מהטלוויזיה בלוויין ועד ל"פייסבוק" – מאיצי השינויים במזרח התיכון
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כללי
כיצד הפכו "פייסבוק" ו"טוויטר" לכלים המקפיצים צבאות ומנהיגים במזרח התיכון? מי שעקב
מקרוב אחר התפתחות מפת כלי התקשורת הערביים לא הופתע מהטלטלה הגדולה שהיכתה
בראשית שנת  1122באזורנו .האבולוציה המואצת של כלי התקשורת בעולם הערבי השיגה תוך
שנים ספורות את מה שלא הצליחו לעשות ההמונים במשך עשרות שנים – לטלטל את המזרח
התיכון מקבעונו ולהטיל אימה על המשטרים ובתי המלוכה הערביים.
מתי וכיצד החל תהליך דרמטי זה? מיהם השחקנים המשמעותיים בו? ומדוע קשה כל כך לעצור
אותו? קורס אקדמי זה יבקש לדון בשאלות גורליות אלה כמו גם בשאלות נוספות :מדוע שליט
קטאר נחשב לשחקן אזורי בעל עוצמה השקולה למעצמה גרעינית? מדוע רשת  CNNהאמריקנית
אחראית לגל הראשון של המהפכה? מדוע הרשתות החברתיות בראשות "פייסבוק"" ,טוויטר" ו-
" "Youtubeתרמו באופן משמעותי לגל השני של השינוי? ומהן ההשלכות של כל אלה על ישראל?
במהלך הקורס תיסקר האבולוציה של כלי התקשורת בעולם הערבי :מימי ראשית העיתונות
הערבית ,דרך עידן תחנות הטלוויזיות הממשלתיות ועד לעידן הלוויין ,האינטרנט והרשתות
החברתיות.
בקורס נעמוד על השאלה האם טלטלה זו שאני עדים לה יכולה היתה להתרחש מוקדם יותר?
האם אירועים אלה היו כתובים על הקיר? ובעיקר – מה מבשרת תקופה זו לגבי העתיד
התקשורתי והפוליטי באזורנו.
בסיום הקורס ייבחנו הסטודנטים בחינת בקיאות.

חובות הקורס ומבנה הציון
השתתפות פעילה בשעורים ( ,)01%ציון המבחן ( )01%בקורס חלה חובת נוכחות ב57% -
מהשיעורים לפחות.
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