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 الخامسةالورقة : ورقات في اللغة والترجمة
 في المتلقيأثره الخطاب  جوهر

  حممد مناسي
 (2017)نيويورك، أبريل 

 

إىل الناطقني  نقل هبا خطاب املنظمةليت ي  االرمسية مجة هي الرت حدة الرتمجة اليت ننجزها لوثائق األمم املتا اان  مل – 1
وهذه الورقة حماولة لإلسهام يف إلقاء الضوء  .اجلودة معايريأدىن من  احدأن تستويف هذه الرتمجة  اان لزاما  ،بالعربية
بدرجة من التعمق قد ال تتيحها دائما ظروف العمل،  ، اما فعل   يف ورقات سابقة،جوانب عملناجانب من على 

 .ولكنها ضرورية بني الفينة واألخرى يف إطار السعي الدؤوب إىل مراامة اخلربة والبحث عن األفضل

املتكلم  ارهاتالكلمات املعجمية اليت خي بينااملعي ستدل على إال باملعىن. و  (ترمجةنص )وال املعىن أوال. ال  - 2
، وبأساليب رص الرتاايب يف نص قائم اليت ترد فيها الكلمات رتاايب، وبال(تكلم عمعىن أ  منت  أل  خطاب)امل
 ةونظر  موضوع الكالمإزاء من موقف  ، أو ي عرف عنه من خارج النص،من النص عن املتكلم ، وعما ي ستفادبذاته
كون اليت ال تة ، إضافة إىل احلد األدىن من املعرفة املشرتااكل، انطالقا من حمددات ثقافية وأخرى ذاتيةللعامل  

 . ، ولكن تكون ضرورية لتمام املراد منهموضوعا مباشرا للخطاب

والغاية النهائية من إدراك املعاين هي معرفة األثر الذ  يريد أن حيدثه املتكلم يف املتلقي. فيكون لذلك لزاما  - 3
اللغة املرتجم اخلطاب بعلى املرتجم، يف هناية املطاف، أن يسعى جهد املستطاع إىل إنتاج نص يكون له يف متلقي 

األثر نفسه الذ  أراده املتكلم من خطابه أول األمر، على أننا ال ندخل هنا يف تشعبات النقاش النظر  عن   إليها
يف الفقرة ايفية إدراك مراد املتكلم ومقصوده، إذ يكفينا هنا أن نستدل على ذلك من العناصر اليت أوردناها 

)أو ما يسميه البعض  وموقف املتكلم ونظرته للموضوع وللعامل اكل ،ناء النصوب ،والرتاايب ،: املعجمالسابقة
نضيف إليها عنصر  عالقة املتكلم باملتلقي، وسياق واملعرفة املشرتاة الالزمة لتمام عملية التواصل؛ ، أيديولوجيا(

 إنتاج اخلطاب.

طلب تقديم إعانة مالية إلى الدوائر ’’نون ، املعA/68/532ننظر يف الفقرة التالية من تقرير األمني العام فل - 4
 ‘‘:االستثنائية في محاكم كمبوديا

37. The Secretariat has taken every measure possible to reach out to Member States, including at the most 

senior level, to alert them to the possibility of the Court’s failure, without satisfactory result. The Secretary-

General is exceedingly concerned that the ad hoc and sporadic nature of funding of the Extraordinary 

Chambers is likely to continue during 2014-2015, jeopardizing and delaying the judicial proceedings when 

time is of the essence. Given the advanced age and corresponding mental capacities of the accused in case 

002, the Organization simply cannot run the risk of a lack of willingness to commit financial resources 
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frustrating the delivery of justice so long overdue. There must be finality and closure according to law, 

providing the possibility of healing and reconciliation for the citizens of Cambodia and all victims of the 

Khmer Rouge. 

 الصادرة يف وثائق املنظمة: -الرمسية  –وهذه ترمجتها 
الدول األعضاء، بما في ذلك  للتواصل مع الممكنة اتخذت األمانة العامة كل التدابيرو  - 37

نتيجة مرضية.  التوصل إلى إلى إمكانية فشل المحكمة، دون ا، لتنبيههالمستوياتعلى أعلى 
لتمويل  من المرجح أن يظل الطابع غير المنتظم وغير المتواتر نأل بقلق بالغشعر األمين العام يو 

ر اإلجراءات القضائية عندما يؤخ، مما يهدد و 2015-2014 الفترة الدوائر االستثنائية خالل
 عقليةوقدراتهم ال 2. ونظرا لتقدم المتهمين في السن في القضية ياجوهر  عنصرايكون الوقت 

 ،يةــتخصيص موارد مال الرغبة فيعدم ، نتيجة لبساطة أن تتعرضكل نظمة بللم، ال يمكن المقابلة
وفقا للقانون، التوصل إلى نهاية وخاتمة يجب و  .اانتظاره الــطالتي عدل ال إقامــةاط ــإحب الحتمال

 .الحمر لمواطني كمبوديا وجميع ضحايا الخمير وإتاحة الفرصة اللتئام الجروح والمصالحة
 

، أن املتكلم، أ  األمني العام، الوثيقة نفسه من عنوانو ابري عناء ليدرك من الوهلة األوىل،  ال حيتاج املرء - 5
حملاام االستثنائية يف امبوديا، ها امنيت متر لايكلمها يف الضائقة املالية /الطلب الدول األعضاء هبذا التقريريتوجه إىل 

 عمهامها.القيام تلك احملاام واصل بتوجيه الدعم املايل الالزم لتحماوال إقناعها 

الغرض/األثر فخطابه هذا.  ومراده الذ  يسعى إليه من وراءإذن، نعرف املتكلم واملتلقي وموقف املتكلم  - 6
  .بعينهااملتوخى من اخلطاب يف هذا السياق هو احلصول من املتلقي/املخاَطب على موارد مالية حملاام 

، وايف تكلم عن موضوعه، واألسلوب الذ  ا النصويبقى إذن أن نرى املعجم الذ  اختاره املتكلم يف هذ - 7
وسنقوم بذلك من خالل تقييم الرتمجة العربية للنص الذ  اخرتناه، والنظر اتبعه للتأثري يف متلقيه وإقناعهم عمراده. 

 موقف املتكلم ومراده من االمه.)ونقل( إىل أ  حد أدرك املرتجم 

 :األوىل اجلملة ننظر إىلل - 8
The Secretariat has taken every measure possible to reach out to Member States, including at the most 

senior level, to alert them to the possibility of the Court’s failure, without satisfactory result. 

الدول األعضاء، بما في ذلك على أعلى  للتواصل مع اتخذت األمانة العامة كل التدابير الممكنةو 
 نتيجة مرضية. التوصل إلى إلى إمكانية فشل المحكمة، دون ا، لتنبيههالمستويات
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العامة اختذت  واأن األمانة يف ظاهرها  همتو  -إذا أ خذت عمعزل عن بقية الفقرة  –)اإلنكليزية( اجلملة هذه  - 9
يف أمر املصري املبهم الذ  ينتظر احملكمة،  موحمادثته الدولمسؤويل ال التدابري املمكنة لعلها تفلح يف اجللوس إىل 

وملا  .األمانة العامة يف وجهفتح أبواب احلكومات من ، أ  مل متكن نتائ  مرضية لكن تلك التدابري مل توصل إىل
 ، فهي إمنا أخذت هبذا املعىن. measuresمقابال لكلمة ‘‘ تدابري’’أخذت الرتمجة بكلمة 

إيصال فكرة املتكلم واألنسب يف فهم هذه اجلملة أن تؤخذ يف سياقها، ومن حيث دورها يف بناء النص و  - 10
اجلملة اأمنا هي تربئة لساحة األمانة العامة، وإعراب من طرف ف. ، وإحداث األثر املنشود يف املتلقي أيضااملتلقي إىل

تشعرها بصعوبة املوقف، بكل الوسائل املمكنة  األعضاء خفي عن اخليبة. فلقد سع  األمانة العامة لدى الدول
الذ  لو حتقق ما اان   األمانة العامةاضح أن مبتغى و مة؟ األمانة العاتبتغيها فما اجلدوى اليت لكن دون جدوى. 

على األموال الضرورية األعضاء من الدول الكمبودية  اامللمحاحلصول  وه‘‘ النتيجة غري املرضية’’لتتكلم عن 
وأثر ذلك على سري القضايا. فالنتيجة  مهامها. وهذا واضح من تطرق بقية النص إىل قلة التمويل لتنجز تلك احملاام
، وليس بانسداد طرق التواصل بني الدول واألمانة ( إمنا هي تتعلق باألموالsatisfactory resultغري املرضية هنا )
، بل تطلب التزاما بتقدمي التمويل الالزم. هذا ة يف هذا التقرير ال تطلب فرصة ملخاطبة الدولالعامة. األمانة العام

 الرتمجة.  منمن اخلطاب غاب  القصد

يعرب األمني العام عن قلقه من احتمال أن تستمر هذه احلالة اليت و صف  يف اجلملة الثانية من الفقرة يف و  - 11
 تقول اجلملة الثانية: مع ما يكون لذلك من عواقب سلبية على سري أعمال احملكمة.بغري املرضية اجلملة األوىل 

The Secretary-General is exceedingly concerned that the ad hoc and sporadic nature of funding of the 

Extraordinary Chambers is likely to continue during 2014-2015, jeopardizing and delaying the judicial 

proceedings when time is of the essence. 

لتمويل الدوائر  ن المرجح أن يظل الطابع غير المنتظم وغير المتواترم نأل بقلق بالغشعر األمين العام يو 
 عنصرار اإلجراءات القضائية عندما يكون الوقت يؤخ، مما يهدد و 2015-2014 الفترة االستثنائية خالل

 .ياجوهر 
 

و نقل املعىن ال تستويف احلد األدىن للرتمجة )غري الكايف على ال حال(، وهاجلملة الثانية )أعاله( ترمجة  – 12
املعجمي الصرف، بله نقل فحوى اخلطاب وأداء الوظيفة املتوخاة منه يف النص األصلي. فاضطراب اللغة واألسلوب 

من ‘ ظل’ولنربز هنا أهم نقطتني ضيعتا املعىن. أوال، الفعل واملعىن من الوضوح حبيث ال حيتاج األمر إىل بيان. 
مقطوعا، له الناقص اج إىل اسم وخرب، بينما يف هذه اجلملة جاء الفعل ، اليت حتت‘اان’األفعال الناقصة، أخوات 
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يهدد ويؤخر اإلجراءات ’’ضاع املعىن متاما يف عبارة اسم وال خرب له، فكان  العبارة لذلك ال تفيد أ  معىن. ثانيا، 
ال يكون. فعندما فهذا يوحي واأن الوق  تارة يكون عنصرا جوهريا وتارة ‘‘. عندما يكون الوق  عنصرا جوهريا

 يكون عنصرا جوهريا يكون التهديد والتأخري، وعندما ال يكون ال يكونان.

 when time is of theلقد وصل  الرتمجة إىل هذا احلد من تضييع املعىن بسبب ما يبدو أنه سوء فهم لعبارة  – 13

essence واضح أن المة .when  غافلة عن املعىن الذ  يفيده  يف مقابلة معجمية صرفة‘‘ عندما’’قوبل  بكلمة
اليت تأيت بعدها يف الفقرة نفسها، وعن مقصود اخلطاب الذ  ألجله  ةالسياق القريب من هذه العبارة يف اجلمل

  و ضع التقرير برمته )طلب التمويل للمحاام اخلاصة(.

باجتماع اجلملتني يتضح املعىن  لننظر إىل اجلملة الثانية من الفقرة، مقرونة باجلملة اليت تليها مباشرة، إذو  – 14
 أاثر:

The Secretary-General is exceedingly concerned that the ad hoc and sporadic nature of funding of the 

Extraordinary Chambers is likely to continue during 2014-2015, jeopardizing and delaying the judicial 

proceedings when time is of the essence. Given the advanced age and corresponding mental capacities of 

the accused in case 002, the Organization simply cannot run the risk of a lack of willingness to commit 

financial resources frustrating the delivery of justice so long overdue. 

. فحني تكلم األمني العام عن عنصر الوق  إمنا اان ذلك يف ضوء معىن اجلملة السابقةتبني  الحقةإن اجلملة ال
املتهمني يف السن. فالوق  حرج وينبغي احلرص على السري العاد  للمحكمة ألن املتهمني يتقدمون يف السن تقدم 
ويفهم القارئ عموما، واملرتجم على وجه التخصيص، أن نقص القدرات الذهنية قد  .قدراهتم الذهنية تأثر بذلكوت

يصل إىل درجة تتعذر معها حماامة الشخص املعين. وهذا مثال للمعرفة اليت ال تكون موضوعا مباشرا للنص، 
لقدرات الذهنية ولكنها تكون ضرورية لفهمه وإدراك مقصوده. فإن األمني العام هنا يف غىن عن اخلوض يف عالقة ا

للمتهم وقانونية املالحقة القضائية، باعتبار هذا من املعرفة املشرتاة بني املتكلم واملخاطب، واليت تكون ضرورية 
 لتيسري اخلطاب، وال يكون من الضرور  اخلوض فيها يف اخلطاب نفسه، حيث ال تكون موضوعا مباشرا له.

يف ميكن جلملة الحقة أن تبني معىن مجلة سابقة. وهذا يدخل ضمن إن العالقة بني اجلملتني أعاله، تبني ا – 15
. فالنص، منذ بدايته، من عنوانه مثال، يعطي القارئ مفاتيح إلدراك املعىن. فهذا النص، إنتاج املعاين يف النصآليات 

من العنوان ع بدءا توق. فكل قارئ للنص يبعينهاعلى سبيل املثال، عنوانه طلب األمني العام مسامهات مالية حملاام 
. فليس من قارئ يأخذ هذا النص وهو يريد أن يعرف منه إحصاءات عن إنتاج القمح يف الشرق أما سيقر طبيعة 
. وليس من قارئ جيد فقرة يف هذا النص يفهم منها أهنا تعطي معلومات عن نوع من األمراض ، مثالاألقصى

يف يتوقف متشككا املعىن يف نص من هذا القبيل، أو ال  يصيب ابار السن يف بلد معني وال ي فاجأ إلقحام هذا
فهمه للمقصود من الفقرة. وإذن، فإن القارئ يقرأ النص وهو يتوقع أشياء ويستبعد أخرى، وبتقدمه يف دقة مدى 
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قد تتغري توقعاته وينمو السياق الذ  يوجه توقعاته وحيصر جماهلا. وقد تأيت عناصر يف النص تغري ما اان قراءة النص 
فهمه القارئ يف عنصر سابق. والعالقة بني اجلملتني أعاله مثال على املعىن الالحق الذ  يصحح الفهم السابق. 
وهذا ما اان ينبغي أن حيصل وق  الرتمجة. أ ، أن يفطن املرتجم من اجلملة الثانية إىل أن ما ذهب إليه فهمه يف 

   اجلملة السابقة مل يكن دقيقا.

 ترمجة اجلملة اليت سبقتها: ، فلم تكن ترمجتها خريا منالثالثة من الفقرةوأما اجلملة  – 16
Given the advanced age and corresponding mental capacities of the accused in case 002, the Organization 

simply cannot run the risk of a lack of willingness to commit financial resources frustrating the delivery of 

justice so long overdue. 

بساطة أن كل نظمة بللم، ال يمكن المقابلة عقليةوقدراتهم ال 2ونظرا لتقدم المتهمين في السن في القضية 
 .اال انتظارهــطالتي عدل ال إقامــةاط ــإحب الحتمال ،يةــتخصيص موارد مال الرغبة فيعدم ، نتيجة لتتعرض

 

سابقتها بالواو، والواقع أهنا ليس  أمرا جديدا باجلملة ر بط  اجلملة است هل  بواو االستئناف، أو لنقل  – 17
، ولكنها بيان ملا سبقها، ولذلك اان أوضح يف بناء النص وبيان العالقات على سبيل العطف ي ضاف إىل ما سبق

  بني تراايب الفقرة الواحدة استهالل اجلملة بالفاء التفسريية.

  بدا واأن الكالم عن أشخاص تقدم‘‘ 2ونظرا لتقدم املتهمني يف السن يف القضية ’’وإذا نظرنا إىل عبارة  – 18
وهذا ضعف يف التعبري عن املعىن عما ينبغي من الدقة. مث تواصل نفس العبارة بالكلمات  يف قضية معينة. سنهبم ال
ونظرا لتقدم ’’ برمتهاإن أحسن ما ميكن فهمه من هذه الكلمات يف سياق العبارة ‘‘. وقدراهتم العقلية املقابلة’’

وأسوأ ما ميكن فهمه منها أن يكون  عىن،ا ال تفيد مأهن ‘‘املقابلة عقليةوقدراهتم ال 2املتهمني يف السن يف القضية 
يف الوق  نفسه، وهذا نقيض املراد متاما، وأفضل منه أال  الكالم عن تقدم املتهمني يف السن وتقدم قدراهتم العقلية

  يكون للكالم معىن أصال. وأما ما يأيت بعد ذلك يف اجلملة فال ميكن عده من الرتمجة يف شيء.

حيق لنا أن اب يف سياقنا هذا هي إقناع الدول باملسامهة يف متويل حماام بعينها، وملا اان  وظيفة اخلط - 19
ونظرا لتقدم ’’أ  حد سيتأثر وفد دولة ناطقة بالعربية خبطاب األمني العام حني يقرأ االما من قبيل إىل  نتساءل

عدم ، نتيجة لبساطة أن تتعرضكل نظمة بللم، ال ميكن املقابلة عقليةوقدراهتم ال 2املتهمني يف السن يف القضية 
 .‘‘اال انتظارهــطاليت عدل ال إقامــةاط ــإحب الحتمال ،يةــختصيص موارد مال الرغبة يف

 التقاطه: لنعد إىل النص األصلي ولننظر إىل اجلملة نتبني معناها الذ  فات املرتجمَ  – 20
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Given the advanced age and corresponding mental capacities of the accused in case 002, the Organization 

simply cannot run the risk of a lack of willingness to commit financial resources frustrating the delivery of 

justice so long overdue. 

فيها األمني العام عن القلق من أعرب اليت و ، هي يف جزء منها بيان ملعىن اجلملة اليت سبقتها بناهذه اجلملة، اما مر 
حالة التقلب يف التمويل يف وق  حرج. فوجه احلرج يف هذا الوق  هو ما تورده هذه اجلملة من تقدم  ستمرأن ت

لإلرادة الالزمة حلشد التمويل غياب  األمر الذ  جيعل أ ، قدراهتم الذهنيةيف  تأثري ذلكللمتهمني يف السن، و 
  لعدالة اليت طال انتظارها.ا يهدد بالتوقف مسارَ 

 وهذا نصها:، ولننتقل اآلن إىل اجلملة األخرية يف الفقرة – 21
There must be finality and closure according to law, providing the possibility of healing and reconciliation 

for the citizens of Cambodia and all victims of the Khmer Rouge. 

لمواطني كمبوديا  وإتاحة الفرصة اللتئام الجروح والمصالحةوفقا للقانون، التوصل إلى نهاية وخاتمة يجب و 
 الحمر. وجميع ضحايا الخمير

، فكأن الكالم عن أمرين منفصل ‘‘إتاحة الفرصة...’’ يجبو‘‘ التوصل إىل...’’ يجبتفيد أنه لرتمجة ا – 22
األمرين أن أحدمها عن اآلخر وجيب حتقيق أحدمها اما جيب حتقيق اآلخر. بينما يف اجلملة األصلية العالقة بني 

ا ، فإذfinality and closure according to lawالثاين يكون نتيجة لألول الذ  جيب حتقيقه. فاملعىن أنه جيب حتقيق 
 . … the possibility of healing and reconciliationحتقق ذلك أفسح اجملال أمام 

مث إن الرتمجة املعجمية، يف غري دقة، وبعيدا عن املعىن احلقيقي للكلمات يف سياق استعماهلا، أفضى إىل  – 23
هناية ’’بكلميت الرتمجة ه تالذ  نقل هذا املبهماان  ما. فلfinality and closureمقابال لـ ‘‘ هناية وخامتة’’استخدام 
أهم من أن يرتجم بأقرب المتني من املعجم العريب ، فهو هو ما سيتيح إمكانية جتاوز اآلالم واملصاحلة‘‘ وخامتة

ما ميكن مجعه يف المة فبعد قليل من البحث يتضح أن املقصود هو يوحي هبما منطوق اجلملة اإلنكليزية. 
، يعين إقامة العدل يف مواجهة اجلناة بصدور finality and closure، مثل عبارة ‘اإلنصاف’، ذلك أن اإلنصاف

فهم ما جرى هلم واإلجابة عن تساؤالهتم، األمر الذ   إىلالضحايا  حاجةأحكام قضائية هنائية، اما يعين إشباع 
 .والعودة إىل احلياة العاديةاملاضي مينحهم بعض الراحة النفسية وميكنهم من قلب صفحة 

هم الدول  العام واملخاَطب   املتكلم  فيه هو األمني   يف سياق خطاب   وردتإمجال القول أن هذه الفقرة  – 24
باملسامهة يف متويل حماام بعينها. افتتح األمني العام الفقرة باإلشارة إىل أن إقناع الدول األعضاء، والغرض هو 

من حملاام، لكن دون جدوى. مث أعرب األمني العام عن قلقه األمانة العامة بذل  ما يف وسعها للتحذير من فشل ا
قضية تهمني يف ارب سن املأن يظل نقص التمويل قائما يف وق  حساس، وأوضح أن وجه حساسية التوقي  هو  
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تمل معه استمرار غياب اإلرادة يف تقدمي املوارد ، مع ما لذلك من أثر يف قدراهتم الذهنية، األمر الذ  بعينها ال حي 
املالية الالزمة، غيابا يعرقل سري العدالة اليت طال انتظارها أصال. واخت تم  الفقرة جبملة تبني أمهية إقامة العدل 

 واإلنصاف لتجاوز آالم املاضي وحتقيق املصاحلة ملواطين امبوديا ولسائر من اانوا ضحايا لنظام اخلمري احلمر.

والذ  ينبغي أن حتمله الرتمجة إىل متلقي رة موضوع هذه املناقشة، املعىن الذ  محلته الفق ، إمجاال،ذاك اان – 25
 العربية يف أسلوب يقنعه عما و ضع له اخلطاب أول األمر.

******* 


