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  قتصادكتابات يف اال

)1(  
  

  احملتويات
  

  
  صفحة    

 XIII  برهان الدجاين فكر ورؤية والتزام   :ةمقدم
 

 XXV    املؤلفات االقتصادية اخملتارة

  
 1  االقتصاد العربي   :الفصل األول

  3    نظرة شاملة لالقتصاد العربي
  19    االقتصاد العربي يف خمسين سنة

  40    1979وقفة تقويمية ـ : االقتصاد العربي
  

 63  قتصاد والفكر القومي اال  :الفصل الثاين

  65    قومية العربية وأثرها يف السياسة واالقتصادال
  73    إعادة نظر يف املفاهيم القومية

 85    نحو إطار قومي للمشروعات العربية املشتركة

  95    الوعي االقتصادي
  

101  التنمية االقتصادية واالجتماعية العربية   :الفصل الثالث

  103    املعنى احلقيقي لإلعمار
  107    إنماء االقتصاد العربي ومشروع إلنشاء مصرف عربي للتعمير

112    التنمية االقتصادية وعالقتها بالنظام االجتماعي

  127    املوارد البشرية الضائعة يف احلقل االقتصادي يف العامل العربي
  146    الطريق البري العربي

  153    مشاريع التنمية االقتصادية الرئيسية يف البالد العربية
  168    عبر التنمية االقتصادية يف البالد العربية

  
243  التنمية بين القطاعين العام واخلاص   :الفصل الرابع

  245    دور احلكومة والنشاط احلر يف احلياة االقتصادية
  252    يف التنميةدور القطاع اخلاص 

263    دور القطاع اخلاص يف احلياة االقتصادية
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  285    لصناعة والزراعة للبالد العربية يف املشاريع املشتركةجتربة االحتاد العام لغرف التجارة وا
  

291  الوحدة االقتصادية العربية   :الفصل اخلامس

  293    الوطن العربي وعوامل التوحيد فيه
  305    األسس االقتصادية للوحدة العربية

319    الوحدة االقتصادية العربية والسوق العربية املشتركة

  
343  العالقات االقتصادية بين البالد العربية   :الفصل السادس

  345    العالقات االقتصادية بين الدول العربية
  393    العالقات االقتصادية بين سورية ولبنان

408    املتضمنات االقتصادية لقيام اجلمهورية العربية املتحدة

  420    السياسة االقتصادية للجمهورية العربية املتحدة
  

435  يل للعالقات االقتصادية العربية البعد الدو  :الفصل السابع

  437    ملصالح التجارية بين الدول العربية والدول األجنبيةا
  453    استراتيجيا استعمال املصالح االقتصادية لدعم قضايا املصير العربي

516    واملالية إلعالن برشلونة النواحي االقتصادية

  531    تطوير النظام العربي للتجارة يف ضوء اتفاقية الغات واملتغيرات الدولية
  551    ات األقاليمية املطروحةاإلقليم االقتصادي العربي والتصور
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  كتابات يف االقتصاد
)2(  

  
  

  احملتويات
  

  
  صفحة    

 1  العمل االقتصادي العربي املشترك   :الفصل األول

  3    ت اجلامعة العربية لتنسيق التعاون االقتصادي بين الدول أعضائهاحماوال
  20    أضواء على تنظيم التعامل االقتصادي العربي

  69    ربي املشتركاستراتيجيا العمل االقتصادي الع
  216    العوامل املقررة النسياب رأس املال بين الدول العربية

  259    اجهه ـ نظرة مشارفةالتعاون االقتصادي العربي واملشاكل العامة التي تو
  278    تطوير اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

  
289  التعاون والتكامل االقتصادي اخلليجي   :الفصل الثاين

  291    السوق اخلليجية املشتركة
  304    التكامل االقتصادي لدول جملس التعاون يف اجملالين العربي والدويل

314    املستقبل االقتصادي للخليج العربي

  
329  النفط واألموال العربية   :الفصل الثالث

  331    البترول وأهميته يف احلياة العربية
  344    فوائض األموال العربية ووسائل توجيهها لالستثمار يف البالد العربية

364    حملافظة على الثروات العربيةا

  
379  التنمية الصناعية   :الفصل الرابع

  381    ة الصناعية يف الدول العربيةستراتيجيات التنميا
  449    مستقبل التعاون الصناعي العربي

  
485  نظرة مستقبلية   :الفصل اخلامس

  487    مستقبل العرب
  508   1959نظرة إىل املستقبل كما يبدو من عام 

528    اخليارات املستقبلية للعامل العربي
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  كتابات يف السياسة
)1(  

  
  احملتويات

  
  

  صفحة    
 XIII    مقدمة عامة
 

 XVII    تقديم

  
 1    1950، القدس، "الهدف"افتتاحيات جملة 

  3    االنتخابات
  5    القضايا االنتخابية

  7    احلاجة إىل حزب
  9    األعيان والنواب

  11    بعد التوحيد
  13    ]مايو[أيار  15معنى 

  14    ناقوس اخلطر
  16    اجليش

  18    ونمتحضرون ومتأخر
  

 21    1954مقاالت، بيروت، 

  23    ياجلامعة األميركية يف بيروت والوطن العرب
  32    السياسة العربية بين الشرق والغرب واحلياد

 51    1998 -1988مقاالت، 

  53    حول آراء قسطنطين زريق يف القضية الفلسطينية
  86    العقل العربي وإسرائيل

  96    حديث املفاوضات
  123    مستقبل الصراع العربي ـ اإلسرائيلي

  157    االعتراف املتبادل وإعالن مبادىء احلكومة الذاتية
  212    "مفترق طرق"على " عملية السالم"

  234    فلسطين املوحدة: ديلاحلل الب
  262    هل هُزم العرب يف حروبهم مع إسرائيل؟

  277    اب وجوهر احللاألسب: املأزق الفلسطيني الراهن
  284    دور االقتصاد يف صمود القدس
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  كتابات يف السياسة

)2(  
  
  

  احملتويات
  

  
  صفحة    

 1    1969 -1967، "الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية"ات مقدم

 3  ) 1967(املواجهة الشاملة   مقدمة

 59    )1968(مقدمة 

  99    )1969(مقدمة 
  

115    اتيجيةنظرة استر: القضية الفلسطينية والصراع العربي ـ اإلسرائيلي

  117  اخللفية التاريخية   :أوالً
  121  ـ الصراع الفلسطيني ـ اليهودي   
  123  ـ دروس الصراع الفلسطيني ـ اليهودي يف مراحله اخملتلفة   

  125  املرتكزات والعناصر : استراتيجيا العمل الفلسطيني  :ثانياً
  125  ـ النضال السلمي والنضال املسلح   
  127  ـ الثوابت   
  129  واحلل التاريخي  ـ احلل الهندسي  
  132  ـ العنصر الديموغرايف   
  136  والتطهير العرقي ) ترانسفير(ـ الطرد السكاين   
  138  ـ منطلقات البداية وأهداف النضال   
  143  ـ األفضليات   
  145  ـ من هو العدو، وأين نضرب؟   
  148  ـ الشعب الفلسطيني   
  153  ـ منظمة التحرير الفلسطينية   
  163  ـ الدول واحلكومات العربية   
  173  اإلسرائيلي -للصراع العربي  ـ املسارات احملتملة  
  177  ـ إسرائيل ويهودها   
  185  ـ اليهود وعامل الغرب املسيحي   
  194  ـ إسرائيل والواليات املتحدة   
  196  ـ املقاطعة العربية إلسرائيل   
  198  ـ التقانة   
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  203  أوسلو وما بعده   :ثالثاً
  205  أهداف النضال   :رابعاً

  206  ـ املعارضة 1  
  208  ـ الشعب 2  
  211  ـ خرافة الوطن البديل 3  
  212  ـ فترة االنتظار واالختمار 4  
  214  ـ األرض الفلسطينية والدولة الفلسطينية 5  
  216  ـ التنظيم 6  

  221  مبادىء وأهداف ووسائل   :خامساً
  221  ـ األهداف 1   

  222  ـ الوسائل 2  
  223  ـ ترميم الروابط والعالقات بين الشعب الفلسطيني والبلدان العربية 3  
  225  ـ االتفاق اجملتمعي 4  
  226  ـ املقاطعة والتطبيع 5  
  227  ـ املرحلة االقتصادية 6  
  228  ـ املصطلح اإلعالمي والسياسة 7  
  229  ـ اإلعالم العربي جتاه إسرائيل 8  
  230  ـ اإلعالم جتاه العامل اإلسالمي 9  
  232  ـ مالحظة حول الصين ومالمح املستقبل 10  

  
233    مقاالت غير مؤرخة

  235    1948تقويم من عام 
  270    موقف عبد الناصر من قضية فلسطين

  276    اإلعانات األميركية ليست هبات؛ هي ثمن خلدمات استعمارية: هدف الدولة اليهودية
  283    )1(قضية فلسطين اليوم 
  290    )3(قضية فلسطين اليوم 

  303    فلسطين اليوم
  318    مشكلة الالجئين

  327    القتال: ميكانيكية احلل للقضية الفلسطينية
  332    تصور العرب حلل قضية فلسطين

  338    )2(مصطلح الثورة 
  362    دوالً وشعوباً : خطر إسرائيل على العرب
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  كتابات يف األدب
  
  

  احملتويات
  

  
  صفحة    

 XIII    مقدمة

  
  1    سيرة امللك الظاهر بيبرس ـ عرض ونقد أدبي

  7  جوان   :أوالً
  10  بيبرس   :ثانياً
  33  معروف ومريم   :ثالثاً
  63  " سيرة امللك الظاهر بيبرس"مالحظات بشأن رواية   :رابعاً

  82  وقفة عند الشخصيات النسائية للرواية   
  
  

 


