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يأتــي ملتقــى فلســطين للترجمــة هــذا العــام متممــًا لرســالة 
يواكــب  ســنويًا  حدثــًا  ليصبــح   2017 العــام  فــي  انطالقــه 
للترجمــة، تســتضيف مــن خاللــه  العالمــي  باليــوم  االحتفــاء 
فلســطين ُنخبــه مــن أصحــاب الشــأن فــي مجــاالت الكتابــة 
الجســور  مــد  أهميــة  علــى  للتأكيــد  اإلبداعيــة،  والترجمــة 

العالــم. دول  ومختلــف  فلســطين  بيــن  الثقافيــة 

إن حــرص وزارة الثقافــة علــى تحقيــق مبــدأ التكامــل والتراكــم 
فــي الفعــل الثقافــي، دفــع الــوزارة الــى تحفيــز الشــراكات 
العاملــة  والقطاعــات  المؤسســات  مختلــف  بيــن  اإلبداعيــة 
فــي مجــاالت اإلبــداع لتتبلــور مــن خــالل هــذه االرؤيــة حالــة 

فعاليات ملتقى فلسطــيـــن للترجمة    
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ــر  مســتدامة للفعــل الثقافــي يتــم مــن خاللهــا توفي
الثقافــي  بالمشــهد  للنهــوض  المالئمــة  المناخــات 

الفلســطيني.

أركان  مــن  أساســيًا  ركنــًا  تشــكل  الترجمــة  وكــون 
العمــل  عــن  التعبيــر  صــور  مــن  وصــورة  اإلبــداع، 
وزراة  اعتمــدت  الفلســطينية  والهويــة  الثقافــي 
الثقافــة “ملتقــى فلســطين للترجمــة “كــي يكــون 
نقطــة إنطــالق نحــو شــراكات ثقافية إبداعيــة متعددة 
داخــل الوطــن وخارجــه، وخطــوة نحــو مأسســة العمــل 
اإلبداعــي كــي يكــون مركــزًا وبوتقــة للفعــل الثقافــي 

الوطنــي والدولــي. ببعــده 

مـــن هنـــا تأتـــي أهميـــة انطـــالق فعاليـــات ملتقـــى 
الوطنيـــة  المكتبـــة  مـــن  للترجمـــة  فلســـطين 
الفلســـطينية وبالتعـــاون مع منشـــورات المتوســـط 

والجامعـــات والمؤسســـات الثقافيـــة الفلســـطينية 
اســـتكمااًل للجهـــود التـــي قامـــت بهـــا الـــوزارة نحـــو 
توفيـــر مســـاحات أوســـع وأشـــمل للعمـــل الثقافي 

الفلســـطيني. الثقافـــي 

إنشــاء  عبــاس  الرئيــس محمــود  الســيد  قــرار  فمــع 
 2017 العــام  فــي  الفلســطينية  الوطنيــة  المكتبــة 
أصبــح للعمــل اإلبداعــي الفلســطيني بعــدًا اضافيــًا 
بتوفيــر  الفلســطيني  الطمــوح  تلبيــة  علــى  قــادرًا 
منصــة نوعيــة تحتضــن الفعــل الثقافــي وتكــون قــادرة 

علــى توثيقــه لألجيــال القادمــة.

هكــذا يتجلــى الفعــل الثقافــي كفعــل نضالــي مــن 
أجــل الحريــة والحفــاظ علــى التــراث والهويــة والروايــة 

الوطنيــة الفلســطينة.

د.إيهاب بسيسو
وزير الثقافة الفلسطينية



ــارن يف  ــة واألدب املق ــات اإليرانيّ ــم الّدراس ــان« بقس ــوب كيفوركي ــريس »هاك ــتاذ ك أس

ــم  ــوراه املزدوجــة يف عل ــران، وحصــل عــى درجــة الدكت ــد يف إي ــا، ول ــة كولومبي جامع

اجتــاع الثّقافــة والّدراســات اإلســامية مــن جامعــة بنســلفانيا، تلتهــا زمالــة مــا بعــد 

ــا  ــب، ومنه ــن الكت ــد م ــّرر العدي ــايش وح ــب دب ــارد، كت ــة هارف ــن جامع ــوراه م الدكت

ــة  ــع العــريب - نهاي ــة« و»الربي ــات املتحــدة األمريكي ــران والحركــة الخــراء والوالي »إي

ــة مــا بعــد االســتعار )منشــورات املتوســط(« و»مــا بعــد االســترشاق - املعرفــة  حقب

والســلطة يف زمــن اإلرهــاب )منشــورات املتوســط(«، باإلضافــة إىل العديــد مــن 

ــا، حيــث ترجمــت  ــا عامليً ــًدا ثقافيً ــر ناق املقــاالت، واملــواد، ومراجعــات الكتــب، ويعت

ــات. ــن اللّغ ــد م ــه إىل العدي أعال

ــة منــُذ حــوايل عقــٍد مــن  يكتــب دبــايش عمــوًدا يف صحيفــة »األهــرام ويــكيل« املرصيّ

الزّمــن، ويعتــر أحــد أهــّم املحلّلــني الّسياســيني يف قنــاة الجزيــرة، وقنــاة »يس إن إن«، 

وغريهــا، هــذا باإلضافــة إىل عملــه يف مهنــة التّدريــس منــذ مــا يقــارب ثاثــة عقــود، كــا 

أنـّـه ناشــٌط فّعــال يف مجــال مناهضــة الحــروب، ومؤســس مــرشوع الفيلــم الفلســطيني 

.»Dreams of Nation -أحــام وطــن«

 يقطـُـن دبــايش يف نيويــورك مــع زوجتــه اإليرانيــة /الّســويدية غولبــارج بــايش، املصــّورة 

الفوتوغرافيّــة والباحثــة الّنســوية، ولديــه أربعــة أطفــال.

A Professor of “Hakob Kevorkian”, in the comparative 
studies and  literature Department  at Colombia University. 
was born in Iran and has a dual PHD in culture, sociology and 
Islamic studies from Pennsylvania University, a fellowship 
from Harvard Univercity. Mr Dabbashi wrote several 
books: (Iran) (The Green Movement) (The United State of 
America) (The Arab Spring) (The End of Post – Colonialism) 
(Post Orientals) (Knowledge and power in time of terror) 
with (Almotawaset publication)  in addition to numerous 
articles and books, Mr Dabbashi’s books have been 
translated into many languages .Mr Dabbash writes in (AL 
AHRAM) newspaper and he is one of the most important  
political annalists at Al jazeera and CNN, he also worked for 
three decades as a teacher, and he’s an active member in 
anti- war field, He’s the funder of (Dreams of Nation) film. 
Mr Dabbashi lives with his Iranian \ Swedish  wife in new 
York, she’s a researcher and photographer, they have four 
children. 

Hamid Dabashiحميد دباشي 



ــفة يف  ــة الفلس ــن كليّ ــّرج م ــام 1976، تخ ــد ع ــن موالي ــايل، م ــّي إيط ــب وصحف كات

ــه عــن مســألة العقــل واملنطــق يف فلســفة نيتشــه. ــّدم أطروحت ــو، وق جامعــة ميان

ــات  ــة، والرواي ــات القصصيّ ــر، واملجموع ــد الّن ــن قصائِ ــَد م ــيا العدي ــب كاتوتس كت

االســتقصائيّة، واملقــاالت الصحفيّــة، ونــرش يف أهــم الجرائــد اليوميّــة يف إيطاليــا، واهتّم 

يف كتاباتـِـه باألزمــات اإلنســانية كالهجــرة، والقضايــا الوطنيــة كاملافيــا، واملثاقفــة بهدف 

بنــاء جســور التّواصــل بــني حضــارات العــامل وثقافاتــه املعــارصة.

عمــل مستشــاًرا للعديــد مــن دور الّنــرش، ومــن أهّمهــا »فلرتينيلــيل«، وهــي إحــدى 

ــا الحســنة لألمــم  ــا كســفري للّنواي ــا، ويعمــُل حاليً ــة وأعرقه ــرش اإليطالي أكــر دور الّن

ــدة. املتّح

Italian writer and journalist born in 1976, graduated 
from the Faculty of Philosophy from the University 
of Milan and presented his thesis on the issue of 
reason and logic in the philosophy of Nietzsche. 
Katotsilla wrote many prose poems, story collections, 
investigative novels, newspaper articles and published in 
the most important daily newspapers in Italy. His writings 
are concerned with humanitarian crises such as migration, 
national issues like the mafia and media, in order to build of 
communication bridges between the world’s civilizations 
and contemporary cultures. He has worked as an advisor 
to many publishing houses like  Flintrenelli, one of the 
most inveterate  and oldest publishing houses in Italy. 
He currently works as a Goodwill Ambassador at United 
Nations.

giuseppe catozzellaجوزيبه كاتوتسيال 



ُولــدت يف مدينــة بورغــاس البلغاريــة. تخرّجــت مــن جامعة “ســان كليمنت أورديســي” 

بصوفيــا، وحصلــت عــى درجــة املاجســتري يف الدراســات الســافية، وتخّصصــت يف اللغــة 

التشــيكية واألدب. أكملــت تعليمهــا يف جامعــة فريجــي يف بروكســل ببلجيــكا، وحصلــت 

عــى درجــة املاجســتري يف التكامــل األورويب والتنميــة، وتخّصصــت بالسياســة األوروبيــة 

ــاج االجتاعي.  واالندم

ــي«  ــبه عاطف ــة »ش ــم« 2005، ورواي ــا أتلعث ــي »أن ــال التوضيح ــاب األطف ــة كت مؤلّف

ــا »شــبه عاطفــي« عــى  ــل 2010، وريشــة البجــع 2013. حصلــت روايته 2007، وأنابي

ترشــيح الجمهــور يف مســابقة »ربيــع الجنــوب« األدبيــة الوطنيــة البلغاريــة 2008 )يوزنا 

بروليــت(. واختــريت روايــة أنابيــل مــن بــني الرتشــيحات النهائيــة يف يناير/كانــون الثــاين 

يف مســابقة الروايــة البلغاريــة املعــارصة ملؤّسســة »إليزابيــث كوســتوڤا« و»أوبــن ليتــري 

بوكــس« يف جامعــة روتشســرت. 

Born in the Bulgarian city of Burgas. She graduated from the 
University of San Clement Ordezky in Sofia and earned  a 
master’s degree in Slavic studies, she  specialized  in Czech 
language and literature. She completed her education at the 
Vrije  University in Brussels, Belgium, and also earned   a 
master’s degree in European integration and development, 
specialized in European politics and social integration. 
Author of the illustrated children’s book “I stutter “ “ 
(2005), “Almost Intimately “ (2007), Annabelle 2010, and 
“The Pulpit” (2013). Her novel “

Almost Intimately “ had the nomination of the audience 
in the 2008 Bulgarian National Literary South  Spring 
competition  2008. Annabel’s novel was selected among the 
final nominations in January in the contemporary Bulgarian 
novel contest of the Elizabeth Kostova Foundation and the 
Open Paper Box at the University of Rochester

Irina Papanchevaإيرينا بابنشيڤا



لوز غوميس غارسيا

ــاعد  ــتاذ مس ــتقلّة، وأس ــد املس ــة مدري ــة يف جامع ــات العربيّ ــارك للّدراس ــتاذ مش أس

ــة دراســيّة يف جامعــة  ــا قامــت بزمال ــا أنه ــي، ك ــة اليكانت ــة يف جامع للرّتجمــة العربيّ

ــا يف  ــلطة واإليديولوجي ــى الخطــاب اإلســامي حــول الّس ــا ع ــز أبحاثه ــا، وترك كولومبي

األطــر مــا بعــد االســتعاريّة والعامليــة، إضافــة لكونهــا محلّلــة سياســيّة يف صحيفــة »إل 

ــس« اإلســبانية. باي

 Entre la sharía y la yihad. Una historia  ،نــرشت مجموعــة مــن الُكتــب أهّمهــا

 ،.)inteltual del islamismo )2018( y Diccionario de islam e islamismo )2018

وترجمــت قرابــة أحــد عــرش كتابـًـا أدبيًــا مــن اللّغــة العربيــة، وفــازت بجائــزة الرّتجمــة 

اإلســبانية الوطنيــة عــام )2012(، بنســختها الخاصــة مبحمــود درويــش.

Luz Gómez García is associate professor of Arab Studies 
at Universidad Autónoma de Madrid. She has been visiting 
scholar at Columbia University, CEDEJ (Cairo) and IFEAD 
(Damascus), and associate professor of Arabic Translation 
at Universidad de Alicante. Her research is focused on the 
Islamic discourse on power and ideology in postcolonial 
and global frameworks. Her latest books are Entre la sharía 
y la yihad. Una historia inteltual del islamismo (2018) y 
Diccionario de islam e islamismo (2018). She has translated 
11 literary books from Arabic and won the Spanish National 
Translation Award (2012) for his version of Mahmud 
Darwish’s En presencia de la ausencia. She is a senior 
political analyst for the Spanish newspaper El País. 

Luz Gómez Garcíaلوز غوميس غارسيا



مواليــد ١٩٧٦. وهــو مــن أبــرز مرتجمــي األدب العــريب املعــارص إىل اللغــة الفرنســية. 

تلقــى تعليمــه يف األدب العــريب يف جامعــة ليــون الثانيــة ثــم تخصــص يف مجــال 

الرتجمــة والنــرش. صــدرت لــه مــا يقــارب عــرشة أعــال مرتجمــة لكبــار األدبــاء منهــم 

ــل روزا  ــني مث ــد للروائي ــل الجدي ــم بالجي ــا اهت ــاين ك ــال الغيط ــركات وج ــليم ب س

ياســني حســن وحســن باســم. 

ــوي  ــارصة يف دار س ــة املع ــة العربي ــرش الرواي ــن ن ــؤول ع ــرر أديب ومس ــل كمح عم

ــاب  العريقــة، واســتطاع يف هــذه الفــرتة تعريــف القــارئ الفرنــي بأســاء مــن الكت

ــم. ــيمي وغريه ــمري قس ــوان وس ــد عل ــراين ومحم ــد الفخ ــل محم ــدد مث الج

 Born in 1976. He is one of the most prominent translators 
of contemporary Arabic literature into French. He was 
educated in Arabic Literature at the University of Lyon 
II and then specialized in translation and publishing. He 
has produced about 10 translated works by leading 
writers such as Salim Barakat and Gamal Al-Ghitani. 
He has also been interested in the new generation of 
novelists such as Rosa Yassin Hassan and Hassan Blasem. 
He worked as a literary editor and responsible for the 
publication of the contemporary Arabic novel at the 
prestigious Dar Sui. In this period he was able to introduce 
the French reader to the names of new writers such as 
Mohamed El Fakhrani, Mohamed Elwan, Samir Guissimi and 
others.

Emmanuel varletايمانويل فاليري



مــن  1953،وواحــد  مواليــد  بريطــاين  وناقــد  صحفــي 
ــة. تتضمــن  ــة إىل االنكليزي ــة العربي ــن اللغ أبرزاملرتجمــني م
ــا  ــفزيدان،وأمجد نارص،ورش ــات ليوس ــة رواي ــه املرتجم أعال
األمري،وحســن باســم، وحمــور زيــادة، وغريهــم. فــاز بجائــزة 
“بنيبــال” للرتجمــة عــام 2014، وبجائــزة “اإلندبندنــت” 
ــة  ــرغ لرتجم ــل أنيتف ــام، قب ــس الع ــي يف نف ــألدب األجنب ل
األدب. قــى ثــاث عقــود يف العــامل العــريب كمــراس لصحفــي 
ــؤول  ــرة كمس ــن القاه ــرا م ــاء، ومؤخ ــرتز لألنب ــة روي بوكال
عــن مــرص والســودان. كــا درس اللغــة العربيــة يف جامعــة 

ــفورد. أكس

 Jonathan Wrightجوناث انرايت

A British journalist and critic born in 1953, and 
one of the most prominent translators from 
Arabic to English. His translation work includes 
novels by Yousif Zeidane, Amjad Nasser, Rasha 
Al Amir, Hassan Blasem, Hamur zaydah and 
others. He won the Nepalal Translation Award 
in 2014 and the Independent Literature Award 
in the same year, before he finished translating 
literature. He spent three decades in the Arab 
world as a reporter for Reuters, and more 
recently in Cairo as Egypt and Sudan. He also 
studied Arabic at the University of Oxford.



ــَد عــام 1966 يف  ــص يف علــم األديــان، ولِ كاتــٌب ومرتجــٌم وباحــٌث تونــّي متخصِّ

مدينــة سوســة، يشــغل حاليًــا منصــَب أســتاٍذ بجامعــة رومــا حيــث يُقيــم، أغلــُب 

ترجاتــه مــن اإليطاليــة، وبعضهــا مــن الفرنســية، ومنهــا: »املنمنــات اإلســامية« 

ملاريــا فونتانــا، و«تخيّــل بابــل« ملاريــو ليفــراين، و«علــم االجتــاع الّدينــي« 

ــان« مليشــال مســان. ــم األدي لســابينو آكوافيفــا، و«عل

 كــا ألّــف عــّدة مؤلّفــات خاّصــة أهّمهــا: »الّديــن يف الغــرب« و«األديــان 

اإلبراهيميــة: قضايــا الراهــن«، إضافــًة إىل مقــاالٍت ودراســاٍت يف الّدوريــات 

والّصحــف العربيــة تتنــاول الظواهــر الدينيّــة، كــا صــدرت تحــت إرشافــه 

مجموعــة مــن الرّتجــات عــن اإليطاليــة يف الّروايــة والفكــر والّسياســة.

Tunisian writer, translator and researcher specialized 
in theology, born in  1966 on Sousse. He is currently a 
professor at the University of Rome where he lives. Most of 
his translations are Italian, some are French. Maria Fontana, 
Marvel Fontana, Babylonian Imagination of Bable ;  Mario 
Lefrani, Sabino Acquaviva and Sociology of Religions. 

Among his special works are «Religion in the West» and 
«Abrahamic Religions: Issues of the Present». He has several 
articles and studies in the periodicals and Arab newspapers 
dealing with religious phenomena, and has issued under his 
supervision a collection of translations on Italian in the novel, 
thought and politics.

عز الدين عناية



ــن  ــًة م ــَدرت مجموع ــارك، أص ــة يف الّدمن ــٌة مقيم ــٌة ومرتجم كاتب

الِكتابــات النريّــة والّشــعرية، منهــا: »النقطــة األبعــد«و »عندمــا 

تســتيقظ الرائحــة« وروايــة »منــازل الوحشــة«. كــا صــدر 

ــة، وكان آخــر إصــدار  ــة الدمناركيّ ــة مــن اللّغ ــا ترجــات أدبيّ له

ــن  ــادرة م ــاء« 2016 الص ــوم األربع ــص ي ــي القص ــا »التقص له

ــط.  ــورات املتوس منش

A writer and translator lives  in Denmark. This 
is her fourth novel after the «farthest point», 
«When the Odor Awakens» and the novel 
«The Houses of Harness.» It also produced 
anthologies of poetry. In Danish, she published 
a novel and two collections of prose and poetic 
texts, as well as literary translations from the 
Danish language. Her latest release was «The 
Unforgettable Stories on Wednesday» 2016 of 
the Mediterranean publications.

دنى غالي



مؤّســس دار الّنــرش الريطانيّــة “كاال بــرس”، واملديــر التّنفيــذّي لهــا، قــام بتحريــر 

ــلة  ــى سلس ــك اإلرشاف ع ــعريّة، وكذل ــة وش ــة أدبيّ ــَن مجموع ــن عرشي ــر م أك

“قــراءة املدينــة” للكومــا، والتــي ســبق لهــا أن شــاركت يف كتــاب غــزة، وكتــاب 

الخرطــوم، ومــن املقــّرر أن تركــز عــى القاهــرة وطهــران ودمشــق خــال العــام 

املقبــل. 

وهــو أيًضــا محــّرر مشــارك يف سلســلة 100+ للخيــال العلمــّي، والتــي تســتخدم 

املســتقبل كجهــاز لاســتجابة لألحــداث الحديثــة والتاريخيــة، بــدأت هــذه 

السلســلة بـــ “عــراق 100+”، وســتتضمن يف وقــت الحــق مــن هــذا العــام 

“فلســطني 100+” ، حيــث تظهــر قصًصــا يف عــام 2018 بالضبــط ، أي بعــد قــرٍن 

ــة. مــن الّنكب

is the founder and CEO of the British publishing 
house, Comma Press. He has edited over 20 
anthologies, as well as overseen Comma’s ‘Reading 
the City’ series, which has previously featured The 
Book of Gaza, and The Book of Khartoum, and is set 
to focus on Cairo, Tehran and Damascus over the 
next year. He is also co-editor of the ‘+100 science 
fiction series’, which uses futurism as a device for 
responding to recent and historical events. This 
series began with ‘Iraq +100’ and later this year will 
include ‘Palestine + 100’, featuring stories set exactly 
in 2048, a century after the Nakba.  

Ra Pageرا بيج .. 



ــة  ــة ثقافيّ ــل يف ّصحيف ــام 1979، يعم ــد ع ــارٌش ســويدي، ول ن

تنــرُش الّشــعر والخيــال املرتجــم، وهي أكــر الّصحف الســويدية 

شــهرة يف نــرِش الّشــعر املعــارص املرتجــم، وهــو املديــُر الفنــّي 

ــر  ــن أك ــّد واحــدة م ــي تع ــة الت ــو الدوليّ ــاب مامل ــة كت ملرحل

املشــاهد األدبيــة شــهرة يف الّســويد.

(b. 1979) is a Swedish publisher and organizer 
based in Malmö. Since 2002 he has been running 
the press Rámus that publishes translated poetry 
and fiction and is the most well reputed Swedish 
press for contemporary translated poetry. He is 
also the artistic director of Malmö International 
Writer’s Stage which is one of the most well 
known and respected literary scenes in Sweden.

Per Bergströmبير بيرغستروم
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املكانالساعةاملشاركونالفعاليةالتاريخ

األحد

30/9/2018

االفتتاح

اطالق كتاب “أحالم 
وطن- عن السنام 

الفلسطينية” للكاتب 
واملفكر حميد دبايش

د. إيهاب بسيسو وزير 
الثقافة

الكاتب واملفكر حميد 
دبايش

4:00م

املكتبة الوطنية 
الفلسطينية اطالق كتاب ارسائيل 

واالبارتهايد بالنسخة 
االنجليزية املرتجمة

د. إيهاب بسيسو

وزير الثقافة
محرر الكتاب:   

 د. هنيدة غانم
د. رائف زريق
د. سوسن زهر

6:00م

8:00متكريم املشاركني

اإلثنني

1/10/2018

ندوة 

“ األدب والرتجمة”

اميانويل فالريي

دىن غايل

ايرينا بانيشيبا

ابراهيم ابو هشهش

10:00ص

جامعة بريزيت

قاعة 104 مبنى 
سعيد خوري 

لدراسات التنمية

الثالثاء

2/10/2018

ندوة 

»الرتجمة والدراسات 

االنسانية« 

لوز كوميز

عزالدين عناية

كارول خوري

11:00ص

جامعة بيت لحم

قاعة فرنو مبنى 
امليلينيوم

االربعاء

3/10/2018

ندوة 

“الرتجمة والنرش”

خالد النارصي

را بيج

بري غسرتوم

سني ميو

11:00ص

جامعة النجاح 
الوطنية

قاعة مبنى كلية 
الرشيعة

الخميس

4/10/2018

ندوة 

“األدب املعارصبني 

الكتابة والرتجمة”

جوناثان رايت

جوزيبيه كاتوسيال

رانية فليفل

نداء عويني

11:00ص

جامعة الخليل  

كلية اآلداب


