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                                                              תאריך עדכון:   10 אוקטובר 2014

שם ומספר הקורס:  שלבים בהתפתחות הלאומיות המצרית
שם המרצה: אפרים ברק
סוג הקורס: (שיעור + פרו"ס)
שנת לימודים: תשע"ה              סמסטר:   א+ב                 היקף שעות: שיעור שבועי 
 אתר הקורס באינטרנט:    אין       


מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הכרת ההיסטוריה של מצרים בעידן המודרני
הכרת תחנות מהותיות בהיסטוריה של מצרים, שעיצבו את זהותה הלאומית.
תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

עיון מודרך בכתביהם של אינטלקטואלים מצרים מובילים דוגמת טה חסין, מחמד חסין היכל, ועבאס מחמוד אל-עקאד, יסייע  לנו לסקור את גלגוליה של הזהות המצרית מאז ימיו של מוחמד עלי עד ימיו של ג'מאל עבד אל-נאצר. כך נוכל לראות כיצד התחלפה האהדה לתרבות המערב בניסיון לרומם את הפרעוניות, שירדה מעל במת ההיסטוריה לטובת האסלאם הלאומי, אשר נדחק הצידה על ידי  הערביות. כל זאת לנוכח מאבק מצרי לעצמאות וצמיחתן של קבוצות מיליטנטיות, כמו "מצרים הצעירה" ו"האחים המוסלמים".

    מהלך השיעורים: 

קריאה מודרכת של טקסטים מתורגמים מערבית+מצגות+סרטונים

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

1.	מצרים בראשית המאה ה-19.
קריאה: וטיקיוטיס (מס' 1 ברשימה הביבליוגראפית), עמ' 29 -45.
2.	לאומיות מה היא? הגדרות ומונחי יסוד.
קריאה: הערך nationalism   באנציקלופדיה IESBS  (מס' 6 ברשימה).         
3.	מחמד עלי. הנחת היסודות למדינת הלאום המצרית.
קריאה: שמיר (מס' 2 ברשימה), עמ' 35- 81.
4.	ניצני פעילות אינטלקטואלית: רפאעה ראפע אל-טהטאוי.
קריאה: חוראני (מס' 12 ברשימה), עמ' 67- 83.
5.	ראשיתה של עיתונות.
קריאה: וטיקיוטיס, עמ' 175- 185 
6.	מרד עראבי. הכיבוש הבריטי והשפעתו על הרוח הלאומית.
קריאה: שמיר, עמ' 134- 148.
7.	מצטפא כאמל; מצריות פאן אסלאמית.
קריאה: וונדל (מס 12 ברשימה), עמ' 245- 256.
8.	מצטפא כאמל-- המשך.     
9.	אחמד לטפי אל-סיד: מצריות טריטוריאלית.
קריאה: וונדל, עמ' 201- 221.
10.	אחמד לטפי אל-סיד – המשך.
11.	מלחמת העולם הראשונה ותרומתה להתגבשות הרוח הלאומית.
קריאה: וטיקיוטיס, עמ' 245- 265.
12.	מהפכת 1919.
קריאה: ארליך, מבוא להיסטוריה של המזה"ת, חטיבה ה' (מס' 3 ברשימה), עמ' 57-  71.
13.	"עצמאות" וחוקה.
קריאה: גרשוני וג'נקובסקי, Egypt, Islam and the Arabs  (מס 15 ברשימה), עמ': 40- 50.
14.	המאבק על משרת הח'ליפה.
קריאה: גרשוני, מצרים בין ייחוד לאחדות (מס' 14 ברשימה), עמ' 46- 56.
15.	המאבק באנשי הדת.
קריאה: וטיקיוטיס, עמ' 289- 304.
16.	מי אנחנו? הדיון באופי הלאומי המצרי.
קריאה: בשקין, קוזמא, גרשוני (מס' 18 ברשימה), עמ' 9-23.
17.	מי אנחנו? התשובה "המערבית".
קריאה: נדב ספרן (מס 13 ברשימה), עמ' 141-153.
18.	מי אנחנו? התשובה הפרעונית.
קריאה: גרשוני וג'נקובסקי (מס' 15 ברשימה), עמ' 164- 175.
19.	מי אנחנו? התשובה "המזרחית"; אל-ראבטה אל-שרקיה.
קריאה: גרשוני, מצרים בין ייחוד לאחדות, 139- 153.
20.	קולוניאליזם והתפתחות הנטיות האנטי מערביות.
קריאה: אפרים ברק, "מהפירות המתוקים אל התרבות הנצלנית: המערב בהגותו של מחמד חסין היכל", בתוך שקיעת המערב, עליית האסלאם? עיונים בהגות על עתיד הציוויליזציות, עורך אוריה שביט, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2010, עמ' 79- 94
21.	מי אנחנו? התשובה האסלאמית מודרנית.
קריאה: אפרים ברק, "אסלאם, תרבות וזהות לאומית בשיח האינטלקטואלי במצרים, 1919- 1952", ב-המזרח החדש, כרך מ"ז (תשס"ח), עמ' 129- 154.
22.	לאומנות (שוביניזם) מצרית: "מצרים הצעירה".
קריאה: Jankowski, P. James, Egypt's Young Rebels—"Young Egypt": 1933-1952, Stanford University, Hoover Institution Press, 1975' pp. 9-25.                 
23.	"האחים המוסלמים" וגישתם לשאלה הלאומית. 
 קריאה: אפרים ברק, "בנא וסוגיית הזהות הלאומית", בתוך: חסן אל-בנא, האסלאם הוא בשורתנו והג'האד דרכנו, קובץ איגרות, תרגם, הוסיף מבוא והערות: אפרים ברק, מרכז משה דיין, 2012, עמ' 44- 48.                       
24.	הערביות וחדירתה למצרים.
קריאה: חגי ארליך, מבוא להיסטוריה של המזה"ת חטיבה ד', עמ' 125- 140.
25.	מסגרת הזהות העל-מצרית. הקמת הליגה הערבית.
קריאה: גרשוני, The Emergence of Pan Arabism  (מס' 17 ברשימה), עמ' 35-43.
26.	ג'מאל עבד אל-נאצר והאחדות הפאן ערבית.        


חובות הקורס:

מבחן סוף שנה או עבודה פרו-סמינריונית.

     דרישות קדם:
 אין
רשימת נושאים לעבודות פרו-סמינריוניות

א.	טה חסין: מצרים כחלק מתרבות המערב.
ב.	אחמד אמין: לאומיות מול תודעה לאומית.
ג.	הרעיון הלאומי במישנת האחים המוסלמים.
ד.	"מצרים הצעירה": דמותו של ארגון מצרי רדיקאלי.
ה.	מצטפא כאמל—"מכונן הלאומיות המצרית".
ו.	לאומיות מצרית טריטוריאלית-היסטוריה ועקרונות.
ז.	התרבות הפרעונית; נושאי דגלה וביטוייה בשנות העשרים.


ביבליוגרפיה:   


מצרים, רקע היסטורי כללי

1.	וטיקיוטיס, פ. ג'. מצרים ממחמד עלי עד סאדאת, ירושלים: האוניברסיטה העברית, הוצאת י"ל מאגנס, תשמ"ז (1987).
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4.	ארליך, חגי. המזרח התיכון בין מלחמות העולם, האוניברסיטה הפתוחה, חלק א, יח' 2.
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אינטלקטואלים ולאומיות, הגדרות ורקע כללי

6.	Chatterjee, P. "Nationalism", in Neil J. Smelser & Paul B. Baltes Eds.  International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 
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11. Hourani, Albert. Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939, Oxford:    Oxford University Press, 1983                          . 
 12. Wendell, Charles. The evolution of the Egyptian National Image from its Origins to Ahmad Lutfi al Sayyid, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1972.
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15. Gershoni, Israel & Jankowski James P. Egypt, Islam and the Arabs: The Search for Egyptian Nationhood 1900-1930, Oxford University Press, 1986.     
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 18.  בשקין אורית, קוזמא ליאת, גרשוני ישראל. לפסל תבות במצרים, תכנון תרבותי, זהות  לאומית ושינוי חברתי במצרים, תל אביב, הוצאת רמות-אוניברסיטת תל אביב, דצמבר  1999.
19.	 קופלביץ', עמנואל (עורך). טהא חוסין והתחדשותה של מצרים—מבחר קטעים מכתביו, ירושלים, מוסד ביאליק, 2001.    
20. Reid, Donald Malcolm. Whose Pharaohs? Archaeology, Museums, and Egyptian National Identity from Napoleon to World War 1, Los Angeles and Berkeley: University of California Press, 1997. 
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