
 

 

 
 התכנית ללימודי מגדר
 אוניברסיטת בן גוריון  

 דמוקרטיה שיטה ורעיון    

 הנרייט דהאן כלב

 

 ושיעור לתואר ראשון )תלמידים מתואר שני יכולים להרשם לאחר שיחה עמי( סמינר

 גתשע" 2012-2013
 1381012201  

 

 

 

  

  

הרעיון הדמוקרטי לא התפתח ביום אחד ואין שיטת משטר אחת להפעלתו של רעיון זה. המורשת הארוכה 

ששרדו סטוריה מגוונת של סגנונות דמוקרטיים יהם בחוב יםשל הרעיון הדמוקרטי ודרכי תפעולו נושא

ובחיקה מקננות תופעות פיטליזם חסר רסן קבחסותה שיטות כלכליות כמו לא פעם פועלות . כשלים רבים

הסוד טמון בהיותה של מדוע אם כן כל מדינה שואפת להתהדר בכך שהיא דמוקרטית? כמו גזענות. 

 הדמוקרטיה מזוהה כמשטר "הכי פחות גרוע", כמאמרו של צ'רצ'יל.

 

בסוגיות עסוק ות של הדמוקרטיות בעולם ונקתחקה אחר התפתחויות תיאורטיות ופרקטיבקורס זה נ

הנוצרות מן המתח החריף בין הערכים שהדמוקרטיה, כרעיון, מציעה ובין העיוותים שהדמוקרטיה, 

או אפשריים, כגון "קצת נעמוד על ההבחנות הקובעות תנאים הכרחיים כשיטת ממשל, מצמיחה. 

ת חוליים והסכנופרקטיקות החשובות, הנעמוד על ה דמוקרטיה". דמוקרטיה" או "או שיש או שאין

 . הראויפוליטי הסדר להיות הועל הפוטנציאל שלה בדמוקרטיה הגלומות 

 

מזוויות כגון דמוקרטיה ודת, דמוקרטיה  נותון של הדמוקרטיות השהמשפיעים על עיצוב חיבוריםנדון ב

גלובליזציה, קולוניאליזם, -ופמיניזם, דמוקרטיה ומרכסיזם דמוקרטיה וקפיטליזם, קולוניאליזם ופוסט

נבחן רעיונות חדשים שהדמוקרטיה יונקת מהם ועולה כצומחת  חיד, המיעוט והרוב, ועוד.זכויות הי

 לדמוקרטיה רדיקאלית.
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The democratic idea did not develop in one day neither is there a single mode of 

government to apply this idea. The long legacy of the democratic idea and its 

operation bear a history of diverse styles of governments that survived many failures. 

Economic systems unrestrained capitalism sometimes function under democratic 

cover and phenomena such as racism nests in its midst. Why is it then every state 

strive to boast itself of being a democracy?  "It has been said that democracy is the 

worst form of government except all the others that have been tried." to quote 

Sir Winston Churchill.  

 

In this course we shall investigate the development of democracies in the world 

throughout theories and practices and examine the sever tension that grows 

between democracy as a cherished idea and its deviations when applied to a 

governmental system. We shall discuss the necessary and possible conditions 

for democracy to become the proper government, along with the dilemmas of 

"a little democracy" or "it is either democracy or its absence". 

 

We shall study how democratic governments are designed when combined with 

beliefs and ideologies such as democracy and religion, democracy feminism, 

democracy Marxism, democracy capitalism, democracy colonialism, democracy 

postcolonialism and democracy globalization etc.    

  

 

 

  

 

 


