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מכון ון ליר בירושלים 

On Facebook  
and on the VL website
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 live

 ד"ר צמרת לוי-דפני, מנהלת הפורום 

ללימודי תורכיה בת זמננו, מכון ון ליר בירושלים 

תשוחח באנגלית עם

 פרופ' גילה שטופלר, דקנית הפקולטה למשפטים, 

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
 וד"ר פליקס פטרסן, עמית מחקר, מרכז קבנר 

להיסטוריה גרמנית, האוניברסיטה העברית בירושלים

במחצית השנייה של המאה העשרים, כינונם של משטרים חוקתיים נתפס כדרך הטובה ביותר 
לעבור ממשטרים אוטוקרטיים למשטרים דמוקרטיים, ולהבטיח את קיומן היציב והבטוח 

של המדינות הדמוקרטיות. ואולם, בשנים האחרונות אנו עדים להתדרדרותם ולהיחלשותם 
של מנגנוני הדמוקרטיה במדינות רבות, ולהתקרבות מדינות אלו לעבר משטר סמכותני-

פופוליסטי. נשאלת השאלה היכן נעוצים שורשי התהליכים האלה: האם מדובר בכשלים 
מהותיים של המשטר החוקתי, או שמא גרמו לכך שיבושים שחלו לאורך השנים? ובעקבות 

זאת: כיצד אפשר למנוע ממדינות ליברליות דמוקרטיות להפוך למדינות אוטוקרטיות, ובאיזו 
מידה אפשר לעצור התדרדרות שכבר החלה? נשוחח על שאלות אלו ואחרות מכמה 

 נקודות מבט מחקריות, מתוך התמקדות בתורכיה ובישראל ובתפקודם 

של המשטרים החוקתיים במדינות אלו בעידן סמכותני-פופוליסטי. 
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23.7.20 
18:00

Dr. Tsameret Levy-Daphny,  

Director of the Forum for Contemporary  

Turkish Studies, The Van Leer Jerusalem Institute
in conversation with

Prof. Gila Stopler, Dean, Faculty of Law,   

College of Law and Business

Dr. Felix Petersen, Research Fellow,  
Koebner Center for German History,  
The Hebrew University of Jerusalem

In the second half of the 20th century, the formation of constitutional 
regimes was seen as the best way to move from autocratic regimes 
to democratic ones and to ensure the stable and secure existence of 
democratic countries. In recent years, however, we have seen deterioration 
and weakening of the democratic mechanisms in many countries 
and the movement of those countries toward authoritarian-populist 

regimes. What lies behind these processes? Is it a fundamental failure of 
constitutionalism, or is it caused by other mistakes made over the years? 
And that leads to another question: How can liberal democratic 
countries be prevented from becoming autocratic states, and to 
what degree is it possible to stop the deterioration that has 
already begun? We will discuss these questions and 
others from research perspectives, with a focus on 
Turkey and Israel and how the constitutional 
regimes in these countries function in 
an authoritarian-populist era.
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