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 :הקורסמטרות 

והפלסטינים רדן , יק, סוריה, לבנוןים, עיראמצר מושגי יסוד והכרה בסיסית עםיקבלו הסטודנטים 

 ראשית הלאומיות הערביתמ ים חשוביםהיסטוריצמתים בארבע הקטגוריות הבאות: גיאוגרפיה, 

 ופוליטיקה אקטואלית. , חברה ותרבות מקומיתועד ימינו

 

  :תיאור הקורס

בהם כשני שיעורים  מוקדשיםהקורס עוסק בחמש מדינות ערב הנמצאות מסביבנו. לכל מדינה 

נכיר את המדינה מרמת הפרט עד רמת הכלל. נתחיל עם לימוד המבנה הגיאוגרפי של המדינה 

לרבות גבולות, טופוגרפיה ומים, מרכזי ישובים וערים גדולות וכן צפיפות וחלוקת אוכלוסייה. 

מהמבנה הגיאוגרפי נגזור את המבנה החברתי וננסה לתאר את חתכי האוכלוסייה השונים 

נת המדינה לרבות דתות, עדות, ומיעוטים אתניים. לאחר מכן נבחן את התפקיד וחשיבותם להב

האזורי ששיחקה המדינה בהיסטוריה המודרנית של המזרח התיכון בקווים כלליים )לרוב נבחן 

שלוש נקודות היסטוריות בכל מדינה, לרוב נקודות שיש בהן כדי להאיר תהליכים  -כשתיים

 אלמנטים תרבותיים עיקריים באותה המדינה. במדינות אחרות( ולבסוף נכיר 
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)קרי לימוד הגיאגרפיה( יהיה מורכב מרפרטים של של כל מדינה  ראשוןחצי השיעור ה

הסטודנטים על מושגים שיינתנו מראש )שמות אזורים טופוגרפיים חשובים, ערים חשובות, 

רפרטים  לפחות שנישיבות היסטורית וכו'(. במשך הסמסטר יעשה כל סטודנט מונומנטים עם ח

 .כתשתית חיונית לדיונים בכיתהתן קריאת חובה תינלפני כל מדינה כאלה. 

בנוסף לכך יתקיימו שלושה בחני מפה אילמת לאורך השנה על מנת לוודא הבנה מרחבית של 

 המדינות.

 

 :  חובות הקורס והרכב הציון בקורס

 20%: לשיעור דיונים ומוכנותהשתתפות פעילה ב

 40%: בחני מפות אילמותשלושת וציון דקות  5-7של  רפרטים שלושה

 40%: מבחן מסכם

  :60ציון עובר בקורס 

 

 וקריאת החובה בכל שיעור:שים(, הנושאים הנלמדים פירוט השיעורים )מפג

 מצרים )חלק א(: 1שיעור 

 הצגת הקורס  .1

דיון פתיחה: מה מייחד את מצרים לעומת שאר מדינות ערב? מה העניק לה את  .2

 ההגמוניה לה היא טוענת? 

 תוכן עיקרי: גיאוגרפיה, שלטון ופוליטיקה במצרים.  .3

)תל  107-167, עמ' מצרים: האחות הבכירהחגי ארליך, : לשיעור הבא קריאת חובה .4

 (.2003אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 

 מצרים )חלק ב(: 2שיעור 

 דוע נקראת מצרים האחות הבכירה ומהי תופעת הנאצריזם.: מהקריאהדיון בעקבות  .1

מקור הפיתוח : האם מצרים היא יסטוריה ותרבות ההמונים במצרייםתוכן עיקרי: ה .2

 התרבותי או מקור האסלאם הרדיקאלי?

מהפכה?". בתוך פודה, אלי ולביא, לימור. "מצרים: האמנם : לשיעור הבא קריאת חובה .3

-79, עמ' הגל השלישי: מחאה ומהפכה במזרח התיכון .(כים)עור ואון וינקלר אלי פודה

 (.2017, כרמל: ירושלים). 106

 עיראק )חלק א(: 3שיעור 

 בוחן מפה אילמת של מדינות ערב בעידן המודרני עם דגש על מצרים ועיראק. .1

 תוכן עיקרי: גיאוגרפיה והיסטוריה בעיראק. .2

 קריאת חובה לשיעור הבא:  .3
)תל אביב:  262-282, עמ' עיראק: מלוכה, מהפכה ורודנותמיכאל אפל,  (1)

 (.2003האוניברסיטה הפתוחה, 
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)תל אביב:  111-134, עמ' עיראק של צדאם: שיח פוליטי ושפת הכוחעפרה בנג'ו,  (2)
 .(1996הוצאת הקיבוץ המאוחד, 

 עיראק )חלק ב(: 4שיעור 

  האם יש דבר כזה עם עיראקי? :הקריאהדיון פתיחה בעקבות  .1

מדוע עיראק הייתה הראשונה שנקרעה : המונים בעיראקתוכן עיקרי: חברה ותרבות  .2

 לגזרים באביב הערבי?

 קריאת חובה לשיעור הבא:  .3
הוצאת )תל אביב:  127-160, עמ' פניה של סוריה: חברה, משטר ומדינה, אייל זיסר .4

 (.2003, הקיבוץ המאוחד

 סוריה )חלק א(: 5שיעור 

 תוכן עיקרי: גיאוגרפיה והיסטוריה של סוריה. .1

)תל אביב: עם  72-102, עמ' המרד בסוריהפואד עג'מי, לשיעור הבא:  ת חובהקריא .2

 (.2013עובד, 

 סוריה )חלק ב(: 6שיעור 

 דיון פתיחה בעקבות המטלה: מיעוט עלווי שולט על רוב סוני: איך זה קרה?  .1

 וחברה בסוריה. תוכן עיקרי: תרבות המונים .2

 צפייה בקטע נבחר מהמחזה "כאסכ יא וטן" של המחזאי הסורי מחמד אלמאע'וט. .3

 לבנון )חלק א(: 7שיעור 

 בוחן מפה אילמת על סוריה ולבנון. .1

 : מה מייחד את לבנון משאר מדינות ערב? דיון פתיחה .2

 .ר שלה להיסטוריה ולחברה של לבנוןתוכן עיקרי: הגיאוגרפיה והקש .3

)תל אביב:  114-161, עמ' מבירות לירושליםלשיעור הבא: תומאס פרידמן,  ת חובהקריא .4

 (.1990מעריב, 

 לבנון )חלק ב(: 8שיעור 

: מי נגד מי בזירה הלבנונית? האם תמיד היו השיעים קריאהדיון פתיחה בעקבות ה .1

 מאוחדים ומיליטנטיים כמו היום?

 מערבית. -את התרבות הערביתתוכן עיקרי: המשך ההיסטוריה של לבנון, לבנון מובילה  .2

 29-42עמ'  ,פדלאללה: המצפן של חזבאללה, מרטין קרמרלשיעור הבא:  ת חובהקריא .3

 (.1998 אוניברסיטת תל אביב,)תל אביב: 

 

 ירדן )חלק א(סיכום לבנון, : 9שיעור 

 דיון סיכום בעקבות המטלה: לבנון של חזבאללה. .1

 תוכן עיקרי: היסטוריה ופוליטיקה של ירדן. .2
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)רעננה:  142-181, ירדן: החיפוש אחר זהותיוסף נבו, מטלת קריאה לשיעור הבא:  .3

 (.2005האוניברסיטה הפתוחה, 

 ירדן )חלק ב(: 10שיעור 

: מה עתידה של המדינה הערבית היחידה שנותרה יציבה קריאהדיון פתיחה בעקבות ה .1

 במרחב?

 תוכן עיקרי: גיאוגרפיה ותרבות המונים של ירדן. .2

1881-הערב -קורבנות: תולדות הסכסוך הציוני, בני מוריסמטלת קריאה לשיעור הבא:  .3

 (.3200, תל אביב: הוצאת עם עובד) 71-45, 2001

 הפלסטינים )חלק א(: 11שיעור 

 תוכן עיקרי: גיאוגרפיה וחברה בגדה המערבית .1

)ירושלים: מכון  45-71, עמ' כיכר השוק ריקההלל כהן, לשיעור הבא:   ת חובהקריא .2

 (.2007ירושלים לחקר ישראל, 

 הפלסטינים )חלק ב(: 12שיעור 

 סיור בירושלים )אופציונאלי( .1

פאדות שיחקו הירושלמים תפקיד כה ינתי: מדוע בשלוש האהקריאהדיון פתיחה בעקבות  .2

 חשוב במאבק המזוין נגד ישראל?

 תוכן עיקרי: החברה הפלסטינית בירושלים .3

 , סיכום הקורסמדינות שלמדנורוחב חברתיים בנושאי : 13שיעור 

         

 קריאת רשות כללית להרחבת הדעת

 (.1988)תל אביב: עם עובד,  מדינות ערב: פרקי היסטוריה מדיניתיעקב שמעוני, 

William Harris, Lebanon: A History, 600-2011 (Oxford and New York: Oxford 
University Press, 2012). 

David W. Lesch, Syria: The Fall of the House of Assad (Cornwall: Yale 
University, 2012). 

Beverley Milton-Edwards and Peter Hinchcliffe, Jordan: A Hashemite Legacy 
(London: Routledge, 2001). 

 

 

 

 


