوعي 

ّ
سليم دك

المهن  أخاقيات  قضية  كلمته  في 
في برامج الجامعة وحوكمتها إنطاقًا 
يوسف  القديس  جامعة  تجربة  م��ن 

في عملها اليومي. 
بعد توقفه عند تاريخ تأسيسها 
إلى اليوم ، أعلن أن الجامعة  ابتداًء
أي��دي  بين  المقبلة تضع  السنة  م��ن 
ط���ّاب���ه���ا أرص������دة ج���دي���دة م��ش��ت��رك��ة 
في  وشخصيتهم  ثقافتهم  ت��ن��ّم��ي 

والعربية وهي في خدمة  االنكليزية 
 مكّونات الشعب اللبناني وسائر 

ّ
كل

العربية. ولم يتواَن رئيس  الشعوب 
ال���ج���ام���ع���ة ع����ن ت���ع���ري���ة ال��م��ش��ك��ات 
إلى  وص���واًل  الجامعة  تواجهها  ال��ت��ي 
هو  "المجتمع  ك��ان  إذا  عّما  التساؤل 
الجامعة  أّن  أم  الجامعة  يصنع  ال��ذي 
ص 

ُ
وخل المجتمع".  تصنع  التي  هي 

إلى القول أّن تعاونًا عميقًا يجب أن 
ي��ك��ون بينهما، الس��ّي��م��ا ف��ي ح��االت 
ال��ق��ائ��م��ة على  ل��ب��ن��ان  ب��ح��ال��ة  شبيهة 

التعددية الدينية واللغوية.
ويذكر أن عميد كلية اللغات في 
عويس  هنري  البروفسور  اليسوعية 
وم����دي����رة م���درس���ة ال��ت��رج��م��ة ب��ي��روت 
ال����دك����ت����ورة ج��ي��ن��ا أب�����و ف���اض���ل سعد 
ش���ارك���ا ف���ي ال��م��ؤت��م��ر وك���ان���ت لهما 
م��ح��اض��رة م��ش��ت��رك��ة ب��ع��ن��وان "ال��رب��ي��ع 
ف الطقس بالعباد!". 

ّ
العربي إن تلط

العالي  إل��ى أن وزي��رة التعليم  ويشار 
كذلك  بالحضور  رح��ب��ت  جنيف  ف��ي 
ال��دائ��م  للمؤتمر  ال��ف��خ��ري��ة  ال��رئ��ي��س��ة 

حّنة لور لي يانكي.

م���ي���ادي���ن األخ����اق����ي����ات وال���م���واط���ن���ة 
وال���ف���ن���ون. وأش������ار إل����ى اّن ت��ك��وي��ن 
تكوين  إل��ى  يعود  الجامعي  الطالب 
ف��ك��ره وط��ري��ق��ة ت��ف��ك��ي��ره ع��وض��ًا من 
ح���ش���وه ب��ب��غ��ائ��ي��ًا ب���م���واد م���ت���ع���ّددة ال 
اكتساب  في  مساعدته  في  تساهم 

.
ّ

نعمة الفكر النقدي الحق
أب��رز ما لفت انتباه الحضور   

ّ
ولعل

التي ذكرها وهي  المعادلة  ه��ذه  هو 
تقول: "الغرب األدنى مقابل الشرق 
األدن��ى" في ما يعرف بهذا التناسق 
الحقيقية  ال���ش���رك���ة  أو  ال���ت���ب���ادل  أو 
يوسف  ال��ق��دي��س  فجامعة  بينهما. 
لبنانية  ه��ي جامعة  ان��م��ا  ع��ّرف��ه��ا  كما 
في  الفرنسية  تعتمد  خ��اص��ة  عربية 
ت��دري��س م��واده��ا م��ن غير أن تهمل 

خالل المحاضرة االفتتاحية األب دكاش متحدثًا والى يساره حنة لورلي يانكي.


