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 מטרת הקורס

ומסמכי יסוד הזורים אור על מדיניות ארצות הברית , נאומים מספר אירועים מכונניםנכיר בקורס זה 

ועל התפתחותה כציר מרכזי במדיניות החוץ והביטחון הלאומי מאז במזרח התיכון בראיה כוללת, 

 ,הקרהכנקודת מוצא(, בתקופות השיא של המלחמה   Torchמלחמת העולם השניה )מבצע

בסוגיה  בדגש על ההתמודדות עם האסלאמיזם הטוטליטארי. נדון, מאבקים שבאו בעקבותיהבו

-ובתפקיד ארה"ב בסכסוך הישראלי ובפלישות לאפגניסטאן ועיראק, האיראנית, במלחמה בטרור

על הדינמיקות הפנימיות בוושינגטון ועל תפקידו המרכזי, אך לא הבלעדי, של בתוך כך ערבי. נעמוד 

  בחן את שורשי "היחסים המיוחדים" עם ישראל. נ: ותמול הזירה הבינלאומי מוסד הנשיאות

 

 הקורס תיאור

למעורבות האמריקנית בים התיכון ובמזרח התיכון שורשים הנעוצים בשחר הקמתה של 

ארצות הברית ובעקבותיה שמלחמת העולם השניה הרפובליקה וכינון החוקה: אך היה זה במהלך 

בחלקו הראשון, יעמוד הקורס על  .כמעצמת על האזוריתהחלה למלא תפקיד מכונן ומעצב במערכת 

בחרה להתנער מן הדגם צעד אחר צעד, ירשה ארצות הברית את מקומה של בריטניה,  הדרך שבה

בסופו של דבר הסתייעה גם וניהלה מערכה קשה מול הסובייטים על ההגמוניה באיזור )הקולוניאלי, ו



בתוך כך לגורם דומיננטי עבור חלק חשוב ממדינות כה . נלמד איך הפבעוצמתה הצבאית של ישראל(

 ולאויב מושבע עבור אחרות.  -האזור 

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

, פלשו כוחות 2001ספטמבר  11ולאחר אירועי הטרור של  ;ליציבות האזור והמחויבות האמריקנית

נשאף י שרצו" להצטרף( תחילה לאפגניסטאן ולאחר מכן לעיראק. אמריקניים )לצד "קואליציה של מ

 להבין את המניעים להחלטות אלה. 

בתוך כך, משנות השבעים והלאה, הפכה וושינגטון גם לכוח המניע העיקרי של תהליך 

גם בהיבט זה, נתחקה אחר תפקיד הממשל )ולעיתים גם הקונגרס( ההסדרים בין ישראל לשכנותיה. 

 יניים. במאמצים המד

": 43ממשל אובמה פעל בשנות כהונתו להתוות נתיבים חדשים בהשוואה לממשל בוש "

ננסה וכעת, עידן טראמפ עומד בסימן "הפוך על הפוך" ושלילת מרכיבי יסוד בתפיסותיו של קודמו. 

 להבין את גישתו הייחודית של הנשיא הנוכחי ואת השלכותיה. 

עוצמתה, מדיניותה, ומעמדה באיזור ובעולם; והן על  לכל זה יש השלכה ישירה הן על ישראל,

. הבנת הכוחות המעצבים את מדיניות ארצות הברית בזירה זו מבנה המערכת האיזורית בכללותה

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

 מים הרלבנטיים וכוחם של הקונגרס ושל דעת הקהל. כמוביל ומחליט אך גם מיפוי האיזנים והבל

ראשית המלחמה הקרה, העמדה כלפי ישראל, השניה,  מלחה"ע –אירועים מוגדרים  ייבחנו 

האינטרוונציה באיראן, המאבק על ההגמוניה האזורית, סוגית "דימונה", מלחמות ששת הימים ויום 

סובייטים באזור, -של רייגן בגורמים פרו הכיפורים, ההתחייבות להגן על מדינות המפרץ, מאבקו

מאמציו של , מאמצי השלום של קלינטון, הפלישות לאפגניסטאן ועיראק, 1991מלחמת המפרץ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    הנוכחי.                                                                                                                       ת עולמו של הממשלסתפיהעברת השגרירות )לשכונתנו...( כביטוי לו –אובמה לשנות כיוון 

טראמפ, והדגשת המאפיינים זאת, תוך התמקדות כל פעם בנשיא אחר, מטרומן עד  

הכרה, כאמור, בתפקיד המכריע של היא  . נקודת המוצא האנליטיתהייחודיים של כל ממשל וממשל

בעיצוב תפיסות הבטחון הלאומי ומדיניות החוץ של ארה"ב. בה בעת,  (וחוגו הקרוב)הנשיא עצמו 

פעתם של מהלכים בייחוד בכל הנוגע למרכיבי "היחסים המיוחדים" עם ישראל, תיבחן גם הש

 מרסנים. לעיתים ו ,כגורמים משפיעים ,ושל זרמי המעמקים בדעת הקהל האמריקנית ,בקונגרס

 

 

 

 



 והרכב הציון בקורס חובות הקורס

 20% - ומוכנות לשיעורים השתתפות פעילה בשיעורים  

 החלטה מדינית אמריקנית הנוגעת לאזור ב העוסקת( עמודים 20עד  10) סיום תעבוד– 

80% 

 60  -בקורס  ציון עובר 

 לקראת כל שיעור.  יש לקרוא את קריאת החובה 

 

 פירוט שעורי הקורס: 
 
 מדיניות החוץ והביטחון הלאומי של ארצות הבריתמבנה החוקתי ולל מבוא .1

 היכרות קצרה עם מבנה המערכת  החוקתית האמריקנית 

  בהיסטוריה האמריקניתתפקיד הים התיכון 

 ערביסטים" האמריקנים עד מלחמת העולם השניה-ה" 
 

ועד ימינו  1776-עוצמה, אמונה ודמיון: אמריקה במזרח התיכון, ממייקל אורן,  :ת חובהקריא
 333-269, 82-35עמ'  (.2019)ירושלים: שלם, 

 
 מזרח התיכון  לארה"ב מלחמת העולם השניה וכניסתה של  .2

 צפון אפריקה הפלישה ל– ( "מבצע "לפידTorch) 
 פריסת החסות על סעודיה כמהלך אסטרטגי 
 רוזוולט והפקרת היהודים 
 והחלטת טרומן על תמיכה בהקמת המדינה – ראשית המלחמה הקרה 
 

 :ת חובהקריא
         Kaplan, Robert, The Arabists: The Romance of an 
 American Elite (New York: Free Press, 1995)., pp. 85-99           

                
 : 1947נאום טרומן על הדוקטרינה, מרס   :לעיון בשיעור קסטט           

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/trudoc.asp                         
 1948מאי  12, שלהמזכר של שר החוץ מר

 
 
 
 ןוהשלכותיה  ןהי, מהלכןרקע -  1958ובלבנון,  1953ההתערבות באיראן,  .3

 ה-CIA  כמכשיר מדיני 
 1979-ההשלכות לטווח ארוך: מבוא ל ? 
  האמריקנית לפעול נגד בריטניה, צרפת וישראלמשבר סואץ וההחלטה 
 הרקע לגיבוש "דוקטרינת אייזנהאואר" 
  ,1958ההתערבות בלבנון 
 

 :ת חובהקריא
 nasarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB28/index.html 

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

  1957נאום אייזנהאואר  על הדוקטרינה, ינואר : לעיון בשיעור טקסט

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


www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=11007&st=*st1 
 

 סף משבר לע  :קנדי, בן גוריון ודימונה .4
 המודיעין האמריקני ושאלת הפרויקט הישראלי 
  ונאצר –קנדי, היהודים, בו גוריון 
  השלכות משבר הטילים בקובה 
  הרגעת המשבר –אשכול וג'ונסון 
 

 :ת חובהקריא
 Dennis Ross, Doomed to Succeed: The U.S.-Israel Realtionship from 
Truman to Obama (New York: Farrar Strauss and Giroux, 2015) pp. 51-75. 

 וכן             
וויליאם בר, "המשבר שכמעט חיסל את הכור בדימונה", מוסף "הארץ", -אבנר כהן ו  

               2019מאי  3
              

 .1961מאי  30קנדי,  –גוריון -פגישת בן :לעיון בשיעור טקסט
 
 

 תחילתו של עידן חדש: ג'ונסון וששת הימים .5
  ג'ונסוןבימי )ונאצר( שורשי המפנה ביחס כלפי ישראל  
 ה"רגאטה" שלא הפליגה והשלכות המלחמה בוייטנאם  
 ?אור צהוב מהבהב 
  ועיצוב ה 242תפקיד ארה"ב במאבק על-  T.o.R. 
 

   ,pp.Doomed to SucceedDennis Ross , 102-76 :ת חובהקריא
 

 :1967יוני  19נאום ג'ונסון,  : לעיון בשיעור טקסט
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=28308 

 
 
 נטל או נכס? –ישראל במלחמה הקרה : ניקסון ויום הכיפורים .6

  וביסוס מעמדה של ישראל 1970משבר 
  ומשמעותן 1973שיחות  –סאדאת מחפש דרך לוושינגטון 
 ושאלת הרכבת האוירית – ישראל מבקשת עזרה 
  הסדר כפוי? המחלוקת בין ניקסון לקיסינג'ר 
 

 : ת חובהקריא
 משבר: ניהול מדיניות החוץ במלחמת יום כיפור וביציאה מווייטנאםהנרי קיסינג'ר, 

 303-256, 155-115)ירושלים:שלם, ה'תשס"ה(, עמ' 
 

 :1973אוקטובר  20חילופי המברקים, :  לעיון בשיעור טקסט
nsarchives.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98/octwar-47.pdf 
nsarchives.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB98/octwar-48.pdf 
 

 משיתוף פעולה למשבר עם ברה"מ : קרטר נאלץ להכריז גם הוא על דוקטרינה .7
 הנסיון לשתף פעולה עם הסובייטים 
 קמפ דייויד הדרך ל 
 מאיגרא רמא לבירא עמיקתא –איראן  המשבר עם 
  "שאלת התלות בייבוא נפט –"שווה הערך המוסרי של מלחמה 
  הדוקטרינה וכינון ה -לאפגניסטאן והחשש לעתיד המפרץ הסובייטית הפלישה-RDF 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=11007&st=*st1
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=11007&st=*st1
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=28308
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=28308


 
 :ת חובהקריא

 Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power (New 
York: Simon and Schuster, 1991) pp. 633-744 

 
     Presidential Directive NSC-63  :לעיון בשיעור טקסט

https://www.jimmycarterlibrary.gov/documents/pddirectives/pd63.pdf  
 
 

 מלחמה הקרה בנקודת ההכרעה מזה"ת והייגן מתווה דרך אחרת: הר .8
 אימפרית הרשע" ותפיסת ההיסטוריה בעידן רייגן"  
 "הנסיון ליצור "קונצנזוס אסטרטגי 
 ?אור ירוק בלבנון 
 במערכה נגד הטרורופיתולים קונטראס: היבטים -מלוב עד איראן 

 
 :ת חובהקריא

 Mattia Tolado, "The Reagan Administration and the Origins of the War on 
Terror: Lebanon and Libya as Case Studies",  
www.brismes.ac.uk/nmes/wp-content/uploads/2012/04/NMES2012Tolado.pdf  

 
 1981יולי  NSC ,31 -דיון  ב      :לעיון בשיעור טקסט

www.thereaganfiles.com/19810731-nsc-18.pdf  
 
 

  הקרה האב, שחרור כווית ומאמצי העיצוב בעידן שאחרי המלחמה"הרגע המכונן": בוש  .9
 קוטבי?-עידן חד 
 האתגר של צדאם ועוצמת התגובה 
 האסטרטגיה האזורית הכוללת של ממשל בוש 
  ,1991הדרך למדריד 
 

 :ת חובהקריא
 Charles Krauthammer, "The Unilateral  Moment Revisited" 
www.belfercenter.org/sites/default/files/filespublication/krauthammer.pdf   

 
 :1990אוגוסט  8נאום בוש לאומה,       :לעיון בשיעור טקסט

www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=18750  
 :1990 אוקטובר  28נאום בוש בפרל הארבור,      

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

 מאוסלו עד שפרדסטאון וחזרה –קלינטון נרתם לתהליך ההסדרים  .11
  שלום, חבר: רבין מוביל 
 תקלת הפיקדון הסורי 
  ,1996אינטרוונציה עם סקסופון ביד 
 ...נתניהו, חברון, וואי פלנטיישן 
 עידן ברק:שני כשלונות דרמטיים 

 
)תל , על מדינאות: מדיניות החוץ האמריקאית בעולם ובמזרח התיכון : דניס רוסת חובהקריא

  .271-228( עמ'  2005אביב: מטר, 
 

  1998אום קלינטון בעזה, דצמבר נ:   לעיון בשיעור טקסט

https://www.jimmycarterlibrary.gov/documents/pddirectives/pd63.pdf
http://www.brismes.ac.uk/nmes/wp-content/uploads/2012/04/NMES2012Tolado.pdf
http://www.thereaganfiles.com/19810731-nsc-18.pdf
http://www.belfercenter.org/sites/default/files/filespublication/krauthammer.pdf
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=18750
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=18972


-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 

 
 
 

  "( יוצא לשתי מלחמות )או מלחמת העולם הרביעית(43הבן )" בוש  .11
 11/9 כנקודת שבר תודעתית; 
 המענה של בוש: מלחמה לשינוי העולם המסלמי; 
 אפגאניסטאן והשלכות הנצחון 
  עיראק והשלכות הכשלון 

 :ת חובהקריא
 John Lewis Gaddis, "Ending Tyranny: The Past and Future of an Idea", The 
American interest IV:1, September/October 2008, pp. 6-15 

 
 2003נובמבר  National Endowment for Democracy 6, -נאום בוש ב: לעיון בשיעור טקסט

www.presidentialrhetoric.com/speeches/11.06.03.html  
 
 אובמה מנסה לאחות את הקרעים: "קשת ההיסטוריה" .12

  חדשהנאום קהיר טוען להתחלה 
 ממשל אובמה ותהליך ההסדרים: קו ברור, מעורבות מזערית 
 ?התגובה לטלטלה האזורית )"האביב הערבי"(: לצד הדמוקרטיה" או לצד האח'ואן 
 העיסקה עם איראן והשלכותיה 

 
 :ת חובהקריא

 Jeffrey Goldberg, "The Obama Doctrine", The Atlantic, April 2016 
https://theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/  

 
 2011מאי  19, נושאי המזה"תנאום אובמה ב:  לעיון בשיעור טקסט

obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-
middle-east-and-north-africa   
 

 .טראמפ עושה את ההפך.. .13
  2016איך להבין את בחירות? 
 המדינה העמוקה"-טראמפ ו" 
 האוריינטציה הסעודית ומשמעויותיה 
  ?מה הוביל להצהרה על ירושלים 

 
   2017מסמך אסטרטגיית הבטחון הלאומי של ממשל טראמפ, דצמבר : ת חובהקריא    

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-17-
0905.pdf  
 

 .55-45)הקדמת הנשיא(,  I-III  שם, עמ': לעיון בשיעור טקסט
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/Clinton_Pales3.html
http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/11.06.03.html
https://theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/
http://www.obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa
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