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جدول مختصر ألعمال 
مؤتمر الترجمة وإشكاالت المثاقفة )9(

اليوم األول: السبت 28 كانون الثاني/ يناير 2023

 كلمة مدير منتدى العالقات العربية والدولية
محمد حامد األحمري

9:15-9:00

الجلسة األولى: الترجمة العربية/التركية 10:45-9:15

استراحة قهوة  11:00-10:45

الجلسة الثانية: الترجمة الشخصية  12:45-11:00

استراحة غداء 14:30-12:45

الجلسة الثالثة: الترجمة والرقمنة حاضرا 15:45-14:30

استراحة قهوة 16:00-15:45

الجلسة الرابعة: تنويعات ترجمية 17:45-16:00

اليوم الثاني: األحد 29 كانون الثاني/ يناير 2023

الجلسة الخامسة: إشكاالت ترجمة المفاهيم الفلسفية 10:45-9:00

استراحة قهوة 11:00-10:45

 الجلسة السادسة:
ترجمات النصوص الدينية والحاجة إلى إعادة ترجمتها 

12:15-11:00

 اإلعالن عن حفل الفائزين
بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي
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اليوم األول
السبت 28 كانون الثاني/ يناير 2023

الجلسة األولى

الترجمة العربية/التركية
مقرر الجلسة: خالد إيرن

10:45 - 9:15

محمد تشليك

» جهود العثمانيين في حركة الترجمة من العربية إلى التركية وأهم خصائصها «

برهان كور أوغلو

» دور الترجمات من اللغة العربية في إطار جهود تقوية الروابط مع الثقافة والفكر 
اإلسالميين في تركيا، وانعكاسات مشروع محمد عابد الجابري لنقد العقل العربي «

آيسيل أرغول كيسكين

» واقع الترجمة من األدب العربي إلى اللغة التركية خالل العقد األخير" «

محمد حقي صوتشين

» "إشكاالت الموازنة بين الشكل والمضمون في ترجمة الشعر الكالسيكي: ترجمة 
المعلقات السبع ويونس أمرة أنموذجا" «

سعود يوسف أقيوز

» في حركة الترجمة من التركية إلى العربية  ودور المؤسسات التركية: الواقع 
والتحديات «

11:00 - استراحة قهوة 10:45
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أستاذ ورئيس مركز أبحاث جامعة روميلي في إسطنبول، وعضو مؤسس لالتحاد الدولي 

للحوار العربي-التركي، واملدير العام السابق ملركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية 

وأشرف على تنظيم  له أبحاث عدة،  التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي.   )IRCICA /إرسيكا(

"املؤتمر العالمي حول القدس في العهد العثماني".  منها:  معارض ومؤتمرات ثقافية كثيرة، 

ترجم وأشرف على ترجمة العديد من األعمال، منها: البيبليوغرافيا العاملية لترجمة معاني 

القرآن الكريم )باالشتراك مع عصمت بينارك(، وحرر وأشرف على تحرير وإصدار العديد 

من الكتب واملطبوعات، منها: مكة املكرمة واملدينة املنورة: صور من العهد العثماني.

عميد كلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية )الدراسات العليا( في جامعة ابن خلدون في 

اسطنبول، وأستاذ الفلسفة اإلسالمية فيها. نشر العديد من األبحاث والكتب، منها: نظرية 

إلى  ترجماته  من  املحصل.  شرح  في  القزويني واملفصل  الكاتبي  الدين  لنجم  املعرفة 

التركية كتاب النفس )ابن باجة( وبنية العقل العربي )محمد عابد الجابري(. قدم وأنتج 

سلسلة برامج منتدى املفكرين على قناة "آر. تي. إي. العربية" حول أهم املشكالت الفكرية 

في العالم اإلسالمي الحديث.

خالد إيرن

برهان كور أوغلو

أستاذة ورئيسة قسم الترجمة العربية في جامعة إسطنبول آيدن، وباحثة في مجال األدب 

العربي مسرًحا وشعًرا ونقًدا ورواية. لها العديد من املقاالت والدراسات العلمية في هذه 

املجاالت، ومن أبحاثها الشعر والشاعرات في العصر الجاهلي وتوفيق الحكيم في املسرح 

املصري الحديث وثالث مسرحياته الذهنية.

آيسل أرغول كيسكين

محمد تشليك

مترجم وباحث وحائز جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي. عضو هيئة التدريس في 

كلية العلوم اإلسالمية بجامعة السلطان محمد الفاتح. من أعماله في الترجمة من العربية 

عابد  )محمد  والدولة  -العصبية  ابن خلدون  وفكر  العربي  األخالقي  العقل  التركية:  إلى 

الجابري(، واألزمة الدستورية في الحضارة اإلسالمية )محمد مختار الشنقيطي(، ونبت 

األرض وابن السماء: الحرية والفن عند علي عزت بيغوفيتش ومسؤولية املثقف )محمد 

حامد األحمري(.
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مترجم وباحث وأستاذ في قسم اللغة العربية في جامعة غازي في أنقرة. حاز جائزة »أفضل 

ترجمة« من اتحاد الكتاب األتراك عن ترجمة نزار قباني، وجائزة »أفضل ترجمة« عن رواية 
تفصيل ثانوي لعدنية شبلي. من ترجماته الكثيرة إلى التركية: املعلقات السبع، وحي بن 
في الشمس، وأربعة دواوين ملحمود درويش،  يقظان، وطوق الحمامة، والنبي، ورجال 

ومختارات قصص لنجيب محفوظ؛ ومن ترجماته إلى العربية مختارات شعرية للمتصوف 

التركي يونس أمرة وأحمد الَيَسوي.

محمد حقي صوتشين

في  يلدرم  العربية-التركية، ومحاضر بجامعة  العالقات  العثماني وتاريخ  التاريخ  في  باحث 

أنقرة. ترجم عن التركية كتاب العنصرية وكتاب أزماتنا للمفكر العثماني سعيد حليم باشا.

 سعود يوسف أقيوز
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الجلسة الثانية

الترجمة الشخصية
مقرر الجلسة: حسن ناظم

 12:45 - 11:00

عبد السالم بنعبد العالي

 » "عندما تغدو النسخة أصال. الترجمة الشخصية: ترجمة؟
أم إعادة كتابة؟ "«

إشراق عبد العادل صكبان

» "الترجمة الشخصية وحوار الذات مع اآلخر: اللغة اإلسبانية بوصفها 
أداة في خطاب المثاقفة" «

معاوية عبد المجيد

» "الترجمة الشخصية في اللغة اإليطالية: هوية اللسان المزدوج" «

أحمد باسم سعدون

» "الترجمة الشخصّية والهوّية" «

استراحة الغداء
14:30 - 12:45
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حسن ناظم

وزير الثقافة العراقي السابق، وأستاذ كر�سي اليونسكو للحوار في جامعة الكوفة. مؤسس 

ومدير سلسلة دراسات فكرية الصادرة عن جامعة الكوفة، ورئيس تحرير مجلة الكوفة 

األكاديمية املحكمة. مشارك دائم في أعمال املؤسسات الفكرية العاملية في قضايا الثقافة 

والفكر والتعليم والنقد. له العديد من األبحاث واملقاالت املنشورة، وعشرون كتاًبا تأليًفا 

وترجمة، منها: الشعرية املفقودة والنص والحياة وأنسنة الشعر والبنى األسلوبية. ترجم 

مع الدكتور علي حاكم صالح مجموعة كتب، منها خمسة أعمال لهانز غادامير )الحقيقة 

واملنهج، والتلمذة الفلسفية، وطرق هايدغر، ومن أنا ومن أنت، وبداية الفلسفة(.

عبد السالم بنعبد العالي

كاتب ومترجم وأستاذ بكلية اآلداب في جامعة الرباط باملغرب، وسكرتير تحرير مجلة فكر ونقد 

سابًقا. من مؤلفاته: انتعاشة اللغة: كتابات في الترجمة، وأسس الفكر الفلسفي املعاصر، 

في  الفلسفي  والفكر  الفارابي،  عند  السياسية  والفلسفة  الفرن�سي،  الفكر  مع  وحوار 

السيميولوجيا  درس  ترجماته:  ومن  والفرنسية(.  )بالعربية  الغريب  وضيافة  املغرب، 

)بارت(، والرمز والسلطة )بورديو(، وجينيالوجيا املعرفة )فوكو(، وأتكلم اللغات جميعها 

)كيليطو(، وعالمات هوية )لوبروتون(.

إشراق عبد العادل صكبان

أستاذة لغة إسبانية، ورئيسة تحرير مجلة املترجم العراقي، وكبيرة مترجمي دار املأمون )وزارة 

الثقافة/العراق(. لها العديد من البحوث املنشورة، منها "الترجمة وجسور حوار الحضارات" 

و"عالم النساء املترجمات". ترجمت من العربية إلى اإلسبانية ديوان متحف النوم )باالشتراك 

مع املستعرب اإلسباني خايمه كوريرو(، ومن اإلسبانية إلى العربية رواية لتمت يا حبيبي 

)أريانا هارويكز(، ورواية تداِع )أنتونيو أنخيل(، و"نهاية عطلة" )خوان غويتسيلو(.
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مترجم عن اإليطالية واإلسبانية، وأستاذ اللغة اإليطالية في جامعة األلزاس العليا )فرنسا(، 

. من ترجماته عن اإليطالية 
ً
واملشرف املشارك على مدونة امللتقى الثقافي اإليطالي سابقا

للملكة  الخفية  والشعلة  فو(،  )داريو  البابا  وابنة  )إيتالو سفيفو(،  زينو  السيد  ضمير 

لوانا )أمبرتو إيكو(، وكلهم على حق )باولو سورنتينو(؛ وعن اإلسبانية رباعية مقبرة الكتب 

املنسية )كارلوس زافون(. حائز جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي. 

أكاديمي ومترجم ومدير البرامج في كر�سي اليونسكو للحوار في جامعة الكوفة. له العديد من 

األبحاث املنشورة، منها »الوعي البيئي في الشعر األميركي« و»الوطن املفقود وقصائد األلم«. 

واإلبادة  بيرناردسون(،  )ماغنوس  املنهوب  املا�سي  استعادة  من ترجماته عن اإلنجليزية: 

الجماعية )نورمان نايمارك(، والرواية الفكتورية الحديثة والسرد التاريخي )لويزا هادلي(.

معاوية عبد المجيد

أحمد باسم سعدون
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الجلسة الثالثة

الترجمة والرقمنة حاضرا
مقرر الجلسة: غسان مراد

15:45-14:30

عز الدين غازي

» المنطقة المعتمة في التعابير متعددة الكلمات وتحديات 
الترجمة اآللية: معالجة معجمية آلية باستخدام التعلم العميق «

مها مراد

» الترجمة اآللّية والبشرية للنصوص الطبية في زمن الجوائح «

محمود البحري

» تقنيات الذكاء االصطناعي ودورها في تطور برامج الترجمة 
اآللية في الحياة العصرية الحالية" «

غسان مراد

» واقع الترجمة اآللية بين اللغات قليلة المصادر الرقمية على 
الشبكة «

استراحة قهوة
16:00 - 15:45
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أستاذ باحث في الهندسة اللسانية واللسانيات العامة واملعجميات الحاسوبية والترجمة في 

قسم الدراسات العربية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية )جامعة القا�سي-عياض، املغرب(. 

عضو مؤسس للجمعية الدولية »نوج« )NooJ( بفرنسا، والجمعية املغربية لهندسة اللغة 

»هندسة اللغة  من أبحاثه:  والوكالة الدولية لهندسة اللغات الطبيعية الدولية.  العربية، 

ا«. العربية« و»بناء قواعد معارف للمصطلحية العربية« و»تعليم ومعالجة اللغة العربية آليًّ

وتقنية  الحاسوب  بكلية  املتعددة  والوسائط  الحوسبة  برنامج  ومنسق  مساعد  أستاذ 

املعلومات بجامعة صحار )سلطنة ُعمان(. تتركز بحوثه في شبكات إنترنت األشياء والذكاء 

االصطناعي، وأجهزة وتطبيقات  إنترنت األشياء عن طريق معمارية األجسام الرقمية. صدرت 

له أبحاث عديدة في هذه املجاالت، منها كتاب إنترنت األشياء باللغة العربية.

غسان مراد

عز الدين غازي

أستاذ باحث في حوسبة اللغة واإلعالم الرقمي، ورئيس مركز األبحاث والدراسات في كلية 

علوم  مركز  مدير  منصب  سابًقا  اللبنانية. شغل  الجامعة  في  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 

اللغة والتواصل ورئيس الفرقة البحثية للترجمة وعلوم اللغة في املعهد العالي للدكتوراة 

في الجامعة اللبنانية. من أعماله: اإلنسانيات الرقمية، ودهاء شبكات التواصل، وخبايا 

الذكاء االصطناعي. صدر له مؤخًرا: مرايا التحوالت الرقمية والتمثالت الذهنية للذكاء 

االصطناعي.

مها محمد مراد

محمود البحري

باحثة في كلية الدكتوراة لآلداب واإلنسانيات والعلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية، 

واختصاصية في علوم اللغة والتواصل. 
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الجلسة الرابعة

تنويعات ترجمية
مقرر الجلسة: إغناثيو دي تيران غوميث بينيتا

17:45 -16:00

شكري مجاهد

» محمد عناني معلًما ومترجًما «

صادق خورشا

» إعادة صياغة الترابط النّصي في الترجمة الشعرية 
رباعيات الخّيام إلى العربّية )مع ذكر نماذج من ترجمة طالب  لـ

الحيدري( «

إنعام الحق غازي

» إقبالنا )اأُلردي( من منظور المترجمين العرب: قصيدة 
"٬"شكوى٬ أنموذًجا" «

عقيل المرعي

» الكوميديا اإللهية بين الفن واإليديولوجيا «

بيرسا كوموتسي

» روائع األدب اليوناني بالعربية: نبذة مختصرة «

إغناثيو دي تيران وعبد الهادي السعدون

» مفهوم التجديد والمعاصرة في ترجمة األدب العربي 
الكالسيكي باإلسبانية: المعلقات أنموذجًا «
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أستاذ األدب اإلنجليزي واألدب املقارن في جامعة عين شمس حالًيا، ورئيس قسم اللغة 

اإلنجليزية ورئيس املركز القومي للترجمة )مصر( سابًقا. له أكثر من ثالثين كتاًبا مترجًما 

ا منشورة في دوريات علمية عديدة. من ترجماته: املشهد التاريخي )جون غاديس(، 
ً
وأبحاث

ونظرة إلى الحجاب )كاثرين بولوك(، وهذه شريعتنا )محمد أسد(، ومن أواخر أعماله 

موسوعة العلمانية. عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي.

مترجمة وكاتبة وباحثة ومديرة مركز الثقافة واألدب اليوناني والعربي، ومستشارة الترجمة 

العربية والحوار الثقافي في املركز اليوناني للكتاب. من مؤلفاتها: في شوارع القاهرة: نزهة مع 

نجيب محفوظ. ومن ترجماتها إلى اليونانية أربع عشرة رواية لنجيب محفوظ، ومختارات 

من الشعر العربي املعاصر، وألف ليلة وليلة، وبريد الليل )هدى بركات(. نشرت العديد 

من املقاالت حول األدب العربي املعاصر ودور األدب في الحوار بين الثقافات، وحازت جائزة 

الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي.

إغناثيو دي تيران

أستاذ اللغة واألدب العربي في جامعة أوتونوما بمدريد. ترجم الكثير من األعمال األدبية إلى 

زة )في العمل الجماعي املعلقات  ِ
ّ
اللغة اإلسبانية، منها: معلقتا طرفة بن العبد والحارث بن حل

لجيل األلفية(، ورسالة الجواري والغلمان للجاحظ، والروض العاطر للشيخ النفزاوي. 

أشرف على نقل عدد من الروايات املعاصرة مثل همس النجوم لنجيب محفوظ، وواحة 
الغروب لبهاء طاهر، ورأيت رام هللا ملريد البرغوثي. كما نقل إلى اإلسبانية أعمال شعراء 

معاصرين أمثال محمود درويش وأدونيس ومحمد املاغوط. 

شكري مجاهد

صادق خورشا

مة الطباطبائي حالًيا، وأستاذ اللغة الفارسیة 
ّ

أستاذ األدب املقارن والترجمة بجامعة العال

بجامعة اإلسکندریة، ورئیس برنامج اللغة الفارسیة للترجمة بجامعة امللك سعود، ورئیس 

قسم اللغة العربیة بجامعة سوران سابًقا. له ما یربو عن 300 مقالة مترجمة ومؤلفة، و18 

کتاًبا مترجًما ومؤلًفا ومحقًقا.

بيرسا كوموتسي
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أستاذ اللغة العربية وتاريخ اإلسالم واملنظومات اإلسالمية في جامعة سيانا )إيطاليا(، وعضو 

مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة واألردن، ومؤسس ورئيس تحرير السلسلة العلمية 
املحكمة ربيعات أدبية املهتمة بترجمة اإلبداعات العربية إلى اإليطالية. من مؤلفاته: علم 

العروض العربي والقريب أم املتدارك: دراسة في عروض الخليل؛ ومن ترجماته إلى العربية: 
إذن سيادتكم ستفهمون )كالوديو ماغريس(. عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمد للترجمة 

والتفاهم الدولي.

أستاذ الترجمة في كلية اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية العاملية )إسالم آباد، باكستان( 

الباكستانية. له كتب ومقاالت وأبحاث عديدة، منها: »نظرة  الترجمة  وأمين عام جمعية 

العالمة محمد إقبال إلى الفن« و»800 سنة على ميالد موالنا جالل الدين الرومي« وصورة 

شبه القارة الهندية-الباكستانية عند الرحالة العرب. من ترجماته: شوارد الفكر )محمد 

إقبال( والتعايش السلمي مع غير املسلمين.

 Letras( كاتب وباحث مختص في األدب اإلسباني الحديث. يشرف على سلسلة آداب عربية

árabes( في دار نشر بيربوم اإلسبانية. نقل من اإلسبانية إلى العربية أكثر من عشرين كتاًبا 
ألهم أدباء إسبانيا وأميركا الالتينية، مثل بورخس وخمينث ولوركا وألبرتي وماتشادو. أصدر 

15 كتاًبا باللغة العربية في القصة والشعر والرواية، منها تأطير الضحك وحقول الغريب 

ومذكرات كلب عراقي.

عقيل المرعي

إنعام الحق غازي

عبد الهادي السعدون
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اليوم الثاني
األحد 29 كانون الثاني/ يناير 2023

الجلسة الخامسة

إشكاالت ترجمة المفاهيم الفلسفية
مقررة الجلسة: فاطمة برجكاني

10:45-9:00

شكري السعدي

» إشكاالت ترجمة مفاهيم فلسفة اللغة «

يوسف بن عثمان

» استحالة الترجمة وصراع البراديغمات: مفهوم الحركة األرسطية عند 
ديكارت «

ألدو نيكوسيا

» غربة، آمال وآفاق في الترجمة" «

عمر التاور

» ترجمة بعض المفاهيم الفلسفية الغربية المعاصرة إلى اللغة 
العربية «

محمد بن منصور

» الترجمة الخالقة: تجليات الهوية العربية في الفلسفة اإلغريقية «

استراحة قهوة
11:00 - 10:45
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أستاذ الفلسفة الحديثة وتاريخ العلوم بجامعة تونس املنار، ومدير مركز الدراسات والبحوث 

والعلمي  الفلسفي  بالفكر   
ً
وترجمة ا 

ً
وبحث تدريًسا  يهتم  بتونس.  واالجتماعية  االقتصادية 

الحديث واملعاصر. له منشورات ومشاركات عديدة في مؤتمرات علمية دولية حول الفلسفة 

غاليلية  دراسات  وفلسفتها:  العلوم  تاريخ  في  كويريه  ألكسندر  أعمال  ترجم  الديكارتية. 

نية ومن العالم املغلق إلى الكون الالمتناهي، وصدر له مؤخرا ترجمة الثورة 
ُ
ودراسات نيوت

لي. حائز جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي.  برنيكوس، ِكبلر وبوِر
ُ
الفلكية: ك

فاطمة برجكاني

األوربية  الجمعية  إيران(، وعضو  )طهران،  الخوارزمي  في جامعة  التعليمية  الهيئة  عضو 

لألدب العربي الحديث، وأستاذة زائرة سابقة في املعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية 

)إينالكو، باريس(، وعضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي.

شكري السعدي

أستاذ علوم اللغة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية في جامعة تونس. من مؤلفاته: مقولة 

الحدث الداللية في التفكير اللغوي وقضايا الحدث في اللسانيات وفلسفة اللغة وأصناف 

الداللة وحدود املعنى: بحث في العالقة بين اللغوي والذهني ومدخل إلى علم داللة العربية. 
من ترجماته عن اإلنكليزية العبارة واملعنى )جون سيرل(، وعن الفرنسية اللسانيات في القرن 

العشرين )جورج مونان(. 

ألدو نيكوسيا

باحث وأستاذ اللغة العربية وآدابها بجامعة باري )إيطاليا(. له مؤلفات عديدة في األدب 

واملجتمع والسينما العربية، منها: الرواية العربية في السينما والسينما العربية. ترجم إلى 

اإليطالية مؤخًرا: رواية ليل و نهار )سلوى بكر(، وبعض قصص مجموعة كشري: حكايات 

عربية ومالطية؛ وترجم إلى العربية روايات الكاتب آندريا كاميلليري.

يوسف بن عثمان
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)فرنسا(  بليون  للمعلمين  العليا  املدرسة  في  العربية  اللغة  قسم  ورئيس  مساعد  أستاذ 

ورئيس قسم الدراسات الشرق أوسطية فيها. تتركز اهتماماته البحثية في الشريعة اإلسالمية 

والسياسة واألدب وفلسفات ابن سينا وابن رشد ودراسات الترجمة. من أعماله: »من الشعر 

إلى السياسة: صورة املترجم الجوال« و»األخالق والسياسة وفن الحكم في العصر الكالسيكي 

لإلسالم«.  

عمر التاور

أستاذ الفلسفة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر )أغادير، املغرب(. تتركز 

أبحاثه في موضوعات املعرفة والقيم والحوار والترجمة. من مؤلفاته املعرفة والسلطة: في 

االقتراب من عوالم ميشيل فوكو والديمقراطية في املغرب املعاصر. حاز جائزة إدوارد 

سعيد الدولية في نقد الخطاب االستشراقي، وجائزة ياسين الحافظ في الفكر، وجائزة دبي 

لإلبداع، والجائزة األولى ملؤسسة عالل الفا�سي. 

محمد بن منصور
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الجلسة السادسة

ترجمات النصوص الدينية والحاجة إلى إعادة 
ترجمتها

مقررة الجلسة: حنان الفياض
12:15-11:00

محمد بوالروايح

» األخطاء الشرعية والعقدية في ترجمات األحاديث النبوية «

جورج غريغوري

» صعوبات وأخطاء ترجمة النص القرآني إلى اللغة الرومانية: 
سيلفيسترو أوكتافيان أسوبيسكول أنموذجا «

حسين يلدز

» منهجية الترجمة في نقل المصنفات الحديثية إلى اللغة 
التركية: دراسة تحليلية وصفية" «

مينة الحجوجي

» إشكاالت ترجمة النص الفقهي اإلسالمي وضرورة فرض 
الرقابة العلمية عليها «

اإلعالن عن حفل الفائزين بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم 

الدولي
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مدرس في قسم الترجمة العربية بجامعة إسطنبول 29 مايو. تتركز دراساته واهتماماته 
البحثية في علوم اللغة العربية والحديث الشريف وعلم الترجمة. 

محمد بوالروايح

)قسنطينة،  القادر  عبد  األمير  بجامعة  الحضارات  وحوار  األديان  مقارنة  أستاذ 
الجزائر(. نائب مدير الجامعة ورئيس تحرير مجلتها سابًقا، وأستاذ زائر في املعهد األوربي 
للعلوم اإلنسانية )باريس(، ومشارك في قسم الدراسات الدينية بجامعة كاليفورنيا، 
وباحث مساهم في مركز بحوث إفريقيا. من كتبه نظريات حوار  وصدام الحضارات، 
وموسوعة  املعاصرة،  الدينية  الطوائف  على  وأضواء  األديان،  تاريخ  ومختصر 

اإلسالم واملسيحية )قيد اإلنجاز(.  

جورج غريغوري 

مؤلف ومترجم وباحث وأستاذ جامعي متخصص في اللغة العربية بجامعة بوخارست 
ا 

ً
)رومانيا(، ورئيس الرابطة الدولية لدراسة اللهجات العربية )باريس(. نشر كتًبا وأبحاث

عدة في قواعد العربية الفصحى، وترجم عدًدا كبيًرا من األعمال إلى اللغة الرومانية، 
في مقدمتها القرآن الكريم )وإشكالية ترجمة معانيه إلى اللغة الرومانية( ونهج البالغة 

وأعمال الغزالي وابن طفيل وابن عربي وابن سينا وغيرها.

 

حسين يلدز

خريجة جامعة القرويين في املغرب وباحثة في العلوم الشرعية، ورئيسة لجنة الترجمة 
واملراجعة بمنظمة الزكاة العاملية.

مينة الحجوجي 

حنان الفياض

واملستشارة  وأستاذ النحو والصرف املشارك بجامعة قطر،  أكاديمية وإعالمية وأديبة قطرية، 

اإلعالمية لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، ومستشار اللغة واألدب بوزارة الثقافة 

ائين. حازت جائزة 
ّ
وأرض الحك وال كرامة في الحب،  النحو وتأويل الشعر،  القطرية. صدر لها: 

التمّيز اإلعالمي من جامعة قطر )2015(.
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التعريف بالمنتدى

منتدى العالقات العربية والدولية مركز أبحاث مستقل، تأسس 

السياسية  التنمية  دعم  في  لإلسهام   ،2011 عام  الدوحة  في 

والثقافية، وتعزيز آليات الحوار بين األطراف الفكرية املختلفة. 

يحرص املنتدى على نشر اآلراء التي تهدف إلى تفهم وجهات النظر 

كافة، واالرتقاء بالخطاب السيا�سي واملجتمعي؛ لتحقيق أفضل 

السالم  ثقافة  وإشاعة  واإلقليمية،  املحلية  للقضايا  الحلول 

والتفاهم الدولي.

الرؤية واألهداف

يسعى املنتدى إلى تأصيل ثقافة املعرفة والحوار، وتقديم رؤى 

تهدف إلى تجنب التوترات املذهبية والطائفية، وتحقيق الوئام 

املجتمعي والسلم األهلي. وفي سبيل ذلك ُيعّرف املنتدى بما يحدث 

 للمصلحة 
ً
 موضوعية، خدمة

ً
على أرض الواقع، ويقترح حلوال

العامة ونفع اإلنسانية، عن طريق نشر األبحاث والدراسات، 

وعقد املؤتمرات والندوات.



fairforum


