
כ'-כ"א בכסלו תשע"ז, 21-20 בדצמבר 2016
קמפוס הר הצופים האוניברסיטה העברית בירושלים

כנס אביר השישי
האסלאם הפוליטי 

בפתחה של המאה ה-21:
דילמות ישנות, מגמות חדשות

כנס אביר השישי
האסלאם הפוליטי 

בפתחה של המאה ה-21:
דילמות ישנות, מגמות חדשות

ערב פתיחה - יום ג', 20.12.2016
בית מאירסדורף, אולם 405

התכנסות וקבלת פנים   16:15 - 15:45

טקס חלוקת מלגות לתלמידים מצטיינים    16:30 - 16:15
ע"ש רות ומרדכי אביר

מושב ראשון: אסלאם והסדר האזורי   18:30 - 16:30

יו"ר: פרופ' אמנון כהן, האוניברסיטה העברית        

פרופ' מאיר חטינה, האוניברסיטה העברית                   

פיתויי הכוח: תנועות אסלאמיות והאביב הערבי         

פרופ' מאיר ליטבק, אוניברסיטת תל-אביב                   

הרפובליקה האסלאמית של איראן והאתגר הסלפי        

פרופ' אלי פודה, האוניברסיטה העברית                   

המדינה הטריטוריאלית הערבית לנוכח האתגר                     
האסלאמי

פרופ' עמיקם נחמני, אוניברסיטת בר אילן  
אירופאים, הגירה מוסלמית, ישראל/יהודים:    

קשר גורדי  בין יבשות

יום ד', 21.12.2016
בית מאירסדורף, אולם 405

09:00 - 09:15 התכנסות וקבלת פנים

מושב שני: אסלאם ולאומיות: גט גירושין?   11:15 - 09:15

יו"ר: פרופ' ישראל גרשוני, אוניברסיטת תל-אביב  

פרופ' אמציה ברעם, אוניברסיטת חיפה   
עראק בין אסלאם סוני ושיעי, קומיה ו-וטניה   

1921-2016: המנצחים, המובסים והזהויות 
המסרבות להמחק

פרופ' אייל זיסר, אוניברסיטת תל-אביב                    
המהפכה הסורית - סופה של הלאומיות וניצחונה         

של הדת?

פרופ' יורם מיטל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב                   

"ומה אם יגיעו האחים לשלטון?": אסלאם פוליטי        
במצרים

ד"ר עידו זלקוביץ', המכללה האקדמית עמק        
יזרעאל

בשם מי אתה נלחם? ייצוגים של אסלאם ולאומיות        
ועיצובו של הזיכרון  הקולקטיבי הפלסטיני

11:15 - 11:30 הפסקת קפה

הפקולטה למדעי הרוח  |  המכון ללימודי אסיה ואפריקה
החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

בחסות הקרן ע"ש רות ומרדכי אביר

מושב שלישי: אסלאם ודמוקרטיה:   13:30 - 11:30
 לעבר מודל אזרחי? 

יו"ר: פרופ' הלל כהן, האוניברסיטה   
העברית 

ד"ר דניאל זיסנויין, מכון טרומן,  
 האוניברסיטה העברית

תוניסיה לאחר המהפכה: אסלאם פוליטי   
במערכת דמוקרטית

ד"ר לימור לביא  
המודל האזרחי במצרים: פרשנויות מתחרות והשפעה    

פוליטית

ד"ר אלון ליאל, מנכ"ל משרד החוץ לשעבר  
מה נשאר מהדמו-אסלאם התורכי?     

ד"ר גיורא אלירז, מכון טרומן, האוניברסיטה העברית                 
אסלאם ודמוקרטיה: סוד ההצלחה של המודל      

האינדונזי

13:30 - 14:30  הפסקת צהריים

14:30 - 16:30 מושב רביעי: הליכה לקצוות: הג'האד הגלובלי

יו"ר: פרופ' נמרוד הורביץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   

ד"ר דינה ליסננסקי, אוניברסיטת בר אילן                 
הג'האד באירופה: האומה האסלאמית במשבר זהות      

מר אדם הופמן, האוניברסיטה העברית  
לא על הג'האד לבדו: הטפה, לחימה ואמונה   

בסלפיה-ג'האדיה

ד"ר אוריה פורמן, האוניברסיטה העברית  
מה למדנו עד כה על דאעש ומדאעש - כמה תובנות  

ד"ר מוחמד אל-עטאונה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   
ג'האד יזום (טלב) לעומת ג'האד הגנתי (דפע) בספרות   

ההלכתית הסונית בת זמננו

16:30 - 16:45 הפסקת קפה

שולחן עגול: האסלאם הפוליטי - לאן?  18:15 -16:45 

יו"ר: פרופ' משה מעוז, האוניברסיטה העברית  

פרופ' גבריאל בן דור, אוניברסיטת חיפה                

פרופ' שאול משעל, המרכז הבינתחומי, הרצליה                

פרופ' שמעון שמיר, אוניברסיטת תל-אביב                  
פרופ' ג'ואל מגדל, אוניברסיטת וושינגטון, סיאטל   

            


