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  فلسطينيون يف إسرائيل يف ظل اتفاقية أوسلوال
 

  
  احملتويات

  
  صفحة    

  1    مقدمة
  

     اجلزء األول

 9   نشوؤها وتطورها: الفلسطينية بدولة إسرائيل - عالقة األقلية العربية   :الفصل األول

  11  الفلسطينية  - النظام السياسي واألقلية العربية   :أوالً
  14  الفلسطينية  -ألقلية العربية النظام االقتصادي وا :ثانياً
  16   العالقات االجتماعية  :ثالثاً
  19   الفلسطينية - النظام الثقايف واألقلية العربية   :رابعاً

  22  خصائص النظام وفرص األقلية لتغيير أوضاعها  :خامساً 
  26  أنماط النشاط واحلراك : ردات فعل الفلسطينيين إزاء أوضاعهم  :سادساً 

  27  لفعل الفرديةردات ا) أ  
  29  ردات الفعل اجلماعية ) ب  
  32  النمط الثالث من ردات الفعل) ج  

  
     اجلزء الثاين

 39   الفلسطينية يف إسرائيل - الوضع القانوين لألقلية العربية   : ينالفصل الثا

  43  القوانين اإلسرائيلية والعرب  :أوالً
  46  نوينالتناقضات اجلوهرية يف وضع العرب القا :ثانياً
  47  النتائج العملية للتناقضات يف الوضع القانوين  :ثالثاً
  50  خالصة   :رابعاً

  
 52   األوضاع االقتصادية : الفصل الثالث

  59  القوى العاملة العربية يف سوق العمل  :أوالً
  66   خالصة :ثانياً

  
 68  أوضاع التعليم  : الفصل الرابع

  70   ميزانيات التعليم  :أوالً
  71  جهاز التعليم حتى نهاية املرحلة الثانوية :ياًثان
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  71  احلضانات وروضات األطفال ) أ  
  72  املرحلة االبتدائية واملرحلة اإلعدادية ) ب  
  74  التسرب من املدارس ) ج  
  74  التعليم املهني ) د  
  76  برامج تربوية وبرامج العالج والتأهيل ) هـ  
  77  العربية البنية التحتية يف املدارس ) و  
  78  مناهج التعليم ) ز  
  80  الكادر اإلداري والتعليمي) ح  

  81  التحصيل الدراسي   :ثالثاً
  82  التعليم فوق الثانوي   :رابعاً

  83  التعليم العايل :خامساً 
  85  خالصة   :سادساً 

  
 87   األوضاع واخلدمات االجتماعية : امسالفصل اخل

  87  اعية احلاجات واخلدمات االجتم  :أوالً
  90  اخملصصات املالية لألوالد ) أ  
  91  اخملصصات واخلدمات للمسنين) ب  
  93  العجز اجلسدي والتخلف العقلي ) ج  
  93  اجلنوح ) د  

  95  األوضاع الصحية  :ثانياً
  97  أنظمة وزارة الصحة وقوانينها ) أ  
  99  وضع اخلدمات الصحية ) ب  
  104  اخلدمات الطبية اخلاصة ) ج  
  105  مؤشرات صحية) د  

  106   أوضاع السكن  :ثالثاً
  111  خالصة  :رابعاً

  
 114  من اإلذعان إىل الرفض : تطور جمتمع جديد : سسادالفصل ال

  
     اجلزء الثالث

 135  التوجهات السياسية احلالية   : بعساالفصل ال

  135  االنتفاضة وآثارها يف التوجهات السياسية   :أوالً
  142  املنعطف احلاد : 1992بات الكنيست سنة انتخا :ثانياً
  144  تعميق التحوالت واخلضوع للواقع : اتفاق أوسلو  :ثالثاً

  146  صيغة العالقة بين حكومة حزب العمل والكتل العربية يف الكنيست ) أ  
  150  السياسة جتاه القيادة ) ب  
  151  السياسة العامة جتاه املواطنين العرب ) ج  

  166   1996 - 1992نظيم والفكر السياسي، الت  :رابعاً
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  167  اجلبهة الديمقراطية للسالم واملساواة) أ  
  169  احلزب الديمقراطي العربي ) ب  
  170  القائمة التقدمية ) ج  
  171  احلركة اإلسالمية ) د  
  173  حركة أبناء البلد ) هـ  
  174  التجمع الوطني الديمقراطي) و  
  175  ر يغياحلركة العربية للت) ز  

  176  الفكر السياسي العربي يف املرحلة احلالية  :خامساً 
  183  واحتماالت املستقبل  1996انتخابات الكنيست سنة   :سادساً 

  
 190  تصورات بشأن مستقبل الفلسطينيين يف إسرائيل  : الفصل الثامن

  191  االجتماعية يف ظل العملية السلمية  -األوضاع االقتصادية   :أوالً
  197  أثر العملية السلمية يف أوضاع العرب يف إسرائيل  :نياًثا

  208   1996الوضع السياسي بعد انتخابات سنة   :ثالثاً
  212   عالقات األكثرية باألقلية  :رابعاً

  217  تصورات املستقبل   :خامساً 
  219  الوضع السياسي والقضية الفلسطينية ) أ  
  221  لسطينية العالقة بالفلسطينيين والسلطة الف) ب  
  223  عالقات العرب بالدولة وباألكثرية اليهودية ) ج  
  226  األوضاع الداخلية لألقلية العربية ) د  

  236  تصورات بديلة   :سادساً 
  242  املستقبل والبحث عن الذات   :سابعاً

 


