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- الرتجمة الفورية الآلية... العني الثالثة الأخرى      

)حفناوي بعلي(

التو�صيل مكان  اأو حلول  اال�صمي  التمحي�ض  - يف 

)تاتيانا  الطبية    امل�صطلحات  يف  درا�صة  االأ�صيل: 

اخلوري(.

- ترجمة امل�صطلح االأجنبي وجهود املغاربيني فيها 

امع�ص�صو  )فريد  منوذجًا(   مرتا�ض  امللك  )د.عبد 

ور�صيد �صو�صان(

- الرتجمة وتطور البنية االجتماعية

- امل�صرح والرواية منوذجًا )علي جنيب ابراهيم(

- الرتجمة االدبية : الهوية واالإختالف  )م�صطفى 

النحال(

حمزة  ح�صن  الكتور  مع  حوارًا  العدد  ت�صمن  كما 

اإىل  اإ�صافة  و�صعوبات.  ودورًا  واقعًا  الرتجمة  حول 

ف�صول مرتجمة من ثالثة كتب �صادرة حديثًا عن 

املنظمة، وهي:

- بحث يف املعطيات املبا�صرة للوعي    )هرني 

برغ�صون(

العذري  ال�صعر  العربي:  الغزل  �صو�صيولوجيا   -

منوذجًا    )الطاهر لبيب(

- ما بعد النفط   )كينيث. �ض. ديفي�ض(

اأما يف اخبار الرتجمة، فقد ت�صمن العدد اإعالن 

يف  االأول  هو  جديد،  م�صروع  اإطالق  عن  املنظمة 

العامل العربي لرتجمة اأعمال ماك�ض فيرب، اإ�صافة 

اإىل ثبت بامل�صطلحات الفل�صفية التي ا�صتخدمتها 

 2005 بني  احلديثة  ترجماتها  يف  املنظمة 

يف  �صترتجمها  التي  الكتب  ويف  و2009، 

العامني 2010 و 2011.

يحاول كتاب »قتال حزب اهلل« الأروى حممود 

والعلوم،  للثقافة  االأمري  دار  عن  حديثًا  ال�صادر 

اأن يقدم فهمًا جديدًا حلزب اهلل كجزء من بناء 

�صوره  باأبهى  جتّلى  اإجتماعي.  ون�صيج  تاريخي 

خالل وبعد حرب متوز.

وحتليل  ل�صرح  حماولة  يف  الكتاب  يت�صدى 

العقيدة القتالية حلزب اهلل، وكيف ترجمت تلك 

اأ�صر�ض  �صهدت  التي  القرى  يف  ميدانيًا  العقيدة 

املعارك الربية �صدًا ملحاوالت اإ�صرائيل يف التغلغل 

داخل االأرا�صي اللبنانية.

ويتميز هذا الكتاب عن الكم الذي �صدر حول 

البحث  بني  يزاوج  باأنه  حتديدًا،  متوز  حرب 

يف  الدخول  دون  ال�صحايف  والعمل  االأكادميي 

متاهات التحليل ال�صيا�صي واال�صرتاتيجي.

احلجم  من  �صفحة  مئتي  يف  الكتاب  يقع 

بحرب  تبداأ  ف�صول  اأربعة  على  موزعة  الو�صط، 

متوز وحتدي العالقات الدولية.. 

املقاتلني  لتم�صك  بارزًا  مكانًا  الكتاب  ويفرد 

متابعة  خالل  من  خا�صة  باأر�صهم  واالأهايل 

حكاية ثالث قرى حدودية �صكلت اأيقونة ال�صمود 

كيف انت�صر حزب الله يف حرب متوز 2006
ال�صعب،  عيتا  وهي  متوز،  حرب  يف  االأ�صطوري 

مارون الرا�ض، بنت جبيل.

يليه ثبت باملراجع ال�صفوية واملدونة والتي ت�صم 

املقاتلني  مع  احلية  املقابالت  من  به  الباأ�ض  عددًا 

والقيادات امليدانية، واالأهايل �صهداء و�صامدين.

التوثيق  اجتمع  قلما  اإذ  وممتع،  غني  كتاب 

مع  املعلومة  ترافقت  اأو  ال�صحايف،  بالتحقيق 

قطرات الدمع والدم.

يف  ت�صتذكر  م�صرية  اإعالمية  حممود  واأروى 

ال�صهداء  واآالف  املقاوم  م�صر  تاريخ  مقدمتها 

املواجهات  خالل  �صقطوا  الذين  واجلرحى 

الع�صكرية مع اإ�صرائيل، قبل اأن يختار النظام مظلة 

يف  امل�صري  ال�صعب  ليجد  باإ�صرائيل.  االعرتاف 

حرب متوز جنوب لبنان امتدادًا ملالحمهم ينف�صون 

االأمة  خارج  حتييدهم  على  غ�صبهم  خاللها  من 

وم�صكالتها و�صراعاتها. حيث توجهت الباحثة اإىل 

جنوب لبنان واحلرب تكاد ت�صع اأوزارها. لت�صتكمل 

العرب  املحللون  به  يهتم  مل  ما  بحثها  خالل  من 

واالأجانب، عنت قراءة مقاتلي حزب اهلل كاأفراد، 

قراأت  كثريًا،  �َصمعْت  منها.  جاوؤوا  التي  وبيئتهم 

كثريًا، وكتبت اأكرث. فكان هذا البحث.

للجامعة االأمريكية يف  اأروى بحثها  وقد قدّمت 

ولكنها  املاج�صتري.  درجة  عليه  ونالت  القاهرة. 

للجامعة فما  الذي قدم  بالبحث املجرد  مل تكتِف 

ومعاي�صته  م�صاهداته  خالل  من  الباحث  يجده 

اأكادميي.  بحث  من  اأكرث  ميلي  واالأفراد،  للمكان 

فاأ�صافت اإليه مالحظات كثرية وخواطر �صخ�صية 

ليتحّول البحث كتابًا �صدرت طبعته االأوىل 

عام 2008.


