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  מבוא

. דמנטליסטי הפך במהלך העשורים האחרונים לבעיה מרכזית הטורדת את העולם המודרני כולוהטרור הפונ
, פיגועים זרעי הרס ואבדן נעשו נחלתן של מדינות רבות ברחבי העולם אשר מלקקות את פצעיהן ומנסות להכיל

קורס זה . בהןאת התהום התרבותית והדתית הפרושה בינן לבין הקנאים הנאבקים , ללא הצלחה ממשית עד כה
מבקש להתחקות אחר התופעה הגלובאלית של התגברות הקנאות הדתית והשימוש שהיא עושה בטרור נגד 

הקורס יעניק ללומדים כלים תיאורטיים ואנליטיים שיאפשרו לו לנתח בצורה . מדינות הלאום המודרניות
דרנית ויצביע את ההצלחות בין הרדיקליות הדתית ללאומיות המו" התנגשות הציביליזאציות"מעמיקה את 

  .      והכישלונות שבהתמודדות הרעיונית והמעשית עם הטרור
  

  :דרישות הקורס ומרכיבי הציון
    20% –' בראשית סמסטר ב)  עמודים5-6(הגשת תרגיל קצר 

  10% –נוכחות בשיעורים והשתתפות בדיונים שייערכו בכיתה 
  70% – לפחות60עמידה בבחינה מסכמת בציון של 

  
  :ביבליוגרפיה

  .שאר החומרים הם קריאת רשות * -קריאת החובה מסומנת ב 
  

  : הגדרת מושגי היסוד של הקורס–' נושא א
 ?מהו פונדמנטליזם ומה הם יסודותיו הדתיים

*James Bar, Fundamentalism. London: SCM Press LTD. 1981. PP. 1-39   
  BAR f (1110458) 220.6במדף פתוח 

 
 .2002  .ערכותהוצאת מ :אביב -תל. זמננו-דת וחברה במשנתם של נאמני האסלאם בני :אסלאמיון , אוריה פורמן

  .48 -9ודים עמ
  )522715(אס .  פור297.2ובספריה להיסטוריה  , במדף פתוח

  
  .28-93עמודים . 1994. הוצאת עם עובד: אביב-תל. קנאי האסלאם, עמנואל סיוון
  )42986 (קנ.המדינה לפי סיו-שמור מדעי

  
. הוצאת  משכל: אביב-תל. הינדואיזם, אסלאם, נצרות, יהדות: קנאות דתית מודרנית. אפלבי ואחריםסקוט *

  .169 – 138עמודים . 2004
  ) 588960(נ ק.שמור מדעי המדינה לפי סיו

  
  ?  קודש או חול–הלאומיות המודרנית 

Willfried Spohn, "Multiple Modernity, Nationalism and Religion: A Global Perspective", Current 
Sociology. 51/3-4. (May/July 2003) pp.265-286    

 ejournalכתב עת בספריה  ו 
  
: אביב-תל). עורך(נרי הורוביץ . דת ולאומיות בישראל ובמזרח התיכוןבתוך , " ?הדת המודרנית", לאה גרינפלד* 

   29-51עמודים . 2002.הוצאת עם עובד
E320.54  546009. (דת ולא(  

  
  .52-69עמודים . דת ולאומיות בישראלבתוך , "עלייתה העולמית של הלאומנות הדתית. ",מרק יורגנסמאייר* 

E320.54  546009. (דת ולא(  
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, "על הכלאה וטיהור אצל ברונו לאטור) : וחילונית(מעולם לא היתה הלאומיות מודרנית ", יהודה שנהב* 
  ).2005יב אב (26. תיאוריה ביקורת

                                    ע"  בדלפק כ4כתב עת בספריה אולם 
                    
  ?מהו טרור ומדוע בחרו הפונדמנטליסטים להשתמש בכלי זה למאבקם במדינות הלאום. 3

*Gaston Bouthoul, "Definitions of Terrorism", in International Terrorism and World Security. New 
York: Wiley. 1975. pp. 50-59                                                               
327.116 INT (95635) 
 

  .138 -123עמודים . 2006. 15. פוליטיקה, "טרור ורציונליות", אריה גביוס*
  4כתב עת בספריה אולם 

  
. 1986. מעריב ספרית: אביב-תל.  כיצד יוכל המערב לנצח– הטרור :בתוך, "הגדרת הטרור", בנימין נתניהו

   36  – 25עמודים 
  61522)(כי . שמור מדע המדינה לפי טרו

  
  .38-41עמודים . 2000. 373. מערכות, "האיום של בן לאדן ושל בוגרי אפגניסטן", יורם שווייצר

  4כתב עת בספריה אולם 
 
  יזם ללאומיות המודרנית ההתנגשות הרעיונית בין הפונדמנטל- 'נושא ב 

*H. Lazaros- Yafe, "Contemporary fundamentalism: Judaism, Christianity, Islam", Laurence 
Silberstein (ed). Jewish fundamentalism in Comparative Perspective. New-York: New - York 
University Press. 1993. 42-56 

  )E322.1 Jew ) 269519במדף הפתוח 
                                                           

 השנים 50  –עצמאות  ,"הישיבות הלאומיות בישראל: פונדמנטליזם דתי ורדיקליזם פוליטי", אליעזר דון יחיא
  .471– 431ע "ע. ח"מרכז זלמן שזר תשנ: ירושלים). עורכת(אניטה שפירא . הראשונות

  )369417 (חמ . י עצמשמור מדעי המדינה לפ
  

 .66 – 43ע "ע. 2001. 42. המזרח החדש, " בשיח נאמני האסלאם–" לקראת בית אסלאמי"", אוריה פורמן
 )489053  (ומד.המדינה לפי דת-שמור מדעי

  
   מבט גלובאלי השוואתי–לאומיות  וטרור ,  האינטראקציה בין דת–' נושא ג

Tim Pat Coogan, The IRA. St. Martin: Palgrave. 2000. Pp.160-190 (941.59 Coo I)       
  )1138953( תדפיס )ספריית היסטוריה(

  
  30-41עמודים  . 2004. 395. מערכות, "?האם המחבלים המתאבדים אכן מתאבדים", ישראל אורון

  4כתב עת בספריה אולם 
  
  228 - 170עמודים  . קנאות דתית מודרנית. סקוט אפלבי ואחרים*

  ) 588960 (נ ק.ינה לפי סיושמור מדעי המד
  

  18 -13עמודים  . 2006. 28. תכלת, "המלחמה הקרה הבאה", דוד חזוני
   וגם כתב עת אלקטרוני4כתב עת בספריה אולם 

  
   90- 85עמודים .  כיצד יוכל המערב לנצח–הטרור בתוך , "?טרור אסלאמי", ברנרד לואיס

  61522)(כי . שמור מדע המדינה לפי טרו
  
  .121-161עמודים . 2006. הוצאת מעריב: אביב- תל.  אלימות ופשרה–זמן חמאס , אברהם סלע ושאול משעל*

  )1111416  (זמ.המדינה לפי משע-שמור מדעי
   

  . על המחתרת היהודית וניתוח הסרט בכיתה"למרוד במלכות"צפייה בסרטה של גליה עוז * 
  
עמודים ). 1989סתיו  (32. זמנים, "החדשה) הבערות (אהיליה'ג ה על-)טריק-מעאלם פי א(ציוני דרך ", סיד קוטב* 

76-77   
  4כתב עת בספריה אולם 
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: אוניבריטת תל אביב. חמאס, האד אסלאמי פלסטיני'ג,  חיזבאללה–טרור אסלאמי וישראל , )עורכת(ענת קורץ 
   139-155עמודים . 1993. הוצאת פפירוס
  )226475  (אס.המדינה לפי טרו-שמור מדעי

  
. 2003 ).2 (6. עדכון אסטרטגי, " טיפולוגיה של מחבלים מתאבדים- ? מי הם מתאבדי הטרור", שאול קמחי* 

   22-26עמודים 
  4כתב עת בספריה אולם 

  
  , 15-51עמודים . 2003. המרכז הבינתחומי: הרצליה.  האסלאם ופיגועי ההתאבדות- השהידים , שי שאול

  119-170וכן 
  )551576 ( שהי . שי שמור מדעי המדינה לפי 

  
 16-31ע "ע. 2004. 10. כיוונים חדשים, "21-מלחמת התרבות של המאה ה", שלמה גיורא שהם

  4כתב עת בספריה אולם 
  
קיץ . (12. קשת החדשה , "' חלק א–האד העולמי 'התיאולוגיה והאסטרטגיה של אל קאעדה והג", מתי שטיינברג*

  .81 - 65עמודים ). 2005
  ספרותכתב עת בספריה ל

  
כתר הוצאה : ירושלים. דת ופוליטיקה, יהודים ומוסלמים:  המאבק על הר הבית–הר המריבה , נדב שרגאי*

   83-123עמודים . 1995. לאור
E114.2284949(הר .  הר הבית שרג(  

  
  . ההתמודדות הרעיונית והאופרטיבית עם איום הטרור הפונדמנטליסטי–' נושא ד

*Mary Buckley and Rick Fawn, "The War on Terror: International implications", in Global 
Responses to Terrorism. Mary Buckley and Rick Fawn (ed). Pp. 310 - 319  
        אין

  
: אביב- תל). קובץ(מקרים במשפט לזכרו : ספר מנשה שאוהבתוך , "דמוקרטיה וטרור, שפיטה", אהרון ברק*

   43-56עמודים . 2006.  הוצאת רמות-שם בוכמן  הפקולטה למשפטים על 
  )606127 (בספריה למשפטים 

  
   23-36עמודים . 2006. 151. גשר, " מול הפונדמנטליזם האסלאמי16- בנדיקטוס ה", י מינרבי'יצחק סרג

  כתב עת בספריה המרכזית
  
  .223-253עמודים . מערב לנצח כיצד יוכל ה–הטרור בתוך , " כיצד יוכל המערב לנצח- הטרור", בנימין נתניהו* 

  61522)(כי . שמור מדע המדינה לפי טרו
  
   16-23עמודים . 2006). 108 (19. נתיב, "למחירה של פייסנות: מטהרן ועד מגדלי התאומים", מרק סילברברג* 

  4כתב עת בספריה אולם 
  
הפרק  (188-209עמודים . 1982. הוצאת מערכות: אביב-תל. התגובה, המציאות,  הסכנה–טרור , רוברט קופרמן*

 –הפרק העוסק בניהול משברים  (266 – 247עמודים ) העוסק בבנייה מחדש של כוננות ממשלתית לשעת חירום
  ).כמה אפשרויות

  )114526 ( טר . שמור סוציולוגיה לפי קופ 
  

   21-סיכונים ומגמות התפתחות  בפתח המאה ה,  סיכויים–' נושא ו
  . אוניברסיטת בר אילן: ת גןרמ.  ניתוח מקרים–ת האינטרנט טרור באמצעו, אלה אופנברג

  )568878(טר .  אופ303.625. א.בספריה למידענות עבודת מ
  

  22-30עמודים . 2005. 11. קשת החדשה, "הסדר העולמי  החדש ובטחונה של ישראל) - אי "(, עזר גת
  כתב עת בספריה לספרות

  
   83-98עמודים . 11-12. 2004. פוליטיקה, "?את הטרור הבינלאומיהאם הגלובליזציה הגבירה ", יעקב ליפשיץ* 

  4כתב עת בספריה אולם 
  
   212-244. 2001. 22. אלפיים, "21-הפונדמנטליזם בפתח המאה ה", עמנואל סיוון* 

  4כתב עת בספריה אולם 
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   26-31עמודים . 2005). 4 (7. עדכון אסטרטגי, " בין נגישות למוטיבציה-טרור לא קונבנציונלי", ענת קורץ
  4כתב עת בספריה אולם 

  
  .'תיאור העבודה אותה יצטרכו משתתפי הקורס להגיש בראשית סמסטר ב

התלמיד רשאי . נושא העבודה ייקבע בתיאום במייל בין המרצה לסטודנטים עד לאמצע הסמסטר הראשון  .א
מהו ? מהו טרור. ( קורס זהלהציע כל נושא תיאורטי או מעשי הקשור לאחד מן השיעורים הנלמדים במסגרת

מחקר על המתח בין , מחקר על קבוצת טרור פונדמנטליסטית, המתח בין דת ללאומיות? פונדמנטליזם
היבטים של התמודדות ,  ניתוח מקרה חקר- כיצד מתמודדות מדינות הלאום עם הטרור, פונדמנטליזם ללאומיות
 ). גלובאלית עם הטרור ועוד

לופת מיילים בין המרצה לסטודנטים סביב אישור הצעת המחקר של כל אחד תתנהל ח' עד לסיום סמסטר א  .ב
 .מן הסטודנטים

 :הצעת המחקר צריכה לכלול  .ג
  שאלת מחקר ממוקדת .1
 .רשימה של פרקי העבודה .2
ערבית , צרפתית, אנגלית(ארבעה מהם בשפה לועזית כל שהיא (ביבליוגרפיה שתכלול לפחות עשרה פריטים  .3

 ).'וכו
 . שורות הסבר על תרומתו למחקר2עו סביב כל פריט יופי .4
פריטים ביבליוגרפיים כגון מאמר עיתונאי או חומר בלתי אקדמי מן האינטרנט יכולים להיות חומרים   .ד

 . פריטים אקדמיים10רלוונטיים למחקר עצמו אך הצעת המחקר צריכה לכלול 
  . עמודים ברווח כפול6-  ל5העבודה תכלול בין   .ה
או החופשה ' ניתן להגיש את העבודה כבר במהלך סמסטר א' חילת סמסטר ב לכל המאוחר ת–הגשת העבודה   .ו

 .בין הסמסטרים
אופי הכתיבה ולא / ניתוחו/רצוי להקדים ולשאול שאלות שתעלינה במהלך העבודה בדבר איסוף החומר  .ז

 )  טלפון/השאלות תופנינה במייל. (לחכות לרגע האחרון
        


