
 
 

  ט"תשע 'סמינר ב       גוריון- אוניברסיטת בן
  המחלקה לפוליטיקה וממשל

 

  סכסוך והסדרה

  10-12ורביעי  12-14יום ראשון 

  bgu.ac.ilgbp@ פורת- פרופסור גיא בן
  

  : תאור קורס
  

. ותתוך ובין מדינב, אתניים ולאומיים הם חלק בלתי נפרד מהפוליטיקה, סכסוכים דתיים
אולם לעיתים הניסיון להסדיר כושל , סכסוכים נפתרים באמצעות הסכמה והסדרה, לעיתים

, בסמינר זה נלמד באופן השוואתי ותיאורטי על סכסוכים. והסכסוך מתעצם או מתמשך
במעמדה של , מדינתיים- מדינתיים ותוך- בסכסוכים בין, נעסוק בהסברים השונים לסכסוך

בתהליכי שלום והגורמים המשפיעים על , הסכמות- שונות ואי ויכולתה להכילמדינת הלאום 
. ובתפקידם של מוסדות המדינה בסכסוך ובהסדרתו סדרההבמודלים שונים של , התהליך

  .בתחילת הסמסטר ייבחרו התלמידים נושא למחקר ובמהלכו נברר יחד את הסוגיות השונות
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 ות חובהכחנו - 

  
  

  חומרי קריאהושיעורים 
  

  ?בים סמינראיך כות 24.2
  

  סכסוך והסדרה 27.2
  

Louis Kriesberg(2009) "The Evolution of Conflict Resolution". In J. Bercovitch, 
V. Kremenyuk and I. William Zartman (eds. ) The Sage Handbook of Conflict 
Resolution. Oak CA Sage: 15-32.  



 
  

  
  הווה ועתיד, עבר –מלחמה בין מדינות  3.3

 
Donald Kagan, Eliot A Cohen, Charles F Doran, and Michael Mandelbaum. Is 
major war obsolete? An exchange. Survival, 41(2):139–152, 1999. 
 
 

  תיריםבלתי פ/מתמשכים/רכביםסכסוכים מו 6.3
  

Bercovitch Jacob, Paul F. Diehl and Gary Goertz(1997) “The Management 
and Termination of Protracted Interstate Conflicts: Conceptual and Empirical 
Considerations” Millennium, Vol. 26(3): 751-769. 
 

  מבט המשווהה: ון אירלנדצפדרום אפריקה ו, פלסטין/לישרא 10.3
  

  ורסםפי  
  

 שאלת מחקר: הגשה ראשונה 
  

  יטיקה הפנימית של יישוב סכסוכיםהפול 13.3
  

Stephen John Stedman (1997). Spoiler Problems in Peace Processes, 
International Security, Vol. 22, No. 2 , pp. 5-53.  
 

  ?איך לכתוב סקירת ספרות  17.3
  

  ?וכיםכסס ים או ניהוליישוב סכסוכ 20.3
  

Bar-Siman-Tov, Y. (2007). Dialectic between conflict management and 
conflict resolution. In Y. Bar-Siman-Tov (Ed.), The Israeli-Palestinian conflict: 
From conflict resolution to conflict management (pp. 9-40). New York: 
Palgrave Macmillan 
 

  לאומיות וסכסוך ,ניותאת 24.3
  

Marx, Anthony W. "The Nation‐State and Its Exclusions." Political Science 
Quarterly 117.1 (2002): 103-126. 

  
 הממד הדתי של הסכסוך 27.3

 
Mitchell, Claire. 2006. “The Religious Content of Ethnic Identities,” Sociology 
40(6): 1135–1152. 
 

  לי של הסכסוךהממד הכלכ 31.3
  

  יפורסם
  

  והסדרההפרדה  –יישוב סכסוכים  1.4



  
Gurr Ted Robert (1996) “Minorities, Nationalists, and Ethnopolitical Conflict” 
pp. 53-78 , in Crocker Chester, Hampson Fen and Aall Pamela (eds.), 
Managing Global Chaos, Washington, D.C.: United States Institute of Peace 
Press. 
 
Eiki Berg and Guy Ben-Porat 2008 "Partition vs. Power-Sharing" Nations and 
Nationalism 14(1), 29-37 

 
  ישיותות אפגיש 3.4

  
 תווה לעבודה וראשי פרקיםמ: הגשה שניה  

  
  פגישות אישיות 7.4

  
  המגעתיאורית  10.4

    
  סםוריפ  

  
  תרבותית- אות רבמצי 28.4

  
 תרבותיות- מדיניות ציבורית ורב. באשיר באשיר ויוסי יונה, פורת- גיא בן  

 
   

  המודל הליברלי ומדינת כל אזרחיה 1.5
 

Joppke, Christian. “The retreat of multiculturalism in the liberal state: theory 
and policy.” The British journal of sociology 55.2 (2004): 237-257.  
 
 

  חברתי  הון. 5.5
  
  

Brubaker, Rogers 2001”The Return of Assimilation?” Ethnic and Racial 
Studies 24, 4 
 

" דמוקרטיה ותפוקות מדיניות, משילות, הון חברתי"גילה מנחם וליהיא להט 
  2006) 2(ז  סוציולוגיה ישראלית

  
  מודל חלוקת העצמה 12.5

  
Lijphart, Arend. 1969. "Consociational democracy." World politics 21.2: 207-
225. 

 
McGarry, John, and Brendan O'leary. "Consociational theory, Northern 
Ireland's conflict, and its agreement. Part 1: What consociationalists can learn 
from Northern Ireland." Government and Opposition 41.1 (2006): 43-63.  

  
  תרבותיות- רב 15.5

  



אבי שגיא , מנחם מאוטנר: בתוך" ,שני מושגים של רב תרבותיות", 1998, על תמירי
' עמ, רמות: תל אביב, רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית )עורכים(מיר שורונן 

38-80.  
  

  פוליטיקת הזהות וצדק חברתי 19.5
  

Do multiculturalism policies erode the  2003. and Will Kymlicka.ing, Keith, Bant
. No. 366. LIS Working Paper Series.welfare state? 

 
 

  ייצוגיותאמון ו 22.5
  

Mansbridge, Jane. 1999. “Should Blacks Represent Blacks and Women 
Represent Women? A Contingent “yes.” The Journal of Politics 61(3): 628-57. 
  
 

  קרקע: משאבים 26.5
  

, התיישבות": אתנוקרטיה הישראלית"בינוי אומה וחלוקת המרחב ב"אורן , יפתחאל
 בין הפרטי ללאומי: מקרקעין בישראל) עורך. (דגן א, אצל" קרקעות ופערים חברתיים

  .רמות: אביב- תל 1999
  

 האומנם רק זכותו –לאומית - אתניתין השתייכות בדלנות במגורים בג"יפה , זילברשץ
  2001יולי  1'ו משפט וממשל" ?של המיעוט

  
  

  וגמאכד משטרה :בניית מוסדות  29.5
  

  יפורסם  
  

  מערכת החינוך: בניית מוסדות 2.6
  

  ורסםיפ  
  

  ישות אישיותיות ולפגשאר השיעורים של חודש יוני יוקדשו לפרזנטצ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


