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  اقتصاد إسرائيل 

  على مشارف القرن احلادي والعشرين
  
  

  احملتويات
  

  
  صفحة    

 XV    قائمة اجلداول

 1    وخالصة مقدمة

  
 21  تطور االقتصاد اإلسرائيلي يف إطار املشروع الصهيوين   : األول زءاجل

 23   أساليب البحث يف ظل العملية السلمية: مالحظة منهجية  

  33  آليات الصهيونية االقتصادية   :الفصل األول
  33  مقدمة   :أوالً

  34   )1914 -1882(ة التأسيس فتر  :ثانياً
  44   )1947 -1918(فترة االنتداب البريطاين   :ثالثاً

  
  51  لديمقراطية االشتراكية األسلوب الصهيوين ل  : ينالفصل الثا

  51  مقدمة   :أوالً
  52  سرائيل يف إ" الديمقراطية االشتراكية"الطابع اخلاص لنظام   :ثانياً
  61  أزمة نظام الديمقراطية االشتراكية التعاوين   :ثالثاً

  
 67  األسلوب الصهيوين للرأسمالية  : لثالفصل الثا

  67   مقدمة  :أوالً
  68  تطور الرأسمالية يف إسرائيل   :ثانياً
  74  دور الدولة يف االقتصاد اإلسرائيلي يف إطار االجتاه الرأسمايل   :ثالثاً
  78   اخلصخصة  :رابعاً

  
 87  االقتصاد اإلسرائيلي يف التسعينات   : زء الثايناجل

 89  أوضاع االقتصاد اإلسرائيلي يف التسعينات   : ألولالفصل ا

  89   مقدمة  :أوالً
  92  حجم االقتصاد اإلسرائيلي ومستوى معيشة الفرد يف التسعينات   :ثانياً
  96  سرائيلي يف التسعينات البنية الهيكلية لالقتصاد اإل  :ثالثاً
  98  عوامل نمو االقتصاد اإلسرائيلي يف التسعينات   :رابعاً
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109  الصناعة اإلسرائيلية يف التسعينات   : ثاينالفصل ال

  109  مقدمة   :أوالً
  113   صناعات التقنية العالية  :ثانياً
  120  اجتاهات تكيف الصناعات التقليدية   :ثالثاً

  
123  ناعة احلربية صال  : ثالثالفصل ال

  123   مقدمة  :أوالً
  125  التطور التاريخي للصناعة احلربية وتركيبها الراهن   :ثانياً

  130  العالقة العسكرية ـ الصناعية بين إسرائيل والواليات املتحدة   :اًالثث
  136  إنتاج الصناعة احلربية اإلسرائيلية وصادراتها   :اًرابع

  
149  والعملية السلمية االقتصاد اإلسرائيلي يف إطار العوملة   : زء الثالثجلا

151  ..االقتصاد اإلسرائيلي يف إطار العوملة  : ألولالفصل ا

  151   مقدمة  :أوالً
  157  التجارة اخلارجية اإلسرائيلية   :ثانياً
  174   سوق رأس املال اإلسرائيلي  :ثالثاً
  181  سوق العمل   :رابعاً

  187  السياسات االقتصادية   :خامساً
  

193  مكانة ودور االقتصاد اإلسرائيلي يف الشرق األوسط  : لثاينالفصل ا

  193   مقدمة  :أوالً
  194  ) 2000ـ  1991(تطور االقتصاد السياسي للعملية السلمية   :ثانياً
  202  ئيلي العالقات بين االقتصاد الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة وبين االقتصاد اإلسرا  :ثالثاً
  213  .العالقات االقتصادية بين إسرائيل وبقية البالد العربية  :رابعاً

  221  مستقبل العالقات االقتصادية بين إسرائيل والعامل العربي، نظام احملور واألضالع   :خامساً
  228  التعاون يف جماالت البحث العلمي بين البالد العربية وإسرائيل   :سادساً
  
  233    مالحق
  235  حسابات نمو االقتصاد اإلسرائيلي   :ملحق أ

  242  حساب درجة تنوع التجارة اخلارجية اإلسرائيلية   :ملحق ب
  
  247    املراجع

  249  باللغة العربية   :أوالً
  250  باللغة اإلنكليزية  :ثانياً
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  قائمة اجلداول
  

  48  ) 1947ـ  1922(تغيرات سكان فلسطين   :1ـ  1ـ  1
  48  ) 1947ـ  1922(تقديرات الناجت الصايف للعرب واليهود   :2ـ  1ـ  1
  49  ) 1947ـ  1922(تقديرات متوسط دخل الفرد للعرب واليهود   :3ـ  1ـ  1
  49  ) 1947ـ  1922(دية يف فلسطين االستثمارات العربية واليهو  :4ـ  1ـ  1
  50  ) 1939ـ  1922(حجم اإلنتاج الصناعي يف فلسطين   :5ـ  1ـ  1
  65  ) 1997ـ  1950(مؤشرات االقتصاد الكلي   :1ـ  2ـ  1
  66  ) 1995ـ  1950(فجوة املوارد يف االقتصاد اإلسرائيلي   :2ـ  2ـ  1
  66  معدل نمو الناجت احمللي اإلجمايل   :3ـ  2ـ  1
  75  نسبة اإلنفاق احلكومي ومصاريف الدعم من الناجت احمللي اإلجمايل   :1ـ  3ـ  1
  93  ) 1998(حجم االقتصاد اإلسرائيلي مقارنة بالبالد العربية اجملاورة   :1ـ  1ـ  2
  95  ) 1997(واألمية  الصحة  :2ـ  1ـ  2
  95  ) 1997(اتصاالت ومعلومات   :3ـ  1ـ  2
  97  احمللي اإلجمايل حصص القطاعات االقتصادية من الناجت   :4ـ  1ـ  2
  97  االقتصادية من العمالة  حصص القطاعات  :5ـ  1ـ  2
  98  حصص القطاعات االقتصادية من التصدير   :6ـ  1ـ  2
  99  ) 1990ـ  1966(معدالت النمو السريع لبعض البالد اآلسيوية   :7ـ  1ـ  2
  100  ) 1997ـ  1950(معدل نمو متوسط دخل الفرد اإلسرائيلي   :8ـ  1ـ  2
  102  ) 1997ـ  1965(عوامل نمو االقتصاد اإلسرائيلي   :9ـ  1ـ  2
  103  العالقة بين نسبة مشاركة اليد العاملة والهجرة   :10ـ  1ـ  2
  104  ملرأة يف اليد العاملة نسبة مشاركة ا  :11ـ  1ـ  2
  105  ) 1997ـ  1960(معدالت ازدياد الناجت احمللي اإلجمايل والعمل ورأس املال   :12ـ  1ـ  2
  105  ) 1997ـ  1960(حسابات النمو   :13ـ  1ـ  2
  107  تباطؤ نمو اإلنتاجية يف البالد الصناعية   :14ـ  1ـ  2
  114  عامل  1000عدد العلماء والتقنيين بين كل   :1ـ  2ـ  2
  117  حجم اإلنفاق املدين على البحث والتطوير كنسبة من الناجت احمللي اإلجمايل   :2ـ  2ـ  2
  119  صناعة األجهزة اإللكترونية والكهربائية   :3ـ  2ـ  2
  163  ) 1997ـ  1980(التوزيع السلعي للصادرات   :1ـ  1ـ  3
  164  ) 1997ـ  1980(التوزيع السلعي للصادرات الصناعية   :2ـ  1ـ  3
  169  ) 1997ـ  1980(وزيع اجلغرايف للصادرات اإلسرائيلية الت  :3ـ  1ـ  3
  170  ) 1997ـ  1980(التوزيع السلعي لالستيرادات اإلسرائيلية   :4ـ  1ـ  3
  171  ) 1997ـ  1980(اعية اإلسرائيلية التوزيع السلعي لالستيرادات الصن  :5ـ  1ـ  3
  172  ) 1997ـ  1980(التوزيع اجلغرايف لالستيراد اإلسرائيلي   :6ـ  1ـ  3



4 
 

  173  ميزان املدفوعات اإلسرائيلي   :7ـ  1ـ  3
  180  ) 1998ـ  1990(االستثمارات األجنبية يف إسرائيل   :8ـ  1ـ  3
  181  ) 1998ـ  1996(توزيع االستثمار األجنبي املباشر يف إسرائيل على القطاعات االقتصادية   :9ـ  1ـ  3
  186  معدل الزيادة الطبيعية يف عدد السكان   :10ـ  1ـ  3
  189  ) 1992/ 1979(توزيع الدخل القومي يف إسرائيل   :11ـ  1ـ  3
  190  ) 1998ـ  1960(حجم القطاع العام يف إسرائيل   :12ـ  1ـ  3
  206  مقارنة الناجت احمللي اإلجمايل للفرد يف إسرائيل وللفرد يف الضفة الغربية وقطاع غزة   :1ـ  2ـ  3
  209  الفلسطيني  فجوة املوارد يف االقتصاد  :2ـ  2ـ  3
  209  اخللل يف سوق العمل الفلسطينية   :3ـ  2ـ  3
  210  ) 1994ـ  1992(فجوة البنية التحتية يف االقتصاد الفلسطيني   :4ـ  2ـ  3
  212  ) 1997ـ  1990(األراضي الفلسطينية املصادرة من قبل السلطات اإلسرائيلية   :5ـ  2ـ  3

  237   حسابات النمو  :1م ـ أ ـ 
  237   حصص نمو عوامل اإلنتاج  :2م ـ أ ـ 

  239   )1997ـ  1960(معدالت النمو   :3ـ  أـ  م
  239   )1997ـ  1960(حصص النمو   :4ـ  أـ  م
  240   نسبة رأس املال إىل اإلنتاج  :5ـ  أـ  م

  
  245  ) 1993(صناعة يف إسرائيل التجارة داخل ال  :1م ـ ب ـ 
  245  ) 1993(التجارة داخل الصناعة يف مصر   :2م ـ ب ـ 
  246  ) 1993(التجارة داخل الصناعة يف األردن   :3م ـ ب ـ 
  246  ) 1993(التجارة داخل الصناعة يف سورية   :4م ـ ب ـ 
  

 


