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 תיאור הקורס 

התהוות המערכת המדינתית האזורית במהלך המאה העשרים, לאחר סקירה היסטורית קצרה של  

( הנוכחית  כנקודות    9/11יעסוק הקורס במאורעות המעצבים של ראשית המאה  לעיראק,  והפלישה 

מוצא להבנת המאבקים של העשור האחרון(. על בסיס זה, תעלה לדיון תמונת המצב הכוללת לגבי 

רשתות החברתיות. מכאן, יפנה הקורס למתכונת של  מגמות השינוי הפוליטי )וכוחות הנגד( בעידן ה

 מסע גאוגרפי )ורעיוני( ברחבי האזור:

)נחזור למצרים    2013-2011, תוך התמקדות במאורעות  מצריםראשית המסע )וגם אחריתו( ב •

 בסוף הדרך, כשנדון במאבק על עתיד הים התיכון(;  

חונו )החלקי( של משטר  מקורותיה והשלכותיה, והסיבות לנצ  –  מלחמת האזרחים בסוריה •

 אסד על המורדים;  

אוגוסט    לבנון • של  הפיצוץ  הכלכליות   –   2020שלאחר  והמצוקות  הפוליטיים  הכוחות  מפת 

 והחברתיות: פרק חדש בספר עצוב?  

מתמיד    ירדן • איום  תחת  הצלחה  סיפור  ישראל(:  עם  הארוך  של   – )והגבול  כוחה  מקורות 

 ;השושלת ההאשמית וההתמודדות עם השלכות הטלטלה האזורית

(, הטרור של דאע"ש,  KRG-)כולל השאלה הכורדית ועתיד העיראק  המאבק על זהותה של   •

 ושאלת התפקיד האיראני; 



 

 

במוקד • ועד    –  טהראן  ח'ומייני  מאז  המהפכה  ויעדי  הגרעינית,  השאלה  האיראני,  המחנה 

 ;ח'מנה'אי

; מה הוביל  ערב הסעודית ומדינת האמירויותמנגד: "מחנה היציבות" ותפקידן המוביל של   •

 ולפריצת הדרך של האמירויות עם ישראל?   –לקרע עם קטר 

הכוח האזוריים; התפוררות  המרד החות'י כזירת התמודדות בין מוקדי    –תימן    –בזיקה לכך   •

 ;המדינה והמאבק על הדרום

והשתקפותו במלחמת האזרחים   –עות'מאני?( של ארדואן  -וסדר היום )הנאו  האתגר התורכי •

 ; אסטרטגית בצפון אפריקה(-הלובית )עם התייחסות למפה הרעיונית והגאו

על עתיד   • ו  הים התיכוןהקרב  טריפולי, חמא"ס, האח'ואן  בין  ו  –קטר  בין תורכיה, ממשלת 

 מצרים, יוון, קפריסין, ישראל, צרפת והאמירויות: דרך חדשה לחשוב על מקומנו בעולם.  

 

 ת הקורס ומטר

את המאורעות הדרמטיים שעיצבו    –ברמה שמעבר לכותרות החדשות    –סקור  מטרת הקורס היא ל

המפה   להבנתראשוניים  הניח יסודות  את סביבתה האסטרטגית של מדינת ישראל בשנים האחרונות; ול

פוליטית של האזור )בהגדרה מרחיבה, הכוללת הן את "המזרח  -אסטרטגית, המדינית והרעיונית-הגאו

יכירו את גורמי   התיכון" במשמעותו המקובלת, והן את האגן המזרחי של הים התיכון(. הסטודנטים 

ליטיים הנתונים במאבק  פו-; את החלוקה למחנות אידאלוגיים וגאו2011היסוד שהביאו לטלטלה של  

חברתיים של המשבר הפוקד את מדינות האזור; ואת הדרך שבה  -; את הרבדים הכלכלייםקיומי ביניהם

מציאות חדשה זו מעצבת גם את מפת האיומים וההזדמנויות, ואת סדר העדיפויות הביטחוני והמדיני,  

 של מדינת ישראל בת זמננו. 

היסטוריה, גאוגרפיה ודמוגרפיה; הסדר   –ן מחוזות דעת  בתוך כך, יאפשר "המסע" גם הצצה למגוו 

עוצמה  האסלאם;  בעולם  רעיוניים  מתחים  הגלובלי;  המעצמות  במשחק  והתמורות  העולמי  המדיני 

חימוש גרעיני ומשמעויותיו; ומטבע הדברים,   צבאית ו"כוח רך"; מלחמות אזרחים והתערבות חיצונית;

יציע. בתערבי-הסכסוך הישראלישל  גם היבטים   כך  הקורס תובנות באשר למהותן של הכרעות    וך 

   היסטוריים. במאבקים  אסטרטגיות

 

 והרכב הציון חובות הקורס

 25% :רי החדשות" )מבט אנליטי על אירוע אקטואלי(ו"מאח בנושא קצר )שני עמודים( תרגילהגשת 

בוושינגטון לקראת פגישה עם  "נקודות לשיחה": הנחיות לשגריר    – עבודת גמר )עד ארבעה עמודים(  

 75% :לענייני המזרח התיכון בסוגיה אקטואלית Assistant Secretary of State)עוזר שה"ח )

 60ציון עובר בקורס: 

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור.  

 



 

 

 השיעורים פירוט 

עיתונאי או מחקר עדכני קצר לקראת כל שיעור )מן השלישי והלאה( יופנו הסטודנטים גם למאמר 

 השיעור  בנושא

 

 איך נוצרה מפת האזור כפי שהיא כיום? : 1 מס' שיעור

, ומלחמות העולם  ת'מאנית, הסדר המדיני שלאחר מלחמת העולם הראשונהוקריסת האימפריה הע

 . כגורמים מעצבים –  יה, ו"השלישית" )המלחמה הקרה(יהשנ –שלאחריה 

 קריאת חובה: 

 /)תל אביב: עם עובד  המזרח התיכון: אלפיים שנות היסטוריה, מעליית הנצרות עד ימינו ברנרד לואיס,  

 . 323-280עמ'  ,(1997משרד הביטחון, 

 

   ולפלישה האמריקנית לעיראק? –  9/11-מה הביא אותנו ל: 2מס' שיעור 

החד בהקשר  -העידן  )כולל  ומשמעויותיו  וה-הישראליקוטבי  האסלאמיסטי  האתגר  עליית  - ערבי(, 

GWOT  –  סיסטית )נפט( ראליסטית )כוח(  קמר  –מנם "מלחמת העולם הרביעית"? נקודות מבט  והא

 .וקונסטרוקציוניסטית )אידאות(

 :  ת חובהקריא

 .  9-40עמ'   ,(2005)תל אביב: עם עובד,  התנגשות בתוך האסלאםעמנואל סיון, 

 

 החלום הדמוקרטי ושברו –ועידן האינטרנט "האצבע הסגולה" : 3מס' שיעור 

הכוח בין השלטון לחברה )כבר לא לגמרי "הידראולית"   ן"סדר היום של החירות"; התמורות במאז-בוש ו

 .השדה הפוליטי היבש והגפרור של בועזיזי ;במשאביה החיוניים(מלמעלה  כלומר, נשלטת  –

 ה:  ת חובקריא

יוני    , בר אילן: אוניברסיטת  )רמת גן  ( 8מרכז בס"א, מזכר  )  כאוס בשל סערה מושלמתיעקב עמידרור,  

 . 26-9 (, עמ'2015

 

 2011-2013, ותהפוכותיהמצרים : 4 מס' שיעור

ג'מלכה והתעוררות תנועות המחאה; הרבה דרכים מובילות לכיכר  -עידן מבארכ ומאפייניו; שאלת ה

סלמים לשלטון ותגובת "המדינה העמוקה"; תנועת תמרד, הדחתו של מורסי, ותחריר; עליית האחים המ

 . עדוויה-רועי ראבעה אליוא

 ה:  ת חובקריא

,  ( תל אביב: המכון למחקרי ביטחון לאומי)חמד מורסי: שהיד או בוגד?"  וורית פרלוב ואופיר וינטר, "מא

 : 2019יולי  ב  1, 1183 מבט על

https://www.inss.org.il/he/publication/mohamed-morsi-martyr-or-traitor  

 

https://www.inss.org.il/he/publication/mohamed-morsi-martyr-or-traitor


 

 

  ם?(יהטרגדיה הסורית והסיבות לנצחונו של המשטר )בינתי: 5מס' שיעור 

מה איפשר למשטר לשרוד )ועודנו( תפקידו של המרכיב העדתי, ומה הצית את המרד בסוריה? מה היה  

סוגיית    ;וישראל  –סוריה כזירת מערכה של גורמים חיצוניים: איראן, רוסיה, ארה"ב, תורכיה  ולנצח?  

 ." Rojava" -מחוץ לגבולות סוריה ובתוכם; ומשמעויות הפרויקט הפוליטי הכורדי ב  –הפליטים 

 :  ת חובהקריא

 . 72-121  עמ' ,(2013, עם עובד/ מרכז דיין: תל אביב)  המרד בסוריה, פואד עג'מי

 

 לבנון בחורבנה: 6מס' שיעור 

לפני הפיצוץ   ו  – עוד  וחברתית  כלכלית  לבנון לתהום  חידלון תפקוד בדרג השלטוני;  לכיצד הדרדרה 

לטהראן או ללבנון? השלכות   –זבאללה ושאלת נאמנותו  יהמערך הפוליטי העדתי ומחירו; תפקיד ח

 .והמעורבות הבינלאומית בעקבותיהההתפוצצות בנמל ביירות 

 ה:  ת חובקריא

  , ( 2008ביתן, דביר,  -כינרת, זמורה:  אור יהודה)  המודרני  השיעים בעולם:  בדרך אל הכוח ,  יצחק נקש

 . 156-126 עמ'

 

 היציבות ס קירדן ופרדו: 7מס' שיעור 

מד יהמ ;המעמד בהר הביתאחרי שנות דור: חריקות לצד שותפות אסטרטגית בין ישראל לירדן; שאלת  

  הכלכלי ושאלת ה"תטביע" )נורמליזציה(; הפליטים הסוריים והאתגרים ליציבות המשטר.

 

 : ת חובהקריא

הסכם השלום בין ישראל לירדן, "חוזה שלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית"  

(1994 :)jordan.htm-www.knesset.gov.il/process/docs/peace 

 :)תל אביב  (2)18  עדכן אסטרטגילשמור על יציבות?",    עודד ערן ואדי גרוב, "כמה זמן עוד תצליח ירדן

 .65-53עמ'   ,(2015המכון למחקרי ביטחון לאומי, יולי 

 

 ותופעת "המדינה האסלאמית"  – המאבק על עתיד עיראק :8מס' שיעור 

לאחר   העיראקית  המדינה  האמריקנייוכ  2003התפוררות  הפרויקט  להצלחתה שלון  הביא  מה   .

שעבי" במערכה ובמאבק על עתיד  -חשד אל -ולנפילתה? תפקיד "אל  –הדרמטית של "ח'ליפות" דאע"ש  

 .כאט'מי-המדינה, ומשמעויות עלייתו לשלטון של מצטפא אל

 ה: ת חובקריא

, לכידות המדינה הערבית במבחןלאומית?",  -ממדינת לאום כושלת למדינה דו  :עפרה בנג'ו, "עיראק

  119-101.עמ' ,(2006)תל אביב: מרכז דיין,  כת תמר יגנסבערי

 . 84-124עמ'  ,(2016)תל אביב: הקיבוץ המאוחד,  דאע"ש: מסע אל מפתנו של השטןצור שיזף, 

http://www.knesset.gov.il/process/docs/peace-jordan.htm


 

 

 ת המהפכה האיראנית בצומת קריטי: 9 מס' שיעור

הגרעין שנה אחרי נפילת השאה: מה מאפשר לו לשרוד? משמעות עסקת    40מאפייני משטר המהפכה,  

אובמה טראמפ,  עם  בעידן  ארה"ב  עם  במערבהמאבק  סדקים  אחר  והחיפוש  "המלחמה  ,  מדיניות   .

 . ושורשי העוינות העמוקה כלפי ישראל –, השלכות חיסול סולימני באמצעות שליח" 

 ה:  ת חובקריא

World Jewish Congress, "Iran's Top Leader Spells Out Plan for the 'Elimination of 

Israel,’” https://www.worldjewishcongress.org, November 11, 2014 

  :)תל אביב  )4(16  עדכן אסטרטגישמואל אבן, "האסטרטגיה הישראלית נגד פרויקט הגרעין האיראני",  

 . 16-3עמ'  ,(2014המכון למחקרי ביטחון לאומי, ינואר 

ומדינות ערב: שינוי הי "איראן    :)תל אביב  (3)18  עדכן אסטרטגיסטורי במאזו הכוחות",  אשר ססר, 

 . 12-3עמ'  ,(2015המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוקטובר  

 

 ובמאבק על צביון העולם הסוני ,בחזית מול איראן  – מדינות המפרץ: 01מס' שיעור 

מי מוביל את מי? הסכסוך    –פוליטית )והכלכלית( במפרץ: סעודיה והאמירויות  -מבנה המערכת הגאו

פריצת הדרך רז את  יזעם קטר ורקעו; עמדות כווית, בחרין ועומאן בשאלת האוריינטציה הרעיונית. מה  

  ?ישראל עם האמירויות ביחסי

 ה:  ת חובקריא

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה,    חיפה:)  ניתוח גיאואסטרטגי:  2016ערב הסעודית  ,  אנטון ברקובסקי

   .97-60עמ'   ,(2017ינואר 

 

 וכזירת מערכה אזורית –  failed state)כמדינה שחדלה להתקיים )תימן : 11 מס' שיעור

מקורותיה של מלחמת האזרחים בתימן )סבב שלישי, לפחות...( ושל המרד החות'י; החרפת הקרע בין  

המדינה דרום   והתפוררות  והאמירויות,  סעודיה  של  הצבאית  ההתערבות  האיראני,  התפקיד  לצפון; 

 .התימנית כהשתקפות של "משחק המחנות" האזורי

 ה: ת חובקריא

המרכז הירושלמי    ,צבי מזאל, "המרד בדרום תימן מרחיק את האפשרות לפתרון מלחמת האזרחים" 

 : 2019ספטמבר ב 9, לענייני ציבור ומדינה

https://www.jcpa.org.il/article/המרד-בדרום-תימן -מרחיק-את-האפשרות-לפתרו/  

לישראל"   לקחים  ערב:  בדרום  הטילים  "מלחמת  רובין,  ולביטחוןעוזי  לאסטרטגיה  ירושלים    7,  מכון 

   :2019אוקטובר ב

https://jiss.org.il/he/rubin-missile-war-in-southern-arabia  

 

https://www.jcpa.org.il/article/המרד-בדרום-תימן-מרחיק-את-האפשרות-לפתרו/
https://jiss.org.il/he/rubin-missile-war-in-southern-arabia


 

 

 

 : שאיפות ההגמוניה של ארדואן והמעורבות התורכית בצפון אפריקה12שיעור מס' 

בהנהגת ארדואן לשלטון בתורכיה, ומה משמעות מהלכיה להיפוך מורשתו של    AKP-כיצד עלתה ה

אתאתורכ? כיצד מתורגם סדר היום האסלאמיסטי של ארדואן למדיניותו האזורית ולשאיפות הגמוניות  

- בסביבתה האסטרטגית של תורכיה? המבצעים בסוריה ועיראק והשלכותיהם, ומקומה הרעיוני והגאו

 .  התורכית במאבק על עתידן של מדינות צפון אפריקהפוליטי של ההתערבות 

 קריאת חובה: 

40-(, עמ'  2003)תל אביב: הקיבוץ המאוחד,  אסלאם: דמוקרטיה אסלאמית בתורכיה-דמואלון ליאל, 
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