פתח דבר
עמיתים וחברים יקרים,
אני כותב שורות אלו לקראת תום
כהונתי כראש ”מרכז לבציון“ .שלוש
השנים שחלפו מאז הקמת המרכז היו
רוויות פעילות ,ועם זאת מספקות ביותר.
המרכז הפך למוקד פעילות מחקרית
סביב היבטים שונים של לימודי האסלאם
והמזרח התיכון מימי הביניים ועד לעת
החדשה .עסקנו בנושאים מגוונים,
כגון ההיסטוריה המוסלמית הקדומה,
הסולטנות הממלוכית ,הפוליטיקה
של המזרח התיכון המודרני והאסלאם
באינדונזיה ובאירופה .אנו זוכים להכרה
בקרב הקהילה האוניברסיטאית ,המעגלים
האינטלקטואליים והמשכילים של העיר
ירושלים ועמיתים מכל רחבי הארץ.
בעקבות כך פנו אלינו אישים ומוסדות
רבים בבקשות לקיים פעילויות משותפות.
כל זה התרחש רק בזכות הסיוע ושיתוף
הפעולה של עמיתינו באוניברסיטה
העברית בירושלים ,במכון ללימודי אסיה
ואפריקה ומחוצה לו .בראש ובראשונה
ברצוני לציין את חברי פרופ‘ מאיר מ‘
בר-אשר ,אשר הקדיש רבות ממרצו
כיו“ר הועדה האקדמית למען פיתוחו
של המרכז .החברים האחרים בוועדה
האקדמית ראויים אף הם להכרת תודה

מצדי על רצונם הטוב ,על עצותיהם ועל
תשומת ליבם .תודה מיוחדת שלוחה גם
למר נמרוד גורן ,אשר כיהן כרכז הפעילויות
של המרכז במשך שלוש שנים ,ואשר
עבודתו המאומצת ויוזמותיו השונות תרמו
כה רבות להתפתחותו של המרכז .תודה
גם לגב‘ ליטל מוסן אשר שימשה כעוזרת
המנהלית של המרכז בשנה“ל תשס“ז.
ברצוני לציין כאן את התפקיד החשוב
שמילאה הגב‘ תרצה לבציון ז“ל ,אשר
נפטרה לפני כשנה .היוזמה של תרצה
והכוח המניע שלה היו חשובים להקמת
המרכז ולפעילותו בשלבים הראשונים.
נוכחותה חסרה עד מאוד.
לבסוף ,אני מאחל לד“ר רון שחם
שנתמנה למנהלו החדש של ”מרכז
לבציון“ הצלחה מרובה בתפקידו החדש.
ד“ר שחם ,מומחה למשפט המוסלמי
המודרני ולתפקידו בחברה ,יוביל את
המרכז לכיוונים חדשים ולבטח יביא אותו
לשיאים חדשים.

דבר ראש המרכז הנכנס
עם היכנסי לתפקיד ראש »המרכז
לחקר האסלאם ע“ש נחמיה לבציון“
ברצוני להביע את רחשי תודתי בשם
הקהילה האקדמית למנהל היוצא,
פרופ‘ ראובן עמיתי .ראובן הקים את
המרכז יש מאין ,ובסיועם המסור של
נמרוד גורן והוועדה האקדמית המסורה,
בראשות מאיר מ‘ בר-אשר ,הפך אותו
בתוך שלוש שנים למרכז מכובד המנהל
פעילות אקדמית רחבה בהיקפה ומצוינת
באיכותה .מסירותו של ראובן לתפקיד ,כוח
העבודה הבלתי נלאה שלו ,תקיפותו מול
רשויות האוניברסיטה והחכמה שבה ניהל
את המרכז ראויים לכל שבח .אני מקווה כי
נצליח בשנים הבאות לשמור על המוניטין
שרכש המרכז ,להעמידו על יסודות
כספיים איתנים שיבטיחו את המשך קיומו
ולהתמיד בפיתוחו.
בברכה,
ד“ר רון שחם

בברכת כל טוב,
פרופ‘ ראובן עמיתי
ראש המרכז

ייעודו של המרכז
”המרכז לחקר האסלאם ע“ש
פרופסור נחמיה לבציון“ הוקם בשלהי
שנת  2004באוניברסיטה העברית
בירושלים .המרכז שואף לעודד מחקר
על דת האסלאם ועל תרבותה ,מראשית
האסלאם במאה השביעית לספירה ועד
היום ,בעולם הערבי ,במזרח התיכון,
באסיה ,באפריקה ואף בארצות המערב.
על מנת לעמוד ביעדים אלו ,המרכז
מארגן קבוצות מחקר ,עורך כנסים,
ימי עיון והרצאות ,תומך במחקר יחידני

וקבוצתי ,מעניק מלגות לסטודנטים,
ומעודד שיח בין חוקרים בתחום לימודי
האסלאם לבין עמיתיהם מתחומים
אחרים .ההתייחסות לאסלאם חורגת
מהגדרתו הצרה כדת ,וכוללת גם את
האסלאם כתרבות .לפיכך ,בתחום
עיסוקו של המרכז כלולים גם נושאים,
כגון מחשבה דתית ,פרקטיקה דתית,
תרבות חומרית ואינטלקטואלית,
פוליטיקה ,חברה וכלכלה .המרכז
תומך במחקר רב-תחומי ,שבו נוטלים

חלק גם חוקרים העוסקים במדעי
הדתות ,בהיסטוריה ,במדעי החברה,
במשפטים ובדיסציפלינות נוספות.
המרכז מעודד אף מחקרים חדשניים
הנערכים במסגרת דיסציפלינות
מסורתיות ומבוססות היטב .חלק
מפעילויות המרכז מכוון לציבור הרחב,
במטרה להעשיר את הידע הציבורי על
אודות האסלאם כדת וכתרבות .פרסומי
המרכז מיועדים לקהל רחב של חוקרים
ושל בעלי עניין אחרים.
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ההרצאה השנתית השלישית ע"ש לבציון :פרופ‘ באבר
יוהאנסן” ,המעבר מאסלאם כסדר קוסמי לאסלאם כסדר חוקי“
ההרצאות השנתיות על שם פרופ‘
נחמיה לבציון מביאות חוקרים בינלאומיים
בעלי שם למרכז להרצאות בנושאים
מרכזיים בתחום לימודי האסלאם.
ההרצאות נערכות בשיתוף עם מוסדות
אקדמיים מובילים בישראל ,ומפורסמות
לאחר מכן על ידי »מרכז לבציון“ .ההרצאה

השנתית הראשונה התקיימה בשנת
תשס“ה ,בשיתוף עם ”מכון בן-צבי“ ו“מכון
טרומן למען קידום השלום“ ,ובמסגרתה
הרצה פרופ‘ מייקל ברט מ SOAS -על
האסלאמיזציה של מצרים ושל צפון
אפריקה .ההרצאה השנתית השנייה
התקיימה בשנת תשס“ו ,בשיתוף עם

אוניברסיטת תל-אביב ,ובמסגרתה הרצה
פרופ‘ אנדרה וינק מאוניברסיטת ויסקונסין-
מדיסון בארה“ב על פרספקטיבות על
העולם ההינדו-אסלאמי .שתי הרצאות
אלה פורסמו על ידי המרכז ,וניתנות
להזמנה באמצעות פנייה למזכירות
המרכז .תוכן ההרצאה ניתן לקריאה גם
באתר האינטרנט של המרכז.
ההרצאה השנתית השלישית ע“ש
לבציון התקיימה ב-כ“ט באדר תשס“ז
) 19במארס  (2007במכון ון ליר בירושלים.
את ההרצאה נתן פרופ‘ באבר יוהאנסן,
מבית הספר לתיאולוגיה של אוניברסיטת
הרווארד שבארצות הברית ,והיא עסקה
בנושא המעבר מאסלאם כסדר קוסמי
לאסלאם כסדר חוקי .ההרצאה התקיימה
בשיתוף עם ”מכון ון ליר“ ,ונכח בה קהל
מגוון של מזרחנים ושוחרי ידע מכל רחבי
הארץ .הרצאתו של פרופ‘ יוהאנסן תראה
אור במסגרת סדרת הפרסומים של המרכז
במהלך שנת הלימודים תשס“ח.

פרופ‘ באבר יוהאנסון מרצה במכון ון-ליר ירושלים; מימין ,פרופ‘ אהרן ליש

האסלאם באירופה
במהלך השנתיים האחרונות פעל ”מרכז
לבציון“ להעמקת ההבנה והשיח האקדמי
בנושא המיעוטים המוסלמיים באירופה.
בתאריכים י“ט-כ‘ בכסלו תשס“ז )11-10
בדצמבר  (2006קיים המרכז ,בשיתוף עם
”פורום אירופה“ באוניברסיטה העברית
ובשיתוף עם ”קרן קונראד אדנאוור“,
כנס בינלאומי בנושא האסלאם באירופה:
”אסלאם אירופי או  “?Eurabiaהכנס דן
בהיבטים השונים של נוכחות קהילות
מוסלמיות באירופה ,והרצו בו חוקרים

בכירים מישראל ,מאירופה ומארצות-
הברית ,אשר הביעו עמדות מגוונות ביחס
לסוגיה הנחקרת .מושבי הכנס ,אשר
משכו קהל רב ,עסקו בהיבטים תיאורטיים
הקשורים לחקר האסלאם; במבט-על
על האסלאם באירופה; במקרי הבוחן
הספציפיים של הקהילות המוסלמיות
בבריטניה ,גרמניה וצרפת ובהשפעת
הקהילות המוסלמיות באירופה על עיצוב
יחסי אירופה  -המזרח התיכון .דברי הכנס
יראו אור במהלך שנת הלימודים תשס“ח.

בין הדוברים בכנס היה פרופ‘ עמיקם נחמני מאוניברסיטת בר-אילן .להלן דברי הקדמה שכתב בעקבות הכנס עבור ידיעון
”מרכז לבציון“ על הנושא ”מיעוטים מוסלמיים באירופה“.

מיעוטים מוסלמים באירופה פרופ‘ עמיקם נחמני ,אוניברסיטת בר-אילן
אירופה ,ברובה נוצרית ,ברובה
מונוליתית ,ברובה הומוגנית,
אשר בעברה הלא-רחוק גילתה
סובלנות מעטה ל“אחר“ ול“אחרות“,
מתמודדת זה שלושה עשורים עם
נוכחות של כארבעים מיליון מוסלמים
בקרבה  -שוהים כחוק ומהגרים בלתי-
חוקיים .אירופה ,אשר הפכה את
הדת לשולית ולמשנית ,אמורה לפתע
להתמודד עם יוצאי ארצות מוסלמיות,
אשר להם גם בקשות וגם דרישות
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דתיות מובהקות :שחיטה כשרה
]”חלאל“[ ,בתי קברות לקבורה דתית
נפרדת ,בניית בתי תפילה ,בניית צריחים
למסגדים ,יציאת אנשים לתפילה
במהלך שעות העבודה ,יום עבודה
מקוצר בימי ו‘ וברמדאן ועוד כיוצא
באלה .אירופה ,המסרבת לראות את
הצדדים הדתיים שבמלחמותיה ,עומדת
לכאורה נדהמת מול קיצוניות ואלימות
דתית :בהנחה שהיבשת סיימה את
מלחמות הדת לפני דורות ,כיצד אנשים

רוצחים חפים מפשע בשם הדת?
אירופה נוטה שלא לזכור את האלימות
הדתית שכל כך אפיינה אותה.
המהגר המוסלמי שבחר לחיות
באירופה נתקל כיום בתופעות
שונות ,אשר העלו שתי ”פוביות“:
אסלאמו-פוביה ויורו-פוביה .פרסומים
ומחקרים רבים עוסקים כיום בנושא,
שנתפס בעיני רבים כאתגר הראשון
במעלה של יבשת אירופה :האם

היבשת ,העוברת תהליכי-ענק של
סטנדרטיזציה ,איחוד והומוגניות ,תשכיל
לקלוט מיליוני מהגרים השונים ממנה?
הדבר אינו תיאורטי כלל ועיקר ,כי אם
קשור הדוקות גם לכניסתה האפשרית
של תורכיה לאיחוד האירופי ,נושא שאינו
יורד מסדר יומה של אירופה .במהלך
המאה העשרים ידעה אירופה הגירות
ומהגרים רבים .רובם נטמעו באירופה,
אולם הגירת המוסלמים שונה ,כנראה,
מהגירות אחרות .דור שני ושלישי
למהגרים עדיין רואה עצמו זר ביבשת
)לצורך השוואה :דור שני ושלישי
למהגרים לארה“ב נחשב לאמריקני
לכל דבר( .כתוצאה מכך ,תהליכים
שונים עוברים על המהגרים המוסלמיים
לאירופה ,ביניהם עלייתה של זהות
מוסלמית חוצת-ארצות ,אשר במקומות
שונים מחליפה את זהותה של הארץ
האירופאית הקולטת ,ואפילו את זו
של ארץ המוצא של המהגרים .תופעה
נוספת היא אסלום-יתר ,הנתפס

כתגובה טבעית של ”הרמת האתניות“
מצידם של מהגרים ,החשים ניכור
ביבשת החדשה ,והחוששים מאבדן
תרבותם ודתם .התוצאה היא העמקת
הפער בין אירופה החילונית לקהילת
המהגרים מהארצות המוסלמיות ,אשר
במספר מקומות הופכת ליותר דתית
ואף ליותר אלימה.
ואולם לא רק סכסוך ,אסלאמו-פוביה
או יורו-פוביה מאפיינים את יחסיה
של אירופה עם מהגריה המוסלמיים.
בצד קיומם של מיעוט מוסלמי קיצוני
ומפלגות ימין קיצוניות לא פחות,
מתחוללים תהליכי קליטה ואינטגרציה
של מיליוני מהגרים .המובאה הבאה
תמחיש זאת:
”בעוד שבמספר קהילות המהגרים
אינם מצליחים ,ממורמרים ודחויים,
הרי שהתופעה הראויה לציון היא
עד כמה מועילה ההגירה לבריטניה.

שירות הבריאות הלאומי של בריטניה
היה מתקשה לתפקד ללא כוח האדם
הזר; הכלכלה הצומחת מהווה אבן
שואבת למהגרים מכל רחבי העולם,
ורבים מהם זוכים להכשרה מקצועית
בעידוד הממשלה .כמעט שני-שלישים
מהמהגרים שהגיעו לבריטניה בשנים
 ,2004-1993ואשר היו מועסקים
במדינות-האם שלהם ,עבדו במשרות
מקצועיות וניהוליות .בשלהי שנות
התשעים ,בני לאומים שאינם בריטים
היוו  12.5%מן הסגל האקדמי של
המדינה .נתונים אלו אינם מעידים כי
מדיניות ההגירה הבריטית היא מושלמת
או כי כל הטיעונים נגד ההגירה מבוססים
על מיתוסים משוללי-יסוד ,אולם יש בהם
כדי להראות שבסך הכול ,כשמנתחים
את המציאות בקור-רוח ,ניכר כי ההגירה
טובה לבריטניה ובהכללה ,לאירופה“.
מקורJ.F.O. McAllister, “A Secret :
Success,” TIME, 28 February 2005

הדעה האחרת :שיח ליברלי במזרח התיכון
נדמה ,כי במהלך המחצית השנייה
של המאה העשרים עריצות פוליטית
ומהפכנות דתית הפכו לחלון הראווה של
החברה המזרח תיכונית בעיני משקיפים
זרים .חרף זאת ,השיח המזרח-תיכוני
אינו נשלט רק על-ידי משטרים סמכותיים
ותנועות מחאה אסלאמיות .בצד גילויי
סמכותיות ,התרסה והתלהמות ,ניתן לאתר
בו גם גילויי סובלנות ומתינות ,שנושאי
דגלם העיקריים הם חוגים ליברליים .אלה
מטיפים לסדר יום אמנציפטורי במגוון של
תחומים וסוגיות :דמוקרטיזציה ,זכויות
הפרט ,הפרדת רשויות ,שלטון החוק,
שקיפות וכמובן רענון ודה-פוליטיזציה של
הדת כערובה להשתלבות איכותית של
המוסלמים בעולם המודרני .קולות אלה
פועלים בסביבה לא אוהדת ,והם נעדרי
חוט שדרה פוליטי .הם זוכים להסתייגות
מצד האליטות הפוליטיות ,וחשופים
לנידוי ולהחרמות מצד אסלאמיסטים

פוריטאניים ,אך מצליחים לייצר שדה מחיה
אידיאולוגי וציבורי כדי להשמיע את דברם.
יום העיון בנושא נערך ב-כ“ד בסיוון
תשס“ז ) 10ביוני  (2007בשיתוף עם
”המכון למחקר ע“ש הרי ס .טרומן למען
קידום השלום“ ,לרגל פרסום ספרו של
ד“ר מאיר חטינהIdentity Politics in ,
the Middle East: Liberal Thought
and Islamic Challenge in Egypt
) .(London: I.B. Tauris, 2007יום העיון
שאורגן על ידי פרופ‘ ראובן עמיתי ועל ידי
ד“ר מיה רוזנפלד ממכון טרומן ,העלה
תמונה מלאת חיים של שיח ליברלי,
המתפקד כזרז מחשבתי המזין את
קיומן של אלטרנטיבות עבור החברה
המזרח תיכונית .המושב הראשון עסק
ב“ליברליזם ערבי :דילמות ואתגרים“,
וכלל את הרצאותיהם של פרופ‘ עמנואל
סיון מהאוניברסיטה העברית בנושא

”ליברליזם :שינוי בתכנים ,שינוי בדפוסי
פעולה“; ד“ר מירה צורף מאוניברסיטת
תל אביב וממכללת בית-ברל בנושא ”מן
השוליים אל המרכז :הקול החברתי-
מגדרי בשיח הליברלי“ וד“ר יוסי אמיתי
מאוניברסיטת בן גוריון בנגב בנושא ”השיח
הליברלי – מבט משמאל“ .המושב השני
דן בסוגית ”האסלאם במדינה :פרשנויות
ליברליות“ ,ובמסגרתו נשאו דברים ד“ר
מוחמד אל-עטאונה מאוניברסיטת בן גוריון
בנגב על ”ליברליזם בממלכה הוהאבית“;
ד“ר מאיר ליטבק מאוניברסיטת תל אביב
על »תפיסת החירות בקרב אנשי הדת
באיראן המהפכנית“; וד“ר גיורא אלירז
מהאוניברסיטה העברית על ”פלורליזם
ודמוקרטיה הרחק מעבר לאופק:
אינדונזיה והמתבונן המזרח תיכוני“ .יום
העיון הסתיים בדברי תגובה של ד“ר מאיר
חטינה מהאוניברסיטה העברית..
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הפונדמנטליזם האסלאמי והצופיות :סדנה בינלאומית
הפונדמנטליזם האסלאמי והצופיות
מתוארים בדרך כלל כשתי מגמות דתיות
שאינן עולות בקנה אחד זו עם זו .מחקרים
רבים תיעדו את התפתחות הגישה
הסלפית הביקורתית כלפי התורה הצופית
המיסטית ,כלפי הכניעות המוגזמת
לשיח‘ים וכלפי שלל האמונות העממיות
הקשורות בשמה של הצופיות .במקביל
הבחינו רבים ,כי עלייתן של התנועות
האסלאמיות באה על חשבונן של האחוות
הצופיות .עם זאת ,בצד הקונפליקטים
החריפים לעתים שבין אסלאמיסטים
וצופים הנמשכים עד היום ,אין לשכוח,
כפי שהראו פרופ‘ נחמיה לבציון ואחרים,
כי הצופיות הייתה הגורם המוביל במגמות
הרפורמה וההתחדשות באסלאם הפרה-
מודרני .התנועות האסלאמיות ממשיכות
מורשת זאת ,כמו גם את גיוסם של
ההמונים המוסלמיים למען שימורו של
האסלאם בתקופה המודרנית.
נושאים אלה נדונו בסדנה הבינלאומית
שערך הד“ר יצחק ויסמן באוניברסיטת
חיפה בתאריכים ט“ו-י“ח בתמוז

תשס“ז ) 4-1ביולי  (2007תחת חסות
”הקרן הלאומית למדע“ ובסיוע ”המרכז
היהודי-ערבי“ באוניברסיטת חיפה,
”המרכז לחקר האסלאם ע“ש לבציון“
ו“מכון הרצוג לחקר המזרח התיכון
והדיפלומטיה“ באוניברסיטת באר-שבע.
מטרת הסדנה הייתה להציג בצורה
מאוזנת יותר את היחסים המורכבים
שבין הפונדמנטליזם לצופיות .הדיונים
נגעו לכלל העולם המוסלמי כמו גם
למיעוטים המוסלמיים במערב ולתקופת
הזמן שבין בוא המודרניות במאה
התשע-עשרה ועד ימינו אלה – עידן
הגלובליזציה .בכינוס נטלו חלק כשלושים
חוקרים שהציגו את מחקריהם בעשרה
מושבים .שני המושבים הראשונים
עסקו בשיח ההדדי הפונדמנטליסטי-
צופי ,שישה מושבים הציגו חקרי
מקרה אזוריים מהנעשה כיום בעולם
הערבי ,במזרח התיכון הלא-ערבי
ובקרב המיעוטים במזרח התיכון באסיה
ובאפריקה ,מושב אחד עסק בהקשרים
הגלובליים ובמושב האחרון נדונו בשולחן
עגול ההיבטים המשווים שבין האזורים

ד“ר יצחק ויסמן

השונים ומשמעות תחייתה המחודשת
של הצופיות בסוף המאה העשרים.
כמו כן נהנו המשתתפים מהופעתה
של להקת המחול הצופית של תיאטרון
עכו וערכו סיור שכלל מפגש עם אנשי
התנועה האסלאמית באום אל-פחם
וביקור במכללת אל-קאסמי הצופית
בבאקה אל-גרביה.

ד“ר יצחק ויסמן מרצה על הצופיות; משמאלו
פרופ‘ אמציה ברעם ,ד“ר מחמד אל-עטאונה
ומר תומאס גוגלר

הקול של מצרים :מסע אל עולם היצירה של אום כולת‘ום
אום כולת‘ום )  ,(1975-1904בת
למשפחה כפרית שהיגרה לקהיר
בשנות העשרים ,הפכה בזכות שירתה
והופעותיה האיכותיות לאחד מסמליה
המובהקים של מצרים ,כמו הפירמידות
והנילוס ,ולאייקון תרבותי בעולם הערבי.
לא בכדי כונתה ”קולה של מצרים“
ו“כוכב המזרח“ .לפתחה שיחרו יוצרים
ומלחינים חשובים ,כמו גם ראשי
מדינה ופוליטיקאים .ערב תרבות ושירה
ערבית בשיתוף החוג ללימודי האסלאם
והמזרח התיכון ובארגונו של ד“ר מאיר
חטינה ,נערך ב-י“ט באייר תשס“ז

) 7במאי  .(2007הערב האיר היבטים
שונים מעולם היצירה של אום כולת‘ום:
חברתיים-מגדריים ,מוסיקליים ולאומיים,
שיש בהם לפתוח צוהר חשוב למעקב
אחר התפתחותה של התרבות הערבית
המודרנית .חלקו הראשון של ערב העיון
דן ב“מגדר ,מוסיקה ולאומיות בעמק
הנילוס“ ,בהנחיית פרופ‘ אלי פודה
מהאוניברסיטה העברית .במסגרתו הרצו
ד“ר מירה צורף מאוניברסיטת תל אביב
על ”קול באשה ערביה אינו ערווה – אום
כולת‘ום על רקע האקלים החברתי-
מגדרי במצרים של שנות העשרים“;

ד“ר אמציה בר-יוסף מהאוניברסיטה
העברית על ”תמורות בסגנון
המוסיקלי של אום כולת‘ום בתקופה
הטרום-מהפכנית“ וד“ר יורם מיטל
מאוניברסיטת בן-גוריון על ”מוטיבים
לאומיים בשירתה של ’כוכב המזרח‘“.
בחלקו השני של הערב ,אותו הנחתה
ד“ר רחל מילשטיין מהאוניברסיטה
העברית ,התארח הסופר אלי עמיר.
הוא דיבר על אום כולת‘ום ועל שיריה
מנקודת מבט אישית תחת הכותרת
”אום כולת‘ום ואני“ ,וקרא משיריה בליווי
קטעי ריקוד של הרקדנית אורית מפציר.

אפגאניסתאן ויהודיה
יום עיון בשיתוף עם ”מכון בן-צבי“
ו“המכון לחקר יהדות אפגאניסתאן“,
ובסיוע ”המרכז לשילוב מורשת יהדות
המזרח“ במשרד החינוך נערך ב-ו‘ בניסן
תשס“ז ) 25במארס  .(2007יום העיון
עסק בהיבטים היסטוריים ,ספרותיים
ותרבותיים בחקר אפגאניסתאן ויהודיה.
במושב הראשון אשר עסק בהיבטים
ההיסטוריים ,הרצו :פרופ‘ שאול שקד
מהאוניברסיטה העברית על ”חדשות
מאפגניסתאן העתיקה“; ד“ר יצחק
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בצלאל מאוניברסיטת תל-אביב על
”הספרייה של רבני אפגניסתאן“ וד“ר
שרה קופליק מהמכון האמריקאי
ללימודים אפגאניים על ”הלאמת
הסחר בפרוות הקרקול וחיסול הקהילה
היהודית באפגניסתאן“ .המושב השני
התמקד בנושאי ספרות ותרבות ,וכלל
את הרצאותיהם של ד“ר יוליה רובנוביץ‘
מהאוניברסיטה העברית על ”החוג
הספרותי של הראת במאה החמש
עשרה“ וד“ר רות יעקבי מהאוניברסיטה

העברית על ”תשמישי קדושה ומצווה
מאפגניסתאן כתעודה היסטורית“.
הרצאת הסיום של יום העיון ניתנה על
ידי מר חן ברם מהאוניברסיטה העברית,
ועסקה ב“קהילות יהודיות באסיה ויהודים
מקהילות אסיה בישראל – התבוננות
מזווית אנתרופולוגית“.

פורום חוקרים רב-תחומי :החוויה הדתית בהקשריה התרבותיים וההיסטוריים
פורום החוקרים לדיון רב-תחומי -
”החוויה הדתית בהקשריה התרבותיים
וההיסטוריים“ הוקם בשנת הלימודים
תשס“ה ,בריכוזה של פרופ‘ שרה סבירי
מהאוניברסיטה העברית .הפורום נועד
לשמש מרחב בין-תחומי שבו יידונו שאלות
הנוגעות לבחינות השוואתיות ופנומנולוגיות
בחקר הדתות .הפורום מיועד לאנשי סגל
ולתלמידים מתקדמים העוסקים בחקר
האסלאם ,היהדות ,הנצרות ,הדתות
ההודיות ומסורות דתיות אחרות וכן
לחברים המתעניינים בחקר התופעה
הדתית בכללה .הפורום הוא מפעל משותף
של ”המרכז לחקר האסלאם ע“ש נחמיה
לבציון“ ,של ”המרכז לחקר הנצרות“ ושל
”המכון למדעי היהדות ע“ש מנדל“ .הפורום
זכה לתמיכה מיוחדת מנשיא האוניברסיטה
העברית ,פרופ‘ מנחם מגידור .בשנת
הלימודים תשס“ז התקיימו חמש פגישות
של הפורום שעסקו בהיבטים שונים
והשוואתיים של הנושא ”כוח ,השפעה
וסמכות בחוויה הדתית“:
 (1כוח ,השפעה וסמכות בחוויה הדתית
 פגישת מבוא ,י“ט בחשוון תשס“ז) 10בנובמבר  .(2006פרופ‘ ירון אזרחי
מהחוג למדע המדינה הרצה על ”קריסת
הפרוגרמה הפוליטית של הנאורות ושובה
של הדת :ההיבט האפיסטמולוגי“ ,וד“ר
יהונתן גארב מהחוג למחשבת ישראל דן
בנושא ”הכוח בדת :שאלות תיאורטיות“.

 (3כוח ,השפעה וסמכות בחוויה
הדתית :מזרח אסיה  -ד‘ בניסן תשס“ז

)  23במארס  .(2007ד“ר יורי פינס
מהחוג ללימודי מזרח אסיה הרצה על
”בן השמיים – לגיטימציה דתית לחסרי
האמונה“ ופרופ‘ ראובן עמיתי מהחוג
ללימודי האסלאם והמזרח התיכון וראש
מרכז לבציון בחן את הסוגיה ”האם
המונגולים יצאו למלחמת קודש?“.
פורום החוקרים דן ב“כוח ,השפעה וסמכות
בחוויה הדתית“

 (2רדיפות דת ,מחאה ומות קדושים
 ערב עיון ,ל‘ בכסלו תשס“ז ) 21בדצמבר  .(2006המושב הראשון עסק
בימי הביניים ,וכלל הרצאות של פרופ‘
ישראל יובל מ“המכון למדעי היהדות“
על ”ובמותו אמר :יראה ה‘ וידרוש‘ .על
מרטיריון וזיכרון“ ושל ד“ר דייגו אולשטיין
מ“המכון למדעי הרוח הכלליים“
על ”עידן ההתנגשות :מוזערבים בין
יבּריה של המאה
בא ֶ
מוסלמים ונוצרים ִ
התשיעית“ .המושב השני עסק ברדיפות
ובמחאה בימינו .במסגרתו הרצו ד“ר
מאיר חטינה מהחוג ללימודי האסלאם
והמזרח התיכון על ”מרטירולוגיה
פלסטינית :היבטים פידגוגיים וחברתיים“
וד“ר יעל בן תור מהחוג ללימודי הודו,
איראן וארמניה על “.רדיפות דת בטיבט
מבפנים ומבחוץ“.

 (4דת ואידיאולוגית המלחמה  -כ“ג
באייר תשס“ז ) 11במאי  .(2007פרופ‘
אלה לנדאו-טסרון מהחוג ללימודי
האסלאם והמזרח התיכון הרצתה על
”מלחמה ואידיאולוגיה באסלאם של ימי
הביניים“ וד“ר סרג‘יו לה-פורטה מהחוג
ללימודי הודו ,איראן וארמניה ומהחוג
למדע הדתות הציג את הנושא ”מלחמות
קודש בהיסטוריוגרפיה הארמנית“.
 (5דימויים אמנותיים של דת וכוח
 כ“ט בסיוון תשס“ז ) 15ביוני .(2007פרופ‘ שלום צבר מהחוג לפולקלור יהודי
והשוואתי הרצה על ”רדיפות דת בראי
דימויים מקראיים ואלגוריים בקרב יהודי
אשכנז בימי הביניים“ ,וד“ר גלית נגה-
בנאי מהחוג לתולדות האמנות הרצתה
על ”חוויה דתית ,בישוף נחוש ומקום
קדוש :הולדתה של מסורת ויזואלית“.

פורום חוקרים רב-תחומי :חברה ,נוף ותרבות חומרית בארץ ישראל משלהי
התקופה הקלאסית ועד ראשית העידן המודרני ד“ר קטיה ציטרין-סלברמן
פורום החוקרים הרב-תחומי העוסק
בנושא ”חברה ,נוף ותרבות חומרית בארץ
ישראל משלהי התקופה הקלאסית ועד
לראשית העידן המודרני“ אשר הוקם בשנת
תשס“ו ,הוא מפעל משותף של ”המרכז
לחקר האסלאם ע“ש נחמיה לבציון“ ושל
”רשות העתיקות– תחום חפירות וסקר“.
מטרת הפורום היא לקדם את שיתוף
הפעולה בין חוקרי התקופה האיסלאמית
באוניברסיטאות השונות בארץ ובינם לבין
חוקרים מחוץ-לארץ .בשנת הלימודים
תשס“ז קיים הפורום שתי פגישות:
 (1היסטוריה ,דפוסי התיישבות וממצאי
מטבעות ארכיאולוגיים בבילאד אל-שאם:
תהליך ההתמרה מהמאה השישית למאה
העשירית – הרצאה של הנומיסמט

וההיסטוריון ד“ר ש‘ היידרמן מאוניברסיטת
יינה שבגרמניה ,אשר התקיימה ב-י“ג
בטבת תשס“ז ) 3בינואר  ,(2007עסקה
בממצאים נומיסמאטיים מהתקופה
המוסלמית הקדומה ,בעיקר מאזור הג‘זירה.

ד“ר היידרמן דן במסקנותיו ההיסטוריות לגבי
התהליכים היישוביים באזור זה מהמאה
השישית ועד למאה העשירית לספירה.
הרצאתו התנהלה במכון לארכיאולוגיה
של האוניברסיטה העברית ,ונכחו בה
ארכיאולוגים והיסטוריונים של התקופה
האסלאמית וכן סטודנטים משני התחומים.
 (2רעידות אדמה בארץ-ישראל בין
השנים  :1800-700גישות ארכיאולוגיות,
היסטוריות וגיאולוגיות – יום העיון נערך

ב-כ“ה באייר תשס“ז ) 13במאי (2007
בשיתוף עם ”יד בן-צבי“ ,ובמסגרתו נפגשו
סיסמולוגים ,היסטוריונים וארכיאולוגים
של התקופה האסלאמית בארץ .יום
העיון כלל שני מושבים :הראשון עסק
ב“רעידה/ות האדמה של מחצית המאה
השמינית“ ,ונשאו בו דברים פרופ‘ שמואל
מרקו מהמחלקה לגיאופיזיקה ומדעים
פלנטאריים באוניברסיטת תל אביב על
”תרומת הארכיאולוגיה לחקר רעידות
אדמה – דוגמאות מישראל“; ד“ר משה

הרטל מרשות העתיקות בנושא ”רעש
שביעית בטבריה :עדויות מחפירת גלי
כינרת“ וד“ר וליד אטרש מרשות העתיקות
על ”שיקום ביסאן העבאסית ובנייתה
בעקבות רעידת האדמה“ .המושב השני
התמקד בתקופה שבין המאות האחת
עשרה והשמונה עשרה ,ובמסגרתו הרצו
ד“ר שמעון גת מהמחלקה ללימודי ארץ
ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר-
אילן בנושא ”והיא חרבה ואין בה איש
– השפעת רעשי האדמה על גורלה של
רמלה במאה האחת עשרה“; פרופ‘
רוני אלנבלום מהמחלקה לגיאוגרפיה
באוניברסיטה העברית על ”רעידת האדמה
של  1759במצד עתרת ותוצאותיה“; פרופ‘
אמוץ עגנון מהמכון למדעי כדור-הארץ
באוניברסיטה העברית בנושא ”התאמה
בין עדויות ארכיאולוגיות ,היסטוריות
וגיאולוגיות לרעשי אדמה“ וגב‘ עדנה
עמוס ומר נמרוד גצוב מרשות העתיקות
על ”עדות לרעידת אדמה מהמאה הי“ד
בשכונת אל-וואטה שבצפת“.
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חסות על פעילות אקדמית
כחלק מפעולתו ,מסייע ”המרכז לחקר
האסלאם ע“ש נחמיה לבציון“ לגופים
אקדמיים שונים בהוצאה לפועל של
פעילויות אקדמיות בסוגיות הקשורות
לתחום פעולתו .במסגרת זו ערך המרכז
בשנה“ל תשס“ז את הפעילויות הבאות:

תשס“ז ) 19במארס  (2007וכלל סיור
ב“יד בן צבי“ ודיון בלימודי האסלאם
בישראל .במסגרת הדיון ,הוצגו בפני
התלמידים מחקריהם של פרופ‘ ראובן
עמיתי ,ד“ר מרים פרנקל ,פרופ‘ שרה
סבירי ומר יוסי סופר.

” (1תשתיות פיזיות ואנושיות
במזרח התיכון בן-זמננו ובמזרח אגן
הים התיכון“ – כנס בינלאומי בשיתוף

”יד בן-צבי“ ,הפורום ללימודים תורכיים
שבאוניברסיטה העברית ואוניברסיטת
יידיטפה ) (Yeditepeשבתורכיה .הכנס
התקיים ב“יד בן-צבי“ ב-כ“ג-כ“ד
בתשרי תשס“ז ) 16-15באוקטובר
 ,(2006וכלל מושבים בנושאי סביבה,
מים ,אנרגיה ותחבורה ,תשתיות
אנושיות ויחסי ישראל-תורכיה .בכנס
השתתף מנכ“ל משרד התשתיות
הלאומיות ,מר חזי קוגלר ,שהרצה על
מסדרון האנרגיה בין ישראל לתורכיה.

סטודנטים מאוניברסיטת ליידן שבהולנד בדיון
עם חוקרי אסלאם ביד בן צבי

 (3יום עיון לכבוד פרופ‘ אריה לוין
עם יציאתו לגמלאות נערך ב-ג‘ בסיוון
תשס“ז ) 20במאי  (2007בשיתוף עם
הפקולטה למדעי הרוח .יום העיון עסק
בהיבטים היסטוריים ובני זמננו של
השפה הערבית ושל דקדוקה וכן סקירה
על מחקריו של פרופ‘ לוין ועל פועלו.

 (5עבדות וסחר בעבדים באזור הים-
התיכון בימי הביניים ):(1500-1000
מקרי מבחן לאינטראקציות בין יהדות,
נצרות ואסלאם – בתאריכים י“ט-

כ“ד באלול תשס“ז ) 7-2בספטמבר
 (2007נערך בית-ספר קיץ לתלמידים
מתקדמים מגרמניה ומישראל במכון
ללימודים מתקדמים בגבעת-רם
ובתמיכת ”קרן מינרווה“ הגרמנית.
השתתפו בו עשרה סטודנטים גרמנים
ושישה-עשר סטודנטים ישראלים
)משלוש אוניברסיטאות( .בבית הספר
לימדו שבעה מרצים גרמנים ומספר
דומה של מרצים ישראלים ,נוסף על
פרופ‘ מישל באלארד מאוניברסיטת
הסורבון בפריז .הסטודנטים נחשפו
לגישה רב-תחומית בחקר העבדות
בימי-הביניים ,ובנוסף היווה בית
הספר מסגרת ליצירת קשרי מחקר
חשובים בין הסטודנטים למרצים משתי
המדינות .בית הספר רוכז במשותף
על ידי פרופ‘ ראובן עמיתי מ“מרכז
לבציון“ ועל ידי פרופ‘ קריסוף קלוזה
מאוניברסיטת טרייר בגרמניה ,והוא
התנהל תחת חסותו של בית הספר
להיסטוריה באוניברסיטה העברית.

 (4סיור לימודי למרכז צופי בנצרת –

ראובן עמיתי ,עמיקם נחמני ,אייל ג‘יניאו
ונמרוד גורן עם המשלחת מאוניבריסיטת
יידיטפה ,בראשות סגן נשיא האוניברסיטה
פרופ‘ אטילה דיג‘לה

 (2מפגש עם תלמידי מחקר בתחום
מדע הדתות מאוניברסיטת ליידן
שבהולנד – המפגש נערך ב-כ“ט באדר

”מרכז לבציון“ והחוג ללימודי האסלאם
והמזרח התיכון ערכו ב-כ“ו בסיוון
תשס“ז ) 12ביוני  (2007סיור לימודי
למרכז צופי בנצרת עבור תלמידי החוג
ללימודי האסלאם והמזרח התיכון והחוג
לשפה וספרות ערבית .הסיור אשר
נערך ביוזמתם של פרופ‘ שרה סבירי
וד“ר מאיר חטינה ,אפשר לסטודנטים
להתוודע באופן ישיר וויזואלי למקצת
ממרכיבי התרבות הצופית ולמאפייניה
בישראל ,כמרכיב משלים וחשוב לחומר
הרעיוני והטקסטואלי הנלמד בשיעורים.

 (6קבוצת מחקר בנושא המרת דת

– לאחר הפוגה בת מספר שנים התכנסה
ב-י“ח באדר תשס“ז ) 8במארס (2007
קבוצת המחקר הרב-תחומית בנושא
המרת דת .פעילות קבוצת המחקר
מתקיימת תחת חסותם של ”מרכז לבציון“
ושל ”המרכז לחקר הנצרות“ באוניברסיטה
העברית ,ובריכוז משותף של ד“ר דוד סתרן
ושל פרופ‘ ראובן עמיתי .הקבוצה עתידה
להמשיך בפעילותה בשנה“ל תשס“ח,
וסטודנטים וחוקרים המעוניינים להשתתף
בה מוזמנים לפנות למרכזי הקבוצה.

ללמוד לחיות יחדיו :ספר לימוד ישראלי-פלשתינאי חדש
ד“ר רות פירר מקדמת בחסות ”מרכז
לבציון“ תכנית שעיקרה פרסום ספר
ילדים בשם ”קבוצת המערה הסודית“
בעברית ובערבית .מטרת התכנית היא
לחזק את היחס החיובי של תלמידי
חטיבות ביניים ישראלים ופלשתינאים
כלפי שכניהם מהלאום האחר ולחזק
את המודעות לזכויות ילדים ואת התקווה
לשלום .הספר עוסק בהרפתקאות של
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קבוצת ילדים ישראלים ופלשתינאים
מירושלים ,המחליטים להפסיק את
האלימות בין העמים .משולבים בו
בדיחות ,סיפורי עם ותיאורי משחקי ילדים
משני העמים .הספר מתייחס גם לסוגיות
של שוויון בין-מגדרי ,יחסי הורים-ילדים
והמצב הפוליטי כפי שהוא מובן על ידי
הילדים .לספר נלווית חוברת למורה,
הכוללת שאלות מנחות להבנת הספר

ולדיון במסריו וכן השוואת מילים בערבית
ובעברית ,השוואת מנהגים והפעלה
יצירתית של הילדים בציור ,כתיבה
והמחזה .ההפעלות המוצעות לתלמידים
עוסקות בשיטות לגישור מחלוקות,
לקבלת החלטות ,ולחינוך לזכויות האדם
והאזרח .החוברת כוללת גם מידע משלים
בתחומים של לשון ,מצב הקונפליקט
ונושאי תרבות של שני העמים.

פרסי הצטיינות לתלמידים מתקדמים בלימודי האסלאם לשנת הלימודים תשס“ז
”המרכז לחקר האסלאם ע“ש נחמיה
לבציון“ מעודד פעילות מחקרית בחקר
דת האסלאם ותרבותה ,העוסקת במזרח
התיכון ובאזורים נוספים ,מהופעת
האסלאם במאה השביעית לספה“נ
ועד ימינו .המרכז מעודד מחקרים בין-
תחומיים וגם מחקרים חדשניים בתוך
דיסציפלינות קיימות .המרכז מעניק מדי
שנה פרסי הצטיינות לתלמידי מוסמך
במסלול המחקרי ולתלמידי דוקטורט מן
האוניברסיטה העברית העוסקים בסוגיות
הללו .בשנה“ל תשס“ז זכו במלגות:

גב´ אפנאן מסארוה ,תלמידת
מוסמך במגמה לסוציולוגיה של החינוך
הכותבת עבודת גמר על ”המשפחה
הגרעינית בין הדמיון למציאות – תכנית
האתגר במזרח ירושלים“.

גב´ הילה זמר ,תלמידה לקראת
תואר דוקטור בחוג לשפה וספרות
ערבית ,הכותבת עבודת דוקטורט
בנושא ”התפתחותם של פועלי גזרת
לו“י בלהגים ערביים מודרניים“.

מר ערן עטיה ,תלמיד מוסמך בחוג
ללימודי האסלאם והמזרח התיכון ,הכותב
עבודת גמר בנושא ”המלחמה בבוסניה
) (1995-1992בעיתונות הפלסטינית
– מקומו של הזיכרון הלאומי הפלסטיני
בהבנת המתרחש בבוסניה“.

מר גיא מעיין ,תלמיד לקראת תואר
דוקטור בחוג ללימודי האסלאם והמזרח
התיכון ,הכותב עבודת דוקטורט בנושא
”ישראל במזרח התיכון :ניהול סכסוך
ומעורבות במדינות ערב.“1958-1954 ,

מר רפי יזראלוב ,תלמיד מוסמך בחוג
ללימודי הודו ,איראן וארמניה ,הכותב
עבודת גמר בנושא ”עיצוב הזהות הלאומית
האזרית וביטויה בספרי הלימוד במערכת
החינוך באזרבייג‘אן.“2006-1991 ,

מר שמאי פישמן ,תלמיד מוסמך
בחוג לשפה וספרות ערבית ,הכותב
עבודת גמר בנושא ”דוקטרינת ִפ ְק ה
אל-אַק ִליַאת לפי כתבי טאהא ג‘אבר
ַ
אל-עלואני ויוסף אל-קרצ‘אוי“.

גב´ ליילה עבד רבו ,תלמידה לקראת
תואר דוקטור בחוג ללימודי האסלאם
והמזרח התיכון ,הכותבת עבודת
דוקטורט בנושא ”שיח נשים בבתי הדין
השרעיים בירושלים ובטייבה :תביעות
לדמי מזונות ולחזקה על ילדים“.

ממחקרי תלמידינו
בפסקות שלהלן מובא תקציר של
עבודת דוקטורט שנכתבת בידי גיא מעיין,
מהחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון.
העבודה נכתבה בהדרכת פרופ‘ אלי פודה
ופרופ‘ גבריאל שפר ,וכותרתה” :ישראל
במזרח התיכון :ניהול סכסוך ומעורבות
במדינות ערב .“1958-1954 ,בגיליונות
הבאים של ידיעון המרכז נוסיף להביא
בפניכם דוגמאות ממחקרי תלמידינו.
ישראל במזרח התיכון :ניהול סכסוך
ומעורבות במדינות ערב,1958-1954 ,
גיא מעיין

ישראל במזרח התיכון או מחוץ למזרח
התיכון? למרות שהיא כלולה במרחב
הגיאוגרפי המזרח-תיכוני ,השתייכותה
למרחב הפוליטי המזרח-תיכוני מורכבת
למדיי ,בייחוד במערכת הפוליטית הבין-
ערבית הדומיננטית באזור .בתפישת
המאקרו המוצהרת של המערכת הבין-
ערבית נתפשה ישראל כגורם זר ,מערבי
במהותו )דבר שלא מנע מגורמים ערביים
לשתף עמה פעולה( .באשר לישראל ,הרי
שבשנותיה הראשונות ניתן להבחין בין שתי
אסכולות עיקריות בסוגיה זו :את הראשונה
ייצגו דוד בן גוריון ובכירי הממסד הביטחוני,
אשר טענו כי בין ישראל לשכנותיה קיימים
הבדלים תרבותיים ,דתיים ולשוניים ,כך
שאין היא מסוגלת להשתלב פוליטית
במזרח-התיכון .את הגישה השנייה ייצגו
משה שרת ודיפלומטים במשרד החוץ,
אשר דגלו בשיתוף פעולה והשתלבות,
גלויה או חשאית ,עם המדינות השכנות.

לאחר מלחמת  ,1948בעקבות כשלון
היוזמות להסדר במזרח התיכון ,ועל רקע
התחזקותה של מצרים במערכה על
ההגמוניה האזורית ,גיבש משרד החוץ
מתאר לפעולה מדינית-חשאית בעולם
הערבי .זו נועדה לחזק את השתלבותה של
ישראל במרחב הערבי ,באמצעות פגיעה
באינטרסים המצריים במדינות-ערב ,תוך
אימוץ טקטיקה התערבותית בענייניהן
הפנימיים .נקודת המוצא של מדיניות
זו גרסה ,כי מצרים של נאצר מהווה
גורם מכשיל בכל הקשור לאסטרטגיית
ניהול הסכסוך עם העולם הערבי ,וכי
באמצעות שיתוף פעולה עם גורמים אנטי-
נאצריסטיים ניתן יהיה להשפיע על דרכה
של המערכת הבין-ערבית .לצורך העניין
גייס משרד החוץ לשורותיו מומחים לענייני-
ערבים וכן משאבים רבים וחידש את
פעילותה של הנציגות הייעודית באירופה
למגעים חשאיים עם העולם הערבי.
בתקופה הנדונה התבצעו היוזמות
הבאות :בסוריה נוצר קשר אישי
ואינטנסיבי עם נשיא סוריה לשעבר,
אדיב אל-שישכלי ,שבמרכזו סיוע כספי
ישראלי להפיכה בראשותו; במצרים
כונן שיתוף פעולה עם גורמי אופוזיציה
לערעור מעמדו הפנימי של נאצר
ולהשבת המשטר המלוכני; בירדן
נוצר קשר עם קבוצות של פלסטינים
תושבי הגדה המערבית במטרה לפתור
שם את בעיית הפליטים ,באמצעות
רכישה מסיבית של קרקעות במימון
ישראלי .מאוחר יותר נידונה האפשרות

להקים מדינת-חיץ בגדה המערבית,
שתמנע את תהליך הירדניזציה בקרב
הפלסטינים; בלבנון התקיימו מגעים
עם הפלנגות ואנשי הנשיא הלבנוני
כמיל שמעון במטרה לחזק את הגורמים
האנטי-נאצריסטיים במדינה; בסודאן
נוצר קשר רצוף עם מפלגת האומה
ופוליטיקאים אחרים .כמו כן החלו אנשי
עסקים ,יהודיים ומקומיים ,ובמימון חלקי
של משרד החוץ הישראלי ,בהקמת בנק
בח‘רטום ,ככל הנראה במטרה ”להלבין“
את הפעילות הכלכלית של ישראל
בסודאן ובקרן אפריקה; ובמדינות
צפון אפריקה התקיימו גישושים עם
האליטות הפוליטיות בתוניס ומרוקו.
למרות תעוזתן כשלו רובן המכריע של
היוזמות הללו .המקום היחיד שבו הצליחו
המגעים )אם כי בצורה מוגבלת( היה
בלבנון ,כשהמחנה הפרו-מערבי הצליח
לבלום את הנטייה הפרו-מצרית .בשנת
 ,1958בעקבות האיחוד המצרי-סורי
וההפיכה בעראק ,שהדיחה את החלופה
הערבית היחידה לנאצר ,נוצרה גישה
אחרת – ברית עם מיעוטים אתניים
ודתיים בעולם הערבי ועם מדינות
הפריפריה המזרח תיכונית.
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תמיכה בפרסומים
בשנת הלימודים תשס“ז יצאו לאור שני ספרים בסיוע מרכז לבציון:
Ron Shaham
(ed.), Law,
Custom and
Statute in the
:Muslim World
Studies in
Honor of Aharon
Layish. Leiden:
Brill, 2007

קובץ מאמרים זה ,לכבודו של פרופ‘
אהרן ליש ,עוסק במרכיבים העיקריים
במשפט של חברות מוסלמיות בעבר
ובהווה :שריעה ,מנהג וחקיקה .חלק
מהפרקים מתמקדים באחד מבין
המרכיבים הללו ואחרים עוסקים ביחסי
הגומלין בין שניים מן המרכיבים או אף בין
שלושתם .הכיסוי הגיאוגרפי של הקובץ הוא
רחב יריעה ,מהבלקאנים לתימן ומעיראק
למגרב .הפרקים השונים מבוססים על מגוון
הפקה ,פתוות,
רב של מקורות :ספרות ִ
החלטות בתי משפט ,אוספי פורמולות
משפטיות ,מילונים ביוגראפיים וכרוניקות.
הקובץ יעניין במיוחד היסטוריונים ,חוקרי
מדעי החברה ,משפטנים העוסקים
במשפט מוסלמי וישראלי ,וכן את
בעלי תפקידים במרכז
אלה העסוקים בלימודי מגדר ,בסכסוך
מוסלמית.
הישראלי-פלשתיני ובתרבות
התקשרות
ודרכי

Nehemia
Levtzion, Islam
in Africa and
the Middle
East: Studies
on Conversion
and Renewal,
edited by Michel
Abitbol and
Amos Nadan,
“Variorum Collected Studies”,
Aldershot, UK and Williston, VT:
Ashgate, 2007

זהו קובץ המחקרים השני של פרופ‘
נחמיה לבציון היוצא לאור בסדרה זו ,ויש בו
משום המשכיות לתמות המרכזיות שנידונו
בקובץ הראשון :אסלאם ומערב אפריקה.
הקובץ עוסק בהיסטוריה של אפריקה
מתוך פרספקטיבות גיאוגרפיות וכרונולוגיות
רחבות .הוא כולל ארבעה מאמרים חדשים,
שהוכנו לדפוס במיוחד עבור קובץ זה.
חלקו הראשון של הקובץ מתמקד
בתהליכי המרה ואסלום ,תוך התייחסות
גם לנוכחות האסלאם באפריקה ובדימויים
ביחס לנוכחות זאת .חלקו השני מתמקד
בתנועות התחדשות אסלאמיות – צופיות
ופונדמנטליזם .בתנועות התחדשות
אסלאמיות – צופיות ופונדמנטליזם.

בעלי תפקידים במרכז ודרכי התקשרות
ועדה אקדמית:

דרכי התקשרות:

פרופ‘ מאיר מ‘ בר-אשר ,יו“ר הוועדה;
החוג לשפה וספרות ערבית
ד“ר רון שחם ,ראש המרכז; החוג ללימודי
האסלאם והמזרח התיכון
פרופ‘ מוחמד חאג‘-יחיא ,בית הספר
לעבודה סוציאלית
פרופ‘ גדעון ליבזון ,הפקולטה למשפטים
ד“ר רחל מילשטיין ,ראש המכון ללימודי
אסיה ואפריקה
ד“ר דוד סתרן ,ראש המרכז לחקר
הנצרות; החוג למדעי הדתות
פרופ‘ ראובן עמיתי ,ראש המרכז היוצא;
החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון
פרופ‘ אלי פודה ,ראש החוג ללימודי
האסלאם והמזרח התיכון

כתובת למשלוח דואר:
המרכז לחקר האסלאם
ע“ש נחמיה לבציון
המכון ללימודי אסיה ואפריקה
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים ,ירושלים 91905

ראש המרכז היוצא :פרופ‘ ראובן עמיתי
ראש המרכז הנכנס :ד“ר רון שחם
רכז הפעילות היוצא :נמרוד גורן
רכזת הפעילות הנכנסת :יבגניה יודקביץ‘
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שעות קבלה במזכירות:

יום שני;14:00-12:00 ,
יום חמישי 14:00-12:00
הפקולטה למדעי הרוח ,חדר 7801
טלפון02-5881541 :
פקס‘02-5880258 :
דואר אלקטרוני:
islamıc@mscc.huji.ac.il
אתר אינטרנט:
http://islam-center.huji.ac.il

