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فلسطين
قدم استاذ محمد ناصر محاضرة تتعلق بفلسطين واالجئين .ناقش ناصر عن مشروعه اللبحث في المخيمات في لبنان.
ناصر بدأ المحاضرة من خالل يشمل خلفية فلسطين ويتحدث بشكل سياسي عن الصراع العربي اإلسرايلي ومشاكل
ونتائج الحروب .كلمة "فلسطين" تصف المنطقة بجانب إلى البحر االبيض المتوسط ونھر األردن .طوال السنوات,
فلسطين احتلت باالمبراطوريات مختلفة .االمراطورية التي حكمت في منطقة فلسطين أطول وقت في التاريخ الحديث
كانت االمبراطورية العثمانة من قرن السادس عشر إلى القرن العشرين .تم حرب عالمية واحدة واإلمبراطورية
العثمانية لم توجد .البريطانيا أخذت السلطة واحتلت المنطقة .البريطانيا ألفت عدة اتفقيات مع الناس والدول المختلفة.
في ھذه االتفقيات ,وعدت البريطانيا نفس األرض إلى كل االشخاص—مثل في اتفاق سايكس-بيكو ,مراسالت ھينري
مكماھون ,ووعد بالفور.

بسبب وعد بالفور ,سنة  1917كانت سنة مھمة في تاريخ فلسطين .البريطانيا خانت العرب وقالت إلى اليھود انھا
ستساعد اليھود في تأسيس "الوطن القومي" في فلسطين .في ثالثين سنة التالية ,ھاجر اليھود إلى فلسطين .في عام
 ,1947كان ھناك تقسيم األمم المتحدة  .اقترحت االمم المتحدة مخطط ليحلل الصراع بين اليھود والعرب .المخطط
كان ان ينفصل األرض بين الإلسرائيليين والفلسطنيين .القدس ستكون تحت حكم الدولي .رفض العرب تقسيم األمم
المتحدة النھم ادعوا ان المخطط يخالف حقوق اغلبية الناس في فلسطين .على رغم من ھذا ,األمم المتحدة والبريطانيا
وإسرائيل وافقت مععلى التقسيم .بعد اعلن دولة إسرائيل ,كان ھناك حرب .الحرب سميت "النكبة" بالنسبة للعرب.
نتيجة الحرب كانت الحدود—فلسطين تتكون من الضفة الغربية وقطاع غزة وباقية األرض كانت لديتلدى اسرائيل
باالضافة إلى القدس .مصر حكمت غزة واألردن حكمت القدس الشرقي .كثير من البالد سوى بعض الدول العربية
تعرف بحدود جديدة في إسرائيل .لألسف ,نتيجة اخرى من الحرب في  1948كانت الجئين الفلسطنيين حوالي
 250,000الى  .400,000الالجؤون ذھبونا إلى البالد المختلفة في العالم العربي مثل سوريا واألردون ومصر.
معظم الوقت ,ھؤالء االشخص عاشون في المخيمات.

ثم في عام  ,1967كان ھناك حرب أخرى وفلسطين فقدت أرضھا .ھذه الحرب اطلقت على "النكسة" بالنسبة للعرب
و سميت "حرب االيام الستة " في تاريخ إسرائيل .انتصرت إسرائيل على الحرب وحصلت على الضفة الغربية,
قطاع غزة,القدس الشرقي ,الجوالن ,وسيناء .نتيجة ھذه الحرب ايضا كانت مشكلة شديدة الالجئين .غارات الجوية
دفعت الفلسطنيين خارج المنطقة .من الالزم ان اكثر من  350,000شخصا الوجود بيوت جديدة ,كثيرا ما في
المخيمات .أسست منظمة "األونروا" بعد ھذه الحرب .األنونروا مسؤولة عن مساعدة االجئين الفلسطنين وبناء
المخيمات .في الحقيقة ,ربع االجؤون يسكنون في مخيمات أسست بالمنظمة في األردن .باالضافة إلى ذلك ,األونروا
توفر الغذاء و المالبس ورعاية الصحية و التعليم إلى الناس.

اكبر مخيم ھو البقعة في األردن قريب من عاصمة عمان 80,000 .فلسطنيون يسجلون ھنا .استاذ محمد ناصر
سيذھب إلى ذلك المخيم إن شاءﷲ ويعقد المقابالت مع الناس من أجل تعليم عن تجارب االجئين و محافظة على تاريخ
شفوي .مشكلة االجئين الفلسطنين ھي مشكلة ضخمة ومن المھم ان يسجل تاريخھم ويساعدھم على فور.

