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המזרח התיכון :בעיות ישנות ואתגרים חדשים
החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
הסדרה תתקיים בסמסטר א' בימי ב' בשעות  20:00-18:00באולם  001בבניין ווב
כבר למעלה מ 50-שנה מתמודדות ארצות המזרח התיכון עם שורה ארוכה של בעיות חברתיות ,כלכליות ,
תרבותיות ופוליטיות קשות .בין אלה ניתן למנות שסעים עדתיים בתוך עולם האסלאם ,קשיים בבניית קהילות
פוליטיות מודרניות בחברות שבטיות ומצוקה מתגברת של בני הדור הצעיר .לבעיות אלה ,נוספו בשנים
האחרונות שורה של אתגרים המאיימים לא רק על המשטרים הפוליטיים אלא גם על הסדר החברתי הבסיסי .בין
אלה ניצב האיום האקולוגי ,בעיקר התייבשות מקורות המים ,ומיליוני פליטים המחפשים אפשרות מחיה מחוץ
לארצם .סדרת ההרצאות הנוכחית ,בוחנת לעומק את הבעיות והאתגרים הניצבים בפני ארצות המזרח התיכון ,וכן
את דרכי ההתמודדות במישורים החברתיים והתרבותיים של קהלים שונים כגון צעירים ונשים עם אתגרים אלה.
כמו כן ,תצביע הסדרה על השלכות הצפויות לישראל כתוצאה מהקשיים והאתגרים הניצבים בפני תושבי האזור.

 28.10.19פרופ' שמעון שמיר  -מזרח תיכון במשבר :איך זה הגיע לכך ?
 04.11.19אל"מ )מיל'( מיכאל מילשטיין  -הפלסטינים  -מבט בגובה העיניים :ניתוח זרמי העומק בקרב שכנינו הקרובים
 11.11.19פרופ' גליה צבר  -הגירה ופליטות :אתגר גלוקלי
 18.11.19פרופ' אייל זיסר  -סוריה לאן ?
 25.11.19ד"ר עמוס נדן  -סנקציות כלכליות במזרח התיכון :הצלחה או כישלון ?
 02.12.19פרופ' יואב אלון  -שבטים ופוליטיקה בעולם הערבי
 09.12.19פרופ' מירי שפר-מוסנזון  -המימד האקולוגי של משברי המזרח התיכון
 16.12.19ד"ר ליאורה הנדלמן בעבור  -מדינת הלכה מודרנית נוסח איראן
 30.12.19ד"ר מירה צורף  -דברים שרואים מכאן לא רואים משם  -תרבות פופולארית במזרח
התיכון כמשקפת בקורת חברתית ופוליטית
 06.01.20פרופ' מאיר ליטבק  -השיעה ממיעוט מדוכא לכוח עולה במזה"ת
 13.01.20ד"ר אבנר וישניצר  -לצאת לשתות באיסטנבול של המאה ה 18-ובתורכיה של ארדואן
 20.01.20פרופ' אשר ססר " -שתי מדינות לשני העמים"  -האם עדיין פתרון מעשי ?
* ייתכנו שינויים בתכנית
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