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روزيت فاضل 

ت��ث��م��ن م���دي���رة م���درس���ة ال��ت��رج��م��ة 
جامعة  في  اللغات  لكلية  التابعة 
جينا  الدكتورة  يوسف  القديس 
أب�������و ف����اض����ل س����ع����د ف�����ي ح���دي���ث 
لفهم  ال��ت��رج��م��ة  دور  ل����"ال���ن���ه���ار"، 
اآلخ�����ر ول���ت���وط���ي���د أس����س ال���س���الم 
وق��ب��ول اآلخ����ر. وه���ذا ال����دور ال��ذي 
يجسد لغة السالم، يتالزم ومسيرة 
بمرور 35 التي تحتفل  المدرسة 

عامًا على تأسيسها. 
إت������خ������ذت ال������م������درس������ة ش����ع����ارًا 
ل��م��ؤت��م��ره��ا ال�����ذي ي��ن��ط��ل��ق ال��ي��وم 
ف���ي رع���اي���ة وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة ري��م��ون 
ع��ري��ج��ي ع��ن��وان "ال��ع��ب��ور )1980-
وف��ق  م��ع��ن��ي��ان  ل���ه  وه����و   ،")2015
س��ع��د، األول "ي��ك��م��ن ف��ي إع��ت��ب��ار 
وع��اب��رة  للثقافات  ع��اب��رة  الترجمة 
ل��ل��غ��ات ألن ال��م��ت��رج��م ه���و وس��ي��ط 
بوسيط  نؤمن  فنحن  العبور.  هذا 
ي���وف���ر ال��ع��ب��ور ال��س��ل��ي��م ل��ل��ك��ل��م��ة". 
أم���ا ال��م��ع��ن��ى ال��ث��ان��ي ل��ل��ع��ب��ور "فهو 

أرش�����ف�����ة م����س����ار ال�����م�����درس�����ة م��ن��ذ 
ت��أس��ي��س��ه��ا إل����ى ال���ي���وم وم����ا م��رت 
ب���ه م���ن م��ص��اع��ب وت���ط���ور، وص���واًل
إل����ى اس���ت���ش���راف م��س��ت��ق��ب��ل��ه��ا ف��ي 
السنوات المقبلة". وشددت على 
المؤتمر  ف��ي  "المشاركين  أهمية 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع مكتب  ال���ذي ينظم 
الفرنكوفونية-  الجامعية  الوكالة 
الثقافي  والمركز  األوس��ط  الشرق 
ال��ف��رن��س��ي وت��خ��ت��ت��م أع���م���ال���ه غ��دًا 
متخصصين  ب��م��ش��ارك��ة  ال��ج��م��ع��ة، 
وب��اح��ث��ي��ن وممثلين  ال��ت��رج��م��ة  ف��ي 
ع����ن م��ن��ظ��م��ات ت��ع��ن��ى ب��ال��ت��رج��م��ة 

وطالب". 
مسيرة  ب���ال���ذاك���رة  واس���ت���ع���ادت 
ال���م���درس���ة ع����ام 1980 ت��أس��ي��س 

اليسوعيين  م��ن"األب��وي��ن  بمبادرة 
روالن ميني ورينه شاموسي وهي 
األولى في العالم العربي". وقالت: 
المحافل  في  بصمات  لمتخرجينا 
الدولية، ومن بينهم أسماء المعة 
كريما ج��رم��ان��وس  ف��ي مقر األم��م 
ملبومين  نيويورك،  في  المتحدة 

ك��وس��ت��ن��ت��ي��ن��ي��دس ف���ي ال��ب��رل��م��ان 
األوروبي، رنا نعمة وبرسكا شاوي 
ون��ج��اة أب���ي ط��اي��ع ف��ي م��رك��ز األم��م 
ال���م���ت���ح���دة ل���ح���ق���وق اإلن����س����ان ف��ي 
ج��ن��ي��ف، وغ��ي��ره��م. وش���ددت على 
ت��وف��ي��ر دروس ف��ي ل��غ��ة اإلش����ارة، 
اليوم ثالثة  إلى  معلنة أنه "تخرج 
الخاصة  الحاجات  طالب من ذوي 

ال��ذي��ن ت��ب��وأوا م��راك��ز م��رم��وق��ة في 
منظمات دولية ومنهم من يعاني 

صعوبات حادة في النظر".
أم���ا خ��ص��وص��ي��ت��ه��ا، ف��ت��رى أن��ه��ا 
"ت��ك��م��ن ف���ي ت��م��ل��ك ل��غ��وي متقن 

الفرنسية  العربية  الثالث،  للغات 
إتقان  على  وح��رص  واإلنكليزية، 
خ�����اص".  ف����ي ش���ك���ل  األم  ال���ل���غ���ة 
ول����ف����ت����ت ال�������ى "ت������ن������وع اإلع���������داد 
ل��ي��ص��ب��ح ال���ط���ال���ب ق������ادرًا ع��ل��ى أن 
وثقافيًا  معرفيًا  "مخزونًا"  يتملك 
واسعًا لالنخراط في سوق العمل، 
ويشمل ميادين عدة، اقتصادية، 
وأدب��ي��ة  ح��ق��وق��ي��ة، ط��ب��ي��ة، تقنية 
"التربية  عند  وتوقفت  وغيرها". 
التي يتمايز بها اآلباء اليسوعيون 
وتظهر في إعدادهم إلنسان قادر 
أبعادها  الحياة بكل  على مواجهة 

الفكرية واإلنسانية والمهنية".
"االتفافات  "عقد  أن  واعتبرت 
ال���دول���ي���ة م����ع ج���ام���ع���ات أوروب����ي����ة 
بشؤون  تعنى  دول��ي��ة  ومنظمات 
الترجمة، ساهم في تمايز طالبنا 
م���ن خ����الل إع����داده����م م���ن ب��ع��د أو 
م���ن خ����الل أس���ات���ذة زائ���ري���ن بين 
ال��م��درس��ة وش���رك���ائ���ن���ا". ون��وه��ت 
ب��االت��ف��اق ال��خ��اص ب��ي��ن ال��م��درس��ة 
وال����م����ع����ه����د ال�����ع�����ال�����ي ل���ل���ت���رج���م���ة 

 )ISIT( ب��اري��س  ف��ي  والمترجمين 
والذي يقوم على  شهادة ماستر 
م���زدوج���ة م���ن ال��م��ؤس��س��ت��ي��ن ل��ق��اء 
م��ت��اب��ع��ة س���ن���ة ج��ام��ع��ي��ة ف����ي ك��ل 
أن��ن��ا "سنسلم  م��ن��ه��م��ا". وأع��ل��ن��ت 
ه�������ذه ال������ش������ه������ادة  ل���ل���ط���ال���ب���ت���ي���ن 
غ��ي��ن��ا أش���ق���ر وإي���م���ا خ�����وري خ��الل 

المؤتمر".
وت��وق��ف��ت ع��ن��د ت��ح��دي��ات ع��دة 
"إعطاء  وأب��رزه��ا،  المدرسة  تواجه 
في  اإلنكليزية  للغة  أك��ب��ر  أهمية 
ج��ام��ع��ة ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة وه���و ت��وج��ه 
لرئيس الجامعة البروفسور سليم 
دك�����اش م���ن خ����الل إع������داد ب��رام��ج 
تدريس باإلنكليزية في المدرسة 
ل��ق��ب��ول ان��ت��س��اب ت��الم��ذة خضعوا 

لمنهج إنكليزي". 
ع��ل��م  ف�����ي  "ال����ب����ح����ث  أن  ورأت 
ال���ت���رج���م���ة ي����دخ����ل ف����ي أول����وي����ات 
تكون  ب��أن  "تهتم  التي  المدرسة 
رائ����������دة ف�����ي م�����ج�����ال ال����ب����ح����ث ف��ي  
ميادين  العربية في  المصطلحات 
ال��م��ع��رف��ة وال��م��س��اه��م��ة ف���ي ت��ق��دم 

ال���ت���رج���م���ة م����ن خ�����الل أط����روح����ات 
ال���دك���ت���وراه ال���ت���ي ت��ع��د وت��ن��اق��ش 
البحوث  العربية ومن خالل  باللغة 
ك����ال����م����ق����االت وال�����م�����ؤل�����ف�����ات ف��ي 
ه���ذا ال���م���ي���دان". ورغ����م ح���ي���ازة 10
ط�����الب ش����ه����ادة ال����دك����ت����وراه ف��ي 
لنيلها،   15 وت��س��ج��ي��ل  ال��ت��رج��م��ة 
أش�����ارت إل���ى أن���ه "ل��دي��ن��ا ص��ع��وب��ة 
في إع��داد البحث ألن��ه يحتاج إلى 
ال��ب��ح��ث تتعلق  ف��ك��ل��م��ة  ت���م���وي���ل، 
العلوم  من  أكثر  الدقيقة  بالعلوم 

اإلنسانية".

وع��م��ا إذا ك��ان��ت ال��م��ن��اف��س��ة مع 
ال����م����دارس ال��ت��س��ع ل��ل��ت��رج��م��ة ف��ي 
ل��ب��ن��ان ه��و ع��ام��ل ت��ح��د ق��ال��ت: "ه��و 
العمل  م��ن��اف��س��ة ألن س���وق  ع��ام��ل 
ال��ه��ائ��ل من  ال��ك��م  ه���ذا  ال يتحمل 
وفرنا  "أننا  وأعلنت  المتخرجين". 
برنامج جديد للماستر في ميدان 
المصارف واألعمال، ونؤمن متابعة 
م����ن خ�����الل دورات  ال���ت���خ���رج  ب���ع���د 
فيها  نستعين  متواصلة  ت��دري��ب 

بمدربين من لبنان أو خارجه".
وخ��ت��م��ت أن "ال��م��درس��ة أع��دت 

ب����رن����ام����ج م����اس����ت����ر ف�����ي ال���ت���رج���م���ة 
ال���ك���ت���اب���ي���ة ح���ص���ل ع���ل���ى اع���ت���م���اد 
اإلم�����������ارات  ف������ي  ال����ت����رب����ي����ة  وزارة 
لبدء  يؤهلها  ما  المتحدة،  العربية 
ال��ت��دري��س ب��ه��ذا ال��ب��رن��ام��ج إب��ت��داء 
ف��ي  ال���ث���ان���ي 2016  ال���ف���ص���ل  م����ن 
ف����رع ال��ج��ام��ع��ة ف���ي دب�����ي، وال����ذي 
ع��دة تأهياًل في  أع��وام  يؤمن منذ 

الحقوق".
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مديرة مدرسة الترجمة الدكتورة جينا أبو فاضل سعد.
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