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بتدريس  الجامعة  منذ تأسيسها تعنى 
اللغات فهي ليســت ثنائية اللغات فحسب 
بل ثالثية أي تعّلم باللغــات الثالث العربية 
اللغات فهي ليســت ثنائية اللغات فحسب 

بل ثالثية أي تعّلم باللغــات الثالث العربية بل ثالثية أي تعّلم باللغــات الثالث العربية 

اللغات فهي ليســت ثنائية اللغات فحسب 

والفرنســية واالنكليزيــة لطالبها أوالً كي 
يرتقوا اىل املستوى املطلوب يف سوق العمل، 
وثم لألجانب بحكم االتفاقيات الكثرية التي 
تربط الجامعة بجامعات دولية نســتقطب 
طالبها عرب اتفاقيات تبادل للطالب، فيقصد 
هــؤالء مركز دراســات االبحــاث العربية 

لدراسة العربية.
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ال شّك يف أن الطرائق 
التفاعلية  التواصليــة 
عامٌل  نستخدمها  التي 
من  لجذبهم  أســايس 
عامٌل  نستخدمها  التي 

من  لجذبهم  من أســايس  لجذبهم  أســايس 

عامٌل  نستخدمها  التي 

خــالل تماريــن أعّدت 
من  لجذبهم  أســايس 

خــالل تماريــن أعّدت خــالل تماريــن أعّدت 

من  لجذبهم  أســايس 

وهي  لهــم  خصيصــاً 
خاضعة ملستلزمات االطار 

كما  اللغات.  لتعليم  االوروبي 
يجذبهم مركزنا املعروف باسم الـ

CREA والذي أنشأه اآلباء اليسوعيون 
لهذا الغرض قبل 75 عاماً. ويشــّدهم كذلك 
ما يف  الذي نشــهده نوعاً  االستقرار األمني 
لبنان وسط عالٍم عربي متوتّر، ونتمنى طبعاً 
ما يف  الذي نشــهده نوعاً  االستقرار األمني 

لبنان وسط عالٍم عربي متوتّر، ونتمنى طبعاً لبنان وسط عالٍم عربي متوتّر، ونتمنى طبعاً 

ما يف  الذي نشــهده نوعاً  االستقرار األمني 

أن يستمّر هذا االستقرار.
لبنان وسط عالٍم عربي متوتّر، ونتمنى طبعاً 

أن يستمّر هذا االستقرار.أن يستمّر هذا االستقرار.

لبنان وسط عالٍم عربي متوتّر، ونتمنى طبعاً 
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ال شــّك يف أّن الطالب نفســه يجب أن 
املطلوبة يف هذا  االساسية  باملؤهالت  يتمتع 
الحقل من مثل تمّلكه للغات الثالث العربية 
والفرنسية واالنكليزية. أما الجامعة فتزّوده 
بوسائل تطوير واكتساب املهارات املطلوبة 
كي يكون مميّزاً فيجــد فرص عمل أفضل 
من غــريه. ودور الجامعة فاعل يف التدريب 

والتثقيف وصقل املوهبة بدروس متخّصصة 
يف اللغــات والثقافات وطالبنــا متفوقون 
يف هذا الحقل ما يســاعدهم عىل االلتحاق 

باملؤسسات الدولية الذائعة الصيت.
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صحيح أّن هــذا النوع من الرتجمات 
بات اليوم يأخذ حيزاً أكرب مّما سبق ولكن 
ليــس لدرجة تهديــد رزق املرتجم. فاآللة 
عجزت عن إلغــاء دور املرتجم حتى اآلن، 
ولكنها بال شــّك أحدثت تغيرياً يف تعاطي 
املرتجم معها. فقد أحدثت اآللة مهارات ال 
ولكنها بال شــّك أحدثت تغيرياً يف تعاطي 

املرتجم معها. فقد أحدثت اآللة مهارات ال املرتجم معها. فقد أحدثت اآللة مهارات ال 

ولكنها بال شــّك أحدثت تغيرياً يف تعاطي 

بّد من أن يتمتع بهــا املرتجم من مثل الـ
Post editing، والتعامل مع ذاكرة الرتجمة 
اآلليــة أي مراجعــة النّص املرتجــم آلياً 
وتنقيحه، وقد أدخلنا هذه املهارات الجديدة 
اىل برنامجنا األكاديمي، فنحن 
واعون لتطّور ســوق 
العمــل ومتطّلباته 
ونويل أهميًة كربى 
االمم  لتوصيات 
هذا  يف  املتحــدة 
املجال، ونذكر هنا 
اىل  انضممنا  أننــا 
شــبكة الـ EMT أي 
European Masters

of Translation  وهــي 
تضّم أفضل برامج "ماسرت 
  وهــي 

تضّم أفضل برامج "ماسرت تضّم أفضل برامج "ماسرت 

  وهــي 

أننا البلد  الرتجمة" يف أوروبا، علماً 
العربي الوحيد الذي دخل هذه الشبكة كون 
معايري إعدادنــا األكاديمي تؤّهل جامعتنا 
توصيات  تساعدنا  بالتايل  إليها.  لالنضمام 
EMT املفوضية األوروبية املسؤولة عن الـ

عىل تطوير برامجنا بما يتماىش مع تطّور 
الرتجمة فيه  وآليات  الدويل  العمل  ســوق 
ونحن حريصون جــداً عىل مواكبة العرص 

والتطّور يف حقل الرتجمة وأدواتها.
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ربما ألّن نظرته اىل نفسه نظرة دونية. 
شهدنا عرصاً ذهبياً يف العالم العربي يف زمٍن 

عرفنا فيه نهضة يف اآلداب والفنون والرتجمة 
اليــوم يف عرص  لكننــا، لألســف، نعيش 
الجامعات نفســها  "التقهقر" وعىل عاتق 
مسؤولية إستعادة هذا األلق الغابر فالرتجمة 
جزٌء من الحركة الثقافية يف أي بلد، من هنا 
أهمية مّد الحركة هذه بنفٍس جديد، انطالقاً 
جزٌء من الحركة الثقافية يف أي بلد، من هنا 

أهمية مّد الحركة هذه بنفٍس جديد، انطالقاً أهمية مّد الحركة هذه بنفٍس جديد، انطالقاً 

جزٌء من الحركة الثقافية يف أي بلد، من هنا 

من جامعاتنا وكيفية إعداد طالبنا.
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للجامعة عــدد ال يســتهان به من 
يقصدونها  الذيــن  االجانــب  الطــالب 
للدراســة ولكن جميل أيضــاً ان تذهب 
الجامعة بنفسها ملالقاة طالبها يف البلدان 
املختلفة ال ســيما العربيــة منها كدبي. 
فدبي مدينــة منفتحة وعــدد اللبنانيني 
والعرب فيها كبــري. كذلك ثمة إماراتيون 
مهتمون بعالم الرتجمــة، لذا إّن برنامج 
"املاجستري يف الرتجمة" الذي افتتحناه يف 
دبي يساعد هؤالء عىل دخول املعرتك من 
باب جامعة عريقة ولها باع طويل يف هذا 

"إجازة  دبي  يف  أيضــاً  املجال. وللجامعة 
يف الحقوق" وهي بصــدد إطالق برنامج 

للماجستري يف الحقوق كذلك.
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جــداً. فثمة عــدد كبري مــن الذين 
يستهوون االمساك بجريدة، أو شّم رائحة 
الحرب فيهــا، وهذه الطريقــة يف تقريب 
املعلومة من القارئ أكثر من رائعة، فهي 
عالقة تفاعلية بامتياز، وال يمكن أن يزول عالقة تفاعلية بامتياز، وال يمكن أن يزول 
املعلومة من القارئ أكثر من رائعة، فهي 

عالقة تفاعلية بامتياز، وال يمكن أن يزول عالقة تفاعلية بامتياز، وال يمكن أن يزول 

املعلومة من القارئ أكثر من رائعة، فهي 

الـ"كيندل"  يقض  لم  كما  تماماً  الـ"كيندل" سحرها  يقض  لم  كما  تماماً  سحرها 
عىل متعــة قــراءة الكتب ورقيــاً فلّذة عىل متعــة قــراءة الكتب ورقيــاً فلّذة 
بني  بني املطالعة مختلفة متى تحتضن كتاباً  املطالعة مختلفة متى تحتضن كتاباً 

يديك وتقلب أوراقه بأناملك.

 ª���א� א����"  "��א¬   �� ¤ א���® 
��¢א�	 �א �°��¯ �	��§ ��¦�� �� 

©�� א��³	�� �א�ـ"����² ����א".
ربما. ولكّن الجنون نفسه يوصل إىل 
أفكاٍر خالقة. وال شّك يف أن "نداء الوطن" 
تــدرك التحّدي الكبري الــذي ينتظرها يف تــدرك التحّدي الكبري الــذي ينتظرها يف 
أال تمــيش يف مســاراٍت تقليدية مألوفة أال تمــيش يف مســاراٍت تقليدية مألوفة 
بل تخرج عنها نحــو فضاءاٍت مبتكرة، بل تخرج عنها نحــو فضاءاٍت مبتكرة، بل تخرج عنها نحــو فضاءاٍت مبتكرة، 
غريها  عن  سيميّزها  ما  هذا  غريها وباعتقادي  عن  سيميّزها  ما  هذا  غريها وباعتقادي  عن  سيميّزها  ما  هذا  غريها وباعتقادي  عن  سيميّزها  ما  هذا  غريها وباعتقادي  عن  سيميّزها  ما  هذا  وباعتقادي 
من الصحف يف نهاية املطاف ونتمنّى لها من الصحف يف نهاية املطاف ونتمنّى لها من الصحف يف نهاية املطاف ونتمنّى لها من الصحف يف نهاية املطاف ونتمنّى لها من الصحف يف نهاية املطاف ونتمنّى لها من الصحف يف نهاية املطاف ونتمنّى لها من الصحف يف نهاية املطاف ونتمنّى لها 

كل التوفيق.كل التوفيق.كل التوفيق.
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