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  الفلسطينيون يف العامل العربي

  بناء املؤسسات والبحث عن الدولة
  

  احملتويات
  

  
  صفحة    

  
 XIII    قائمة اجلداول واألشكال

  1    تمهيد
  

 3  اإلطار   :القسم األول

 5  الشتات وبناء الدولة والسياسة العربية احمللية   :الفصل األول

  10  الشتات يف بداياته  ـ
  11  ية أسس الهوية الفلسطين ـ
  15   احلياة والتنظيم يف الشتات ـ
  19   الدولة اخملتارة للبحث ـ
  21  اإلطار النظري ـ

 24  تطور الكيان الفلسطيني : الطريق الطويل إىل اخللف  :الفصل الثاين

  24  شرق األردن ومصر وحكومة عموم فلسطين  ـ
  27  مشكلة جوازات السفر  ـ
  28  وتطورها نشوء منظمة التحرير الفلسطينية ـ
  32   املنظمات الشعبية أو اجلماهيرية ـ
  33  املؤسسات اخملتارة للدراسة  ـ

  
 43  احلاالت اخملتارة للدراسة   :القسم الثاين

  
  مصر

 45  احلامي القوي   :الفصل الثالث

  45  اخللفية السياسية ـ
  47  الالجئون الفلسطينيون يف مصر  ـ
  51  الوضع يف غزة  ـ
  54  للفلسطينيين جوازات سفر  ـ
  55  التشريع املصري فيما يخص الفلسطينيين  ـ
  57  الدعم السياسي  ـ
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  58  نحو كيان فلسطيني  ـ
  62  تنظيم الشؤون الفلسطينية يف مصر  ـ
  63   نظام السادات ـ
  65  مبارك والفترة الالحقة  ـ

 67  ميدان التدريب السياسي : االحتاد العام لطلبة فلسطين  :الفصل الرابع

  68  التاريخ السياسي الحتاد الطلبة الفلسطينيين  ـ
  73  اخلطوة نحو االحتاد العام  ـ
  74  التاريخ السياسي لالحتاد العام لطلبة فلسطين  ـ
  80   تلبية حاجات الطلبة ـ
  81   مصادر التمويل والعضوية ـ
  82  تدفق النشاط يف مصر ـ

  العام لعمال فلسطين، االحتاد العام للمرأة الفلسطينية، االحتاد: البحث عن اجملتمع  :الفصل اخلامس
  االحتاد العام للمعلمين الفلسطينيين، جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

  
86 

  86  العمال ـ
  94  النساء  ـ
  99  املعلمون  ـ
  102  جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  ـ

  
  الكويت

 107  الفرصة يف املنفى   :الفصل السادس

  108  تمع السياسي اجمل ـ
  109  االقتصاد ـ
  109  بدايات الهجرة الفلسطينية  ـ
  111  الكويتي وغير الكويتي  ـ
  114  االقتصادية للجالية الفلسطينية يف الكويت  - البنية االجتماعية  ـ
  117  التطور االقتصادي والتعليم ـ
  120  الكويتية  -العالقات الفلسطينية  ـ

 125  ال والنساء العم  :الفصل السابع

  125  العمال ـ
  132  النساء  ـ

االحتاد العام لطلبة فلسطين، االحتاد العام للمعلمين : آفاق التنظيم املتغيرة  :ثامنالفصل ال
  الفلسطينيين، 

   جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

  
137 

  137  الطلبة ـ
  143   املعلمون ـ
  145   جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ـ
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  ألردنا
 148  الهوية املطموسة، الهوية املرفوضة  :الفصل التاسع

  149  الالجئون واألونروا  ـ
  152  الضفة الشرقية، الضفة الغربية  ـ
  153  اجليش األردين ـ
  155  االقتصاد األردين ـ
  159   من شرق األردن إىل األردن: التطور السياسي ـ
  161   بدايات إعادة التنظيم الفلسطيني ـ
  164   بذور التغيير ـ
  166  احلسين ومنظمة التحرير ـ
  169  اإلبالل من احلرب األهلية  ـ
  171  عودة التنافس يف شأن والء الفلسطينيين  ـ
  174  النقابات املهنية  ـ
  176  قضية الهوية االجتماعية  ـ

  حتاد العام للمرأة احتاد نقابات العمال يف األردن، اال: االهتمام بحاجات اجملتمع  :عاشرالفصل ال
  الفلسطينية، جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

  
183 

  184  العمال  ـ
  192  النساء  ـ
  199  جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  ـ

 203   التعبئة يف جمال التعليم  :ادي عشرالفصل احل

  203  املعلمون  ـ
  208   طلبةال ـ

  
 217  خالصات   :القسم الثالث

 219  التنوع يف الشتات   : عشرالفصل الثاين

  221  إعادة نظر يف إطار الهامشية  ـ
  230  تطبيق إطار الهامشية على سوريا ولبنان  ـ
  234  نحو املستقبل  ـ

  
  

 235     املصادر واملراجع

  
 277    فهرستال
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  قائمة اجلداول واألشكال
  

 12  توزع السكان الفلسطينيين  : 1 - 1اجلدول 

  17  التنظيم الفلسطيني والتطورات االقليمية  :2 - 1اجلدول 
  34  البنية التنظيمية لالحتاد العام لطلبة فلسطين  :1 - 2الشكل 
  35  البنية التنظيمية لالحتاد العام لعمال فلسطين   :2 - 2الشكل 
  36  البنئة التنظيمية لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية  :3 - 2الشكل 
  37  التنظيمية لالحتاد العام للمعلمين الفلسطينيين  البنية  :4 - 2الشكل 

  تبعاً لفئة) بحسب احملافظات(عدد الفلسطينيين يف مصر مصنّفين   :1 - 3اجلدول 
   1966املساعدات كما كانت سنة 

  
50  

  113  1975 - 1957سكان الكويت،   :1 - 6اجلدول 
  115   1970 - 1957األردنية يف الكويت،  - نسب الذكور واالناث يف اجلالية الفلسطينية  :2 - 6اجلدول 
  150  الضفة الشرقية  -قائمة خميمات الالجئين   :1 - 9اجلدول 
  151  الضفة الغربية  -قائمة خميمات الالجئين   :2 - 9اجلدول 
  154  ) األردن(إنفاق احلكومة املركزية الفعلي   :3 - 9اجلدول 
  156  ) األردن(لي اخلام املنشأ الصناعي للناجت احمل  :4 - 9اجلدول 
  157  )األردن( 1968 - 1950وصوالت احلكومة املركزية من حتويالت مالية غير متبادلة،   :5 - 9اجلدول 
  162  اخليرية يف الضفة الغربية تبعاً للمحافظات  تأسيس اجلمعيات  :6 - 9اجلدول 
  223  إطار الهامشية   :1 - 12اجلدول 
  224  ددة للهامشية السياسية العوامل احمل  :2 - 12اجلدول 
  225  العوامل احملددة للهامشية االقتصادية  :3 - 12اجلدول 
  226  العوامل احملددة لقوة اإلكراه لدى الدولة   :4 - 12اجلدول 

  
 
 


