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أطلس األنثروبوسين

التحيز السلوكي

أطلس العوالم الحضرية

الصدفة والمرضي

الرصاص األبيض

لحظة نورمبرغ

الثقافة الرقمية

تحوالت العمل الجبري

درجتان

األراضي والقوى والصراعات
(الطبعة الثانية)

وتم إنقاذ اليهود البلغار
الجمعية العامة لألمم المتحدة
االقتصاد النسوي

نظريات ومفاهيم التكامل
األوروبي

مأساة النمو
منشورات العلوم السياسية
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منشورات العلوم السياسية
Atlas de l'Anthropocène

أطلس
األنثروبوسين

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

تغير مناخي ،وتآكل التنوع البيولوجي ،والتغير الديموغرافي،
والتحضر ،والتلوث الجوي ،وتدهور التربة ،والكوارث
الطبيعية ،والحوادث الصناعية ،واألزمات الصحية ،والتعبئة
االجتماعية ،والقمم الدولية  ...إليك أول أطلس يشمل جميع
البيانات حول األزمة البيئية في عصرنا ،جرد واضح وصلب
في نفس الوقت .يطرح العمل دعوة للتحرك.

RIGHTS SOLD
تم بيع حقوق النشر باللغة اإليطالية

FIND OUT MORE
> تم بيع  15000نسخة في فرنسا
9782724624151 | 2019 | 164 pages
21x24 cm | 25.00 €

فرونسوا جيمين
اليكساندر رانكوفيك
قسم رسم الخرائط  -سيونس
بو

Atlas des mondes urbains

أطلس العوالم
الحضرية
يعيش اآلن سبعة من كل عشرة أفراد في المدن ،ما هي الحقائق
الكامنة وراء هذا التسارع في التحضر؟ تتشكل مدن كبيرة،
وتختفي عوالم ريفية ،تنتشر المباني العمودية ،وتظهر فواصل
وتفاوتات جديدة ،إلخ .هي إشارة قوية لدخول في األنثروبوسين،
تعميم البيئة الحضرية التي ترفع حرارة الكوكب ،تدمير للتنوع
البيولوجي مما يجعلنا معرضين بشدة لتغير المناخ .يُظهر هذا
األطلس عوالم المدن اليوم وغ ًدا في وجوهها المتعددة.
9782724626100 | 2020 | 144 pages
21x24 cm | 25.00 €

تم جمع مجمل البيانات البيئية
في عصرنا ألول مرة في
أطلس.
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علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

ايريك فيرديل
قسم رسم الخرائط  -سيونس
بو

خريطة غير منشورة لكوكب
سكان المدن.
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منشورات العلوم السياسية
Blanc de plomb :
Histoire d'un poison légal

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

الرصاص األبيض

تاريخ سم مصرح به

> تم بيع  500نسخة في فرنسا
> جائزة Prescrire 2020
9782724624359 | 2019 | 372 pages
13,8x21 cm | 26.00 €

الثقافة الرقمية
غالبًا ما يُقارن دخول التكنولوجيا الرقمية إلى مجتمعاتنا
باالختراقات التكنولوجية الكبرى للثورات الصناعية .في الواقع
تفرض المقارنة نفسها مع فترة اختراع المطبعة ،ألن الثورة
الرقمية هي قبل كل شيء نظام معرفي .لقد جاءت إلدخال
المعرفة والمعلومات في جميع جوانب حياتنا ،وإذا كنا نصنع ما
هو رقمي ،فإن الرقمي يصنعنا أيضا ،ولهذا السبب تعتبر صياغة
الثقافة الرقمية ضرورية.

ال توجد منطقة واحدة من الحياة اليومية محصنة ضد العدد
الذي ال يحصى من السموم  -األسبستوس والمبيدات الحشرية
والفثاالت ،إلخ .هي مواد مسببة للسرطان ومشتبه بأنها مسبببة
الضطرابات الغدد الصماء ،يعلم الجميع بذلك وهو أمر موافق
عليه .لفهم أسباب هذا التوافق الجماعي ،يعد هذا الكتاب تحقي ًقا
في المنطق االجتماعي والصناعي والعلمي والسياسي الذي
فرض إيقاعه وضروراته ،مما جعل من الرصاص األبيض سمًا
قانونيًا لفترة طويلة.

FIND OUT MORE

Culture numérique

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

RIGHTS SOLD
تم بيع الحقوق باالستونية

جوديت رينهورن

بحث وتحقيق عن الرصاص
األبيض المسؤول عن التسمم
بالرصاص ،والذي يعتبر اآلن
سمًا بيئيًا.

FIND OUT MORE
> تم بيع  8000نسخة في فرنسا
9782724623659 | 2019 | 430 pages
12x19 cm | 19.00 €
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دومينيك كارون

من الضروري أن نقوم
بصياغة ثقافة رقمية ألنفسنا.
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منشورات العلوم السياسية
Deux degrés

درجتان

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

يكاد يكون مؤكدا أننا لن نتمكن من تحقيق هدف احتواء االحتباس
الحراري تحت درجتين مئويتين .يعود سبب هذا العجز إلى
االعتماد الثالثي لمجتمعاتنا (تقنيا ،اقتصاديا ،ثقافيا) على
الوقود األحفوري .يخبرنا العلم أنه يخشى حدوث األسوأ بهذا
المعدل ،بما أنه من المالحظ استحالة حدوث تغيير جذري في
أنماط حياتنا .يلزمنا هذا الكتاب باتباع مسارات واقعية للتكيف
واإلصالح من أجل مستقبل أقل ظلمة.

FIND OUT MORE
> تم بيع  1500نسخة في فرنسا
9782724624403 | 2019 | 280 pages
12,5x19 cm | 16.00 €

ادوين زاكاي

درجتان فقط ،ال يبدو ذلك
بالشيء الكثير ،لكن في حقيقة
األمر هو عال جدا .المجتمعات
في مواجهة تغير المناخ.

Et les Juifs bulgares furent sauvés

وتم إنقاذ اليهود
البلغار
استثناء حدث في أوروبا ،رفضت دولة متحالفة مع الرايخ
ترحيل جاليتها اليهودية .سادت هذه الصورة عن بلغاريا أثناء
الحرب العالمية الثانية إلى وقت قريب ،حتى لو كان ذلك يعني
نسيان أنه في أراضي يوغوسالفيا واليونان التي احتلتها هذه
الدولة بين عامي  1941و  ،1944تم القبض على جميع
اليهود تقريبًا وترحيلهم إلى بولندا وإبادتهم .في نهاية دراسة
شاملة وثائقية وأرشيفية ،أعادت المؤلفة بناء أصل ما كان يعتبر
منذ فترة طويلة أساسًا ألحداث حقيقية ألن الجميع يصدقه.
تشرح كيف أن كتابات االضطهاد ضد اليهود في بلغاريا كانت
رهينة الحرب الباردة ثم النضاالت السياسية والتذكارية لما بعد
الشيوعية في البلقان وبقية العالم.
9782724626506 | 2020 | 382 pages
13,8x21 cm | 26.00 €
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علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

ناديج راغارو

هذا التحقيق التاريخي هو
انعكاس مثالي لصمت
الماضي.
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منشورات العلوم السياسية
L'Assemblée générale des Nations Unies :
Une institution politique mondiale

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

الجمعية العامة
لألمم المتحدة

االقتصاد النسوي

لماذا يحتاج كل من االقتصاد
والنسوية لبعضهم البعض

مؤسسة سياسية عالمية

إن الجمعية العامة لألمم المتحدة ليست مجرد مسرح لقادة العالم
ليلعبوا فيه إللقاء خطاب .في قلب هيكل األمم المتحدة حيث
تتواجد مؤسساتها ،هي المنتدى الوحيد الذي يتم فيه تمثيل جميع
البلدان على قدم المساواة ،حيث تعد الجمعية المركز السياسي
للتعددية وبوتقة االنصهار التي يتم فيها صياغة المراجع
المشتركة لكوكبنا .تستحق هذه المؤسسة السياسية العالمية أول
عمل مرجعي باللغة الفرنسية.

FIND OUT MORE
> تم بيع  500نسخة في فرنسا
9782724625455 | 2020 | 300 pages
13,8x21 cm | 24.00 €

L'Economie féministe :
Pourquoi la science économique
a besoin du féminisme et vice versa

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

غييوم دوفان
فرانك بوتيتفيل
سيمون توردجمان

أول كتاب مرجعي باللغة
الفرنسية عن الجمعية العامة
لألمم المتحدة.

تم تصميم االقتصاد من قبل الرجال ليكون في خدمة مجتمع
يقوده الرجال .وهو أيضًا أقل العلوم االجتماعية ً
تأنيثا :فالمرأة
بالكاد تمثل ربع االقتصاديين .من خالل رفع الحجاب عن الحياد
الظاهر لمفاهيم وتحليالت هذا الفرع المعرفي ،تسلط الكاتبة
الضوء على ينبوع تنظيم اجتماعي ناتج عن النموذج األبوي،
المتمركز حول السيد غانيبين ،بينما أصبحت السيدة أوفوير
السيدة غانيميتيس.
9782724626759 | 2020 | 216 pages
12,5x19 cm | 15.00 €
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هيلين بيريفييه

ينشر االقتصاد النسوي المعرفة
واألدوات لتحقيق المساواة بين
الجنسين.

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

منشورات العلوم السياسية
La Tragédie de la croissance :
Sortir de l'impasse

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

مأساة النمو

كسر الجمود

FIND OUT MORE
9782724622751 | 2018 | 168 pages
12,5x19 cm | 14.00 €

التحيز السلوكي
سهلة التنفيذ وغير مكلفة ،التحفيزات (من "التحفيز" باالنكليزية)،
والتي تجعلنا نغير سلوكنا دون الحاجة إلى التفكير في األمر،
أصبحت األساس لحل المشكالت االجتماعية .لكن هل يمكننا
اختزال العمل العام في مسألة سلوك فردي؟ من الضروري
إجراء تحليل نقدي للمعرفة السلوكية وتطبيقها لفهم نجاحها
وإظهار حدودها.

يفهم الجميع بسهولة أن النمو الالمتناهي في عالم محدود أمر
مستحيل ،لكنهم يتصرفون كما لو أن األمر ليس صحيحً ا.
لكسر الجمود وعالج إدماننا للنمو ،يجب علينا استعادة مفهوم
المشاعات ،وإعادة تأهيل المعاملة بالمثل ،وإنهاء الديون ،وتجديد
الحوار مع الطبيعة.

> تم بيع  1500نسخة في فرنسا

Le biais comportementaliste

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

FIND OUT MORE
> تم بيع  500نسخة في فرنسا

جيلبيرت ريست

كيف نكسر الجمود ونتغلب
على إدماننا على النمو.

9782724622409 | 2018 | 128 pages
12,5x19 cm | 14.00 €

هنري بيرحورون  -باتريك
كا ستيل
صوفي جوبويسون كولييه -
جان الزاروس
ايتيين نوغيز  -أوليفييه
بيلميس

التحيزات المعرفية التي
تستخدمها السلطات العامة
لتوجيه خياراتنا.
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منشورات العلوم السياسية
Le Hasard et le pathologique

الصدفة والمرضي

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

لحظة نورمبرغ

في أوقات األزمات الصحية ،تصبح اإلحصاءات الطبية األداة
الرئيسية لصنع القرار للسلطات العامة .هذه المعرفة الحسابية
لها تاريخ :فهي تجد أصولها في تفسير جداول الوفيات في القرن
السابع عشر ،وتغيرت ،فيما بعد لتوضح بشكل مختلف في كل
فترة حالة من المعرفة الرياضية مع ممارسة طبية ورؤية سياسية
للصحة العامة.

المحاكمة الدولية والمحامون
والمسألة العنصرية

FIND OUT MORE
> تم بيع  500نسخة في فرنسا
9782724626452 | 2020 | 208 pages
13,8x21 cm | 20.00 €

Le Moment Nuremberg :
Le procès international, les lawyers
et la question raciale

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

ماتيو كورتيل

تاريخ اإلحصاءات الطبية

بنا ًء على تحقيق أجراه "المحامون" الذين وضعوا ،عبر المحيط
األطلسي ،أسس المحاكمة وقادوا المناقشات ،يقدم هذا الكتاب
إعادة قراءة لنورمبرغ .إنه يكشف عن مجموعة من القيود
المهنية واالجتماعية والثقافية التي ألقت بثقلها على هذه اللحظة
التجريبية .ويشكك في النهاية في إرثه في نضاالت الحقوق
المدنية لألمريكيين األفارقة أو تلك المناهضة لحرب فيتنام ،وفي
ظهور نظام قضائي دولي.

FIND OUT MORE
> تم بيع  500نسخة في فرنسا
9782724624205 | 2019 | 264 pages
13,8x21 cm | 23.00 €
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غييوم موراليس

تحليل من وراء الكواليس
لبصمة محاكمات نورمبرغ في
التاريخ والقانون الدولي.
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منشورات العلوم السياسية
Les Métamorphoses
du travail contraint : Une histoire
globale XVIIe-XIX siècles

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

األراضي والقوى
والصراعات
(الطبعة الثانية)

تحوالت العمل
الجبري

تاريخ شامل من القرنين السابع
عشر والتاسع عشر

يتحدث كتاب المؤرخ أليساندرو ستانزياني عن العمال
والمستعبدين الذين واجههم الكاتب البولندي جوزيف كونراد:
األقنان من روسيا ،والموظفين والبحارة في اإلمبراطوريتين
الفرنسية والبريطانية ،والعبيد والمهاجرين من المحيط الهندي.
وانتهى األمر في الكونغو ،بالعنف الشديد الذي ارتكبته الشركات
االستعمارية ضد السكان األصليين في سعي محموم لتحقيق
األرباح .من فكر التنوير إلى تطور القانون وواقع ظروف
العمل ،يُظهر أليساندرو ستانزياني من خالل نهجه الشامل أن
تاريخ العمل الجبري ال يمكن فهمه إال فيما يتعلق بتاريخ العمل
الحر .وال يزال المجاالن يتداخالن ويستجيبان لبعضهما البعض
لكتابة نفس القصة التي لم تنته بعد ،وهي قصة التحرر الصعب.

FIND OUT MORE
> تم بيع  500نسخة في فرنسا
9782724626209 | 2020 | 328 pages
13,8x21 cm | 24.00 €

Terres, pouvoirs et conflits (2e édition) :
Une agro-histoire du monde

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

تاريح زراعي للعالم
ألساندرو ستانزيانس

ال يمكن فهم تاريخ العمل
القسري إال بربطه بتاريخ
العمل الحر.

األرض تغدق على مواردها وتمنح القوة لمن يتملكونها .لم
تتوقف المجتمعات عن القتال والموت من أجلها :الفتوحات،
الحروب األهلية ،االستبداد ،إلخ .كم عدد المتواليات السياسية
التي لها كخلفية أرض وزعت بشكل غير جيد؟ كم عدد الدول
التي أعربت عن رغبتها في الهيمنة واألمن من خالل حيازة
األراضي؟ كم عدد الشعوب التي شهدت تالشي أراضيها
وتالشت أحالمها في االعتراف بها؟

RIGHTS SOLD
تم بيع حقوق النشر باللغة العربية

FIND OUT MORE
> تم بيع  1000نسخة في فرنسا
9782724625356 | 2020 | 396 pages
13,8x21 cm | 20.00 €
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بيير بلون

أعادة فحص التاريخ المعاصر
من خالل وضع مسألة
األرض في قلب منطق القوة.
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منشورات العلوم السياسية
Théories et concepts
de l'intégration européenne :
2e édition mise à jour et augmentée

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

نظريات ومفاهيم
التكامل األوروبي

طبعة ثانية محدثة وموسعة

أصبح التمكن من األدوات التحليلية لالتحاد األوروبي اآلن أكثر
من ضروري في مواجهة المشكالت التي يتصدى لها :الشعبوية،
وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،واألزمة االقتصادية
والمالية ،والمهاجرون وأزمة الكوفيد  .19يتناول الكتاب
جميع المفاهيم والنظريات في مجاالت علم االجتماع السياسي
والسياسات العامة والنظرية السياسية والعالقات الدولية.

FIND OUT MORE
> تم بيع  2000نسخة في فرنسا
9782724626353 | 2020 | 448 pages
12,5x19 cm | 25.00 €

سابين سوروجير

خالصة واضحة وكاملة
لمناقشة التكامل األوروبي
بشكل أفضل ،نقاط قوته ونقاط
ضعفه.
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