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  האסלאם הרדיקלי

  ת" החוג להיסטוריה של המזה– ר יצחק ויסמן"ד
  

  

הרדיקלי כפי שהתפתחה בשליש -הקורס יוקדש לבחינה וניתוח של תופעת האסלאם הפונדמנטליסטי

ל כלכליים והדתיים ש-החברתיים, נתמקד בהיבטים הפוליטיים. האחרון של המאה העשרים ועד ימינו

אחר לנפתח בבירור הגישות השונות וכלי המחקר המתודולוגיים העיקריים להבנת הרדיקליזם ו. התופעה

נבחן באופן פרטני יותר את הגותם של אבות הזרם באסלאם הסוני והשיעי ומקרים נבחרים של מכן 

או ' וכוחזבאללה , חמאס: המקרים שבחרתי הם אלה הנוגעים במיוחד לישראל. גילוייו בארצות שונות

  .קאעדה-יריה וארגון אל'אלג, איראן: כאלה הבולטים בעוצמתם
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