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 תנועה  שליםקהילתיים לדפוס ארגון סישל הפלסטינים מדפוממדי -הארוך והרביעסוק במעבר וא ה – תיאור הקורס

במספר פרשיות קורס ה.  ועד ימינו20- פרק הזמן שהקורס יכסה יהיה מאמצע המאה ה.ארגון פוליטיו לאומית
. וארועים בהיסטוריה הפלסטינית במגמה לעמוד על דפוסי מעבר מזהות קהילתית לדפוסי ארגון מדינתיים ולאומיים

הגורמים הפנימיים והחיצוניים , הפוליטית והחברתית של הלאומיות הפלסטיניתהדיון יעסוק בשלבי התפתחותה 
והשפעת העימותים עם התנועה , שהאיצו או עיכבו את התפתחותה וגיבושה של היחידה הלאומית הפלסטינית

חס כמו כן  יתיי. שלטון המנדט הבריטי ומדינת ישראל על התפתחותה של הלאומיות הפלסטינית, הלאומית היהודית
  . הקורס למגעיה המדיניים של התנועה הלאומית עם הציונות ומדינת ישראל
, האיכותית והמעודכנת ביותר בתחום זה, באמצעות השיעורים והעבודה יכיר התלמיד את הספרות המדעית הטובה

  . לצד היכרות עם כמה מקורות ראשוניים רלבנטיים
עם דגש מיוחד על המתודה ההיסטורית לגווניה ושילובה עם דיסיפלינארית -הגישה של הקורס היא עיונית ומולטי

זה אינו קורס תיאורטי ולא סמינר בו תיאוריה אחת מולבשת באופן אלים על המציאות .  מתודות של מדעי החברה
התיאוריות השונות נותנות בידי החוקר כלי עבודה מסוגים שונים בעזרתם הוא . ממדית-ההיסטורית המגוונת והרב

  . גונית והמורכבת-מוד על המציאות הרביכול לע
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