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:آتابات لكاستورياديس ومقاالت عنه   

 
 
 

 هذه الكتابات غير نهائية وقابلة للمراجعة
  ريمس    بسباس 

  20    عراش   بيبحلا ةبيقروب
 ةيسنوتلا ةيروهمجلا ,ةبونم ,2010

 : samrabe2001@yahoo.com 
 
This Arabic-language bibliography of the writings by Cornelius 
Castoriadis is not complete. Contributions and corrections are 
welcome and should be sent to the address below:  
 
Samir Besbes 
20 avenue Habib Bourguiba 
2010, La Mannouba, TUNISIA 
E-MAIL: samrabe2001@yahoo.com  
# # = Information not yet found/information to be verified.  
 
 
Cette bibliographie des écrits en arabe de Cornelius Castoriadis 
n'est pas complète. Contributions et corrections sont bien-venues et 

mailto:samrabe2001@yahoo.com
mailto:samrabe2001@yahoo.com


doivent être envoyées à l'adresse suivante:  
 
Samir Besbes 
20 avenue Habib Bourguiba 
2010, La Mannouba, TUNISIE 
E-MAIL: samrabe2001@yahoo.com  
 

يرجى االتصال بالعنوان . هذه البيبلوغرافيا العربية عن آورنيليوس آاستورياديس غير نهائية
:قاالت جديدة التالي إلضافة م  
  الجمهورية التونسية2010 شارع الحبيب بورقيبة منوبة 20سمير بسباس 

:البريد اإللكتروني   
samrabe2001@yahoo.com 

  
 

 آتابات آاستورياديس
(Arabic-Language Writings by Cornelius Castoriadis ) 
(Écrits de Cornelius Castoriadis en arabe) 
 

IIS ( =AR2006B) AR2006A 
تأسيس المجنمع تخييليا، ترجمة ماهر الشريف، دار المدى، دمشق، : آورنيليوس آاستورياديس   

2006يوليو /تموز  
  

DH ( =AR2007B) AR2007A 
 أداة لتبرير القمع أم لتحرير الذات؟: التحليل النفسي والسياسة : آورناليوس آاستورياديس

:   المنتصر الحملي  : تعريب
http://www.echaab.info.tn/rubrique.asp?Rub_ID=537&Date=20070526 

 
AR2008A 
 2008 ماي 28 األسبوعي، العرب بسباس، سمير ترجمة والتاريخ، المثقف : آاستورياديس آورنيليوس

http://www.alarab.co.uk/Previouspages/Alarab%20Weekly/2008/06/28-06/w12.pdf 
http://www.alarab.co.uk/Previouspages/Alarab%20Weekly/2008/06/28-06/w13.pdf 

 
 

 سيدايروتساك نع تاباتك :
 
(Arabic-Language Writings About Cornelius Castoriadis [articles in 
newspapers, reviews, and books]) 

mailto:samrabe2001@yahoo.com
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(Écrits sur Cornelius Castoriadis en arabe [articles en journaux, revues et 
livres]) 
 

AR2006a 
قدسية المتخيل المجتمعي، مجلة أقالم الثقافية: مروة  آريدية   

  http://aklaam.net/forum/showthread.php?t=2317 
 

AR2006b 
2006نوفمبر  4    ملتزم، الشعبمسيرة مثقف : آرنيليوس آاستوريديس : سمير بسباس   

http://www.echaab.info.tn/rubrique.asp?Date=20061104 
 

AR2006c 
23/09/2006المثقفون والتاريخ، القدس العربي، : محمد شنتوف   

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/DaftarAfkar/k_k.htm 
 

AR2006d 
" بربرية إشتراآية أم"  فيكساتوماس  2006    توبراآ/ االولتشرين   العربي والحرب على اإلرهابالعالم

  1956  المجرية عاموالثورة
http://www.mondiploar.com/article.php3?id_article=694 

 
AR2007a 

10/2/2007امتحان الموت، العربي األسبوعي، : سمير بسباس   
http://www.alarab.co.uk/Previouspages/Arab%20Weekly/2007/02-10/w26.PDF 

 
AR2007b1 

 الجزء األول: سمير أبو زينب : مكبلة والديمقراطية بقلم المخيال بين المجتمعات ال
http://www.echaab.info.tn/rubrique.asp?Rub_ID=374&Date=20070310 

 
AR2007b2 

 الجزء الثاني: سمير أبو زينب : ف من المخيال  بقلمالفكر العربي المعاصر والموق:في المخيال والتاريخ
http://www.echaab.info.tn/rubrique.asp?Rub_ID=432&Date=20070407 
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