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 אילן-אוניברסיטת בר
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  הקורסמטרתתיאור ו

מטרת הקורס להעניק לתלמידים ידע בסיסי וכלים לניתוח שיסייעו להם בבחינת הנושאים המרכזיים 
במהלך הקורס נסקור בקצרה את הסוגיות המרכזיות . העומדים על הפרק במזרח אסיה בעשורים האחרונים

 .  אסיהבמדיניות החוץ והביטחון של מדינות מזרח
בשלב השני נבחן . בתחילה נבחן את הגדרת נושא הביטחון ומדיניות חוץ ונדון בכלי ניתוח בנושאים אלו

כן יוקדש חלק מהקורס לשאלה האם . סוגיות מרכזיות במדיניות החוץ והביטחון של מדינות מזרח אסיה
 .תיה על אזורים סמוכיםצדדית או רב צדדית ומהן השלכו-הסוגיות המרכזיות מתאפיינות בדינמיקה דו

  הקורסדרישות
 הסטודנט סעדרויות ללא אישור ייקנימעל ארבע ה.  היעדרויות במהלך כל הקורס4מותר עד  :השתתפות

                                       .בהורדת ציון
 בסמסטר יערך מבחן מושגים ושאלון אמריקאי קצר על החומר שנלמד' בשיעור האחרון של סמסטר א :מבחן

 .  מהציון60%בסוף השנה יערך מבחן כולל שיהווה .  מהציון40%שיהווה ' א
 

  ורשימת הקריאהשיעוריםה נושאי
 

שאר הפריטים המופיעים מהווים . הפריטים המסומנים בכוכבית הנם קריאת חובה לקורס: חומר קריאה
 .המלצה לסטודנטים להעמקה בנושא

  גושים ושחקנים–הזירה  .1
מי הן המדינות ? האם מזרח אסיה היא אזור בעל מאפיינים מוגדרים? דר איזור בזירה הבינלאומיתכיצד מוג

דרום , יפן-בשיעור נדון בקצרה במדינות ומדיניות החוץ והביטחון של ? המרכזיות בזירת מזרח אסיה
 .טייוואן, סין, צפון קוריאה, קוריאה

 :קריאת חובה
*.Drohan, A.  Thomas (1994).”East Asia and the Pacific: The Security of a region,” in Murray, 
J.,  Douglas,  Paul, R.  Viotti (eds.). The Defense Policies of Nations: A  Comparative Study.3rd 
ed, Baltimore: Johns Hopkins, Ch.12.  
355.0335 DEF 1994 (259077)  

 :קריאת רשות
--.Grant, L.Richard. (1997)(ed.). The Process of Japanese Foreign Policy: Focus on Asia.  The 
Royal Institute of International Affairs.  
 אין
 
--.Ikenberry G John., and Michael Matanduno (2003) (eds). International Relations Theory and 
the Asia-Pacific. Columbia University Press.    
 אין
 
--.Lampton, M.David (2001)(ed.). The Making of Chinese Foreign and Security Policy in the 
Era of Reform, 1978-2000.  Stanford University Press. 
327.51 MAK 2001 (493369) 
 

  ערכים וזהויות–ביטחון באסיה . 2
 

פעה על מדיניות חוץ וביטחון של מדינות  וכיצד משפיעים לזהות ולזיכרון קולקטיבי יש הש, האם לתרבות
 .הזיכרון והערכים על מדיניות החוץ והביטחון של מדינות אסיה

 :קריאת חובה
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--* Buszynski Leszek (2004). Asia Pacific Security – Values and Identity. London: 
RoutledgeCruzon, Ch.7. 
 אין

 :קריאת רשות
--.Buszynski Leszek (2004). Asia Pacific Security – Values and Identity. London: 
RoutledgeCruzon. 
 אין
 

  אירועים מעצבים–סקירה היסטורית . 3-4
במהלך שני השעורים נסקור בקצרה אירועים מעצבים בהיסטוריה של אסיה ואיך הם באים לידי ביטוי 

 .בסכסוכים הנידונים בשעור
 :קריאת חובה

 .'חלק ב-שוקן. תרבות והיסטוריה: יפן המודרנית). 2002(בן עמי , נישילו*.
 )344239 ( יפ .המדינה לפי שיל- שמור מדעי 

 
. זמורה ביתן. 1990-1840לאומית -סין בזירה הבין :ממלחמת האופיום עד יורשי מאו ). 1990(אהרון , שי*.

 .'ג-חלק ב
 )138612 ( ממל . שמור מדעי המדינה לפי שי 

 
 .1,4פרקים . אביב-אוניברסיטת תל. היסטוריה ופוליטיקה: קוריאה). 2003(אלון , קוביץלב*.

 )562125 ( קו .שמור מדעי המדינה לפי לבק  
 

 :קריאת רשות
--.Carter Malkasian (2004). “Toward a Better Understanding of Attrition: The Korean  
    and Vietnam Wars,” Journal of Military History, Vol. 68, Iss.3,pp. 911-942. 

 EJournalוגם ) תצוגה (5כתב עת באולם 
 
--.Stueck, William (2002). Rethinking the Korean War: A new diplomatic and strategic history. 
Princeton University Press. 
 אין
 
--.Yahuda Michael (1996). The International Politics of the Asia Pacific, 1945-1995. Routledge 
327.5 YAH I (421579) 
 

  מוקדי משבר  –סוגיות אסטרטגיות . 5-6
 חצי האי הקוריאני

ובו עדיין פוטנציאל , חצי האי הקוריאני הוא הגבול האחרון בעולם בו ממשיכה המלחמה הקרה להתקיים
 . הסכסוך ומהן דרכי הפתרון האפשריותמהו מקור. להתפתחות עימות קונבנציונאלי וגרעיני

 :קריאת חובה
*.Levin, D.  Norman,  Han, Y.  S (2002). The South Korean debate over policies  towards North 
Korea: Internal Dynamics. Santa Monica: Rand, Summary. 
   http://www.rand.org/publications/MR/MR1555.0.1/ 
 
*.Levin, D.  Norman,  Han, Y.  S (2002). The South Korean debate over policies  towards North 
Korea: Issues and Implications. Santa Monica: Rand, Summary. 
http://www.rand.org/publications/MR/MR1555.0/ 

 :קריאת רשות
--.Levin, D. Norman., Han, Y. S (2002). The South Korean debate over policies towards North 
Korea: Internal Dynamics. Santa Monica: Rand. 
http://www.rand.org/publications/MR/MR1555.0.1/ 
 
--.Levin, D. Norman., Han,Y. S (2002). The South Korean debate over policies  towards North 
Korea: Issues and Implications. Santa Monica: Rand. 
http://www.rand.org/publications/MR/MR1555.0/ 
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 . התמודדות דרום קוריאה עם מלחמת קוריאה  והשלכותיה–) הדגל הדרום קוריאני (Taeguki – סרט .7
 
 טייוואן  –סין . 8

מהו מקור הסכסוך . בין מדינתי או שמא סכסוך בינלאומי, סיני-טיוואני הוא סכסוך פנים-האם המשבר הסיני
 .ומהן עמדות הצדדים לגבי הפתרונות האפשריים

 :קריאת חובה
*.David A. Shlapak, David T. Orletsky, Barry A. Wilson (2000). Dire Strait? Military  
  Aspects of the China-Taiwan Confrontation and Options for U.S. Policy.Rand, Summary  
http://www.rand.org/publications/MR/MR1217/ 
 
*.Michael Swaine, James Mulvenon (2001). Taiwan's Foreign and Defense Policies: Features 
and Determinants. Rand, Summary.  

    /1383MR/MR/publications/org.rand.www://http 
 

 :קריאת רשות
--.Roy Danny (2003). Taiwan: A political history. Cornell UP. 
 אין
 
--.David A. Shlapak, David T. Orletsky, Barry A. Wilson (2000). Dire Strait? Military Aspects 
of the China-Taiwan Confrontation and Options for U.S. Policy. Rand. 
http://www.rand.org/publications/MR/MR1217/ 
 
--.Michael Swaine, James Mulvenon (2001). Taiwan's Foreign and Defense Policies: Features 
and Determinants. Rand. 
http://www.rand.org/publications/MR/MR1383/ 
 

 ?גרעיני- קונבנציונאלי–יפן . 10-9
מהן ההשלכות האזוריות של ? מהם המגבלות החוקתיות הפורמליות והבלתי פורמליות על התחמשות יפן

 .התחמשותה ומהן השפעותיה של צפון קוריאה וסין על תהליך זה
 :קריאת חובה

* Hughes, Christopher (2004) Japan's Re-emergence as a 'Normal' Military Power. Adelphi, No. 
386. 
355.03352 HUG j (1067903) 

 :קריאת רשות
--.Benjamin L. Self and Jeffrey W. Thompson (2003)(eds.). Japan's Nuclear Option: Security,     
Politics, and Policy in the 21st Century, Ch.5. 
http://www.stimson.org/fopo/pubs.cfm?ID=91 
 
--.Green J.Michael (1995). Arming Japan. Columbia UP.  
 אין
 

 בקרת ותפוצת נשק באסיה. 12-11
נבחן מהי בקרת . במהלך שני השיעורים הקרובים נדון בסוגיות שונות בתחום בקרת ותפוצת נשק באסיה

מהם האמצעים להתמודד מול איומים אלו ומה , שק בעולם ובמזרח אסיה בפרטמה הבעיה עם תפוצת נ; נשק
 .תפקידם של השחקנים האזוריים

 
 :קריאת חובה

*. John P. McClaran (2000). "U.S. Arms Sales to Taiwan: Implications for the Future of the 
Sino-U.S. Relationship," Asian Survey, Vol. 40, No. 4, pp. 622-640. 
EJournal 
 
*.David Albright, Corey Hinderson (2005). "Unraveling the A. Q. Kahn and future proliferation 
Networks," The Washington Quarterly, Vol.28, No.2,pp.111-128. 
EJournal 
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 :קריאת רשות
--.Duncan L. Clarke, Robert J. Johnston (1999). "U.S. Dual-Use Exports to China, Chinese     
Behavior, and the Israel Factor: Effective Controls?," Asian Survey, Vol.39, No.2, pp.193-213. 
EJournal 
 
--.Scott D. Sagan (2001). "The Perils of Proliferation in South Asia," Asian Survey, Vol.41, 
No.6,  pp. 1064-1086 
EJournal 
 

 ויכוחים היסטוריים בעידן הנוכחי .13
במהלך שעור זה ננסה להבין את מהות הסכסוכים ההיסטוריים בין מדינות אסיה ואיך הם באים לידי ביטוי 

 .בשנים האחרונות
 :קריאת חובה

 אין
 

 בריתות. 15-14
 .בשיעור זה נדון במבנה הבריתות האזוריות ומהן ההשלכות של בריתות אלו על מדיניות השחקנים

 :קריאת חובה
*.Blackwill, D.Robert, and Paul Dibb (2000)(eds.). America's Asian Alliances. MIT Press, 
Chs.1-2. 
 אין
 

 :קריאת רשות
--.Blackwill, D.Robert, and Paul, Dibb (2000)(eds.).  America's Asian alliances. MIT Press. 
 אין
 
--.Buckley, Roger (1992). US-Japan Alliance Diplomacy 1945-1990. Cambridge University 
Press. 
327.73052 BUC u (212011)  בספריה להיסטוריה 
 
--.Green, J. Michael., and Cronin, M. Patrick. (1999)(eds.). The U.S. – Japan Alliance: past, 
present, and future. A Council on Foreign Relations Press. 
 אין
 
--.Lee, Manwoo., and Ronald, D.McLaurin., and Chung-in, Moon(1988)(eds.). Alliance Under 
Tension. Westview Press. 
 אין

 ' וכוARF ,ASEAN –ארגונים ומוסדות אזוריים . 16
, APEC –בשיעור זה נדון בשחקנים הנוספים באזור ; מדינות אינן השחקניות היחידות בזירה האסייתית

ARF ,ASEAN ;ל ומה המדיניות של המדינות כלפיהן"מיהם החברים בארגונים ובמוסדות הנ. 
 :קריאת חובה

*.Ong, Eng Chuan (2003). “Anchor East Asian Free Trade in ASEAN,” The Washington 
Quarterly, Vol.26, No.2, pp. 57-72.   
EJournal 
 

 :קריאת רשות
--.Deng, Yong (1997). ”Japan in APEC: The problematic leadership,” Asian Survey, Vol.37, 
No.4,pp.353-367. 
EJournal 
 
--.Hook, D.Glenn., Julie, Gilson., Christopher, W.Hughes., Hugo, Dobson.(2001).Japan’s 
International Relations: Politics, economics and security. Routledge, Part. V. 
 אין
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--.Narine, Shaun (1997).”ASEAN and the ARF: The Limits of the “ASEAN Way”, Asian 
Survey, Vol.37,No.10,pp.961-978. 
EJournal 
 

  איום על מעמד המדינה ועל נתיבי האנרגיה–פירטיות . 17
למרות . תם הפירטיואיו: בשנים האחרונות עולה מחדש איום היסטורי המוכר בעיקר מהמאות הקודמות

בפועל מתחילה הפירטיות להוות איום על המדינות באזור , שהוא עשוי להראות כאיום שולי על חברות הסחר
בשיעור זה נעסוק בבעיית . אסיה ומקור לבעיה לביטחון נתיבי השייט ולמסלולי שינוע האנרגיה באזור זה

 .הפרטיות ובדרכים להתמודד מולה
 

 :קריאת חובה
*.Young J Adam., and Mark J Valencia (2003). “Conflation of piracy and terrorism in Southeast 

. 283-269.,pp2.,  No25., VolContemporary Southeast Asia” Rectitude and utility,: Asia 
EJournal 

 
 צדדיות-אזוריות לעומת דו. 18

צדדים או שמא זהו אזור המאופיין -ביחסים רבהאם המערכת האסייתית היא מערכת אזורית המאופיינת 
לאור מה שנדון בשעורים האחרונים ננסה לבחון את הגדרת הזהות האזורית לאור . ביחסים בילטרליים

 .האינטרסים של השחקנים האזוריים
 

 :קריאת חובה
. 1.Cruzon, Ch. Reconfiguring East Asia ).ed)(2002(Beeson, Mark *. 

 אין
 
*.Lincoln, J Edward (2004). East Asian Economic Regionalism. Brookings, Chs.1-2. 
 אין
 

 :קריאת רשות
.Cruzon. Reconfiguring East Asia ).ed)(2002( Beeson, Mark .-- 

 אין
 
--.Lincoln, J Edward (2004). East Asian Economic Regionalism. Brookings. 
 אין

 
 או מערער/  גורם מייצב ו– מערכת הגנה נגד טילים .19

בחלקו ; אחד הנושאים המרכזיים בזירה הבינלאומית בשנים האחרונות הוא סוגיית מערכת ההגנה נגד טילים
בחלקו השני נדון בהשלכות ; הראשון של השיעור נדון בקצרה בהיבטים התיאורטיים ובהגדרות המערכת

 .המערכות השונות על הזירה המזרח אסייתית
 

 :הקריאת חוב
*.Allen, W. Kenneth (2000)(et al). Theater Missile Defenses in the Asia–Pacific Region. A 
Henry L. Stimson Center Working Group Report No. 34, Executive Summary. 
www.stimson.org/japan/pdf/TMDReport.pdf 

 :קריאת רשות
 .  ספרי חמד.טילים בליסטיים איום ומענה,).1998)(עורך.(אריה, סתיו.--

 )400326 ( בל . שמור מדעי המדינה לפי טיל 
 

--.Allen, W. Kenneth (2000)(et al). Theater Missile Defenses in the Asia–Pacific Region. A 
Henry L. Stimson Center Working Group Report No. 34. 
 www.stimson.org/japan/pdf/TMDReport.pdf 
 
--.Green, J.Michael., and Toby, F. Dalton (2000). ”Asian Reactions to U.S. Missile Defense,” 
NBR Analysis, Vol.11, No.3. 
EJournal 
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 דמוקרטיזציה .20
מהו אותו תהליך ואיך . בשני העשורים האחרונים מתרחש תהליך דמוקרטיזציה בקרב מספר מדינות אסיה

 . הוא בא לידי ביטוי ומה השפעתו על מדיניות החוץ והביטחון
 :קריאת חובה

*.Friedman Edward (1994)(ed.). The Politics of Democratization. Westview Press, Ch.1. 
321.8095 POL 1994 (267053) 
 

 :קריאת רשות
--.Armstrong, K. Charles (2002)(ed.). Korean Society: Civil Society, Democracy and  the State. 
Routledge. 
 אין
 
--.Bradley, Richardson (1998). Japanese Democracy: Power, Coordination, and  Performance. 
Yale University Press. 
 אין
 
--.Friedman Edward (1994)(ed). The Politics of Democratization. Westview Press. 
321.8095 POL 1994 (267053) 
 

  1997 קיץ -המשבר הכלכלי  .21
.  ניצבו מדינות אסיה מול אחד המשברים הכלכליים הקשים בהיסטוריה המודרנית של האזור1997בקיץ 

. מודל לנס כלכלי נאלצו להתמודד מול משבר בעל השלכות כלכליות ופוליטיות, עד אז, יוומדינות אסיה שה
 .בשיעור זה נדון בסיבות לפרוץ המשבר ואיך מדינות אסיה השתקמו מהמשבר

 
 :קריאת חובה

 אין
 :קריאת רשות

--.Beeson Mark (2002)(ed.). Reconfiguring East Asia: Regional Institutions and Organizations 
After the Crisis. RoutledgeCruzon.  
 אין
 
--.Ha Yong-chool., Taehym Kim (2003). " Lessons from the Asian Economic Crisis: A View 
from South Korea " Cambridge Review of International Affairs, Vol.16, No.1, pp.59-69. 
 אין
 
--.Yoshimatsu Hidetaka (2003). "Japanese policy in the Asian economic crises and the 
development state concept," Journal of the Pacific Economy, Vol.8,No.1,pp.102-125. 
 אין

 
 בדלנות ודיסאינטגרציה. 22

ער על קבוצות אתניות באזורים שונים החלו לער. בעשור האחרון החזקה להתחזק תופעת הבדלנות באסיה
בשיעור זה נדון בתופעת הבדלנות באסיה ונדון במספר . השלמות הטריטוריאלית של מספר מדינות אסיה

 .מקרי בוחן ובהשלכות על מדיניות החוץ והביטחון של מדינות האזור
 :קריאת חובה

 אין
 :קריאת רשות

--.Aceh: A Fragile peace. (2003) ICG Asia Report, No.47.   
 אין
 
--.Indonesia: Rethinking internal security strategy. (2004) ICG Asia Report, No.90.   
 אין
 
--.Southern Philippines backgrounder: Terrorism and the peace process. (2004) ICG Asia 
Report, No.80.  
 אין
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--.Southern Thailand: Insurgency, not Jihad. (2005) ICG Asia Report, No.98.   
 אין

 
 ? ערעור המונופול של המדינה–אינטרנט . 23

ממשלות אסיה משקיעות בתשתיות . בחמש השנים האחרונות החל האינטרנט לצבור תנופה רבה באסיה
במדינה על מנת לאפשר לאזרחיהן להגיע לשירותי המידע המהירים והמתקדמים בעולם ואכן בחלק ממדינות 

על מדינות האזור לקחת בחשבון גם . רחב הוא בין המדינות המובילות בעולםאסיה אחוז המשתמשים בפס ה
בשיעור זה נדון . את מאפייני תרבות האינטרנט המערערים על מעמדה המונופולי של המדינה בשליטה במידע

 .במהפכת המידע באסיה ונדון בהשלכותיה
 :קריאת חובה

* Eric Harwit., Duncan Clark (2001). "Shaping the Internet in China: Evolution of Political   
Control over Network Infrastructure and Content," Asian Survey, Vol. 41, No. 3,  pp. 377-408. 
EJournal 

 :קריאת רשות
*.Hachigian, Nina (2002). "The Internet and Power in One-Party East Asian States," The 
Washington Quarterly, Vol. 25, No.3, pp. 41-58. 
EJournal 
 

 משבר האנרגיה והגלובליזציה, משבר מדינת הסחר .24
התפתחות הכלכלות באסיה יוצרת מצב בו יש תמריץ למדינות לשמור על יציבות ושלום יציב בין כל 

יתוחן הכלכלי של בשיעור זה נדון בפוטנציאל שיתוף הפעולה אך גם האיום הקיים מפ. השחקנים באזור
 .מדינות האזור והתמודדות המדינות עם הגלובליזציה ומשבר האנרגיה

 :קריאת חובה
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RoutledgeCruzon, Ch.10. 

 )CON) 1068880שמור מדעי המדינה לפי 
 

 :קריאת רשות
--.Connors K. Michael (2004)(et al). The new global politics of the Asia-Pacific.  
RoutledgeCruzon. 

 )CON) 1068880שמור מדעי המדינה לפי 
 

 ? מאבק על הגמוניה–מאבקי מעצמות אזוריים  .25
 ?מי צפוי להיות ההגמון בעתיד; מי ההגמון כיום באסיה; מהו הגמון

 :קריאת חובה
 אין

 :קריאת רשות
--.Haber, L.Deborah (1990).”The death of hegemony: Why “Pax Nipponica” is impossible,” 
Asian Survey, Vol.30,No.9,pp.892-907. 
EJournal 
 
--.Rix, Alan (1989-90).”Japan’s foreign aid policy: A capability for leadership?,” Pacific 
Affairs, Vol.62,No.4,pp.461-475. 
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 ישראל ואסיה. 26
אינטרסים ,  יחסי ישראל אסיה אופיינו לאורך השנים בעליות ומורדות שהושפעו מפוליטיקה מקומית

בשיעור זה נדון בקצרה ביחסי ישראל אסיה  ונדון בפרוט רב יותר . גלובליים והמצב האזורי במזרח התיכון
 .במספר מקרי בוחן

 :ת חובהקריא
 אין

 :קריאת רשות
 .אוניברסיטת חיפה.  פרק בתולדות הדיפלומטיה של ישראל–המסע הארוך לאסיה ).  2004(משה יגר 

  E327.51067734 ( ה "מס תשס. יגר( 
 

 סיכום .27
 :קריאת חובה
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