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תשס"ז

תיאור הקורס
ההתקוממות הפלסטינית בשטחים גרמה מאז  1987ועד היום לשורה של תהליכים פוליטיים המטביעים
חותם על ההתנהגות הפוליטית של ישראל ,הפלסטינים והאוכלוסייה הפלסטינית של אזרחי ישראל/ערביי
ישראל .סמינריון זה מתרכז בבחינת ההשפעה של שנות ההתקוממות על מעמדם הפוליטי והתנהגותם
במערכות המדינה של ערביי ישראל .בראשית הסמינריון ייבחנו שאלות הכרוכות בפיזור הגיאוגרפי של ערביי
ישראל ;מבנים פוליטיים ומוקדי הזדהות מאז  1948.הממשל הצבאי , 1948-1966,והשפעתו על יחסים עם
השלטון המרכזי .הסוגיות הייחודיות לתקופת ההתקוממות יכללו :שינויים במתכונת הייצוג בכנסת וברמת
השלטון המקומי ובדגשי ההתבטאויות הפוליטיות ;תמורות בתפקוד המפלגה הקומוניסטית כצינור מחאה
והופעת המפלגות החדשות .מעורבות ערביי ישראל בתהליכים המדיניים עם הפלסטינים :האם היו ערביי
ישראל ל"גשר לשלום "עם מדינות ערב ;? התפתחות זהות פלסטינית בקרב ערביי ישראל ומשקל
ההתקוממות בשטחים בתהליך זה .מקום הפעילות הדתית-מדינית מאז ההתקוממות.
מבנה הציון
- 50%
עבודת תרגיל בהיקף עד  15ע"ע
מבחן סוף שנה
- 50%
עבודות
חובה להגיש את העבודות בדואר אלקטרוני( כנספח ) – attachmentלפי הכתובת הבאה:
ab1061@columbia.edu
עד השיעור האחרון של הקורס .על הסטודנט/ית לשמור עותק מן העבודה על כל נספחיה .אובדן עבודה
לא יתקבל כהסבר לאי-מסירה .איחור במסירה יוריד  5%לכל שבוע איחור .
נושאי ההרצאות
מספר הנושאים אינו תואם למספר המפגשים–
רוב הנושאים יידונו במהלך יותר משיעור אחד.
 1הקדמה/מבוא :ישראליזציה או פלסטיניזציה והופעת העם החדש הישראלי/ערבי/פלסטיני .
 2בחירות לכנסת ולרשויות המקומיות כביטוי להתנתקות פוליטית .
 3ח"כים  -האם התפתחה הנהגה ייחודית לערביי ישראל ?המעבר מהנהגה ספונטאנית להנהגה ממוסדת .
באיזו מידה משקפת ההנהגה של ערביי ישראל את הדעות הרווחות בציבור ?שיח חברי הכנסת הערביים
בכנסת ה -14,ה -15וה – -16בין אזרחות ישראלית לבין זהות לאומית פלסטינית.
 4דמוגרפיה  -האם קיים פוטנציאל אלקטוראלי למימוש האינטרסים של ערביי ישראל ?ה"איום
הדמוגראפי – "האם קיים ?מודרניזציה מול מעורבות פוליטית.
 5ממשלה  -המענה הממלכתי :הרשות המבצעת ;שר לענייני ערבים .
 6הרשות השופטת  -המענה הממלכתי :ערביי ישראל והרשות השופטת ;הרשות השופטת כקובעת מדיניות
)מחצית שנות התשעים ואילך (– ההסבר "האקטיביזם השיפוטי "
 7סוגיות מרכזיות :קרקעות.
 8סוגיות מרכזיות :בדווים.
 9סוגיות מרכזיות :תנועה אסלאמית.
 10ערבי ישראל במלחמת לבנון השנייה.
 11סיכום.
חומר הקריאה
 1עוזי בנזימן ועטאללה מנצור .דיירי משנה ;ערביי ישראל ,מעמדם והמדיניות כלפיהם.ירושלים :כתר
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שמור סוציולוגיה לפי ערב.בי )(264430

 3אלי רכס  .המיעוט הערבי בישראל :בין קומוניזם ללאומיות ערבית , 1965-1991.מרכז משה
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 13עזמי בשארה" .על שאלת המיעוט הערבי בישראל ",בתוך :אורי רם) עורך( .החברה הישראלית :היבטים
ביקורתיים תל אביב :ברירות( תשנ"ד1993/), 203-221 .
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