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 Carthage : Histoire et archéologie  
d’une métropole méditerranéenne  

814 avant J.-C. – 1270 après J.-C.

قرطاج
تاريخ وعلم آثار مدينة مطلة على تاريخ وعلم آثار مدينة مطلة على 

البحر األبيض المتوسطالبحر األبيض المتوسط
814 ق.م - 1270م 814 ق.م - 1270م 

لم يمنع تدمير الرومان لقرطاج عام 146 قبل الميالد من بناء 
منازل كانت نصف مدمرة بعد قرن من الزمان ومن ازدهار 

التجارة مرة أخرى. أسسها الفينيقيون عام 814 ودمرها الحكام 
الحفصيون بعد حملة سانت لويس عام 1270 ، كانت بال شك 
مدينة مليونية منافسة لروما، وعاصمة إفريقيا، كاإلسكندرية أو 
أنطاكية. اليوم، يبدو أن بقاياها المغطاة بامتداد تونس تحمل هالة 

المدينة القديمة. من أغنى الخالصات المتوفرة حاليا حول جوهرة 
تراثنا العالمي، تحتضن أسطورة التأسيس من قبل امرأة، إليسا، 

حتى عصر الفاندال والبيزنطيين.

9782271134714 | 2020 | 240 pages 
 17x23 cm | 29.00 €

 Après la philosophie :  
Histoire et épistémologie  

de la sociologie européenne

ما بعد الفلسفة
تاريخ ونظرية المعرفة في علم تاريخ ونظرية المعرفة في علم 

االجتماع األوروبياالجتماع األوروبي
يهدف هذا الكتاب إلى إنهاء دراسة استقصائية واسعة النطاق 

تسعى إلى إلقاء الضوء على نشوء، ووضع الحالة المعرفية لعلم 
االجتماع. كما يهدف هذا االستطالع إلى تحديد وجود نموذج 
اجتماعي موحد، متجاوزا تعدد الطرق التي يعمل من خاللها 

علم االجتماع )اإلحصاء، اإلثنوغرافيا، تحليل العمليات طويلة 
المدى، إلخ(.

9782271131935 | 2020 | 568 pages 
 15x23 cm | 27.00 €

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

مارك جولي

أعاد علم االجتماع تعريف 
الوظائف التي لم تكن أبدا 

مرتبطة بفلسفة ، من خالل 
ربطها بعلم النفس وعلم األحياء

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

أنوهللا سمير 

إحدى أكبر المدن القديمة 
المنافسة لمدينة روما
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 Combattre, sauver, soigner :  
Une histoire de fourmis

محاربة، إنقاذ 
وعالج
حكاية النملحكاية النمل

أمضى إريك فرانك ساعات مستلقيا يراقب ويتأمل تجربة 
قضاها في حديقة كوموي الوطنية الواقعة في بلد في حالة 

حرب أهلية منذ عام 2003 . انبهر بالتنظيم الذي يعيشة نمل 
ماتابييل تارة كالمحاربين، وتارة كاألطباء، تماًما مثلما أعجب 

بمقاومة وشجاعة النمل األبيض. إال أن أكثر ما لفت انتباهه هو 
فعالية الرعاية والعالج المقدمين إلى زمالئهم. ماذا لو كانت هذه 
الوصفة السرية للنمل مصدًرا لفئة جديدة من المضادات الحيوية؟

9782271123132 | 2020 | 200 pages 
 14x22 cm | 17.00 €

 Catholique et antisémite

كاتوليكي معاد 
للسامية

منغمسين في األوساط الكاثوليكية والفاشية اإلكليركية واليمين 
المتطرف في فترة ما بين الحربين، يعرض الكتاب بورتريه 

لنشطاء من الحركة الفرنسية إلى القوميين الرومانيين، بما في 
ذلك الروس المناهضون للشيوعية المنفيين بين نيويورك ولندن 

وكوبنهاغن وروما وبرلين. بعيًدا عن التقيد بالتقاليد المسيحية 
المعادية لليهود، فإن معاداة السامية لهذه األوساط الكاثوليكية 
تستخدم كل الوسائل المتاحة لخلط معاداة الليبرالية ومعاداة 
الصهيونية والحملة الصليبية المعادية للشيوعية والعنصرية.

9782271116956 | 2020 | 326 pages 
 15x23 cm | 25.00 €

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

فالبوسكيه نينا 

كتاب ذو أهمية كبيرة في وقت 
افتتاح محفوظات بيوس الثاني 

عشر لفترة المحرقة.

علوم، تكنولوجيا، طب

إريك ت. فرانك
كاميل الفوا

قصة عالم أحياء شاب ذهب 
لدراسة عالم النمل في السافانا 

االفوارية
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 Faut-il universaliser l'histoire ? : 
 Entre dérives nationalistes  

 et identitaires

هل ينبغي إضفاء 
الطابع العالمي 
على التاريخ ؟
بين االنحرافات القومية بين االنحرافات القومية 

واالنحرافات المتعلقة بالهويةواالنحرافات المتعلقة بالهوية
لقد تم إثبات أن التاريخ العالمي الصادق الذي يحترم جميع 

الحساسيات هو أمر وهمي، فبالنسبة إلى سانجاي سوبراهمانيام، 
"عالمية" التاريخ ليست سوى عملية استبعاد متعمد. إنه يفضل 

"التاريخ المتصل" على "التاريخ العالمي"، ويدافع قبل كل شيء 
عن ممارسة تاريخية تم تطويرها بروح التبادل واالنفتاح على 

التجارب األخرى والثقافات األخرى وفضول اآلخرين. هي 
أجزاء أخرى من العالم والشعوب األخرى، و ليست بروح 

المطالبة بالهوية أو الرضا الذاتي القومي والثقافي.

9782271125101 | 2020 | 144  pages 
 14x20,5 cm | 15.00 €

 Essai de métaphysique animale :  
Un même élan

دراسة في 
الميتافيزيقيا 

الحيوانية
نفس االندفاعنفس االندفاع

االنتماء إلى مجتمع مادي )حالة جسدية( بين البشر والحيوانات 
ليس سوى الجانب اآلخر من استبعاد ميتافيزيقي )الخصائص 
البشرية للغة واضحة، للوعي التأملي( للحيوانات. من خالل 

مواجهة اكتشافات علم السلوك والتصورات الثقافية للحيوانات، 
تدعونا هذه الدراسة عن ميتافيزيقيا الحيوانات إلى إعادة التفكير 

في مفهوم الحياة الحيوانية، من خالل اتخاذ جانب الحيوانات 
لوضع حد لمركزية اإلنسان على أساس معاناة الحيوانات.

9782271119858 | 2020 | 330 pages 
 15x23 cm | 23.00 €

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

شارل مارتان فريفيل

إعادة التفكير في العالقة بين 
اإلنسان والحيوان للتغلب على 
القطيعة الجذرية القائمة بينهما.

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

سوبراهمانيام سانجاي 

يحذر المروج العظيم للتاريخ 
المتصل من مخاطر التاريخ 
كممارسة للمطالبة واالكتفاء 

الذاتي الوطنيين.
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 Inter-socialités :  
Le monde n'est plus géo-politique

ما بين االجتماعية
لم يعد العالم جيوبوليتكيالم يعد العالم جيوبوليتكيا

تهيمن الصراعات الدولية الجديدة على المعاناة االجتماعية كالفقر 
والتلوث وانعدام األمن الغذائي والمنافسات المجتمعية واألوبئة 

المدمرة، لكن هذا التصلب االجتماعي ال يقتصر على الحركات 
الشعبية. وراء ذلك، يضع كل من رواد األعمال، ووسائل 
اإلعالم، والشبكات االجتماعية، والمبلغون عن المخالفات، 

وكذلك صانعو "األخبار المزيفة" والمهكرون، مهاراتهم في 
خدمة الجهات الفاعلة الخاصة، التي يمكنها تشكيل العالقات 

الدولية بالشكل الذي يرونه مناسًبا فأصبحت ما بين االجتماعية. 
يشير هذا التحليل أيًضا إلى الضرورة الملحة لسياسات خارجية 

جديدة ودبلوماسية جديدة.

9782271134806 | 2020 | 232 pages 
 14x22 cm | 20.00 €

 Frontières d'Afrique :  
Pour en finir avec un mythe

حدود إفريقيا
لالنتهاء من األسطورةلالنتهاء من األسطورة

في زمن االستقالل، تم تبني مبدأ عدم المساس بالحدود من قبل 
الدول األفريقية في عام1964، ومنذ ذلك الحين، بقيت هذه 
العادة الموروثة قائمة لدى الدول من الحقبة االستعمارية. إال 

أنه حان الوقت إلنهاء أسطورة ما بقي من ندبات استعمارية ، 
لتصبح حدود إفريقيا حدوًدا أفريقية. وعلى الرغم من أنها حدودا 
غير دقيقة أحيانا، و مصدرا النعدام األمن، فهي مورد لكثير من 
الواجهات التي تستخدمها الشبكات التجارية، والجهات الفاعلة في 

العولمة من القاع.

9782271133731 | 2020 | 80 pages 
 12x17 cm | 6.00 €

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

فوشير ميشيل 

لالنتهاء من األسطورة

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

بادي بيرترون 

ينبغي للعالقات الدولية أن 
تتكيف
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 L'or vert : Quand les plantes 
 inspirent l'environnement

الذهب األخضر
عندما تكون النباتات مصدر إلهام عندما تكون النباتات مصدر إلهام 

للبيئةللبيئة
يجمع هذا الكتاب المصور بين ابتكارات في مجاالت مثل 

الصناعة والطب والهندسة المعمارية والتصميم والروبوتات 
وعلوم الكمبيوتر. تتعلم كيفية صنع المواد الالصقة؛ وكيفية 

محاربة بق الفراش، وحماية اإلنسان لنفسه من الماء أو تخزينه؛ 
وتسخير الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح؛ وإعادة تدوير ثاني 
أكسيد الكربون؛ حماية اللقاحات من تأثير الحرارة؛ وتصميم 
روبوتات بدون "عضالت" وبدون "أدمغة" وقريًبا اختراع 

كمبيوتر نباتي.

9782271126191 | 2020 | 224 pages 
 16x21 cm | 23.00 €

 L'occultisme nazi :  
entre la SS et l'ésotérisme

الغموض النازي: 
بين شوتسشتافيل 

)نخبة حرس هتلر( 
والباطنية

في "صباح السحرة" نشأت فكرة أن "مجتمع ثول" كان المركز 
الخفي للنازية، في حين أن تأثير هذه المجموعة الصغيرة مجرد 

خيال وأسطورة. يرجع المؤلف إلى هذا البنية الخطيرة، وأصولها 
والممارسات التي نجحت في تشكيل نوع من الثقافة المضادة 

الراديكالية والتالفة، عن طريق ربط الباطنية واالفتتان بالنازية 
ونخبة الحرس الخاص. كما يصور بعض المؤلفين الذين ساهموا 
في نجاحها، مثل عالم الباطنية اإليطالي جوليوس إيفوال، أو جاك 

ماري دو ماهيو نازي تشيلي جديد أو الكاتب جان بول بور.

9782271131355 | 2020 | 232 pages 
 15x23 cm | 24.00 €

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

فرونسوا ستيفان 

مجتمع )ثول( هو مجتمع 
خيالي

علوم وتكنولوجيا - طب

جييو انييس 
جان أركادي ميير

ال تملك النباتات أدمغة أو 
عضالت وهي غير قادرة على 

التنقل. إال أنها ...
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 La question du sujet :  
Descartes et Wittgenstein

مسألة الموضوع
ديكارت وفيتجنشتاينديكارت وفيتجنشتاين

نجد لدى هذين الفيلسوفين المتعارضين تقليدًيا نفس االهتمام 
بالقواعد الخاصة بالذاتية، والتي ال يمكن اعتبارها شيًئا، كما 
ال يمكن من جهة أخرى اعتبارها ال شيئا. التجارب الفكرية 

التي اقترحها فيتجنشتاين، حول تجربة استثنائية، ال تشير إلى 
جسدنا الخاص )إمكانية وجود ألم في جسد شخص آخر(، تلتقي 
بالتحليالت الديكارتية ل لألنا، األنا الميتافيزيقية، وهو موضوع 

خالي من مرجع جسدي.

9782271119834 | 2020 | 208 pages 
 15x23 cm | 25.00 €

 La colonisation de l'espace

استعمار الفضاء
من كوكب الزهرة إلى المذنبات ومرورا برحلة إلى القمر، 

تدرس سيلفان تشاتي المراحل العظيمة من استكشاف الفضاء، 
والفرضيات المختلفة للحياة خارج األرض، وإمكانيات التوصل 

إلى استقرار البشر على النجوم األخرى. يدعونا الكتاب إلى 
مغامرة نحرر فيها أنفسنا من مخاطر السفر في رحالت في 

الفضاء الخارجي!

9782271126276 | 2020 | 178 pages 
 17x21 cm | 0.00 €

علوم وتكنولوجيا - طب

شاتي سيلفان 
ليلي دي بولون

يسحر الفضاء الناس منذ زمن 
بعيد. من منا لم يحلم بالذهاب 

إلى القمرأو إلى المريخ في يوم 
من األيام ؟ باستعمار مكان 

آخر؟

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

جيلو باسكال 

هل من الممكن تجديد مسألة 
الهوية الذاتية من خالل 

لعبة مواجهة بين ديكارت 
وفيتجنشتاين؟



   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

CNRS منشورات

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 La vie ordinaire des génocidaires

الحياة العادية 
لمرتكبي اإلبادة 

الجماعية
األيديولوجيات ال تقتل، بل هم البشرمن يقومون بذلك، أشخاص 
يقتلون بسهولة، بينما يذهب اآلخرون إلى العمل. يدخل ريتشارد 

ريكتمان إلى الحياة العادية لمرتكبي اإلبادة الجماعية ويتحرى 
عن الحياة اليومية لألشخاص الذين يعدمون العشرات والمئات 
كل يوم. ويبين لنا بأن ما يشغل تفكيرهم ليس واقعة القتل، بل 

اإلعداد الدقيق لجرائمهم، من أجل التمكن من قتل أكبر عدد من 
الناس بأقل وسائل ممكنة.

RIGHTS SOLD
بيعت الحقوق - العالم -  للنشر باللغة اإلنكليزية

9782271095077 | 2020 | 256 pages 
 15x20,5 cm | 19.00 €

 La Terre

األرض
يدعونا هذا الكتاب الذي شارك في تأليفه أربعة جيولوجيين، 

للرصد والمراقبة عن طريق عرض لصور تمككنا كقراء من 
اكتشاف ظواهر جيولوجية وتكوين كوكبنا. بدًءا من الزالزل 
التي تنشأ نتيجة وجود صدوع في قشرة األرض وتصدامات 

للصفائح، مرورا بالبراكين التي تقذف إلى سطح األرض 
صخورا مدفونة تحت طبقات مختلفة ومرورا باالنجراف القاري 

أيضا.

9782271124326 | 2019 | 180 pages 
 17x21 cm | 18.00 €

علوم وتكنولوجيا - طب

شوبنيل أليكساندر 
ماري دوناتسيا 

ماذا نعرف عن تاريخ كوكبنا 
وطبيعة جوفه؟

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

ريكتمان ريتشارد 

يشرح الكتاب كيف يمكن أن 
يشكل إعدام أشخاص حياتا 

عادية لقتلة مجهولين.
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 Le retour des frontières

عودة الحدود
إن عودة الحدود في واقع الحال وفي الضمير خبر جيد شريطة 
أن يتم تفسيرها واستخدامها بحكمة، فهي لم تختف أبدا، اختفت 

فقط في عقولنا وخرائطنا الذهنية كمسافرين. فالحدود ليست خطا 
تجريديا بل هي مؤسسة، والتمكن من عبورها بسهولة ال يلغيها. 

فإلغاء الحدود هو جعل الدول تختفي، العالم بال حدود يعتبر عالما 
همجيا، وهذا ما يذكرنا به رعب الداعشي.

9782271133489 | 2020 | 64 pages 
 12x17 cm | 6.00 €

 Le pouvoir des liens faibles

قوة الروابط 
الضعيفة

تجاهل الفكر األخالقي والسياسي "الروابط الضعيفة" إلى 
حد كبير بالرغم من كونها في صميم األشكال المعاصرة من 

االرتباط واالهتمام باآلخرين : في شبكات التواصل االجتماعي، 
في المجال الثقافي، في عالقتنا بالفضاء الحضري أو بالبيئة، أو 

حتى في الفضاء الديمقراطي للعامة.

9782271126221 | 2020 | 384 pages 
 15x23 cm | 25.00 €

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

جوفون أليكساندر 
لوجييه ساندرا 

من المصادر إلى مفهوم 
"الروابط الضعيفة"

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

فوشير ميشيل 

كيف يمكن تفسير عودة 
الحدود؟



   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

CNRS منشورات

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Les vies minuscules d'Edouard Chatton

الحيوات الصغيرة 
إلدوارد شاتون

وحيدات خلية صغيرة جًدا لدرجة أننا ال نراها، رائعة وجميلة. 
درسها الباحث الالمع إدوارد تشاتون قبل قرن من الزمان، 

اخترق أسرارها العميقة، وأظهر مفاهيم ذات رؤية وفرت أطًرا 
لعلم األحياء المعاصر، ورسمها بموهبة كبيرة. فبدت فريدة 

من نوعها، غنية باأللوان، مفعمة بالجمال الرائع بقدر ما هي 
دقيقة علمًيا. إليكم رسومات هذه العوالم الالمتناهية الصغر التي 

استكشفها إدوارد تشاتون الرائع.

9782271134035 | 2020 | 288 pages 
 21x24 cm | 29.00 €

 Le sommeil

النوم
ينام اإلنسان لفترات منتظمة في عالمه، فالنوم يفرض نفسه على 

وجودنا، يمدنا بالراحة والحرمان منه يعرضنا للقلق. يتكيف 
وينضبط وفق ساعة داخلية متكيفة مع دوران األرض. صحيح 

أننا نعرفه بشكل أفضل لكننا ال نزال نبحث عن وظيفته األساسية 
المشتركة بين جميع األنواع. يعرض الكتاب في هذا العمل جردا 

لمعرفتنا حول هذا الموضوع.

9782271130662 | 2020 | 176 pages 
 17x21 cm | 18.00 €

علوم تكنولوجيا - طب

فلوران مورييل 
ليجاريه جولي 

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

جيسوس كاترين 
لوديه فانسون 

78لوحة و 70 صورة 
توضيحية



   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

CNRS منشورات

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Sapiens

اإلنسان العاقل
كيف يمكن تجسيد العقل وتصوره للعالم بشكل يسمح بوجوده 

الخاص؟ من خالل االنغماس في عصور ما قبل التاريخ و أيضا 
في وعي اإلنسان الذي عاش في ذلك الوقت، يعرض المؤلف 

بروح الدعابة وبنهج يمكن وصفه بأنه تحليل نفسي، من أجل فهم 
أكبر لخصوصية العاقل ضمن ساللة البشر.

RIGHTS SOLD
بيعت حقوق النشر باللغة الصينية المبسطة

9782271124197 | 2019 | 168 pages 
 17x21 cm | 18.00 €

علوم وتكنولوجيا - طب

بون فرونسوا 
أورور كالياس

لماذا نجا هذا اإلنسان حتى 
يومنا هذا في حين اندثر 

اآلخرون تدريجًيا؟
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