
  

 
 

  

  

  

  : ערבי-הישראלי  הסכסוך

 ?דת  מלחמת

  2019 יוארל 23-ה רביעיביום 
 ,22.00עד  18.00-מ

 

 , תל אביב.26אבן גבירול , בבית ציוי אמריקה

 ש''ח, מספר המקומות מוגבל 20דמי כיסה 

הירשמו עכשיו: 
contact@dialogia.co.il 

 

 צוות חשיבה "פוליטיקה יהודית"



  

  

 :  ערבי-שראליהי  הסכסוך

 ?דת מלחמת

 

רבים תופסים את הסכסוך הישראלי ערבי כמאבק טריטוריאלי בין אומות או 

-הערבי" ואירועים אחרים בעולם הערביתנועות לאומיות. לאור ה"אביב 

מוסלמי הגיעה העת לשנות גישה זו. התגברותם של המוטיבים האיסלמיים 

  בסכסוך מערער את הפרשנות הרציונלית להתרחשויות באזור.

  כיצד נחשב מסלול מחדש נוכח העובדות האסטרטגיות הטופחות על פנינו?
  

 

לחוסר האם העדפת הפרדיגמה של סכסוך לאומי או טריטוריאלי אינה מובילה 

  ואת אופן פעולתו?  לפנינוהאתגר  הבנה בסיסי של
  

 

 ל"מלחמת דת"?  המשייכים אותופלסטיני -סכסוך הישראלימהם המאפיינים ב

 

 

אם לא תכיר במציאות , הצבאי והביטחוני עבור ישראל, התודעתימהו המחיר 

 ?זו

 

  

 

 

 

 

  

 

  חשיבה "פוליטיקה יהודית"הצוות  הכנס יוזם על ידי

http://dialogia.co.il/ 



 

   הערבתכית 
  

  קבלת פים: 17.45-18.00
  

  מבוא: 18.00-18.25

 חשיבותה האסטרטגית של השאלה, שמואל טריגנו*  -

  
  יסודות הבעיה: 18.25-20.05

: שלושת המעגלים משותפי המרכז של הסכסוך: טריטוריאלי, רפאל ישראלי -

 לאומי ודתי. 

 : סכסוך לאומי עם מרכיבים דתיים.מאיר ליטבק -

זמננו -: לאור המשפט המוסלמי הקלסי: האירועים בניאליעזר שרקי*  -

 במזרח תיכון ובאירופה. 

 על מה ולמה? -: הסכסוך על ירושלים בין היהדות והאסלאם דרימרדכי ק -
 

  

  כיבוד: 20.05-20.35
  

  דוגמה מן העבר :20.35-21.00

 הממד הדתי של מלחמת אלג'יריה :פייר ֶלדֹו-ז'אן*  -
  

  

  המקרה הפלסטיי: 21.00-21.50

 ערפאת כפי שהכרתי אותו: סכסוך לאומי או דתי? :ק נריהז' -

 : הגדרת הסכסוך כמלחמת דת ע"י הרש"פוסכאתמר מר -
  
  

  דיון וסיכום: 21.50-22.00

 
  

  * תרגום סימולטני מצרפתית לעברית. 

  



  

  המרצים: 

 

במרכז הירושלמי עמית  , פרופסור אמריטוס (אוניברסיטת פריז),שמואל טריגנו •

ערעורה של "מחברם של עשרים וחמישה ספרים, בפרט  ,לענייני ציבור ומדינה

 ). 2002(פריז,  "ישראל

  

, פרופסור אמריטוס (האוניברסיטה העברית), מומחה למזרח רפאל ישראלי •

מחברם של כשלושים  ,במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינהעמית התיכון ולסין, 

  ספרים. 

  

. מחברו של 1993-, קולנוען. חי בעבר באלג'יריה, אותה עזב בפייר לדו-ז'אן •

הספר העולם הערבי אל מול השדים שלו: לאומנות, אסלאם, יהודים. לאחר עלייתו 

 , ביים סרט בארבעה חלקים: ישראל, המסע האסור. 2011-ב

  

פרופסור, ראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניבסיטת , מאיר ליטבק •

 Palestinian Collective Memory and National Identityעורך  ,תל אביב.
)Palgrave, 2010.( 
  

, Palestinian Media Watch, חוקר, מייסדו ועורכו של האתר וסכאיתמר מר •

המיועד לחקר החברה והרשות הפלסטיניות, דרך אמצעי התקשורת וספרי הלימוד 

  שלה. 

  

פרשן קבוע במרכז הירושלמי לנושאי העולם ק נריה, ’ד"ר ז’) מ (במיל”אל ,ק נריהז' •

ן מחקר. ”ל, ובכיר באמ”לשעבר יועץ מדיני עבור ראש הממשלה יצחק רבין ז .הערבי

 .)2016" (1993-1994בין רבין לערפאת: יומן מדיני ”מחבר הספר 

  

, מרצה באוניברסיטת בר אילן (החוג לערבית), מומחה לענייני העולם מרדכי קידר •

 הפלסטינית.הערבי והחברה 

  

  לשעבר מזרחן במשרד המשפטים, מומחה למשפט מוסלמי.  אליעזר שרקי, •

 


