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 הקורס   תיאור

למעורבות האמריקנית בים התיכון ובמזרח התיכון שורשים הנעוצים בשחר הקמתה של הרפובליקה  

החלה למלא ארצות הברית  ש  ,ובעקבותיה  ,הימלחמת העולם השניוכינון החוקה: אך היה זה במהלך  

  בחלקו הראשון, יעמוד הקורס על הדרך שבה  . כמעצמת על  ,תפקיד מכונן ומעצב במערכת האזורית

ניהלה מערכה  בחרה להתנער מן הדגם הקולוניאלי, ורצות הברית את מקומה של בריטניה,  ירשה א

( באזור  ההגמוניה  על  הסובייטים  מול  של וקשה  הצבאית  בעוצמתה  גם  הסתייעה  דבר  של  בסופו 

ולאויב מושבע    – כה בתוך כך לגורם דומיננטי עבור חלק חשוב ממדינות האזור  . נלמד איך הפישראל(

   עבור אחרות.

חר . לאריקניתהאמ  את עומק המעורבות  1991-עם סיום המלחמה הקרה, המחישה מלחמת המפרץ ב

, פלשו כוחות אמריקניים )לצד "קואליציה של מי שרצו" להצטרף(  2001ספטמבר    11אירועי הטרור של  

  תחילה לאפגניסטאן ולאחר מכן לעיראק. בתוך כך, משנות השבעים והלאה, הפכה וושינגטון גם לכוח 

גם בהיבט זה, נתחקה אחר תפקיד הממשל המניע העיקרי של תהליך ההסדרים בין ישראל לשכנותיה.  

. נעמוד  ולראשית דרכו של ממשל ביידן  –  עידן טראמפלממשל אובמה  מדיניות  ונשווה בין  קונגרס(  ה)ו

  ועבור ישראל, עוצמתה, מדיניותה, ומעמדה באזור ובעולם;  עבור  "היחסים המיוחדים"  גם על משמעות  

. הבנת הכוחות המעצבים את מדיניות ארצות הברית בזירה זו מחייבת  המערכת האזורית בכללותה

עיון בסיסי במבנה הסדר הפוליטי והחוקתי האמריקני, תוך זיהוי מעמדו הייחודי של הנשיא כמוביל 

 למים הרלבנטיים וכוחם של הקונגרס ושל דעת הקהל. נים והבואך גם מיפוי האיז –ומחליט 



הקמתה העמדה כלפי  גיבוש  ראשית המלחמה הקרה,  יה,  יהשנ  מלחמת העולם  –  מכונניםאירועים  עיון ב

ית "דימונה", מלחמות  י ישראל, האינטרוונציה באיראן, המאבק על ההגמוניה האזורית, סוגשל מדינת  

פרו בגורמים  רייגן  של  מאבקו  המפרץ,  מדינות  על  להגן  ההתחייבות  הכיפורים,  ויום  הימים  -ששת 

, מאמצי השלום של קלינטון, הפלישות לאפגניסטן ועיראק, 1991סובייטים באזור, מלחמת המפרץ  

"תיקוןן הכיוון"  -ו...(  העברת השגרירות )לשכונתנוהחלטת טראמפ על  ,  מאמציו של אובמה לשנות כיוון

, והדגשת המאפיינים הייחודיים  ביידןהתמקדות כל פעם בנשיא אחר, מטרומן עד  יאפשר  בעידן ביידן  

 .  של כל ממשל וממשל

 

 ת הקורס ומטר

בסיסית   היכרות  לסטודנטים  להקנות  היא  הקורס  ומעוצבת    –מטרת  נקבעת  הדרכים שבהן  עם  הן 

הן עם שורה של אירועים מכוננים, שבהם טבעה ארה"ב  , ועל-כמעצמתמדיניות החוץ של ארצות הברית  

יקנה להם ראיה כוללת של התפתחות המעורבות  את חותמה בתולדות המזרח התיכון. הקורס גם 

האמריקנית באזור, כציר מרכזי במדיניות החוץ והביטחון הלאומי מאז מלחמת העולם השנייה; ושל  

מתקופות השיא של המלחמה הקרה, ועד למאבקים   –ינגטון  הדרך שבה השתנתה נקודת המבט בווש

 שבאו בעקבותיה, בדגש על ההתמודדות עם האסלאמיזם הטוטליטרי.  

דוגמת "דוקטרינות" טרומן, אייזנהאואר, קרטר ורייגן; המדיניות כלפי    –מתוך הדיון בסוגיות קונקרטיות  

ותפקי ועיראק;  והפלישות לאפגניסטאן   –ערבי  -ד ארה"ב בסכסוך הישראליאיראן; המלחמה בטרור 

יתאפשר לסטודנטים להכיר ולהבין את הדינמיקות הפנימיות בוושינגטון, כולל תפקידו המרכזי, אך לא 

גם   והקונגרס. הם  וכן השפעת הביורוקרטיה  מול הזירה הבינלאומית,  מוסד הנשיאות  הבלעדי, של 

ביחסים בינלאומיים; לעמוד על משמעותם   ירכשו יכולת לנתח שאלות יסוד, אסטרטגיות ואידאולוגיות,

שורשי "היחסים המיוחדים" עם  ולעמוד על  של מבצעי "התערבות", )אינטרוונציה(, חשאיים וגלויים;  

 ישראל. 

 

 והרכב הציון חובות הקורס

פרופיל אישי של דמות )לא נשיא!( שהשפיעה על מדיניות ארה"ב   – עמודים(    2-1עבודת אמצע קצרה )

 20% :במזה"ת

 80% :החלטה מדינית אמריקנית הנוגעת לאזורב העוסקת( עמודים  10-כ) סיום תעבוד

 60: בקורס ציון עובר

 לקראת כל שיעור.   יש לקרוא את קריאת החובה

  



 השיעורים פירוט 

 מדיניות החוץ והביטחון הלאומי של ארצות הבריתמבנה החוקתי ולל מבוא: 1שיעור מס' 

 החוקתית האמריקנית מבנה המערכתהיכרות קצרה עם  •

 קונגרס, ממשל ומנגנונים ביורוקרטיים  •

 מקומה של המערכת הצבאית...   •

 ...וקהילת המודיעין  •

 תפקיד הים התיכון בהיסטוריה האמריקנית •

 יהיה"ערביסטים" האמריקנים עד מלחמת העולם השנ •

   :קריאת חובה

(,  2019)ירושלים: שלם,    ועד ימינו  1776-התיכון, מעוצמה, אמונה ודמיון: אמריקה במזרח  מייקל אורן,  

 .  82-35עמ' 

 

  מזרח התיכוןלארה"ב ה וכניסתה של ימלחמת העולם השני: 2שיעור מס' 

 (Torchמבצע "לפיד" )  –צפון אפריקה  הפלישה ל •

 ( מרכז האספקה של המזרח התיכון )אמריקנים בקהיר •

 ושאלת השליטה בנפט פריסת החסות על סעודיה כמהלך אסטרטגי •

 רוזוולט והפקרת היהודים  •

 והחלטת טרומן על תמיכה בהקמת המדינה  – ראשית המלחמה הקרה •

 : קריאת חובה

 :  The Avalon Project-", בTruman Doctrine: " 1947נאום טרומן על הדוקטרינה, מרס  

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/trudoc.asp 

Robert  Kaplan, The Arabists: The Romance of an American Elite (New York: Free 

Press, 1995), pp. 85-99. 

 

 ןוהשלכותיה  ןהי, מהלכןרקע –  1958ובלבנון,  1953ההתערבות באיראן, : 3שיעור מס' 

 כמכשיר מדיני CIA-ה •

 ?  1979-ההשלכות לטווח ארוך: מבוא ל •

 משבר סואץ וההחלטה האמריקנית לפעול נגד בריטניה, צרפת וישראל •

 "הרקע לגיבוש "דוקטרינת אייזנהאואר •

 יה של ברית בגדד? יהסוג –  1958ההתערבות בלבנון,  •

 



 : קריאת חובה

מיילס קופלנד, משחק האומות: על מוסר וחוסר-מוסר בזירה הפוליטית )ירושלים: שוקן, תש"ל( עמ' 

155-196 .  

 . 501-528עמ'   ,)ירושלים: שלם, תשס"ח(  דיפלומטיההנרי קיסינג'ר, 

 קריאה מומלצת: 

CIA London, "Draft of the TPAJAX Operational Plan,” NSA Archive 

https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB28/appendix%20B.pdf 

 

 סף משבר לע :קנדי, בן גוריון ודימונה: 4שיעור מס' 

 המודיעין האמריקני ושאלת הפרויקט הישראלי  •

 ונאצר  –גוריון -ןקנדי, היהודים, ב •

 השלכות משבר הטילים בקובה  •

 הרגעת המשבר  –אשכול וג'ונסון  •

 : קריאת חובה

Dennis Ross, Doomed to Succeed: The U.S.-Israel Realtionship from Truman to 

Obama (New York: Farrar Strauss and Giroux, 2015), pp. 51-75 

 קריאה מומלצת: 

Avner Cohen and William Burr, "Kennedy, Dimona and the Nuclear Proliferation 

Problem, 1961-1962," NSA Archives, April 21, 2016. 

 

 תחילתו של עידן חדש: ג'ונסון וששת הימים: 5שיעור מס' 

  בימי ג'ונסון)ונאצר( שורשי המפנה ביחס כלפי ישראל  •

  וייטנאםוה"רגאטה" שלא הפליגה והשלכות המלחמה ב •

 אור צהוב מהבהב? •

 .T.o.R -ועיצוב ה  242תפקיד ארה"ב במאבק על   •

 : קריאת חובה

 Dennis Ross, Doomed to Succeed: The U.S.-Israel Realtionship from Truman to 

Obama (New York: Farrar Strauss and Giroux, 2015), pp. 102-76 . 

 קריאה מומלצת: 

 . 791-215עמ'  ,האומות משחק, קופלנד מיילס

 .  33-78' עמ( 2017,  דבירביתן, -זמורה, כנרת: מודיעין)  שנשכחה המלחמה: התשה, גלבר יואב

 



 

 

 נטל או נכס? –ישראל במלחמה הקרה : ניקסון ויום הכיפורים : 6שיעור מס' 

 וביסוס מעמדה של ישראל   1970משבר  •

 ומשמעותן 1973שיחות  – סאדאת מחפש דרך לוושינגטון  •

 ירית וושאלת הרכבת האו –ישראל מבקשת עזרה  •

 הסדר כפוי? המחלוקת בין ניקסון לקיסינג'ר   •

 :  קריאת חובה

 : 48-ו  47, מסמכים  1973אוקטובר  20חילופי המברקים, 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98 / 

יום כיפור וביציאה מווייטנאםהנרי קיסינג'ר,   שלם,   )ירושלים:  משבר: ניהול מדיניות החוץ במלחמת 

 . 303-256תשס"ה(, עמ' 

 ה מומלצת: קריא

)תל   התיכון  במזרח  שלום  אחר  אמריקה  של  החמקמק  המרדף:  מדי  המובטחת  הארץדוד מילר,    אהרן

 . 164-139עמ'  ,(2008אביב: ידיעות ספרים,  

 

 משיתוף פעולה למשבר עם ברה"מ  :קרטר נאלץ להכריז גם הוא על דוקטרינה: 7שיעור מס' 

 סיון לשתף פעולה עם הסובייטים יהנ •

 יד  וקמפ דייוהדרך ל •

 מאיגרא רמא לבירא עמיקתא  –איראן  המשבר עם •

 שאלת התלות בייבוא נפט –"שווה הערך המוסרי של מלחמה"  •

 RDF- הדוקטרינה וכינון ה –לאפגניסטאן והחשש לעתיד המפרץ הסובייטית הפלישה  •

 : קריאת חובה

Presidential Directive NSC-63, The Carter Presidential Library and Museum: 

https://www.jimmycarterlibrary.gov/assets/documents/directives/pd63.pdf 

אהרן דוד מילר, הארץ המובטחת מדי: המרדף החמקמק של אמריקה אחר שלום  במזרח התיכון )תל 

. 165-196עמ'  ,(2008אביב: ידיעות ספרים,    

 : מומלצת הקריא

Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power (New York: Simon 

and Schuster, 1991) pp. 715-744. 

 

 מלחמה הקרה בנקודת ההכרעה מזה"ת והייגן מתווה דרך אחרת: הר: 8שיעור מס' 

https://www.jimmycarterlibrary.gov/assets/documents/directives/pd63.pdf


   ת הרשע" ותפיסת ההיסטוריה בעידן רייגןי"אימפרי •

 סיון ליצור "קונצנזוס אסטרטגי" יהנ •

 אור ירוק בלבנון?  •

 במערכה נגד הטרור ופיתולים : היבטים קונטראס-מלוב עד איראן •

 : קריאת חובה

"הדיאלוג  שלום  זכי הראשונה    מלחמת  של  בראשיתהאמריקני  -הישראלי,  מהלכים    –לבנון  רקע, 

  , באתר23:2 מחקרית במהעדכן אסטרטגי,  –ולקחים", המכון למחקרי ביטחון לאומי  

 www.strategicassessment.inss.org.il   

 :  מומלצת הקריא

Mattia Tolado, "The Reagan Administration and the Origins of the War on Terror: 

Lebanon and Libya as Case Studies", New Middle Eastern Studies 2 (2012). 

 

  "הרגע המכונן": בוש האב, שחרור כווית ומאמצי העיצוב בעידן שאחרי המלחמה הקרה: 9שיעור מס' 

 קוטבי? -עידן חד •

 ההאתגר של צדאם ועוצמת התגוב •

 האסטרטגיה האזורית הכוללת של ממשל בוש "ההכלה הכפולה" ו •

 1991הדרך למדריד,  •

 : קריאת חובה

 Remarks to Officers and Troops at Hickam ,1990 באוקטובר 28נאום בוש בפרל הארבור, 

Air Force Base in Pearl Harbor, Hawaii : 

www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=18972 

)תל   התיכון  במזרח  שלום  אחר  אמריקה  של  החמקמק  המרדף:  מדי  המובטחת  הארץדוד מילר,    אהרן

 .  237-197עמ' , (2008אביב: ידיעות ספרים,  

 מומלצת: קריאה 

Charles Krauthammer, "The Unilateral Moment Revisited", The National Interest 70 

(Winter 2002/3), pp. 5-18.  

 

 

 מאוסלו עד שפרדסטאון וחזרה –קלינטון נרתם לתהליך ההסדרים : 10שיעור מס' 

 שלום, חבר: רבין מוביל   •

 תקלת הפיקדון הסורי  •

 1996עם סקסופון ביד,  אינטרוונציה •

http://www.strategicassessment.inss.org.il/
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=18972


 נתניהו, חברון, וואי פלנטיישן...  •

 שלונות דרמטיים ישני כ  עידן ברק: •

 חובה  קריאת

President Clinton's Speech to the Palestine National Council and Other Palestinian 

Organizations, Decmeber 14, 1998:  

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/Clinton_Pales3.html  

Dennis Ross, Doomed to Succeed: The U.S.-Israel relationship from Truman to 

Obama (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2015), pp. 256-298 

 : ה מומלצתקריא

- פורום המשולש האסטרטגי )מרצה אורח: זאב שיף(, "ברית הגנה ישראל  –עד היהודי האמריקני  והו

 . 1996פברואר ב  15 , ארצות הברית: כן או לא?" 

 

  "( יוצא לשתי מלחמות )או מלחמת העולם הרביעית(43הבן )"  בוש: 11שיעור מס' 

 כנקודת שבר תודעתית 11/9 •

 סלמיוהמענה של בוש: מלחמה לשינוי העולם המ •

 צחון יאפגאניסטן והשלכות הנ •

 שלון יעיראק והשלכות הכ •

 : קריאת חובה

 Freedom in Iraq and”  : 2003נובמבר  ב  National Endowment for Democracy  6,-נאום בוש ב

"Middle East :www.presidentialrhetoric.com/speeches/11.06.03.html 

:  אביב  תל)  ובעתיד   בעבר  התיכון   ובמזרח   בעולם  האמריקאית  החוץ   מדיניות:  מדינאות  על ,  רוס  דניס

 302-247' עמ( 2009, מטר

   :רשותקריאת 

*** John Lewis Gaddis, "Ending Tyranny: The Past and Future of an Idea," The 

American interest 4(1) (September-October 2008), pp. 6-15.  
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