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 :إسرائيل
  التغيّر واالستمرارية ديناميات

Israel: The Dynamics of Change and Continuity 
David Levi-Faur, Gabriel Sheffer, and  

David Vogel 
London and Portland, OR: Frank Cass, 

1999. 304 pages. $57.50 cloth. 
  

املقاالت اخلمس عشـــــــرة التي يتضـــــــمنها هذا اجمللد إىل مؤتمر "إســـــــرائيل يف  قُدمت
منظور مقــــارن: دينــــاميــــات التغيّر"، الــــذي عُقــــد يف جــــامعــــة كــــاليفورنيــــا، بيركلي، يف 

على املفهوم الشـــــــائع بأن إســـــــرائيل غير . وهي تهدف إىل التغلب 1996أيلول/ســـــــبتمبر 
الصــــــعيد الســــــياســــــي والتاريخي واالقتصــــــادي.  ىقابلة للتحليل املقارن ألنها فريدة عل

ويف حين أن املؤلفين يختلفون إىل حد بعيد من ناحية نطاق البحث واملنهجية، فإنهم 
ه نت علييبدون متفقين على أن قوى العوملة أخذت جتعل إســــــــرائيل أكثر "عادية" مما كا

ات املؤســــســــ تطور،يف الســــابق. وتشــــمل الفئات النظرية األربع، املســــتخدمة إلبراز هذا ال
السياسية والتنظيم السياسي، واالقتصاد السياسي، واإلثنية والدين، والسياسة العامة. 
وثمــة ميــل إىل اســـــــــــتخــدام الغرب الصـــــــــــنــاعي إطــاراً مرجعيــاً، لكن بعض املؤلفين يرى 

ول اآلســــــــيوية (اليابان وكوريا اجلنوبية وتايوان) والهند وجنوب تشــــــــابهاً مع بعض الد
إفريقيا. ومن املشـــــــاركين: غاد برزيالي يف موضـــــــوع احملكمة العليا اإلســـــــرائيلية؛ أالن 
داوتي يف موضــــــوع العرب يف إســــــرائيل؛ روجر فريدالند وريتشــــــارد هِخْت يف موضــــــوع 

الســـياســـة الدســـتورية؛ ديفيد  األماكن املقدســـة يف القدس؛ مناحم هوفنونغ يف موضـــوع
مامان يف موضــــــــــوع التنظيم  لفور يف موضــــــــــوع احلرب ونشــــــــــوء الكيان؛ دانيا -ليفي 

لفين يف موضوع سياسة اإلجهاض؛  -	موراغاالجتماعي لالقتصاد اإلسرائيلي؛ نوغا 
غرشـــــــــون شـــــــــافير يف موضـــــــــوع عوملة األعمال؛ ميشـــــــــال شـــــــــاليف يف موضـــــــــوع تطبيع 

يلي؛ إيرا شاركنسكي يف موضوع أهمية الدراسات املقارنة االقتصاد السياسي اإلسرائ
عن إســــــــرائيل؛ غبرييل شــــــــيفر يف موضــــــــوع التغير البنيوي وحتوّل القيادة؛ مارك تســــــــلر 

) والنزعة الســــــلمية؛ ديفيد genderوأودرا غرانت يف موضــــــوع اجلنس ( ناشــــــتويوجودي 
شاي واإلثنية؛ يِئال يِ فوغل يف موضوع السياسة البيئية؛ دفورا يانو يف موضوع العِرق

 يف موضوع سياسة املصالح.
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