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אילן-אוניברסיטת בר  
  המחלקה למדעי המדינה

  
  71-487-36 בעת החדשהעל המלחמה  חשיבההתפתחויות ב–חיפוש אחר הניצחון ב

  סטיוארט כהן' פרופ
  

    157חדר  )  504(בנין כלכלה ; 10.00שעה   '    יום ו:    מועד המפגשים השבועיים
   קורסמטרת ה

, כעקרון. השנים האחרונות במשך מאתיים על המלחמה בחשיבהזרמים מרכזיים מיד עם להפגיש את התל
ייעשה ניסיון לעמוד על סוגי , במקום זאת. אין הכוונה לסקור את ההתפתחויות בתחום זה בצורה כרונולוגית

  .  הוגי דעות וחוקרים מרכזייםםומענייניהנושאים שעינינו 
   הקורסחובות 

יידרש כל , לקראת כל שיעור. ה חובה בסיסית מהווםהפרונטאלייהשתתפות שוטפת ופעילה בשיעורים  .1
 . ולהכין תשובות לשאלות מנחות,  הנרשמים להלןםהביבליוגראפיימשתתף לקרוא  הפריטים 

 הגשות רפראטים בהתאם להנחיות המרצה .2
  בחינה מסכמת  .3

  קורסתכנית ה
 תחומי הנושא  .1
  127-122 ,41-33' עמ, , )1990, מערכות: א"ת (מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי. י

  )139320(מל .שמור מדעי המדינה לפי הרכ
  
,  הפתוחה' האונ: א"ת (המלחמה ,ענבר.א: בתוך, " המימדים הנשכחים של האסטרטגיה ", הווארד .  מ

  .129-120' עמ,  )1998
  )383777(מל .שמור מדעי המדינה לפי ענב

  
  176-121' עמ    ,)2002מערכות : א"ת( מלחמה ושלוםשל אסטרטגיה , לוטווק . א

  )529768(אס .שמור מדעי המדינה לפי לוט
 

Richard K. Betts, "Is Strategy an Illusion”, International Security, 25/2 (2000), pp 5-50 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
 

  " חדשות"מול מלחמות " ישנות"מלחמות  .2
  201-187' עמ , אסטרטגיה , לוטייק

  )529768(אס .מדינה לפי לוטשמור מדעי ה
  

: א"ת (מהאדם בקרב עד החלל החיצון , )עורך(ישראל -יצחק בן: בתוך, "עתיד המלחמה", מרטין וון קרבלד
 . 37-32' עמ ) 2007מערכות 

355.07E1125571(בק . מהא(  
 

  28-31' עמ, )2005מאי  (400 מערכות, "אתגרי המפקד בלחימה בטרור בימינו", ראובן- אלוף אייל בן
  כתב עת בספרית מדעי החברה

  
Mary Kaldor, New and Old Wars (Stanford, 1999), pp. 13-30, 69-89 
355.021 KAL (447472) 
 

, מערכות: א"ת (העימות המוגבל , )עורכים(שאול שי , חגי גולן: בתוך, "טבע העימות המוגבל", שמואל ניר
  44-19' עמ, )2004

  )1067703(המ . עמו355.0215
  

  298-251',  עמשם , " הכישלון–" 'עימות מוגבל'", יהודה וגמן
  )1067703(המ . עמו355.0215

  
   15-35' עמ, )ב"תשס(א 16 משפט וצבא , "המשפט בתקופת לחימה", אלוף מנחם פינקלשטין

  כתב עת בספריה למשפטים
  " קלאסיים"הוגי דעות  .3
  קלאוזביץ ואסכלתו . א
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 .33-66' עמ) 1980מערכות  , א"ת.  (20 - וה19 - תחותן במאות ההתפ: תורות  צבאיות, ואלךיהודה 
  )82699(תו .שמור מדעי המדינה לפי ולך

  
  . 201-162' עמ, )2001מערכות : א"ת ( המודרניתמקורות המחשבה הצבאית, עזר גת
  )450990(מקו . גת355.01

  
A. Beyerchen, "Clausewitz, Non-Linearity and the Unpredictability of War,"    International 
Security, 17(3) (1992/3), pp. 59-90.  
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
 

  מבקרי קלאוזביץ:  ב
  ). 1988, מערכות: א"ת (קלאוזביץ במבחן התמורות הטכנולוגיות, מיכאל הנדל

  )70914) (הנד(שמור מדעי המדינה לפי קלא
  
  

  .206-233'עמתורותצבאיות, ואלך
  )82699(תו .שמור מדעי המדינה לפי ולך

  
   . 53-31' עמ) 1985, מערכות: א"ת: עופר . עורך צ ( איכות וכמות, "ובקש חכמה וחשבון", ל יצחק"סא

  )28836(וכ .שמור מדעי המדינה לפי איכ
  
  פוליטיות -אסכולות גאו:     ג

  301-311'  עמ: תורות  צבאיות,  ואלך
  )82699(תו .שמור מדעי המדינה לפי ולך

  
  .372-333' עמ, מקורות המחשבה הצבאית, גת

  )450990(מקו . גת355.01 
                                        

P. Kennedy, "Mahan Vs. Mackinder", Strategy and Diplomacy (London, 1983), pp. 41-86.   
327.11 KEN (25676)  סטוריהבספריה להי  
 

  לוחמה באוויר :     ד
  .   323-312' עמ , תורות צבאיות, ואלך

  )82699(תו .שמור מדעי המדינה לפי ולך
  

  .  141-99' עמ, ) 1998א "ת, רמות ( מסדר האבירים האחרון,  גורדוןשמואל
  )385829(מס . גור358.4

  
   260-236'  עמ , אסטרטגיה, לוטווק

  )529768(אס .שמור מדעי המדינה לפי לוט
  
  סוגיות חדשות  .4
  : הרובד התרבותי  .א

  .117-101' עמ, מלחמה ואסטרטגיה, הרכבי
  )139320(מל .שמור מדעי המדינה לפי הרכ

  
D. Reiter and A.C. Stam, "Democracy and Battlefield Effectiveness”, Journal of Conflict 
Resolution,  42 (1998), pp. 259-277 

  החברה וגם כתב עת אלקטרוניכתב עת בספרית מדעי
  
  .201-157' עמ, )ג"ירושלים תשס(התנגשות הציביליזציות , הנטינגטון. ס

  )255841(וגם תדפיס ) 568783(הת .שמור מדעי המדינה לפי הנט
  

Benjamin Miller, “The Concept of Strategy: Should it be Redefined?”, The Journal of Strategic 
Studies 24/2 (2001), pp. 13-42.  
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
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  .  9-4' עמ) 2001' פב (374-375 ,מערכות"  הרואית-מלחמה פוסט ", לוטווק  .א
  כתב עת בספרית מדעי החברה

  
 היעלמותה או –המלחמה " התישנות: "ריאליסטית לבטחון לאומי-אתגורה של הגישה הניאו", אבי סגל
  116-65' עמ, )1999, הפתוחה' האונ(מלחמה ואסטרטגיה ) עורך(אבי סגל :  בתוך,"התמרתה

  )407264(וא . מלח355.02 
  

   הרובד הניהולי :     ב  
  270-219 , 216-205' עמ,תולדות הלחימה , ) 1996א "ת (קיגןון 'ג

  )312476(תו .שמור מדעי המדינה לפי קיג
  
   15-26' עמ, )1992א "ת (הגדולות עלייתן ונפילתן של המעצמות , קנדי אול פ

  )192004(על .שמור מדעי המדינה לפי קנד
  

  65-49' עמ, )1985א "ת (תולדות המלחמה באירופה, הווארדמיכאל 
  אין 

  
  : הרובד הטכנולוגי: ג

M. Van Creveld, Technology and War. (New York, 1991), pp.217-232, 235-249.   
  )VAN-CRE) 221827שמור מדעי המדינה לפי                                                                                                    

 
 ) 2001מערכות : א"ת (מרקם הביטחון) עורך(גולן . בתוך ח" לאן. המלחמה ושדה הקרב העתידי", אבי קובר 

  .   237-268' עמ
  )489620(הב .שמור מדעי המדינה לפי מרק

  
  . 269-327'  עמ,מרקם הביטחון, "טכנולוגיה ושדה הקרב העתידי, בטחון " , יצחק בן ישראל

  )489620(הב .שמור מדעי המדינה לפי מרק
  

Colin S.Gray, Strategy for Chaos: Revolutions in Military Affairs and the Evidence of History 
(London,2002), pp. 170-221.  
355.4 GRA (544464) 

  ?אסטרטגיה ללא מלחמה.   5
John Orme, "The Utility of Force in a World of Scarcity", International Security, 22/3 (1997), 
pp. 138-167. 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
 


