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  هنا وهناك

  نحو حتليل للعالقة بين الشتات الفلسطيني واملركز
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  86   التحدث عن جمال عام شتاتي؟ هل يمكن  

 89  ريادية فردية وإشكالية الشبكات عبر القومية : االقتصاد الفلسطيني يف الشتات : ثالثالفصل ال

  92  الفعل االقتصادي باعتباره متموضعاً اجتماعياً   .1ـ3
  93  حتديثي ولكنه أيضاً خماطر : رجل األعمال املبادر وفعله الريادي  .2ـ3
  94  ...نظرة جمملة: ة االقتصاديةالبؤر التركزي  .3ـ3
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225  الشتات الفلسطيني وشكل الدولة الفلسطينية   :عوضاً عن اخلاتمة

  228    ذاتية الفلسطيني بين بلد اللجوء والوطن األم
  231    دولة ـ قومية أم دولة ذات جغرافية عابرة حلدودها؟: الدولة املستقبلية الفلسطينية
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  239   انتماؤهم واقتصادهم: أصل فلسطيني يف تشيلي املنحدرون من  :ملحق
  239  إىل العامل اجلديد  الهجرة  :املقدمة

  241    تاريخ اجلالية الفلسطينية يف تشيلي
  245    ؤسسات العربية والهوية الوطنية الفلسطينيةامل

  247    االنتماء املزدوج: الفلسطينيون واملنحدرون من أصل فلسطيني
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  251    الهوامش
  
  263    املراجع
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  فهرس األشكال
 39   تصنيف فلسطينيي اخلارج : 1الشكل رقم 

  70  مريكية بحسب تاريخ إنشائها توزع املنظمات الفلسطينية املوجودة يف الواليات املتحدة األ  :2الشكل رقم 
  81  العالقات القوية ضمن شتات ما عندما يكون له مركز ثقل   :3الشكل رقم 
  82  جاليات مربوطة بعضها ببعض بروابط ضعيفة : شتات ما من دون مركز ثقل  :4الشكل رقم 
  82  بمركزي ثقل ضعيفين  الشتات الفلسطيني  :5الشكل رقم 

  
  فهرس اجلداول

 20  رجال األعمال الفلسطينيون املستجوبون يف دول الشتات   : 1رقم  جدول

  47  التوازي واالختالف يف احلقلين البحثيين الفلسطيني واإلسرائيلي   :2 جدول رقم
  59  كثافة العالقات العائلية ألربعة نماذج من الشتات   :3جدول رقم 

  219   إشكالية ديمقراطية الشبكة: مركزية اإلدارة  
  220   ؟هي مؤسسة أم شبكة: باليستا  
  221  هل تعود األوراق الساقطة إىل جذورها؟ : اخلاتمة  .3ـ9
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  64  يف الواليات املتحدة األمريكية وتاريخ اإلنشاء عينة من املنظمات املوجودة   :4جدول رقم 
  69  توزع املنظمات الفلسطينية املوجودة يف الواليات املتحدة األمريكية حسب نوعها   :5جدول رقم 
  96  ين النشاط االقتصادي لرجال األعمال يف أهم دول البحث امليدا  :6جدول رقم 
  97  النسبة املئوية للنشاط االقتصادي لرجال األعمال يف أهم دول البحث امليداين   :7جدول رقم 
  98  النشاط االقتصادي التفصيلي لرجال األعمال يف الدول العربية وإسرائيل   :8جدول رقم 
  99  النشاط االقتصادي التفصيلي لرجال األعمال يف األمريكيتين واستراليا   :9جدول رقم 
  104  النشاط االقتصادي التفصيلي لرجال األعمال يف أوروبا   :10جدول رقم 
  107  التقديرات اخملتلفة للخسائر يف أمالك الفلسطينيين من جراء النكبة   :11جدول رقم 
  117   1993، 1980توزع السكان يف اإلمارات العربية املتحدة يف العامين   :12جدول رقم 
  120  األعمال الفلسطينيين يف اإلمارات  املستوى التعليمي لرجال  :13جدول رقم 
  121  النشاط االقتصادي الرئيسي املمارس يف اإلمارات   :14جدول رقم 
  131  توزع الشركات يف جبل علي حسب األصول اجلغرافية   :15جدول رقم 
  132  توزع الشركات العربية يف جبل علي حسب دول األصل   :16جدول رقم 
  135  الدول العشر األكثر أهمية يف التعامالت التجارية لدبي   :17جدول رقم 
  137  األسواق العشرون األكثر أهمية إلعادة التصدير   :18جدول رقم 
  139  االستثمارات يف األراضي الفلسطينية   :19جدول رقم 

  163  عدد املصانع والعمال يف القطاع العربي يف إسرائيل   :20ل رقم جدو
  192   1997 - 1994االستثمارات الكبيرة حسب البيانات الرسمية للفترة من   :21جدول رقم 
  193  .الصناعية والسياحية التي شارك فيها املستثمرون من الشتات بعض أسماء املشاريع  :22جدول رقم 
  االستثمارات خارج البيانات الرسمية املتعلقة بالشركات القابضة الثالث الكبرى   :23جدول رقم 

  لالستثمار يف فلسطين والتي مل تشملها البيانات الرسمية 
  

196  
  197   1997وسنة  1996مساهمة الشتات يف جمال االستثمارات يف سنة   :24جدول رقم 
  202  مقارنة مع مساعدات الدول املانحة  1997ـ  1996جمموع املساهمات املالية للشتات للعامين   :25جدول رقم 

  
 


