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 הקורס ידון באסכולות, בתיאוריות ובמושגי יסוד נבחרים במחשבה הפוליטית בת-זמננו. נעסוק הן בגישות

 המנויות על המסורת האנגלו-אמריקנית, המציעות פתרונות נורמטיביים לבעיות הכרוכות בניהול הפוליטי של

 ענייני הכלל, והן בגישות מהמסורת הקונטיננטאלית, המבקשות לפענח את טיבו של העניין הפוליטי, לזהות

 את תנאי האפשרות שלו ולנתח את יחסי הכוח העומדים בבסיסו. נתעכב על שלושה תחומי חקירה שבהם

 עוסקת ההגות הפוליטית העכשווית ועל תפישותיהם השונות את העניין הפוליטי תוך דיון במושגי המפתח

המתפתחים במסגרתם: צדק, שוויון והכרה; ספירה ציבורית ועשייה פוליטית; וכוח, ממשליות וריבונות. 
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