ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

يفيرط مانغ اله :ةمجرتلاب تماق

معارض من العالم * 2021
يتم إعطاء إحاالت حقوق جديدة في كل يوم ،لذلك ،وللبقاء على علم بكافة التحديثات ،ننصحك بالتواصل مع دار النشر

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

Bureau International de l’Édition Française
115, bd Saint-Germain - 75006 Paris, France
t. +33 (0)1 44 41 13 13 - f. +33 (0)1 46 34 63 83
info@bief.org - www.bief.org

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

أكت سود

منشورات CNRS

أن تعيش كما العصفور
لن آكل من هذا الخبز
قضية راوندآب في ضوء
وثائق مونسانتو
عودة أوروبا إلى الحياة
البرية
كيف تبقى حيا
المحيط البالستيكي
لنفكر كما لو كنا جبال
جليديا

ما بعد الفلسفة
قرطاج
كاتوليكي معاد للسامية
دراسة في الميتافيزيقيا
الحيوانية
هل ينبغي إضفاء الطابع
العالمي على التاريخ ؟
حدود إفريقيا
ما بين االجتماعية
الغموض النازي :بين
شوتسشتافيل (نخبة حرس
هتلر) والباطنية
مسألة الموضوع
الحياة العادية لمرتكبي اإلبادة
الجماعية
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ألبان ميشيل
10

األرض المجهولة

17 > 11

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

قوة الروابط الضعيفة
عودة الحدود
الحيوات الصغيرة إلدوارد
شاتون

منشورات EHESS
27 > 18

على يسار القانون
أرشفة الذاكرة
الهيئات السياسية
من موسكو إلى أكثر
األراضي بعدا
أماكن مشتركة
مقابالت
إتنوغرافيا العمل
لحظات من الحياة
النشأة الغير مرئية
المستعمرة الفلسفية
عبور الدالالت

االجتماعي في الذهن
النصب التذكارية في 31
نوفمبر
اختراع طروادة
التحدث عن الذات
بيرو ديال فرانشيسكا
تملك العلم
صناعة الحرب وصناعة
الجنس
راجا ماندال
تحمل النصر

دار نشر اليسوعيين
29 > 28

أين أنت يا روح الرأسمالية؟
عائالت :جميلة وهشة!
العالم العلوي
كم هو هش هذا المسكن !
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فايار

35 > 30

تشارلز الرابع
الخنازير .رحلة إلى أرض
األحياء
يوميات الحياة البيئية
اقتصاد الحياة
اإلنسان والحياة البرية
والطاعون
السعادة أسنانها حلوة حتى
الموت
كتاب هتلر الذهبي
متجر العالم
العالم بعد جدي
أحرار ومتساوون في
األصوات
العيش في عالم ال يمكن
التنبؤ به

فالماريون
39 > 36

أثينا 304
أوقفوا الكارثة !
مدرسة الحياة
اختراع االستعمار
األخضر
ملحمة الجينات
محرقة السحرة
زمن األشخاص العاديين
ساندور فيرينزي

غاليمار

45 > 40

كرونو .رسم تخطيطي
لتاريخ الزمن
هنا تكمن المرارة ،الشفاء
من الشعور باالستياء

المرأة واألدب .تاريخ ثقافي
( 1العصور الوسطى  -القرن
الثامن عشر)
المرأة واألدب .تاريخ ثقافي
( 1العصور الوسطى  -القرن
الثامن عشر)
الحياة العادية
الجهاد الفرنسي .األحياء،
سوريا ،السجون
القرن األخضر
حرية االنصياع
بول موراند
منشورات األزمة
سارتر آخر مختلف تماما

جوتنير

48 > 46

اعتناق قبائل يهودية المسيحية
ثم اإلسالم
الموسيقى في الشرق األدنى القديم

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

المرشد
التحوالت الحضرية في
تدمر
العلوم والمعرفة في
الشرق

اينالكو

58 > 49

بورما( ،مينمار) -2010
 : 2017بلد في مرحلة
انتقالية
قبرص آمال لم الشمل
االثني
دروس في القواعد بامبارا
من روما الى لوبيك
ودانتزيك
ايميل بيكو ،سكرتير
أمير رومانيا  -مراسالت
بخارست 1867-1866


ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

الموسوعة التاريخية
الجغرافية الفريقيا وأمريكا
وآسيا
(الجزء )2- 1
الخبراء و الخبرة في فترات
الوالية في عصبة األمم،
أشكال ،حقول وأدوات
األشباح في الشرق األقصى
بين الماضي و الحاضر
(الجزء )1
األشباح في الشرق األقصى
بين الماضي و الحاضر
(الجزء )2
تاريخ محاكمات الخونة في
اليونان 1949-1944
الجرس ،الرجل اآللي
والمجرفة
تصريف األفعال التركية
الوعظ الوجودي باللغات
الطبيعية :القيم والمراجع،

هيكليات وآليات.
تشكيل األسالف ،األبعاد
االجتماعية ،الطقوس
وسياسات األسالف
الجنود الفرنسيون
المرتبكون من الشرق
1918-1915
مؤسسات الحب :
الخطوبة ،الحب ،الزواج
اآلن وإلى األبد  -نظرات
في الشعر العبري
التحرر بالسالح؟ حول
العنف السياسي للنساء
لوحة القيادة لوسط
وشرق أوروبا ودول
أوراسيا 2019
البندقية في جزيرة كريت

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

 JCالتيس

لي بيل ليتر

حاالت سكر
مفقودو جوال

األطلس التاريخي للشرق
األدنى القديم
االستدامة
حضارة الروائح
العالم السرياني
تعدد اآللهة اليونانية في
اختبار هيرودوت
الطيران في أجواء العصور
الوسطى
مغامرو الذاكرة المفقودة

59

لو سوي
64 > 60

تاريخ التعب
الباريسية
الجسد و أسبابه
بيان العمل
موت مسافر
قصة جديدة للرقص في
الغرب
ما هو النبات؟
عالم باألبيض واألسود
قصة عالمية لألطالل

68 > 65

ليبيال

70 > 69

هللا ووادي السيليكون
دوستويفسكي
شكرا لمن ؟ شكرا لكلبي
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ميتيلييه

73 > 71

إثنولوجيا الباب
اثنولوجيا المكتب
أطفال أشيل و نايك
المشي حياة
الضحك

منشورات العلوم
السياسية
81 > 74

أطلس األنثروبوسين
أطلس العوالم الحضرية
الرصاص األبيض
الثقافة الرقمية

درجتان
وتم إنقاذ اليهود البلغار
الجمعية العامة لألمم المتحدة
االقتصاد النسوي
مأساة النمو
التحيز السلوكي
الصدفة والمرضي
لحظة نورمبرغ
تحوالت العمل الجبري
األراضي والقوى
والصراعات (الطبعة الثانية)
نظريات ومفاهيم التكامل
االوروبي

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

شارع دو ليشيكييه

سلفاتور

المذبحة
إفراغ السجون
الجذور والجينات
المساوات دون شرط
المناخ الذي يخبأ الغابة
لنتوقف عن الكذب على
أنفسنا
ممر المشاة
إعادة التدوير ،الخدعة
الكبرى

الحب هو أن ...
كيف نتحدث عن هللا اليوم
يوسف
الحب الحقيقي
الرجل ،من عجائب هللا
المسيحية غير موجودة إلى
اآلن
تساعيات لأليام الصعبة

85 > 82
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علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.actes-sud.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

أكت سود

www.lerouergue.com

أكت سود

Habiter en oiseau

Je ne mangerai pas de ce pain là

أن تعيش كما
العصفور

لن آكل من هذا
الخبز

في هذا العمل ،يمنح قلم فنسيان ديسبريت للطيور وعلمائها حياة
مفعمة بالحيوية وبعداً أخاذاً ،فعند االنتهاء من قراءة الكتاب ،قد
نتوقف عن اعتبار فكرة األرض أمرًا مفرو ًغا منه ،وقد ال نستمع
للطيور تغني بنفس الطريقة.

أصغر أطفال أدريانو فارانو المقيم في الواليات المتحدة ال يمكنه
تناول الغلوتين .فيبدأ األب البحث ألكثر من ثالث سنوات اليجاد
الخبز الحي ،ويضع بذلك إصبعه على مشكلة صحية عامة
وحقيقية .هذا هوالعمل الذي يدعونا لمتابعته أدريانو فارانو،
والذي يبدأ من أصول صناعة الخبز إلى ظهور الخبز "الحديث"
المملح ج ًدا و الحلو ج ًدا و الذي يحتوي على الغلوتين المهجن...
والخطير على الصحة .الخبر السار يكمن في وجود بدائل!

أكت سود | 9782330126735 | 2020
224 pages | 11,5x21,7 cm | 20.00 €

فانسيان ديسبريت

كيف يمكن أن تكون األرض
من وجهة نظر العصافير؟

الحقوق في الخارج  Sandra Martel : s.martel@actes-sud.frالتصدير Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr

روويرغ | 9782812621130 | 2020
128 pages | 14x20,5 cm | 16.00 €

الحقوق في الخارج Nathalie Alliel : nathalie.alliel@actes-sud.fr
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أدريانو فارانو

تحقيق حول الحيوان الذي
يعتبر أيقونة التاريخ البشري
منذ العصر الحجري الحديث.
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علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.actes-sud.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

أكت سود

www.actes-sud.fr

أكت سود

L'Affaire Roundup à la lumière
des Monsanto Papers

L'Europe réensauvagée :
Vers un nouveau monde

قضية راوندآب
في ضوء وثائق
مونسانتو

عودة أوروبا إلى
الحياة البرية

نحو عالم جديد

يكشف هذا التحقيق ما قامت به هذه الشركة متعددة الجنسيات
للقضاء عن الدراسة التي أجراها جيل ايريك سيراليني ،والذي
كان يبين سمِّية روندوب والكائنات المعدلة وراثيًا المرتبطة به،
وكيف يتم إساءة استخدام اللوائح التي من المفترض أن تحمي
السكان ،وأخيرًا ،كيف يتم تنظيم انحراف العلم والطب والسلطات
العامة.
أكت سود | 9782330140588
192 | 11,5x21,7 cm | 15.00 €

جيل ايريك سيراليني
جيروم لوروسيلي

تحقيق زاخر بالمعلومات في
قلب وثائق مونسانتو

الحقوق في الخارج  Sandra Martel : s.martel@actes-sud.frالتصدير Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr

تكشف هذه الجولة األوروبية المعناة بحالة إعادة بناء البيئات
الطبيعية المختلفة أنه على الرغم من االنقراض الوشيك للعديد
من األنواع ،تنطلق مبادرات ملهمة وناجحة في جميع البلدان،
فالجواميس الطائرة والدببة والنسور وسمك الحفش والفقمات
عادت من جديد ،والتعايش بين اإلنسان والحيوانات البرية يبدو
ممكناً .يشجع هذا الكتاب القائم على تبادل الخبرات اإليجابية،
على التفكير والعمل.
أكت سود | 9782330132620 | 2020
336 pages | 11,5x21,7 cm | 23.00 €

جيلبير كوشيه
بياتريس كريمير كوشيه

أحيانا يكفي أن نغير وجهة
النظر لنتقدم ونتخطى
الحواجز.

الحقوق في الخارج  Sandra Martel : s.martel@actes-sud.frالتصدير Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr
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علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.actes-sud.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

أكت سود

www.actes-sud.fr

أكت سود

Manières d'être vivant :
Enquêtes sur la vie à travers nous

Océan plastique :
Enquête sur une pollution globale

كيف تبقى حيا

المحيط البالستيكي

بحث عن الحياة من خاللنا

بحث عن تلوث عام

يتعمق هذا الكتاب في سلسلة من االستفسارات الفلسفية القائمة
على ممارسة التعقب ،ويتم البحث عن البصمات الداخلية التي
تركتها الحيوانات في أخالقنا ،واالنطالق لتتبع الترابط في نظام
بيئي مليء بالمروج واألغنام والرعاة والحيوانات المفترسة،
لتخيل سياسة أخرى للكائنات الحية .تقترح هذه الحمالت إعادة
فتح مسارات الوعي تجاه الكائنات الحية ،لتعلم معايشتها من
جديد والنظر إليها بشكل مختلف.

من بين األضرار الجانبية لحضارة ما بعد الحداثة التي نحن
فيها ،يعد التلوث البالستيكي ضررا لم نتحدث عنه بشكل كاف.
ويهدف هذا الكتاب إلى تقديم لمحة عامة عن هذه اإلشكالية
والسبل المختلفة المتاحة لنا لمكافحة هذا التلوث ،ويقدم مبادرات
نساء ورجال في جميع أنحاء العالم يعملون للحفاظ على هذا
المورد األساسي الذي يعتمد عليه بقاؤنا :المحيط.

أكت سود | 9782330129736 | 2020
336 pages | 11,5x21,7 cm | 22.00 €

باتيست موريزو

أكت سود | 9782330140786 | 2020
384 pages | 14x19 cm | 22.00 €

يستكشف الكاتب وفيلسوف
الواقع،من خالل أوجه الشبه
والخالف بيننا و بين الحيوان.

الحقوق في الخارج  Sandra Martel : s.martel@actes-sud.frالتصدير Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr

نيللي بون

أكثر من  8مليون طن من
البالستيك تخترق المحيطات
كل عام.

الحقوق في الخارج  Sandra Martel : s.martel@actes-sud.frالتصدير Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr
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علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.actes-sud.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

أكت سود

Penser comme un iceberg

لنفكر كما لو كنا
جبال جليديا
يأخذنا أوليفييه ريمو في رحلة حول المظاهرحيث يتساقط الثلج
و يتصدع جليد البحر وتنجرف الكتل الجليدية في المحيط،لنتنقل
في القوارب و نغوص في المياه الباردة و نسمع أصوات
الشعوب األصلية ،فال شك في أنهم بيننا ومعنا .هذا هو السبب
في أن كل ما يؤثر عليهم يؤثر علينا اليوم أيضًا.
أكت سود | 9782330140625 | 2020
240 pages | 11,5x21,7 cm | 22.00 €

أوليفييه رونو

كيف نرى الحياة البرية بعيون
جديدة؟

الحقوق في الخارج  Sandra Martel : s.martel@actes-sud.frالتصدير Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr
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علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.albin-michel.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

ألبان ميشيل

Terra Incognita :
Une histoire de l’ignorance

األرض المجهولة

قصة جهل

في نهاية حياة قضاها في األبحاث ،يعود آالن كوربين إلى
األساسيات :قصة الجهل ،قصة كل شيء لم نكن نعرفه ،خالل
قرون ،أو حتى خالل آالف السنين ،في ما يخص مسألة أساسية:
األرض .في هذا الكتاب االستثنائي ،يكشف المؤلف عن كل
النظريات األكثر غرابة وعن أخطاء رائعة وغريبة في كثير من
األحيان.
هل تعلم ،على سبيل المثال ،أنه في عام  ،1778نشر أحد
العلماء كتابًا يدعي أن حرارة األرض جاءت من لبها ،وأنها
كانت تستمر في التبريد؟ كتب آخرون أنه قبل الطوفان ،عاشت
الحيوانات ورجال عمالقة ،وكانت بقاياهم مرئية في صخور
الحجر الجيري .لقد أثار الجهل الخيال ،وفتح االفتقار إلى اليقين
الطريق أمام القلق أو النظريات المتفائلة .هذا الكتاب هو درس
في التواضع للعلماء.

RIGHTS SOLD

أالن كوربان

يوقظ هذا الكتاب عطشنا
للمعرفة ،ويغير نظرتنا للعالم.

تم نشر العمل باللغتين اإلنكليزية واالسبانية
9782226449313 | 2020 | 288 pages
14,5x22,5 cm | 21.90 €

الحقوق في الخارج Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr
التصدير Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.cnrseditions.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

منشورات CNRS

www.cnrseditions.fr

منشورات CNRS

Après la philosophie :
Histoire et épistémologie
de la sociologie européenne

Carthage : Histoire et archéologie
d’une métropole méditerranéenne
814 avant J.-C. – 1270 après J.-C.

ما بعد الفلسفة

قرطاج

تاريخ ونظرية المعرفة في علم
االجتماع 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).

تاريخ وعلم آثار مدينة مطلة على
البحر األبيض المتوسط
 814ق.م  1270 -م
مارك جولي

أعاد علم االجتماع تعريف
الوظائف التي لم تكن أبدا
مرتبطة بالفلسفة ،من خالل
ربطها بعلم النفس وعلم األحياء

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

الحقوق في الخارج Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
التصدير Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

لم يمنع تدمير الرومان لقرطاج عام  146قبل الميالد من بناء
منازل كانت نصف مدمرة بعد قرن من الزمان ومن ازدهار
التجارة مرة أخرى .أسسها الفينيقيون عام  814ودمرها الحكام
الحفصيون بعد حملة سانت لويس عام  ،1270كانت 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 €

الحقوق في الخارج Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
التصدير Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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سمير أنوهللا

إحدى أكبر المدن القديمة
المنافسة لمدينة روما

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.cnrseditions.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

منشورات CNRS

www.cnrseditions.fr

Catholique et antisémite

منشورات CNRS

Essai de métaphysique animale :
Un même élan

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 .بعي ًدا 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 €

دراسة في
الميتافيزيقيا
الحيوانية
نفس االندفاع

نينا فالبوسكيه

كتاب ذو أهمية كبيرة في وقت
افتتاح محفوظات بيوس الثاني
عشر لفترة المحرقة.

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 €

الحقوق في الخارج Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
التصدير Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

الحقوق في الخارج Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
التصدير Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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شارل مارتان فريفيل

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

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.cnrseditions.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

منشورات CNRS

www.cnrseditions.fr

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

منشورات CNRS

Frontières d'Afrique :
Pour en finir avec un mythe

حدود إفريقيا

هل ينبغي إضفاء
الطابع العالمي
على التاريخ ؟

بين االنحرافات القومية
واالنحرافات المتعلقة بالهوية

لالنتهاء من األسطورة

سانجاي سوبراهمانيام

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.

يحذر المروج العظيم للتاريخ
المتصل من مخاطر التاريخ
كممارسة للمطالبة واالكتفاء
الذاتي الوطنيين.

في زمن االستقالل ،تم تبني مبدأ عدم المساس بالحدود من قبل
الدول األفريقية في عام  ،1964ومنذ 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 حدو ًدا 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 €

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

الحقوق في الخارج Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
التصدير Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

الحقوق في الخارج Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
التصدير Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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ميشيل فوشير

لالنتهاء من األسطورة

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.cnrseditions.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

منشورات CNRS

www.cnrseditions.fr

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

منشورات CNRS

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

ما بين االجتماعية
لم يعد العالم
جيوبوليتكيا

الغموض النازي:
بين شوتسشتافيل
(نخبة حرس هتلر)
والباطنية

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 مناسبًا فأصبحت ما بين االجتماعية.
يشير هذا التحليل أيضًا إلى الضرورة الملحة لسياسات خارجية
جديدة ودبلوماسية جديدة.

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.

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

الحقوق في الخارج Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
التصدير Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

بيرترون بادي

ينبغي للعالقات الدولية أن
تتكيف

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

الحقوق في الخارج Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
التصدير Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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ستيفان فرونسوا

مجتمع (ثول) هو مجتمع
خيالي

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.cnrseditions.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

منشورات CNRS

www.cnrseditions.fr

La question du sujet :
Descartes et Wittgenstein

منشورات CNRS

La vie ordinaire des génocidaires

الحياة العادية
لمرتكبي اإلبادة
الجماعية

مسألة الموضوع

ديكارت وفيتجنشتاين

نجد لدى هذين الفيلسوفين المتعارضين تقليديًا نفس االهتمام
بالقواعد الخاصة بالذاتية ،والتي ال يمكن اعتبارها شي ًئا ،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 لـ لألنا ،األنا الميتافيزيقية ،وهو موضوع
خالي من مرجع جسدي.
9782271119834 | 2020 | 208 pages
15x23 cm | 25.00 €

باسكال جيلو

هل من الممكن تجديد مسألة
الهوية الذاتية من خالل
لعبة مواجهة بين ديكارت
وفتجنشتاين؟

الحقوق في الخارج Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
التصدير Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

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 في العالم للنشر باللغة اإلنكليزية
9782271095077 | 2020 | 256 pages
15x20,5 cm | 19.00 €

الحقوق في الخارج Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
التصدير Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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ريتشارد ريكتمان

يشرح الكتاب كيف يمكن أن
يشكل إعدام أشخاص حياتا
عادية لقتلة مجهولين.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.cnrseditions.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

منشورات CNRS

www.cnrseditions.fr

منشورات CNRS

Le pouvoir des liens faibles

Le retour des frontières

قوة الروابط
الضعيفة

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.

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 €

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

ميشيل فوشير

أليكساندر جوفون
ساندرا لوجييه

كيف يمكن تفسير عودة
الحدود؟

من المصادر إلى مفهوم
"الروابط الضعيفة"

الحقوق في الخارج Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
التصدير Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr

الحقوق في الخارج Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
التصدير Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.cnrseditions.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

منشورات CNRS

Les vies minuscules d'Edouard Chatton

الحيوات الصغيرة
إلدوارد شاتون
وحيدات خلية صغيرة ج ًدا لدرجة أننا ال نراها ،رائعة وجميلة.
درسها الباحث الالمع إدوارد تشاتون قبل قرن من الزمان،
اخترق أسرارها العميقة ،وأظهر مفاهيم ذات رؤية وفرت أطرً ا
لعلم األحياء المعاصر ،ورسمها بموهبة كبيرة .فبدت فريدة
من نوعها ،غنية باأللوان ،مفعمة بالجمال الرائع بقدر ما هي
دقيقة علميًا .إليكم رسومات هذه العوالم الالمتناهية الصغر التي
استكشفها إدوارد تشاتون الرائع.
9782271134035 | 2020 | 288 pages
21x24 cm | 29.00 €

كاترين جيسوس
فانسون لوديه

78لوحة و  70صورة
توضيحية

الحقوق في الخارج Martine Bertea : martine.bertea@cnrseditions.fr
التصدير Fadi Hajj : fadi.hajj@interforum.fr
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
http://editions.ehess.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

منشورات EHESS

http://editions.ehess.fr

À la gauche du droit : Mobilisations
politiques du droit et de la justice en
)France (1981-1968

Archiver la mémoire : De l'histoire orale
au patrimoine immatériel

من التاريخ الشفوي إلى التراث
غير المادي

التعبئة السياسية للقانون والعدالة
في فرنسا ()1981-1968

تبين لنا ليورا اسرائيل من خالل إعادة قراءة للمحاكمات وقضايا
رئيسية في القرن العشرين أن القانون ليس محاي ًدا ويمكن اعتباره
أداة في خدمة النضاالت االجتماعية الراديكالية في بعض
األحيان .يتيح لنا النظر إلى هذا التاريخ الحديث فهمًا أفضل
للديناميكيات الحالية التي تربط بين القانون والعدالة والسياسة،
سواء كان األمر يتعلق باالستخدامات العسكرية للقانون أو أشكال
التوتر بين السلطات القضائية والسلطة السياسية.

الحقوق في الخارج Séverine Guiton : guiton@ehess.fr

من التاريخ الشفوي إلى التراث غير المادي

أرشفة الذاكرة

على يسار القانون

9782713228476 | 2020 | 346 pages
14x21,5 cm | 25.00 €
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ليورا إسرائيل

تهتم المؤلفة بالنتائج المرتبطة
بأحداث مايو  1968في عالم
القانون والعدالة.

شهدنا في السنوات األخيرة توسعا في األرشيف الشفوي في
المؤسسات العامة والخاصة ،وأيضا في المشاريع التاريخية أو
التراثية بما في ذلك تشكيل مجموعة من الشهادات الشفوية .يتتبع
هذا العمل والدة هذا االبتكار التأريخي ،أي التاريخ الشفوي الذي
أحدث ثورة في أساليب المؤرخين المعاصرين منذ الثلث األخير
من القرن العشرين .بالنسبة إلى فلورنس ديشان ،فإن المصدر
الشفوي هو أداة غنية تسمح لنا بفهم الطريقة التي يرى ويفهم بها
األفراد العالم في الزمان والمكان.
9782713228056 | 2019 | 216 pages
12x20 cm | 14.00 €
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فلورونس ديشون

في هذا العمل تتم اعادة النظر
في الثالثية العظيمة "التاريخ
والذاكرة والتراث" التي انشغل
بها المجتمع الفرنسي بأسره
لمدة أربعين عامًا.
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Corps politiques :
Le sport dans les luttes des Noirs
américains pour la justice
depuis la fin du XIXe siècle

De Moscou aux terres les plus
lointaines : Communications, politique
et société en URSS

من موسكو إلى
أكثر األراضي بعدا

الهيئات السياسية

الرياضة في نضاالت األمريكيين
السود من أجل العدالة منذ أواخر
القرن التاسع عشر
في نهاية القرن التاسع عشر ،أدى العنف العنصري ضد المجتمع
األفريقي  -األمريكي إلى تدمير المكاسب التاريخية التي تحققت
من خالل إلغاء العبودية قبل جيل من الزمن .وألن الجسم هو
الهدف الرئيسي للقمع العنصري ،جعل األمريكيون السود من
الرياضة بعد ذلك دعامة من دعامات كفاحهم من أجل الكرامة
والمساواة والعدالة .ومن خالل أعمال مكثفة في األرشيف،
يوضح نيكوال مارتن  -بريتو كيف كانت مدينة واشنطن المهد
الغير المعروف لهذا البرنامج من الرفع والتحرر الفردي
والجماعي الذي ال يزال يؤثر على التعبئة السوداء في الواليات
المتحدة.
9782713228124 | 2020 | 392 pages
14x21,5 cm | 25.00 €
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اتصاالت ،سياسة ومجتمع في
االتحاد السوفييتي
نيكوال مارتن بلوتو

الهيئات السياسية تجدد تاريخ
هيئات األقليات وسلطتها على
العمل.

كيف حكم ستالين األراضي السوفيتية الشاسعة؟ ;كيف حافظ
السكان على روابط مع أقاربهم الذين يتواجدون أحيا ًنا على بعد
آالف الكيلومترات؟ في هذا العمل ،تخبرنا الريسا زاخاروفا
كيف كان السوفييت يفكرون بالفضاء في اتصاالتهم اليومية
خالل القرن العشرين.
من خالل دراسة كل من المحفوظات والمطبوعات والمراسالت،
نتعرف على مجال التواصل بين األشخاص عن طريق البريد،
الهاتف والتلغراف ،باإلضافة إلى البنى التحتية واألدوات التي
جعلت من ذلك ممكنا ،وباستخداماتها السياسية واالجنماعية.
9782713228513 | 2020 | 332 pages
14x21,5 cm | 25.00 €
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الريسا زخاروفا

تحليل دقيق لجميع تقنيات
االتصال التي أنشأتها السلطة
السوفييتية.
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Des lieux en commun :
Une ethnographie des rassemblements
publics en Chine

Entretiens complices

مقابالت

أماكن مشتركة

بقي أالن روب غرييه أحد مؤسسي الرواية الحديثة ووجه من
وجوه األدب والسينما الطليعية في الذاكرة بفضل مجموعة
أعماله الجريئة ومواقفه االستفزازية والمثيرة للجدل .يؤكد
نشر هذه المقابالت الخمس التي أجريت بين عامي 1991
و  ،2000حيوية تفكيره المفاهيمي و تكشف جانبا آخر من
شخصيته ،نفاذ صبره في بعض األحيان والدفأ الذي تتمتع به
شخصيته في كثير من األحيان.

إثنوغرافيا التجمعات العامة في
الصين
في الصين ،يُنظر إلى العمل الجماعي على أنه تهديد لالستقرار
االجتماعي ،ومع ذلك ،يلتقي األشخاص ،بشكل يومي ودوري،
في الحدائق أو أماكن العبادة أو في الساحات للقيام بمجموعة
متنوعة من األنشطة معًا .استنا ًدا إلى مسح إثنوغرافي تم إجراؤه
في مدينة تيانجين على نوعين من التجمعات العامة ،توضح
إيزابيل تيرو البعد السياسي الكائن وتعيد تشكيل معنى االلتزامات
العامة في الصين اليوم ،حيث يُنظر إليها على أنها أماكن للتعايش
بين المواطنين ،أماكن تقوض التقسيمات والتسلسالت الهرمية
الرسمية.

منشورات EHESS

9782713227608 | 2018 | 208 pages
11x16,5 cm | 9.80 €

أالن روب جرييه
روجيه ميشيل ألمون

ايزابيل تيرو

عرض لخمس مقابالت يتحدث
من خاللها آالن روب جريييه
عن عالقته باألدب.

9782713228131 | 2020 | 392 pages
14x21,5 cm | 27.00 €
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Ethnographie de l'action :
L'observation des détails

منشورات EHESS

Instants de vie

لحظات من الحياة

إتنوغرافيا العمل

مالحظة التفاصيل

يعتبر إعطاء األهمية للمالحظة اتجاها الفتا في مجال العلوم
االجتماعية المعاصرة .ففي حقيقة األمر ،تمكن النظرة من إجراء
تقسيم بين ما هو ذو أهمية وما هو غير مهم أو أقل أهمية  :بين
ما هو أساسي وما يعتبر تفصيال ،وبالتالي تنتج كل مالحظة شيئا
يعتبر باقيا .في هذا الكتاب الذي ُنشر ألول مرة في عام ،1996
يدرس ألبرت بييت التقاليد االجتماعية أو اإلثنولوجية المختلفة
من أجل تحديد مبدأ األهمية الذي يتبناه كل منهم للتمييز بين ما
هو أساسي وما هو غير أساسي.
9782713228148 | 2020 | 262 pages
12x20 cm | 14.00 €

تروي أرليت فارج في هذا الكتاب الفرص واللقاءات التي تخللت
حياتها المهنية كمؤرخة :كفاحها من أجل صنع تاريخ يأخذ في
االعتبار العالقات بين الرجل والمرأة ،وشغفها باألرشيف منذ
اكتشافها لألصول القضائية للقرن الثامن عشر ،التزامها بصناعة
تاريخ أولئك الذين تم نسيانهم ،والذين لم نسمعهم أو نرغب في
رؤيتهم ،وأخيراً االهتمام الذي توليه للكتابة واللغة واإلمكانيات
المختلفة لرواية التاريخ.
9782713228155 | 2021 | 128 pages
11x16,5 cm | 10.00 €

أليرت فارج
كليمونتين فيدال ناكيه

ألبير بييت

ما الذي يلفت انتباه
عالم االجتماع أو عالم
األنثروبولوجيا عندما يدرس
أمرا ما؟
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مجموعة من خمس مقابالت
تروي فيها المؤرخة عالقتها
بكتابة التاريخ.
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L'invisible initiation
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La colonie philosophique :
Écrire l’histoire de la philosophie
aux XVIIIe-XIXe siècles

النشأة الغير مرئية

المستعمرة
الفلسفية

ألقى دانيال فابر في عام  2015محاضرة بعنوان "النشأة
الغير مرئية  :أن يصبحوا فتيات وفتيا ًنا في المجتمعات الريفية
األوروبية" وهي تشكل جوهر هذا الكتاب الذي يقدم فيه ما
توصل إليه فكره حول طرق "تكوين الشباب" ،أي بعبارة أخرى
عن الطرق الثقافية واالجتماعية ليصبح اإلنسان راشدا ،لألمس
ولليوم في القرية أو في المدرسة .ويعود بطبيعة الحال إلى
ذكريات تجاربه الخاصة عندما كان صبيا ومراهقا.

كتابة تاريخ الفلسفة للفترة الواقعة
بين القرن الثامن عشر والقرن
التاسع عشر

9782713228032 | 2019 | 128 pages
11x16,5 cm | 9.00 €

دانيال فابر
كلود شميت

يتحدث المؤلف عن "نشأته" ،
وطفولته اللونغدوسية وانفتاحه
المهم على األنثروبولوجيا
اإليطالية.

ظهرت المستعمرة الفلسفية في وقت مبكر ،منذ عام  1700في
ألمانيا ،ومن ثم ترسخت في أوروبا في نهاية القرن .وفي عام
 ،1800استندت كتابة تاريخ الفلسفة على فكرة جعلتها حصرية
لشعوب أوروبا الحديثة ولعب الشرق حين ذلك دور التباين.
يطرح هذا العمل الفلسفة كأداة فكرية لنظام مفاهيمي ،ولكن
أيضًا كممارسة اجتماعية :اعتبر مؤرخو الفلسفة أن الموضوع
في كتاباتهم هو واقع جيوسياسي وثقافي ؛ تم تشكيل تاريخ
الفلسفة بالتفاعل مع تخصصات جديدة وتحديدا علم اللغة ،وعلم
األعراق ،واألنثروبولوجيا ،إلخ.
9782713227721 | 2019 | 256 pages
14x21,5 cm | 21.00 €
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كاترين كونينغ برالون

دراسة متعددة التخصصات في
نقطة تحول ذات نتائج عميقة
على صناعة العالم المعاصر.
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La traversée des signes

Le social à l'esprit :
Dialogues avec Vincent Descombes

عبور الدالالت

االجتماعي في
الذهن

في هذه المقابلة يرجع الفيلسوف والمؤرخ وعالم السيميولوجيا
لويس ماران إلى رحلته الفكرية بأكملها ،يستحضر مناقشاته
وأسفاره ولقاءاته الرائعة  -من غريماس إلى إلياس  ،مرورا
بدوميزيل ودريدا  -التي تغذي تفكيره في العالقة بين السلطة
وتمثيلها .مخلصًا لالنفتاح الفكري الذي جسده ،يقدم الكاتب هذه
األسئلة من خالل الرسم الكالسيكي والحديث وأيضا من خالل
الديمقراطية المعاصرة وثقافة الترفيه.

حوارات مع فانسون ديكومب

9782713227295 | 2019 | 96 pages
11x16,5 cm | 9.00 €

لويس مران
بيير أنطوان فابر

مجموعة من خمس مقابالت
أذيعت في برنامج "صوت
عار" على إذاعة France
، Cultureأبريل عام
.1992
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تستمر العلوم االجتماعية في طرح أسئلة مفاهيمية من أجل
تفسير حقيقة ما تبنيه ،وبالتالي فإن التعاون بين الفلسفة والعلوم
االجتماعية بفترض تحديد المشكالت المشتركة على المحور
الذي يربط النظرية بالتجربة .في السنوات العشرين الماضية،
لعبت أعمال الفيلسوف فنسنت ديسكومبس في فرنسا وخارجها،
دورًا مهمًا في فتح هذا الفضاء من المناقشات ،حيث يحاول
علماء االجتماع وعلماء األنثروبولوجيا والمؤرخون والفالسفة
اظهار مدى أهمية فكر الفيلسوف.
9782713228612 | 2020 | 368 pages
14x21,5 cm | 28.00 €

الحقوق في الخارج Séverine Guiton : guiton@ehess.fr

6... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ...89

فرتسيسكو كاليغارو
يينغ كسي

ما هو معنى االجتماعي وما
هو تأثيره على العقل؟
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Les mémoriaux du 13 novembre

L’invention de Troie :
Les vies rêvées de Heinrich Schliemann

النصب التذكارية
في  13نوفمبر
في أعقاب هجمات  13نوفمبر  ،2015تجمع الناس من جميع
األقطاب في شوارع باريس ،حول األماكن التي تعرضت
للهجوم ،إلحياء ذكرى الضحايا .وكان هناك العديد من النصب
التذكارية التي تحتوي على آالف الرسائل والشموع والزهور
وأشياء مختلفة ،وعلى مدى أسابيع ،جمعت أرشيفات باريس هذه
المحتويات التي تنتمي اليوم إلى التراث الوطني .يعود هذا العمل
الغني الذي يحتوي على ما يقارب  400صورة إلى عملية تخليد
الذكرى هذه ليكون كتابًا تذكاريًا حقيقيًا.
9782713228636 | 2020 | 288 pages
17x22 cm | 19.80 €

اختراع طروادة

الحياة التي يحلم بها هاينريش
شليمان

ساره جانسبيرجير
جيروم تروك

يعرض هذا الكتاب المصور
ما جمعته أرشيفات باريس بعد
الهجمات.
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أين كانت تقع طروادة الهوميرية وما الذي بقي منها؟ هذا هو
السؤال الوحيد الذي يحرك هاينريش شليمان في سيراته الذاتية
األربع .بين عامي  1870و  ،1890اكتشف رجل األعمال
األلماني الذي أصبح عالم آثار في سن  40عامًا ،تسع مدن يمكن
اعتبارها طروادة الهوميرية ،وأثار ظهوره في عالم المعرفة
ضجة ستحاول سيره الذاتية تهدئتها .ومن خالل عرض لهذه
الشخصية العلمية التي تعتبر من أكثرها إثارة للجدل في القرن
التاسع عشر ،تقدم أنيك لويس سلسلة أنساب اجتماعية وثقافية
لنوع جديد من العلماء الذين ال يدعون انتماءهم ألي تقليد فكري
أو أي نظرية ،ولكنهم يبحثون بشدة إلثبات فرضية.
9782713228490 | 2020 | 360 pages
14x21,5 cm | 24.00 €

الحقوق في الخارج Séverine Guiton : guiton@ehess.fr
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انيك لوي

تحليل لنصوص هاينريش
شليمان وللطريقة التي تدرس
من خاللها االرتباط بأشكال
معينة من النصوص والمعنى
الذي يتم إنشاؤه بين ما يقال وما
ال يقال.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
http://editions.ehess.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

منشورات EHESS

http://editions.ehess.fr

Parler de soi :
Méthodes biographiques
et sciences sociales

منشورات EHESS

Piero della Francesca :
Une conversion du regard

التحدث عن الذات

أساليب السيرة الذاتية والعلوم
االجتماعية

بيرو ديال
فرانشيسكا

تغيير النظرة

في مجتمع يتصف بشكل متزايد بالتفرد ،يجري التركيز في
مسارات الحياة على االهتمام الذي يؤدي إلى مضاعفة خطابات
السيرة الذاتية ،سواء كانت تأخذ شكل عبارات منسقة بواسطة
األجهزة العامة ،أو نصوص السيرة الذاتية (التلقائية) ،أو عرض
للذات على شبكات التواصل االجتماعي .يقدم هذا الكتاب
مناقشة نقدية الستخدام منهج السيرة الذاتية منذ دخوله في العلوم
االجتماعية الناطقة بالفرنسية في أواخر الستينيات من القرن
الماضي ونظرة على االبتكارات المنهجية األخيرة التي أحدثها.

بتناول هذا العمل واحدة من أفضل األلغاز التصويرية المحفوظة
في عصر النهضة اإليطالية :اللوحة المعروفة باسم جلد المسيح،
التي رسمها بييرو ديال فرانشيسكا في منتصف القرن الخامس
عشر .من خالل التحقيق الذي اعتمد على داخل اللوحة ،يسلط
فرانك مرسييه الضوء على أصالة النهج التصويري الذي يجمع
عن كثب بين الصرامة الجديدة لإلدراك الرياضي للفضاء
والمتطلبات الروحية القوية ،متأثرًا بالقديس أوغسطين ونيكوالس
دي كو ،ويرسم أوجه التشابه مع أعماله األخرى.

9782713228179 | 2020 | 320 pages
14x21,5 cm | 27.00 €

الحقوق في الخارج Séverine Guiton : guiton@ehess.fr

جماعي ب.

تلعب المناهج التي تركز على
عرض الذات وقصص الحياة
دورًا أساسيًا في فهمنا للعالم.

9782713228599 | 2021 | 400 pages
17x22 cm | 35.00 €

الحقوق في الخارج Séverine Guiton : guiton@ehess.fr
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فرانك مرسييه

واحدة من أفضل األلغاز
المصورة في عصر النهضة
اإليطالية.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
http://editions.ehess.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

منشورات EHESS

http://editions.ehess.fr

Posséder la science :
La propriété scientifique au temps
du capitalisme industriel

Produire la guerre, produire le genre :
Des Françaises au travail
dans l'Allemagne nationale-socialiste
)(1945-1940

تملك العلم

صناعة الحرب
وصناعة الجنس

الملكية العلمية في عصر
الرأسمالية الصناعية
يكافح العلم منذ القرن التاسع عشر مع تطور الرأسمالية.
باالعتماد على تحليل مقارن يركز على فرنسا وبريطانيا العظمى
والواليات المتحدة ،يتتبع غابرييل جالفيز بيهار كيفية ظهور
الملكية العلمية ،جنبًا إلى جنب مع التطورات في الملكية الفكرية،
لتمكين العلماء من التحكم في ثمار نتاجهم الفكري .يلقي هذا
الكتاب الضوء على الحركة التي أصبح من خاللها العلم منفعة
عامة وقطاعًا اقتصاديًا شديد المنافسة.

غابرييل غالفيز بيهار
باتريك فريدنسون

مسألة تقاسم المنافع والعالقة
التي يمكن تواجدها بين عالم
العلم وعالم الصناعة.

9782713228537 | 2020 | 336 pages
14x21,5 cm | 25.00 €

منشورات EHESS

المرأة الفرنسية في مجال العمل
في ألمانيا االشتراكية القومية
)1940-1945
((1940-1945
يتناول هذا الكتاب كيف أن اإلنتاج الضخم لألسلحة الذي يميز
"الحروب الشاملة" في القرن العشرين ،يعطل العالقات بين
الجنسين في المجتمعات المتنازعة .تدرس كاميل فوروكس
تاريخ حوالي  80ألف امرأة غادرن فرنسا للعمل في مصانع
األسلحة في ألمانيا االشتراكية القومية ،في كتاب يلقي الضوء
على الديناميكيات العابرة للحدود لإلنتاج الجنساني ،مما يفتح
إمكانية التفكير في قصص النساء في أوروبا في الحرب العالمية
الثانية على أنها حقائق مرتبطة ببعضها ومترابطة ،بدالً من
اعتبارها تجارب موازية.
9782713228605 | 2020 | 300 pages
14x21,5 cm | 24.00 €

الحقوق في الخارج Séverine Guiton : guiton@ehess.fr

الحقوق في الخارج Séverine Guiton : guiton@ehess.fr
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كاميل فوروكس

تستكشف الكاتبة الحياة اليومية
للمرأة الفرنسية العاملة في
برلين.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
http://editions.ehess.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

منشورات EHESS

http://editions.ehess.fr

Raja-mandala : Le modèle royal en Inde

Subir la victoire :
Essor et chute de l’intelligentsia
)libérale en Russie (1993-1987

راجا ماندال

تحمل النصر

النموذج الملكي في الهند

صعود وسقوط المثقفين الليبراليين
في روسيا ()1993-1987

في التصور الغربي ،غالبا ما يستحضر الراجاس الهنديون
الفخامة القديمة في حين يستمر فهم المجتمع الهندي في المقام
األول من خالل عدم المساواة الطبقية أو التقاليد الهندوسية
النصية .ال يهدف هذا الكتاب إلى إحياء الجدل حول طبيعة
الملكية في الهند ،بل باألحرى التعامل مع مجتمع البالط
إلى ماهو أبعد من حدود الملك ،كمجموعة من العالقات
والممارسات ،وبعبارة أخرى اعتبار الملكية نموذجا للحضارة.
9782713228193 | 2020 | 336 pages
16x24 cm | 27.00 €

ايمانويل فرانسيس
رافيييل روسو

صل هذا الكتاب االستمرارية
يف َ
واالنقطاعات في استخدامات
الرموز الملكية ،ال سيما في
سياق الدولة الديمقراطية
المعاصرة.

الحقوق في الخارج Séverine Guiton : guiton@ehess.fr

منشورات EHESS

في تحليل متقاطع بين العلوم السياسية والفلسفة ،يقدم غييوم
سوفيه فكر مجموعة من المثقفين السوفييت المؤثرين وكذلك
المناقشات التي دارت بينهم وبين نظرائهم الليبراليين وخصومهم
الوطنيين والشيوعيين .وبالتالي يلقي الكتاب ضوءًا جدي ًدا على
التكوين المفاهيمي والسياسي لروسيا المعاصرة وفشل تحولها
الديمقراطي .حيث يوضح المؤلف كيف أن الليبراليين السوفييت
باختيارهم دعم تركيز السلطة في أيدي مصلح متنور ،ساهموا
بأنفسهم في تقويض مشروعهم السياسي.
9782713228216 | 2020 | 288 pages
14x21,5 cm | 19.00€

الحقوق في الخارج Séverine Guiton : guiton@ehess.fr
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غييوم سوفيه

انغماس في االضطرابات
الفكرية والمدنية لروسيا في
زمن البيريسترويكا ونهاية
الحرب الباردة.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.editionsjesuites.com

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

دار نشر اليسوعيين

www.editionsjesuites.com

دار نشر اليسوعيين

? Esprit du capitalisme, où es-tu

! Familles, belles et fragiles

أين أنت يا روح
الرأسمالية؟

عائالت :جميلة
وهشة!

للرأسمالية منطقها الخاص .لكن هل لديها روح؟ بين التكييف
االقتصادي واالجتماعي المرتبط بالنظام والتطلعات الشخصية
لألشخاص الفاعلين ال مفر من المواجهات .يتم خوض هذه
المعركة طوال الحياة االجتماعية  :سعر القمح ،قيمة الفن،
تكلفة الصحة ،الحالة المزاجية لمدير الشركة أو الحالة المزاجية
للسياسي ،انفجار بركان وسائل اإلعالم ،العمالت المشفرة،
فيروس كورونا أو الخصخصة ،المياه وفرض الضرائب على
القمار وما إلى ذلك .في كل موقف خاص مذكور ،يتم الكشف
عن المعضالت التي تستوقف األشخاص الفاعلين والتسويات
المقترحة عليهم والقيم التي تعطي معنى لتفكيرهم.

وجد اإلرشاد الرسولي للبابا فرانسيسو أموريس التيتيا،
(فرح الحب) عن األزواج والعائالت استجابة واسعة ج ًدا
داخل الكنيسة وخارجها .أثار تطبيقه في األبرشيات والرعايا
والحركات عد ًدا من األسئلة العملية .يهدف هذا الكتاب إلى تقييم
التجارب الملموسة في هذا المجال ،من أجل تسهيل تبنيها من
قبل الملتزمين دينيا ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،في الرعاية
العائلية.

ليسيوز | 9782872993963 | 2020
20,5x14,5 cm | 24.50 € | 348 pages

الحقوق في الخارج Lionel Charlier : compta@editionsjesuites.com
التصدير Mélodie Meuleman : contact@editionsjesuites.com

ايتين بيرو

كيف نفهم أن االقتصاد،
والثقافة ،والبيئة ،والسياسة،
وعلم االجتماع يشكلون نظامًا
معق ًدا بمنطق متناقض ،ال
يكون مصيره مكتوبا.

 | 9782873568610 | 2020صالخالا
204 pages | 20,5x13,5 cm | 14.00 €

أوران دو موتورت
أالن تزماسيه

تشمل المجاالت الرئيسية
التحضير للزواج وتشجيع
ودعم األزواج والعائالت،
وتقديم المساعدة في األوضاع
العائلية المعقدة بهدف دمجهم
بشكل أكبر في الكنيسة.

الحقوق في الخارج Lionel Charlier : compta@editionsjesuites.com
التصدير Mélodie Meuleman : contact@editionsjesuites.com
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.editionsjesuites.com

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

دار نشر اليسوعيين

www.editionsjesuites.com

L'au-delà

دار نشر اليسوعيين

Que cette demeure est donc précaire ! : De
Chine, penser en pandémie

العالم العلوي

كم هو هش هذا
المسكن !

بعد إدراك الصعوبات المرتبطة بهذا الخطاب وشرح كيفية
تأسيسه في التاريخ المقدس وتوضيحه ،يستمع المؤلف إلى
الكتابات المقدسة في العهدين القديم والجديد ثم يسأل آباء الكنيسة
والالهوتيين والصوفيين والسلطة والدور اإلشارفي والقداس
لتحديد مساهمات كل منهم في هذا الموضوع الصعب .في خاتمة
رائعة ،قام بتجميع جوهر اإليمان الكاثوليكي في هذه المسألة.

من الصين التفكير في الجائحة

االخالص | 9782873568580 | 2020
128 pages | 19x12 cm | 9.50 €

بونوا دو باينيست

تلخيص رائع وسهل المنال
للفكر المسيحي حول ما يحدث
خالل الموت وبعده.

تظل تجربة حضر التجوال حية ومثمرة فينا ،فهي تشجعنا على
التذكر وإيقاظ قوى الخيال لدينا .لقد جعلتنا أكثر انفتاحا لقراءة
الماضي بشكل مختلف ،ليس بهدف االلتفاف حوله ولكن إليجاد
منظور يساعدنا على تمييز أفضل للقضايا  -الروحية والسياسية
التي ال يمكن فصلها  -التي تحدد مستقبل مجتمعاتنا المحلية
والوطنية في أوروبا و في النظام العالمي .بعد أن استوحى من
الرسالة البابوية لوداتو سي للبابا فرانسيس االتية من جذوره
اليسوعية ،من تجربته للعالم الصيني ومن قراءة كتبه الشهيرة،
يتتبع بونوا فيرماندي الخطوط العريضة لما يمكن أن تسمى
ظروفنا المشتركة ان استطعنا اجتياز الجائحة.
ليسيوز | 9782872993970 | 2020
132 pages | 20,5x14,5 cm | 11.00 €

الحقوق في الخارج Lionel Charlier : compta@editionsjesuites.com
التصدير Mélodie Meuleman : contact@editionsjesuites.com

الحقوق في الخارج Lionel Charlier : compta@editionsjesuites.com
التصدير Mélodie Meuleman : contact@editionsjesuites.com
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بونوا فيرماندي

تظل تجربة حظر التجوال
حية ومثمرة فينا ،فهي تشجعنا
على التذكر وإيقاظ قوى الخيال
لدينا.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.fayard.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

فايار

www.fayard.fr

فايار

Charles IV

Cochons. Voyage aux pays du vivant

تشارلز الرابع

الخنازير .رحلة
إلى أرض األحياء

كان تشارلز الرابع ( )1478-1316مل ًكا وإمبراطورًا لألزمة
الكبرى في القرن الرابع عشر (الطاعون  ،حرب المائة عام ،
ما قبل االنقسام البابوي) .جاء من ساللة لوكسمبورغ األوروبية،
ولد في براغ ،ونشأ في باريس ،وكان محاربًا مراه ًقا في إيطاليا،
ومل ًكا شابًا في بوهيميا ،وحاكمًا ً
نشطا في ألمانيا ثم إمبراطورًا
مهيبًا .أوروبي يتحدث ويقرأ ويكتب التشيكية والفرنسية
واأللمانية والالتينية واإليطالية ؛ وهو أيضًا أبla Bulle
 d’Orعام  1356التي مازالت أهميتها باقية.
9782213699233 | 2020 | 404 pages
15,3x23,5 cm | 24.00 €

بيير مونيه

ملك ينتمي للعصور الوسطى
والحديثة معا ،على مفترق
طريق اللغات والثقافات
األوروبية.

الحقوق في الخارج Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
التصدير Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr

في هذه الرحلة حول العالم إلى قلب وحدة الكائنات الحية،
سنتعرف أوالً على الخنزير القريب ج ًدا من اإلنسان ،ولكنه أيضًا
رمز لدمار العولمة .وعند منعطف المسارات ،نصادف العديد
من الحيوانات األخرى المثيرة أيضا لالهتمام والتي تحمل قنابل
موقوتة حقيقية لصحتنا ،من بينهم الجمال والبط واألخطبوطات
والخفافيش والبانجوالن  ...الحيوانات والبشر والنباتات ،واحدة
هي الحياة ،واحدة هي الصحة.
9782213712871 | 2020 | 414 pages
13x20 cm | 22.00 €

الحقوق في الخارج Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
التصدير Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr
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ايريك أورسينا

قص وحدة الحياة من خالل
َ
الخنازير.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.fayard.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

فايار

www.fayard.fr

فايار

Journal de guerre écologique

L'Economie de la vie

يوميات الحياة
البيئية

اقتصاد الحياة

ذهب هوغو كليمان ،الصحفي الملتزم ،إلى الخطوط األمامية
حيث تدور المعارك البيئية الكبرى .انتقل من القرى الريفية في
إندونيسيا التي غمرتها النفايات البالستيكية إلى األنهار الجليدية
في القطب الشمالي التي تدفع نحو تالشيها ،مروراً بالصيد الجائر
لألنواع المهددة باالنقراض في المكسيك ،ال يتردد الصحفي
في المخاطرة بنفسه فهو دائم االستعداد ليقود حملته .قصته هي
جرس إنذار في الوقت الذي نتخيل فيه العالم المستقبلي.
9782213717036 | 2020 | 216 pages
13,5x21,5 cm | 18.00 €

يعرف جاك أتالي بقدرته على عرض مواضيع مركبة وجعلها
مفهومة .انتظر القراء بفارغ الصبر هذا العمل من تأليفه حيث
يعرض فيه وجهة نظره حول الوباء واقتراحاته للمستقبل .يرى
جاك أتالي أن كل األمور مرتبطة ببعضها ،فقد أظهر الوباء كيف
أن صدعًا واح ًدا يكفي إلحداث تغييرات مدمرة للجميع ،ومن هنا
تأتي الحاجة إلى اقتصاد حياة يركز على البيئة والثقافة والتعلم.
9782213717524 | 2020 | 252
13,5x21,5 cm | 18.00 €

جاك أتالي

هوغو كليمان

قصة تجعلنا ندرك الحالة
الحرجة لكوكبنا وتدعونا إلى
اتخاذ إجراءات

الحقوق في الخارج Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
التصدير Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr

يشارك جاك أتالي وجهة نظره
حول الوباء ويقدم اقتراحات
ملموسةللمستقبل.

الحقوق في الخارج Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
التصدير Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr
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فايار

L'Homme, la faune sauvage et la peste

Le Bonheur, sa dent douce à la mort

اإلنسان والحياة
البرية والطاعون

السعادة أسنانها
حلوة حتى الموت

يناضل سيرج موراند منذ  30عامًا ،من أجل أن ندرك أننا
نشكل كالً واحداً مع الطبيعة ،نأى بنفسه عن الحضارة الغربية
التي خاب أمله فيها ،وذهب إلى المنفى في جنوب شرق آسيا .إال
أن العالم الحديث لحق به إلى هناك أيضا ً مرة أخرى! فإلشباع
الشهية الغربية النهمة المتزايدة باستمرار ،شرعت هذه البلدان
أيضًا في سباق مدمر إلزالة الغابات ولتربية الماشية بشكل
مكثف ،وهكذا تمت إصابتنا بالطاعون الذي خلقناه :فيروس
كورونا.

في عام  ،2018تم انتخاب باربرا كاسين في األكاديمية
الفرنسية ،لتصبح المرأة التاسعة في األكاديمية .في هذه السيرة
الذاتية الفلسفية ،تروي باربرا كاسين ،الفيلسوفة وعالمة اللغة،
حكايات من حياتها ،وتوضح كيف كان لكلمات معينة ،مرتبطة
بتجاربها التي عاشتها ،تأثيراً أساسيا ً على حياتها الفكرية
وتطورها .وبهذه الطريقة تتفحص ذكريات طفولتها وأعمال
الشغب التي حدثت في مايو الـ  68وتدرس تفاصيل أفراح
وأحزان الزواج واألمومة.

9782213706009 | 2020 | 352
15,3x23,5 cm | 21.50 €

سيرج مورون

حان الوقت للرجوع إلى
طبيعتناالحقيقية:طبيعة
التعايش مع الطبيعة البرية.

الحقوق في الخارج Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
التصدير Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr

9782213713090 | 2020 | 252
13,5x21,5 cm | 20.00 €

الحقوق في الخارج Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
التصدير Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr
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باربرا كاسان

قصيدة فلسفة حية ،ولكنها أيضًا
قصيدة للكلمات ،ولقدرتها على
تشكيلنا.
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Le Livre d'or d'Hitler

Le Magasin du monde

كتاب هتلر الذهبي

متجر العالم

أثناء التحقيق في وفاة هتلر واستعادة شرطة ستالين للملفات
واألدلة ،وجد جان كريستوف بريسارد سجل زوار هتلر .فكتب
من خالل هذه الوثيقة االستثنائية مع تقارير المخابرات السوفيتية
والمصادر الدبلوماسية ،كتب قصة تحبس األنفاس حول مصير
ضيوف هتلر ،الذين واجهوا ضميرهم أكثر من أي شخص آخر.
فبينما ظهر جبن الكثيرين ،تصرف آخرون كاألبطال.

منذ القرن الثامن عشر ،أحدث اإلنتاج الضخم ثورة في توزيع
األشياء -المالبس واألدوات واإلكسسوارات واآلالت -حيث أدى
تكثيف التجارة في جميع أنحاء العالم إلى تغيير طبيعة الحصول
عليها .باتباع هذا المسار على مدى ثالثة قرون ،ماذا نتعلم عن
الطرق المختلفة للعيش وللتجربة وللتفكير في العالم؟ قرر ما
يقارب التسعين مؤرخ ومؤرخة بدأ التحدي المتمثل في دراسة
تاريخ العالم من خالل األشياء ،فتلقي زيارة لمتجر رائع للتحف
اليدوية الضوء على أكثر ممارساتنا حميمية وتدعونا بنفس الوقت
لفهم العولمة وحدودها بطريقة مختلفة.

9782213712802 | 2020 | 336 pages
15,4x23,5 cm | 22.50 €

جان كريستوف بريسار

9782213716787 | 2020 | 464 pages
15,3x23,5 cm | 25.00 €

نظرة عميقة وغير مسبوقة في
برلين خالل سنوات الحرب
على الصعيد اإلنساني.

الحقوق في الخارج Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
التصدير Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr

بيير سانغارافيلو
سيلفان فونير

رحلة غير عادية ومثيرة في
أكبر متجر في العالم.

الحقوق في الخارج Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
التصدير Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr
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فايار

www.fayard.fr

فايار

Le Monde après mon grand-père

Libres et égaux en voix

العالم بعد جدي

أحرار ومتساوون
في األصوات

تسلمت سيلين كوستو اليوم الشعلة من جدها ،فعندما كانت في
التاسعة من عمرها ،شاركت في رحلة استكشافية لألمازون
في الكاليبسو ،وتعلمت درسًا أساسيًا من رجال األدغال يتجسد
في أنه يجب علينا عدم نسيان ما يعنيه البقاء على قيد الحياة.
عندما أصبحت شخصا ً راشدا ،عادت إلى هناك لتستمد الطاقة،
ولتندد باالنقراض المستمر الذي تعيشه الغابة أمام أعيننا .تسافر
سيلين كوستو متتبعة ذاكرتها ،فتضع المجتمع البشري في قلب
مجتمعاتنا المتشرذمة على سطح األرض.
9782213717258 | 2020 | 192 pages
13,5x21,8 cm | 18.00 €

سيلين كوستو

تأخذنا سيلين كوستو من
األمازون إلى باتاغونيا ،ومن
األرض إلى البحر ،ومن
األدغال إلى أقفاص السلمون.

الحقوق في الخارج Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
التصدير Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr

في هذه الدراسة الالذعةُ ،توضح جوليا كيج أن نظام التمثيل
السياسي بأكمله يحتاج إلى إعادة التفكير به .أوالً ،من خالل
إعطاء األصوات واألماكن لمن حُرموا منها لفترة طويلة:
للنساء ،وللعمال ولذوي األوضاع الغير المستقرة ،وللمهاجرين.
ثم ومن خالل اقتراح توازن جديد بين الديمقراطية الممثلة
واالستخدام العقالني لالستفتاء .أخيرًا ،من خالل منح المواطنين
الوسائل الستعادة السيطرة على األحزاب ووسائل اإلعالم
والعمل الخيري.
9782213717500 | 2020 | 272 pages
13,5x21,5 cm | 19.00 €

الحقوق في الخارج Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
التصدير Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr
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جوليا كاجيه

يجب إعادة التفكير وتجاوز
النظام الديمقراطي واالنتخابي
برمته
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فايار

Vivre ! dans un monde imprévisible

العيش! في عالم
ال يمكن التنبؤ به
يدرس فريديريك لينوار الفيلسوف الناجح كيفية العيش بسعادة
في عالم ال يمكن التنبؤ بأحداثه .لقد كشف الوباء الذي نعيشه
عن الحقائق المتغيرة دوما ً والمتحولة التي نواجهها جميعًا ،ولكن
هناك طريقة للعثور على األمان والطمأنينة من خالل اللجوء
إلى فالسفة الماضي العظماء .فبدالً من البكاء على الحياة التي
لنلق نظرة على ما يمكننا القيام به هنا ،اآلن ،اليوم
عشناهاِ ،
لتحسين أنفسنا وعالمنا.
9782213717609 | 2020 | 144 pages
12,5x19,2 cm | 14.00 €

فريديريك لونوار

الفلسفة مع دليل لكيفية العيش
بشكل كامل في الحاضر

الحقوق في الخارج Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr
التصدير Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr
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فالماريون

http://editions.flammarion.com

فالماريون

Athènes 403

! Halte au catastrophisme

أثينا 403

أوقفوا الكارثة !

بعد الحرب البيلوبونيسية وهزيمة أثينا عام  404قبل الميالد،
قامت لجنة مكونة من ثالثين أثينيًا ،بوضع حد للمؤسسات
الديمقراطية .كان رد الديموقراطيين فوريًا ،وبعد عدة معارك
مدوية ،تمت المصالحة في خريف عام  .403استنا ًدا إلى
مصير عشر شخصيات غير عادية ،تقارب هذه القصة الكورالية
ً
مخالفة التصنيفات المعتادة
الحدث من زاوية غير مسبوقة،
(الوافدين والمواطنين والعبيد) .هكذا يكشف المؤلفون عن تعدد
المجموعات المتحركة والمنتظمة حول شخصيات رئيسية مثل
سقراط أو الكاهنة ليزيماشيه.

في الوقت الذي تقاضي فيه غريتا ثونبرج وعدد قليل من
المنظمات غير الحكومية فرنسا بسبب تقاعسها عن االهتمام
بالمناخ ،فإن مسألة التزام بلدنا بتحويل الطاقة تستحق أن ُتطرح
علميًا .في مواجهة علماء االنهيار والمعلومات المضللة التي تتنبأ
بانهيار حتمي ،يشهد هذا الكتاب على ثروة االبتكارات التقنية
التي تدعم التفاؤل العقالني النتقال محكم للطاقة .يهدف شعار
أوقفوا الكارثة إلى تزويد المواطنين بأحدث وأشمل المعلومات
حول قدرة العلم على مكافحة االحتباس الحراري.

9782081334724 | 2020 | 464 pages
15x24 cm | 25.00 €

فانسن أزوالي
بولين ايسمارد

9782080207371 | 2020 | 224 pages
13x21 cm | 19.00 €

تخيل كوكبًا تحترمه أخيرًا
مجتمعات بشرية منظمة بشكل
مستدام

كيف يصل مجتمع إلى تمزيق
نفسه وتفكيكها ومن ثم إلى
إعادة بناءها؟

الحقوق في الخارج  Florence Giry : fgiry@flammarion.frالتصدير Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

مارك فونتكاف

الحقوق في الخارج  Florence Giry : fgiry@flammarion.frالتصدير Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr
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فالماريون

L'école de la vie

L'Invention du colonialisme vert

مدرسة الحياة

اختراع االستعمار
األخضر

المدرسة مكان يجمع بين األجساد كما يجمع بين العقول ،مكان
يعمل على تزايد االنجذاب الجسدي والعقلي الغير مرتبطين
بالجنس .وأيضا على نشر الطاقات التي من الممكن دائمًا تعلمها
ولو أتى ذلك من معلم "سيء" .إن الدراسة "غير مجدية" ،أو
يمكننا القول بأنها تفيد في شيء واحد فقط :معرفة كيفية التفاعل
مع اآلخرين .في هذا العمل نجد دعوة إلى المعرفة الشغوفة،
بعيدة كل البعد عن ما قرأته سابقا ً عن المدرسة وستجعلك تندم
على عدم وجودك فيها بعد اآلن ...
9782081504295 | 2020 | 288 pages
13x21 cm | 19.00 €

ماكسيم روفير

تعلمنا المدرسة فن التفاعل

الحقوق في الخارج  Florence Giry : fgiry@flammarion.frالتصدير Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

لدى البشر تصورات خيالية جداً تخص إفريقيا مرتبطة بالغابات
القديمة والسافانا والواحات واألسود والفيلة والزرافات ووحيد
القرن ،إلخ .إال أن أفريقيا هذه لم تكن أبدا .يفتح هذا الكتاب أعيننا
على أعمال اليونسكو والصندوق العالمي للطبيعة ،ويعرض أن
هناك  350متنزهًا وطنيًا في إفريقيا لما ال يقل عن مليون مبعد.
ويبين أن هناك تهجير قسري للسكان ،ويتحدث عن الغرامات،
والسجن ،واالنهيار االجتماعي ،والضرب ،واالغتصاب والقتل
هذه هي النتائج الكارثية للرؤية الغربية ألفريقيا.9782081504394 | 2020 | 352 pages
13x21 cm | 21.90 €

غييوم بلون

كلما اختفت الطبيعة في
الغرب ،كلما حلمنا بها في
إفريقيا .وكلما دمرناها هنا،
كلما حاولنا إنقاذها هناك.

الحقوق في الخارج  Florence Giry : fgiry@flammarion.frالتصدير Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr
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فالماريون

http://editions.flammarion.com

L'Odyssée des gênes

Le bûcher des sorcières :
Les plus grands procès de sorcellerie
de l’histoire décryptés

ملحمة الجينات

محرقة السحرة

منذ أن تمكن أسالفنا من الوقوف قبل  7ماليين سنة ،شرعوا
بغزو الكوكب في رحلة غير عادية ال يمكننا تصورها ،لتترك
هجراتنا واختالطاتنا أثرًا يرتبط ارتباطا وثيقا بجيناتنا .في
هذا الغوص المذهل في أصولنا ،تأخذنا الكاتبة لرؤية األنواع
المنقرضة مثل إنسان نياندرتال ودينيسوفا وأيضا في رحلة على
خطى المزارعين األوائل في الهالل الخصيب .من جنكيز خان
إلى بنات الملك ،ومن العبيد األفارقة إلى األشكناز ،في اكتشاف
لملحمتنا البشرية.
9782081428225 | 2020 | 388 pages
16x22 cm | 22.90 €

فالماريون

حول أكبر محاكمات السحر في
التاريخ

ايفلين هاير

تروي إيفلين هاير قصة
اإلنسانية بجعل الحمض
النووي "يتكلم".

الحقوق في الخارج  Florence Giry : fgiry@flammarion.frالتصدير Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

في هذا العمل ننتقل من محاكمة كيلكيني إلى ساحرات سالم
مروراً بالمسكونين بلودون ومقابر ترير وفورتسبورغ والكثير
غيرها ،فهو يقدم فك عمليات السحر الكبيرة واالستحواذ ،ويعيد
هذا البحث عرض مناخ التعصب والهستيريا الفردية أو الجماعية
للقرون الثالثة التي مضت والتي تشكل فترة متناقضة وغنية
بشكل مدهش حيث تصطدم وأحيا ًنا تختلط  -ظالمية مجنونة
وتقدم فكري لمونتين وديكارت وإيراسموس ...
بيغمارليون | 9782756425801 | 2020
200 pages | 15x24 cm | 19.90 €

دومينيك الباريير

(إعادة) اكتشاف أعظم
محاكمات السحر في التاريخ

الحقوق في الخارج  Florence Giry : fgiry@flammarion.frالتصدير Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr
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فالماريون

http://editions.flammarion.com

فالماريون

Le temps des gens ordinaires

Sandor Ferenczi

زمن األشخاص
العاديين

ساندور فيرينزي

بعد أن نجت فرنسا من األزمات السياسية واالجتماعية ،أصبحت
اآلن في قبضة أزمة صحية تكشف عن االنقسامات العديدة في
البالد :بين المركزية والالمركزية ،والعولمة والتوطين ،والشباب
والكبار ،والنخبة والناس العاديون .هل سنتعلم منها ونبني عالما ً
أفضل نتيجة لذلك؟
يركز الكاتب والجغرافي كريستوف جيلوي اهتمامه على
الشخص العادي ،الذي أصبح الموضوع الرئيسي للدراسات
االجتماعية وانشغال السياسيين..
9782081512290 | 2020 | 208 pages
13x21 cm | 19.00 €

قصة كفاح لفترة طويلة في عالقة مضطربة بين األب واالبن،
تنشأ فيها المأساة من خالل الوضع العاطفي بين ساندور وعشيقته
جيزيال وابنتها ألما :يقوم فيرينزي بتحليل نفسي للمرأتين ،وبعد
وقوعه في حب إلما ،يرسلها لمواصلة عالجها عند فرويد .هذا
الكتاب ليس أطروحة علمية وال سيرة ذاتية كالسيكية ،إنها قصة
مؤثرة جدا عن صداقة ربما تكون مستحيلة.
9782081347274 | 2020 | 384 pages
15x21 cm | 23.90 €

بونوا بيتيرس

كريستوف جيلوي

لقد خرج الناس العاديون من
الظل إلى دائرة الضوء ،في
حين تجتذب الثقافة الشعبية
اهتمامًا متزاي ًدا على نطاق
واسع.

الحقوق في الخارج  Florence Giry : fgiry@flammarion.frالتصدير Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr

من أكثر الشخصيات المحببة
لبدايات التحليل النفسي و من
أكثر المنتجين لنظرياته.

الحقوق في الخارج  Florence Giry : fgiry@flammarion.frالتصدير Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr
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www.gallimard.fr

غاليمار

Chronos. Esquisse d’une histoire du temps

Ci-gît l’amer. Guérir du ressentiment

كرونو .رسم
تخطيطي لتاريخ
الزمن

هنا تكمن المرارة،
الشفاء من
الشعور باالستياء

يقدم الكتاب دراسة عن ترتيب الوقت وحقب الزمن فعلى غرار
بوفون الذي أدرك أزمنة الطبيعة ،يمكننا التمييز هنا بين حقب
الزمن ،فننتقل من الطرق اليونانية إلدراك الوقت إلى أوجه عدم
اليقين المعاصرة الخطيرة ،ونتوقف مطوال في زمن المسيحيين،
الذي أنشأته الكنيسة في ذلك الوقت وأقامته  :هو حاضر موجود
بين التجسد ويوم الحساب األخير .هكذا تبدأ مسيرة الزمن
الغربي ،نتابع فيها كيف انتشر زمن المسيحيين وفرض نفسه
قبل أن ينحسر في مواجهة صعود العصر الحديث محموال
بالتقدم ومتحركا بسرعة نحو المستقبل .أما اليوم فيبدو المستقبل
مظلما وحقبة جديدة بدأت بالظهور ،سرعان ما أطلق عليها اسم
األنثروبوسين (عصر التأثير البشري) ،أو عصر جيولوجي
جديد أصبح فيه الجنس البشري القوة الرئيسية :القوة الجيولوجية.

في استمرارية األعمال السابقة حول الفردية وسيادة القانون
والعالقات المرضية بين هاتين القوتين الديناميكيتين ،ترجع
سينثيا فلوري في هذا العمل إلى مسألة االستياء بشكل محدد فتقوم
في الجزء األول بإجراء مراجعة سريرية وتوضح أنه بالنسبة
للمريض في مرحلة التحليل النفسي ال يعتبر الهدف من العالج
الوصول للحقيقة فقط ،بل الهدف هو الوصول للحقيقة القادرة،
أي ما هو قادر عليه .الجزء الثاني يشير إلى العمليات الجماعية
لالستياء المنتشرة للغاية في العالم المعاصر .من خالل الرعاية
والحكم والتثقيف تقوم سينثيا فلوري بتطوير هذه السلسلة التي
طرحها فرويد وآخرون.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ  4لغات  :اإلنكليزية ،البلغارية ،الصينية،
والتركية.
9782072893070 | 2020 | 352 pages
14x22 cm | 24.50 €

الحقوق في الخارج Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
التصدير Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

فرونسوا هارتوغ

الوقت في كل مكان حولنا،
إنه حتمي ،وال يمكننا فهمه،
بل يتحكم في حياتنا ومع كل
ذلك فقد عقدنا العزم بالسيطرة
عليه ...

FIND OUT MORE
> تم بيع  90000نسخة في فرنسا
> تم اختيار العمل في المرحلة الثانية لجائزة Prix Femina :
9782072858550 | 2020 | 336 pages
14x20 cm | 21.00 €

الحقوق في الخارج Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
التصدير Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

6... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ...89

سينتيا فلوري

االستياء ،موضوع في قلب
القضايا االجتماعية الحالية.
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Femmes et littérature. Une histoire
)culturelle I (Moyen Âge - XVIIIe siècle

غاليمار

Femmes et littérature. Une histoire
)culturelle II (XIXe-XXIe-francophonies

المرأة واألدب.
تاريخ ثقافي I
(العصور الوسطى -
القرن الثامن عشر)

المرأة واألدب.
تاريخ ثقافي I
(العصور الوسطى -
القرن الثامن عشر)

نتاج عمل جماعي قام به عشرة أكاديميين فرنسيين وأمريكيين
في عدة سنوات من البحث ،يشكل هذا الكتاب أول بانوراما شبه
كاملة ألعمال المرأة في األدب من العصور الوسطى إلى القرن
الحادي والعشرين ،في فرنسا و في البلدان الناطقة بالفرنسية .وال
يقدم هذا العمل تقارير عن اإلنتاجات في األنواع األدبية الكنسية
فحسب ،بل يتناول أي ً
ضا المقاالت والمراسالت والمذكرات
والسيرة الذاتية والصحافة واألدب الشعبي وأدب األطفال :ويدعو
إلى إعادة تقييم عام لألعمال األدبية للرجال والنساء ،وفهم
مختلف لألدب الفرنسي والفرنكوفوني.

نتاج عمل جماعي قام به عشرة أكاديميين فرنسيين وأمريكيين
خالل عدة سنوات من البحث ،يشكل هذا الكتاب أول بانوراما
شبه كاملة ألعمال المرأة في األدب من العصور الوسطى
إلى القرن الحادي والعشرين ،في فرنسا و في البلدان الناطقة
بالفرنسية .وال يقدم هذا العمل تقارير عن اإلنتاجات في األنواع
األدبية الكنسية فحسب ،بل يتناول أيضًا المقاالت والمراسالت
والمذكرات والسيرة الذاتية والصحافة واألدب الشعبي وأدب
األطفال :فيدعو إلى إعادة تقييم عام لألعمال األدبية للرجال
والنساء ،وفهم مختلف لألدب الفرنسي والفرنكوفوني.

7982070465705 | 2020 | 1040 pages
10x17 cm | 13.50 €

الحقوق في الخارج Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
التصدير Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

عمل جماعي

مكانة المرأة في األدب من
العصور الوسطى حتى يومنا
هذا ،وقائع تطور بطيء ج ًدا
من موضوع إلى آخر.

9782072889707 | 2020 | 592 pages
10x17 cm | 10.30 €

الحقوق في الخارج Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
التصدير Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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عمل جماعي

مكانة المرأة في األدب من
العصور الوسطى حتى يومنا
هذا ،وقائع تطور بطيء ج ًدا
من موضوع إلى آخر.
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غاليمار

www.gallimard.fr

La Vie ordinaire

Le Jihadisme français.
Quartiers, Syrie, prisons

الحياة العادية

الجهاد الفرنسي.
األحياء  ،سوريا،
السجون

هل الحياة هي أكثرما يمكن أن يكون "عاديًا" وغير عادي
في نفس الوقت؟ في هذا العمل تعرّفنا المؤلفة بفكر الفالسفة
األمريكيين مثل إيمرسون الذي "يستكشف ما هو مألوف ويتبنى
ما هو مشترك" ،وألن الفلسفة منتشرة في كل مكان في الحياة
اليومية فهي ال تتردد في االستشهاد بفيرجينيا وتتبع فلسفتها
العائلية التي حثت النساء على "قتل المالك في المنزل .لتحقيق
إمكاناتنا في الحياة ،يجب علينا إبعاد هذا الطاغية المحلي
المخلص .يتحدى المؤلف من خالل مفهوم "الحياة العادية"
تفكيرنا حول الحياة نفسها.

RIGHTS SOLD

أديل فان ريث

تم نشر العمل باللغة التركية

FIND OUT MORE

يعرض الكتاب موضوعا كان
تعامل الفالسفة معه في فرنسا
نادرا

> تم نشر  39000نسخة في فرنسا
9782072894893 | 2020 | 192 pages
14x20 cm | 16.00 €

غاليمار

لماذا لم يكن لدى غالبية السياسيين والمثقفين سوى قراءة سطحية
وغير فعالة للظاهرة الجهادية التي دفع مجتمعنا بشكل خاص
ثمنها غالياً .تمكن هوغو ميشيرون من خالل مقابالت مع
جهاديين مسجونين من إعادة هيكلة شبكات وأراضي الجهاد،
ويقدم رأيه المخالف للرأي العام الذي يجعل من عالم السجون
مؤسسة شمولية معزولة عن المجتمع ،ويحلل التفاعالت
المستمرة بينها وبين "األحياء السكنية" .ويُظهر كيف أن اإلسقاط
إلى العنف المفرط في سوريا وعلى األراضي الفرنسية هو
تتويج لمسار بدأ في بعض األوساط السلفية في نهاية القرن
الماضي .مسار تخللته االضطرابات الكبرى لهجمات  11أيلول
(سبتمبر)  2001وجرائم القتل التي ارتكبها محمد مراح في
آذار  2012تمهيداً إلعالن "الخالفة" في الرقة.

FIND OUT MORE
> تم بيع  21200نسخة في فرنسا
9782072875991 | 2020 | 416 pages
15x22 cm | 22.00 €

الحقوق في الخارج Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
التصدير Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

الحقوق في الخارج Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
التصدير Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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هيغو ميشرون

نص تنويري يعرض السيطرة
الحديثة المنهجية التي قلبت
أعماق المجتمع.
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Le Siècle vert :
Un changement de civilisation

غاليمار

Libres d’obéir : Le management,
du nazisme à aujourd'hui

حرية االنصياع

القرن األخضر

ادارة االعمال من النازية إلى
وقتنا الحضر

تغيير في الحضارات

من خالل البصيرة والذوق المميزين ،يقيّم ريجيس دوبريه الثورة
الخضراء ويخلص (بحيادية تامة) إلى أن المجتمع البشري لم يعد
ينظر بتفاؤل إلى المستقبل ،بل يسعى بدالً من ذلك إلى استعادة
حالة النقاء المفقودة .بعد طرح سلسلة من األسئلة الممتعة ،يبين
لنا بأنه بينما يطارد الغرب احتمالية تفكك األرض "نشهد والدة
عالم آخر أمام أعيننا"  -عالم من اآلمال والمخاوف والفرص
والقيود.

RIGHTS SOLD
نشر باللغتين األلمانية والبرتغالية

ريجيس دوبريه

يطلق ريجيس دوبريه جرس
اإلنذار ضد األصولية البيئية
ذات العواقب الوخيمة.

FIND OUT MORE
> تم بيع  25000نسخة في فرنسا
9782072879289 | 2020 | 64 pages
15x26 cm | 4.90 €

رينهارد هون ( )2000-1904هو النموذج األصلي للتكنوقراط
المثقف الذي عمل في خدمة الرايخ الثالث .يتميز كرجل قانون
بالطبيعة الراديكالية لتأمالته حول االختفاء التدريجي للدولة
لصالح "المجتمع" المحدد بالعرق و "مكانه المعيشي" .أنشأ بعد
الحرب معه ًدا للتدريب اإلداري دخله على مر العقود النخبة
االقتصادية والتجارية في ألمانيا الغربية .يوضح العمل كيف كان
اعتقاد النازيين بأن قادتهم يجب أن يكونوا أحرارًا في اختيار
وسائل تحقيق أهدافهم عنصرًا أساسيًا في تطوير تقنيات اإلدارة
الحديثة .هذه هي بالضبط سياسة الرايخ إلعادة تسليح وتجويع
السكان السالفيين وإبادة اليهود .بعد عام  1980تظهر نماذج
أخرى ،وتعد النازية مرحلة إدارية مهمة وأحدى بدايات اإلدارة
الحديثة.

RIGHTS SOLD
نشر العمل بأربع لغات  :األلمانية ،اليونانية ،اإليطالية واالسبانية.

FIND OUT MORE
> تم بيع  34000نسخة في فرنسا
> القائمة الطويلة لجائزة "Prix Medicis
)(2nd selection
9782072789243 | 2020 | 176 pages
11x18 cm | 16.00 €
الحقوق في الخارج Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
التصدير Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

الحقوق في الخارج Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
التصدير Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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يوهان شابوت

دراسة مثيرة عن الحياة الثانية
لرينهارد هون ،مؤسس مدرسة
إدارة األعمال األلمانية الرائدة.
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Paul Morand

غاليمار

Tracts de crise : Un virus et des hommes
)(18 mars - 11 mai 2020

بول موراند

منشورات األزمة

الفيروس والبشر
 18مارس 11 -مايو)
((18

بالقرب من مارسيل بروست الذي يحتضر ولد إلهام بول موراند
لممارسة مهنة أدبية ،وانتهت وسط صخب الحداثة الذي عبر
عنه جان كوكتو .كان موران واسع المعرفة وخياليًا ،رفضته
البرجوازية الباريسية ،ورحب به كل من الجناح اليساري
البوهيمي والنخبة الجمهورية اليمينية .في الواقع ،كال العالمين
المنغلقين بإحكام هما اللذين حددا شخصيته ومهنته المزدوجة
ككاتب ودبلوماسي.
تعطينا الكاتبة بولين دريفوز صورة مقربة لموراند بفضل
دراستها لألرشيفات الخاصة ،والمذكرات الشخصية ،والخطابات
الغير المنشورة.

بولين دريفوز

9782072740480 | 2020 | 496 pages
15x22 cm | 24.00 €

سيرة ذاتية لبول موراند الذي
تظهر أخيرا حقيقة وجوهر
حياته.

الحقوق في الخارج Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
التصدير Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

لقد كانت أزمة Covid-19بمثابة "عامل عظيم كشف لنا
األمور بشكل جلي" على الصعيد الفردي والجماعي .يهدف
العمل من خالل المجموعة التي يقدمها ،إلى المساهمة في أن
تكون هذه األزمة والتجربة شهادة دائمة ومحفزة لنا جميعًا،
كمشاركين ومتفرجين في "مهرجان عدم اليقين " .من بين
المشاركين نجد مؤلفين مثل ريجيس ديبراي ،وإيري دي لوكا،
وفرانسوا هنري ديسابلز ،وميشيل كريبو ،ويوهان شابوتوت،
وأالن باديو ،وإريك أورسينا ،وسيلفان تيسون ،وأديل فان ريث،
وآني إرنو ،ونانسي هيوستن ،وأليساندرو باريكو ،وآنا هوب،
فابريس هامبرت ،إدغار موران ،ومشاركة أللبير كامو ،وغيوم
دي ماشاوت ،وسيمون فيي.
9782072913013 | 2020 | 560 pages
15x21 cm | 17.00 €

الحقوق في الخارج Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
التصدير Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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عمل جماعي

ثالثة وستون مقاالً قصيراً
غير منشور ،جميعها مرتبطة
بهذا الظرف االستثنائي ألزمة
الكوفيد ،19-نشرت سعيا
لتقدير معناها وقياس أهميتها.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.gallimard.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

غاليمار

Un tout autre Sartre

سارتر آخر
مختلف تماما
يرغب فرانسوا نودلمان باعادة اكتشاف سارتر الرجل واكتشاف
عمله أيضا  -من خالل الوثائق التي تخص ابنته بالتبني والتي
مُنح المؤلف حق االطالع عليها .يكشف هذا البحث عن جوانب
جديدة من كتابات سارتر ،وعن رومانسيته المكبوتة ،وحبه
للسفر ،وميله إلى الحلم ،وفترات اكتئابه ،ولحظات ضحكه ،مما
يشجعنا على قراءة أعمال غالبًا ما يتم تجاهلها .ال يحاول نودلمان
إعادة تعريف النشاط السياسي لسارتر طوال حياته ،بل يسلط
الضوء على العديد من الجوانب المتفردة األخرى من حياته.
9782072887109 | 2020 | 208 pages
14x20 cm | 18.00 €

فرونسوا نودلمان

صورة غير متوقعة لكائن معقد
ومتعدد

الحقوق في الخارج Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr
التصدير Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

6... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ...89
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جوتنير

http://geuthner.com

Conversions des tribus juives
au christianisme puis à l'islam :
Péninsule Arabique VIe- XIVe siècles

La musique dans le Proche-Orient ancien

الموسيقى في
الشرق األدنى
القديم

اعتناق قبائل
يهودية المسيحية
ثم اإلسالم :

شبه الجزيرة العربية (القرنين
السادس-الرابع عشر)

منذ نهاية القرن الخامس ،اشتبكت الديانتان اإلبراهيميتان
الكبيرتان اللتان تم تأسيسهما في شبه الجزيرة العربية حول
نقطتين محوريتين :التنافس التبشيري والممارسة السياسية.
هُزمت اليهودية عسكريًا عام  ،525وبدأت في االنسحاب دينيا
وشهدت أيضا انسحابا مرتبط بالهوية لصالح القوى الجديدة،
المسيحية أوالً ثم اإلسالمية.

جوتنير

جان فرونسوا فو

كان اعتناق اإلسالم طوعيًا
وناجم عن خيار شخصي،
بينما كان اعتناق المسيحية
قسريًا ومؤلمًا.

الموسيقى هي اللغة العالمية للبشرية.
تغطي هذه الدراسة فترة زمنية طويلة ،حوالي  2000عام
تفصل بين حياة األميرة الموسيقية إنخيدوانا ابنة سارغون
داغاديه ومؤلف كتاب دانيال.
9782705340018 | 201 | 228 pages
16x24 cm | 29.00 €

9782705340483 | 2020 | 182 pages
14x20 cm | 21.00 €

الحقوق في الخارج Myra Prince : geuthner@geuthner.com

الحقوق في الخارج Myra Prince : geuthner@geuthner.com
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لوسيان جان بورد

يتيح لنا الغناء واآلالت
الموسيقية والرقص كتعبير
عن الفرح وعن الثقافة ،فهم
الحضارات بشكل أفضل.
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http://geuthner.com
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جوتنير

http://geuthner.com

Le Passeur : Voyage initiatique
dans l'Orient chrétien du IVe siècle

Palmyre transformations urbaines :
Développement d'une ville antique
de la marge aride syrienne

المرشد

التحوالت
الحضرية في تدمر

رحلة تعلم في الشرق المسيحي
في القرن الرابع

نشأة وتطور مدينة في الصحراء
السورية

يرسم هذا التاريخ الحي واألصلي للمسيحية أوجه تشابه بين
الصراعات الدينية القديمة والحرب االقتصادية اليوم.
9782705338299 | 2010 | 160 pages
14,5x20 cm | 23.00 €

كريستيان تورتيل

تاريخ غير تقليدي يتبع رفات
شكوك توماس عبر العالم
الشرقي.

الحقوق في الخارج Myra Prince : geuthner@geuthner.com

جوتنير

يمكن لهذا العمل ولسبب وجيه  ،أن يعتبر في بداية األمر ما
يسمى في المكتبات "بالكتاب الجميل" .عمل غني باللقطات
الفوتوغرافية الرائعة تعود لمؤلف العمل ،تقدم بشكل مثير
لإلعجاب مدينة تدمر.
9782705338343 | 2010 | 180 pages
21x28 cm | 52.00 €

الحقوق في الخارج Myra Prince : geuthner@geuthner.com
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منار حماد

هو أكثر من مجرد كتاب
جميل ،بل دراسة جدية،
عميقةوتحليليةلمدينة.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021
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جوتنير

Sciences et Savoir d'Orient : Héritage et
Transmission de 3300- à 1500+

العلوم والمعرفة
في الشرق

الميراث واالنتقال من -3300
إلى +1500
يعرض هذا الكتاب نتائج العديد من األبحاث التي أجريت خالل
القرنين الماضيين حول العلوم التي تطورت في الشرق األدنى
بين القرن ( 3300قبل الميالد) والقرن ( 1500بعد الميالد).
9782705340636 | 2020 | 220 pages
14x20 cm | 26.00 €

أحمد جبار
أنطوان خاطر

تقييم حقيقي النتقال المعرفة من
الشرق على مدى آالف من
السنين.

الحقوق في الخارج Myra Prince : geuthner@geuthner.com
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اينالكو

www.inalco.fr

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

Chypre : les espoirs du rapprochement
communautaire

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

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 €

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr

اينالكو

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 €

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr
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الكسندر البيير

كان تقسيم الجزيرة سببا في
تعديل منطق الهوية داخل
االثنيات اليونانية والتركية

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.inalco.fr
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اينالكو

www.inalco.fr

اينالكو

Cours de grammaire Bambara

De Rome à Lubeck et Dantzig

دروس في
القواعد بامبارا

من روما الى
لوبيك و دانتزيك

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 ماناكان bá
 ،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.

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.

فاالنتان فيدران

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

9782858313075 | 2019 | 596 pages
16x24 cm | 30.00 €

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr

9782858313235 | 2019 | 150 pages
16x24 cm | 25.00 €

ماري لويز بوليز قبالن
دومينيك ريفيير

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

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr
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اينالكو

www.inalco.fr

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

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

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

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

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.

اينالكو

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 €

9782858313402 | 2020 | 280 pages
16x24 cm | 22.00 €

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr
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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

www.inalco.fr

Experts et expertise dans les mandats
de la Société des Nations :
figures, champs et outils

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

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

الخبراء و الخبرة في
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 €

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr

اينالكو

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 €

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr
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فنسان ديران داست
ماري لورايار

ال تزال الشياطين واألشباح
تطارد مجتمع الصين وجيرانها
إلى يومنا هذا.
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www.inalco.fr
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اينالكو

www.inalco.fr

Fantômes dans l'extrême orient d'hier
)et d'aujourd'hui (Tome 2

اينالكو

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  ، Guiمن 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 €

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr

فنسان ديران داست

ال تزال الشياطين واألشباح
تطارد مجتمع الصين وجيرانها
حتى يومنا هذا.

9782858312597 | 2017 | 446 pages
16x24 cm | 38.00 €

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr
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ديمتري كوسوريس

قصة التطهير القضائي للخونة
اليونانيين في نهاية الحرب
العالمية الثانية.
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اينالكو

www.inalco.fr

اينالكو

La cloche, le rabot et la houe

La conjugaison des verbes turcs

الجرس ،الرجل
اآللي والمجرفة

تصريف األفعال
التركية

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.

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.

9782858313525 | 2020 | 238 pages
16x24 cm | 25.00 €

ميكائيل أورانتان

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

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr

9782858313204 | 2019 | 179 pages
16x24 cm | 20.00 €

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr
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ايبك أورتي  -مونتاناري

يسمح هذا الكتاب بفهم منطق
تصريف أفعال اللغة التركية .
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اينالكو

www.inalco.fr

La prédication existentielle
dans les langues naturelles :
valeurs et repérages, structures
et modalités

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

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 €

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr

اينالكو

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 €

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr
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صوفي شاف-دارتوين
ستيفني لوران ترينا

اإلثنوغرافياالمتعلقة
بالمجتمعاتالبشريةالمختلفة.
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اينالكو

www.inalco.fr

Les désorientés Soldats français
)d'orient (1918-1915

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

الجنود الفرنسيون
المرتبكون من
الشرق 1915-
1918

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 €

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr

اينالكو

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 €

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr
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دلفين أورتي
كاترين كابدوفيل-زينغ

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

www.inalco.fr

اينالكو

 Maintenant et à jamaisQuelques regards sur la poésie hébraïque

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

اآلن وإلى األبد -
نظرات في 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.

ماشا اتزاكي

هل الشعر العبري الحديث
والمعاصر هو نفسه الشعر
اإلسرائيلي؟

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

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr

9782858313273 | 2019 | 238 pages
16x24 cm | 25.00 €

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr

6... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ...89

الكسندر فرينو
كارولين كيبر الفاي

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

www.inalco.fr

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

Venise en Crète

البندقية في جزيرة
كريت

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.

اينالكو

دولة أجنبية تصل إلى البالد ،وتستولي على السلطة ،تختار
لنفسها 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 €

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

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

9782858313259 | 2019 | 184 pages
16x24 cm | 25.00 €

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr

جويل داليجر

الحقوق في الخارج Nathalie Bretzner : nathalie.bretzner@inalco.fr
الحقوق في الخارج Maria Diotallevi : maria.diotallevi@inalco.fr
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 JCالتيس

www.editions-jclattes.fr

 JCالتيس

Ivresses

Les disparus du Joola

حاالت سكر

مفقودو جوال

كان لتناول المشروبات الكحولية ،لقرون عديدة ،نتائج كبيرة،
فقد غيرت الكحول التاريخ أكثر من مرة .في مصر2000 ،
سنة قبل الميالد ،تم بناء األهرامات باستهالك األفراد الكثير
من البيرة .وفي فرنسا ،جاء النصر في حرب المائة عام بفضل
براميل نبيذ سومور .وفي داالس ،قُتل جون كنيدي بينما كان
حراسه في حالة صداع ما بعد الثمالة .في مساء يوم  13ديسمبر
 ،1994قرر جنرال روسي مخمور شن هجوم على غروزني
في الشيشان ...
في هذا العمل عرض للتاريخ كما لم نشهده من قبل!

بعد عشر سنوات من غرق الجوال ،ذهب أدريان ابسولو إلى
كازامانس واستقر في زيغينشور .وسرعان ما أخبره كل من
التقى بهم عن هذا اليوم في سبتمبر  2002الذي غير حياتهم،
وما تقوله الكارثة عن هذه المنطقة من السنغال التي اجتازتها
انتفاضات عنيفة .فيقرر التحقيق في األمر ويقرأ كل ما يمكنه
العثور عليه ،ويلتقي بكل شخص يمكنه إخباره عن هذه العبارة
المبحرة ضد جميع القواعد ،والتي تمثل رمزا لعدم اهتمام
الدولة ،وفساد الكثيرين ،واإلهمال الرهيب .يخبرنا عن هذا اليوم
ساعة بساعة .يعود بالزمن إلى الوراء ،عندما تم بناء القارب
واستئجاره وفحصه وتركه لإلبحار على الرغم من كل عيوبه.
يروي األيام التي تلت غرق السفينة حيث جرب الرجال األبطال
كل شيء ،والوقت الالمتناهي للعائالت المحرومة من الحقيقة،
من الجسد المراد دفنه.
ذات يوم بعي ًدا عن السنغال ،يقابل أدريان بالصدفة صاحبة متجر
(مخبز  -بقالة  -تبغ) في قرية في مورفان .هيلين التي فقدت
فابنها دومينيك في حطام السفينة ،وكان عمره  20سنة .ثم يأخذ
تحقيق أدريان منحى شخصيًا بشكل أكبر ،يتابع حياة دومينيك،
رحلته ،ما الذي قاده إلى هذا القارب ،صبي في مثل عمره،
يشبهه كثيرًا بطريقة ما.

9782709666374 | 2020 | 174 pages
22x14 cm | 19.00 €

بونوا فرانكبالم

تلك اللحظات التي غيّر فيها
الكحول وجه العالم.

FIND OUT MORE
> مرشح لجائزة Renaudot Essais
9782709661553 | 2020 | 281 pages
21x13 cm | 19.00 €

الحقوق في الخارج Eva Bredin Wachter : ebredin@jclattes.fr
الحقوق في الخارج Elsa Misson : emisson@jclattes.fr
التصدير Sophie Perfus Mousselon : sperfusmousselon@jclattes.fr

الحقوق في الخارج Eva Bredin Wachter : ebredin@jclattes.fr
الحقوق في الخارج Elsa Misson : emisson@jclattes.fr
التصدير Sophie Perfus Mousselon : sperfusmousselon@jclattes.fr
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أدريان أبسولو

قصة مؤثرة ،بمثابة أمل
بالحقيقة ونصب لمن رحلوا.
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لو سوي

Histoire de la fatigue :
Du Moyen Âge à nos jours

La Parisienne : Histoire d’un mythe. Du
siècle des Lumières à nos jours

تاريخ التعب

الباريسية

من العصور الوسطى الى أيامنا
هذه

قصة أسطورة .من عصر التنوير
إلى يومنا هذا

يبدو أن كل شيء معروف عن االكتئاب الذي يسبب التعب:
االنزعاج العضوي والمعاناة األخالقية والعجزبكل أنواعه.
اإلرهاق موجود في قلب حياة اإلنسان ،لكن إدراكه آخذ في
التغير .تظهر المصطلحات (التوتر ،اإلجهاد ،اإلرهاق ،الجهد
العقلي) أعراضا يتم الكشف عنها ،تفسيرات جديدة تظهر مع
تجديد تمثيالت الجسد .تتغير األشكال بمرور الوقت  :صمود
الفارس المُكرّم ،إرهاق الممول ،إرهاق العامل  ...في عصر
شركات الخدمات وفي العصر الرقمي ،تتحلى هذه األعراض
بشكل أكثر صم ًتا وأقل وضوحً ا ،وتجلس في الصف األول .يبدو
أن حلم االستقاللية المتزايد واإلحباطات المصاحبة لها تضعنا
تحت تهديد التعب الدائم.

تقاوم المرأة الباريسية الزمن مثل كل األساطير .مبنية على
التوتر بين الطبقة األرستقراطية ونساء الشعب ،بين باريس
والمقاطعات ،بين تحرر المرأة وهيمنة الذكور ،تظهر قدرتها
المذهلة على الوالدة من جديد والتكيف .وبأخذ الصور النمطية
على محمل الجد ،يعود هذا الكتاب إلى مصادر هذا البناء الثقافي
لتحليل تطوره وتحديد استخداماته وتفسير وظائفه .من خالل هذا
الوجه الجوهري لـ "عاصمة القرن التاسع عشر" ،تكون الحداثة
هي أيضًا موضع تساؤل.

جورج فيغاريلو

رحلة تاريخية رائعة إللقاء
ضوء جديد على حاضرنا.

9782021365375 | 2020 | 432 pages
15,3x24 cm | 23.00 €

9782021291919 | 2020 | 480 pages
15,3x24 cm | 25.00 €

الحقوق في الخارج  Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.comالتصدير Pierre Hild : pierre.hild@seuil.Com

ايمانييل روتايو

سحر نساء باريس الذي
ال يوصف بين الجرأة
والمعوقات ،أمس واليوم.

الحقوق في الخارج  Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.comالتصدير Pierre Hild : pierre.hild@seuil.Com
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Le corps et ses raisons

لو سوي

Le Manifeste Travail : Démocratiser,
démarchandiser, dépolluer

الجسد وأسبابه

بيان العمل

لماذا يسخر موليير من األطباء؟ ما هو سبب هذا التصرف ؟ هل
الستريس مرض؟ بعض من األسئلة المذهلة التي يواجهها جان
ستاروبنسكي في تحقيقاته في تاريخ الطب .للجسد أسبابه التي ال
يعرفها العقل ،المؤرخ العظيم لم ينس أبدا أنه كان طبيبا .يقدم هذا
المؤلف الذي ينشر للمرة األولى منظورًا جدي ًدا لمعرفتنا بالجسد.
حرره واستهله مارتن روف.

انشروا الديمقراطية ،أوقفوا
المفاصلة في األسعار وأزيلوا
التلوث

9782021238402 | 2020 | 544 pages
14x20,5 cm | 26.00 €

ال يمكن اختزال البشر في العمل إلى "موارد" .كل أولئك الذين
سمحوا لنا باالستمرار في العيش في فترة الحجر الصحي كانوا
ً
دليل حيًا على ذلك .العمل نفسه ال يمكن اختزاله إلى سلعة.
يجب السماح للموظفين بالمشاركة في القرارات ،وانقاذ بعض
القطاعات من قوانين سوق غير منتظمة ،و حماية الكوكب:
انشروا الديمقراطية ،أوقفوا المفاصلة في األسعار وأزيلوا
التلوث.

جان ستاروبينسكي

هل للجسد قصة؟

9782021470499 | 2020 | 216 pages
13x18,5 cm | 13.00 €

الحقوق في الخارج  Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.comالتصدير Pierre Hild : pierre.hild@seuil.Com

ايزابيل فيريراس
جولي باتيالنا
دومينيك ميدا

نداء أساسي حملته النساء ووقع
عليه  6000أكاديمي من
جميع أنحاء العالم.

الحقوق في الخارج  Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.comالتصدير Pierre Hild : pierre.hild@seuil.Com
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Mort d'un voyageur : Une contre-enquête

Nouvelle histoire de la danse
en Occident : De la Préhistoire
à nos jours

موت مسافر

قصة جديدة
للرقص في الغرب

تحقيق مضاد

قُتل رجل ينتمي إلى "مجتمع المسافرين" برصاص رجال الدرك
 ،GIGNرواية األسرة ورواية الدرك ال تتطابقان .يتم إيقاف
المالحقة القضائية .وضعت القضية بين يدي ديدييه فاسين فبدأ
تحقي ًقا مضا ًدا .ابتكر في طريقه هذا ،شكالً تجريبيًا للسرد فرديًا
وآسرًا يعيد إنتاج تعددية روايات الدراما ،ومن ثم فإنه يعطي
لمحة عن الوجود المعذب ويعيد للمسافرين القليل مما حرمهم
المجتمع  :االحترام.
9782021450774 | 2020 | 176 pages
14x20,5 cm | 17.00 €

لو سوي

من عصور ما قبل التاريخ الى
أيامنا هذه

ديدييه فاسان

مات "مسافر" تحت رصاص
ال  .GIGNلماذا ؟

تجمع لورا كابيل أفضل المتخصصين في الرقص الغربي في
فرنسا وحول العالم ،لتقديم بانوراما فريدة من عصور ما قبل
التاريخ وحتى يومنا هذا .يسلط هذا الطريق الذي عبره الرقص،
الضوء على تعدد التقنيات والممارسات (من بناء الرقص
الكالسيكي إلى الهيب هوب) .الرقص فيه  :جميل أو قبيح،
سياسي أو جمالي ،تتقاطع فيه التقنيات الجسدية بين االرتقاء
والهبوط والبراعة والتجريد ،واالحتراف واالبتكار والمهنية من
أوساط الهواة.
9782021399899 | 2020 | 368 pages
17x24 cm | 31.00 €

الحقوق في الخارج  Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.comالتصدير Pierre Hild : pierre.hild@seuil.Com

لورا كابيل
كتاب جماعي

مشروع ال مثيل له ،ضروري
للهواة والمهنيين ومعلمي
الرقص.

الحقوق في الخارج  Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.comالتصدير Pierre Hild : pierre.hild@seuil.Com
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Qu'est-ce qu'une plante ? :
Essai sur la vie végétale

Un monde en nègre et blanc :
Enquête historique sur l’ordre racial

ما هو النبات؟

عالم باألبيض
واألسود

قصة عن الحياة النباتية

النباتات ال تعاني .المعاناة هي تجربة يعيشها جسد خاص ،تموت
النباتات فقط بشكل نسبي .لكن الموت بالمعنى النسبي ال يعني
الموت ألن الموت هو النهاية المطلقة التي ال رجعة فيها لكل
االحتماالت .الحيوان أو اإلنسان يكونان إما على قيد الحياة أو
ميتان .البذور التي جفت بعد أن تم الحصول عليها ساب ًقا من قلب
الفاكهة ،تعود إلى الحياة عند وضعها مرة أخرى في األرض.
يجب أن تموت حبات القمح لكي تولد من جديد  ...هذه الحياة
التي ال تموت اال لتولد من جديد ليست مأساة.
9782021414615 | 2020 | 208 pages
14x20,5 cm | 20.00 €

تحقيق تاريخي في الترتيب
العنصري
فلورانس بيرجا

نحن لسنا نباتات وال حيوانات،
لكن يمكننا االقتراب من
لغزهم.

الحقوق في الخارج  Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.comالتصدير Pierre Hild : pierre.hild@seuil.Com

من خالل تناول المراحل الرئيسية التي أدت الى العبودية في
منطقة البحر األبيض المتوسطثم العبودية االفريقية واألطلسية
إلى عملية االستعمار األوروبي في القارات الثالث (إفريقيا
وأمريكا وآسيا) ،يقدم هذا الكتاب المفاتيح التاريخية لتعريف
العرق ،ويكشف عن أسسها االقتصادية واألنثروبولوجية
والسياسية ،بالعودة إلى تاريخ كلمة "زنجي" ،ويشرح الكتاب
معاني "البياض" في وقتنا الحالي.
بوان | 9782757880050 | 2020
400 pages | 10,8x17,8 cm | 10.00 €

أوريليا ميشيل

كتاب يوضح تاريخ العبودية
وتاريخ العرق وتاريخ
االستعمار.

الحقوق في الخارج  Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.comالتصدير Pierre Hild : pierre.hild@seuil.Com
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Une histoire universelle des ruines :
Des origines aux Lumières

قصة عالمية
لألطالل

من األصول إلى التنوير
األطالل هي جسر غير مستقر ومتجدد باستمرار بين الذاكرة
والنسيان ،وهو توازن بين الطبيعة والثقافة .يعهد المصريون
بذاكرة ملوكهم إلى اآلثار العمالقة .وفي اليونان وفي العالم
السلتي واالسكندنافي ،حفظة الذاكرة هم الشعراء أو الشعراء
البطوليون .في مواجهة هذه القاعدة ،اخترع الغرب "عبادة
اآلثار" .سيتخذ عصر النهضة استراتيجية منهجية لتسجيل
التراث القديم وتصوره ،حتى ينشأ مع عصر التنوير وعي
عالمي باألطالل التي بقيت لنا .فكر األطالل هو طريقة للتفكير
في اآلخرين والتفكير في نفسك ،فبدون التفكير في الماضي ،ال
توجد إنسانية حقيقية تدعي أنها كذلك.
9782021282504 | 2020 | 744 pages
23x30 cm | 49.00 €

االن شناب

بانوراما للعالقة التي كانت
تربط بين الحضارات و آثارها
وذاكرة تراثها.

الحقوق في الخارج  Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.comالتصدير Pierre Hild : pierre.hild@seuil.Com
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www.lesbelleslettres.com

Atlas historique du Proche-Orient ancien

Durer : Éléments pour la transformation
du système productif

األطلس التاريخي
للشرق األدنى
القديم
قام خمسون مساهمًا بعمل ما يقرب من  150خريطة جديدة
تمامًا تسمح بمتابعة التطور الثقافي والسياسي للشرق األدنى،
واكتشاف مخططات العواصم والمدن األصغر ،لفهم المعارك
الكبرى والهجرات وطرق التجارة واالكتشافات األثرية العظيمة.
يرافق كل خريطة نص قصير يخبر عن حدود المعرفة أو
تطورات البحث خالل العشرين سنة الماضية .ويسرد فهرس
جغرافي شامل للغاية األسماء الحديثة والقديمة للمواقع.
9782251451138 | 2020 | 240 pages
30 x 38 cm | 55.00 €

الحقوق في الخارج Nicolas Filicic : n.filicic@lesbelleslettres.com

لي بيل ليتر

االستدامة

عناصر لتحويل النظام اإلنتاجي

تحت إشراف مارتن سوفاج

يقدم هذا االطلس بانوراما
كاملة للشرق األدنى القديم ،منذ
بدايات مرحلة التوطين فيه،
ً
منذ أكثر من 20 000عاما و
حتى بداية عصرنا

منذ  50عامًا تحتل البيئة المكان الرئيس على جدول أعمال
السياسة العامة .فماذا كانت النتائج؟ هل تكفي النوايا الحسنة؟
ألول مرة منذ ماركس ،يقدم هذا الكتاب مقاربة عامة للنظام
اإلنتاجي ويصف األدوات الالزمة لتحويله .إذ أنه لبناء "تنمية
مستدامة" ،يجب أن يكون الناس قادرين على تحديد المدة من
خالل أساليب اإلنتاج الخاصة بهم! وبهذه الطريقة يتحول رأس
المال إلى ثروة ،ويكرس العمل للصيانة ،وتصبح التكنولوجيا
بمثابة غالف وقائي ،ويصل االقتصاد إلى أعلى أبعاده األخالقية
والسياسية ،بعي ًدا عن األيديولوجيات المهيمنة لالبتكار والتعطيل
والتدمير اإلبداعي.
7982251451404 | 2020 | 374 pages
14 x 21 cm | 23.50 €

الحقوق في الخارج Nicolas Filicic : n.filicic@lesbelleslettres.com
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بيير كاي

تمر التنمية المستدامة حتما ً
بتحول في النظام اإلنتاجي
وإعادة تعريف عوامل اإلنتاج:
رأس المال والعمل والتقنية.
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La Civilisation des odeurs :
XVIe - début XIXe siècle

Le Monde syriaque :
Sur les routes d'un christianisme ignoré

حضارة الروائح

العالم السرياني

القرن السادس عشر  -بداية القرن
التاسع عشر

على طرق المسيحية غير
المكتشفة

لماذا ال تزال حاسة الشم ،هذا اإلحساس االساسي الذي يمكن من
التكيف مع الخطر وكذلك العثور على أفضل شريك جنسي ،ال
تزال غير مفهومة؟ يستكشف المؤرخ روبرت موشيمبلد مصادر
متعددة لرسم قصة القمع القوي الذي جعلنا ،على مدى نصف
األلفية الماضية ،نعتبر حاسة الشم كأقل الحواس أهمية حيث
يدعو روبرت موشيمبلد قارئه إلى رحلة شمية فوق العادة عبر
طقوس الحضارات ،بدءًا من األنفاس التي تصدرها األجساد إلى
عطور األزهار.

لم تكن السريانية ،شكالً من أشكال اآلرامية ،وال لغة ألي دولة
أو شعب معين ،لكنها خضعت لتطور استثنائي مع التنصير.
انتشرت من البحر األبيض المتوسط إلى شرق آسيا ،وال تزال
إلى اليوم ،اللغة الكالسيكية واألدبية والدينية للعديد من الكنائس
الشرقية .منذ القرون األولى ،تطورت المسيحية السريانية نحو
الشرق في حركة متناسقة مع التقليد المسيحي اليوناني الالتيني
المتجه غرباً ،حتى الهند والصين .كما كانت أيضًا الفرع
ً
اتصال باإلسالم.
المسيحي األكثر

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بأربع لغات  :اإلنكليزية ،الروسية ،الصينية
التقليدية ،الصينية المبسطة.

FIND OUT MORE
> تم بيع  5000نسخة في فرنسا
9782251447094 | 2017 | 272 pages
16 x 24 cm | 25.50 €

روبرت موشيمبلد

يقود روبرت موشيمبلد التحقيق
ويعرض التحوالت الغير
عادية لحاسة الشم في الغرب،
منذ عصر النهضة وحتى
القرن التاسع عشر.

RIGHTS SOLD
تم إعطاء الحقوق بثالث لغات  :اإلنكليزية ،الروسية ،العربية

FIND OUT MORE
> تم بيع  3000نسخة في فرنسا
> الجائزة الكبرى rendez-vous de l'histoire du
 monde arabeلعام 2018
9782251447155 | 2017 | 272 pages
15 x 21,5 cm | 25.50 €

الحقوق في الخارج Nicolas Filicic : n.filicic@lesbelleslettres.com

الحقوق في الخارج Nicolas Filicic : n.filicic@lesbelleslettres.com

6... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ...89

فرونسواز بريكل شاتونيه
مورييل ديبيه

عمل غير مسبوق يحتوي
على أكثر من  1200صورة
و 11خارطة والعديد من
المقتطفات من نصوص
مترجمة الستكشاف 2000
سنة من التاريخ و الثقافة
السيريانية.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.lesbelleslettres.com
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للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

لي بيل ليتر

www.lesbelleslettres.com

Le Polythéisme grec
à l'épreuve d'Hérodote

Le Vol dans les airs au Moyen Âge :
Essai historique
sur une utopie scientifique

تعدد اآللهة
اليوناني في
اختبار هيرودوت
ما مدى أهمية الصلة بين مصطلحي الدين والشرك في فهم
اليونان القديمة؟ هل يجب أن نتحدث عن "الدين اليوناني"
بصيغة المفرد أم بصيغة الجمع؟ هل تتالشى اآللهة على تنوع
طقوسها وشرائعها لتصبح غير معروفة؟ هل يمكننا التحدث
عن "اإليمان" في هذا السياق؟ هل كان تنوع ممارسات القرابين
قائمًا على خلفية مشتركة بين جميع الطوائف اليونانية؟ من خالل
اعتبار قصص كخط سير توجيهي مشترك.
يهدف هذا العمل إلى توضيح التعددية السلسة لهذا النظام المعقد.
9782251451459 | 2020 | 256 pages
13,5 x 21 cm | 21.50 €

لي بيل ليتر

الطيران في أجواء
العصور الوسطى
دراسة تاريخية متعلقة بيوتوبيا
علمية

فانسيان بيرين ديلفورج

دراسة عن التعددية في الديانة
اليونانية .دروس المؤلف في
Collège de France

كانت مسألة تمكن اإلنسان من الطيران تحديًا فكريًا حقيقيا لفكر
العصور الوسطى .أثار الطيران العديد من األسئلة المعقدة ،سواء
كانت تحملها القوة الطبيعية للطيور أو األرواح (النفوس الراحلة،
المالئكة ،الشياطين) أو براعة اإلنسان .الهدف من هذه الدراسة
التاريخية المتميز هو فهم الطريقة التي استوعب بها علماء
العصور الوسطى األسس والمخاطر وحتى مفارقات الطيران،
أو بمعنى أوسع ،تعليق جسم ثقيل في بيئة أخف منه .نرى فيها
مواجهة العلم المدرسي وأنصاره لظاهرة يبدو أنها تتحدى النظام
الطبيعي.
9782251451039 | 2020 | 240 pages
15 x 21,5 cm | 24.50 €

الحقوق في الخارج Nicolas Filicic : n.filicic@lesbelleslettres.com

الحقوق في الخارج Nicolas Filicic : n.filicic@lesbelleslettres.com
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نيكوالس فيي بارو

كيف نظرت العصور الوسطى
إلى طيران اإلنسان؟ و كيف
بني مفهوم هذه "الحقيقة الغير
مدركة"؟

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.lesbelleslettres.com
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لي بيل ليتر

Les Aventuriers de la mémoire perdue :
Léonard, Érasme, Michelet
et les autres

مغامرو الذاكرة
المفقودة
ليوناردو ،ايراسم ،ميشليه
واآلخرون

مغامرونا هم من أنصار اإلنسانية .يتجسد سعيهم في العثور على
الثقافة القديمة المفقودة ،وفي محاولتهم الستعادة الذاكرة أسسوا،
بالرغم من تعرض حياتهم للمخاطر ،حضارة للفكر الحر ،وهي
حضارتنا .شاركوا في جميع مجاالت الحياة االجتماعية ،من
الرسم إلى حقوق المستعمرين ،بما في ذلك المسرح وعلم الفلك
والدين .لدينا الكثير لنتعلمه منهم في وقت تتعرض فيه حرية
التعبير من جديد للتهديد.
9782251451442 | 2020 | 632 pages
16 x 24 cm | 29.50 €

جان كريستوف ساالدان

يروي الكاتب مغامرات رجال
ونساء من عصر النهضة
استطاعوا البحث في كنوز
الماضي المخبأة لبناء المستقبل.

الحقوق في الخارج Nicolas Filicic : n.filicic@lesbelleslettres.com
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.libellagroup.com

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
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ليبيال

www.libellagroup.com

ليبيال

Dieu et la Silicon Valley

Dostoïevski

هللا ووادي
السيليكون

دوستويفسكي

يعتبر األخ إريك سالوبير ،البالغ من العمر  50عامًا تقريبًا،
شخصية فريدة في الكنيسة الكاثوليكية حيث يمثل هذا القس
الدومينيكي خبرة نادرة  :فهو "مستشار" للفاتيكان في مجال
التقنيات الجديدة ويكرس جزءًا كبيرًا من وقته لبناء الجسور بين
روما ووادي السيليكون ،لدرجة أنه أصبح اليوم المنقذ الخارق
في االجتماعات بين البابا فرانسيس والكارديناالت ورؤساء
التكنولوجيا الكبار.
بوشيه كاستيل 9782283034026 | 2020
304 pages | 14x20,5 cm | 20.00 €

تدعو مجموعة "مؤلفو حياتي" الكتاب المعاصرين العظماء
إلى مشاركة إعجابهم بعمل كالسيكي ،كانت قراءته ذات اهمية
خاصة بالنسبة لهم.
تمكنت جوليا كريستيفا الشابة المولودة في بلغاريا من قراءة
أعمال دوستويفسكي .وبعد أن أصبحت واحدة من الشخصيات
ً
ً
ومحفزا لهذا
تحليل عمي ًقا
الرئيسية في أوروبا الفكرية ،تقدم هنا
الكاتب الذي ترك بصمة في حياتها المهنية.

RIGHTS SOLD
تم بيع الحقوق في الواليت المتحدة وإيطاليا.

ايريك سالوبير

مهووس دومينيكي في الفاتيكان

الحقوق في الخارج Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr
التصدير Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr

بوشيه كاستيل 9782283030400 | 2020
256 pages | 11,5x19 cm | 14.00 €

جوليا كريستييفا

سيد الرواية من وجهة نظر
أحدى أعظم المحلالت
النفسيات الفرنسيات.

الحقوق في الخارج Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr
التصدير Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr
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ليبيال

Merci qui ? Merci mon chien

شكرا لمن ؟ شكرا
لكلبي
سأحاول أن أتذكر كل الحيوانات التي ساعدتني على العيش،
والتي أود أن أشكرها .وهكذا يبدأ إعالن الحب للحيوان ،لتتبعه
األسئلة  :كيف نقول لهم مرحباً؟ هل يجب أن نتعرف عليهم؟ هل
يمكننا أن نأكل من نحب منهم؟ ما الذي يخفي صمتهم وجمالهم؟
وأخيرًا ما رأيهم في البشر؟
بوشيه كاستيل 9782283034484 | 2020
216 pages | 13x19 cm | 16.00 €

جان لوي فورنييه

دليل عن حسن رعاية
الحيوانات

الحقوق في الخارج Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr
التصدير Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr
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www.editions-metailie.com
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ميتيلييه

www.editions-metailie.com

ميتيلييه

Ethnologie de la porte

Ethnologie du bureau

إثنولوجيا الباب

إثنولوجيا المكتب

من ماغدالينيين في إيتيوليس إلى بوابة عشتار في بابل مرورا
باألقواس اليونانية ،وأقواس النصر الرومانية أو بوابات الجحيم،
تتبع هذه الدراسة تشكل وتخيل هذا الشيء الحاضر بشكل يومي:
الباب .وتدعونا ،في جميع أشكالها ،عبر التاريخ والمجتمعات،
إلى التفكير في الداخل والخارج ،والمنفتح والمغلق ،والرفاه
والخطر.

بعد إثنولوجيا غرفة النوم واتنولوجيا الباب ،يدعونا المؤلف
للنظر إلى أنفسنا في واحدة من أكثر االنشغاالت شيوعًا عندما
نتحدث عن العمل اليوم ،وهي :أن نكون في المكتب .من الراهب
البينديكتيني إلى المدير التنفيذي الشاب المعاصر ،من مجتمع
مكتب نابليون إلى البيروقراطي الكافكاكي ،من مكتب الناسخ
إلى الترحال الرقمي للعمل المشترك ،هذا الكتاب هو رحلة إلى
ما يجعل المكتب والعمل المستقر هو مركز التنمية لمجتمعاتنا
الحديثة من خالل جعلنا ندرك التعقيد الحقيقي والمحدد لحياتنا
جالسة :مغامرة ألكثر من ثالثة قرون يتقاسمها يوميًا خمسة
مليارات شخص حول العالم!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة العربية
9782864248415 | 2012 | 480 pages
15,3x24 cm | 22.00 €

باسكال ديبيه

أبوابنا في كل مكان ،مخارج
ضيقة أو أبواب ضخمة.

الحقوق في الخارج Catherine de Léobardy : secretariat@metailie.fr
التصدير Lise Detrigne : Lise.Detrigne@metailie.fr

9791022610599 | 2020 | 304 pages
14x21,5 cm | 21.50 €

الحقوق في الخارج Catherine de Léobardy : secretariat@metailie.fr
التصدير Lise Detrigne : Lise.Detrigne@metailie.fr
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باسكال ديبيه

األشكال المختلفة للحياة
المكتبية ،من الراهب الناسخ
إلى موظف القرن الحادي
والعشرين.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021
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www.editions-metailie.com
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ميتيلييه

www.editions-metailie.com

ميتيلييه

Les Enfants d'Achille et de Nike :
Éloge de la course à pied ordinaire

Marcher la vie :
Un art tranquille du bonheur

أطفال أشيل ونايك

المشي حياة

في مدح الجري العادي على
القدمين

الرغبة في التطرف ،والتفوق على الذات ،وعبادة الجسد :الجري
رياضة شعبية وديمقراطية ال تزال تجتذب أتباعًا جد ًدا .الجري
في كل مكان ! في هذا الكتاب الخيالي وبمقدمته الجديدة ،تصف
مارتين سيغالين ،عداءة وعالمة إثنولوجيا ،هذه الطقوس الجديدة
من خالل تحليل السباقات "التاريخية" (ماراثون نيويورك،
ماراثون باريس) بالتوازي مع الجري في المجتمعات التقليدية.
توضح مارتين سيغالن أن الجري هو شكل من أشكال الحرية
يعمل على استعادة جسد الفرد والمدينة والمجتمع.
9791022606592 | 280 pages
14x21,5 cm | 19.00 €

الحقوق في الخارج Catherine de Léobardy : secretariat@metailie.fr
التصدير Lise Detrigne : Lise.Detrigne@metailie.fr

فن هادئ للسعادة

مارتين سيغالين

أن تكون عداءًا هو أن تكون
عصريا!

معان متعددة لنفس الشخص الذي
يجمع هذا الشغف المعاصر
ٍ
يمارس المشي :الرغبة في العثور على العالم من خالل الجسد،
واالنفصال عن الحياة الروتينية للغاية ،وشغل ساعات االكتشاف،
وتعليق متاعب اليوم ،والرغبة في التجديد ،والمغامرة .ثمان
سنوات بعد عمل " امش" وعشرين عاما من نشر مدح المشي،
يعود المؤلف إلى متعة المشي ومعناه ،ويكشف لنا فضائله
العالجية في مواجهة إرهاق الروح في عالم تكنولوجي.
9791022610728 | 2020 | 168 pages
12,5x19 cm | 10.00 €

الحقوق في الخارج Catherine de Léobardy : secretariat@metailie.fr
التصدير Lise Detrigne : Lise.Detrigne@metailie.fr
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دافيد لو بروتون

يتمتع المشي بنجاح عالمي،
بعي ًدا عن ممارسات أنماط
الحياة المستقرة السائدة في
مجتمعاتنا.
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للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

ميتيلييه

Rire : Une anthropologie du rieur

الضحك

أنثروبولوجيا الضاحك
دراسة أنثروبولوجية عن الضحك في جوانبه االجتماعية
والوجدانية والعاطفية والجسديةُ .تدرج لحظات الضحك في
التاريخ الشخصي للموضوعات ،وهي جزء ال يتجزأ من
التواصل االجتماعي ،وتشكل لحظات منفصلة نرتاح فيها من
متاعب الحياة اليومية المجهدة في كثير من األحيان .يتم تناول
الضحك بكل تنوعه من السخرية إلى التهكم ،مرورا بالدعابة أو
العابارات النابية.
9791022608282 | 2018 | 300 pages
14x21,5 cm | 22.00 €

دافيد لو بروتون

الضحك بكل أشكاله

الحقوق في الخارج Catherine de Léobardy : secretariat@metailie.fr
التصدير Lise Detrigne : Lise.Detrigne@metailie.fr
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منشورات العلوم السياسية

www.pressesdesciencespo.fr

منشورات العلوم السياسية

Atlas de l'Anthropocène

Atlas des mondes urbains

أطلس
األنثروبوسين

أطلس العوالم
الحضرية

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.

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.

RIGHTS SOLD

فرونسوا جيمين
اليكساندر رانكوفيك
قسم رسم الخرائط  -سيونس
بو

تم بيع حقوق النشر باللغة اإليطالية

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

9782724626100 | 2020 | 144 pages
21x24 cm | 25.00 €

خريطة غير منشورة لكوكب
سكان المدن.

تم جمع مجمل البيانات البيئية
في عصرنا ألول مرة في
أطلس.

الحقوق في الخارج Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

ايريك فيرديل
قسم رسم الخرائط  -سيونس
بو

الحقوق في الخارج Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr
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www.pressesdesciencespo.fr

Blanc de plomb :
Histoire d'un poison légal

منشورات العلوم السياسية

Culture numérique

الثقافة الرقمية

الرصاص األبيض

تاريخ سم مصرح به

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
> تم بيع  500نسخة في فرنسا
> جائزة Prescrire 2020

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.

RIGHTS SOLD
تم بيع الحقوق باالستونية

جوديت رينهورن

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

9782724624359 | 2019 | 372 pages
13,8x21 cm | 26.00 €

الحقوق في الخارج Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

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

الحقوق في الخارج Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr
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دومينيك كارون

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

Deux degrés

Et les Juifs bulgares furent sauvés

درجتان

وتم إنقاذ اليهود
البلغار

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

ادوين زاكاي

9782724624403 | 2019 | 280 pages
12,5x19 cm | 16.00 €

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

الحقوق في الخارج Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

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 €

الحقوق في الخارج Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr
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ناديج راغارو

هذا التحقيق التاريخي هو
انعكاس مثالي لصمت
الماضي.
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 rf.opsecneicsedsesserp.wwwمنشورات العلوم السياسية

 rf.opsecneicsedsesserp.wwwمنشورات العلوم السياسية

L'Assemblée générale des Nations Unies :
Une institution politique mondiale

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

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

غييوم دوفان
فرانك بوتيتفيل
سيمون توردجمان

أول كتاب مرجعي باللغة
الفرنسية عن الجمعية العامة
لألمم المتحدة.

9782724625455 | 2020 | 300 pages
13,8x21 cm | 24.00 €

الحقوق في الخارج Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

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 €

الحقوق في الخارج Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr
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هيلين بيريفييه

ينشر االقتصاد النسوي المعرفة
واألدوات لتحقيق المساواة بين
الجنسين.
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منشورات العلوم السياسية
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La Tragédie de la croissance :
Sortir de l'impasse

منشورات العلوم السياسية

Le biais comportementaliste

التحيز السلوكي

مأساة النمو

كسر الجمود

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.

FIND OUT MORE
> تم بيع  500نسخة في فرنسا

FIND OUT MORE
> تم بيع  1500نسخة في فرنسا

جيلبيرت ريست

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

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

كيف نكسر الجمود ونتغلب
على إدماننا على النمو.

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

التحيزات المعرفية التي
تستخدمها السلطات العامة
لتوجيه خياراتنا.

الحقوق في الخارج Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

الحقوق في الخارج Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr
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Le Hasard et le pathologique

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

الصدفة والمرضي

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 €

منشورات العلوم السياسية

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 €

الحقوق في الخارج Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

الحقوق في الخارج Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr
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غييوم موراليس

تحليل من وراء الكواليس
لبصمة محاكمات نورمبرغ في
التاريخ والقانون الدولي.
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منشورات العلوم السياسية

www.pressesdesciencespo.fr

Les Métamorphoses
du travail contraint : Une histoire
globale XVIIe-XIX siècles

منشورات العلوم السياسية

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

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

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

> تم بيع  500نسخة في فرنسا

9782724625356 | 2020 | 396 pages
13,8x21 cm | 20.00 €

9782724626209 | 2020 | 328 pages
13,8x21 cm | 24.00 €
الحقوق في الخارج Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr

الحقوق في الخارج Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr
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بيير بلون

أعادة فحص التاريخ المعاصر
من خالل وضع مسألة
األرض في قلب منطق القوة.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.pressesdesciencespo.fr

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

منشورات العلوم السياسية

Théories et concepts
de l'intégration européenne :
2e édition mise à jour et augmentée

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 الـ  ... Covid-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.

الحقوق في الخارج Nathalie Larmanjat : nathalie.larmanjat@sciencespo.fr
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.ruedelechiquier.net

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

شارع دو ليشيكييه

www.ruedelechiquier.net

شارع دو ليشيكييه

Carnage : Pour en finir
avec l'anthropocentrisme

Décarcérer : Cachez cette prison
que je ne saurais voir

المذبحة

إفراغ السجون

أخفوا هذا السجن الذي ال أستطيع
رؤيته

لوضع حد لمركزية اإلنسان
يعرض جان مارك غانسيل صورة ال هوادة فيها للعالقة التي
أقامها البشر مع عالم الحيوان ،والقائمة على الهيمنة واالستغالل
ويستنكر هذه المذبحة التي تبين أنها مأساة للجنس البشري بسبب
تدمير النظم البيئية فيها .كما أنها تسبب إنكارا غير أخالقي
لحساسية الحيوان وخداعا لصناعة األغذية .أخيرًا ،يحدد مسارًا
للعمل وطر ًقا "لوضع حد لمركزية اإلنسان".

FIND OUT MORE
> وصلت للمرحة النهائية في الجائزة األدبية  30مليون صديق
عام 2020
9782374252421 | 2020 | 208 pages
14x21 cm | 18.00 €

الحقوق في الخارج Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com

جان مارك غانسيل

عمل قوي عن عالقتنا بعالم
الحيوان.

في هذا العمل ،يقترح سيلفان لويسييه إفراغ السجون بدالً من بناء
سجون جديدة ،وإبنكار عقوبات جديدة بدالً من اصالح الزنزانات
المتداعية .من المعروف منذ فترة طويلة أن السجن هو حل غير
فعال ضد الجريمة ،ولكن عندما يدخله آالف األشخاص الذين ال
يصنفون في فئة المجرمين ،أال يجب علينا مراجعة نسختنا من
السحن بشكل جماعي؟
9782374252261 | 2020 | 128 pages
11x19 cm | 10.00 €

الحقوق في الخارج Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com
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سيلفان لويسييه

ماذا لو ،لمرة واحدة ،بدالً من
اشاحة النظر ،قمنا بتقييم هذه
المشكلة االجتماعية وماذا يقال
عن طريقتنا في العيش معًا؟

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.ruedelechiquier.net

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

شارع دو ليشيكييه

www.ruedelechiquier.net

شارع دو ليشيكييه

Des racines et des gènes (Coffret) :
Une histoire mondiale de l'agriculture

L'Égalité sans condition : Osons nous
imaginer et être semblables

الجذور والجينات

المساوات دون
شرط

تاريخ عالمي للزراعة

لنتجرأ أن نتصور أنفسنا و نتشابه

في هذا الكتاب الموجز ،الذي تم جمع مجلديه هنا في علبة
واحدة ،يخبرنا الصحفي دينيس لوفيفر عن تطور الزراعة عبر
العصور ويقودنا إلى التفكير في القضايا التي ال تزال قائمة
حتى اليوم :كيف نطعم السكان الحاليين الذين سيبلغ تعدادهم 9
مليارات في عام 2050؟ كيف نعيد التفكير في عالقة اإلنسان
باألحياء؟

دينيس لوفيفر

9782374251080 | 2020 | 512 et 592 pages
11x17,5 cm | 25.00 €

منذ عصور ما قبل التاريخ
إلى يومنا هذا ،تاريخ عالمي
للزراعة في مجلدين.

تطور ريجين سيناك تفكيرًا نسويًا مبتكرًا وجري ًئا مصحوبا
بوسائل اقناع قوية جدا .توضح لنا ،من خالل التحليالت التي
أجراها توماس بيكيتي ورفائيل إنثوفن ،ونجاح مغني الراب
أورلسان ،كيف يمكننا أن نقول عن أنفسنا بأننا نؤمن بالمساواة
في الوقت الذي نساهم فيه في إعادة إنتاج التفاوتات .مرورا
بالنضال النسوي الحالي في فرنسا ،من الكتابة الشاملة إلى
الخالفات التي أثارتها حركة  :أنا ايظا  MeTooواالجتماعات
النسوية أحادية الجنس والمناهضة للعنصرية.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اليابانية
9782374251479 | 2019 | 96 pages
11x19 cm | 10.00 €

الحقوق في الخارج Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com

الحقوق في الخارج Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com
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ريجين سيناك

ريجين سيناك تفكك أسطورة
المساواة من أجل التفكير في
المساواة غير المشروطة
وتعزيزها.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.ruedelechiquier.net

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

شارع دو ليشيكييه

www.ruedelechiquier.net

شارع دو ليشيكييه

Le climat qui cache la forêt :
Comment la question climatique
occulte les problèmes d'environnement

Ne plus se mentir :
Petit exercice de lucidité
par temps d'effondrement écologique

المناخ الذي يخبأ
الغابة

لنتوقف عن الكذب
على أنفسنا

كيف تحجب قضية المناخ القضايا
البيئية
أن كان التغير المناخي قضية رئيسية ،فهو ال يبدو أكثر أهمية
من تلوث الهواء أو الماء ،أو تآكل التنوع البيولوجي أو حتى
تدهور التربة .يوضح غيوم سانتيني هذا من خالل مقارنة،
فيعرض على سبيل المثال ،عدد الوفيات المبكرة المرتبطة
بهذه الظواهر أو تكاليفها االقتصادية أو التسلسل الهرمي للنتائج
وتوصيات المنظمات الدولية الكبرى.
9782374251776 | 2019 | 256 pages
11x17,5 cm | 9.00 €

تمرين صغيرعن الوعي في زمن
االنهيار البيئي
غيوم سانتيني

هل األولوية المعطاة للمناخ
اليوم من قبل الدول والمنظمات
غير الحكومية ووسائل اإلعالم
لها ما يبررها؟

في مواجهة نظام رأسمالي ال يبالي بقدرة كوكبنا على التحمل،
يدعو جان مارك غانسيل إلى النظر في الحقائق كما هي من أجل
تقديم إجابات تكون على مستوى التحديات .إنه يوضح لنا مسارًا
ً
ومنشطا :العمل القتالي وإظهار قوتنا الجماعية في مواجهة
جذريًا
المصالح الخاصة .ألنه ،إلنقاذ ما ال يزال من الممكن إنقاذه ،ليس
لدينا خيار آخر سوى ممارسة الدفاع عن النفس ضد النظام.

FIND OUT MORE
> تم بيع أكثر من  7500نسخة في فرنسا
9782374251462 | 2019 | 96 pages
11x19 cm | 10.00 €

الحقوق في الخارج Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com

الحقوق في الخارج Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com
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جان مارك غانسيل

رؤية جان مارك غانسيل
الراديكالية لبيئة ال هوادة فيها.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.ruedelechiquier.net

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

شارع دو ليشيكييه

www.ruedelechiquier.net

شارع دو ليشيكييه

Passage piéton :
Récit d'une détox numérique
par la marche

Recyclage, le grand enfumage :
Comment l'économie circulaire
est devenue l'alibi du jetable

ممر المشاة

إعادة التدوير،
الخدعة الكبرى

قصة التخلص من السموم الرقمية
عن طريق المشي
في عام ،2017تشعر صحفية دائمة االتصال بشبكة األنترنت،
تدعى لورانس بريل بأنها غارقة أكثر فأكثر في حياتها الرقمية،
لدرجة أنها قررت أن تضغط على زر التوقف وأن تنأى
بنفسها ،حرفيًا  :قررت ألكثر من عام ترك اإلنترنت والشبكات
االجتماعية للذهاب في نزهة على األقدام.
ممر المشاة هو قصيدة رائعة للمشي ،ويعتبر وسيلة لإلبطاء
و(إعادة) اكتشاف الطبيعة وإعادة االتصال باألساسيات في عالم
يسير دائمًا بشكل أسرع.
9782374251950 | 2020 | 136 pages
13x20 cm | 12.00 €

كيف أصبح االقتصاد الدائري
ذريعة األشياء التي نستخدمها مرة
واحدة ونرميها
لورانس بريل

كيف أفلت من ادمان االتصال
بشبكة األنترنت عن طريق
المشي

في سياق االستهالك المفرط للموارد واالنفجار في كمية نفاياتنا،
يبدو أن إعادة التدوير هي الدواء الشافي في مواجهة بدعة دفن
النفايات أو الحرق .المراقبة المتميزة إلدارة النفايات  :تحلل فلور
بيرلينجن وعود اقتصاد دائري كاذب ،يحافظ على أسطورة
المنتجات القابلة إلعادة التدوير إلى ما ال نهاية .توضح الكاتبة
كيف أن خصائص هذا االقتصاد  :اإلنتاجية والرأسمالية ،تساعد
على إدامة استهالك السلع ذات االستخدام الواحد.
9782374252001 | 2020 | 128 pages
14x21 cm | 13.00 €

الحقوق في الخارج Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com

الحقوق في الخارج Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com
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فلور بيرلينجن

ماذا لو كانت إعادة التدوير
مجرد طعم؟

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.editions-salvator.com

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

سلفاتور

www.editions-salvator.com

Aimer c'est… :
Petit livre de l'amour véritable

سلفاتور

Comment parler de Dieu aujourd'hui

كتاب صغير عن الحب الحقيقي

كيف نتحدث عن
هللا اليوم

نحن موجودون لنحب اآلخرين وليحبونا بدورهم .الحب هو أفق
كل حياة بشرية ،فإن غاب نبحث عنه ،وأحيا ًنا بشكل يائس .وإن
حضر ،نراقبه ،خوفا من أن نفقده.
هذا الكتاب الصغير ليس أطروحة علمية بل هو مرآة ذات
جوانب معروضة لنا حتى نتمكن من التفكير في طريقة محبتنا
لآلخرين ومحبتهم لنا.
مارك فيلوت كاهن ومرشد روحي.

هل يمكن أن يكون هللا موضوعا نناقشه؟ هل يمكننا وضع هذا
الحديث بين مباراة كرة القدم األخيرة وتقرير النشرة الجوية ؟
أم أنه من األفضل مناقشة األمر بذكاء ،ووضعه بين تناقضات
الفيلسوف كانت وعلم األنساب وفقا لنيتشه؟ أال يقلل هذا من قيمته
في الوقت الذي ندعي فيه تعظيمه؟ أو تكريمه في حين أننا نريد
التخلص منه إلى األبد؟
فابريس حجاج كاتب مقاالت وكاتب مسرحي.

الحب هو أن ...

9782706714443 | 2016 | 128 pages
11x17 cm | 9.90 €

مارك فيلوت

وجد االنسان ليحب غيره
وليحبه غيره

الحقوق في الخارج François Hilaire : droits-etrangers@editions-salvator.com

9782706717802 | 2012 | 220 pages
11x17 cm | 10.00 €

فابريس حجاج

هل من الممكن أن يكون هللا
موضوعا نناقشه

الحقوق في الخارج François Hilaire : droits-etrangers@editions-salvator.com
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.editions-salvator.com

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

سلفاتور

www.editions-salvator.com

سلفاتور

Joseph : L'éloquence d'un taciturne

L'amour vrai : Au seuil de l'autre

يوسف

الحب الحقيقي

بالغة قليل الكالم

على عتبة اآلخر

ماذا يمكننا أن نقول عن يوسف زوج مريم ،الذي ال تتحدث عنه
األناجيل إال قليالً ؟ ربما أكثر مما تعتقد ! يهدف هذا الكتاب إلى
فهم النصوص التي تستحضر يوسف في إنجيلي متى ولوقا ،في
ضوء العهد القديم.
فيليب لوفيفر من الدومينيكان ،حاصل على ودكتوراه في اآلداب.

لم يخلق اإلنسان ليحب ،لقد خلق ليموت من الحب ،هذه القدرة
قوية جدا لدرجة أنها تحتوي على كل األخطاء .وبهذه الطريقة
تقوم اإلباحية بتسخيف الحب ،من خالل محاكاة رغبة اإلنسان
دون تحفظ .فالحب الحقيقي هو الحب بأقوى معانيه ،الحب الذي
كنا نسميه "الصدقة" والذي يجعلنا ننتظر ،مثل صالة ،على عتبة
اآلخر" .
يدرس مارتن ستيفنز الفلسفة.

9782706708305 | 2011 | 270 pages
15x22,5 cm | 20.00 €

فيليب لوفيفرO.P ،

9782706716317 | 2018 | 142 pages
13x20 cm | 16.00 €

ما الذي يمكننا قوله عن
يوسف؟

الحقوق في الخارج François Hilaire : droits-etrangers@editions-salvator.com

مارتن ستيفينز

الدفاع عن الحب الحقيقي ضد
اإلباحية.

الحقوق في الخارج François Hilaire : droits-etrangers@editions-salvator.com
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.editions-salvator.com

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

سلفاتور

www.editions-salvator.com

L'homme, merveille de Dieu :
Essai d'anthropologie christologique

Le christianisme n'existe pas encore

المسيحية غير
موجودة إلى اآلن

الرجل ،من
عجائب هللا

دراسة في األنثروبولوجيا
الكريستولوجية
اليوم ،حيث توجد رؤى متعددة لإلنسان" ،أنثروبولوجيا
متنوعة" ،ما معنى "األنثروبولوجيا" التي تقوم على اإليمان
المسيحي؟ كيف يكون اإلنسان عجيبة من عجائب هللا وهويته
مهددة ؟ تتناول هذه الصفحات العالقة بين اإلنسان وهللا ،العالقة
التي تأسست في فعل الخلق ،وفي موهبة النعمة.
يسوعي والهوتي ،األب برنارد سيسبوي هو مؤلف عمل
رئيسي.

سلفاتور

برنارد سيسبوي

ما معنى االنتروبولوجيا القائمة
على االيمان المسيحي؟

يعكس عنوان هذا الكتاب اقتباسًا من .Kierkegaard
يستخدمه المؤلف لشرح أن المسيحية الثقافية هي نوع من الوهم
الذي يسمح للمسيحيين بتجنب التساؤل عما إذا كانوا ال يزالون
مخلصين لإلنجيل.
للخروج من التعطل في نقل الكلمة المسيحية ،يدعو دومينيك
كولين لمسيحية تعرف كيف تتحدث اينجيليا مع كل إنسان،
فتدعوه إلى الوجود.
دومينيك كولين دومينيكاني وفيلسوف وعالم الهوت.
9782706716348 | 2018 | 190 pages
13x20 cm | 18.00 €

9782706712142 | 2015 | 368 pages
14,5x22 cm | 23.00 €
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دومينيك كوالن

يدعو دومينيك كولين ببراعة
كبيرة لمسيحية تعرف الكالم
انجيليا
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات
www.editions-salvator.com

قصة مصورة ورواية مصورة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية كتب للناشئة

سلفاتور

Neuvaines pour les jours difficiles

تساعيات لأليام
الصعبة
سنجد في هذا العمل حوالي عشرين صالة تساعية ،ومن بينها
خمسة عشر صالة جديدة ،وكلها تحمل هد ًفا رئيسيًا واح ًدا:
مساعدة شخص أو أكثر من األشخاص الذين يواجهون صعوبة.
تتكون التساعية من التأمل ،لمدة تسعة أيام متتالية ،في نصوص
الكتاب المقدس والتقليد الكنسي ،بينما توكل إلى هللا نية معينة.
برنارد ماري ،من الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة ،حاصل على
دكتوراه في الالهوت وشهادة في اللغات الكتابية.
9782706705199 | 2009 | 320 pages
11x17 cm | 12.00 €

بيرنارد ماري

عشرون تساعية
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