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منتدى العالقات العربية والدولية هو مركز لألبحاث والدراسات تأسس عام 2011م/1432هـ، لإلسهام في دعم التنمية 
الثقافية والسياسية وتعزيز آليات الحوار بين األطراف السياسية والفكرية المختلفة. إذ يحرص المنتدى على نشر اآلراء 
والمواقف التي تهدف إلى تطوير قدرات فئات المجتمع وصناع القرار على فهم وجهات نظر كل فئة، واالرتقاء بالحوار 

للوصول إلى تحقيق أفضل الحلول للقضايا المحلية واإلقليمية والدولية.

والمفكرين  الباحثين  والدولية  العربية  العالقات  منتدى  يستضيف  تأسيسه؛  من  المنشودة  األهداف  ولتحقيق 
واألكاديميين من المنطقة العربية والعالم، ويقدمهم وأعمالهم للناس عبر الندوات والمؤتمرات وعبر نشر أبحاثهم 

ودراساتهم وإصدار كتبهم.
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اليوم األول
األربعاء 25 تشرين ثاني/نوفمبر 2015
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)9:30(

»الكلمة االفت�تاحية«
محمد حامد األحمري

مدير منتدى العالقات العربية والدولية
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الجلسة األولى )9:45 – 10:45(

تجارب شخصية في الرتجمة
مدير الجلسة/ فريال غزولي

إمام عبد الفتاح  إمام 

عبد الواحد لؤلؤة

أحمد الصادقي

جمال شحيد

استراحة قهوة )10:45 - 11:00(
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الجلسة الثانية )11:00 – 12:15(

إشكاالت الرتجمة األدبية )1(
مدير الجلسة/ وليد حمارنه

الرتجمة وإشكاالت الحرية في األدب العربي المعاصر - قصص حماة أنموذجا
أليس غوثري 

ترجمة األدب العربي الحديث إلى اللغة اإلسبانية- عزازي�ل أنموذجا
إغناثيو فيراندو

ترجمة الكاتب األلماني بيرت فايس- جماليات المقاومة أنموذجا
ليلى نعيم

ترجمة األدب الرتكي إلى اللغة العرب�ية
محمد حقي صوتشن

استراحة غداء )12:15 - 2:00(
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الجلسة الثالثة )2:00 – 3:30(

ترجمات القرآن الكريم 
مدير الجلسة/ محمد األرناؤوط

ترجمات القرآن الكريم في بالد البلقان: صرب�يا ومكدونيا نموذجا
عي�شى ميمي�شي 

ترجمة المصطلحات القرآنية إلى الفرنسية: دراسة تحليلة ونقدية لرتجمة المستشرق جاك بريك
نصيرة إدير

ترجمة القران الكريم إلى اإلسبانية: بني الدعوة والمثاقفة 
بوعزي عسام

الرتجمات اإلنجليزية لآلية القرآنية »الرجال قوامون على النساء«
شير على خان
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اليوم الثاني
الخميس 26 تشرين ثاني/نوفمبر 2015
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الجلسة الرابعة )9:00 – 10:15(

الرتجمة وإشكاالت التعددية الثقافية
مدير الجلسة/ فاطمة السويدي

الرتجمة والتعددية الثقافية 
عبد السالم بنعبد العالي

التعددية الثقافية: الرتجمة أم الطرح النظري 
الزواوي بغورة

في الرتجمة والتعددية الثقافية
حسن ناظم

الرتجمة بني البحث عن الذات والخوف من اآلخر
عبد النور الخراقي

استراحة قهوة  )10:15 - 10:30(
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الجلسة الخامسة )10:30 – 12:00(

إشكاالت الرتجمة األدبية )2( 
مدير الجلسة/ توني كولدر بانك

الرتجمة والسرد: دور المرتجم في روايات أمني معلوف
عبد هللا إبراهيم 

ترجمة القصة القصرية جدا
أمنية أمين

الرتجمة األدبية في عصر النهضة
ماريا أفينو

ترجمة همنغوي
شكري مجاهد

استراحة غداء )12:00 - 2:00(
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الجلسة السادسة )2:00 – 3:15(

الرتجمة وإشكاالت االستشراق  
مدير الجلسة/ إغناثيو دي تيران

االستشراق اإليطالي وحركة الرتجمة
أحمد الصمعي

إشكاالت في عشر ترجمات استشراقية
أحمد شفيق الخطيب

ما بعد االستشراق: تحديات الرتجمة األدبية
إيزابيال كاميرا دافليتو

الرتجمة ما بعد الكولونيالية في الهند
محمد أبو املفاضل

استراحة قهوة  )3:15 - 3:30(
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الجلسة السابعة )3:30 – 4:45(

إشكاالت الرتجمة من اللغات الشرقية
مدير الجلسة/ أحمد الغامدي

إشكاالت الرتجمة من اللغات الرتكية/العثمانية إلى العرب�ية
فاضل بيات

مشكالت الرتجمة من العرب�ية إلى الرتكية
عبد هللا ديلك

الرتجمة بني اللغتني الفارسية والعرب�ية: إشكاالت ومقرتحات
مصطفى آميدي

الرتجمة من األلبانية إلى العرب�ية
فتحي مهدي

دراسة في ترجمة رحلة ابن بطوطة إلى اللغة األوردية
إدريس منصور

استراحة قهوة  )4:45 - 5:00(
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الجلسة الثامنة )5:00 – 6:15(

الرتجمة واإلشكاالت السياسية  
مدير الجلسة/ ثائر ديب

الرتجمة السياسية: خارطة الطري�ق بالعربية والعرب�ية
أحمد عياد

الخطاب السياسي وترجمات ممري
مراد الخطيب

تحليل الخطاب الجهادي
سمر املعلم 

القضية الفلسطينية وآيديولوجيات الرتجمة الصحفية 
إيمان الدميري
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التعريف بالمشاركني

أحمد الصادقي

الحديث  دار  بمؤسسة  البحث  ومناهج  الفلسفة  أستاذ 

الحسنية للدراسات اإلسالمية العليا بالرباط. فائز بجائزة 

املغرب للكتاب )في فئة العلوم اإلنسانية واالجتماعية( عن 

كتابه إشكالية العقل والوجود في فكر ابن عربي: بحث في 

فينومينولوجيا الغياب. يهتم بحقل الفسلفة والتصوف، 

وترجم كتاب ابن عربي سيرته وفكره لكلود عداس.

إمام عبد الفتاح إمام

والعلوم  الفلسفة  في  متخصص  ومترجم  ومفكر  أكاديمي 

هيجل،  عند  الجدلي  املنهج  مؤلفاته  من  اإلنسانية. 

ومدخل إلى الفلسفة،ومعجم ديانات وأساطير العالم، 

ترجماته  ومن  والطاغية.  العقالنية،  فيلسوف  وهوبز 

وموسوعة  الحق،  فلسفة  أصول  و  التاريخ،  فلسفة 

العلوم الفلسفية، والوجودية )لجون ماكوبي(، وأوديسا 

التعددية الثقافية )لويل كيمليكا(. 

فريال غزول

رئيسة قسم اللغة اإلنجليزية واألدب املقارن في الجامعة 

األميركية في القاهرة، ورئيسة تحرير مجلة ألف التي تصدر 

يوسف،  لسعدي  عديدة  شعرية  أعمال  ترجمت  عنها. 

ومحمد عفيفي مطر )رباعية الفرح( وقاسم حداد )مجنون 

ليلى وأشعار مختارة(- باالشتراك مع جون فيرليندن. كما 

ترجمت أعماال نثرية منها رواية رامة والتنين إلدوار الخراط 

وأعماال متعددة في النقد األدبي.
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جمال شحيد

أستاذ جامعي وناقد أدبي ومترجم. من مؤلفاته: الذاكرة 

املفكرون  ترجماته  ومن  املعاصرة،  العربية  الرواية  في 

األحرار في اإلسالم، و)الجزءان السادس والسابع من رواية 

مارسيل بروست( البحث عن الزمن الضائع، و)الجزءان 

الثالث والرابع من كتاب إدغار موران( املنهج.

إيزابيال كاميرا دافليتو

العربي  األدب  كر�سي  وأستاذة  وناقدة  ومترجمة  أكاديمية 

املعاصر في كلية الدراسات الشرقية بجامعة روما. تدير منذ 

ّتاب عرب معاصرون« حيث أشرفت 
ُ
عام 1993 سلسلة »ك

على ترجمة ٤٠ رواية ألشهر الكتاب العرب. من مؤلفاتها:   

العربي  واألدب  الفلسطينية،  الثقافة  من  عام  مائة 

املعاصر من عصر النهضة حتى اليوم، والحضور العربي 

الترجمة  وحركة  اإليطالية،  املطبوعات  في  اإلسالمي 

العربية في إيطاليا.

أليس جوثري

شؤون  في  سياسية  وناشطة  ومترجمة  وصحافية  باحثة 

الالجئين واملهاجرين والقضية الفلسطينية.

أدارت مشاريع بحثية كثيرة، منها: »أوربا-الشرق األوسط«، 

عبر  أدب  ملؤسسة  العربي«  العالم  أجل  من  و»باحثون 

الحدود، و»مشروع الشرق« لكلية هولووي امللكية التابعة 

لجامعة لندن.

ترجمت العديد من أعمال الكتاب العرب املعاصرين، من 

بينهم عاطف أبو سيف وصالح العزب وعالء حليحل )ضمن 

إصدارات أصوات عربية ناشئة وبيروت39(، كما شاركت 

تعمل  العربية.  الجزيرة  من  جديدة  أصوات  ترجمة:  في 

حاليا مترجمة مقيمة في مركز العالم الحر في لندن.
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أحمد الصمعي

 مترجم وأكاديمي وأستاذ اللغة واآلداب اإليطالية بالجامعة 

التونسية. ترجم العديد من أعمال دانتي وإيتالو كالفينو  

وجوسيبي بونافيري إلى العربية.

لكن أعماله األهم تبقى ترجمة رواية اسم الوردة، ورواية 

نفسه  ال�شيء  تقول  أن  وكتاب  السابق،  اليوم  جزيرة 

، وكتاب السيميائية وفلسفة اللغة، ومقبرة براغ 
ً
تقريبا

ألمبرتو إيكو.  

أمنية أمين

كاتبة وأكاديمية ومترجمة وأستاذة األدب اإلنكليزي الحديث 

املقارن وامليثولوجيا  باألدب  تهتم  في دبي.  زايد  في جامعة 

والنظرية النسوية.

الذاكرة،  عن  بعيدا  بعنوان  قصص  مجموعة  كتبت 

وشاركت في ترجمة أشعار سافو إلى العربية، وترجمت إلى 

اإلنكليزية الرواية لنوال السعداوي، ومختارات من شعر 

محمود درويش. آخر أعمالها ترجمة ديوان مطر في الداخل 

للشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر هللا.

محمد حقي صوتشن

رئيس قسم اللغة العربية في جامعة غازي في أنقرة. عمل 

 في جامعة مانشستر البريطانية )2٠٠6(، وترأس 
ً
أستاذا زائرا

لجنة مناهج اللغة العربية في تركيا. من أهم منشوراته: في 

رحاب لغة أخرى، وقنديل أم هاشم وقصص أخرى ليحيى 

حقي )ترجمه إلى التركية(، وأنهى مؤخرا ترجمة أربع دواوين 

ملحمود درويش )الجدارية - ملاذا تركت الحصان وحيدا 

- كزهر اللوز أو أبعد - ال أريد لهذي القصيدة أن تنتهي(. 



جدول أعمال: مؤتمر الترجمة وإشكاالت املثاقفة )٢( 17 

عبد هللا إبراهيم

ناقد وباحث وأكاديمي وأستاذ الدراسات األدبية والنقدية 

في الجامعات العراقية والعربية.

أصدر ثالثة وعشرين كتابا وأكثر من أربعين بحثا علميا، 

واملركزية  الغربية،  واملركزية  والترجمة،  السرد  منها:  

وعالم  اإلسالمي،  املخيال  في  اآلخر   صورة  اإلسالمية: 

العربية  املسلمين، والثقافة  أعين  في  الوسطى  القرون 

واملرجعيات املستعارة، والرواية العربية: األبنية السردية 

والداللية، وموسوعة السرد العربي )مجلدان(.

باحث مشارك في املوسوعة العاملية تاريخ كيمبردج لألدب 

العربي، وحائز جائزة امللك فيصل العاملية، وجائزة الشيخ 

زايد، وجائزة شومان للعلماء العرب.

 

عبد الواحد لؤلؤة

 كاتب ومترجم وأستاذ األدب اإلنجليزي في عدة جامعات. له 

أربعون كتابا في الترجمة من العربية إلى اإلنجليزية من بينها 

تيمون األثيني، ومسرحية جون آردن  مسرحية شكسبير 

رقصة العريف، وكتاب مصطلح النقد األدبي.

الشعر  تطور  في  العرب  دور  كتاب  مؤلفاته  آواخر  من 

األوربي. حاز على عدة جوائز أحدثها جائزة خادم الحرمين 

الشريفين العاملية للترجمة.

فاضل بيات

أستاذ التاريخ واللغة التركية بكليتي اآلداب واللغات بجامعة 

بغداد والجامعة األردنية سابقا، ويعمل حاليا باحثا في مركز 

األبحاث والتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية ) IRCICA ( في 

اسطنبول. له مؤلفات عديدة حول أدب وتاريخ التركمان، 

وحول العصر العثماني في بالد الشام والعراق. ترجم مؤخرا 

أربعة  منها  ونشر  العربية  البالد  حول  العثمانية  الوثائق 

مجلدات حتى اآلن.
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عبد السالم بنعبد العالي

ا بكلية اآلداب 
ً
كاتب ومترجم وأكاديمي يعمل حالًيا أستاذ

والعلوم اإلنسانية في جامعة الرباط باملغرب. له العديد من 

املؤلفات، مثل: أسس الفكر الفلسفي املعاصر، وحوار 

مع الفكر الفرن�شي، والفلسفة السياسية عند الفارابي، 

)بالعربية  الترجمة  وفي  املغرب،  في  الفلسفي  والفكر 

والفرنسية(. من بين ترجماته، درس السيميولوجيا )روالن 

إعداد  في  واملشاركة  )بورديو(،  والسلطة  والرمز  بارت(، 

وانتقاداتها، واأليديولوجيا،  العقالنية  وترجمة  وتحقيق 

والحداثة الفلسفية: نصوص مختارة.

الزواوي بغورة

ناقد ومترجم وأستاذ الفلسفة املعاصرة وفلسفة فوكو  في 

جامعة قسنطينة بالجزائر وجامعة الكويت. له العديد من 

الدراسات، مثل مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، 

والخطاب الفكري في الجزائر: بين النقد و التأسيس، وما 

بعد الحداثة والتنوير: موقف االنطولوجيا التاريخية، 

الفلسفة  في  اللغوي  املنعطف  نقد  واللغة:  والفلسفة 

املعاصرة. من بين ترجماته، يجب الدفاع عن املجتمع، 

وتأويل الذات )فوكو(، واملشاركة في ترجمة خالصة القرن 

)كارل بوبر(.  

أحمد شفيق الخطيب

باحث و مترجم وأستاذ علم اللغة في قسم اللغة اإلنجليزية- 

من  العديد  نشر  األزهر.  جامعة  والترجمة-  اللغات  كلية 

معجما  ووضع  واإلنجليزية،  بالعربية  واملقاالت  البحوث 

الخطيب  قاموس  عنوانه  اإلسالمية  للمصطلحات 

اإلسالمي 2٠15. كما صدرت له مجموعة قصصية عن 

الهيئة املصرية العامة للكتاب بعنوان عصافير الجنة.
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عبد النور خراقي

اإلنكليزية  اللغة  قسم  ورئيس  وأكاديمي  ومترجم  باحث 

بجامعة محمد األول )املغرب(.

ترجم: روح الديمقراطية: الكفاح من أجل بناء مجتمعات 

حرة عبر العالم، والحضارة ومضامينها، واللغة والهوية: 

القومية، اإلثنية، اللغات، والتربية املدنية العاملية. من 

مؤلفاته الترجمة والتالقح الحضاري.

شكري مجاهد

في  املشارك  اإلنجليزي  األدب  وأستاذ  وأكاديمي  مترجم 

جامعة عين شمس.

يهتم بالنقد والرواية وتحليل األعمال األدبية، وله أبحاث 

ترجماته:  من  املجاالت.  هذه  في  اإلنجليزية  باللغة  عدة 

التواصل عبر الثقافات، ونظرة الغرب للحجاب،والنساء 

 
ً
أسلحة حربية: العراق والجنس، واللغة اإلنجليزية لغة

في  كمبريدج  وموسوعة  الجديدة،  والوقائع  كوكبية، 

النقد األدبي )الجزء الرابع املجلدان األول والثاني- القرن 

الثامن عشر(، وإعادة تشكيل الجامعة.  

ثائر ديب

تبّين  فصلية  أدار   الثقافي.  للعمل  متفّرغ  وكاتب  مترجم 

املعنية بالدراسات الفكرية والثقافية، وكان رئيس تحرير  

مجلة جسور املعنية بالترجمة، وعمل لفترة مديرا لقسم 

العديد  له  السورية.  الثقافة  بوزارة  والترجمة  التأليف 

لة: تأمالت في أصل  يَّ
َ
خ

َ
ت
ُ
من الترجمات منها الجماعات امل

وموقع  واإلمبراطورية،  والترجمة  وانتشارها،  القومية 

الثقافة )هومي بابا(، وتأمالت في املنفى )إدوارد سعيد(، 

والحياة اليومية في العهد الجديد، والنظرية النقدية: 

األدب  ونظريات  الثقافة  وفكرة  فرانكفورت،  مدرسة 

وأوهام ما بعد الحداثة )تيري إيغلتون(، وسوسيولوجيا 

ت على أنها أعاجيب. 
َ
ِخذ

ُ
األشكال األدبية: عالمات أ
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محمد بكاي

جامعة  في  املساعد  األدبي  النقد  وأستاذ  وباحث  مترجم 

والتفكيكية  دريدا  جاك  بأعمال  يهتم  بالجزائر.  تلمسان 

وتحليل الخطاب والنقد املعاصر عموما.

الغد؟  عن  ماذا  اآلن؟  ما  دريدا:  جاك  كتابة  في  أسهم 

الحدث، التفكيك، الخطاب، وكتب »االشتغال اللساني 

محمد  كتاب  في  أركون«  عند محمد  القرآني  النص  على 

أركون، فكر األنسنة، ويشارك في إدارة »املنتدى العربي 

للتفكيك.« 

محمد األرناؤوط

أستاذ التاريخ الحديث بقسم العلوم االجتماعية في جامعة 

العلوم اإلسالمية العاملية في عمان )األردن(.

بجامعة  االستشراق  قسم  في    
ً
محاضرا أستاذا  عمل 

تقديرا  سراييفو«  جامعة  »سفير  لقب  ومنح  بريشتينا 

ألعماله املتميزة.

ترجم العديد من الكتب والدراسات إلى العربية من اللغات 

)األلبانية-الصربية-الكرواتية-البوسنوية(  البلقانية 

الدولة  تاريخ  ترجماته  بين  من  وبالعكس.  واإلنكليزية 

اآلخر  والوجه  االنحدار،  إلى  النشوء  من  العثمانية 

والريح  املعاصر،  األلباني  والشعر  والترقي،  لالتحاد 

والبلوط. من بين مؤلفاته الثقافة األلبانية في األبجدية 

العربية، وتاريخ بلغراد اإلسالمية، وفلسطين األلبانية.

ليلى نعيم

ناقدة وروائية ومترجمة. حازت جائزة غوتة الذهبية لتميز 

إسهاماتها الفكرية والثقافية واالجتماعية والترجمية. من 

ترجماتها  ومن   ،
ً
أبدا يتوقف  ال  والهمس  رواية  مؤلفاتها 

رواية ليلة لشبونة ورواية ثالثة رفاق إلريش ماريا ريمارك.
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هيثم غالب الناهي

للترجمة.  العربية  املنظمة  عام  ومدير  وأكاديمي  كاتب 

أكسفورد  جامعة  في  البحوث  معاهد  في   
ً
أستاذا عمل 

وعدة جامعات بريطانية أخرى، وله الكثير من الدراسات 

العلمية املتخصصة في الرياضيات وعلم الوراثة والذكاء 

الدولية  النووية  السياسة  مؤلفاته:  من  االصطناعي. 

في  وأثرها على منطقة الشرق األوسط، وخيانة النص 

الخريطة السياسية، وكنوز في ذاكرة األدب، والصراع 

وتفتيت  املوصل،  والية  على  البريطاني-الفرن�شي-التركي 

العراق: انهيار السلم املدني والدولة العراقية. حائز على 

عدة جوائز تقديرية من جامعة هارفرد وكيمبردج وغيرهما.

أمير العزب 

مترجم وصحافي ومحاضر في اللغويات ودراسات الترجمة 

 في مجال 
ً
 وقاموسا

ً
بجامعة قطر. له أكثر من ثالثين كتابا

ولغويات  التداولية  بالدراسات  يهتم  والترجمة.  اللغويات 

النص، وهو عضو مجمع اللغة العربية السعودي.

سعيد الغانمي

.
ً
شاعر وناقد وباحث ومترجم، له ما يزيد عن أربعين كتابا

في  الفلسفة  واملجتمع:  واللغة  العقل  ترجماته  أهم  من 

الكبرى:  واملدونة  واألسطورة،  واللغة  الواقعي،  العالم 

والسرد،  والزمان  والوجود  واألدب،  املقدس  الكتاب 

وفلسفة ونظرية التأويل: الخطاب وفائض املعنى )بول 

والرمل  كانط(  )إيمانويل  الحكم  ملكة  نقد  ريكور(، 

والنظرية  والبصيرة،  والعمى  )بورخيس(،  والصانع 

األدبية املعاصرة.

من مؤلفاته حراثة املفاهيم، وخزانة الحكايات، وينابيع 

اللغة األولى: مقدمة إلى األدب العربي منذ أقدم عصوره 

حتى حقبة الحيرة التأسيسية.
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إغناثيو غوتيريث دي تيران

مترجم مختص بالشؤون االقتصادية والحقوقية و منسق 

إلى  العربية  من  االقتصادية  بالترجمة  الخاصة  الورشة 

له  صدرت  طليلطة.  في  املترجمين  مدرسة  في  اإلسبانية 

والعربية،  والثقافة اإلسالمية  الترجمة  في قضايا  مقاالت 

العربية«  إلى  اإلسبانية  من  الصحافية  »الترجمة  منها: 

و»اللغة والثقافة في األندلس وتجلياتهما املعاصرة«.

عي�شى ميمي�شي 

أستاذ اللغة العربية في قسم الدراسات الشرقية في كلية 

اللغات، جامعة بريشتينا. من أهم أعماله: ترجمة موسوعة 

املستشرقين، واملعجم العربي – األلباني، والنحو العربي 

الشرقية  الدراسات  قسم  فى  التدري�سي  البرنامج  )كتاب 

في كلية اللغات(، وترجمة األحاديث النبوية من صحيح 

البخاري )الجزء السابع(.

ماريا إيلينا أفينو

أستاذة باحثة في األدب العربي في قسم الدراسات الشرقية 

بجامعة نابولي، وعضوة مجلس الدراسات العليا لجامعتي 

نابولي و روما. كتبت العديد من األبحاث واملقاالت حول 

األدب العربي املعاصر، ومن بين مؤلفاتها الغرب في الثقافة 

العربية، وهو كتاب عن حركة الترجمة في العالم العربي 

كما  العشرين.  القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن  خالل 

 للعديد من 
ً
اللغة اإليطالية روايات وقصصا إلى  ترجمت 

الكتاب العرب من بينهم عبد السالم العجيلي وعبد الرحمن 

منيف وإبراهيم الكوني ورجاء عالم.

نصيرة إدير 

أستاذة الترجمة في كلية اآلداب واللغات األجنبية، جامعة 

عديدة  أبحاث  لها  الجزائر.  تيزي-أوزو،  معمري،  مولود 

املصطلحية  والسيما  املصطلح،  وعلم  الترجمة  مجالي  في 

االجتماعية.

فتحي مهدي

بدأ الترجمة بقصة »تحت عجلة القطار« ملحمود تيمور، 

ثم أصدر مختارات من الشعر العربي لشعراء من سوريا 

ولبنان والعراق ومصر وتونس والجزائر . في عام 1985 أتم 

ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة األلبانية وكانت أول ترجمة 

كاملة ومباشرة من العربية. شارك مع فريق متخصص في 

ترجمة معظم أجزاء صحيح البخاري الذي صدر في 12 

مجلدا في الفترة بين 1992- 2٠15 . 

بوعزي عسام

أستاذ الدراسات اإلسبانية في كلية اآلداب، جامعة الحسن 

الثاني الدار البيضاء- املحمدية، ومدرس في املعهد العالمي 

ملسرح البحر األبيض املتوسط في مدريد. له ترجمة وتقديم 

اإلسبانية  إلى  العربية  )من  الضفتين  من  قصص  كتاب 

وبالعكس(.

إغناسيو فيراندو

قادس  جامعة  في  العربي  واألدب  العربية  اللغة  أستاذ 

)إسبانيا(، وأستاذ زائر في جامعة غرناطة. من أهم مؤلفاته 

مدخل إلى تاريخ اللغة العربية، وترجمة املقامات اللزومية 

ألبي الطاهر محمد بن يوسف السرقسطي، وترجمة روايتي 

فتنة الرؤوس والنسوة للكاتب بنسالم حميش، وعزازيل 

للكاتب يوسف زيدان.

مصطفی امیدي

مؤلف و باحث في الشؤون الثقافیة الدولیة. له الكثير من 

الکتب املؤلفة واملترجمة في الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة.
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