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 : מטרות הקורס
באשר , סמינריון זה מבקש לחקור את הספרות המקצועית ההולכת ומתרבה בפוליטיקה השוואתית

. (domestic conflict)מבית / ימייםולהשלכות שלצורות שונות של קונפליקטים פנ, למגמות, למקורות
בכל מקום ובכל , המטרה הינה לספק בידי הסטודנט את חומר הרקע התיאורטי לניתוח כל קונפליקט פנימי

 .זמן
חלקו השני של הקורס בוחן . חלקו הראשון של הקורס בוחן מגמות תיאורטיות מרכזיות לחקר סכסוכים

 .יים בחקר סכסוכיםסוגים ספציפיים של סכסוכים ונושאים ספציפ
 

 :דרישות הקורס
 ). מהציון הסופי20%(מבחן המבוסס על קריאת הביבליוגרפיה .1
 ). מהציון הסופי10%(השתתפות בשיעורים .2

מצופה , בהתאם לכך. שהשיעור יתרכז בדיונים בחומר הקריאה, משמעות הדבר. קורס זה ינוהל כסמינריון•
המרצה שומר לעצמו את . ש שיוקצה לדיון בחומר זה המפגלפניממשתתפי הסמינר להשלים את הקריאה 

 .פתע על חומר הקריאה-הזכות לבצע בוחני

 . פעמים במהלך השנה כולה4הצדקה עד ללא סטודנט יורשה להיעדר . הנוכחות בשיעורים היא חובה•

 .כל משתתף בסמינר יתבקש לפחות פעם אחת לפרזנטציה ולהנחיית הדיון בנושא אחד או יותר•
 ) מהציון הסופי70%(מינריונית העבודה הס.3

הצעה זו תכלול את נושא הסמינריון . כל סטודנט יגיש הצעת מחקר לא יאוחר מתחילת הסמסטר השני•
 .ורשמית מקורות

עבודה אמפירית העושה שימוש במידע גלובלי או אזורי על קונפליקט ) א: נושאי המחקר האפשריים הינם•
ניתוח מעמיק על אחד ) ב. הסדרים או תוצאות, סיבות, מגמות, וסיםלבחינת השערות בנוגע לדפ) מבית(פנימי 

 .מהותית או בנושאי מדיניות, שמטרתו לענות על שאלה כללית, או על מספר קונפליקטים פנימיים

 . ערבי אינו נושא אפשרי לעבודות הסמינריוניות-הסכסוך הישראלי•
 זכות המרצה להוסיף בוחנים ועבודות בית.4
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 : מערך הקורס וסדר הקריאה
 מבוא.1

 אין: קריאת חובה 
 .Rule, Introduction and Ch 8:  קריאת רשות 

 של סכסוך פנימי ומהפכהתיאוריות .2
 קיפוח יחסי)א

  ,Ch Why Men RebelGurr ,2:  קריאת חובה 
 Rule, Ch 7:  קריאת רשות 

 בחירה רציונלית)ב
 Rule, Ch 1:  קריאת חובה 

 סכסוך מעמדי וחוסר שוויון)ג
 Rule, Ch 2:  קריאת חובה 
 Lichbach:  קריאת רשות 

 גיוס פוליטי)ד
 Rule, Ch 6:  קריאת חובה 
 Tilly:  ותקריאת רש

 כוח מדינתי וסוג משטר)ה
 ”...Gurr, “War, Revolution:  קריאת חובה 
 Kriesi:  קריאת רשות

 תיאוריות בנושאים ספציפיים.1
   מהפכות)א

 Goldstone and Gurr:  קריאת חובה 
 Skocpol, Ch1 & Conclusions:  קריאת רשות 

  טרור)ב
 Badey:  קריאת חובה 
 Byman:  קריאת רשות 

 רילה מלחמת ג)ג
 Guevera:  קריאת חובה 

 סכסוך אתני)ד
 תיאוריות כלליות של סכסוך אתני.1

 Gurr & Harff, Ch 5:  קריאת חובה 
 Gurr & Harff, Ch 2: ריאת רשות 

 אוטונומיה.2
 Kumar: קריאת חובה 
 Horowitz, pp. 588-592, 601-628: קריאת רשות 

 שיתוף כוחות.3
 Lijphart: קריאת חובה 
 Dixon:  קריאת רשות 

  סכסוך דתי)ה
 Fox:  קריאת חובה 

 רצח עם ו רצח המוני )ו
 אין: קריאת חובה 

  אזהרה מוקדמת)ז
 אין: קריאת חובה 

  דיפלומטיה והתערבות)ח
 Gurr & Harff, ch 7, 8, 9:  קריאת חובה 
 Regan: קריאת רשות 

 
 
 


