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  جتليات الهوية
  الواقع املعاش لالجئين الفلسطينيين يف لبنان

  
  احملتويات

  
 xiii  كلمة شكر 

 xv  املساهمون يف الكتاب 

    الواقع املعاش لالجئين الفلسطينيين يف لبنان: الفصل األول
  1 حممد علي اخلالدي وديان ريسكدال

  3  احلرمان من الدولة، والعزلة : أوالً
  6   دود الوطنيةاحمللي والوطني وعابر احل: ثانياً
  11  أخالقية الهوية : ثالثاً

    "العدو الداخلي"نشوء مفهوم : الفلسطينيون يف لبنان: الفصل الثاين
  17 جيهان صفير

  20  سياح أثرياء، وجيران ودودون : الفلسطينيونالعرب : أوالً
  22  في اجملتمع الفلسطيني ضمن اإلطار اللبناين الطائ: ثانياً
  25  هق عبء اقتصادي مر: ثالثاً
  26  املؤسسات : رابعاً

  28  البطل، العدو الداخلي : الفدائي: خامساً
  34  ال مكان للفلسطينيين : بالجئين يف فترة إعادة اإلعمار بعد احلرتمثًّل ال: سادساً
  36  ال مكان للمجرمين واإلرهابيين : سابعاً
  37  خالصة : ثامناً

حالة خميم : تعامل الشباب الفلسطيني يف الشتات مع مسألة التعرف على الذات: الفصل الثالث
  برج البراجنة يف لبنان

  

  41 ريما عفيفي ومايا الشريف
  45  املنهجية : والًأ

  45  اختيار العينة وجمع البيانات : ثانياً
  46  تنظيم البيانات والتحليل : ثالثاً
  46  النتائج : رابعاً

  48  املناقشة : مساًخا
-bio)حالة االستثناء والبيوسياسية : إدارة خميمات الالجئين يف لبنان: الفصل الرابع

politics) 
  

  53 ساري حنفي
  55  مقدمة 

  58  الفضاء املغلق يف مقابل الفضاء املفتوح : اخمليمات الفلسطينية: أوالً
  61   لبنان طينيون يفالفلس: ثانياً
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  65  مات كفضاء إنساين اخملي: ثالثاً
  69  بين فضاء االستثناء وفضاء الفراغ : اخمليمات املغلقة: رابعاً

  74  اخمليمات باعتبارها خمتبرات : خاتمة
ير خميمات الالجئين يف لبنان حتض: من سكان خميمات إىل الجئين حضريين: الفصل اخلامس

  وإقصاؤها
  

  87 حممد كامل الدرعي
  89  مقدمة 

  90  يف مقابل سكان اخمليمات الالجئون احلضريون : أوالً
  96  مار الياس، خميم الجئين حضري يف لبنان : ثانياً
  100  ) صور(جئين التطور احلضري خمليم البص لال: ثالثاً

  105  خالصة 
عبور احلدود الوطنية وتغيير مفهوم األلفة بين الشباب : كورنيش العزّاب: الفصل السادس

  اجلنوب اللبناين –الفلسطيني يف جل البحر 
  

  109 سيلفان بيردغون
  115  الزواج والهوية : أوالً

  118  الهوية واأللفة : ثانياً
  121  كورنيش العزّاب، املعرفة يف أزمة : ثالثاً

  124  خالصة 
  أغنية: الفلسطينية يف لبنان (rap)، ظهور موسيقى الرّاب "أهالً فيك باخمليمات: "الفصل السابع

  اجتماعية وسياسية                 
  

  129 نيكوالس بويغ
  132  " [beat]خلصت األغاين الوطنية، خلص دقوا البيت : "أوالً

  136  اجلمهور واألخالقيات : ثانياً
  141  احلضرية والتمثالت احلضرية : ثالثاً

  146  خالصة 
    سياسة التحكم واحلجب واملشهد: الفلسطينيون: الفصل الثامن

  149 الله خليلي
  152  ينيون والفلسط (visibility)سياسة اإلظهار : أوالً

  154  ضبط اإلظهار يف املناطق احملتلة : ثانياً
  160  احملو والهوية يف إسرائيل : ثالثاً
  162  إعادة تركيب اإلخفاء يف لبنان : رابعاً

  165  حماذير اإلظهار : خامساً
  173  فهرست 


