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 מטרת הסמינרתיאור ו

 :מטרת הסמינר היא
בכדי להשיג מטרה זו . אוריה של היחסים הבינלאומייםיתהתפתחות ה הגישות המרכזיות בהיכרות עם .א

במהלך הקורס יתודע הסטודנט  לנושאים ולתיאוריות אשר . מוצגות המחלוקות המרכזיות בתחום זה
הקורס מתחיל .  עם דגש מיוחד על התאוריות בנות זמנינו20-התפתחו בתחום המחקר במשך המאה ה

ומסתיים במיפוי , הקשורות לגישות המתחרותממשיך בתיאוריות ,  הפרדיגמטי בדיסציפלינהפולמוסב
 .  של ימינוהקונפליקטים המרכזיים בפוליטיקה העולמית

 .כתיבת עבודה סמינריונית אמפירית המבוססת על אחת מהתיאוריות הנלמדות .ב
 
 :רישות הסמינריוןד
 ). מהציון הסופי30%(' מבחן בסוף סמסטר א .1
 . על אחת מהתיאוריות הנלמדותצגת רפרט בכיתהה .2
 . הגשת עבודה סמינריונית בסוף השנה .3
 . מכל הפגישות80% -השתתפות ב .4
 

 מהלך הסמינר
 
I מבוא 
 ל"תאוריה ויחסים בינ .1

John A. Vasquez, The Power of Power Politics, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998) 
ch. 1. )רשות(  

 )VAS) 425771                                                                                              שמור מדעי המדינה לפי 
 

  סקירה כללית–ת מרכזיות גישו. 2
 .2פרק ) 2002, האוניברסיטה הפתוחה(,  מגמות ותמורות–למית הפוליטיקה העו, ין ויטקופפ'רלס קגלי ויוג'צ

 )535703(פו  .שמור מדעי המדינה לפי קגל
 

John A. Vasquez, The Power of Power Politics, ch. 2. )רשות(  
 )VAS) 425771 י המדינה לפי                                                                                              שמור מדע

 
II.  הפרדיגמה הריאליסטית והניאוריאליסטית 
 "כי יצר לב האדם רע מנעוריו. "3

.2. ch) 1959Columbia University Press, : Ny (Man, the State and War,Kenneth Waltz,  
 )WAL)  127037                      שמור מדעי המדינה לפי                                                                         

 
 מדינה ולאום. 4

John H. Herz, “Rise and Demise of the Territorial State,” World Politics, vol. 9, no. 4 (July, 
1957). 

 )263199  (4581 וגם תדפיס EJournal וגם 3כתב עת באולם 
 
Shmuel Sandler, “Ethnonationalism and the Foreign Policy of Nation-States,” Nationalism and 
Ethnic Politics, Vol. 1, No. 2 (Summer, 1995). 

 5כתב עת באולם 
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 ל"המערכת הבינ. 5
Kenneth Waltz, Man, The State and War, ch. 7. 

 )WAL)  127037                             שמור מדעי המדינה לפי                                                                  
 

 ץמדיניות חו ופוליטיקה פנימית. 6
Michael Stohl, “The Nexus of Civil and International Politics”, in: T.R. Gurr, ed. Handbook of 
Political Conflict. (NY: The Free Press, 1980), ch.7. 
303.6 HAN (102625) 
 
Steven David, “Explaining Third World Aligment”, World Politics, vol. 43 (1991): 56-233. 

 EJournal וגם 3כתב עת באולם 
 

 אסכולת השחקן הרציונלי. 7
Bueno DeMesquita, B., in T.R. Gurr ed. Handbook of Political Conflict (NY: The Free Press, 
1980), ch.6. 
303.6 HAN (102625) 
 

III  .ליברליזם וניאו ליברליזם 
 ריאליזם וליברליזם. 8

David Baldwin (ed.), Neorealism and Neoliberalism (Columbia University Press, 1993), ch.1. 
 )NEO)  264073מור מדעי המדינה לפי                                                                                             ש

 
 בטחון קיבוצי. 9

Inis Claude, Power and International Relations, (Ny: the free press, 1973) ch.4. 
)2961  (CLA  327 

 
 אינטגרציה.   10

Charles Pentland, International Theory and European Integration, (Itahaca: Cornell Univ. 
Press,1983) ch.1. 
321.04 PEN I (96274) 
 

 ל"משטרים בינ     .11
Stephen Krasner (ed.), International Regimes, pp. 1-22. 
341.11 INT  (197363) 
 

 ליברליזם-ניאו.     12
Michael Doyle, “Liberalism and World Politics,” American Political Science Review, Vol. 80 
(December 1986): 1151-1169. 

 EJournal וגם 6כתב עת באולם 
 

 ל"ל ומוסדות בינ"אנרכיה בינ   .13
Alexander Wendt “Anarchy is what States make of it: The Social Construction of Power 
Politics,” International Organization, Vol. 46, No. 2. (Spring, 1992), pp. 391-425.  

 )427479  (6393 וגם תדפיס EJournal וגם 6תב עת באולם כ
 

John J. Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions, “ International   Security, 
Vol.19, No. 3 (Winter, 1994/95 ).  

 )363422  (5670 וגם תדפיס  EJournal וגם 6כתב עת באולם 
 

VI. זיים בעידן שלנוקונפליקטים מרכ 
 

 קונפליקטים מתמשכים ואתניים. 14
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Ted Robert Gurr, “Peoples against States: Ethnopolitical Conflict and the Changing World 
System,” International Studies Quarterly, Vol. 38, No. 3 (September, 1994): 347-377. 

 )323866  (3694פיס  וגם תדEJournal וגם 6כתב עת באולם 
 
E. Azar et al. “Protracted Social Conflict: Theory and Practice in the Middle East,” Journal of 
Palestine Studies, Vol. 8 (Autumn 1978). 

 )205073  (2860 וגם תדפיס EJournal וגם 6כתב עת באולם 
 

 ל"דת ויחב. 15
Jonathan Fox and Shmuel Sandler, Bringing Religion into International Relations (NY, 
Palgrave, 2004): chs.1-2. 

 )FOX) 1090382שמור מדעי המדינה לפי 
 

 דרום-סכסוך צפון. 16
 .5פרק , הפוליטיקה העולמית, קגלי וויטקופף

 )535703 ( פו .המדינה לפי קגל-שמור מדעי  
 

 ריאליסטים-ו ריאליסטים והלאהניא, הויכוח בין הריאליסטים-סיכום. 17
American  Political Science Review, vol. 91, no. 4 (December, 1997), pp. 899-936 

)מאמרים נבחרים(  
 EJournal וגם 6כתב עת באולם 

 


