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 ד"בס
 אוניברסיטת בר אילן
 המחלקה למדע המדינה

 
 ה" תשס–. א. שיעור ב- דפוסי מרי בתנועה הפלסטינית - 71-239-01

 ר הלל פריש'ד
 
I .רקע תיאורטי 

 
 ל לאומיותע
 

 .79-31' עמ, 1999, האוני ברסיטה הפתוחה: אביב-תל. היליות מדומיינותק. נדיקט ב,אנדרסון
 )411697(ה ק.אנד  שמור מדעי המדינה לפי

 
 .34-9' עמ, 1980, עם עובד: אביב-תל.  ם ומדינותילאומל. קצין א,בנימין

 )129300(לא .אקצ שמור מדעי המדינה לפי
 

 .78-38: 23-15' עמ, 1999, האוני ברסיטה הפתוחה: אביב-לת. תאומים ולאומיול. רנסט א,גלנר
 )261297(לא .גלנ  שמור מדעי המדינה לפי

 
 תנועותל טיפולוגיה של ע
 
 .7פרק , גלנר 

 )261297(לא .גלנ  שמור מדעי המדינה לפי
 
Smith, Anthony D. (ed.) Nationalist Movements, (London: Macmillan, 1976), pp. 1-30.  
320.54 NAT (130061) 

 
 פולמוס סביב גיבוש הזהות והתנועה הפלסטינית ה
 
 19 –ית ושלהי המאה ה מאנ'באימפריה העות, בהיסטוריה הקדומה" פלסטין"
 

Gerber, Haim. “Palestine and other Territorial Concepts in the 17th Century,” International 
Journal of Middle East Studies  30, 4, (1998); pp. 203 –236. 

 Ejournal וגם כתב עת בספריה למדעי החברה
 
 .1-22' עמ, )1976, עם עובד: אביב-תל (1918-1929פלסטינאית ה-מיחת התנועה הלאומית הערביתצ. הושע פורתי

 )132820(צמ .פור שמור מדעי המדינה לפי
 

Khalidi, Rashid. Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness .  
NY: Columbia University Press, 1997, pp. 63-89. 

 )KHA) 373611  שמור מדעי המדינה לפי
 

 על מרי
 

Tilly, Charles. From Mobilization to Revolution,Reading, MA: Addison-Wesley. 1978) pp. 1-21. 
 )599146 (10040תדפיס 

 
Collier, Paul “The Economic Causes of  Civil War,” Oxford Economic Papers, vol. 50,  no. 4  
(1998):  563-574. 

 Ejournalפריה לכלכלה וגם כתב עת בס
II .  1936-1939המרי 
 
' עמ,  )1978(עם עובד  : אביב-תל( ממהומות למרידה 1929-1939התנועה הערבית הפלסינית . הושע פורתי

276-324. 
)132844(ממ .פור  E329.2  
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Mahmoud Yazbak.  “From Poverty to Rvolt: Economic Factors in the Outbreak of the 1936 
Rebellion in Palestine, “ Middle Eastern Studies vol. 36, no. 3 ; (Jul 2000):  93-113. 

   Ejournalכתב עת בספריה למדעי החברה וגם
 

-תל (1939-6193ידי הצבא הבריטי בארץ ישראל -דיכוי המרד הערבי על:  נתיפאדה הראשונההאי, יגאל אייל
 . 499-530,  221-237, 21-40' עמ, )1998, משרד הביטחון: אביב

E982.413401424(אי . איל( 
 
II .ף והמאבק המזויין"אש 
 

הפלסטינית  תנועה הלאומיתה). עורכים (מעוז וקדר-ב" מתרדמה להתעוררות: "הפלסטינים", יהושפט הרכבי
 .260-243' עמ. 1996, מעימות להשלמה: 

 )330989(הל .תנו שמור מדעי המדינה לפי
 
 - ו45-37' עמ, )1975, אביב-תל(, 4. מס) עורך(הרכבי . י, רב וישראלע בתוך 1968 - ו1964האמנה הפלסטינית  

101-92 . 
E327.53 131023(וי . ערב( 

 
 :קריאה. ויןכשלון המהפכה והמאבק המז

 
Abu-Lughod, Ibrahim. “Lebanon and Palestine: Some Contrasts in the Application of the 
Principles of National Liberation” Arab Studies Quarterly, vol. 7, no. 4 (Fall 1985), pp. 78-88. 

 )599058 (10037תדפיס 
Sayigh, Yazid Armed Struggle and the Search for State. Oxford: Clarendon 1997. 

 )SAY) 391077 שמור מדעי המדינה לפי
 

IV  . 1987-1993האנתפאדה הראשונה 
 
, קיבוץ המאוחדה: אביב-תל. (האינתיפאדה: עין הסיכסוךב). עורכים..."  (הטריטורליזציה של"לל פריש ה

 .61-80'  עמ, )1992
E329.1(1)181686(הס . בעי( 

                                                                  
 .הדמוגרפי והחברתי לאינתפאדה, רקע הכלכליה
 
 .349-364' עמ, מעוזר וקדר -ב" ,1948-1987, מגמות בהתפתחות הדמוגרפית של הפלסטינים. "גד, ילברג

 )330989(הל . תנו שמור מדעי המדינה לפי
 
 .הפיקוד וארגון באינתפאד, נהגהה
 
 .204-168' עמ, )ן"תש, שוקן: אביב-תל (ינתפאדהא, זאב ואהוד יערי, יףש

  119787(אי .שיף  שמור מדעי המדינה לפי
 
 .אופוזיציה או תחליף פוטנציאלי ללאומיות הפלסטינית: אתגר האסלאמיה
 
 . פרק שישי , )ט"תשנ, דיעות אחרונותי: אביב-תל(, מן חמאסז. לע  אברהם ושאול משעלס

  )415620(זמ .משע ר מדעי המדינה לפישמו
 

 .Vטר תחת הרשותשמה. 
 

Hillel Frisch, “Absolutist or Neopatriarchal State-building? Customary Law, Extended Families, 
and the Palestinian Authority.” International Journal of Middle East Studies , vol. 29 (1997), pp. 
341-358. 

 כתב עת בספריה המרכזית 
 
 חברה האזרחית תחת הרשותה
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המכון : גבעת חביבה (8' יונים פלסטינים מסע, )קובץ מאמרים קצרים" ( החברה האזרחית בפלסטיןבמצ"
 ).2000אביב , לחקר השלום

E329.3 452738(הח . מצב( 
 

IV .והלאה2000 –מלחמה בעצימות נמוכה ה  
 

Luft, Gal  The Palestinian security forces. Shaarei Tikva : Ariel Center for Policy Research, c2001. 
E329.2(1) LUF (546372) 
 
Frisch,  Hillel. “The Palestinian Strategic Debate over the Intifada,” Terrorism and Political 
Violence, vol. 15, no. 2 (Summer 2003), pp. 1-20. 

  Ejournal ה למדעי החברה וגםכתב עת בספרי
 

 .6-12): 3 (5 עדכן אסטרטגי" ,תהליך התמסדות בנסיגה: מעמדה של הרשות הפלסטינית "2002. ענת, קורץ
 כתב עת בספריה למדעי החברה

 
 שנתי קובץ :משואה" ,הערבי בעולם אנטישמיים גילויים - אקצא-אל אינתיפאדת "2003. אסתר ,במןו

 .96-87: 31 ,והגבורה השואה לתודעת
 כתב עת בספריה ליהדות

 
 להחמיץ הזדמנות הפלסטינים מחמיצים לא שוב האם :אקצא-אל אינתיפאדת" 2000. יוחנן ,צורף

  .19-23 ,  373 ותמערכ" ?,הזדמנות
 כתב עת בספריה למדעי החברה

  
 .2-7: 381-2 מערכות" ?,ןהמזויי המאבק לאסטרטגיית ערפאת שב האם "2001. , מיכאל

 התנהגות פוליטית: יה הערביים של ישראלזרחא
 כתב עת בספריה למדעי החברה

  
ג "כרך מ, מזרח החדשה" ,לוקליזציה של המאבק הלאומי: הערבים בישראל לאחר אוסלו. "אלי, כסר

 .304-275' עמ, ב"תשס
E329.1545407 (יה. יחס( 

 
 אקצא בקרב האזרחים בישראל-אנתפאדאת אל. אסעד, אנםג
 .2001א "שסת, בהיבעת חבג

 )474984(אי .גנם  שמור מדעי המדינה לפי
 
 .פרקים נבחרים). ג"תשס, הרשות השופטת-מדינת ישראל(ח ועדת אור "דו

E329.1(1)568730(אל . אוק( 


