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 المقدمة  
، إغالق جمسع المدشطت   2020فبراير-22في    دأ الحديث عن فيروس الكورونا في فلسطيين عدداا ررر ريس  الحووا  الللسطييدس ب

( لدى عوديهم 19)كوفيد والمياعم التي زارها الوفد السططسا ي الكور ، ال   يبين إبططاع  ععض أع ططايو عليروس  ورونا المسططت د 
مون ان نبرز التداعسا  ي  .على الحال  الللسطيدس  يطل ا    2007السطسايطي ال    دف في العا     ".ورد انعو  االنقسطا    م،إلى بالده
 وباء  ورونا في فلسيين على الدحو التالي:على جهود اواجه  نقسا  لإلالخييرة 

 والضفة  بين غزةكورونا أواًل : تباين المواجهة لفايروس  
ي  آثار اكتشطططططاب إبطططططاعا  عليروس  ورونا في اديد  بيد لحم في بداي  لطططططهر اارس المارطططططي ايخا  عدة إجراءا  ورايس  وا تراز 

لقرار أبططططدر     اليوارئ في ا مل المداطق ايططططت اعوليتم ععد  لك اعالن الحووا  الللسططططييدس  في الخاا  ان نل  الشططططهر  ال   
بطططططططططططططططدر عن ا عال  الحوواي في ريطان غا  الط   رطاال إن  طالط  اليوارئ ال الط     طان رد اللعطل اللور   الريس  احمود ع طاس،  

لمواطدين عما في  لك ادع بطالة ال ماع  في المسطاجد فسو السطلي  في ال طل  الت معا  اد  يسطر  على غاة، في الورد ال   ادع
أعلدد الحوواو في غاة يطططلسطططل  إجراءا  ال يررى إلى اسطططتوى ورطططع اليوارئ والخير ال   يتعر  لو  و والصطططلوا  في الكداي ،  

، وأبططططر  وزارة أوراب غاة لططططخ   100كار ان  ادع الت معا  أل السططططلي  الحاكم  في غاة البالد، فعلى يططططبيل المااال اعتمد   
يشططولو ي مع المصططلين في المسطط د  تى لو  رد    إراا  بططالة ال ماع  في المسططاجد ولم يبا  عاالعت ار الخير ال    اوابططل على  

 ظ على الت اعد االجتماعي بين األيطططططير، فال يااال بطططططب المصطططططلين ع انم عع طططططهم ال عض يمال ايرا  أكيدا  بدشطططططرلاعالحرااد 
المر  في  ال  ا بطاع   واي طا ، و اند وزارة الصطحو في غا  رد اعلدد انو عسطبم ايطتمرار الحصطار ا يطراييلي  وال ريان غاة 
الى اديق  هشط  يلتقر الى المقواا  الصطحس  واالنسطانس  وفقا  لتقارير األام المتحدة التي يتوجم عليها يحمل اسطاولسايها ا نسطانس   

ون اواطن يواجهون ظروفا  اعسشططططططططططططس  وبططططططططططططحس  رايططططططططططططس  وان التح يرا  التي اطلقها المقرر االامي لحقوق الي  2والحقوقس  ي ا   
 داالنسطان في األرارطي الللسطييدس   يدلل على المسطتويا  الحرج  التي وبطلد اليها المداوا  الصطحس  في ريان غاة وعلسو طالب

األام المتحدة برفع الحصططار غير القانوني وغير ا نسططاني عن ريان غاة ويططرع  يلبس  اال تساجا  العاجل   في غاة وزارة الصططح   
والياري  ان أجهاة التدل  والعداي  المر اة واالدوي  والمسطططططططططتهلكا  اليبس  والمسطططططططططتلااا  الورايس  واقواا  ال هوزي  وااليطططططططططتعداد 

، فمن ال ططططططططططططرورى ي ليم ل   1متلك " ماس" اا يمودها ان اعال   الورططططططططططططع الخيران  اند ال يو لمواجه  وباء  ورونا ال ديد،  
اوانسا  والقدرا  اللوجسطتس   المر ل  على الخالفا  السطسايطس  والتدسطيق اع ال طل  ال ربس ،  يث  ان ان الممون االيطتلاد  ان اال

س  ورونططا ان انططابيططم لسططططططططططططططحططم العيدططا  واالدويطط   المتوفر  في ال ططططططططططططططلطط  ال ربسطط   ططاال تسططاجططايدططا اليططاريطط  والعططاجلطط  لمواجهطط  فيرو 
وزارة الصطططططططحو في ريان غاة  داالجهاة اليبس  التي طالب والمسطططططططتهلكا  اليبس  واسطططططططتلااا  الوراي  ولوزا  المختبرا  وريع  سار

 .  2بها

 مؤشرات عمقت ازمة االنقسامثانيًا: 
 اباع  بين المح ورين  12اكتشاب يم اطلق المساولين في ريان غاة  ادالدا  للحصوال على اساعدا  أنسانس ، و لك ععد أن  

، ولكن وزير الدفان ا يططططراييلي نلتالي بيديد ربد يقديم أ  اسططططاعدة لدعم جهود ريان غاة في اوافح  فيروس  ورونا عمدى لديها
 

 https://bit.ly/2XVdNxdقطاع غزة(،في: –،)وزارة الصحة   19التقرير الصحفي حول فيروس كوفيد   1
  https://bit.ly/2MTI6Os،في:قطاع غزة( –اإليجاز الصحفي لمركز االعالم والمعلومات الحكومي،)وزارة الصحة    2
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، ووفق اا نشططططر  بططططحسل  "المونيتور"  3ولتها ايططططتعادة األيططططرى ا يططططراييليين لدى الللسططططييديينالتقد  ال   يحرز  إيططططراييل في احا
األاريوسط ، إن عطددا  ان األط طاء الللسططططططططططططططييديين ان ريطان غاة، يلقوا يطدري طا  في )إيططططططططططططططراييطل(  وال  س سط  اوطافحط  وبطاء "كورونطا" 

بين " ماس" والسطليا  ا يطراييلس أ أ  أنو يددر   يدسطيق  يورط  ا ا  ان  رد جاء بداء على  المسطت د وطرق عال  المصطابين ولم
 4في يطساق يدسطيق بين السطلي  الللسطييدس  في را  ل ويل أبيمأ أ  أنو يبيي في إطار دورا  يدريبس  للكوادر اليبس  لهدب إنسطاني

هل يم يدريم أط اء را  ل اي طططططا  وهل يم ال مع بين الكوادر اليبس  في ريان غا  وال طططططل    اال ه ا يقودنا الي يسطططططاخال  أار  و 
ال ربس  ا  يم عشططول ادلصططل لليرفين، وهل السططلي  الللسططييدس  في را  ل رادر  على اواجه  الليروس دون الحصططوال على يبهيل 

ريان غاة عن ال ططل  ال ربس  وفر  لططروب بططع و لداوال   اصططيريططسايطط  اللصططل  بين اليبس ، ان هدا نرى أن ن حد   الكوادره
لى ريان غا ، ورد لطططولد ه   االيطططترايس س  ار  أارى األيطططاس الماد  لعملس  فصطططل ريان المسطططاعدا  لموافح  فيروس  ورونا إ

اوديططططططط  غاة، ويحويل ال طططططططل  ال ربس  إلى  دتونا  اقسطططططططم  واسطططططططت ا  ،  فصطططططططل غاة عن ال طططططططل  ال ربس ، في احاول  لتكري  
عحيث    1998، أ  في عا   338، و242عالمستوطدين ال ين ي اعب عددهم في ظل يعار يدوا  ان يوقسعو بداَء على القرارين 

ياد  الى قسا  دول  فلسطييدس ، لم يقم الدول  الللسطييدس ، وظلد ر طايا الورطع الدهايي عما فيها القدس، والالج ون، والمسطتوطدا ، 
حدود، والعالرا  دون  ل وأبطططططط   المارد دايم  ارططططططافو الي االورططططططان السططططططسايططططططس  الخييرة التي يمر بها والتريي ا  األادس ، وال

الق طططططس  الللسطططططييدس  في ظل انشططططط اال العالم في جايح  فيروس  ورونا، والتهديدا  ا يطططططراييلس  المسطططططتمرة بتدلي  اا يسطططططمى عخيد 
يواء في االغوار او في اي  اديق  فلسييدس  اارى،  يث ان ه   الخي   وارايد ال م ا يراييلس  األاريوس  لألراري الللسييدس  

في و ا يطراييلس  األاريوس  التي يحاى بدعم االدارة االاريوس  التي يصطر على اخالل  ررارا  الشطرعس  الدولس  عشطول غير اسطبوق، 
 .5ديق في الم اال يدلي ها يتدار أ  فرب  ر يل  لتحقيق السال  العادال والشاال القايم 

 ثالثًا :مستقبل الطرفين في مجابهة كورونا وغياب التنسيق المشترك
أعلن الريس  الللسطططططييدي احمود ع اس ورب التدسطططططيق األادي وأنو أبططططط   في  لق ان جمسع االيلارا  والتلاهما  اع الحوواتين 
األاريوس  وا يطططططراييلس ، وان جمسع االلتاااا  المتري   عليها عما فيها األادس ، ردا على نس  إيطططططراييل رطططططم المسطططططتوطدا  عال طططططل ،  

، والتي يبيططططططسططططططد في إطارها السططططططلي  الوطدس  الللسططططططييدس ، 1993لاقس  أويططططططلو للسططططططال  المورع  عا   وان بين يلك االيلاقسا ، اي
عالماي  ان   30ويصطططططططريحا  ريس  الوزراء ا يطططططططراييلي، بدسااين نتدساهو، عانون  األايرة، إن  وواتو يطططططططتبدأ إجراءا  رطططططططم نحو 

   6وجمسع المسطتوطدا  في ال طل    اال غور األردن  إيطراييل رطمقها  األجااء التي يعتا   وجمسع ،اسطا   ال طل  ال ربس  إلى يطساديها
يقارير إا اري  ويسططططططري ا  عن ايططططططت داب الملاورططططططا  المتورل  اد  فترة طويل  بين إيططططططراييل و ر    و في االي ا  االار ألططططططار 

احللون أن يشطططويل  ووا  المقاوا  ا يطططالاس  ) ماس( عشطططبن بطططلق  لت ادال األيطططرى في ظل يشطططويل  ووا  في إيطططراييل، ويرى 
بين ال ططططل    ،  لك الت اين7الاورططططا  األيططططرى  البفي   إيططططراييلس  جديدة وانتشططططار فيروس  ورونا المسططططت د رد ياديان إلى انلراجو

 و  ياهر عد  وجود ايطططططترايس س  و ساي لرخي  يطططططسايطططططس  اشطططططتر   واو د  لليرفين عسطططططبم االنقسطططططا  السطططططسايطططططي ال ربس  وريان غاة
ي ادر ويسطتدد إلى   نرى أن ال انم ا يطراييلي يعمل رطمن اي  لكن الللسطييدي الو ،  الللسطييدي لس  لديو اي  عملانم  "ال ان

 
  bit.ly/2UsguElhttps//:في:) الجزيرة نت(، ، حماس تعرض مبادرة لإلفراج عن األسرى المرضى والمسنين  3
 https://bit.ly/30rhzA3في:مكافحة كورونا، )الخليج الجديد(، المونيتور أطباء من غزة يتدربون بإسرائيل على  4
 https://bit.ly/3dJj7ZT:14534العدد  م رقم  2018سبتمبر  13فلسطينية عالقة في "المعبر المؤقت"، الشرق األوسط،  اتفاق أوسلو...دولة 5
  https://bit.ly/2YlnVOy،في: الرئيس يترأس اجتماعا لمركزية "فتح"،) وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا( 6
  https://bit.ly/2MLNt2a،في: إلنجاز صفقة تبادل أسرى؟،) الجزيرة مباشر(هل تتجه إسرائيل وحماس  7
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ولعل ي اوز طرَفي المعادل  السطسايطس  في "إيطراييل" )بيدي غانت  ونتدساهو( االفايهما عاي ا   ووا  و دة وطدس ،  8"ردود األفعاال
يشططططول ايططططتمرار االنقسططططا  الداالي الللسططططييدي للترة طويل  يهديدا  آنسا  "بيدما  المصططططال  االيططططترايس س  العلسا.يمال دريططططا  على ي ليم  

يطسايطس  وارتصطادي ، اقصطودة أو غير اقصطودة، أيطهمد بدورها في يعميق  -وايطترايس سا  ععيد المدى،  يث أ دف يحوال  ا تمعس 
الق ف ا  وأطراب  ا  اصطططططططلح  في ايطططططططتمرار االنقسطططططططا  اما رد ي عل ان االنلصطططططططاال بين ريان غاة وال طططططططل  ال ربس  والقدس و 

الصطططططططعم ايطططططططتعادة الو دة، وهو اا يهدد الحال  الللسطططططططييدس  براتها. إ  لم يعد الخالفا  السطططططططسايطططططططس  في ا تمعدا يخ طططططططع لقاعدة  
سا هو ي اوز يلك الحال ،  )االاتالب في إطار الو دة(، بل أبطططططططط   االفا يياال  ل اا هو ثابد واقدس. وأبطططططططط   الميلوي وطد

و يمون القوال عبن الق ططططططس  الللسططططططييدس  رد    ،9"وي ليم المصططططططلح  الوطدس ، وعد  الرهان على المت يرا  ا رلسمس  والعربس  والدولس 
عسطططططبم االنقسطططططا  السطططططسايطططططي، اصطططططوبطططططا  إ ا طالد فترة السطططططسيرة على ظاهرة  يواجو في المر ل  القادا  وا دة ان أعسطططططر اللترا 

روق  على أيططط  وطدس ، و ي اوز اا يسطططمسو فرويد "نرجسطططس  الل  يرييم البيد الللسطططييديالكورونا، وان ال طططرور  ا يطططران ع عادة 
 التكاالس  بين ريان غاة وال ل . الص يرة" لبداء ردر أعلى ان السسايا 

 خالصة ال
إنما هي رطططططططططططرورة  ،جايح  فيروس  ورونات اوز اتيل ا  المر ل  الحالس  عسطططططططططططبم  لانهاء االنقسطططططططططططا  لسسطططططططططططد ايل ا  أنسا  نحتاجو 

 لك القوى والدخم الللسطيدس  رطروريها و و ل ار  ايها، ويدرك طرفي االنقسطا    الق طس  الللسطييدس   ايطترايس س  يتاثر بها اسطتقبل  
"إن الميلوي أن يكون المصططططالح  ايلار ا لططططااال   وال   وفي ه ا السططططساق،راال ع ططططو الل د  المر اي  في  يدو، احمد الططططتس :كاف ،  

يا،  تى ال يحصططططل اعدا االما  صططططل في "ايلاق أويططططلو"، إ  إنو لو ي ططططمن أويططططلو ايلار ا لططططااال  الاتلب الورططططع.  جمسع الق ططططا
أاا رايد  ر    ماس في ريان غاة، يحيي السططططدوار:فبكد أن  "وأرططططاب: المصططططالح  اصططططلح  وطدس  عليدا أن نخر  ادها ا تمعين

الخم ، وهي لسسططططد لططططبن ا فتحاوي ا أو  مسططططاوي ا فقد، وكنما يهمق الكل   المصططططالح  هي اللري طططط  األولى،  يث يتقد  على اللرايض
الللسطططييدي، وعليها أن يد  ، ونحن اندفعدا نحوها للشطططعور عالمسطططاولس  العاسم ،  وندا نمر في ار ل  يتوجم عليدا إنقا  الق طططس   

 . 10الللسييدس  ان المبزق التي يعسشو

 ورونطا يلر  علي جمسع االطراب إنهطاء اطا ي قى ان ااطاهر االنقسططططططططططططططا  ان أجطل التلر  للبدطاء األزاط  التي يططططططططططططططببهطا فيروس ان   
ويحسططين ظروب الشططعم الللسططييدي في ا اال  اال التعلسم والصططح  وغيرها ان الم اال ، وعليدا يقوي  وييوير أنشططي  ال حث 

طبي رو  ويوفير المقواا  الالزا  لو اال اسططتشططلى  العلمي ويحسططين جودة التعلسم وبداء المسططتشطط سا  التخصططصططس  ويبهيل  ادر 
رف  اليبي، والبدء بتلعيل ر طططس  األيطططرى التي يعر   سايهم للخير عسطططبم انتشطططار فيروس  ارونا في السططط ون ا يطططراييلس ، وان  

حووا  فسو  اف  نتعلم  سف نقرأ الشططططق ا ي ابي أل  احد ، لدصطططط   ااا  ناا  يططططسايططططي وا د او د في  اف  جوان و يتحمل فسو ال
يصططططططططح  المسططططططططار نحو دول   ا  برلمانس  وريايططططططططس  يعيد األال و اسططططططططاولسايها والتاااايها ي ا  ريان غاة وبططططططططوال  الى إجراء انتخاع

 فلسييدس   رة استقل .

 
  https://bit.ly/2BI6akPما تأثير "الضّم اإلسرائيلي على مستقبل السلطة الفلسطينية،)وكالة األناضول لألنباء(،في: 8
  https://bit.ly/2MVAKtI(،في:٢١عمر شعبان،) مجلة أوريان  االنقسامات تهدد مستقبل القضية الفلسطينية مقابلة مع 9

مشارك  من الضفة الغربية وقطاع غزة   600("بحضور 2017المصالحة الوطنية)نوفمبر  لقاء وطني حواري بعنوان "متطلبات دعم وإنجاح مسار 10

  https://bit.ly/2zsm5m،في: في يوم دراسي نظمه )المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجية )مسارات((

 

https://bit.ly/2BI6akP
https://bit.ly/2MVAKtI
https://bit.ly/2zsm5m
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 المصادر
  78، العدد 20الللسييدس ، الم لد إبراهسم ابراش، ج ور االنقسا  الللسييدي واخاطر  على المشرون الوطدي، ا ل  الدرايا   1

 (. 2009)ربسع 
 https://bit.ly/3hlCTNo ألرب الع راي. احارب   ورونا:  ارث  ا برار على االنقسا ،)و ال  يوا ا ا اري (، 2
 https://bit.ly/2XVdNxd: ريان غاة(، في – ،)وزارة الصح   19التقرير الصحلي  وال فيروس  وفيد  3
 https://bit.ly/2MTI6Osريان غاة(،  –لمر ا االعال  والمعلواا  الحوواي، )وزارة الصح  ا ي از الصحلي  4
  https://bit.ly/2UsguEl، ماس يعر  ا ادرة لإلفرا  عن األيرى المررى والمسدين،) ال ايرة ند( 5
 https://bit.ly/30rhzA3 ال ديد(،المونيتور أط اء ان غاة يتدربون ع يراييل على اوافح   ورونا، )الخلسج  6
(،  14534  ررم العدد     2018يبتمبر  13ايلاق أويلو...دول  فلسييدس  عالق  في "المعبر المارد"، الشرق األويد،  7

https://bit.ly/3dJj7ZT 
 https://bit.ly/2YlnVOy الريس  يترأس اجتماعا لمر اي  "فت "،) و ال  األن اء والمعلواا  الللسييدس  وفا(، 8
 https://bit.ly/2MLNt2a(، هل يت و إيراييل و ماس  ن از بلق  ي ادال أيرىأ،) ال ايرة ا الر9 

   https://bit.ly/2BI6akP  اا يبثير "ال مق ا يراييلي على استقبل السلي  الللسييدس ،)و ال  األناروال لألن اء(، 10
 https://bit.ly/2MVAKtI(،٢١ل  اع ا.عمر لع ان،) ا ل  أوريان االنقسااا  يهدد استقبل الق س  الللسييدس  اقاب 11
  اشارك ان 600("عح ور 2017لقاء وطدي  وار  ععدوان "اتيل ا  دعم وكن اح اسار المصالح  الوطدس  )نوفمبر  12

(،   ا يترايس س  )اسارا (ال ل  ال ربس  وريان غاة في يو  درايي نامو )المر ا الللسييدي ألعحاف السسايا  والدرايا  
https://bit.ly/2zsm5m 


