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تحت المجهر :اللجئون الفلسطينيون
تتناول هذه المجموعة المختارة من أبرز المقالت التي نشرتها الشبكة الصعوبات الفريدة التي يواجهها اللجئون الفلسطينيون المشردون في أرجاء الشرق
الوسط ،وتضع تلك الصعوبات في سياقها وتناقشها – ومن أمثلتها اللجوء للمرة الثانية أو الثالثة بسبب الحرب الهلية المستعرة في سوريا ،والفراط في
إجراء البحوث في مخيمات اللجوء المشهورة بمآسيها بموازاة التقصير في إجراء البحوث حول المخيمات ومجتمعات اللجوء الخرى.

مواجهة التمييز المزدوج
اللجئون الفلسطينيون الفارون من سوريا :عالقون على هامش القانون
مي أبو مغلي ،نائل بيطاري ،نيل غابيام
يناقش محللو الشبكة مي أبو مغلي ونائل بيطاري ونيل غابيام آثار الحرب في سوريا على اللجئين الفلسطينيين من خلل تحليل موجز للعقبات
القانونية والجتماعية التي يواجهونها في كل بلد على حدة غير تلك التي يواجهها اللجئون الخرون ،ومن خلل تحديد خطوات فورية ينبغي أن
تتخذها المجتمعات المحلية والدولية لضمان سلمة هؤلء اللجئين واحترام حقوقهم النسانية .اقرأ المزيد...

فلسطينيون في الطريق إلى دمشق
أحمد دياب
يركز أحمد دياب في هذا التعقيب على مصير مخيم اليرموك للجئين الفلسطينيين المحاصر ليوضح مأزق اللجئين الفلسطينيين العالقين في خضم
النكبة السورية .فلم يُسمح لهم مطلقًا بأن يكونوا فلسطينيين خالصين ول سوريين خالصين ،وهم مجبرون ،كباقي الشعب السوري ،على اتخاذ
خيارات سياسية قاسية من أجل البقاء ،ومصيرهم غامض كمصير سوريا نفسها .اقرأ المزيد...

ثمن انعدام الجنسية :اللجئون الفلسطينيون الفارون من سوريا
روزماري صايغ
تستعرض روزماري صايغ في هذا التعقيب كيف أن التمييز بين اللجئين السوريين واللجئين الفلسطينيين في الدول العربية المجاورة يوازي
تميي ًزا قائ ًما في المم المتحدة  .وتشير ،على سبيل المثال ،إلى تدفق التبرعات لمصلحة السوريين الفارين من الحرب الهلية ،بينما يفتقر اللجئون
الفلسطينيون الفارون من سوريا إلى المساعدات بسبب تداخل مستويات التمييز .اقرأ المزيد...

لجئون ل مرغوبًا فيهم ول مكتَرثًا لهم
ضيوف غير مرحب بهم :اللجئون الفلسطينيون في لبنان
دلل ياسين
تتناول دلل ياسين في هذا الموجز السياسي الوض َع القانوني للجئين الفلسطينيين في لبنان ،وتقول إن العنصرية الممؤسسة في لبنان ل تحرم
اللجئين الفلسطينيين حقوقهم النسانية وحسب ،بل تؤدي أي ً
ضا إلى تقويض حق العودة .اقرأ المزيد...
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المجتمع ال َمنسي :الفلسطينيون في مصر
عروب العابد
تتناول عروب العابد الوضع القانوني للفلسطينيين في مصر ،بما في ذلك المؤشرات اليجابية على التغيير في أعقاب الثورة المصرية .اقرأ المزيد...

اللجئون الفلسطينيون في لبنان بين مأزق الحرمان من الحقوق ووهم الدولة
جابر سليمان
يستعرض جابر سليمان مسعى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية للنضمام إلى المم المتحدة كدولة عضو ،مما يعقّد الوضع الهش
أصل للجئين الفلسطينيين في لبنان  .يتناول هذا الموجز السياساتي كيف يواجه اللجئون الفلسطينيون التحدي المزدوج المتمثل في حرمانهم من
حقوقهم ووهم الدولة .اقرأ المزيد...

آليات التجريد والطرد
عقو ٌد من تهجير الفلسطينيين :الساليب السرائيلية
منير نسيبة
يعدد المحلل السياساتي في الشبكة منير نسيبة ستة أساليب تستخدمها إسرائيل في تهجير الفلسطينيين ،ويناقش اثنين :التهجير من خلل هندسة
الحوال الشخصية ،والتهجير من خلل التخطيط الحضري .ويدعو المدافعين عن حقوق النسان ،أفرادًا ومنظمات ،إلى تطبيق نهج العدالة النتقالية
حديث العهد عند التعامل مع النتهاكات الجماعية لحقوق النسان المنفذة على شكل سياسات عامة .اقرأ المزيد...

اللجئون :الوجه المخفي للفصل العنصري السرائيلي
حازم جمجوم
يوضح حازم جمجوم في هذا التعقيب كيف أن حرمان إسرائيل الفلسطينيين حقّهم في العودة هو أحد السس التي يقوم عليها مشروع الفصل
العنصري الستعماري السرائيلي ،وكيف أن السلم الدائم ل يمكن أن يح ّل أبدًا دون إعمال هذا الحق..اقرأ المزيد...

الجهات الفاعلة الخارجية
علقة مضطربة ولكن ضرورية :الونروا والفلسطينيون
رندة فرح
تتناول رندة فرح في هذا الموجز السياساتي العلقة بين اللجئين ووكالة المم المتحدة لغاثة وتشغيل اللجئين الفلسطينيين في الشرق الدنى
(iالونروا)  ،وتقول إن الونروا اضطلعت بدور مبالغ فيه كما لو كانت حكومة في المنفى تخدم رعاياها ،وإنها منظمة فريدة من نوعها ،ولكنها
ليست ثابتة ول متجانسة ول غير سياسية .اقرأ المزيد...

مقايضة فلسطين بالبحوث
ميسون سكرية
تناقش ميسون سكرية في هذا التعقيب"السياحة البحثية " التي تنطوي على الفراط في إجراء البحوث حول المخيمات الفلسطينية المشتهرة بمآسيها
(iمثل مخيم شاتيل)  ،بخلف غيرها التي لم تشتهر مآسيها(iمثل مخيم برج البراجنة الذي يبعد  15دقيقة من مخيم شاتيل) .اقرأ المزيد...
تابعونا على  iفيسبوك وتويتر
لدعم الشبكة i،انقروا هنا
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