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 רקע לקורס 

בפני מציבות , שהופכות את עולמנו לכפר גלובלי, מהפכת התקשורת וטכנולוגיות התקשורת
ריבוי הערוצים והנגישות , מגוון המסרים. האידיאולוגיות השונות הזדמנויות חדשות ובעיות חדשות

משפיעים על הסגולות האזרחיות ועל אותם ערכים קהילתיים משותפים המאחדים , הקלה לכל אלה
אובדן מרכז ציבורי אחד יכול לפגום במחויבות , מצד אחד. או המגדירים את האופי הלאומי

 שמטרתן ליצור, עידן התקשורת הבינלאומית יכול לסייע למגמות שונות, אך מצד שני; אידיאולוגיהל
 .אחדות כפויה ויכולת תמרון קלה יותר של קהלים צייתניים

ובכללן קבוצות ( בעיקר שמאל רדיקאלי -        תנועות בעלות השקפת עולם ליברלית קיצונית 
המפלגות השמרניות והימין , ולעומתן; ן של מדינות הלאוםשואפות להחליש את כוח) אנרכיסטיות

וגם האיגודים המקצועיים מתנגדים להגירה , הקיצוני במערב שואפים לביצור גבולות מדינת הלאום
בכל המאבקים הללו לתקשורת הבינלאומית יש תפקיד . חופשית כדי לא לקפח את פרנסת חבריהם

 ולתוצאותיהם השלכות ישירות –) מניע את התפשטותםלעתים בצמיחתם ולעתים ככוח ה(לא מבוטל 
 .על עתיד הלאומיות

, המאפשרת זרימה חופשית של מידע ורעיונות,         האינטרנט מפתחת תשתית תקשורת חובקת עולם
תוך השפעה ישירה על מערכות חברתיות , ואלה הם בין הכוחות החזקים ביותר המעצבים את עולמנו

, מצד אחד. זמנית-מדיום קולקטיבי ואישי בו;  הוא שפה בלבוש חדש WEB -עולם ה. ופוליטיות
, פי מסנגריה-אולי יותר מכל על, האינטרנט היא סמל למציאות הגלובלית ואמצעי תקשורת המייצג

קיצור מרחקים גיאוגרפיים ועקיפת משטרים (את יכולותיה ומשמעויותיה של התקשורת הבינלאומית 
לניכור , היא גם סמל לפן השלילי של ההתקדמות הטכנולוגית,  ענת מבקריהלט, ומצד שני; )פוליטיים

 .בין בני אדם ולרמיסת העולם הישן והמסורתי
האם התקשורת ;  מהו מקומה של התקשורת ביצירת לאומיות:קורס זה מתמקד בסוגיות הבאות

רת מה יכולה להיות השפעתה של התקשו; הבינלאומית מטשטשת את גבולות מדינת הלאום
 האם רשת האינטרנט –וביחס לאינטרנט ; הבינלאומית על נאמנות הפרט כלפי הלאום והמדינה

ומה יכולה להיות השפעתה ; )בתרומתה ליצירת חברה ללא גבולות(מכרסמת ופוגעת במדינת הלאום 
 ?ללאום ולמדינה, השייכות והנאמנות של הפרט לקבוצה האתנית של האינטרנט על תחושת

 ;)20%(כחות והשתתפות בשיעורים נו. 1  :מטלות
   )80(%מבחן בסוף הקורס . 2   

 :נושאי השיעורים
  מבוא-חקר הלאומיות . 1

 .     הגורמים המשפיעים על יצירת לאומיות
 ' חלק א-מקומה של התקשורת ביצירת לאומיות . 2

תפישות ; יותכחלק מהתעוררות הלאומ" התפתחות"המושג ; איחוד טכנולוגי;     השתייכות לקהילה
 .אידיאולוגיות ופוליטיקה בינלאומית

 ' חלק ב-מקומה של התקשורת ביצירת לאומיות . 3
תקשורת ; "אוניברסלית"ושפה " לאומית"שפה , שפות דפוס:     המצאת הדפוס והשלכותיה

 .מרכזית ותקנית, מופשטת
 ' חלק ג-מקומה של התקשורת ביצירת לאומיות . 4

 ).סיכום ביניים( אורטית בתחום    התפתחות הסקירה התי
 השפעתה של התקשורת. 5

 .על נאמנות הפרט כלפי הלאום והמדינה;     על גבולות מדינת הלאום
 ) כמקרה בוחן(האינטרנט 

 זהות ושייכות בעידן האינטרנט. 6
 מיזוג טכנולוגי והשפעתו על זהות אישית ועל מערכות ;     זהות כעניין של קיום

אנשי  ("המעמד החדש"לאומית של -זהות רב; זהות אישית וזהות קולקטיבית; ים    ויחסים חברתי
 , טק-היי
 ).  'אנשי עסקים וכו, אנשי תקשורת, טכנוקרטים    
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 מאבק השליטה על המידע. 7
 ' חלק א-גלובליזציה . 8

טלוויזיה ,  טלוויזיה בלוויינים-עד צמיחת האינטרנט (    השתלבותה של התקשורת הגלובלית 
 , בכבלים

 , סחר בינלאומי גואה, הגירה המונית(במגמות גלובליות עכשוויות )      עיתונות ומגזינים חובקי עולם
  NGOs -עליית ה; שיתוף פעולה בין רשויות אכיפת חוק;     אמנות בינלאומיות ומשטרים בינלאומיים

 ).        וארגוני מחאה בינלאומיים    
 ' חלק ב-גלובליזציה . 9

, פשע כלכלי בינלאומי, בעיית זכויות יוצרים(    מסחר ותקשורת גלובליים באמצעות האינטרנט 
 פירמות 
 ).מסחר קימעונאי עוקף מסים וכדומה, לאומיות-    רב

 ' חלק ג-גלובליזציה . 10
 " אימפריאליזם תרבותי", אופנה, בידור(תרבות בינלאומית ;       האינטרנט והכפר הגלובלי החדש

 ).    וכדומה  
 ' חלק א-האינטרנט ככלי פוליטי . 11

 .הסייברספייס כתחום שיפוט נפרד      
 ' חלק ב-האינטרנט ככלי פוליטי . 12

 .האינטרנט ככלי בידי קבוצות אנטי ממסדיות;       האינטרנט ככלי בידי האליטות
 שיעור סיכום . 13

  ?21 -בהמשך המאה ה) היחלשות/חזקותהת(כיצד עתידה האינטרנט להשפיע על הלאומיות       
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