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 מטרת הקורס

של  התגבשותהיסטוריה הפוליטית של מצרים המודרנית בדגש על הקורס זה בוחן את ה

 .לאומיות ששאפו להציב לה חלופה היסטורית ורעיונית-זהויות על אל מולהזהות הלאומית המצרית, 

והאידיאולוגיות במצרים מאז שלהי המאה  יות, החברתיותהשלטונעל רקע ההתפתחויות זאת, 

היחסים המורכבים )עימות אלים לצד מרכיבי  נקודת המוצא לדיון הם  .השמונה עשרה ועד היום

 לבין השפעות מערביות;השולט ברוב מנופי הכוח, סדר שלטוני "הידראולי" שילוב ושיתוף פעולה( בין 

לבין )עממיות ואחרות( בין תפיסות דתיות אסלאמיות  ;ודרנהלבין משמרניות מסורות חברתיות בין 

 , ובין מפלגות ומוקדי כוח בזירה הפוליטית. של הסדר המדיניתפיסות חילוניות 

סעד  של אינטלקטואלים ומדינאים מצרים מובילים, ובהם: מחמד עבדה,היכרות עם פועלם 

נגיב דין אבראהים, -יד קטב, סעד אלנאצר, ס-זע'לול, טה חסין, מחמד חסין היכל,  גמאל עבד אל

 תסייע )וכן נשים פורצות דרך, מהודא שעראווי עד נוואל סעדאווי( אסואני ואחרים-עלאא' אל מחפוט'

לנו לסקור את גלגוליה וגווניה של הזהות המצרית בעת החדשה, ואת הדרך שבה תורגם הדיון 

מאמציו של יתן להבין ביתר בהירות את בהקשר מסועף זה נהרעיוני למאבקים פוליטיים ומפלגתיים. 

 ולהתוות דרך רעיונית חדשה.  –סיסי להניע שינוי בשיח האסלאמי -פתאח אל-עבד אל

(, וביתר שאת תחת יורשיו במאה התשע 1848-1805החל בתקופת שלטונו של מחמד עלי )

מדה האזורי עשרה, עמדה מצרים בסימנם של מהלכי מודרניזציה מרחיקי לכת, בזיקה לתמורות במע



ומקומה במערכת הגלובלית. אלה חוללו בתורם מתח בלתי נמנע בין עילית חדשה )ואוכלוסיה 

לבין המבנים  -בעיקר בערים הגדולות  –קוסמופוליטית/ "לבאנטינית" ששימשה סוכנת שינוי חשובה( 

 החברתיים והדתיים המסורתיים. 

שבא  –" 1919"מהפכת  –השבר שחוללו מלחמת העולם הראשונה, ומאבק העצמאות 

תהפוכות על צביון המדינה : מצריות  "פרעונית" )וים תיכונית( -בעקבותיה, הניבו גם התמודדות רבת

ערביות. זו נדחקה אף -פאןשהתחלפה בימי הנאצריזם בהרפתקה המסעירה אך הרת האסון של ה

עד למהלומת  -וניו היא, בתורה, לשולי הדיון הרעיוני בהתמודדות החזיתית עם  האסלאמיזם לגו

בעזרת החיבור שבין הגות ומציאות  –הנגד של "המדינה העמוקה" בימינו אלה. מטרתנו תהיה להבין 

כיצד תפיסות מתחלפות אלה השפיעו על עיצוב החברה והסביבה הפוליטית והשלטונית,  -פוליטית 

ת ממלאים תפקיד וגם הושפעו על ידיהן, ועד כמה רבדי העומק של ההתנסות ההיסטורית המורכב

 בעיצוב דרכה של מצרים במבט לעתיד.

 

 הקורס תיאור

היא לכאורה בין  –דוניה, ערש הציביליזציה האנושית -כנאנה, אום אל-ארצ' אל –מצרים 

פוליטיות המובהקות והיציבות ביותר שידעה ההיסטוריה האנושית: ויעידו סמלי -היחידות הגיאו

ה שהם עדיין "כרטיס הביקור" התיירותי שלה. לא לחינם אמר ריבונות מן האלף השלישי לפני הספיר

סאדאת כי ההבדל בינה לבין יתר מדינות ערב טמון בכך שהיא אכן מדינה... )והן, לעומתה, "שבטים 

 עם דגלים"(. 

הן במעמדה האזורי ומקומה  -בפועל, עם זאת, עברו עליה בעידן המודרני תנודות דרמטיות 

 בהיבטים של זהותה הלאומית ותרבותה הפוליטית:במערכת הגלובלית, והן 

  ;פרובינציה עת'מאנית מנומנמת שהתעוררה עקב פלישה צרפתית 

  ;כוח עולה שכמעט והכריע את אימפריית האם 

  ;ח'דיבות פושטת רגל שהפכה לנכס אסטרטגי בריטי 

   ;"מדינת לאום שזהותה הפרטיקולרית )וטניה( מתעוררת בגוון "פרעוני 

  אך  –"ערוגה" קריטית במשחק הכוחות של מלחמת העולם השניה, שעל אדמתה

 ניטש אחד משלושת קרבות ההכרעה; –ללא מעורבותה! 

   תנועת  –קרקע הצמיחה של אחד הזרמים המרכזיים של האסלאמיזם הטוטליטארי

 האחים המסלמים;

   ,ושותפה מנהיגה, של הלאומיות )קומיה( החדשה שגרפה את העולם הערבי

עד שתבוסה משפילה הפכה אותה למעין נחלה  –להנהגת "הבלתי מזדהות" 

 סובייטית; 

  ארץ שחזרה לזהותה הלאומית ההיסטורית שנמחקה, תוך כדי מהפך מדהים

 "אנפתאח", וממלחמה לשלום;  -ממזרח למערב, מאטאטיזם ל



 עד  –יטיים דמוקרטי, שהחניק בהדרגה את החיים הפול-מערבי אך אנטי-משטר פרו

 שקרס בעיצומה של הדרמה הגדולה בככר תחריר;

  של האח'ואן )האחים המסלמים( לבסס את עצמם  -בדיוק  שנה –נסיון קצר ימים

 כמפלגת שלטון, עד להתקוממות "תמרד" ועליית סיסי לשלטון, על כל משמעויותיהן. 

 

סדר האסטרטגי האזורי לכל אלה היו גם השלכות ישירות על מקומה של מצרים כאבן פינה ב

ועד ביקור סאדאת בירושלים(; מוקצה ומנודה  1944-מארגנת ומנהיגה )מהקמת הליגה הערבית ב –

-בעקבות הסכם השלום עם ישראל; ושוב מובילה ומעצבת, מאז חזרתה אל מרכז העשייה הבין

וב , לאחר עשור של בידוד. לכאורה, קהיר היא שוב המקום שבו מתקבלות ר1989-ערבית ב

ישראלי בפרט ולגבי העולם הערבי בכלל, -ההכרעות הערביות החשובות לגבי הסכסוך הפלסטיני

כל   - 1989-1979למעט השנים  -בהיותה מקום משכנה של הליגה הערבית )מאז הקמתה ועד היום 

הכלליים של הליגה הערבית היו מצרים(: אלא שמשמעותו של תפקיד זה מוטלת בספק -המזכירים

ו האחדות הערבית ואפילו לכידותן הפנימית של רבות ממדינות ערב היא פיקציה חסרת בעידן שב

משמעות מעשית, ומצרים עצמה שקועה עמוק במצוקותיה הבטחוניות, החברתיות והכלכליות. בתוך 

כך, היא שבה והופכת, לפחות בסיני, לזירת קרב עם האסלאמיזם הקיצוני ביותר; ועל רקע זה, 

יים רבי חשיבות קושרים אותה עם שכנותיה במזרח הים התיכון )יוון, קפריסין, אינטרסים אסטרטג

 ישראל( ומעלים באוב מושגים מימי טה חסין. 

 

 והרכב הציון בקורס: חובות הקורס

  10% – בדיונים ומוכנות לשיעוריםהשתתפות פעילה -

 20% -יה של מצרים המודרנית( ררפרט )דמות בהיסטו-

 10% –אקטואליה מצרית בהקשר היסטורי  – )שני עמודים( סמסטר עבודת אמצע-

 60% – עמודים( 10-15) עבודה מסכמת-

 60 –ציון עובר 

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי.  

 

 

 

 

 



 

 
  :פירוט שיעורי הקורס

 מופיעים במקראה(בצבע אדום פריטים שימו לב: ה)
 

 : "מתנת הנילוס" ומקומה בסביבתה האסטרטגיתפוליטיקה של מצרים-אוימבוא לג .1

 "חברה הידראולית"-מצרים כ ; "שבעת אלפים שנות היסטוריה" 

  ?בין "סדרות ארוכות" לבין הדרמה השלטונית: מי עיצב את מי 

 תרבותי מול שלטון זר.  מפגשיתרונות וחסרונות:   –צומת מצרים כ 
 ת חובה :קריא

. 
טהא (, מתוך עמנואל קופלביץ )ערך ותרגם(,  1947פוליס" )טהא חוסין, "אל מול האקרו

)ירושלים: מוסד ביאליק, תשס"א(,   תחדשותה של מצרים: מבחר קטעים מכתביווהחוסין 
 . 176-173עמ' 

 
 :קריאת רשות

 . 247-245(,  שם, 1938"חינוך לעם חופשי" )
 
 

 דורי-תרבותי ובין-: שיח ביןמבוא להיסטוריה של רעיונות .2

  עיון ביחסי הגומלין –איטלקטואלים ופוליטיקאים 

 תזות, סינתזות, וחוזר חלילה?-תיזות, אנטי 

 תרבותית והשלכותיה בהיסטוריה המצרית -שאלת ההשפעה הבין 
      

 :ת חובהקריא 
 .283-280טהא חסין, "לחקר דרכיהן של השפעות תרבותיות", קופלביץ , עמ' 

ned M. Gomaa, "The Egyptain Personality – Between the Nile, the West, Islam 
and the Arabs", and Shimon Shamir, "Self-View in Modern Egyptian 
Historiography", in Shimon Shamir (ed.) Self-Views in Historical Perspective in 
Egypt and Israel (Tel Aviv University, 1981), pp. 33-49. 
 

 : ממלוכים, עת'מאנים, והפולש הצרפתי י העיר את מצרים?מ .3

 אסלאם ושלטון 

 ?מרכז או שוליים 

 ?נסיגה כלכלית ותרבותית            
 :ת חובהקריא   

Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot, A Short History of Modern Egypt (Cambridge U.P., 
1985), pp. 26-53. 
Abd al-Rahman al-Jabarti, Napoleon in Egypt: Chronicle of the French 
Occupation, 1798 (Princeton: Markus Weiner, 1993) pp. 21-48 
 

 19-: מצרים הח'דיבית של המאה ממחמד עלי עד קרומר .4

 ם?(צבא  שיש לו מדינה )וע -י  ג'דיד -נט'אם 

 ...מצרים שלי היא אירופה 

 הידראוליים?-בריטים לא  
 :את חובהקרי  

P .J. Vatikiotis, The Modern History of Egypt (London: Weidenfeld and 
Nicholson, 1969), pp. 74-89, 126-161. 



 הח'דיב אסמאעיל   רפרט: 
 
 

 : המקרה המצרי"תנויר" באסלאם-סלפיה ו .5

 גדיההצופיות ומתנ 

  מחמד עבדה ומורשתו 

 בין נאורות לרדיקליזציה: רשיד רצ'א 
 

 :ת חובהיאקר
 המזרח החדשאוריה פורמן, "משנתו של מחמד עבדה כפרשנות של המודרניות: עיון מחדש", 

 . 150-121  מ"ו: תשס"ו, עמ'
 

  :קריאת רשות
מ"א,  המזרח החדשאליעזר טאובר, "משטר המדינה האסלאמית לפי השקפתו של רשיד רצ'א", 

 .50-41תש"ס, עמ' 
 

 צ'א(.שיד רעבדה )או רמחמד רפרט: 
 

 מלחמת העולם הראשונה והשלכותיה :1919מהפכת  .6

 אילוצי המאמץ המלחמתי וההשפעתו על האחיזה הבריטית במצרים 

 ופד"-ווילסון, ורסאי וה" 

 הישגו של זע'לול בהקשר האזורי והגלובלי 
 :ת חובהקריא

 עמ' (2006בית בקהיר )ספרית פועלים,  –פוז, הטרילוגיה הקהירית: כרך ראשון נגיב מח  
316-310. 

Declaration to Egypt by His Britanniv Majesty's Government (February 28, 
1922) in https://en.m.wikipedia.org 
 

 קריאת רשות:
Elie Kedourie, "Sa'd Zaghlul and the British", in his The Chatham House Version 
and Other Middle-Eastern Studies (London: Weidenfeld and Nicholson, 1970), 
pp. 82-159. 
 

 סעד זע'לולרפרט: 
 

 "פרעוניות" והזהות הלאומית הטריטוריאלית-: המצרים כאומה .7

 )הפנמת הפרספקטיבה ההיסטורית )והארכיאולוגית 

 תפקיד מערכת החינוך לרבדיה 

 תיכוניו-טה חסין והים 
 :ת חובהקריא

)תל אביב:  1919-1948ים בין ייחוד לאחדות: החיפוש אחר זהות לאומית, מצרישראל גרשוני, 
 ;  93-25הקיבוץ המאוחד, תש"ם(, עמ' 

טהא חוסין, "ייחודה של התרבות המצרית", "מצרים ותרבותה של אירופה", "האסלאם 
,  שם[, קופלביץ, 1938, ת'קאפה פי מצר-מסתקבל אלותרבויות העמים" ]כולם קטעים מתוך 

 . 240-225' עמ
 

 :קריאת רשות
Mahmud A. Faksh, "The Consequences of the introduction and Spread of modern 
Education: Education and National Integration in Egypt", in Elie kedourie and Sylvia 

https://en.m.wikipedia.org/


Haim (eds.), Modern Egypt: Studies in Politics and Society, Middle Eastern Studies 
16:2., pp. 42-55. 
 

 טה חסיןרפרט: 
 

 מפלגת הרוב מול עוצמת הארמוןהניסוי הליברלי והמאבק החוקתי:  .8

   ותוצאותיה הפוליטיות 1923חוקת 

 פרלמנטרי-המאבק הפרלמנטרי והחוץ 

 הדיון על הדמוקרטיה בהקשרו המפלגתי 
 

 : ת חובהקריא
Royal Decree 42 (1923), Building a Constitutional System for the 
Egyptian State www.constitutionnet.org/files/1923_-
_egyptian_constitution_english_1.pdf ,   
ie Kedourie, "The genesis of the Egyptian Constitution of 1923", in his 
The Chatham House Version and Other Middle-Eastern Studies (London: 
Weidenfeld and Nicholson, 1970), pp. 160-176. 

 ו/ או נוואל סעדאוי הודא שעראווירפרט: 
 
 

 : ראשית הדרךהאחים המסלמים .9

 משמעות ביטול הח'ליפות 

 משבר הדגם המערבי 

 מתנועה רעיונית לכוח פוליטי 
 :ת חובהריאק

בנא, האסלאם הוא בשורתנו והג'האד -חסן אלבנא: איגרת "בשורתנו" מתוך -חסן אל
 (2012דרכנו, קובץ איגרות, תרגם וערך: אפרים ברק )תל אביב: מרכז דיין, 

Lia Brynjar, The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic 
Mass Movement, 1928-1942 (Ithaca U.P., 1999), pp. 21-49.  
 

 קריאת רשות
Israel Gershoni, "Rejecting the West: The Image of the West in the Teachings of 
the Muslim Brotherhood, 1928-1939", in Uriel Dann (ed.), The Great Powers in 
the Middle East, 1919-1939 (New York: Holmes and Meier, 1988), pp. 370-390. 

 בנא-חסן אלרפרט: 
 
 

 : המשבר האירופי והשתקפויותיו במצריםפשיסטים ואנטי פשיסטים .10

  החולצות הצבעוניות""עידן 

  1936השכן האיטלקי מציץ מהחלון: הרקע לאמנת 

 התגבשות "השאיפות הלאומיות" מול בריטניה 
 :ת חובהקריא

File: Anglo-Egyptian Treaty of 1936.pdf in https://commons.m.wikimedia.org  
,1936הדיון הפרלמנטרי הבריטי על אמנת   

www.hansard.millbanksystems.com/commons/1936/nov/24/anglo-egyptian-treaty 
 

   קריאת רשות
 ;163-196, עמ' מצרים בין ייחוד לאחדותגרשוני,          
 

 מצטפא נחאסרפרט: 

http://www.constitutionnet.org/files/1923_-_egyptian_constitution_english_1.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/1923_-_egyptian_constitution_english_1.pdf
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