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  األزمة االقتصادية يف إسرائيل
  مراحلها وانعكاساتها

 
  احملتويات

  صفحة    
 ix    قديمت

  
 xi    مقدمة

  
  

 1   1983 -1973أبرز تطورات الوضع االقتصادي،   :األول قسمال

 3  مراحل األزمة االقتصادية   :أوالً

  3  ـ يوم الغفران لالقتصاد اإلسرائيلي   
  9   1981ـ  1977االيديولوجية والسياسة االقتصادية، : االنقالب الذي مل يحدثـ   
  18  نة االنهيار االقتصادي س: 1982سنة ـ   
  26   جممل اقتصادي: 1983سنة ـ   
  28   1984صاديين يتوقعون التطورات خالل سنة إىل اين يسير االقتصاد ـ اربعة خبراء اقت: توقعاتـ   
  30  ثالثة سيناريوهات : 1984ـ االقتصاد اإلسرائيلي سنة   

  33   االقتصاد" دولرة"مشروع   :ثانياً
  33  ليس مشروعاً وإنما فكرة : ـ دفاع البروفيسور نيسان ليفيتان عن مشروع الدولرة  
  37  ـ إسرائيل ترتهن للدوالر   

 39  املساعدات األميركية والديون   :ثالثاً

  39  ] ريغان[ـ هدية العم رون   
  41  والثمن ] يةاألميرك[ـ املساعدة   
  43  كيف ضللنا الطريق : ـ املساعدة األميركية  
  45  ـ الديون اخلارجية يف ازدياد مستمر   

  
 49   كلفة احلروب والسيطرة على املناطق  : ينالثا القسم

 51  أثر اإلنفاق العسكري على االقتصاد   :أوالً

  51  ـ نفقات األمن وأثرها على االقتصاد اإلسرائيلي   
  60  نفقات حرب لبنان   :ثانياً

  60  ـ سالمة اجلليل وسالمة التضخم   
  61  جماهيل  3حساب فيه : ـ ثمن احلرب  
  63   من الزبدة ـ مدافع بدالً  
  66  ـ أثر حرب لبنان على االقتصاد اإلسرائيلي   

  69  تقليص ميزانية الدفاع   :ثالثاً



2 
 

  69  ـ االقتطاع الذي مل يحدث   
  72  ـ حلظة احلقيقة يف وزارة الدفاع   

  75  أثر السيطرة االقتصادية على املناطق احملتلة   :رابعاً
  75  كم استثمر يف االستيطان : للغزـ ا  
  77   التبعية الكولونيالية للمناطق احملتلةـ   

  
 85   انعكاسات اجتماعية لألزمة االقتصادية  : ثالثال قسمال

 87  الهجرة والنزوح   :أوالً

  87   النزوح عن إسرائيلـ   
  99  منع النزوح  التقصير الكبير يفـ   

ثانياً 
:  

102  تفاقم أزمة الفقر 

  102  يعيشون حتت خط الفقر  نصف مليون: تقرير سنوي للضمان الوطنيـ   
  103   1977تضاعف منذ سنة  1982عدد االجراء الفقراء سنة : رايف روترـ   

106  األزمة االقتصادية واجتاهات الرأي العام  :ثالثاً

  106   احلكومة تتحمل تبعة األزمة االقتصاديةـ   
  109  انخفاض مستوى املعيشة يهدد الليكود ـ   
  110   حاسة اجلمهور السليمةـ   
  111   عصر اخلوفـ   

  
 


