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  ר הלל פריש"ד

   מקוון.א.שיעור מ
  

, אופי המשטר,  הקורס ינסה לענות על השאלה עד כמה גורמים כמו מבנים היסטוריים - תאור הקורס
זמינות משאבים והפאן , מבנים חברתיים, הסביבה הביטחונית הפנימית והחיצונית, האידיאולוגיה הרשמית

ננסה לענות על השאלה . ת"זהמרחבי משפיעים על גיבוש מדיניות ציבורית וביצועה במדינות המ-הגיאוגרפי
ננתח את תכני . עד כמה ניתוח ממדים אלה מצביעים על ייחודיות אזורית בגיבוש וביצוע מדיניות ציבורית

השיח הציבורי המתנהל על מדיניות , המדיניות ויעילות מערכות המנהל והביצוע של המדינות הסובבות אותנו
למגמות של דמוקרטיזציה , וך המדינה ובין המדינותתוך התייחסות לבעיות של שלום ומלחמה בת, זו

הקורס מיועד לסטודנטים אשר למדו קורס בסיסי במדיניות . ופונדמנטליזם דתי ועדתי ולגלובליזציה כלכלית
  .ציבורית או מנהל ציבורי

  מטלות הקורס 
  . אחוז80ווה בחינה מה. מתכונת של חמש שאלות אשר צריך לענות מתוכן שלוש שאלות –של שעתייםבחינה 

Iת ודפוסי משטר" התהוות המדינה במזה  
  ת"גיאוגרפי ותרבותי של המזה, מבוא היסטורי .1
  ת     "מרכוז וביזר כסוגיה בהתהוותה של המדינה המודרנית במזה .2
  .בין רפובליקה ומלוכה .3
   ת"במזהמדינה תפקודי וזהותי של ה, הפוליטימשבר ה .4

 Harik, Iliya. “The Origins of the Arab State System,” in Ghassan Salame (ed.) The Foundations 
Of The Arab State (London : Croom Helm, 1987) , pp. 19-46. 

  )429412 ( 7057 תדפיסוגם  ) FOU) 407787שמור מדעי המדינה לפי  
 
Huntington, Samuel. Political Order in Changing Societies, (New Haven: Yale  University 
Press, 1968), chapter one.  

  )HUN) 129418שמור מדעי המדינה לפי 
  

  . 20-13' עמ, )1966, ספריית הפועלים: אביב-תל (הקצונה והשלטון בעולם הערבי. אליעזר, בארי
  )131488( ו "קצ תשכ. באר322.50956  

  
, מוסד ביאליק: ירושלים, ה המזרח הקרוב למן מחלחמת העולם הראשונ.  , יאף. במלקולם א" עיראק"

  .193-175' עמ, ט"תשנ
  )415833 ( מזר .המדינה לפי יפ- שמור מדעי 

 
Waterbury, John. Commander of the Faithful (London: Nicolson and Widenfeld, 1970), pp. 
145-155.  

 )WAT) 448535שמור מדעי המדינה לפי 
  
Abderrezak, Ali, 'Colonisation's Long-Lasting Influence on Economic Growth: Evidence from 
the MENA Region,' The Journal of North African Studies, vol. 9, no. 3, (Autumn 2004), pp. 
103-112.  

 )1133545(תדפיס 
IIת" הכלכלה הפוליטית של המזה  
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