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תיאור ומטרת הקורס
‘Those who controls the past controls the future…Those who control the present, control the
past’ George Orwell, 1984
' 'The most fundamental failure of totalitarianism was its failure to control thought
Francis Fukuyama, 1992.
עד כמה ,אם בכלל ,תרבות פוליטית )אמונות ,ערכים ,נורמות ,רעיונות( חשובה בפוליטיקה?
הקורס בוחן את התיאוריות והגישות המרכזיות לתרבות פוליטית ומעריך אותן על בסיס ניתוח מקרים שונים
בעולם ,כולל ישראל .יש שלושה נושאים מרכזיים בקורס:
 .1מה קורה לתרבות פוליטית עכשווית? )פוסט-מודרניות? פוסט-לאומיות?(
 .2מה תפקידה של תרבות פוליטית בנוגע ליציבות של דמוקרטיה? )תרבות אזרחית(
 .3מה החשיבות של תרבות פוליטית ביחסים בינלאומיים? )שלום דמוקרטי? התנגשות בין ציביליזציות?(

נושאים

הקדמה
מוסגים וגישות ) 2שבועות(
תיאוריות מרכזיות :תרבות אזרחית ,לאומיות ,מודרניות ופוסט-מודרניות ) 4-3שבועות(
רפרטים
פוסט-לאומיות ) 1שבוע(
מעבר מלאומיות-אתנית ללאומיות-אזרחית? ) 1-2שבועות(
זהות מזרחית ואוריינטליזם ) 1שבוע(
תרבות אזרחית ודמוקרטיה באיטליה ) 2שבועות(
המשבר של תרבות האזרחית בארה"ב ובמערב ) 2-3שבועות(
יהדות תרבות פוליטית ודמוקרטיה בישראל ) 1-2שבועות(
איסלאם ,תרבות פוליטית ערבית ודמוקרטיה ) 2שבועות(
קונפוציוניזם 'ערכים אסיאנים' ודמוקרטיה ) 1שבוע(
קומוניזם ופוסט-קומוניזם ברוסיה ) 2שבועות(
תרבות פוליטית בגרמניה ) 1שבוע(
יזציות ) 1שבוע(
יל ַ
יב ִ
ההתנגשות בין ִצ ִ
דמוקרטית ,שלום ומלחמה ) 1שבוע(
דרישות הקורס ומטלות
20%
 .1רפרט בעל-פה
חייבים להשתמש במטול שקפים
את הרפרט יש לשלוח למרצה ב דוא"ל
יש שני סוגים של רפרט :מצגת ועימות
עימות )רוב הרפרטים(
כל צד צריך לתת מצגת ראשונית של  10דקות
אחר כך ,לכל צד יש  5דקות לנסות לשלול את הנימוקים של הצד שני
מצגת
הרפרט צריך להתמקד רק בנקודות העיקריות.
יש להציג את הרפרט באופן נקודתי/ראשי פרקים.
יש לתת הרצאה של  20דקות על הרפרט
חייבים להכין תמצית מודפס בן  5 – 2עמודים על המקורות שאינם מתורגמות ולחלק את התמצית לכל
סטודנט בכיתה.
70%
 .2מבחן שייערך בסוף סמסטר ב :
למבחן שני חלקים
חלק א :מבחן בית
תקבלו מבחר נושאים למבחן בסוף סמ' א' .יש לבחור רק נושא אחד.
החומר למבחן הוא מהביבליוגרפיה הנ"ל
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חייב לענות ל שאלה אחת ממבחר של שאלות
תקבלו את השאלות לקראת סוף סמ' ב' וחייבים למסור בחזרה שבוע לאחר מכן
)כל יום של איחור= (10%-
התשובה =  2500-2000מילים
חלק ב :מבחן רגיל
 8תשובות קצרות )  16 – 8שורות( מתוך  11שאלות.
)כל חלק=  35%מהציון הסופי(
10%
 .2השתתפות
השתתפות פעילה בדיונים
מודעות לחומר קריאה-
המרצה יבחון סטודנטים באופן פרטני על החומר קריאה להרצאות לפחות פעם אחת שנה .כל סטודנט שלא
מצליח לענות על השאלות הללו פעמיים )ב 2תאריכים שונים( נכשל.
נוכחות -בהתאם לתקנון ,כל סטודנט שנעדר יותר מ 4פעמים בסמ' נכשל
כל מי שמגיע מאוחר להרצאה בלי אישור יצוין כנעדר
על מנת לעבור את הקורס בהצלחה יש לקבל ציון של  60לפחות בכל אחד מהמטלות.
חומר קריאה להרצאות )חומר מצוין עם * הוא חיוב(
התרגומים אינם רשמיים ,אין לסמוך עליהם בלבד
את התרגומים אפשר לקבל על -דיסק מהמרצה או מקלסר בספריה )שמורים(
המוסג תרבות פוליטית
*ב קימרלינג )' (1995תרבות פוליטית' בין מדינה לחברה ,כרך א )תל אביב :אוניברסיטה פתוחה(' :ממדי
תרבות פוליטית' ' ,162-167תהליכי חיברות' ' ,191-195אידיאולוגיה וסיווגיה' .196-200

שמור סוציולוגיה לפי קימ.בי )(279924

תרבות אזרחית
*J. Sacks (1997) The Politics of Hope (London: Jonathan Cape): 166-169.
שמור מדעי המדינה לפי (405752) SAC
*מתורגם *D. Elazer (1972) American Federalism (New York: Crowell): 84-114
)353 ELA (455456
*ג .אלמונד ו ס .ורבה "התרבות האזרחית" כרך א ,מאמר  7בתוך בנימין נויברגר ,דמוקרטיה ודמוקרטיזציה
ויציבות דמוקרטית 225-191 ,1998

שמור מדעי המדינה לפי דמו.וד )(406053

מודרניות
* ג' משוניס ) (1999סוציולוגיה )תל אביב :אוניברסיטה הפתוחה(635-641 :

שמור סוציולוגיה לפי משו.סו )(423137

קימרלינג ,בין מדינה לחברה ,כרך ב139-142 :

שמור סוציולוגיה לפי קימ.בי )(279024

 .מתורגם S. Eisenstadt (2000) ‘Multiple Modernities’ Daedalus 129 (1): 1-26
EJournal
פוסט-מודרניות
* משוניס ,סוציולוגיה647-649 :

שמור סוציולוגיה לפי משו.סו )(423137
*S. Hall (2000) ‘The Question of Cultural Identity’ in S. Hall, D. Held, D. Hubert & K.
Thompson Eds. Modernity: An Introduction to Modern Societies (Oxford: Blackwell/Open
 .מתורגםUniversity): 596-633

תדפיס (532562) 8685

פוסט-מטריאליזם
*ש אגוז פוסט-מטריאליזם בישראל )עבודת תואר שני :מדעי מדינה ,בר-אילן(3-10 :

דלפק -לפי אגו.פו )(450723
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”*R. Inglehart (1995). “Changing Values, Economic Development & Political Change
מתורגםInternational Social Science Journal 47 (3) 384-392

כתב עת באולם 6
ש אגוז ,דמיון ושוני בין דוריים בתרבות הפוליטית הישראלית )רמת גן :בר-אילן ]חש"מ[ ,תשס"ד(

דלפק – עבודת ד"ר לפי אגו.דמ )(1069796

לאומיות
* ש סנדלר ,מדינת הלאום "תודעת הלאום" )תל אביב :האוניברסיטה הפתוחה תשנ"ט(.22-26 :

שמור מדעי המדינה לפי סנד.מד )(423982

*R Eatwell (1997) ‘Chapter 14’ in R Eatwell, European Political Culture (London: Routledge):
236-45
)306.2094 EUR (491525
J. Spyer (2005) ‘Theories of nationalism: The Israeli experience as a test case’ Israel Studies
)Forum 20 (2

כתב עת בספריית מדעי החברה
קימרלינג "מדינת הלאום" בין מדינה לחברה ,כרך ב158-159 :

שמור מדעי המדינה לפי קימ.בי )(279024

ווקר קונור",לאום הינו לאום "...בתוך סנדלר ,ש :מדינת הלאום )האוניברסיטה הפתוחה( .126-147

שמור מדעי המדינה לפי סנד.מד )(423982

א .ד .סמית ,האומה בהיסטוריה )ירושלים :החברה ההיסטורית הישראלית ,תשס"ג(

שמור מדעי המדינה לפי סמי.אמ )(544890

א .גלנר ,לאומים ולאומיות )תל-אביב :האוניברסיטה הפתוחה ,תשנ"ד(

שמור מדעי המדינה לפי גלנ.לא )(261297

ב .אנדרסון ,קהיליות מדומיינות )תל-אביב :האוניברסיטה הפתוחה ,תשנ"ט(

שמור מדעי המדינה לפי אנד.קה )(411697

א .הובסבאום ,לאומיות ולאומים מאז עידן המהפכה )רסלינג(2006 ,

בספריה להיסטוריה :בתהליך קטלוג
פוסט-לאומיות

* R. Eatwell (1997) ‘Chapter 14’ in Eatwell, European Political Culture: 245-249 .

)306.2094 EUR (491525
*א .רם ) (2005הגלובליזציה של ישראל :מק'וורלד בתל-אביב ,ג'יהאד בירושלים (תל אביב :רסלינג(,27-31 :
187-190

שמור מדעי המדינה לפי רם.גלו )(1067704

לאומיות-אתנית ולאומיות-אזרחית
*קימרלינג ,בין מדינה לחברה ,כרך ב ' ,154-155אתנוצנטיות מול גישה אזרחית' 175-180

שמור סוציולוגיה לפי קימ.בי )(279024

א רובינשטיין )' (2004ישראל ומדינות הלאום החדשות  :אנחנו כבר לא לבד' תכלת  16חורף

כתב עת באולם 4
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*R. Putnam (1993) Making Democracy Work (Princeton University Press) 86-91 163-174
*מתורגם
(445038) 7363 ( וגם תדפיס221847) PUT שמור סוציולוגיה לפי
המשבר של התרבות הפוליטית האזרחית בארה"ב ובמערב
i) *R Putnam (1995) ‘Bowling Alone: America's Declining Social Capital’ Journal of
Democracy 6 (1) מתורגם
EJOURNAL כתב עת בספריית מדעי החברה וגם
* E. Hobsbawm (1995) Age of Extremes (London: Abacus) 306-7 .
909.82 HOB (263733) אנגלית, מרכזית:בספריות
* R. Putnam (2000) Bowling Alone (New York: Simon & Schuster): 22-24.
(458517) PUT 306.0973 בספריה לכלכלה
ii) *J. Sacks The Politics of Hope: 55-65 מתורגם
(405752) SAC שמור מדעי המדינה לפי
*R. Inglehart (1997) Modernization & Postmodernization (Princeton University Press): 174-178
מתורגם
(453466) ING שמור מדעי המדינה לפי
יהדות
5  תשנ"ח( פרק, המכון הישראלי לדמוקרטיה:  בין הסכמה למחלוקת )ירושלים,*א יער ו י פרס

(378039) בי.שמור סוציולוגיה לפי פרס

איסלאם
*S. Bromley (1997) 'Middle East Exceptionalism' in D. Potter, D. Goldblatt, M. Kiloh & P.
Lewis eds. Democratization (Cambridge: Polity Press/Open University): 325-329

אין

15-25 :( תשנ"ג, כרמל: דמוקרטיה ותרבות פוליטית ערבית )ירושלים, כדורי.* א

(212389) דמ.שמור מדעי המדינה לפי כדו
קומוניזם-קומוניזם ופוסט

*N. Petro (1995) Russian Democracy (Harvard University Press): 10

306.20947 PET (286559)
*D. Lane (1998) “Social Theory, the collapse of State Socialism & After: Convergence or
Divergence?” in M. Cox ed. Rethinking the Soviet Collapse (London: Pinter): 152-154.

(589789) 9764 תדפיס
*R. Inglehart, ‘Globalization & Post-Modern Values’ Washington Quarterly 31 (1): 225-228
מתורגם
EJournal כתב עת בספריית מדעי החברה וגם
גרמניה
G. Almond & Verba, S. (1963) The Civic Culture (London: Sage, 1989): 312-313
(94904) ALM שמור מדעי המדינה לפי
רפרטים
קריאה נוספת = לא חיוב
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(( האם גלובליזציה גורמת להומוגניות ולהתמוטטות של לאומיות? )עימות1
D. Held, D. & A. McGrew (2000) “The Fate of National Culture” and Kevin Robbins,
“Encountering Globalization” in D. Held & McGrew, A. Eds., The Global Transformations
Reader: An Introduction to the Globalization Debate, pp. 192-201 *מתורגם.
327.17 GLO (467572)
,27-31 : רסלינג: ג'יהאד בירושלים תל אביב,אביב- מק'וורלד בתל:( הגלובליזציה של ישראל2005)  רם.כן( א
187-190 ,109-138

(1067704) גלו.שמור מדעי המדינה לפי רם

D. Tambini (2001) ‘Post-national citizenship’ Ethnic & Racial Studies 24 (2): 195-202, 210212 *מתורגם.
Journal + EJournal
A. Smith (1992) ‘National Identity and the Idea of Europe’ International Affairs 68 (1)
*לא מתורגם
Journal + EJournal
A. Smith (1990) ‘The Supersession of Nationalism?’ International Journal of Sociology 31 (1)
*מתורגם

אין

R. Inglehart & W. Baker (2001) ‘Modernization's challenge to traditional values: Who's afraid
of Ronald McDonald?’ The Futurist, March/April, 35 (2): 16-21 .לא מתורגם
EJournal
R. Inglehart (1995) “Changing Values, Economic Development & Political Change”
International Social Science Journal 47 (3) 393-398 מתורגם חלקית
Journal
R. Eatwell (1997) ‘Chapter 15: Conclusion Pt. II’in R. Eatwell European Political Culture
(London: Routledge): 245-249, 256-267 לא מתורגם
306.2094 EUR (491525)
קריאה נוספת
A. Smith (1995) Nations and Nationalism in a Global Era (Cambridge: Polity Press)
320.54 SMI (49408)
Samuel Huntington, Who Are We? America's Great Debate (New York: Simon & Schuster
2005
(1111689 אין )הוזמן
O. Almog, ‘The Globalization of Israel: Nine Transformations’ in A. Shapira (2004) Israeli
identity in transition (Boulder: Greenwood)

(1111709)  הוזמן,אין
R. Inglehart & W. Baker (2000) ‘Modernization, cultural change & the persistence of traditional
values’ American Sociological Review 65 (1): 19-51

6 כתב את באולם

R. Inglehart (1997) Modernization & Postmodernization (Princeton University Press): 92-100

(453466) ING שמור מדעי המדינה לפי
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D. Elazar, ‘Globalization meets the World's Political Cultures’
www.jcpa.org/dje/articles3/polcult.htm

(אזרחית? )עימות-אתנית הופחת להיות לאומיות-( האם לאומיות2
R. Breton (1996) “From Ethnic to Civic Nationalism: English Canada and Quebec,” in A. Smith
& J Hutchinson Eds., Ethnicity (Oxford: Oxford University Press): 348-355 *מתורגם.
305.8 ETH (334788)
*Brian Girvin, “Chapter 8: Ireland” in Eatwell, European Political Culture: 122-135 מתורגם
( במיוחד129-135)
306.2094 EUR (491525)
 קיץ,( 'האם בשנת המאה שלה ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה?' מחקרי משפט2001) כן( י פלד
(292928) X-5594 כתב עת בספריה המרכזית
.187-202 ,27-31 :( הגלובליזציה של ישראל2005)  רם.לא( א-כן

 פרק א,( –מבוא1100198) 10478 ( וגם תדפיס1067704) גלו.שמור מדעי המדינה לפי רם

97-116 :14 ( "יהדות חילונית וסיכויו" אלפיים1997) לא( י ליבמן-כן

(10955550) 10357  וגם תדפיס4 כתב עת באולם

15-20 ,4-5,11-12 :(מכון ישראלי לדמוקרטיה/חי-( יהודים ישראלים דיוקן )אבי2002)  לוי. לא) ש-כן
www.tzavpius.org.il/guttman/research.pdf
 חורף,16 ( 'אנחנו כבר לא לבד' תכלת2004) לא( א רובינשטיין

4 כתב עת באולם

,341-358 ,113-124 ,7-18 :( שוקן:( ישראל ומשפחת העמים )תל אביב2003) לא( א רובינשטיין וא יקובסון
414-426
(5698251) יש. יעקE320.101
E. Ya’ar (2005) ‘Continuity & Change in Israeli Society’ Israel Studies 10 (2): 113-121
EJournal
קריאה נוספת
C. Liebman & Y. Yadgar, ‘Israeli Identity: The Jewish Component’ in A. Shapira (2004) Israeli
identity in transition (Boulder: Greenwood)

(1111709) ( הספר הוזמן1112361) 10698 תדפיס
Eliezer Ben-Rafael, Yochanan Peres (2005) Is Israel One? Religion, Nationalism, and
Multiculturalism Confounded (Brill)

אין

F. Björklund, ‘The East European 'ethnic nation'– Myth or reality?’ European Journal of
Political Research 45 (1) 2006
EJournal
B. Yack, ‘The Myth of the Civic Nation’ Critical Review 10(2) 1996

(1123759) 11232 תדפיס

Y. Hazony (2000) The Jewish State (New York: Basic Books) ‘Introduction’
E990 HAZ (450799)
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י יונה" (1998) ,מדינת כל אזרחיה ,מדינת-לאום או דמוקרטיה רב-תרבותית :ישראל וגבולות הדמוקרטיה
הליברלית" אלפיים239-263 :16 ,

כתב עת באולם 4

 (3אוריינטליזם ועידות המזרח )מצגת(
א .סעיד ,אוריינטליזם )תל אביב  :עם עובד ,תש"ס( ע' 287-306 ,1-32

שמור סוציולוגיה לפי סעי.או )(456666

’M. Litvak & J. Teitlebaum, ‘Student, Teachers & Edward Said: Taking Stock of Orientalism
MERIA 10 (1) 2006
Ejournal
גם מופיע בעברית במהדורה קצרה:
מאיר ליטבק ,יהושע טייטלבאום ) " (2005אדוארד סעיד ו"אוריינטליזם" :מספר הערות מתודולוגיות"
המזרח החדש מס'  ,45עמ' 5-21
 956.0072זרמ.בה תשס"ה )( 1103042
ע כזום )' (1999תרבות מערבית ,תיוג אתני וסגירות חברתית :הרקע לאי-השוויון האתני בישראל' סוציולוגיה
ישראלית :כתב-עת לחקר החברה הישראלית 385-428 :(2) 1 ,

כתב עת בספריית מדעי החברה – אולם  – 4דלפק

מ .בוזגלו 'מזרחיות ,מסורת ,כור היתוך :עיון פילוסופי-פוליטי'
תדפיס סרוק במערכת (563055) ADA
ש דשן ומ שוקד ,יהודי המזרח :עיונים אנתרופולוגיים על העבר וההווה )ירושלים :שוקן תשמ"ד(.

שמור סוציולוגיה לפי יהו.המ )(20447

 (4תרבות פוליטית אזרחית באיטליה )עימות(
המוסדות הממשלתיים בצפון איטליה יותר דמוקרטיים ויותר יעילים מאשר אלו בדרום איטליה .האם זה
בגלל שהתרבות האזרחית יותר חזקה בצפון מאשר בדרום?
R. Putnam (1993) Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton:
*מתורגם; Princeton University Press. Chap 4: 83-91, 99-106, 109-113 114-120 ,107-8 ,92-98
לא מתורגם 148-162) ,חשוב במיוחד(Chap 5: 121-162
שמור סוציולוגיה לפי (221847) PUT
S. Tarrow (2000) ‘Chapter 13: Making Social Science Work across Space & Time’ in L.
לא מתורגםCrothers, C. Lockhart Eds. Culture & Politics: A Reader (Palgrave): 235-247
)306.2 CUL (491523
המשבר של התרבות הפוליטית האזרחית בארה"ב ובמערב
 (5האם הון חברתי תמיד טוב עבור דמוקרטיה? )עימות(
R. Putnam (2000) Bowling Alone (New York: Simon & Schuster): Chapter 22 ‘The Dark Side
לא מתורגם of Social Capital’ 350-366
בספריה לכלכלה )306.0973 PUT (458517
S. Roßteutscher (2002) ‘Advocate or Reflection? Associations & Political Culture’ Political
לא מתורגם Studies 50 (3): 514-528
Journal+EJournal
R. Inglehart (1997) Modernisation and Postmodernisation (Princeton: Princeton University
לא מתורגםPress) Chapter 6: 188-190, 193, 207
שמור מדעי המדינה לפי (453466 ) ING

כן(
Sten Widmalm ‘The utility of bonding social capital’ Journal of Civil Society 1(1) 2005: 75-95

אין
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D. Bahry, M. Kosolapov, O. Kozyreva & R. Wilson ‘Ethnicity and Trust: Evidence from
Russia’, American Political Science Review 99 (4) 2005: 521-532

אין

קריאה נוספת
R. Putnam Ed (2004) Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary
Society (New York: Oxford University Press)

(1111702) הוזמן
Dekker & A. Van Den Broek, 'Involvement in voluntary associations in North America &
Western Europe 1981–2000’ Journal of Civil Society 1 (1) 2005: 45-59.

(1112504) 10575 תדפיס
Charles Tilly, Trust and Rule (Cambridge University Press, 2005), Chapter 6, pp. 125-150.

(1111705) ( הספר הוזמן1112364) 10699 תדפיס
הנוצרית במערב מהווה איום לדמוקרטיה הליברלית בעידן-( האם ההידרדרות של המסורת היהודית6
(מודרני? )עימות-הפוסט
J. Sacks (1997) The Politics of Hope (London: Jonathan Cape)
 לא מתורגם119-122
; *מתורגםChapter 12) 135-46) ,84-97 ,77 ,55-65
(405752) SAC שמור מדעי המדינה לפי
R. Putnam (2000) Bowling Alone: 292-294, 346-349

306.0973 PUT (458517) בספריה לכלכלה
R. Inglehart Modernization & Postmodernization :
 *מתורגם209-215 ,174-8
 לא מתורגם179-180 ,160-63
(453466) ING שמור מדעי המדינה לפי
R. Inglehart, ‘Globalization & Post-Modern Values’: 225-228 *מתורגם

אין

C. Welzel, R. Inglehart & F. Deutsch, 'Social capital, voluntary associations & collective
action?’ Journal of Civil Society 1 (2) 2005: 121-146 .

(1112505) 10576 תדפיס

קריאה נוספת
R. Inglehart & C. Welzel (2005) Modernization, Cultural Change & Democracy: (Cambridge
University Press)
303.4 ING (1110392)
S Widmalm, ‘Comments on Welzel, Inglehart & Deutsch’ Journal of Civil Society 1 (3) 2005

(1112506) 10577 תדפיס

C Welzel, R Inglehart & F Deutsch ‘Commentary on Widmalm: A rebuttal’ Journal of Civil
Society 1 (3) 2005

(1112507) 10578 תדפיס

(( יהדות תרבות פוליטית ודמוקרטיה בישראל )עימות7
?דמוקרטית-האם התרבות הפוליטית היהודית הדתית בישראל היא אנטי

5  תשנ"ח( פרק, המכון הישראלי לדמוקרטיה:  בין הסכמה למחלוקת )ירושלים, י פרס,כן( א יער

(378039) בי.שמור סוציולוגיה לפי פרס
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כן( ב קימרלינג )' (1994דת ,לאומיות ודמוקרטיה בישראל' זמנים ) .116-130 :50תדפיס .(1566

כתב עת בספריית מדעי החברה

לא( י ליבמן )' (1999דמוקרטיה ,דת והדילמה של סדר חברתי' תרבות דמוקרטית) 1 ,בר-אילן 71-83 :(1999

כתב עת בספריית מדעי החברה

לא( י בלידשטיין )' (1999הלכה ודמוקרטיה' תרבות דמוקרטית) 2 ,בר-אילן(9-40 :

כתב עת בספריית מדעי החברה

כן-לא( ב .נויברגר )' (1998הדמוקרטיה הישראלית' בתוך ממשל ופוליטיקה בישראל כרך ) 2תל אביב:
אוניברסיטה פתוחה(.30-55 :

שמור מדעי המדינה לפי אונ.ממ )(365269

קריאה נוספת
א שבייד " ,הדת היהודית ודמוקרטיה הישראלית" תרבות דמוקרטית) 1 ,בר-אילן  (1999ע' .181-188

כתב עת בספריית מדעי החברה

א שגיא" ,יהודית ודמוקרטיה :האומנם קונפליקט?" בתוך תרבות דמוקרטית) 2 ,בר-אילן .(1999

כתב עת בספריית מדעי החברה

 (8איסלאם ,תרבות פוליטית ערבית ודמוקרטיה במזרח-תיכון )עימות(
האם התרבות הפוליטית האיסלמית-הערבית היא הסיבה לחוסר הדמוקרטיה במזרח התיכון?
כן( א .כדורי ,דמוקרטיה ותרבות פוליטית ערבית )ירושלים :כרמל ,תשנ"ג(77-94 ,15-25 :

שמור מדעי המדינה לפי כדו.דמ )(212389

N. Ayubi (1997) ‘Chapter 14: Islam & Democracy’ in D. Potter, D. Goldblatt, M. Kiloh & P.
*מתורגם Lewis eds. Democratization (Cambridge: Polity Press/Open University): 345-364

אין

A. Abootalebi, “Islam, Islamists & Democracy” Middle East Review of International Affairs
*מתורגם (MERIA) 3 (1) 1999
www.biu.ac.il/SOC/besa/meria/journal/1999/issue1/jv3n1a2.html
)B. Lewis (1994) ‘Why Turkey is the only Muslim Democracy’ Middle East Quarterly 1 (1
לא מתורגם* http://www.meforum.org/article/216
E. Sivan (1997) ‘Constraints & Opportunities in the Arab World’ Journal of Democracy 8 (2):
*מתורגם 103-113
Journal + EJournal
S. Bromley (1997) 'Middle East Exceptionalism – myth or reality?' in Potter et al,
לא מתורגם Democratization: 329-342

אין

M. Tessler & E. Gao (2005) ‘Gauging Arab Support for Democracy’ Journal of Democracy
לא מתורגם16(3): 83-97
Journal + EJournal
’'O. Roy (2005) ‘The Predicament of 'civil society' in Central Asia & the 'Greater Middle East
לא מתורגםInternational Affairs 81(5): 1001-1012
Journal
קריאה נוספת
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R. Brynen (1995) ‘Introduction’ in R. Brynen, B. Korany & P. Noble eds. Political
Liberalization & Democratization in the Arab world (Boulder: Lynne Rienner): 6-10, 14-16.
306.20953 POL (288552)
M Tessler, M Moaddel & R Inglehart (2006) ‘What Do Iraqis Want?’ Journal of Democracy
17(1) 38-50
Journal + EJournal
S. Yom, ‘Civil Society & Democratization in the Arab World’ MERIA 9(4) 2005
Ejournal
 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה, בתוך ב נויברגר," הכישלון והתקוות, ההבטחות: א "הדמוקרטיה הערבית,פפה
510-533 ,( כרך א1998 ויציבות דמוקרטית" )האוניברסיטה הפתוחה

(406053) וד.שמור מדעי המדינה לפי דמו

( הקיבוץ המאוחד:( אסלאם ודמוקרטיה בעולם הערבי )תל אביב1997) מ ליטבק

(367683) וד. אסל279.272

(( קונפוציוניזם 'ערכים אסיאנים' ודמוקרטיה )עימות9
?האם קונפוציוניזם ו'ערכים אסיאנים' מתנגדים לדמוקרטיה
D. Emerson (2000) ‘Singapore and the Asian Values Debate’ in L. Crothers & C. Lockhart Eds.
Culture and Politics: A Reader (London: Palgrave): 119-130*מתורגם
306.2 CUL (491523)
F. Fukuyama, ‘Confucianism and Democracy’ Journal of Democracy 6 (2) 1995: 20-33

6 כתב עת באולם

Ham, Chae-bong, ‘The Ironies of Confucianism’ Journal of Democracy 15 (3) 2004: 93-107

6 כתב עת באולם

קריאה נוספת
Shiping Hua ‘Introduction: Some Paradigmatic Issues in the Study of Chinese Political Culture’
in Shiping Hua (2001) Chinese Political Culture 1989-2000 (M.E. Sharpe)
306.20951 CHI (491530)
Yun-han Chu & Yu-Tzung Chang, ‘Chapter 12: Culture Shift & Regime Legitimacy:
Comparing Mainland China, Taiwan & Hong Kong’ in Shiping Hua (2001) Chinese Political
Culture, 1989-2000
306.20951 CHI (491530)
L. Pye (1985) Asian Power & Politics (Cambridge MA: Belknap Press)
306.2095 PYE (40934)
Shi, Tianjian (2000) ‘Cultural Values & Democracy in the People's Republic of China’ China
Quarterly, No. 162: 540-559
EJournal
Suisheng Zhao (2000) China & Democracy (London: Routledge)

אין
(קומוניזם ברוסיה )עימות-( קומוניזם והמעבר לפוסט10
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שינויים בתרבות הפוליטית הרוסית לא גרמו להתמוטטות של ברית המועצות בגלל שהתרבות הפוליטית
. רודנית, וממשיכה להיות,הרוסית תמיד היתה
S. White (1977) “The USSR: Patterns of Autocracy and Industrialism” in A. Brown Ed.
Political Culture and Communist Studies (Basingstoke: MacMillan): 25-65*מתורגם
320.91717 POL (393775)
S. White, “Russia” in Eatwell, European Political Culture: 193-207*מתורגם
306.2094 EUR (491525)
G. Lapidus (1995) “State and Society: Towards the Emergence of Civil Society in the Soviet
Union” in A. Dallin & G. Lapidus eds. The Soviet System: From Crisis to Collapse (Boulder:
Westview): 124-134 *מתורגם

(0532571) 8687 תדפיס

J. Ludlum (1991) “Reform and the Redefinition of the Social Contract under Gorbachev” World
Politics 43 (2): 284, 290-94 לא מתורגם
Journal+EJournal
N. Petro (1995) Russian Democracy: An Interpretation of Political Culture (Cambridge MA:
Harvard University Press, 1995): 1-2, 10, 24-26, 150-160, 168-171  לא מתורגם.
306.20947 PET (286559)
J. Devlin (1995) The Rise of the Russian Democrats (London: Elgar): 10-14  לא מתורגם.

אין

Colton & M. McFaul, Are Russians Undemocratic? (Washington DC: Carnegie Endowment for
International Peace, 2001)
www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=710
קריאה נוספת
Archie Brown, ‘Ten Years After the Soviet Breakup: From Democratization to "Guided
Democracy’ Journal of Democracy 12 (4) 2001: 35-41

6 כתב עת באולם

M. McFaul, ‘Ten Years After the Soviet Breakup: A Mixed Record, An Uncertain Future’
Journal of Democracy 12 (4) 2001: 87-94

6 כתב עת באולם

J. Gibson, ‘Social networks, civil society, and the prospects for consolidating Russia's
democratic transition’ American Journal of Political Science 45 (1) 2001: 51-68.

6 כתב עת באולם
M. Lewin (1991) The Gorbachev Phenomenon (Berkeley: University of California Press, 2nd
edition)
947.0854 LEW (204376)
(( תרבות פוליטית אזרחית בגרמניה )מצגת11
R. Dalton (1993) ‘Chapter 4: Changing Political Culture’ Politics in Germany (London: Harper
Collins, 2nd Edition): 107-131*מתורגם

אין

E. Zimmerman, “Germany” in Eatwell European Political Culture: 88-106 *מתורגם
306.2094 EUR (491525)
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קריאה נוספת
L. Davidson-Schmich ‘Searching for the Origins of civic community in Central Europe:
Evidence from Eastern & Western Germany’ Democratization 13 (1) 2006: 95-115

(1112107) 10691 תדפיס

( ? )עימות9.11 ( האם התנגשות בין ציביליזציות היא הסכסוך המרכזי בעולם אחרי12
,9  'ההתנגשות בין ציביליזציות' תכלת, הנטינגטון.כן( ס

(255841) 4415 תדפיס

Responses to “Clash of Civilizations” Foreign Affairs, 72 (4) Sept/Oct 1993 מתורגם

6 כתב עת באולם

S. Murden (2001) “Chapter 21: Culture in World Affairs” in J Baylis & S Smith The
Globalisation of World Politics (Oxford University Press 2nd Edition): 456-469 מתורגם

אין

קריאה נוספת
( שלם:( ההתנגשות בין ציביליזציות )ירושלים2003)  הנטינגטון.ס

(568783) הת.שמור מדעי המדינה לפי הנט

( בבל: הטרור מציב אתגר לדמוקרטיה )תל אביב: עולם-( ג'יהאד נגד מק2005)  בארבר.ב

(1068677) ג'יה. ברב909.829

F. Fukuyama (2006) ‘Identity, Immigration & Liberal Democracy’ Journal of Democracy 17(2):
5-20
EJournal
(( האם קיים שלום דמוקרטי? )עימות13
a) B. Russet (1999) “Why Democratic Peace?” in M. Brown, S. Lynn-Jones & S. Miller
Debating the Democratic Peace (Cambridge MA: MIT Press): Chapter 3 *מתורגם
(453472) DEB שמור מדעי המדינה לפי
Lynn-Jones (1999) ‘Preface’ in Brown et al Debating the Democratic Peace: ix-xxxiiiלא מתורגם
(453472) DEB שמור מדעי המדינה לפי
G. Sorenson (1998) Democracy & Democratization (Boulder: Westview): 93-120*מתורגם
321.8 SOR (494080)
קריאה נוספת
Robert Cooper (2003) The Breaking of Nations (London: Atlantic)

(1111861)  הוזמן,אין
M. Doyle "Kant, Liberal Legacies & Foreign Affairs" in Brown et al Debating the Democratic
Peace: Chapter 1
(453472) DEB שמור מדעי המדינה לפי
‘Section 2’ Brown et al Debating the Democratic Peace: 157-336 לא מתורגם
(453472) DEB שמור מדעי המדינה לפי
תרבות פוליטית במדינות אירופיות
R. Eatwell, ‘Britain’ in R. Eatwell European Political Culture: 50-69מתורגם
306.2094 EUR (491525)

13
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B. Szajakowski, ‘Poland’ in Eatwell. European Political Culture: 122-135 מתורגם

306.2094 EUR (491525)
H. van der Wusten & M Roessingh ‘Belgium & Holland’ in Eatwell. European Political Culture:
122-135 מתורגם
306.2094 EUR (491525)
S. Larsen & I Ugelvik ‘Scandinavia’ in Eatwell. European Political Culture: 210-232 מתורגם
306.2094 EUR (491525)

