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בעולם כולו ובמזרח התיכון במיוחד שואפים . הוא חזון שעדיין מצפה להגשמה" וכתתו חרבותם לאתים"

האופטימיים . המסתפקים במועט להפסקת שפיכות דמים בין חברות ועמים הכלואים בסכסוכים מתמשכים
 יציב וחם  או במלים אחרות לפיוס שיאפשר את ניתוב המשאבים שהושקעו בסכסוך ,מקווים לשלום מלא

מה אומרים המחקרים התיאורטיים והאמפיריים ? האם זו תקווה נאיבית מידי. לכיוונים מועילים לפרט ולחברה
ומית הניתן להגיע לפיוס בין אויבים שנלחמו שנים לא רק על משאבים חומריים אלא גם על זהות לא? בנושא
  ? ועדות לחקר אמת? האם הדרך לפיוס היא באמצעות סליחה? והכרה

  . בסמינר זהו אלו הנושאים שיעמדו במרכז עניינינ
  . וועדות אמת ועוד; סליחה; פיוס; בחלקו הראשון של הסמינר נכיר מעט מהספרות הענפה בנושאי סכסוכי זהות

, למשל צפון אירלנד(כסוכים הנידונים בספרות בחלקו בשני של הסמינר יתבקש כל סטודנט לבחור אחד מהס
 או יותר מדרכי הפיוס שנסקרו בחלק תולבדוק אותו לאור אח) פלסטיני-וכמובן הסכסוך הישראלי, קפריסין
  . הראשון

למשל ניתוח סקרי דעת קהל בנושאי הסכסוך (דרכי המחקר המוצעות הן מגוונות ביותר למן גישות כמותיות 
  ).ישות איכותניות יותר כמו ניתוחי תוכן או ראיונות בלתי מובנים בנושאים אלוהמזרח תיכוני ועד לג

  .א "מבוסס על ספרות תיאורטית שיוכל לשמש כמצע לתזה למ, בכל מקרה הכוונה היא למחקר אמפירי
   

    והרכב ציוןמטלות
   20%: השתתפות פעילה בדיונים בכתה

  20%: בחינת סוף שנה
   60%: עבודה סמינריונית
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