
בעשור השני של המאה ה-21 נמצא הרעיון הדמוקרטי בנסיגה ברחבי העולם והפרקטיקות 
הדמוקרטיות מאותגרות במסגרות שונות. סקרים מצביעים על ירידה באמון בשיטה 

הדמוקרטית כצורה של סדר פוליטי, במיוחד בקרב צעירים. אינטלקטואלים, סופרים וחוקרים 
ממגוון רחב של תחומי ידע מתחבטים בשנים האחרונות בנושאים כגון: חוסר שביעות הרצון 
הדמוקרטי, וגסיסת הדמוקרטיה. הם מעלים חשש למצב הדמוקרטיה, ומפקפקים בביטחון 
העצמי של המשטרים הדמוקרטיים בטענה שמדינות המערב מגלות שאננות כלפי המצב. 

הרציונל המרכזי של מאגד הקורסים בנושא ״דמוקרטיה, שוויון ונאורות״ הוא להציג 
לסטודנטים פרספקטיבות הומניסטיות, במיוחד מתחומי ההיסטוריה והפילוסופיה, אשר 

יעודדו ויקנו מיומנויות לחשיבה ביקורתית על התפתחות הדמוקרטיה וסוגי משטרים נוספים, 
ועל האתגרים העומדים בפני המשטר הדמוקרטי כיום לנוכח המשבר העולמי. 

המאגד הוא בסיס לדיאלוג בין תחומי דעת שונים, והוא שואף להקנות כלים אקדמיים 
מתאימים ושפה הומניסטית לדיון ולמחשבה על הנושא, אשר תאפשר לסטודנטים להרחיב 

ולגוון את ידיעותיהם ואת השכלתם באופן ביקורתי ופלורליסטי ולחשוף אותם לתחומי ידע 
חדשים. 

במאגד זה 6 קורסים )24 נ”ז(, מתוכם יבחרו הסטודנטים 5 קורסים בערך של 20 נ”ז.

מאגד 
דמוקרטיה, 

שוויון 
ונאורות



תקצירי הקורסים:

פרדוקס אמריקאי: שוויון ואי-שוויון בהיסטוריה האמריקאית )4 נ״ז(

כאשר ארצות הברית החלה את דרכה במאה ה-18 היא הייתה, ככל הנראה, המדינה השוויונית 
והדמוקרטית ביותר בהיסטוריה של האנושות, לפחות עבור גברים לבנים. מנגד, היא התבססה גם על 

שעבוד של מאות אלפי עבדים שחורים. כיום, נתפסת ארצות הברית בקרב רבים כ״מנהיגת העולם 
החופשי״, אך רמות אי–השוויון שבה היא מהגבוהות במערב. קורס זה יעסוק בפרדוקסים האמריקאיים הללו 

באמצעות בחינת ההיסטוריה של שוויון ואי-שוויון במהלך 250 השנים האחרונות בארצות הברית. נלמד, 
בין השאר, על ההשלכות החלוקתיות של החוקה, העבדות, מלחמת האזרחים, המהפכה התעשייתית, 

פוליטיקה דמוקרטית, מלחמות העולם, השפל הגדול, תנועות לזכויות האזרח, הניאו-ליברליזם האמריקאי 
ועוד.

מרצה - ד״ר אלי קוק - היסטוריון של הקפיטליזם האמריקאי והמחשבה הכלכלית המודרנית. מרצה בכיר 
בחוג להיסטוריה כללית וראש התכנית ללימודי ארצות הברית. 

היסטוריוגרפיה של המהפכה הצרפתית )4 נ״ז(

הקורס יבחן את הדיון ההיסטוריוגרפי על הסיבות, הדינמיקה והשלכות המהפכה הצרפתית בשנים  .-1799
1789   במרכז הקורס עומד הדיון בין האסכולות ההיסטוריוגרפיות השונות סביב הגדרתה של רעידת 
האדמה הפוליטית שהתרחשה ב - 1789  כמהפכה דמוקרטית ועל השפעתן של אידיאולוגיות החירות 
ואידיאולוגיות השוויון שנבנו במאה ה-18  על ידי תנועת ההשכלה, ועל עיצוב דמותה של הדמוקרטיה 

המהפכנית החדשה. נבחן בקורס את הדיון שהתנהל במאות 20-19 סביב טבעה ודמותה הדמוקרטית 
של המהפכה הצרפתית, תוך התרכזות במספר אסכולות מרכזיות: האסכולה הפוזיטיביסטית, האסכולה 

המרקסיסטית, האסכולה הרביזיוניסטית והאסכולה הפוסט-מודרנית.

מרצה - פרופ׳ עוזי אלידע - חוקר של ההיסטוריה החברתית-תרבותית והתקשורתית של התפתחות המרחב 
הציבורי העממי והתקשורת העממית בצרפת במאות 18-19, על רקע צמיחת הדמוקרטיה המערבית 

ופתיחת השוק התקשורתי לתחרות. מרצה בכיר בחוגים להיסטוריה כללית ולתקשורת.

רב-תרבותיות )4 נ״ז(

לפי הגישה של הרב-תרבותיות, מדינות צריכות להעניק לתרבויות המיעוט שבקרבן זכויות מיוחדות, 
נוסף על אלה שהיא מעניקה לחברי התרבויות הללו כיחידים. הן אמורות להעניק לתרבויות אלה ‘זכויות 

קבוצתיות’. נבחן את הטיעונים הפילוסופיים התומכים בגישה זו, בעיקר אלה שפותחו על ידי ויל קימליקה 
וצ’רלס טיילור, כמו גם את הטיעונים של המתנגדים לגישה, בעיקר של בריאן ברי וסוזן אוקין. בחלק האחרון 

של הקורס נעסוק בכמה היבטים של רב-תרבותיות במציאות הישראלית בהקשר של יחסי יהודים וערבים, 
דתיים וחילוניים, אשכנזים ומזרחים.

מרצה - פרופ׳ דני סטטמן - חוקר פילוסופיה המתמחה באתיקה ובפילוסופיה פוליטית. מרצה בכיר וראש 
החוג לפילוסופיה.



גבולות חדשים, אתגרים ישנים/חדשים – המזרח התיכון

במאה ה-20 )קורס מתוקשב, 4 נ״ז(

לנוכח ריבוי שינויים חברתיים ופוליטיים מרחיקי לכת, מאבקים אנטי קולוניאליים ומהפכות, המזרח 
התיכון במאה ה-20 הוא זירה היסטורית מרתקת. עם תום הקרבות של מלחמת העולם הראשונה, פורקה 

האימפריה העוסמאנית, נקבעו גבולות חדשים והוקמו מדינות לאום חדשות שגבולותיהן נקבעו על ידי 
מעצמות המערב ואופיין נע על הציר שבין הרצון לחופש, עצמאות וקדמה, לבין הצורך ביציבות ובערגה 

לאורח חיים מוכר ובטוח. הקורס יבחן אירועים מרכזיים בהיסטוריה של האזור, בעיקר במזרח התיכון 
הערבי, אך גם בהיסטוריה של תורכיה ואיראן, דרך שאלות של זהות לאומית, הגדרה עצמית, השאיפה 

לעצמאות ודמוקרטיה, אותנטיות תרבותית, חילון ודת.

מרצה - ד״ר יוני פורס - חוקר סוציולוגיה של ידע במזרח תיכון הערבי בכלל ובפלסטין בפרט, משלהי 
התקופה העוסמאנית ועד המחצית הראשונה של המאה ה-20. מרצה בכיר בחוג ללימודי המזרח התיכון 

והאיסלאם.

המהפכה האמריקאית )4 נ”ז(

בקורס נדון במהפכה האמריקאית שהביאה להתפרקות האימפריה הבריטית הראשונה, תהליך שאפשר 
את יצירת הרפובליקה האמריקאית, והסתיים עם כינונה של החוקה הפדראלית  ב  -1788   נערוך היכרות 

מעמיקה עם תקופת המהפכה, כולל אופיין של הקולוניות ערב המהפכה, גילויי המתיחות הראשונים בין 
בריטניה לקולוניות הצפון אמריקאיות בראשית שנות השישים של המאה ה-18, דרך מלחמת העצמאות 

האמריקאית ועד לכינון החוקה. תקופה זו העניקה חירות ואפשרויות בלתי מוגבלות לאמריקאים רבים, אך 
גרמה לעקירה, לנסיגה ולכישלונות מרים עבור אחרים. נבחן את תהליכי העומק החברתיים והכלכליים 

שאפשרו את המהפכה, כמו גם את מהלכה ותוצאותיה. נקדיש גם זמן להבנתן וניתוחן של ‘השפות’  השונות 
שדרכן ביטאו ובדקו המהפכנים את משמעות מעשיהם הרי הגורל. נאמוד את מידת ההמשכיות והחדשנות 

של המהפכה והמקורות האינטלקטואליים של השיח המהפכני, כולל ההשכלה, המשפט האנגלי המקובל, 
הליברליזם והרפובליקניזם. נבחן כיצד ובאיזו מידת הצלחה התמודדו אוכלוסיות שונות עם האתגר 

המהפכני, החל בנשים, שחורים, אינדיאנים וכלה בלויאליסטים שהתנגדו למהפכה. נסקור כיצד ומדוע 
הושלמה המהפכה רק עם כינון החוקה הפדראלית, כחמש שנים לאחר מלחמת העצמאות האמריקאית 

ונעריך את חשיבותה של המהפכה האמריקאית. לבסוף, נבדוק את משמעותה ההיסטורית של המהפכה 
המודרנית הראשונה ואת השפעתה על ההיסטוריה האמריקאית ועל דברי ימי העולם.

מרצה - פרופ׳ ערן שלו  - היסטוריון של הרעיונות. מחקרו עוסק בתודעה היסטורית בתקופת המהפכה 
והרפובליקה האמריקאית הצעירה. מרצה בכיר בחוג להיסטוריה כללית וראש בית הספר להיסטוריה 

הנבחר. 



כיצד הפכה הודו לדמוקרטיה: לידתה ועמידתה באתגרים פוליטיים,

חברתיים וכלכליים )4 נ״ז(

בשנת 1947 הצליחה הודו להקים דמוקרטיה בחברה גדולה, רב-דתית, רב-תרבותית ורב-לשונית, על ידי 
יצירת מטרה משותפת שקשרה את האומה. הודו עשתה זאת על בסיס מתן זכות בחירה כללית מלאה 

לאוכלוסייה ענקית, שלא כמו באירופה ובארצות הברית, שם הדמוקרטיזציה ומתן זכות הבחירה התרחשו 
באופן הדרגתי. ההודים כתבו לעצמם חוקה דמוקרטית ובנו מערכת בחירות חזקה. על פי כל עיקרון של 

תיאוריה דמוקרטית קונבנציונאלית, כלל לא היה ברור מאליו שהדמוקרטיה בהודו תחזיק מעמד לאורך זמן 
)או שתצליח בכלל( לאור הריבוי החברתי הרב-גוני שלה, רמות העוני הגבוהות, שכיחות האנאלפביתיות, 
והיעדר מעמד ביניים משמעותי בזמן הקמתה. בקורס נבחן את ההיסטוריה של כינון הדמוקרטיה בהודו 

כנגד כל הסיכויים עם המעבר משלטון קולוניאלי לעצמאות, ואת משמעותה בהווה. נדון בהתפתחות 
היחסים בין המדינה ההודית לחברה ההודית בנושאי מפתח בבניין המדינה ולנוכח האתגרים הכלכליים, 

החברתיים והפוליטיים. נבחן, בין היתר, את יצירת החוקה ההודית, את מוסד הבחירות, את מוסד האזרחות 
על היבטיו השונים, ואת התמודדותה של הודו עם הצורך להאכיל אוכלוסייה שמונה כ-400 מיליון בני אדם 

אל מול מחסור ורעב. לאורך הקורס נראה כי הקמת דמוקרטיה בהודו לא הייתה, כפי שלעיתים מקובל 
לחשוב, מורשת של שלטון קולוניאלי. בבניית הדמוקרטיה, בסדר גודל שעלה על כל ניסיון היסטורי קודם, 

ההודים לא עשו קפיצה ‘להדביק’ את הדמוקרטיות המערביות. הם עשו במידה רבה )בהשאלת מדיפש 
צ׳קרברטי( פרובינציאליזציה לאירופה. בחלק האחרון של הקורס נדון באתגרי הדמוקרטיה ההודית בעשור 

השני של המאה ה-21 ולאור מגפת קורונה.

מרצה - פרופ׳ ארנית שני - היסטוריונית של הודו המודרנית. מחקריה עוסקים בפוליטיקה של זהויות 
וקסטות, עליית הלאומנות ההינדואית, אזרחות הודית, דמוקרטיה, בחירות בהודו והחוקה ההודית. מרצה 
בכירה בחוג ללימודי אסיה באוניבסיטת חיפה, ועמיתת מחקר במרכז ללימודי דרום אסיה באוניברסיטת 

קיימברידג׳.


