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 באנגליתתקציר 

 

Since “the Arab Spring” started, many of us have been puzzled by the effective methods of 

civil movement and non-violent resistance that led to the toppling down of authoritarian 

regimes in the Middle East and North Africa. Ethnic and Territorial Conflicts and violence in 

the Middle East and North Africa still shapes the way we look at the region and its importance 

for stability. This course seeks to look behind the headlines and behind the blood to evaluate 

how successful we might prove to be when dealing with conflict in a region known as full of 

contrasts and changes. The range of tools in which we have to evaluate conflict and order is 

important, too. This course examines four key features of conflict and order in international 

politicsand economy of the modern Middle East. The first part of the seminar will also 

introduce relevant theoretical debates from International Relations, political economy, 

territorial disputes and conflict resolution theories. The second part of the course provides a 

comprehensive approach to the study of political economy and territorial disputes in the Gulf. It 

pays attention to the traditional political economies of the Gulf and the impact of the discovery 

of oil and the transformation of their economies to rentier states (e.g.  Iraq, Kuwait, Saudi 

Arabia and UAE). The third part of the course will look at cases of ethnic conflict in the 
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MENA, looking at Syria, Lebanon, Turkey and Iraq. The last part of the course will investigate cases of 

refugees and humanitarian intervention since the Arab Spring (e.g. Kurdish minorities in Syria and Iraq, 

Iraqi and Syrian Refugees). 

 
 תקציר בעברית:

 
עם פריצתו של 'האביב הערבי' וגל המחאות המתמשך באזור, תחום סכסוכים וניהול סכסוכים הפך להיות 

אחד הנושאים המרכזיים שמאתגרים את הזירה הבינלאומית בכלל והמזרח תיכונית בפרט. המטרה של 
גורמים לסכסוכים במזרח התיכון וצפון אפריקה לפי בהבנת ההקורס היא לאפשר לסטודנטים להתעמק 

גישות ותיאוריות שונות ולהקנות כלים בסיסיים להתמודדות עם סכסוכים ומשברים באזור. הקורס מקנה 
, סכסוכים ואתנייםלסטודנטים ידע היסטורי ותיאורטי מקיף בשלוש רמות מרכזיות :סכסוכים בינלאומיים 

הקורס מורכב מארבעה חלקים  וסכסוכים במפרץ. מובחרות בכלכלה פוליטית טריטוריאליים, וכמו כן סוגיות
 וכלכלה פוליטית של סכסוכיםשונות סביב גישות מרכזיים: בחלק הראשון של הקורס, הדיון יהיה בעיקרו 

. בחלק השני הקורס יתמקד בסכסוכים באזור המפרץ בדגש על כלכלה פוליטית במדינות כמו בעולם הערבי
וית, סעודיה ואיחוד האמירויות. בחלק השלישי של הקורס ההתמקדות תהיה בקונפליקטים עיראק, כו

סוריה, לבנון ותורכיה. בחלק האחרון של הקורס  ,אתניים במזרח התיכון תוך התמקדות במדינות כמו עיראק
רח נבחן את סוגיית 'האביב הערבי' והקונפליקט המתמשך עד לימנו, תוך התייחסות לכמה מדינות במז

ים( וההתערבות התיכון וצפון אפריקה. בסוף גם נתייחס למשבר הפליטים )סורים, עיראקים וכורד
 .של המעצמות באזורמתמשכת ה
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