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االنقسام الفلسطيني وجهود مكافحة الكورونا

ضمن أنشطة مشروع "منتدى الشباب للسياسة والتنمية" ،تنفيذ مؤسسة بال ثينك للدراسات االستراتيجية وبتمويل من
الصندوق الوطني للديموقراطية (.)NED

يونيو 2020

ان اآلراء الواردة في هذه الورقة ال تعبر بالضرورة عن رأي بال ثينك للدراسات االستراتيجية أو الجهة المانحة
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المقدمة
ب دأ الحديث عن فيروس الكورونا في فلسطيين عدداا ررر ريس
والمياعم التي زارها الوفد السططسا ي الكور  ،ال
إلى بالدهم." ،ورد انعو

الحووا الللسطييدس في -22فبراير ،2020إغالق جمسع المدشطت

يبين إبططاع ععض أع ططايو عليروس ورونا المسططت د (كوفيد  )19لدى عوديهم
دف في العا  2007على الحال الللسطيدس يطل ا .يمون ان نبرز التداعسا

االنقسطا السطسايطي ال

الخييرة لإلنقسا على جهود اواجه وباء ورونا في فلسيين على الدحو التالي:

أوالً  :تباين المواجهة لفايروس كورونا بين غزة والضفة
آثار اكتش ط ططاب إب ط ططاعا

عليروس ورونا في اديد بيد لحم في بداي ل ط ططهر اارس المار ط ططي ايخا عدة إجراءا

وليتم ععد لك اعالن الحووا الللسط ططييدس في الخاا
الريس

احمود ع طاس ،طان رد اللعطل اللور الط

يسطر على غاة ،في الورد ال
والص ططلوا

الشط ططهر ال اليوارئ في ا مل المداطق ايط ططت اع لقرار أبط ططدر

ان نل

رطاال إن طالط اليوارئ ال

ب ط ط ط ط ط ط ططدر عن ا عال الحوواي في ريطان غا الط

ادعد فسو السطلي في ال طل الت معا

في الكداي  ،وأعلدد الحوواو في غاة ي ططلس ططل إجراءا

البالد ،فعلى يط ططبيل المااال اعتمد

ورايس وا ترازي

المواطدين عما في لك ادع بطالة ال ماع في المسطاجد

ال يررى إلى اس ططتوى ور ططع اليوارئ والخير ال

السط ططلي الحاكم في غاة ادع الت معا

ألكار ان  100لط ططخ

على اوابططل إراا بططالة ال ماع في المسططاجد ولم يبا عاالعت ار الخير ال

يتعر

لو

 ،وأبط ططر و ازرة أوراب غاة

رد يشططولو ي مع المصططلين في المسط د تى لو

رااد عالحلاظ على الت اعد االجتماعي بين األي ط ططير ،فال يااال ب ط ططب المص ط ططلين ع انم عع ط ططهم ال عض يمال اي ار أكيدا بدش ط ططر
المر

في ال ا بطاع واي طا ،و اند و ازرة 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

والحقوقس ي ا  2اليون اواطن يواجهون ظروفا اعسشط ط ط ط ط ططس وبط ط ط ط ط ططحس رايط ط ط ط ط ططس وان التح ي ار التي اطلقها المقرر االامي لحقوق
يدلل على المسطتويا

االنسطان في األ اررطي الللسطييدس

الحرج التي وبطلد اليها المداوا الصطحس في ريان غاة وعلسو طالبد

و ازرة الصططح في غاة األام المتحدة برفع الحصططار غير القانوني وغير ا نسططاني عن ريان غاة ويططرع يلبس اال تساجا
والياري ان أجهاة التدل

والعداي المر اة واالدوي والمس ط ط ط ططتهلكا

اليبس والمس ط ط ط ططتلااا

لمواجه وباء ورونا ال ديد ،وان اند ال يمتلك " ماس" اا يمودها ان اعال
المر ل على الخالفا

ال هوزي واالي ط ط ط ططتعداد

الورط ط ط ط ط ططع الخير ،1فمن ال ط ط ط ط ط ططرورى ي ليم ل

السطسايطس والتدسطيق اع ال طل ال ربس  ،يث ان ان الممون االيطتلاد ان االاوانسا

المتوفر في ال ط ط ط ط ط ط طلط ال ربسط
والمس ط ط ططتهلكا

الورايس واقواا

والقد ار اللوجسطتس

ططاال تسططاجططايدططا اليططاريط والعططاجلط لمواجهط فيروس ورونططا ان انططابيططم لسط ط ط ط ط ط طحططم العيدططا

اليبس واس ط ط ططتلااا

العاجل

واالدويط

الوراي ولو از المختب ار وريع سار االجهاة اليبس التي طالبد و ازرة الص ط ط ططحو في ريان غاة

بها. 2

ثانياً :مؤشرات عمقت ازمة االنقسام
اطلق المساولين في ريان غاة ادالدا

للحصوال على اساعدا

أنسانس  ،و لك ععد أن يم اكتشاب  12اباع بين المح ورين

لديها  ،ولكن وزير الدفان ا ي ط طراييلي نلتالي بيديد ربد يقديم أ اسط ططاعدة لدعم جهود ريان غاة في اوافح فيروس ورونا عمدى
 1التقرير الصحفي حول فيروس كوفيد (، 19وزارة الصحة – قطاع غزة)،فيhttps://bit.ly/2XVdNxd:
 2اإليجاز الصحفي لمركز االعالم والمعلومات الحكومي(،وزارة الصحة – قطاع غزة)،فيhttps://bit.ly/2MTI6Os:
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التقد ال

يحرز إي ط طراييل في احاولتها ايط ططتعادة األيط ططرى ا ي ط طراييليين لدى الللسط ططييديين ،3ووفق اا نشط ططر بط ططحسل "المونيتور"

األاريوسط  ،إن عطددا ان األط طاء الللسط ط ط ط ط ط ططييديين ان ريطان غاة ،يلقوا يطدري طا

في (إيط ط ط ط ط ط طراييطل) وال س سط اوطافحط وبطاء "كورونطا"

المسطت د وطرق عال المصطابين ولم يورط ا ا ان رد جاء بداء على يدسطيق بين " ماس" والسطليا

ا يطراييلس أ أ أنو يددر

في يطساق يدسطيق بين السطلي الللسطييدس في ار ل ويل أبيمأ أ أنو يبيي في إطار دو ار يدريبس للكوادر اليبس لهدب إنسطاني
وه ا يقودنا الي يس ط ططاخال
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أار اال هل يم يدريم أط اء ار ل اي ط ططا وهل يم ال مع بين الكوادر اليبس في ريان غا وال ط ططل

ال ربس ا يم عشططول ادلصططل لليرفين ،وهل السططلي الللسططييدس في ار ل رادر على اواجه الليروس دون الحصططوال على يبهيل
لكوادرها اليبس  ،ان هدا نرى أن ن حد يططسايط اللصططل بين اصططير ريان غاة عن ال ططل ال ربس وفر
المس ططاعدا

لططروب بططع و لداوال

لموافح فيروس ورونا إلى ريان غا  ،ورد ل ططولد ه االي ططترايس س ار أارى األي ططاس الماد لعملس فص ططل ريان

غاة عن ال ط ط ططل ال ربس  ،في احاول لتكري

فص ط ط ططل غاة ،ويحويل ال ط ط ططل ال ربس إلى دتونا

اقس ط ط ططم واس ط ط ططت ا  ،اوديط ط ط ط

بداء على الق اررين  ،242و ،338أ في عا  1998عحيث
عالمستوطدين ال ين ي اعب عددهم في ظل يعار يدوا ان يوقسعو َ
ياد الى قسا دول فلسطييدس  ،لم يقم الدول الللسطييدس  ،وظلد ر طايا الورطع الدهايي عما فيها القدس ،والالج ون ،والمسطتوطدا ،
والتريي ا

األادس  ،والحدود ،والعالرا

دون ل وأب ط ط ط

المارد دايم ارط ط ططافو الي االورط ط ططان السط ط ططسايط ط ططس الخييرة التي يمر بها

الق ط ططس الللس ط ططييدس في ظل انش ط ط اال العالم في جايح فيروس ورونا ،والتهديدا

ا ي ط طراييلس المس ط ططتمرة بتدلي اا يس ط ططمى عخيد

وارايد ال م ا يراييلس األاريوس لألراري الللسييدس يواء في االغوار او في اي اديق فلسييدس اارى ،يث ان ه الخي
ا يطراييلس األاريوس التي يحاى بدعم االدارة االاريوس التي يصطر على اخالل ر ار ار الشطرعس الدولس عشطول غير اسطبوق ،وفي
اال يدلي ها يتدار أ فرب ر يل لتحقيق السال العادال والشاال القايم في المديق .5

ثالثاً :مستقبل الطرفين في مجابهة كورونا وغياب التنسيق المشترك
أعلن الريس

الللس ط ططييدي احمود ع اس ورب التدس ط ططيق األادي وأنو أب ط ط

األاريوس وا ي ط طراييلس  ،وان جمسع االلتاااا

في قل ان جمسع االيلارا

والتلاهما

اع الحوواتين

المتري عليها عما فيها األادس  ،ردا على نس إي ط طراييل ر ط ططم المس ط ططتوطدا

عال ط ططل ،

وان بين يلك االيلاقسا  ،ايلاقس أويط ط ططلو للسط ط ططال المورع عا  ،1993والتي يبيط ط طسط ط ططد في إطارها السط ط ططلي الوطدس الللسط ط ططييدس ،
ويص ط ط طريحا

ريس

الوزراء ا ي ط ط طراييلي ،بدسااين نتدساهو ،عانون األايرة ،إن وواتو ي ط ط ططتبدأ إجراءا

ر ط ط ططم نحو  30عالماي ان
في ال طل

اسطا ال طل ال ربس إلى يطساديها ،وجمسع األجااء التي يعتا إيطراييل ر قطمها اال غور األردن وجمسع المسطتوطدا
و في االي ا االار ألط ط ططار يقارير إا اري ويس ط ط طري ا عن ايط ط ططت داب الملاورط ط ططا المتورل اد فترة طويل بين إي ط ط طراييل و ر
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المقاوا ا ي ططالاس ( ماس) عش ططبن ب ططلق لت ادال األي ططرى في ظل يش ططويل ووا في إيط طراييل ،ويرى احللون أن يش ططويل ووا
إي ط طراييلس جديدة وانتشط ططار فيروس ورونا المسط ططت د رد ياديان إلى انلراجو في الب الاورط ططا

األيط ططرى ،7لك الت اين بين ال ط ططل

ال ربس وريان غاة ياهر عد وجود اي ط ططترايس س و ساي لرخي ي ط ططساي ط ططس اش ط ططتر واو د لليرفين عس ط ططبم االنقس ط ططا الس ط ططساي ط ططي و
ان"ال انم الللسطييدي لس

لديو اي عمل ،و نرى أن ال انم ا يطراييلي يعمل رطمن اي لكن الللسطييدي ال ي ادر ويسطتدد إلى

 3حماس تعرض مبادرة لإلفراج عن األسرى المرضى والمسنين (،الجزيرة نت)،فيhttps://bit.ly/2UsguEl:
 4المونيتور أطباء من غزة يتدربون بإسرائيل على مكافحة كورونا( ،الخليج الجديد)،فيhttps://bit.ly/30rhzA3:
 5اتفاق أوسلو...دولة فلسطينية عالقة في "المعبر المؤقت" ،الشرق األوسط 13 ،سبتمبر  2018م رقم العدد https://bit.ly/3dJj7ZT:14534
 6الرئيس يترأس اجتماعا لمركزية "فتح" (،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا) ،فيhttps://bit.ly/2YlnVOy:
7هل تتجه إسرائيل وحماس إلنجاز صفقة تبادل أسرى؟ (،الجزيرة مباشر) ،فيhttps://bit.ly/2MLNt2a:
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ونتدساهو) االفايهما عاي ا

ردود األفعاال" 8ولعل ي اوز طرَفي المعادل السطسايطس في "إيطراييل" (بيدي غانت

ووا و دة وطدس ،

يمال دريط ططا على ي ليم المصط ططال االيط ططترايس س العلسا.بيدما "يشط ططول ايط ططتمرار االنقسط ططا الداالي الللسط ططييدي للترة طويل يهديدا آنسا
ا تمعس -يطسايطس وارتصطادي  ،اقصطودة أو غير اقصطودة ،أيطهمد بدورها في يعميق

وايطترايس سا ععيد المدى ،يث أ دف يحوال

االنلص ط ط ططاال بين ريان غاة وال ط ط ططل ال ربس والقدس والق ف ا

وأطراب ا

اص ط ط ططلح في اي ط ط ططتمرار االنقس ط ط ططا اما رد ي عل ان

الص ط ط ططعم اي ط ط ططتعادة الو دة ،وهو اا يهدد الحال الللس ط ط ططييدس براتها .إ لم يعد الخالفا
(االاتالب في إطار الو دة) ،بل أب ط ط طط

االفا يياال ل اا هو ثابد واقدس .وأب ط ط ط ط

وي ليم المصط ط ططلح الوطدس  ،وعد الرهان على المت ي ار

الس ط ط ططساي ط ط ططس في ا تمعدا يخ ط ط ططع لقاعدة
الميلوي وطدسا هو ي اوز يلك الحال ،

ا رلسمس والعربس والدولس " ،9و يمون القوال عبن الق ط ط ططس الللسط ط ططييدس رد

يواجو في المر ل القادا وا دة ان أعس ط ططر اللت ار عس ط ططبم االنقس ط ططا الس ط ططساي ط ططي ،اص ط ططوب ط ططا إ ا طالد فترة الس ط ططسيرة على ظاهرة
الكورونا ،وان ال ططرور ا يط طران ع عادة يرييم البيد الللس ططييدي على أيط ط
الص يرة" لبداء ردر أعلى ان السسايا

وطدس  ،و ي اوز اا يس ططمسو فرويد "نرجس ططس اللروق

التكاالس بين ريان غاة وال ل .

الخالصة
انهاء االنقس ط ط ط ط ططا لسس ط ط ط ط ططد ايل ا أنسا نحتاجو لت اوز اتيل ا

المر ل الحالس عس ط ط ط ط ططبم جايح فيروس ورونا ،إنما هي ر ط ط ط ط ططرورة

و ل ار ايها ،ويدرك طرفي االنقسطا رطروريها و لك القوى والدخم الللسطيدس

ايطترايس س يتاثر بها اسطتقبل الق طس الللسطييدس

كاف  ،وفي ه ا السط ططساق،راال ع ط ططو الل د المر اي في يدو ،احمد الط ططتس " :إن الميلوي أن يكون المصط ططالح ايلارا لط ططااال وال
جمسع الق ط ططايا ،تى ال يحصط ططل اعدا االما صط ططل في "ايلاق أويط ططلو" ،إ إنو لو ي ط ططمن أويط ططلو ايلارا لط ططااال الاتلب الورط ططع.
وأرط ططاب :المصط ططالح اصط ططلح وطدس عليدا أن نخر ادها ا تمعين"أاا رايد ر

ماس في ريان غاة ،يحيي السط ططدوار:فبكد أن

يهم الكل
المصط ططالح هي اللري ط ط األولى ،يث يتقد على اللرايض الخم  ،وهي لسسط ططد لط ططبنا فتحاويا أو مسط ططاويا فقد ،وكنما ق
الللس ططييدي ،وعليها أن يد  ،ونحن اندفعدا نحوها للش ططعور عالمس ططاولس العاسم  ،وندا نمر في ار ل يتوجم عليدا إنقا الق ططس
الللسييدس ان المبزق التي يعسشو. 10
ان األزاط التي يط ط ط ط ط ط ططببهطا فيروس ورونطا يلر

علي جمسع االطراب إنهطاء اطا ي قى ان ااطاهر االنقسط ط ط ط ط ط ططا ان أجطل التلر للبدطاء

ويحسططين ظروب الشططعم الللسططييدي في ا اال

اال التعلسم والصططح وغيرها ان الم اال  ،وعليدا يقوي وييوير أنشططي ال حث

العلمي ويحسططين جودة التعلسم وبداء المسططتش ط سا

الالزا لو اال اسططتشططلى

التخص طصططس ويبهيل ادر طبي رو ويوفير المقواا

رف اليبي ،والبدء بتلعيل ر ططس األي ططرى التي يعر
نتعلم سف نق أر الشط ططق ا ي ابي أل احد  ،لدص ط ط

سايهم للخير عس ططبم انتش ططار فيروس ارونا في الس ط ون ا ي طراييلس  ،وان
ااا ناا يط ططسايط ططي وا د او د في اف جوان و يتحمل فسو الحووا فسو اف

اسط ط ط ططاولسايها والتاااايها ي ا ريان غاة وب ط ط ط طوال الى إجراء انتخاعا
فلسييدس

برلمانس وريايط ط ط ططس يعيد األال ويصط ط ط ططح المسط ط ط ططار نحو دول

رة استقل .

 8ما تأثير "الض ّم اإلسرائيلي على مستقبل السلطة الفلسطينية(،وكالة األناضول لألنباء)،فيhttps://bit.ly/2BI6akP:
 9االنقسامات تهدد مستقبل القضية الفلسطينية مقابلة مع عمر شعبان (،مجلة أوريان ،)٢١فيhttps://bit.ly/2MVAKtI:
 10لقاء وطني حواري بعنوان "متطلبات دعم وإنجاح مسار المصالحة الوطنية(نوفمبر ")2017بحضور  600مشارك من الضفة الغربية وقطاع غزة
في يوم دراسي نظمه (المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجية (مسارات)) ،فيhttps://bit.ly/2zsm5m:

5

المصادر
 1إبراهسم ابراش ،ج ور االنقسا الللسييدي واخاطر على المشرون الوطدي ،ا ل الدرايا

الللسييدس  ،الم لد  ،20العدد 78

(ربسع .)2009
 2ألرب الع راي .احارب

ورونا :ارث ا برار على االنقسا (،و ال يوا ا ا اري )https://bit.ly/3hlCTNo ،

 3التقرير الصحلي وال فيروس وفيد (، 19و ازرة الصح – ريان غاة) ،فيhttps://bit.ly/2XVdNxd :
 4ا ي از الصحلي لمر ا االعال والمعلواا
 5ماس يعر

الحوواي( ،و ازرة الصح – ريان غاة)https://bit.ly/2MTI6Os ،

ا ادرة لإلف ار عن األيرى المررى والمسدين (،ال ايرة ند)https://bit.ly/2UsguEl،

 6المونيتور أط اء ان غاة يتدربون ع يراييل على اوافح

ورونا( ،الخلسج ال ديد)https://bit.ly/30rhzA3 ،

 7ايلاق أويلو...دول فلسييدس عالق في "المعبر المارد" ،الشرق األويد 13 ،يبتمبر  2018ررم العدد ،)14534
https://bit.ly/3dJj7ZT
 8الريس

يترأس اجتماعا لمر اي "فت " (،و ال األن اء والمعلواا

الللسييدس وفا)https://bit.ly/2YlnVOy ،

9هل يت و إيراييل و ماس ن از بلق ي ادال أيرىأ (،ال ايرة ا الر)https://bit.ly/2MLNt2a ،
 10اا يبثير "ال قم ا يراييلي على استقبل السلي الللسييدس (،و ال األناروال لألن اء)https://bit.ly/2BI6akP ،
 11االنقسااا يهدد استقبل الق س الللسييدس اقابل اع ا.عمر لع ان (،ا ل أوريان https://bit.ly/2MVAKtI،)٢١
 12لقاء وطدي وار ععدوان "اتيل ا

دعم وكن اح اسار المصالح الوطدس (نوفمبر ")2017عح ور  600اشارك ان

ال ل ال ربس وريان غاة في يو درايي نامو (المر ا الللسييدي ألعحاف السسايا
https://bit.ly/2zsm5m

6

والدرايا

ا يترايس س (اسا ار ) )،

