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  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה

                                             
  )מגרב(חברה ומשטר בעולם הערבי ,  דת71-557-01

  ר יהודית רונן"ד
  )ח"תשס, 2007-2008. (א.ב, ש" ש2קורס בחירה שנתי 

  
  , 1530-1600- ו1000-1200', יום ג: שעות קבלה

  ום מראשפי תיא-  על2.42' חדר מס
  il.ac.tau.post@yronen: ל"דוא

  
  : תיאור הקורס ומטרותיו

כוללת את המדינות הבאות לפי סדר הופעתן על המפה , המוכרת גם כזירת צפון אפריקה, הזירה המגרבית
 זו מהווה חלק בלתי נפרד מן העולם זירה. מרוקו ומאוריטניה, יריה'אלג, תוניסיה, לוב: ממזרח למערב

מדרום אירופה ובמיוחד  - אמנם לא גיאוגרפית אך במגוון מקיף וחשוב של היבטים -  וגם תיכוני- המזרח
וגיית  הדיפלומטית של חלק גדול ממדינותיו בסהמגרב חשוב לענייננו גם תודות למעורבות. מצרפת ומספרד
  . ישראלי-הסכסוך הערבי

 אפיון המשטרים ןו סוגיות הנוגעות לתחומים מובהקים של מדעי המדינה ובראשבמהלך הקורס ייבחנ
תילמדנה במהלך הקורס , כמו כן. דרך פעולתם ומערכות השלטון שבראשותם, אפיון המנהיגים, ויציבותם

כגון , היום של לימודי מדעי המדינה בעולם-במרכז סדרבאופן מודגש הנמצאות היום , סוגיות  נוספות
הצפון אפריקאיים לאירופה והשפעות הגומלין בין החברה מייצאת ההגירה לזו -ה והגירת המוסלמיםדמוגרפי

ייבחנו דפוסי הכלכלה המגרבית והשפעותיה במרחב , כמו כן. ברצונה או שלא ברצונה, הקולטת אותה
ערכות החברה ייבחנו מ, כמו כן. סמים ממרוקושל " יצואתעשיית ה"אך בעיקר על אירופה ובכלל זה , האזורי

דיון נפרד לכל אחת מחמש (ערכיה וקשרי הגומלין בינה לבין הממשלה , אכזבותיה, מהן צפיותיה: ותפקודה
  ).  עם נגיעות במערכת האזורית והבינלאומית בהתאם לנושאים שעל הפרק, המדינות

  : דרישות הקורס
   והשתתפות בדיוןנוכחות חובה

את המאמרים המופיעים ברשימה הביבליוגרפית ,  בכיתהשתכלול את החומר הנלמד, בחינת סוף שנה
  . הבסיסית ואת המאמרים שיינתנו במהלך השנה בהתאם להתקדמות בחומר

  
  ):בעברית(חובה - רשימה ביבליוגרפית בסיסית

 : כללי
, קובץ מחקרים בתולדות היהודים במזרח ובמגרב, ממזרח וממערב, אריאל טואף ושאול רגב, משה אורפלי. 1

 ). מספרי עמודים יינתנו בהמשך(, אילן- אוניברסיטת ברהוצאת
  כתב עת בספריה ליהדות

  
- אוניברסיטת תל, המכון לחקר התפוצות, יהודי המגרב בצל וישי וצלב הקרס, לסקר. מיכאל מ. 2

 .107-65'  עמ, 1992, אביב
  )195011( ב "יה תשנ. לסקD47)61 ( בספריה להסטוריה 

 
המזרח התיכון , מוקדי משבר, "גאות ההגירה לאירופה: סלמית במשברחברה מו", יהודית רונן. 3

 .118-107' עמ, 2005, אביב-  אוניברסיטת תל,2004
  )1071408 ( ד "מש תשס. מוק956.054  

 
, מרכז משה דיין, אביב-אוניברסיטת תל, מבוא, כלכלה, חברה, פוליטיקה: המגרב, יהודית רונן. 4

 .22-1' עמ, 1998
  )388576( פו .שמור מדעי המדינה לפי מגר

  
  
' עמ, יהודית רונן עורכת, חברה כלכלה, פוליטיקה: המגרב, "על בעיית הזהות במגרב", ירון צור. 5

28-23 . 
  )388576( פו .שמור מדעי המדינה לפי מגר

  
, יבאב- אוניברסיטת תל, 2004, מוקדי משבר, "המגרב והלחץ לליברליזציה", ויצמן-ברוס מדי. 6

 .94-87' עמ, 2004,  מרכז משה דיין
  )1071408 ( ד "מש תשס. מוק956.054  
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 .87-  105' עמ, שם, "תנועות אסלאמיות נגד משטרים במצוקה", דניאל זיסנווין. 7
  )1071408 ( ד "מש תשס. מוק956.054  

  
  :   לוב

  
 .73-63' עמ,  כלכלה,פוליטיקה: המגרב, "?מדינה ומנהיג על פרשת דרכים: אפי'לוב וקד", יהודית רונן .1

  )388576( פו .שמור מדעי המדינה לפי מגר
 
 ,2005המזרח התיכון , "?אב ובנו בצומת היסטורי: אסלאם-אפי וסיף אל'קד-מועמר אל", יהודית רונן .2

 .43-50'עמ, 2005, מרכז משה דיין, אביב-אוניברסיטת תל
  )1110118( ה "הת תשס. מזר320.956  

 
 : מרוקו

,  עורכת, תמר יגנס, 2005המזרח התיכון , "אליטות פוליטיות במציאות משתנה במרוקו, זיסנוייןדניאל  .3
138-131 . 

  )1110118( ה "הת תשס. מזר320.956  
  
לכידות המדינה , "הזהות הקיבוצית במרוקו נוכח האסלאם הפוליטי והגלובליזציה", וייצמן- ברוס מדי .4

  .88- 75'עמ, 2006,  תמר יגנס עורכת,הערבית במבחן
 ) 1125109 ( ו "המ תשס. לכי956 
 
פמיניזם ושינוי חברתי : נשים כותבות היסטוריה, "הרקע לצמיחת תנועת הנשים במרוקו", ליאת קוזמא .5

 . אביב- אוניברסיטת תלן, במרוקו
  )552611 ( ג "נש תשס. קוז305.40964  

 
 .9-22' עמ, ב"התשס,צבי-כון בןמ, חיים סעדון עורך, מרוקו, "מרוקו ויהודיה", מיכאל אביטבול .6

  )583845( ד "תשס) סעד( מרוD4)64(בספריה ליהדות 
  
 .74-15' עמ, 2001, עם עובד,)1954-1943(יהודי מרוקו והלאומיות : קהילה קרועה, "מבוא", ירון צור .7
 )509845 ( קה . שמור סוציולוגיה לפי צור 

 
  :יריה'אלג

,  מאיר ליטבק עורך,אסלאם ודמוקרטיה בעולם הערבי, "יריה'התנועה האסלאמית באלג", גדעון גרא .8
 . 202-  235'  עמ, 1997, קו אדום/הוצאת הקיבוץ המאוחד

 )367685(וד . אסל297.272
 
-89' עמ, לכידות המדינה הערבית במבחן, " מהתערערות המדינה להשתקמותה–יריה 'אלג", גדעון גרא .9

97. 
  ) 1125109 ( ו "המ תשס. לכי956

 
  :תוניסיה

  : בסבך הבורגביזם והנאצריזם "-ו" 1948-1956העלייה מתוניסיה בשנים ", מיכאל לסקר. 10
  - מכון בן,ישראל והעלייה מצפון אפריקה, "1970 עד 1956-העלייה מתוניסיה העצמאית מ

  .525-572-ו, 338-393' עמ, 2006, גוריון
  )1132666(  יש. לסקE982.1(61) הסטוריהבספריה ל

  
  .לעצמה את הזכות להוסיף מספר מצומצם של מאמרים באנגליתהמרצה שומרת * 


