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روزيت فاضل

خ���ص ال���ب���رل���م���ان األوروب��������ي ج��ام��ع��ة 
بمدرسة  ممثلة  يوسف،  القديس 
ال��ت��رج��م��ة - ب��ي��روت ب��ات��ف��اق ت��ع��اون 
والمنطقة  لبنان  ف��ي  مبسوق  غير 
يقضي كما ذكرت مديرة المدرسة 
"تنظيم  إل��ى  ب��و فاضل سعد  جينا 
إع��داد  حلقات دراس��ي��ة مشتركة،  
م���درب���ي���ن، ت���وف���ي���ر ف�����رص ت���دري���ب 
البرلمان  ال��م��درس��ة ف��ي مقر  ب  ط�

في بروكسل...". 
االت����ف����اق وق���ع���ه رئ���ي���س ج��ام��ع��ة 
س��ل��ي��م  األب  ي����وس����ف  ال����ق����دي����س 
دك���اش ال��ي��س��وع��ي ورئ��ي��س��ة وح��دة 
دعم تعدد اللغات في اإلدارة العامة 

ل��ل��ت��رج��م��ة ال���ف���وري���ة ف����ي ال��ب��رل��م��ان 
األوروب���ي س��وزان إلتنبريغ في حرم 
في  الجامعة  ف��ي  اإلنسانية  العلوم 
رون��ي عريجي  الثقافة  وزي��ر  حضور 
وسفيرة اإلتحاد األوروب��ي أنجيلينا 
توظيف  وحدة  ورئيس  إيخورست 
اإلدارة  ف��ي  ال��ف��وري��ي��ن  المترجمين 
ال����ع����ام����ة ل���ل���ت���رج���م���ة ف�����ي ال���ب���رل���م���ان 
األوروب��������������ي ي������ورك������ي ت����ي����ون����ون����ان، 
وم��ج��م��وع��ة م���ن أس����ات����ذة ال��ج��ام��ع��ة 

وطالب من المدرسة. 
� ال��ت��وق��ي��ع م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي  وت��
لرئيسة  ترحيبية  بكلمة  اس��ت��ه��ل 
دائرة الترجمة الفورية في المدرسة 
أل�����س�����ا ي�����زب�����ك ش�����رب�����ات�����ي. أم�������ا ف��ي 
تفاصيل هذا التعاون بين البرلمان 

األوروبي وجامعة القديس يوسف، 
ف���ق���د ع������ددت س���ع���د ف����ي ك��ل��م��ت��ه��ا 
المحطات الرئيسية لتطور العالقة 
بين الجانبين. وتوقفت عند تمايز 
إحدى متخرجات المدرسة ملبومين 
ك���وس���ت���ات���ن���ي���دي���س ال����ت����ي أث��ب��ت��ت 
جدارتها من خالل عملها كمترجمة 
فورية في البرلمان األوروب��ي، وهي 
جاءت إلى بيروت لمشاركة الطالب 

بحلقة دراسية مميزة.
للتعاون،  المضافة"  "القيمة  أم��ا 
فتبرز كما جاء في كلمة سعد بإعطاء 
يعتمدون  مترجمين  ب  ل��ط� ف��رص 
ال��ع��رب��ي��ة "ل��غ��ت��ه��م األم" ف��ي ال��ت��درب 
في البرلمان األوروبي رغم أن العربية 
ال ت���دخ���ل ض��م��ن س���ي���اق ال������24 لغة 

المعتمدة رسميًا في عمل البرلمان". 
أم������ا ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال����ل����غ����ات ف��ي 
ال��ج��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور ه���ن���ري ع��وي��س 
فتحدث عن المدرسة ضمن الكلية 
والتي  تأسيسها  مراحل  مستعيدًا 
ت���ع���ود إل�����ى 34 ع����ام����ًا. واع���ت���ب���ر أن 
من  للمتخرجين  الساحقة  األكثرية 

الفتيات.
واعتبر عريجي أننا "واكبنا اليوم 
م��رة ج��دي��دة م��ا يثبت م��دى ج��دارة 
الطالب ومدى قدرتهم على اثبات 

ذاتهم كمصدر غنى للبنان.
بدورها، نوهت إلتنبريغ بالتعاون 
ب���ي���ن م����درس����ة ال���ت���رج���م���ة –ب���ي���روت 
ال��ف��وري��ة  للترجمة  ال��ع��ام��ة  واإلدارة 
في البرلمان األوروبي.  أضافت إلى 
أننا نشهد زيادة ملحوظة للقاءات 
في  المتداولة  اللغات  خ��ارج سياق 
ال��م��ج��م��وع��ة األوروب�����ي�����ة وه�����ي ع��ل��ى 
الصينية  ال��روس��ي��ة،  المثال  سبيل 

والعربية. 
التمّسك   ع��ل��ى  وب��ع��دم��ا ش����ددت 
ب���ن���ظ���ام ال����ج����ودة وت����ن����وع ال���ل���غ���ات، 
حددت أولويات العمل بأنها تصب 

في إعداد مترجمين فوريين. 
وبالنسبة الى األب دكاش، هذه 
المذكرة تعد طالبًا وسطاء بامتياز 
على  التواصل  فنون  يتقنون  وه��م 
القيم  أصولها وعملهم يرتكز على 
ق وب���ع���د ت��ن��وي��ه��ه ب��ال��خ��ب��رة  �� واالخ���
والبرلمان  ال��م��درس��ة  ستجمع  ال��ت��ي 
األوروب������ي، إع��ت��ب��رأن ه���ذه ال��م��ذك��رة 
خ��ط��وة ل��ل��ت��ف��اه��م، م���ض���ادة ل��م��ا هو 
ع��ل��ي��ه واق�����ع ال���ح���ال ال����راه����ن، وه��ي 
بأهميتها خطوة للتفاهم مع اآلخر.
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االب دكاش وسوزان إلتنبريغ يوقعان االتفاق. )سامي عياد(

تعاون بين اليسوعية والبرملان االوروبي
فرص لطلب الترجمة للتدّرب يف بروكسيل


