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مراجعة عامة للخطة التنفيذية 2022:

يدخ���ل �مل�ضروع �لوطن���ي للرتجمة عامه �ل�ضابع وو�ق���ع �لرتجمة �أف�ضل 
ح���ااًل، على �لرغم من �لتحديات �ل�ضعبة �لتي نو�جهها يف بلدنا. وقد بذلت 
�لهيئ���ة �لعام���ة �ل�ضورية للكتاب جه���ودً� ملمو�ضة يف �إ�ض���ر�ك جميع �جلهات 
�ملعني���ة بالرتجم���ة، �لعام���ة و�خلا�ض���ة، ويف و�ضع خط���ط ذ�ت طابع وطني 
�ضام���ل وتنفيذها. وقد �جتمع���ت بع�ض �الأ�ضباب �ملعرقل���ة، �لتي و�جهتنا يف 

�أثناء تنفيذ خطة �لعام �ملن�ضرم نذكر منها �الآتي: 
�ضعوب���ة تاأم���ن جميع �لكتب �لت���ي �خرتناها يف �خلط���ة من جّر�ء   .1  

�لعقوبات �جلائرة �ملفرو�ضة على بلدنا.
نق�ض �ملو�رد �لب�ضرية عمومًا، وندرتها يف بع�ض �للغات �لتي نتطلع   .2  
�إىل ترجم���ة �آد�به���ا وعلومه���ا وثقافتها مبا�ضرة دومن���ا حاجة �إىل 

�للجوء �إىل لغة و�ضيطة. 
نق�ض �لوق���ود و�لكهرباء و�نعكا�ضاتهما �ملختلف���ة على وجوه �لعمل   .3  

و�آلياته وطر�ئقه.
�ضعوب���ة تاأمن مو�د �لطباعة من ورق وب���اكات حر�رية و�أحبار   .4  

وما �إليه.
ت���دين تعرف������ة �لرتجم�������ة مم���ا ي���وؤدي �إىل �ضعوب���ة يف تاأم���ن   .5  

مرتجمن �أكفاء.  
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ذه���ا مديرية �لرتجمة،  �أُقيمْت �لن���دوة �لوطنية �ل�ضنوية، �لتي ُتنفِّ 	•  
يف 28 – 29 �أيل���ول، مبنا�ضب���ة �لي���وم �لعامل���ي للرتجم���ة، بالتعاون 
م���ع �ملوؤ�ض�ض���ات �لوطنية �ملعنية بالرتجمة: جامع���ة دم�ضق ��� �ملعهد 
�لع���ايل للرتجمة، وجممع �للغ���ة �لعربية، و�حت���اد �لكتاب �لعرب، 
و�حت���اد �لنا�ضرين �ل�ضورين. حملت �لندوة عنو�ن »الرتجمة بني 
التقلي���د والإب���داع – مواط���ن الإبداع يف الرتجم���ة«. ونّفذنا ندوة 

فرعية من ندو�ت �لرتجمة �ملطروحة يف خطة عام 2022، وهي: 
ندوة طرطو�ض وعنو�نها: »وجيه �أ�ضعد كاتبًا ومرتجمًا«. 	•  

�أ�ض���درت �لهيئ���ة / 36/ كتابًا ورقي���ًا و/37/ كتاب���ًا �إلكرتونيًا من  	•  
�الأعم���ال �ملدرج���ة �ضمن خط���ة ع���ام 2022 �إ�ضاف���ًة �إىل �خلطط 
�ل�ضابق���ة، وكّلفت �ملرتجم���ن برتجمة معظم �الأعم���ال �لو�ردة يف 

خطة عام 2022.
تابعت �لهيئة �لعامة �ل�ضورية للكتاب �إعان جائزة »�ضامي �لدروبي  	•  
للرتجم���ة« لل�ضنة �ل�ضابعة على �لتو�يل، و�أ�ضدرت نتائجها، وكّرمت 

�لفائزين �لثاثة بها. 
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اخلطة التنفيذية للعام 2023:
فت �لهيئة �لعامة �ل�ضورية للكتاب �مل�ضروع �لوطني للرتجمة �أنه   عرَّ

ذ بخطط �ضنوية. �أهد�فه �الآتية: عملية م�ضتمرة ُينفَّ
�لرتكي���ز عل���ى ج���ودة �لكتاب �ملخت���ار للرتجم���ة وفائدت���ه للقارئ  	•  

و�ملوؤ�ض�ضات. 
�لتخّل����ض من �لعفوي���ة يف �لرتجمة، ومعرفة م���ا ينبغي �أن نرتجم  	•  
لتلبي���ة حاج���ة موؤ�ض�ضاتنا �لعام���ة �لرتبوية و�لعلمي���ة و�القت�ضادية 
و�الإد�ري���ة وغريه���ا، من جهة، وحاجة �لباح���ث و�لقارئ �لعام �إىل 
كت���ب �الأدب و�لفن و�لعل���وم �الإن�ضانية و�لعل���وم �لطبيعية و�ل�ضحة 

�لعامة، من جهة �أخرى.
�لعمل مع �جلهات �ملعنية بالرتجمة على بلورة خطط وطنية �ضنوية. 	•  
�لعمل مع �جلهات �ملذك���ورة على تاأهيل �ملرتجمن يف �ضّتى �للغات  	•  

�حلّية �ملعا�ضرة.
دعم �لن�ضر �لورقي بالن�ض���ر �الإلكرتوين الإي�ضال �ملعرفة �إىل �أو�ضع  	•  

قاعدة قّر�ء بالعربية يف �لعامل �لعربي و�لعامل �أجمع.
تنظي���م ور�ضات عمل، وندو�ت على م�ضتوي���ات خمتلفة، و�لعمل مع  	•  
�جلهات �لعربية و�لدولية، مث���ل �الأل�ضكو )�ملنظمة �لعربية للرتبية 
و�لثقاف���ة و�لعل���وم( و�ليوني�ضك���و )منظمة �الأمم �ملتح���دة للرتبية 

و�لعلوم و�لثقافة( وغريهما. 
َفْت جلنة حت�ضريية لو�ضع خطة عام 2023 بقر�ر �ل�ضيدة وزيرة �لثقافة   �أُلِّ

ح مكّونة من �ل�ضادة: �لدكتورة ُلبانة م�ضوِّ
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وزيرة �لثقافة                         رئي�ضًا ح  •	�أ. د. ُلبانة م�شوِّ
�ملدير �لعام •	اأ. د. نايف اليا�سني  

                     للهيئة �لعامة �ل�ضورية للكتاب )�للغة �الإنكليزية(             نائبًا

•	اأ. د. مي�ساء ال�سيويف       نائب رئي�ض جامعة دم�ضق
                                           لل�ضوؤون �لعلمية )�للغة �لفرن�ضية(            ع�ضوً�

•	د. ثائر زين الدين       م�ضت�ضار �ل�ضيدة وزيرة �لثقافة
                                                     )�للغة �لرو�ضية(                            ع�ضوً�

•	د. با�سل امل�ساملة         مدير �لرتجمة
                                  يف �لهيئة �لعامة �ل�ضورية للكتاب            ع�ضوً� مقررً�

ال�سيد    مدير �لتاأليف يف �لهيئة )�للغة �لفرن�ضية(   ع�ضوً� غ�سان  د.  •	اأ. 

•	د. ها�سم حمادي              �للغة �لرو�ضية           ع�ضوً�

•	د. ق�سي حمفو�ض            �للغة �لفار�ضية          ع�ضوً�

•	د. منال مرعي             �للغة �الأملانية            ع�ضوً�

•	د. حممد �سعالن الطيار         �للغة �الإ�ضبانية          ع�ضوً�

اإبراهيم           �للغة �لرتكية           ع�ضوً� اأحمد  •	اأ. 
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ومن���ح �لق���ر�ُر �للجنَة ح���ق �ال�ضتعانة بخرب�ء م���ن خارجها يف خمتلف 
�للغات �إذ� لزم �الأمر.

�جتمع���ت �للجنة، وبعد �ملد�والت وتبادل �الآر�ء، �أكدت �أهد�ف �مل�ضروع 
�لوطن���ي للرتجم���ة، و�ضرورة زيادة �أج���ور �لرتجمة ملا لذلك م���ن �أهمية يف 
��ضتقط���اب مرتجمن �أكفاء، يف �إطار �مل�ضروع �لوطني للرتجمة.  كما �أكدت 
�ض���رورة �أن تلب���ي خطة عام 2023 حاج���ات �لقارئ و�لباح���ث معًا، وحاجة 
�ملوؤ�ض�ض���ات �لوطني���ة �إىل معرف���ة روؤى جدي���دة و�جتاهات عاملي���ة يف حقول 

عملها، وال �ضّيما يف �لرتبية و�الإعام و�لثقافة. 
متتاُز هذه �خلطة بحجمها وتنوعها؛ �إذ ت�ضمل:

�الآد�ب باأجنا�ضها من لغات ومد�ر�ض يف بلد�ن خمتلفة.   -  
�لعلوم �الإن�ضانية يف بع�ض �ملجاالت من لغات ومد�ر�ض فكرّية.  -  

�لعلوم �لطبيعية و�ل�ضحة �لعامة للقارئ غري �ملخت�ض.  -  
بل���غ ع���دد �لكت���ب �ملقرتحة للرتجم���ة /60/ كتاب���ًا. وقد �قت�ض���رت �خلطة 
على كت���ب من �للغات �حلّي���ة كاالإنكليزية و�لفرن�ضية و�لرو�ضي���ة و�الإ�ضبانية 
و�لفار�ضي���ة و�لرتكية، و�عُتمدت ه���ذه �للغات للرتجم���ة �لو�ضيطة عن لغاٍت 

�أخرى، فيما يتعّلق بالكتب ذ�ت �الأهمية �خلا�ضة. 
تت�ضمن �خلطة لهذ� �لعام ترجمة كتب مبا�ضرة من �للغات �الآتية:

�الإنكليزية.   .1  
�لفرن�ضية.  .2  
�لرو�ضية.  .3  

�الإ�ضبانية.  .4  
�الأملانية.  .5  
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�لفار�ضية.   .6  
�لرتكية.  .7  

�حل�ضة �لكربى من �لكتب �ملزمع ترجمتها �ضتكون من ن�ضيب �للغات �لثاث 
�الأوىل: �الإنكليزية و�لفرن�ضي���ة و�لرو�ضية لتوفر �ملرتجمن �ملوؤهلن عن هذه 
�للغ���ات، و�ضنلجاأ �إىل �لرتجمة من لغة و�ضيطة كّلما دعت �حلاجة �إىل ذلك؛ 
�إذ ال بد من �الإحاطة باآد�ب �ضعوب عاملنا �ملعا�ضر وثقافاته ومعارفه وعلومه 

مهما باعدت �للغات بيننا.
ُيعتم���د يف تنفي���ذ �خلط���ة على ما ميك���ن �حل�ضول علي���ه من ن�ضخ  	•  
�إلكرتونية، وما قدمته بع�ض دور �لن�ضر �ل�ضهرية يف رو�ضيا وفرن�ضا 
و�إي���ر�ن من �أعمال خمتلف���ة، حا�ضرًة حقوق �لرتجم���ة و�لن�ضر يف 
�لهيئة �لعامة �ل�ضورية للكتاب، وعلى �لكتب �لتي يقّدمها مرتجمون 

وتتو�فق وحماور �خلطة ومو�ضوعاتها.
�أبق���ت �للجنة عل���ى بع�ض �لكتب �ملهمة �لت���ي مل ُتنجز ترجمتها يف  	•  
�خلط���ط �ل�ضنوي���ة �ل�ضابقة، و�أتاح���ت للمرتجمن وقت���ًا و�فيًا بغية 

نقلها �إىل �لعربية.
يتع���ّذر على �لهيئة، م���ن ج���ّر�ء �لعقوبات �القت�ضادي���ة و�حل�ضار  	•  
�ملفرو����ض على �ضورية، �أن ت���ربم �لعقود �لتقليدية مع دور �لن�ضر �أو 

�أ�ضحاب �حلقوق بالكتب مو�ضوع هذه �خلطة.
�أجم���ع �أع�ضاء �للجن���ة على �أن �ملحتوى �ملع���ريف و�لثقايف �الإن�ضاين  	•  

�لتقدمي هو �ملعيار يف �نتقاء �لكتب مو�ضوع هذه �خلطة.
وعل���ى �ضوء ما تقدم، �أق���رت �للجنة ترجمة �لكت���ب �ملدرجة �أدناه عن 

�للغات �الآتية:



9

اللغة اإلنكليزية
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عامٌل جديد يف قلوبنا: 
حوار مع نعوم ت�سوم�سكي

على اأكتاف العمالقة
اأمربتو اإيكو

الأبعاد اجلمالية للفل�سفة احلديثة
اأندرو بوي

اأ�س�ض الذكاء ال�سطناعي
كيفني واريك 
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اأ�س�ض التفكري النقدي
�ستيوارت هانزكوم

منط احلياة ال�سحي: من طب 
الأطفال اإىل طب ال�سيخوخة
املحررة: رويا كيلي�سادي  

نظرية الثقافة: املفكرون الأ�سا�سيون
اأندرو اإدغار وبيرت �سيجويك

م�ستقبل الراأ�سمالية: مواجهة 
مظاهر القلق اجلديدة

بول كوليري
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فل�سفة اللغة: املفكرون الأ�سا�سيون
املحرر: باري يل

تطور الذكاء الب�سري
ريت�سارد هالم

مقدمة اإىل العالج بامل�سرح
�سالفو بيرتوزيال

مفهوم التلقي
اإيكا ويلي�ض
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الوهم الكبري: اأحالم ليربالية 
ووقائع دولية

جون مري�سامير

الهيمنة والنظام العاملي: اإعادة ت�سور 
القوة يف ال�سيا�سة العاملية

املحرر: بيوتر دتكيفيت�ض واآخرون

مقدمة اإىل نظرية املعرفة
نوا ليمو�ض

حتت اأنقا�ض الليربالية اجلديدة: �سعود 
ال�سيا�سة املعادية للدميقراطية يف الغرب

ويندي براون
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تناق�سات اأنطونيو غرام�سي
بريي اأندر�سون

المتثال: قوة املوؤثرات الجتماعية
كا�ض ر. �سن�ستاين

الأ�سول الثقافية لالإدراك الب�سري
مايكل توما�سيلو

من الوعي البيولوجي اإىل الوعي 
ال�سطناعي

ما�ساتاكا واتنابي
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د�ستور املعرفة: دفاع عن احلقيقة
جوناثان راوت�ض

نظرية التاريخ ال�سفوي
لني اأبرامز

علم نف�ض التقانة 
)�سيكولوجيا التكنولوجيا(
ف. ك. كول & ريتا اأغراوال

اجتاه احلرب: الإ�سرتاتيجية 
املعا�سرة من منظور تاريخي

هيو �سرتات�سان
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الإ�سرتاتيجية الع�سكرية:
مقدمة ق�سرية جداً

اأنتوليو ج. اإيكيفاريا الثاين

الذكاء ال�سطناعي:
مقدمة ق�سرية جداً

مارغريت بودن

علم القت�ساد ال�سلوكي:
مقدمة ق�سرية جداً

مي�سيل باديلي

مراكز عمالقة: كيف حتكم النخبُة 
نا املالية و�سبكاتها عاملمَ

�ساندرا نافيدي
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و�سول الإقطاع اجلديد: حتذير 
للطبقة الو�سطى العاملية

جويل كوتكن 

�سراب ال�سني: تاريخ الكارثة 
الأمريكية اخلفي يف اآ�سيا

جيم�ض براديل

التاريخ والهوية: كيف ت�سّكل نظرية 
التاريخ ممار�سته
�ستيفان بريغر

مفاهيم اأ�سا�سية يف 
ال�سناعات الإبداعية
جون هارتلي واآخرون
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اللغة الفرنسية
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الإ�سالم ال�سيا�سي، التيارات 
واملذاهب والإيديولوجيات

�سابرينا مريفن ونبيل مولن

اأين نهبط؟ 
كيف تتوجه يف ال�سيا�سة

برونو لتور

عرب الطرق )رواية(
�سيلفان برودوم

 

املخابرات املركزية الأمريكية يف احلرب
كاثرين دوراندان
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فل�سفة العالقات الدولية
فريدريك رامل

كتاب الإ�سرتاتيجية الكبري
جان ماري ديكرو

ز على النفعالت العالج النف�سي املُركَّ
يويل كرامر

الكتاب الكبري لتاريخ احل�سارات
األيان لوبيز
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اللغة الروسية
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يانكا
تامارا ميخيفنا

زعامة الدول العظمى و�سعودها
يان �سيوي تون

»املالئكة الزرق« )رواية(
جنكيز اأبدولاليف

»حكاياٌت واأ�سعار« 
بوري�ض زاخودر
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الفكرة الرو�سية: روؤيا دو�ستويف�سكي للعامل
نيقولي بريدياييف

جمموعة �سعرّية »�سمعة« 
بياّل اأخمادولينا
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اللغة االسبانية
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م�سلمون وم�سيحيون
دولوري�ض �سولري �سبياوبه

بيت النمل
فرناندو �سادوت برييز

اأوراق كانت اأرواح
األفارو كون كويرو
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امللوك احلكماء
لوردي�ض ميغيل ونيو�ض �سان�ض

الطفل والبحر
خو�سيه ماريا بويرون
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اللغة الفارسية
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التعرف على العرفان والعرفاء الإيرانيني
د. علي اأ�سغر حلبي

الن�سف الغائب
ح�سني �سنابور

تاريخ تطور الدرا�سات حول اإيران
د. مرمي مري اأحمدي

قيمة مرياث ال�سوفية
د. عبد احل�سني زرين كوب
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اللغة الرتكية
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التاريخ واملجتمع والهوية 
يف الرواية العثمانية الرتكية

د. تانر تيمور

امراأة غريبة )رواية(
ليلى اإربيل 

اإ�سافات من فوق الأر�ض
 )ق�سة طويلة(

فاحت موتلو

حلظة واحدة األف قطعة )رواية(
اأنور اآي�سفار
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اللغة األملانية
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توجيهات للذين ل ي�سعرون
 بال�سعادة

باول فات�سالفيك

ملاذا نفقد عائالتنا واأ�سدقاءنا ب�سبب 
الإيديولوجيات الراديكالية؟

دانا بوخت�سيك

الطباعة وفرز الألوان - مطابع الهيئة العامة ال�سورية للكتاب

دم�سق 2023 م
الت�سميم والإخراج : عبد العزيز حممد


