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اينالكو
Birmanie (Myanmar) 2017-2010 :
? un pays en transition

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

بورما( ،مينمار)
:2017-2010
بلد في مرحلة
انتقالية

في يأخذ هذا الكتاب نهجً ا مختل ًفا للدراسات حول االنتقال السياسي
بين عامي 2010و ،2017ففي عام 2011عاشت بورما
تحت نير عسكري ،ويشرح علماء األنثروبولوجيا والجغرافيون
والمؤرخون االنتقال والتشابهات في بورما ويقدمون مفاتيح لفهم
عملية اإلصالح في البالد من وجهة نظر بورمية ودولية وفهم
كيفية صعود القومية البوذية ،والصراعات الطائفية واألزمة
اإلنسانية للروهينجا.
9782858313648 | 2020 | 150 pages
16x24 cm | 20.00 €

Chypre : les espoirs
du rapprochement communautaire

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

قبرص آمال لم
الشمل االثني
اورور كاندييه

وجهة نظر حول صعود
القومية البوذية ،والصراعات
الطائفية في مينامار.

على الرغم من اإلخفاقات الحاصلة في القمة ،فقد أثار تقسيم
الجزيرة داخل كل من الطائفتين ذوات األغلبية ،اليونانية
ً
تعديل تدريجيًا لمنطق الهوية ،وضع قيد التنفيذ
والتركية،
ديناميكيات هشة للتقارب ،يتم التعبير عنها في بعض الخطابات
السياسية ،ال سيما في ظل المجتمع المدني .إنها ثقة ناشئة
للتو تسمح للقبارصة ببناء مستقبل موثوق ألنفسهم دون تدخل
"العرابين".
9782858312818 | 2018 | 322 pages
16x24 cm | 30.00 €
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الكسندر البيير

تسبب تقسيم الجزيرة في
االثنيات اليونانية والتركية ،في
تعديل منطق الهوية.
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اينالكو
Cours de grammaire Bambara

دروس في
القواعد بامبارا
تشكلت لغة البامبارا على أساس لهجات الماندينكا الشرقية بفضل
وجود مملكة سيغو وكارتا االستعماريتين .اسم المجموعة
العرقية هو با ما نا  bá mà naواسم اللغة با ماناكانbá
 ،manankanمصطلح البامبارا  Bambaraيستخدم في
الفرنسية واللغات المجاورة (بول ،سونيكيه و مانينكا) (،peul
.)Maninka ، Soninké
يعتبر هذا الكتاب حال يقع بين دليل عملي وقواعد مرجعية ،وفي
الواقع المبرهن ،يتم نطق جمل بامبارا من قبل أحد سكان البالد
األصليين.
9782858313075 | 2019 | 596 pages
16x24 cm | 30.00 €

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

فاالنتان فيدران

كتاب في الواقع المعزز ،الجمل
بلغة بامبارا تنطق من قبل
سكان البالد األصليين.

De Rome à Lubeck et Dantzig

من روما الى
لوبيك و دانتزيك
لقد تطورت سياسات التراث العمراني كثيرًا منذ عام 1945
فقد قام الباحثون ومؤرخو الفن والجغرافيون والمهندسون
المعماريون ومخططو المدن بدراسة سياسات وعمليات إنشاء
التراث منذ عام  ،1945وفي أوقات مختلفة ،بنا ًء على دراسات
الحالة في العديد من المدن التاريخية في شمال و شرق أوروبا
(لوبيك في ألمانيا  ،غدانسك  ،فروتسواف وبعض األمثلة
األخرى في بولونيا) ،ومؤخراً في ضواحي روما.
9782858313235 | 2019 | 150 pages
16x24 cm | 25.00 €
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علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

ماري لويز بوليز قبالن
دومينيك ريفيير

الدراسات السياسية وعملية
تطوير التراث منذ عام
 ،1945في عدة مدن
أوروبية.

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

اينالكو
Émile Picot, Secrétaire du prince
de Roumanie - Correspondance
)de Bucarest (1867-1866

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

الموسوعة التاريخية
الجغرافية الفريقيا
وأمريكا وآسيا
(الجزء )2- 1

ايميل بيكو ،سكرتير
أمير رومانيا -
مراسالت بخارست
1866-1867

كان ايميل بيكو أول أستاذ للرومانية في مدرسة اللغات الشرقية
بين عامي  1875و  . 1909عندما تولى األمير تشارلز دي
هوهنزولرن عرش اإلمارات الرومانية ،أصبح بيكو سكرتيره
الفرنسي .تروي رسائله الخاصة ظروف و الية سير مهمته،
وتشهد على الحياة السياسية والثقافية الرومانية في ذلك الوقت
وتلقي الضوء على المشاركة الفرنسية في هذه الحلقة من المسألة
الشرقية.
9782858313402 | 2020 | 280 pages
16x24 cm | 22.00 €

Encyclopédie des historiographies.
)Afriques, Amériques, Asies (Tomes 1 et 2

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

سيسيل فولشوفاييه

كان ايميل بيكو السكرتير
الفرنسي لألمير تشارلز دي
هوهنزولرن.

يستكشف  751متخصصًا عالم اإلنتاج البشري ،ويف ّكون طرائق
الكتابة العلمية واألدبية والفنية العمالقة للكتابة القديمة فيتحدثون
عن إفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا وأوقيانوسيا و يقدمون موادا
تاريخية من جميع العصور ،غالبًا ما تكون غير معروفة .تثير
الموسوعة تفكيرًا غير متمركز حول الغرب بشكل قاطع يعد
مكمال للمناهج المعرفية التقليدية .أنها دعوة حقيقية للسفر.
9782858313440 | 2020 | 1 012 pages
16x24 cm | 160.00 €
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آن فيغييه
ايريك ماييه
ناتالي كوميه

ما عالقة المجتمعات بماضيها
وما هي القصص التي يروونها
عن األزمنة الماضية؟
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اينالكو
Experts et expertise dans les mandats
de la Société des Nations :
figures, champs et outils

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

األشباح في الشرق
األقصى بين
الماضي و الحاضر
(الجزء )1

الخبراء و الخبرة
في فترات الوالية في
عصبة األمم ،أشكال،
حقول وأدوات

بين المعرفة التجريبية والمعرفة االسمية المجردة والبحث
والسلطة .أصبحت فترات الوالية نقطة محورية لألسئلة حول
النشر الشامل للمعايير الدولية .يبحث هذا الكتاب في الظهور
الدولي كإطار التخاذ القرارات المفتوحة بين الدول والقرارات
اإلجرائية التي تؤطر عالما من الروابط والهياكل المتشابكة على
مستويات مختلفة ،ويضع معايير الخبرة ويسلط الضوء على
انتقادات الخبراء.
9782858313464 | 2020 | 374 pages
16x24 cm | 25.00 €

Fantômes dans l'extrême orient d'hier
)et d'aujourd'hui (Tome 1

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

شانتال فيردي
فيليب بورمو
نوريح نيفو

الخبرة بين المعرفة التجريبية
والمعرفة االسمية المجردة
والبحث والسلطة.

تعد الشياطين واألشباح المسماة بـ غي من بين الشخصيات
األكثر أهمية في الثقافة الصينية ،وما زالت تطارد المجتمع في
الصين وجيرانها حتى يومنا هذا .تحاول التصنيفات البوذية في
العصور الوسطى والكتب األخالقية ما قبل الحديثة والمناقشات
الفلسفية الصينية أو اليابانية واألعمال األدبية أو الدراسات
االستقصائية الميدانية ،تحديد الخطوط العريضة للكائنات
الموجودة في شرق آسيا والتي تعد قريبة إلى أشباحنا وأشباح
األخرى.
9782858312610 | 2017 | 563 pages
16x24 cm | 45.00 €
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فنسان ديران داست
ماري لورايار

ال تزال الشياطين واألشباح
تطارد مجتمع الصين وجيرانها
حتى اليوم.
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اينالكو
Fantômes dans l'extrême orient d'hier
)et d'aujourd'hui (Tome 2

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

L'histoire des procès des collaborateurs
)en Grèce (1949-1944

األشباح في الشرق
األقصى بين
الماضي و الحاضر
(الجزء )2

تاريخ محاكمات
الخونة في اليونان
1949 - 1944

تعد الشياطين واألشباح غي ،من بين الشخصيات األكثر أهمية
في الثقافة الصينية ,وما زالت تطارد المجتمع في الصين
وجيرانها حتى يومنا هذا .يتناول هذا المجلد الثاني المشكلة
الشبحية في العصور الحديثة والمعاصرة  ،مع التركيز على
الظاهرة الطيفية في األدب والفنون (الرواية والسينما) في
محاولة لتحديد ما يمكن وصفه بجماليات الخيال الخيالي في
الشرق األقصى بين الماضي و الحاضر.

لدى القراء طريقة دقيقة في الوصول إلى األحداث والى المنطق
الحزبي (القومي ،الملكي ،المناهض للديمقراطية ،الشيوعي)
الذي أطاح باليونان ،وبأوروبا أيضًا .تحليل لزمن الحرب الذي
فكك آليات إنتاج الصراع (الحرب األهلية والحرب الباردة)
وغيره ،كما فكك محاكمات الخونة في أثينا.

9782858312504 | 2017 | 453 pages
16x24 cm | 40.00 €

فنسان ديران داست

ال تزال الشياطين واألشباح
تطارد مجتمع الصين وجيرانها
حتى اليوم.

9782858312597 | 2017 | 446 pages
16x24 cm | 38.00 €
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علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

ديمتري كوسوريس

قصة التطهير القضائي للخونة
اليونانيين في نهاية الحرب
العالمية الثانية.
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اينالكو
La cloche, le rabot et la houe

الجرس ،الرجل
اآللي والمجرفة
في بداية القرن الثامن عشر ،دخلت البعثات اليسوعية في
باراغواي التي تأسست قبل مائة عام وكانت تتألف من أكثر
من مائة ألف غواراني ،عصرها الذهبي .يسعى هذا الكتاب
إلى إعادة بناء يوم عادي للعمل في الحقول أو في ورش العمل
الحرفية ،ولكنه يسعى أيضًا إلعادة بناء الممارسات والتمثيالت
والعالقات االجتماعية السياسية التي نتجت عن االجتماع بين
الغوارانيين واليسوعيين.
9782858313525 | 2020 | 238 pages
16x24 cm | 25.00 €

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

ميكائيل أورانتان

إعادة تشكيل يوم عمل في
الحقول أو في الورش الحرفية.
العالقات بين الغوارانيين
واليسوعيين.

La conjugaison des verbes turcs

تصريف األفعال
التركية
هذا الكتاب المرجعي موجه للناطقين بالفرنسية ويهدف إلى
تسهيل تعلمهم للغة التركية من خالل جعلهم يفهمون منطق
تصريف أفعالها .عليك أن تتخيل الفعل التركي كنواة محاطة
بالعناصر التي تكملها وتضيف إليها :اللواحق ،األزمنة،
األشخاص ،النفي ،الصيغ ،إلخ .يجسد الكتاب دليل عملي لألفعال
التركية يتضمن وصفا لألزمنة والصيغ ،وقواعد تصريف
األفعال وجداول التلخيص.
9782858313204 | 2019 | 179 pages
16x24 cm | 20.00 €
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علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

ايبك أورتي  -مونتاناري

يسمح هذا الكتاب بفهم منطق
تصريف أفعال اللغة التركية.
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اينالكو
La prédication existentielle
dans les langues naturelles :
valeurs et repérages, structures
et modalités

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

تشكيل األسالف،
األبعاد االجتماعية،
الطقوس وسياسات
األسالف

الوعظ الوجودي
باللغات الطبيعية:
القيم والمراجع،
هيكليات وآليات.

تعكس التركيبات الوجودية خصوصيات كل لغة ولكنها تعكس
أيضًا أنماط التفكير البشري ،و لذلك فهي عالمية .الوعظ
الوجودي هو عملية تحديد مصطلح مقارنة بمصطلح آخر تكون
له تداعيات على العالقات غير القانونية للمكونات المقترحة
من خالل استخدام عالمات وجود محددة .وهي تعد مناهجيات
نظرية تمكننا من مالحظة أوجه التشابه واالختالف ،كما يفتح
الوعظ الوجودي آفا ًقا جديدة في البحث اللغوي في لغات العالم.
9782858313624 | 2020 | 218 pages
16x24 cm | 20.00 €

Le façonnement des ancêtres,
dimensions sociales, rituelles et
politiques de l'ancestralité

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

تاتيانا بوتينو

مقاالت تتناول التعبير عن القيم
الوجودية بلغات مختلفة.

المصلحة األساسية للمجتمعات البشرية هي ضمان استمراريتها
على الرغم من تقلبات األقدار الفردية واألحداث التاريخية.
ُتظهر اإلثنوغرافيات المتعلقة بالمجتمعات البشرية المختلفة أن
المتوفى ي َ
ُنظر إليه بشكل مختلف تمامًا .وبالتالي فإن السؤال الذي
يسعى مؤلفو هذا العمل إلى اإلجابة عليه هو بالتالي ليس "ما هو
السلف؟" بقدر ما هو "متى وكيف تكون العالقة مع األسالف
مهمة وهادفة وبالتالي فعالة ؟".
9782858312962 | 2019 | 338 pages
16x24 cm | 30.00 €
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صوفي شاف-دارتوين
ستيفني لوران ترينا

اإلثنوغرافياالمتعلقة
بالمجتمعاتالبشريةالمختلفة.
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اينالكو
Les désorientés Soldats français
)d'orient (1918-1915

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

الجنود الفرنسيون
المرتبكون من
الشرق
1918-1915

تم إرسال أكثر من 80ألف جندي فرنسي إلى الدردنيل في
عام  1915من قبل حكومة مترددة .انطلق الجنود و ينتابهم
شعور بالخوف من المجهول ،لكن كلمات قسطنطينية ،المشرق،
اليونان ،ذ ّكرتهم برؤى أدبية ممتعة .مراسالتهم الخاضعة للرقابة
ال تقول أي شيء عن هذا في فرنسا والصحافة بقيت صامتة.
9782858313006 | 2019 | 295 pages
16x24 cm | 30.00 €

Les institutions de l'amour :
cour, amour, mariage

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

مؤسسات الحب :
الخطوبة ،الحب،
الزواج
فرانسين سان رامون

تم إرسال شهادات حول
الظروف المعيشية والقتالية
للجنود الفرنسيين الذي أرسلوا
إلى الدردنيل في عام .1915

هل تعرف المجتمعات التقليدية الحب؟ وجدت حلول وسطية
متعددة في مجتمعات مختلفة في آسيا (الصين وكوريا واليابان
ونيبال والهند) والمحيط الهندي للتنقل بين التعبيرات الفردية
المستوحاة من الممارسات الغربية واألعراف االجتماعية .تتجلى
هذه المؤسسات في :اختيار الزوج ،التعبير عن مشاعر الحب
والطقوس .فإذا كان الحب الرومانسي يعتبر قيمة ،فالحقيقة أنها
يجب أن تتناسب مع التقاليد العائلية.
9782858312795 | 2018 | 371 pages
16x24 cm | 35.00 €
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دلفين أورتي
كاترين كابدوفيل-زينغ

الحب ،المؤسسات  :التنازالت
والتقاليد والطقوس في
المجتمعات اآلسيوية المختلفة
والمحيط الهندي.

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

اينالكو
 Maintenant et à jamaisQuelques regards sur la poésie hébraïque

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

? S'émanciper par les armes
Sur la violence politique des femmes

اآلن وإلى األبد -
نظرات الى الشعر
العبري

التحرر بالسالح؟
حول العنف
السياسي للنساء

كيف نميز بين االثنين؟ وفق أي معايير؟ تاريخية؟ سياسية؟
لغوية هل يجب أن نحافظ على التمييز المعتاد بين أدب ما قبل
الدولة وأدب الدولة؟ تساؤالت حول الروابط بين الشعر والتاريخ
الخاص للعبرية الحديثة ،الصهيونية ،المحرقة التي تطرح أسئلة
عن مكانة السرد القومي في التعبير الشعري الحالي.

في نهاية الستينيات ،شهدت الديمقراطيات الغربية موجة ثورية
استغلها الرجال والنساء كأداة سياسية ،حيث تتميز الجماعات
المسلحة اليسارية المتطرفة بالمشاركة والتزام النساء الالفت
للنظرمن خالل مقاطعة بين األبعاد االجتماعية والسياسية
والجنسانية ،يقدم العمل قراءات متعددة التخصصات للكفاح
النسائي المسلح ،تعيد النظر في أنظمة القيم.

9782858313181 | 2019 | 130 pages
16x24 cm | 25.00 €

ماشا اتزاكي

هل الشعر العبري الحديث
والمعاصر هو نفسه الشعر
اإلسرائيلي؟

9782858313273 | 2019 | 238 pages
16x24 cm | 25.00 €
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علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

الكسندر فرينو
كارولين كيبر الفاي

في أعقاب االحتجاجات
االجتماعية والسياسية في نهاية
الستينيات  ،كان هناك التزام
ملحوظ من قبل النساء.

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

اينالكو
Tableau de bord des pays d'Europe
Centrale et Orientale et d'Eurasie 2019

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

لوحة القيادة لوسط
وشرق أوروبا
ودول أوراسيا
2019

تتم في هذا الكتاب مراجعة  29دولة من قبل اثني عشر
متخصصًا من األوساط الجامعية واالستشارية واإلدارة العامة.
التطورات الرئيسية  :االقتصادية واالجتماعية والسياسية
والجيوسياسية مع االنفصال الذي يشكل الصراع األوكراني.
يهدف العمل إلى تسليط الضوء على هذه التغييرات.
9782858313259 | 2019 | 184 pages
16x24 cm | 25.00 €

Venise en Crète

البندقية في جزيرة
كريت

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

دولة أجنبية تصل إلى البالد ،وتستولي على السلطة ،تختارلنفسها
أفضل األراضي وتؤسس إدارتها وقواعدها وضرائبها وعدالتها
ودينها ،ولغتها وتقسيماتها االجتماعية ومبادئها االقتصادية  ...هو
نظام مركزي مسيطر عليه ،لكنه قادرعلى التطور بمرور الوقت
من خالل إدراك الحقائق .انها شركة استعمار حقيقية.

جان بيير باجيه
جوليان فيركوي

9782858313013 | 2019 | 372 pages
16x24 cm | 30.00 €

التطورات االقتصادية
واالجتماعية والسياسية في
منطقة من العالم تمتد من براغ
إلى فالديفوستوك.
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جويل داليجر

عاش الكريتانيون ما يقرب
من خمسة قرون تحت حكم
البندقية ،من بداية القرن الثالث
عشر إلى منتصف القرن
السابع عشر.

