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  :תיאור ומטרת הקורס

 והעכשווית תוך כדי השוואה לדפוסי מרי כפי 1987, 1948, 1936הקורס ינתח את דפוסי המרי הפלסטיניים של 
נדון בשאלה האם מרי . שהם מצטיירים בספרות הכללית ומתוך דגש מיוחד לדפוסי מרי אחרים במשרק הערבי

, מתוך ראות אסטרטגית או בהעדרה, בעת פתרון מוצע או דווקא בהעדרו, דתי או לאומי, פורץ מתוך מניע מעמדי
ות וצורות לחימה והיכולת לתרגם את ההשקעה באבדות בגוף ובחומר באירועים אלימים ננתח דפוסי התארגנ
אחת מהסוגיות שנבחן הנה תהליך הלימוד מאירועי מרי בעבר על ידי המשתתפים במאורעות . להישגים פוליטיים
  .    המאוחרים יותר
  : דרישות הקורס

 שבהם שני VI- וV.  ר הנו קריאת חובה  חוץ ממסכות- הפריט הראשון תחת כל כותר או תת.בחינה בסוף השנה
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