
חוברת קורסים
המחלקה ללימודי המזה"ת

והחוג למדעי המדינה



מועמדים וסטודנטים יקרים,
משחר ההיסטוריה, היה המזרח התיכון מוקד משיכה ועניין 

לעמים רבים, אימפריות חשובות ודתות רבות.

אין זה פלא ששלוש הדתות המרכזיות בעולם נמצאות ממש 

באזורינו, ואין ספור מיעוטים שבעבר היו עצמם עמים מכובדים.

עולם הידע והסקרנות כלפי אזור זה רק הולך ומתפתח.

אנחנו כאן, במחלקה ללימודי המזרח התיכון מנהלים שיח אקדמי הנוגע 

בסוגיות החשובות המורכבות של המזרח התיכון.

החוברת הזו, מציגה לכם "טעימות" מקורסים אודות המזרח התיכון, 

מדעי המדינה והערבית.

באמתחתנו, קורסים רבים ומגוונים ש"פותחים את התיאבון" 

לקורסי משלימים ומקצועיים במחלקה.

שלכם, המחלקה ללימודי המזרח התיכון



ד"ר חן קרצ'ר
chenke@ariel.ac.il

דיפלומטיה ציבורית –מודל האו"ם

בהיסטוריה  חדש  פעולה  תחום  היא  ציבורית  דיפלומטיה 
המסורתית  מהדיפלומטיה  בשונה  העולמית.  המדינית 
אשר שמה דגש על יחסים דו-צדדיים בין מדינות, מדגישה 
הגלובלית  הזירה  חשיבות  את  הציבורית  הדיפלומטיה 
לצד  המדינה  של  האינטרסים  לקידום  מערכה  כשדה 
לקהלים  ביחס  הדיפלומטי  המוצר  של  הדימוי  חשיבות 
במספר  מכירה  הציבורית  הדיפלומטיה  בכך,  שונים. 
שינויים אשר יש לבחון אותם: שדות הזירה הדיפלומטית, 
האמצעים  הדיפלומטיה,  על  משפיעים  אשר  השחקנים 

העומדים לרשות השחקנים והאסטרטגיות השונות לקידום האינטרסים המדינתיים. 
הדיפלומטיה  בתחום  מפתח  סוגיות  בסקירת  מתרכז  הראשון  החלק  חלקים.  לשני  מתחלק  הקורס 
אתגרי  ילובנו  לאחריו  לציבוריות.  מסורתיות  גישות  בין  הבדלים  יציג  הראשון  הדיון  הציבורית. 

הדיפלומטיה במוסדות בין-לאומיים ואתגרי התקשורת והדיפלומטיה הציבורית. 
חלקו השני של הקורס מתרכז בזירה הישראלית. בחלק זה ייבחנו מספר אתגרים ישירים כגון אתגר 
האו"ם, הזירה התרבותית, לוחמה משפטית, הדה-לגיטימציה ומשבר ביטחוני ישיר כדוגמת מבצע צוק 

איתן. בכל חלק ייבחנו דרכי פעולה שונות לנוכח אתגרים אלה. 
בחלק התרגול של קורס זה הוא "מודל האום". פרויקט בינלאומי שמתרגל בעיקר מציאות דיפלומטית 
במוסדות האו"ם. בתרגול רוכשים הסטודנטים מיומנויות שונות וחוויה אינטראקטיבית במרכז הסימולציה 
האוניברסיטאי, היחיד מסוגו בארץ. הסטודנטים מתרגלים בזמן אמת – Debate – עם עמיתים בארץ 
ניירות  דיפלומטי, כתיבת  ניהול שיח  מול קהל,  ניסיון מצטבר בעמידה  רוכשים לעצמם  ובכך  ומחו"ל 

עמדה, החלטות ועוד. במהלך השנה הסטודנטים יוצאים לתחרויות נושאות פרסים, בארץ ובחו"ל. 

ישראל במלחמה ושלום
ישראל הנה המדינה היחידה בעולם אשר מאז היווסדה מתמודדת באופן סימולטני עם מנעד רחב של 
איומים ביטחוניים. קורס זה מנתח דילמות ביטחון של מדינת ישראל ואת המענים השונים אשר נתנו 
את  המסדיר  כמושג  הלאומי  הביטחון  של  היסוד  עקרונות  את  בוחן  הקורס  של  הראשון  חלקו  להם. 

התנהלות הרשות המדינית כלפי המדינה והאזרחים. 



חלקו השני של הקורס בוחן את מלחמות ישראל העיקריות. מלחמות אלה מאופיינות כאתגר לאומי 
אשר לשם התמודדות עמו גייסה המדינה את מכלול משאביה. במסגרת דיונים אלה נעמוד על מאפייני 
האיומים שעמדו בפני ישראל והמענה השונה שניתן להם באמצעות שילוב של אמצעים צבאיים ודרכי 
הדרג  ביחסי  התמקדות  תוך  המלחמה  ניהול  על  החלטות  התקבלו  כיצד  נבחן  מגוונות.  כוח  הפעלת 
המדיני-צבאי, כיצד נבנו כוחות צבאיים אוויריים, יבשתיים וימיים, ונעמוד על ההבחנות בין אסטרטגיה 

וטקטיקה. 
חלקו השלישי של הקורס מתרכז בסוגיות ביטחוניות אשר השפעתן גוברת בשני העשורים האחרונים 
והדוקטרינה  יחסי צבא-חברה התפיסה הפוסט-הירואית  על שיח הביטחון הישראלי: הנשק הגרעיני, 

הצבאית הצה"לית החדשה שאמורה לתת מענה למכלול הסוגיות הללו. 



ד"ר גדי חיטמן
gadihi@ariel.ac.il

סוגיות יסוד בערביי ישראל

המנדט  תחת  בארץ,  חיו  ישראל  מדינת  של  הקמתה  ערב 
העצמאות  מלחמת  במהלך  ערבים.  כ-900,000  הבריטי 
שנותרו  אלו  של  ומספרם  הארץ  את  המכריע  רובם  עזב 
זה  ציבור  ל-160,000.  היותר  לכל  הגיע  בישראל  לחיות 

קיבל את התואר ערביי ישראל. 
מי הם ערביי ישראל? כיצד נכון לכנותם )הערבים אזרחי 
ישראל? הפלסטינים אזרחי ישראל? ערביי הפנים?(. האם 
יהודה שומרון וחבל עזה? מי  יש הבדל בינם לבין תושבי 
שבין  במתח  נעים  הם  וכיצד  שלהם  ההנהגה  גורמי  הם 

לאומיות לאזרחות? האם בדרוזים הם ערבים? ומי הם הבדואים?
וינתח סוגיות יסוד ביחסיה של מדינת ישראל והרוב היהודי עם  הקורס יעסוק במגוון השאלות לעיל 
המיעוט הלא יהודי החי במדינה מאז היווסדה. בין הסוגיות הללו: שאלת הבעלות על הקרקעות, זכות 
השיבה של הפליטים, נכסי נפקדים, שילוב מיעוטים במערכות ציבוריות והחיים תחת ממשל צבאי עד 

לביטולו בראשית 1968. 
באמצעות תיאוריות העוסקות ביחסי רוב ומיעוט בשילוב של ניתוח תהליכים היסטוריים )ועכשוויים( 
כלפיו לאורך  בזהותו של המיעוט הערבי, המסגרות הפוליטיות שלו, מדיניות השלטון  יעסוק  הקורס 
השנים, דפוסי הפעולה שלו הנעים מבדלנות ועד אלימות ובכיווני ההתפתחות העתידיים של מיעוט זה 

ומערכת יחסיו עם המדינה בעל האופי היהודי והדמוקרטי. 

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית
בהיעדר סדר חברתי  זאב", משמע,  "אדם לאדם  כי  הובס  תומס  כותב  "לוויתן",  ביצירת המופת שלו, 
המבוסס על הנורמות, תקנות וחוקים, אין לחברה האנושית סיכוי לשרוד, אלא לחזקים בלבד. משהתבסס 
הסדר החברתי היו שקיבלו אותו והיו שדחו את המצב שהתהווה. מכאן הדרך לעימותים הייתה בלתי 

נמנעת, ולקחו בה חלק חלקים רחבים של החברה האנושית בכל מקום ברחבי העולם. 
האפשרויות  מהן  מטרותיה?  את  והשיג  לפעול  מנת  על  לה  דרוש  מה  חברתית?  תנועה  נוצרת  כיצד 
העומדות בפניה במערכת היחסים עם השלטון ועם תנועות חברתיות אחרות? ואיך הדבר מוצא ביטוי 
הזירה הפוליטית-ציבורית? הקורס ינתח הגדרות וגישות תיאורטיות למונח תנועה חברתית. ננתח גם 
את אפשרויות הפעולה של אותם תנועות ואת עמדת המשטר כלפי תנועות אלה, תוך עמידה על השוני 
ניתוח  ולאורך ההיסטוריה באופן שיאפשר  פני הגלובוס  על  זאת, באמצעות שיטוט  בסוגי המשטרים. 

השוואתי בין תקופות שונות, חברות שונות ומשטרים שונים.



מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט ערכי יסוד וכלי ניתוח בתחום העוסק בתנועות חברתיות, מחאה 
במזרח  והפוליטיות  החברתיות  ההתפתחויות  את  יותר  טוב  להבין  שיאפשר  באופן  פוליטית  ואלימות 

התיכון ומחוצה לו בשנים האחרונות.

המזרח התיכון בעידן האביב הערבי
מאז דצמבר 2010 נמצא אזור המזרח התיכון בתהליך של שינוי, שסופו לא נראה באופק. אירוע בודד, 
לכאורה שולי, של רוכל תוניסאי שהצית את עצמו, הביא למחאה )ואלימות( בהיקפים נרחבים במספר 
הטלטלה  העשירות,  המפרץ  ומדינות  מונרכיות  דוגמת  האחר,  חלקן  על  האזור.  מדינות  של  קטן  לא 

האזורית פסחה כמעט לחלוטין. 
הקורס יעסוק בסיבות ההיסטוריות – האזוריות והפרטניות לכל מדינת לאום  - שהביאו לפריצת המחאה 
ניתוח היסטורי של יחסי משטר- גישות המנתחות מחאה ואלימות דרך  ומופעי האלימות. בשלוב של 

אוכלוסייה במדינות השונות נבחן אף את תנאי הרקע והיסוד שהובילו לערעור הסדר המדינתי הישן 
באזור. 

יסוד  וזכויות  ידון גם במושגי-מפתח דוגמת דת האסלאם, מנהיגות, סוגי משטר, חירויות אדם  הקורס 
השונות  הערביות  במדינות  האזרחים  של  יום  היום  בחיי  אלה משתקף  מכל  כמה  עד  בשאלה  ונעמיק 

שחוות שינוי חברתי פוליטי היסטורי. 



ד"ר ארז כהן
nmnl15@ariel.ac.il
כלכלה, פשיעה וטרור

הפשיעה  הכלכלה,  בין  צדדי  הדו  הקשר  את  בוחן  הקורס 
מדינה  בכלכלת  בסיסים  מושגים  יוצגו  בראשיתו,  והטרור: 
אלו  צמיחה  גורמי  יבחנו  בהמשכו,  השונים(,  הצמיחה  )גורמי 
הימורים,  סמים,  כדוגמת  השונות  הפשיעה  תופעות  מול  אל 
פשעי צווארון לבן, שוק שחור ועוד. וכן יוצגו תכנים העוסקים 
ושל חברה בכלל על  בהשפעת מצב כלכלי של אדם בפרט 
טרור  אירועי  של  השפעתם  תבחן  כן,  כמו  עבריינית.  פעילות 
ומלחמות על כלכלת המדינה תוך הצגת מחקרים שנעשו בנושא 

בעולם בכלל וישראל בפרט.



מרצה:  ד"ר איל לוין
leyal@ariel.ac.il

מרצח ארלוזורוב לרצח רבין: 
מערבולות פוליטיות בתנועה הציונית

בתנועה  טראומטיים  אירועים  שני  בין  מפרידות  שנים  עשרות 
לכאורה,  ובדם.  באלימות  הפוליטיקה  הוכתמה  בהם  הציונית, 
בשנת  ארלוזורוב  חיים  רצח  הללו,  האירועים  שני  שייכים 
לחלוטין.  שונים  לעידנים   1995 בשנת  רבין  יצחק  ורצח   1933
לכאורה, אין שום קשר בין שתי פרשיות שמתרחשות בתקופות 
בסוציולוגיה  מעמיק  עיון  אולם  רצף.  כל  בינן  שאין  היסטוריות 
של הפוליטיקה הישראלית, בזרמים האידיאולוגיים ובאופן שבו 
הם מתייצבים אלו מול אלו, מגלה שהקרבה בין שני האירועים 
דומה יותר דווקא לקרבה שבין חוף ימה של תל אביב, שם נרצח 

ארלוזורוב, וככר מלכי ישראל, שם נרצח רבין.
ככל שהתקדמה העשייה הציונית מאז סוף המאה התשע-עשרה, כך גם געש ורעש עולם הרעיונות ממנו 
החיצוניים,  האירועים  גם  כמו  היהודי,  העם  בתוך  האירועים  את השראתה.  הלאומית  התנועה  שאבה 
נתפסו כבר בזמן  וחברתיות חדשות, חלקן  והביאו לקדמת הבמה תפיסות פוליטיות  עוררו מחלוקות 

אמת כקיצוניות ואחרות נראות רדיקליות רק במבט לאחור. 
לפשרה  המוכן  שהשמאל,  לדוגמא,  קרה,  כיצד  תעלומות.  מעט  לא  פותר  השונות  בתפיסות  עיון 
טריטוריאלית, הוא שהקים את התשתית למפעל ההתיישבות בכל שטחי ארץ ישראל, בעוד שהימין, 
שנשא בגאון ובעקשנות את סיסמת "אף שעל", הוא שוויתר, פעם אחר פעם, על האחיזה הפיסית בשטח?



ד"ר דן נאור
ndan@ariel.ac.il

מטבח מינכן למגדלי התאומים: 
בין טרור, לוחמת חופש ולוחמה בשם האל

טבח הספורטאים באולימפיאדת מינכן היווה קו פרשת מים 
בישראל, בכל הקשור בהתנהלות מול טרור. אמנם פעולות 
עוד  ובעולם התרחשו  ישראליות בארץ  נגד מטרות  טרור 
לפני מינכן, אך טבח זה זעזע את אמות הספים בישראל. 
בהשאלה ניתן לומר כי טבח י"א הספורטאים במינכן היה 
ותחילת  השבעים  בשנות  ישראל.  של  בספטמבר"  "ה-11 
השמונים, הטרור היה כמעט נחלתה הבלעדית של ישראל. 
ערב  מדינות  וגם  המערב  מדינות  גם  הפכו  בהדרגה  אך 
ותחילת שנות  ועוד, בשנות השבעים  זאת  למטרות טרור. 
השמונים היה הטרור במתכונת "חילונית", כלומר אג'נדות חילוניות הנחו אותו. בהדרגה קיבל הטרור 

מתכונת דתית, בעיקר אסלאמית.
בקורס זה נבחן את הגלגולים השונים שעבר מעשה הטרור. ראשית, ניתן הגדרות ראשוניות, בבחינת 
כלי עבודה להמשך הקורס. לאחר מכן נציג את הטרור "החילוני", על מאפייניו השונים. נבחן את המושג 
"לוחמת חופש" ונבדוק מתי ניתן לכנות טרור בשם זה, האם יש לו מטרות "לגיטימיות"? כמו כן, נתחקה 
אחר השורשים האידיאולוגיים של הטרור החילוני. בהדרגה, נעבור מן הטרור החילוני אל הדתי ונבחן 
את שורשיו ההיסטוריים והאידיאולוגיים. כמו כן, נלמד על המטרות השונות שהציב לעצמו הטרור הדתי 
ומול מי הוא נלחם. מטרת הקורס היא להכיר את ההגדרות השונות של טרור; לדעת כיצד מדינות שונות 
מתמודדות איתו תוך דגש על הניסיון הישראלי. זאת ועוד, על הסטודנט יהיה לדעת להבחין בין לוחמת 

חופש וההגדרות השונות שלה, ובין טרור – חילוני ודתי כאחד.



ד"ר בשמת יפת
bosmatya@ariel.ac.il

פמיניזם ופמיניסטיות במזרח התיכון

ובפעילות הפמיניסטית במזרח  יעסוק במחשבה  זה  קורס 
השיח  של  בעלייתו  נעסוק  הדיון  במסגרת  התיכון. 
של  במאפייניו  ה-19,  במאה  התיכון  במזרח  הפמיניסטי 
הפמיניסטי  השיח  עם  וביחסיו  היום  ועד  מאז  זה  שיח 
הנשים,  תנועות  להתגבשות  דיון  נקדיש  כן  כמו  המערבי. 
לדרכי התארגנותן, דפוסי פעילותן ולהתמודדותן עם מבני 

הכוח המעצבים את חייהן.
בחלקו הראשון של הקורס בסוגיות כלליו ורוחביות כגון 
הנשים  תנועות  של  בהתפתחותה  העיקריים  השלבים 
ברחבי המזרח התיכון, נקודות הדמיון והשוני ביניהן; תפקידיה של תנועה זו במאבקים הלאומיים נגד 
השליטה הקולוניאלית, ביחסיה עם המשטרים החדשים, בהתגבשותו של הפמיניזם של המדינה )פמיניזם 
ממלכתי( ובהתגבשות זרמים שונים בתוך התנועה. לצד דיונים רוחביים נעסוק באתגרים הייחודיים של 
התנועה הפמיניסטית במדינות השונות. בין היתר נעסוק בתנועת הנשים במלחמה ובקונפליקט אזרחי 
בעיראק(  כורדיות  נשים  פלסטיניות,  )נשים  הלאומי  במאבק  הנשים  תנועת  של  בשותפות  )עיראק(, 
)תורכיה  המדינה  ויחסיהן  אסלאמיסטיות  בנשים  ירדן(,  )מרוקו,  האישי  המעמד  חוק  לשינוי  במאבקן 
ועוד. בסיכומו של הקורס  נוכחותן במרחבים הציבוריים והפוליטיים  וישראל(, ובמאבקן למען ביסוס 
נדון בהשפעות של ההתקוממויות הערביות )"האביב הערבי"( על פעילותה של התנועה הפמיניסטית 

במזרח התיכון.

מצרים המודרנית
קורס זה עוסק בהיסטוריה הפוליטית, כלכלית, חברתית ותרבותית של מצרים מאז סוף המאה ה-19. 
לאורך  המעשיים  ובביטוייהם  המצרית  הלאומיות  רעיונות  כגון  מפתח,  בסוגיות  נעסוק  הדיון  במהלך 
1919 דרך מהפכת הקצינים וכלה במהפכת  המאה העשרים, למאפייני המהפכות הגדולות ממהפכת 
2011 תוך התייחסות לרעיונות ולכוחות הפוליטיים הכלכליים והחברתיים שהובילו אותן. דיון  ינואר 
השוואתי יוקדש גם למדיניות הכלכלית והחברתית של המשטרים השונים, להתפתחות זרמי האסלאם 

הפוליטי משנתם ויחסם עם החברה והמדינה, יחסי צבא מדינה וחברה, והיחס למיעוטים ולנשים. 



אנטישמיות בעולם הערבי
אנטישמיות בעולם הערבי, היא תופעה חדשה יחסית ומהווה תוצר של המאה ה-19, עת חלחלו רעיונות 
ולאחר מכן הקמתה של  מן המערב אל העולם הערבי. התבססותה של התנועה הציונית  אנטישמיים 
מדינת ישראל העצימו את האיבה והחדירו לשיח הערבי אנטישמיות בסגנון נאצי והחברות הערביות 

גייסו את האנטישמיות כאחת מדרכי הדה-לגיטימציה של ישראל.
בעשורים האחרונים, עם פריחת האסלאמיזם והחרפת המאבק עם ישראל חזרה האנטישמיות הערבית 
אימצו  בעולם הערבי  ישראליים  ואנטי  ציוניים  אנטי  כותבים  ואל המסורות האסלאמיות.  אל הקוראן 
הגישה  מן  השאובה  אסלאמית,  משמעות  להם  והעניקו  הנוצרים  האנטישמיים  הטקסטים  מן  מוטיבים 
האסלאמית המסורתית כלפי היהודים.  האנטישמיות הערבית המתפתחת באלף השלישי משלבת בין 
התנגדות הערבים לגלובליזציה המערבית לבין שנאת היהודים. כותבים ערבים הרואים בגלובליזציה 
איום על התרבות והזהות הערבית-אסלאמית, מזהים את הציונות העולמית ככוח מניע, העומד מאחורי 

רעיון ההתנגשות בין התרבויות, המציב את האסלאם כאויב המרכזי של הנצרות והיהדות. 
בה  שהתחוללו  והתמורות  מאפייניה  מקורותיה,  הערבי,  בעולם  האנטישמיות  בגילויי  יעסוק  זה  קורס 
לתהליכי  האנטישמיות  של  הקשר  השואה,  הכחשת  כגון  להיבטים  התייחסות  תוך  השנים,  לאורך 

הגלובליזציה והפרשנויות השונות במחקר לתהליכים ומגמות אלו.

משטר, מדינה וחברה בירדן
סקירה  לאחר  ירדן.   של  והכלכלית  החברתית  הפוליטית,  בהיסטוריה  מפתח  סוגיות  בוחן  זה  קורס 
היסטורית קצרה של התפתחות המדינה הירדנית יבחנו באופן שיטתי סוגיות מפתח הקשורות במדיניותו 
של המשטר ההאשמי, יציבותו ויחסיו עם גורמים פוליטיים וחברתיים במדינה הירדנית. בין היתר יידונו 
היחסים בין השבטים ובין מדינת הלאום הירדנית, היחסים בין עבר ירדנים לבין פלסטינים, יחסי המדינה 
עם התנועה האסלאמית על כל גווניה, הליברליזציה הפוליטית והכלכלית, מאפייניה ומגבלותיה בימיהם 
של המלך חוסיין ויורשו עבדאללה השני. לצד דיון בסוגיות פנימיות נעסוק גם ביחסי החוץ של המדינה 
המזרח  במערכת  ומקומה  הפלסטינית  לסוגיה  הקשר  ישראל,  מדינת  עם  הייחודיים  יחסיה  הירדנית, 

תיכונית

 



ד"ר רונן א. כהן
ronenco@ariel.ac.il

איראן המודרנית

אחת המדינות המסקרנות ביותר במזרח התיכון ואלי אף 
בעולם, היא הרפובליקה האסלאמית של איראן, או בקצרה 
בכל  מרעישים  שינויים  שחוו  המדינות  אחת  זו  איראן.   –
תחומי החיים, החל מהחלפת שלטון מלוכני חילוני בשלטון 
ברחובות  החיג'אב  צבעי  בשינוי  וכלה  דתי,  רפובליקני 
הערים. לצד היותה מדינה תוססת ועשירה, איראן נתפסת 
כאיום על הסדר האזורי והעולמי. האם היא באמת מדינה 

מאיימת או מדינה מאויימת?
של  הטבעית  התפתחותה  את  לתאר  היא  הקורס  מטרת 
איראן על פי המדדים של: היסטוריה\ תרבות, דת, פוליטיקה, צבא, ממשל וחברה. עיקר הקורס ידבר 
הקורס  המודרנית.  איראן  להיות  הגעתה  עד  באיראן  שחלו  הרבות  וההתפתחויות  ה-20  המאה  על 
מחולק לשלושה חלקים: הראשון ידבר על הרקע ההיסטורי העתיק של פרס. נדבר מהי איראן העתיקה 
מבחינת גודל גיאוגרפי והרכב האוכלוסיות, פלישת המונגולים ועל עלייתן ונפילת של השושלות הצפוית 
)1905-1907(, מלחמת  ונדבר על המהפכה החוקתית  והקאג'ארית. לאחר מכן נתקדם על ציר הזמן 
העולם הראשונה, עליית המלוכה הפהלוית ומלחמת העולם השנייה. ידובר על ממשלת מחמד מצדק 
המהפכה  של  לעלייתה  ועד  הלבנה'  'המהפכה  כינון  של  הנלווית  התקופה  ועל  הנפט  הלאמת  ועניין 
האסלאמית. החלק השני ידבר על ממשלה ומדיניות, המסגרת החוקתית, דינאמיקה פוליטית ומפלגות 
המיוחדים,  המזוינים,  הכוחות  על  ידבר  השלישי  החלק  החוץ.  ומדיניות  ההמונית  המדיה  פוליטיות, 
מלחמת עיראק-איראן, ההתנגדות האופוזיציונית, בטחון פנים, יחס הרפובליקה האסלאמית לישראל, 
ליהדות ולציונות ולבסוף ידובר על איראן ושאיפותיה הגרעיניות בשנים האחרונות. כל אלה גם יחד, 

יעזרו לנו לענות על השאלות המסקרנות אודות איראן ואולי גם להבין לאן מועדות פניה. 

תרבות, יופי ומיניות באיראן
ההיסטוריה  משחר  רבות.  ודתיות  תרבותיות  סתירות  בתוכה  טומנת  ושיעית,  פרסית  כמדינה  איראן 
השפעות  בשל  וכן  השלטון  של  מהותו  מעצם  שהושפע  והיופי  האסתטית  התרבות  קודשה  הפרסית, 
את  הדורות  לאורך  שימרו  פרסיות  אימפריות  של  ונפילתן  עלייתן  כובשות.  ולעתים  שכנות  תרבויות 
דתות  ובאימוץ  רוחניות  תשתיות  בפיתוח  בשירה,  בתרבות,  ביטוי  לידי  שבאו  התרבותיים  ההיבטים 
אסתטיות. לצד זה, החוויה של כיבוש עמים שכנים או להיות עם נכבש, צירפו למגוון הקיים את העושר 

התרבותי של הספרות, שירה מדעים, גם יופי ואסתטיקה, מיניות ותרבות שונה.



כניסתה של דת האסלאם למרחב הפרסי הביאה את השפעת הדת עצמה וכן את ההשפעות התרבותיות 
של מתיישבי חג'אז בחצי האי ערב. ההשפעות הערביות מצאו להן שביתה בפרס אך גם סיפחה אליה 
את ההשפעות התרבותיות הפרסיות. השתרשותה של הדת השיעית בפרס, החל מראשית המאה ה-16 
הוסיפה נדבך רוחני עמוק ומגביל ברובו על ההתפתחות התרבותית של העמים הפרסיים. בין הגאווה 
הפרסית עתיקת היומין וההקצנה של האלמנטים של היופי והמיניות, היה עתה על הקהילה הפרסית 

לאמץ דת מגבילה ומצמיתה הדורשת צניעות והקפדה מחמירה על חוקי הדת השיעית.



ד"ר דינה ליסננסקי
dina.lis@gmail.com

תולדות הטרור והמלחמה בטרור

נפרד  בלתי  לחלק  הפך  הטרור  האחרונים  העשורים  בשני 
הביטחון  כוחות  רוב  של  העיקרית  ולבעיה  שלנו  מהחיים 
זה  קורס  של  העיקרית  מטרתו  ובישראל.  המערבי  בעולם 
הדתיות,  ההיסטוריות,  הנסיבות  עם  מעמיקה  היכרות  היא 
הטרור  של  לעלייתו  שהובילו  והחברתיות  הפוליטיות 
האסלאמי בעולם ובישראל. במהלך הקורס נלמד על ארגוני 
להם  שקדמו  הקיצוניות  האידיאולוגיות  על  שונים,  טרור 
ומלוות אותם, וכן על מקומם של ארגוני טרור אלו בחברות 
תהליכים  על  השפעתם  גם  כמו  מתפתחים,  הם  שבהן 
הם  משטריהן  שאת  הדמוקרטיות  במדינות  פוליטיים 
תוקפים. נסקור את עלייתו של האסלאם הקיצוני החל ממייסד האחים המוסלמים חסן אל-בנא ב-1928 
וכלה בארגוני אל-קאעדה ודאע"ש הפועלים כיום. נלמד על שימושם של ארגוני הטרור בפלטפורמות 
תקשורתיות שונות, כולל מדיה חברתית כמו פייסבוק וטוויטר, ואת שיטות הפעולה שלהם לגיוס תומכים 

ולוחמים לשורותיהם.



הגב' עמליה השכל
amaliah@ariel.ac.il

ערבית מדוברת 

בקורס זה תילמד השפה הערבית המדוברת בארץ ומטרתו 
להקנות יכולת דיבור ושיחה עם הערבים דוברי השפה. 

שונים  שיחה  לנושאי  הסטודנטים  ייחשפו  הקורס  במהלך 
הארץ  מן  אקטואליים  נושאים  כולל  החיים  תחומי  ממגוון 

והעולם. 
הטקסטואלי  ההקשר  מתוך  יילמדו  והפועל  הדקדוק  נושאי 
את  המתארים  הסברים  ישולבו  כן  כמו  השיחות.  מן  הנובע 
התרבות העממית והחברה הערבית - ישראלית של ימינו, וכן 
יילמדו פתגמים המהווים חלק אינטגראלי של התרבות הערבית.

על מנת שלימוד השפה יהיה אותנטי ככל האפשר יעמוד לרשותנו האתר "שפה אחת" באמצעותו יוכלו  
הסטודנטים לצפות ולהאזין לדוברי השפה ובכך להוסיף נדבך להבנה ולהטמעת השפה. כמו כן נפגוש 

סטודנטים ערבים במסגרת מפגשי שיח בנושאים שונים.



ד"ר הילה פלד-שפירא
hillaps@ariel.ac.il

מעמד האישה בטקסטים ערביים מודרניים

למעמד  הקשורות  סוגיות  להכיר  היא  הקורס  מטרת 
האישה בחברה ובמשפחה בעולם הערבי כפי שמשתקפים 
התקשורת  העיון,  מתחום  מודרניים  ערביים  בטקסטים 
והספרות היפה, שנכתבו על ידי נשים וגברים. הקורס יפתח 
במבוא הכולל רקע על נושא חקר הנשים והמגדר במזה"ת 
ולאחר מכן יתמקד בקריאה צמודה של טקסטים מכוננים 
בערבית מאת מחברים מתקופות שונות וממדינות שונות, 
חינוך,  כגון  בתחומים  אחרת  מזווית  אחד  כל  המטפלים 
ההשקה  ונקודות  ופוליטיקה  תרבות  משפחה,  חיי  זוגיות, 

של אלה למעמד האישה. 
מעבר לדגשים התמטיים,  יתקיים דיון בבחירות הלשוניות של כל כותב, באופן שיביא לידי ביטוי את 

כישורי השפה שרכשו הסטודנטים במהלך התואר. 


