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 מטרות הקורס:

. לסקור את ההיסטוריה הפוליטית האידיאולוגית של סוריה ולבנון מאז קריסת האימפריה 1

 העות'מאנית ועד לימינו.

 המודרנית לאור ההיסטוריה של שתי הארצות.-. לבחון את כושר החיות של המדינה הערבית2

על ההיסטוריה  הפנימית בשתי הארצות והשפעתה -. לבחון את הדינאמיקה החברתית3

 הפוליטית של שתי הארצות.

. להקנות לתלמיד את המיומנות הנדרשת לנתח את הטקסט ההיסטורי והאידיאולוגי ולמקמו 4

 בהקשרו ההיסטורי הנכון, תוך סקירת ההיסטוריה המודרנית של שתי הארצות. 

 

 תיאור הקורס:

מאז קריסת האימפריה להציג את ההיסטוריה הפוליטית של סוריה ולבנון  נועדקורס זה 

 העות'מאנית ועוד לימינו. הקורס יעמוד על המגמות הפוליטיות, החברתיות והרעיוניות אשר

 -עיצבו את ההיסטוריה המודרנית של שתי הארצות וינסה לבחון את התמורות ההיסטוריות

המרכזיות שידעו שתי הארצות לאור פרספקטיביות המתייחסות לכושר החיות של המדינה 

 המודרנית במזרח התיכון הערבי.  -טוריאליתהטרי
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    חובות הקורס והרכב הציון בקורס:

 20%: דיונים ומוכנות לשיעורהשתתפות פעילה ב 

  :עמודים(.  15)בהיקף של  80%עבודה סופית 

  :60ציון עובר בקורס 

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי

 

 פירוט השיעורים:

 

   שיעור ראשון: 

 שורשים ומקורות -מהי סוריה –מבוא  .1
 

  :קריאת חובה

 .126-72 עמ'(, 2003)תל אביב,  פניה של סוריה: חברה, משטר ומדינהאייל זיסר, 

Thomas Philipp, "Identities and loyalties in Bilad alSham at the beginning of the 
early modern period" in: Thomas Phillipp and Christoph Schumann (eds.), From 
the Syrian Land to the States of Syria and Lebanon. Beirut: Orient Institut, 2004, 
pp. 9-26.  

 
 :קריאת רשות

Daniel Pipes, Greater Syria (Oxford, 1990), pp. 13-51.  

Rashid Khalidi, "Ottomanism and Arabism in Syria Before 1914: A 
Reassessment" in: Rashid Khalidi, Lisa Anderson, Muhammad Muslih and 
Reeva S. Simon (Editor), Origins of Arab Nationalism (NY; 1991), pp. 50-69.   

  
 

 שיעור שני: 
  תקופת המנדט הצרפתי –הקמתה של סוריה .2
 

  :קריאת חובה
 

P. S. Khoury. Syria and the French Mandate (Princeton, 1988), pp. 245-285 . 
 

 קריאת רשות:
Elizabeth Thompson, Colonial Citizens, Republican Rights, Paternal 
Privilege, and Gender in French Syria and Lebanon (New York, 1999), pp. 58-
70. 
P. S. Khoury. “Factionalism among Syrian Nationalism during the French 
Mandate.” IJMES, 13 (November 1981), pp. 441-469. 
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 שיעור שלישי:
  המרד הסורי הגדול .3

 
 קריאת חובה:

Joyce Laverty Miller, "The Syrian Revolt of 1925" IJMES, Vol. 8, No. 4 (October, 
1977), pp. 545-563.   

 
 קריאת רשות: 

P. S. Khoury. Syria and the French Mandate (Princeton, 1988), pp. 151-182 
 

 שיעור רביעי:
 סוריה העצמאית: אליטה ללא מדינה .4

  
 :קריאת חובה

  
Philip S. Khoury, "Continuity and Change in Syrian Political Life: The Nineteenth 
and Twentieth Centuries" The American Historical Review, Vol. 96, No. 5 
(December, 1991), pp. 1374-1395.  

 
 קריאת רשות:

P. S. Khoury. Syria and the French Mandate (Princeton, 1988), pp. 583-612.  
 
 

 שיעור חמישי:
  ולאחריה 1948מלחמת  –סוריה וישראל  –השלום שחמק  .5
 

 :קריאת חובה
 

 .59-98 עמ'(, 1991)ירושלים,  השלום שחמקאיתמר רבינוביץ, 

 .25-45(, עמ' 1996אביב: ספריית מעריב, -סוריה: סוף הסכסוך? )תל-מעוז, ישראל משה

 
 קריאת רשות:

Jerome Slater, "Lost Opportunities for Peace in the Arab-Israeli Conflict: Israel 
and Syria 1948-2001" International Security, Vol. 27, No.1 (2002), pp. 97-106.    

 
 

 ור שישי:שיע
ההפיכות ו ת' והפ.פ.ס; כישלון הפרלמנטריזםהבע -רדיקליזם אידיאולוגי  -סוריה  .6

 הצבאיות של שנות הארבעים והחמישים 
 

 :קריאת חובה
 

 .152-169, 91-119, 37-81(, ע"ע 1969מאבק אל הצמרת )תל אביב,  -פטריק סיל, סוריה 

-1953זרח החדש, כרך ה )תשי"ד, סורית של אנטון סעאדה" המ-חיים בלנק, "תנועתו הפאן
 . 258-263(, עמ' 1954

 
  :קריאת רשות

Michael H. Van Dussen, “Syria: The Downfall of a Traditional Elite,” in Frank 
Tachau (ed.) Political Elites and Political Developments in the Middle East (New 
York, 1975), pp. 115-155. 
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Eyal Zisser, ""The Syrian Phoenix – The Revival of the Syrian Social National 
Party in Syria." Die Welt Des Islam, Vol. 47, No. 2 (2007), pp. 188-206.  
 

  שיעור שביעי:
 מאיחוד קע"ם וכישלונו אל הפיכת הבעת' .7
 

 :קריאת חובה
 

 . 340-361, 187-267 מ'מאבק אל הצמרת, ע -פטריק סיל,  סוריה 

 קריאת רשות:
Itamar Rabinovich, Syria Under the Ba`th, 1963-1966 (Jerusalem, 1972), pp. 
16-76 . 
Elie Podeh, The Decline of Arab Unity, the Rise and Fall of the United Arab 
Republic (Brighton, 1999), pp. 5-43. 

 
 שיעור שמיני:

  הניאו בעת' בסוריה .8
 

 :קריאת חובה
 

 .86-97(, עמ' 2010משה מעוז, אל הערביות ובחזרה )רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 

Avraham Ben-Tzur, “The Neo-Ba`th Party of Syria, ”Journal of Contemporary 
History, Vol. 3, No. 3 (July 1988), pp. 161-181. 

Raymond Hinnebusch, Syria: revolution from above (London & New York: 
Routledge,2001), pp. 47-64. 

 קריאת רשות:
Itamar Rabinovich, Syria Under the Ba`th, 1963-1966 , pp. 109-154.  

 
 

 שיעור תשיעי: 
  סוריה במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים .9
 

  :קריאת חובה
 

 .205-252 עמ', 8, נים בתולדות ישראלעיואייל זיסר, "סוריה במלחמת ששת הימים ולאחריה." 
 . 205-226  עמ'(, 1995)תל אביב,  המאבק על המזה"ת -אסד פטריק סיל, 

 
 קריאת רשות:

 84, כרך מס' זמנים: המלחמה המוחמצת," 1973אייל זיסר, "סוריה, מלחמת יום אוקטובר 
  34-45 עמ'(, 2003)סתיו 

 .173-192 עמ' ,(1987)תל אביב,  אסד: הספינקס מדמשקמשה מעוז, 
 
 

 שיעור עשירי: 
  סוריה בהנהגת אסד: ממיעוטים קומפקטיים לקואליציה שלטת .10
 

 קריאת חובה: 
 

  292-237 עמ', 187-127, ע"ע פניה של סוריהאייל זיסר, 
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 .175-188 עמ'(, 1995)תל אביב,  המאבק על המזה"ת -אסד של סוריה פטריק סיל, 

Itamar Rabinovich, “The Compact Minorities and the Syrian State, 1918-1945,” 
Journal of Contemporary History, Vol. 14 (1979), pp. 693-712. 

 קריאת רשות:
 . 9-54(, ע"ע 1999)תל אביב,  על פרשת דרכים -סוריה של אסדאייל זיסר, 

Rayomond A. Hinnebusch, Authoritarian, Power and State Formation in 
Ba`thist Syria, Army, Party and Peasant (Boulder, Colorado, 1990), pp. 156-
196. 

 שיעור אחד עשר:
 משטר אסד ואתגר האסלאמסטים .11

 
 קריאת חובה: 

 
 . 93-124(, עמ' 1994אביב: הוצאת עם עובד, -עמנואל סיון, קנאי האסלאם )תל

מאיר ליטבק  )עורך( -השלמה למאבק." בבין  -אייל זיסר, "תנועת האחים המוסלמים בסוריה 
 . 96-122 עמ'(, 1997אסלאם ודמוקרטיה בעולם הערבי, )לת אביב, 

יצחק ויסמן, "סעיד חווא והאופוזיציה האסלאמית בסוריה בתקופת הבעת'," המזרח  החדש, כרך 
 Google books -. נמצא ב83-104 עמ'ל"ח )תשנ"ו(, 

 : קריאת רשות
Umar F. Abdallah. The Islamic Struggle in Syria   (Berkelley, 1982), pp. 88-120. 

 
 

   :שיעור שנים עשר
 סוריה בצל הירושה .12
 

 קריאת חובה: 
 

 11-43 עמ'(, 2004אסד שנים ראשונות בשלטון )תל אביב, -אייל זיסר, בשם האב, בשאר אל

Eyal Zisser, "Who Really Rules Syria,” Middle East Quarterly, Vol. X, No. 1 
(Winter 2003), pp. 3-11. 

 

 קריאת רשות:
Eyal Zisser, "Bashar al-Asad's Gamble," in Middle East Quarterly, Vol. XIII, No. 
4 (Fall 2006), pp. 61-67; "Where Is Bashar al-Assad Heading," Middle East 
Quarterly, Vol. 15, No. 1 (Winter 2008), pp. 35-41. 

 
 

 : שיעור שלושה עשר
 מדוע נבלם "האביב הערבי" בסוריה? .13
 

 :קריאת חובה
 

, 72-82 עמ'(, 2013אביב: ספריית אופקים ומרכז משה דיין, -פואד עג'מי, המרד בסוריה )תל
103-122. 

 קריאת רשות: 
Ribal al-Assad, "Syria and the Arab Spring" India International Centre 
Quarterly, Vol. 39, No.1 (2012), pp.84-92.  
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  : שיעור ארבעה עשר 

 19-לבנון: שורשים ומקוריות: לבנון עד המאה ה .14
 

 קריאת חובה: 
(, 2009)תל אביב,  לבנון: דם בארזים, ממלחמת האזרחים למלחמת לבנון השנייהאייל זיסר, 

 .20-47 עמ'
Kamal Salibi, A House of Many Mansions (London, 1988), pp. 57-107 

 קריאת רשות:

Iliya Harik. Politics and Change in a Traditional Society: Lebanon, 1711-

1845. Princeton: Princeton University Press, 1968. 

Leila Fawaz. An Occasion For War- Civil Conflict in Lebanon and Damascus in 

1860. London: Centre for Lebanese Studies & I.B. Tauris, 1994. 

 
 

 שיעור חמישה עשר: 
  כינונה של לבנון המודרנית .15
 

 :קריאת חובה
 

-49רק שני, עמ' (, פ1993אביב: משרד הביטחון, -)תלכינונה של לבנון המודרנית  מאיר זמיר,
103 . 

Kamal Salibi, "The Traditional Historiography of the Maronites,” in Bernard Lewis 
and P. N Holt (eds.), Historians of the Middle East (London, 1962), pp. 212-
225.  

Marwan R. Buheiry, “Bulus Nujaym and the Grand Liban Ideal 1908-1919,” in his 
(ed.) Intellectual Life in the Arab East, 1890-1939 (Beirut, 1981), pp. 62-83. 

 
 שות: קריאת ר

Eyal Zisser, Lebanon: the Challenge of Independence (London, 2000), pp. 1-
40. 

 
 

 שיעור שישה עשר: 
  לבנון העצמאית בצל האמנה הלאומית .16
 

 :קריאת חובה
  

 . 221-289, עמ' אביב: משרד הביטחון(, פרק רביעי-מאיר זמיר, הארז הסדוק )תל
Hudson, Michael." The Electoral Process and Political Development," The Middle 

East Journal, Vol.20, No.2 (Spring 1966), pp.173-186. 

Elizabeth Picard, Lebanon A Shattered Country (New York, 1996), pp. 63-76. 

 :קריאת רשות
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Hudson, Michael. The Precarious Republic: Modernization in Lebanon. Second 

Edition,  Boulder & London: Westview Press, 1985. 

Eyal Zisser, Lebanon: The Challenge of Independence (London, 2000), pp. 

57-67. 

    שיעור שבעה עשר:
 1958מלחמת האזרחים הראשונה של  .17
 

 :קריאת חובה
 

Agwani, M.S. "The Lebanese Crisis Of 1958 in Retrospect," International Studies. 

Vol. IV, No.4 (April, 1963), pp. 329-348. 

Beshara, Adel. "The SSNP's Role in the 1958 Lebanese Crisis," Middle East 

Quarterly, Vol. 5, No. 18 (1998), pp. 25-30. 

 קריאת רשות:

Attié, Caroline. Struggle in the Levant: Lebanon in the 1950s. London & New 

York: I. B. Tauris, 2004. 

 

 שיעור שמונה עשר: 

  לבנון תחת השהאביזם .18

 :קריאת חובה

 

Salibi, Kamal. "Lebanon under Fuad Chehab, 1958-1964," Middle Eastern 

Studies, Vol. 2, No.3 ( April, 1966), pp. 211-226. 

Salibi, Kamal. " Lebanon Since the Crisis of 1958," The World Today, Vol.17, 

No.1 (January, 1961), pp. 32-42. 

 קריאת רשות: 

Michael Hudson "Democracy and Social Mobilization in Lebanese Politics" 

Comparative Politics, Vol.1, No. 2 (1969), pp. 245-263.  

 שיעור תשעה עשר:  

  מלחמת האזרחים השנייה .19

 קריאת חובה: 

 

 .48-107 עמ', לבנון: דם בארזים, ממלחמת האזרחים למלחמת לבנון השנייהאייל זיסר, 
 

Farid El Khazen, The Breakdown of the State in Lebanon (London, 2000), pp. 
185-234. 

 קריאת רשות:
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Kamal Salibi, Cross Roads to Civil War, Lebanon 1958-1976 (Delmar, New 
York: Caravan, 1976). 
B.J. Odeh, Lebanon: Dynamics of Conflict (London: Zed Books Ltd, 1985), pp. 
14-27.  
 

 שיעור עשרים: 
  ישראל ומבצע שלום הגליל .20
 

 :קריאת חובה
 

 .11-143 עמ'(, 1984)ירושלים,  מלחמת שוללאהוד יערי וזאב שיף, 

 קריאת רשות: 

 .559-576 מ'(, ע2000)תל אביב,  בנוןבסבך הלראובן ארליך, 

 .48-107 מ', עלבנון: דם בארזים, ממלחמת האזרחים למלחמת לבנון השנייהאייל זיסר, 

  

 :  שיעור עשרים ואחד

  לבנון של הסכם טאאף .21

 :קריאת חובה

 .108-181,   לבנון: דם בארזים, ממלחמת האזרחים למלחמת לבנון השנייהאייל זיסר, 
William Harris, Faces of Lebanon (Princeton, 1997), pp. 279-322.  

 קריאת רשות: 
Rola al-Husseine, Pax Syriana: Elits Politics in Postwar Lebanon. New-York: 
Syracuse University Press, 2012, pp.23-37.  

 
 

  : שיעור עשרים ושניים 

 טאאף-ון הפוסטהשיעים: מקהילה פריפריאלית למרכז הכובד של לבנ .22

  :קריאת חובה

 . 213 -172(, עמ' 2000)תל אביב,  חזבאללה בין איראן ולבנוןשמעון שפירא, 
Augustus Richard Norton, Amal and the Shia (Austin, Texas, 1987), pp. 59-106. 

 
 קריאת רשות:

 .182-240 עמ', לבנון: דם בארזים, ממלחמת האזרחים למלחמת לבנון השנייהאייל זיסר, 
 
 

 שיעור עשרים ושלושה:

 מהפכת הארזים –לבנון  .23

  :קריאת חובה

 
 .241-353 עמ', לבנון: דם בארזים, ממלחמת האזרחים למלחמת לבנון השנייהאייל זיסר, 

Eyal Zisser, "Lebanon – The Cedar Revolution – Between Continuity and 

Change," Orient, Vol. 47q 4, pp. 460-483. 
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 קריאת רשות: 

Rola al-Husseine, Pax Syriana: Elits Politics in Postwar Lebanon. New-York: 

Syracuse University Press, 2012, pp. 187- 214.  

 שיעור עשרים וארבעה:  

 לבנון: פרספקטיבה היסטורית -יחסי סוריה .24

  :קריאת חובה

 .1-19(, עמ' 1989רד הביטחון, המעורבות הסורית בלבנון )ת"א: מש ,רן אבי ראובן

 .146-166(, עמ' 1999)תל אביב,  על פרשת דרכים -סוריה של אסדאייל זיסר, 

   קריאת רשות:

 .147 -133(, עמ' 1988אביב: דביר, -משה מעוז, אסד: הספינקס של דמשק )תל

 
 

 שיעור עשרים וחמשה: 
  ישראל, האם יש מקום להשוואה? -יחסי לבנון .25
 

 קריאת חובה: 
 

Oren Barak, Sate Expansion and Conflict (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2017), Chapter 7 and Conclusion. pp. 188- 224.  

 קריאת רשות: 
Oren Barak, Sate Expansion and Conflict (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2017).  

 
 

  שיעור עשרים ושישה:
 שיעור מסכם: סוריה ולבנון: כושר החיות של המדינה הטריטוריאלית במזרח התיכון הערבי.  .26
 

 :קריאת חובה
 

עדה, משטר ומדינה" בתוך: תמר יגנס )עורכת(, לכידות המדינה  -אייל זיסר, "המאבק על סוריה
 .134 -121(, עמ' 2006אביב: מרכ משה דיין, -הערבית במבחן )תל

Oren Barak, Sate Expansion and Conflict (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2017), Chapter 3,  pp. 60- 94.  

 קריאת רשות:
Oren Barak, Sate Expansion and Conflict (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2017).  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (.1974אביב: רשפים, -)תל סוריה החדשהמשה מעוז, 
 

 (.1968אביב: הוצאת מערכות, -)תל מאבק אל הצמרת -סוריה פטריק סיל,  
 
 

Harris, William. Faces of Lebanon (Princeton, 1997) 
 
Hudson, Michael. The Precarious Republic: Modernization in Lebanon. Second Edition, 
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Iliya, Harik. Politics and Change in a Traditional Society: Lebanon, 1711-1845. 
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University of Texas Press, 2005). 
 
Salibi, Kamal. A House of Many Mansions. London: I.B. Tauris, 1988. 

 


