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جويلية 2021   

المغاربية  البحوث  معهد  ندوة 
المعاصرة حول ليبيا المعاصرة

انعام شرف الدين 
متميزة :  هوية  ذات  تجارية  جالية 
طرابلس  في  تونسيون  تجار 
والنصف  عشر  الثامن  في القرن 

األول من القرن التاسع عشر

سعاد الجفال      
طرابلس  والية  في  األلمان  الرحالة 
السياسية  الجغرافيا  بين  الغرب 

والمعرفة الجغرافية

سبتمبر / أكتوبر 2021
دورة تكوينية لألساتذة الليبين

سبتمبر / نوفمبر 2021 

استقبال الطلبة المنتفعين بالمنحة

أكتوبر 2021

المغاربية  البحوث  معهد  ندوة 
المعاصرة حول ليبيا المعاصرة

توماس هسكن وأمال عبيدي
 برقة المحتجة : السياسة والهوية 

والعدالة زمن االظطرابات

المؤتمر الدولي 

إفريقيا  بين  المعاصرة  ليبيا 
والمتوسط 

نوفمبر 2021

معهد  نّظم   ،2018 جويلية  في 
في  المعاصرة   المغاربية  البحوث 
اليوم :  »ليبيا  بعنوان  ندوة  تونس 
والمجال«،  والسياسة  المجتمع 
باحثًا   25 يقارب  ما  جمعت  والتي 
)التاريخ  التّخصصات  مختلف  من 

السياسيّة  والعلوم  االجتماع  وعلم 
بلدان  عدة  من  إلخ(،  والجغرافيا، 
إيطاليا،  فرنسا،  تونس،  )ليبيا، 
بريطانيا  المتحدة،  الواليات 
وفود  وبحضور  ألمانيا(  العظمى، 
من  ليبية  مؤسسات  خمس  من 
والزاوية  ومصراتة  طرابلس 

وبنغازي

لهذا الحدث العلمي وفي  واِستمراراً 
في  الشابة  إطار مشروع »األبحاث 
أداة   : واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم 
تونس  في  سيعقد  ليبيا«،  في  للتنمية 
مؤتمر جديد بعنوان »ليبيا المعاصرة 
نوفمبر  في  والمتوسط«  إفريقيا  بين 

.2021

ويهدف المؤتمر إلى البحث في مكانة 
األبيض  والبحر  إفريقيا  بين  ليبيا 
المتوسط. وفي الواقع، يقع البلد على 
العربي  المغرب  بين  طرق  مفترق 
والبحر  الّصحراء  جنوب  وإفريقيا 
تاريخ  وينخرط  المتوّسط.  األبيض 
الفضاءات  هذه  مختلف  في  ليبيا 
متجدّدة  ولكن  قديمة،  اشكاليات  مع 

باستمرار.

وإن ظهرت ليبيا في العقود األخيرة 
جنوب  أفريقيا  بوابة  أنها  على 
باعتبارها  ومؤخرا،  الّصحراء، 
الشمالي  الّساحل  بين  عبور  منطقة 
وإفريقيا،  المتوسط  األبيض  للبحر 
فإّن مسألة تأصلها في أفريقيا والبحر 
فترة  إلى  تعود  المتوسط  األبيض 

أطول

بلد  »تاريخ  األول،  المحور  سيقدّم 
ليبيا؟«  من  : أي  افريقي متوسطي 
التنظيم  موضوع  تاريخّي  منظور 
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اللجنة العلمية
وسيلة سعايدية )جامعة ليون 2(

كاتيا بواسفان )معهد البحوث المغاربية المعاصرة(
نائلة السعدي )معهد البحوث المغاربية المعاصرة(

فالنتيا زاغاريا )الجامعة األوروبية المركزية(
حسان بوبكري )جامعة سوسة / معهد البحوث المغاربية المعاصرة(

منصور عمارة محمد )جامعة طرابلس(
أنعام شرف الدين )جامعة طرابلس(

عبدالحكيم المهدي الشريف )األكاديمية الليبية للدراسات العليا بطرابلس(
الشريف الفرجاني )جامعة ليون 2 / معهد البحوث المغاربية المعاصرة(

حافظ عبدولي )جامعة صفاقس(
أنّا بالدينتّي )جامعة بيروجيا(

كيارا باغانو )جامعة بافي(
دلفين بيران )معهد البحوث من أجل التنمية، ومخبر »السكان، البيئة، التنمية «(

لوكا رانري )المدرسة العليا سانت آن دي بيز(
جان بيار كاسارينو)كوليج أوربا(
توماس هوسكن )جامعة بيروت(

ليبيا  مكانة  ومسألة  السياسي  
الروابط  وموضوع  إفريقيا،  في 
الفضاء  وبين  ليبيا  بين  والمبادالت  

المتوسطي واألفريقي.

»ليبيا  الثاني،  المحور  وسيعالج 
جديدة«،  طموحات   : المتنوعة 
التنقل  ثقافي،  منظورسوسيو-  من 
والتحوالت الدينية والتعددية اللغوية 
في  المتعددة  االنتماءات  ودسترة 
نقل  وأخيراً  الوطني،  البناء  مسار 

المعرفة واألفكار والتقنيات.

أّما المحور الثالث، »حدود و معابر 
وتقاسم مجاالت مشتركة«، فسيرّكز 
أخبار  في  المتأّصلة  القضايا  على 
والتنقل،  الهجرة   :  2011 بعد    ما 
المجتمع  دور  وأخيراً  والحدود، 

المدني الليبي.

إلعطاء  مناسبة  الندوة  ستكون   
الشبان  والباحثات  للباحثين  الكلمة 
اإلنسانية  العلوم  في  المختصين 
وحولها  ليبيا  من  واالجتماعيّة 
ليؤثث طلبة الماجستير أو الدكتوراه 

للمؤتمر  األخيرة  العلميّة  الجلسة 
بصدد  هي  التي  أبحاثهم  لتقديم 

اإلنجاز.

ستجمع  المؤتمر،  هامش  وعلى 
نحو  »ليبيا  بعنوان  مستديرة  مائدة 
المجتمع  من  فاعلين  المستقبل« 
من  وفاعلين  وخبراء  المدني 
المؤسسات ... لمناقشة قضايا التحّول 
ومسألة  المرأة،  ودور  الديمقراطي، 
المساواة، ودور المجتمع المدني في 

ليبيا ما بعد 2011.

الرزنامة العلمية


