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 في تعزيز  يسعى مركز رؤية للتنمية السياسية أن يكون 
ً
مرجعية مختصة في قضايا التنمية السياسية وصناعة القرار، ومساهما

ويسعى املركز إلى تنمية القدرات واإلمكانيات السياسية لدى األفراد  ،قيم الديمقراطية والتعددية واالعتدال والتسامح

قائمة على مبادئ حق تقرير املصير  والجماعات واألحزاب في املنطقة، بما يخدم بناء مجتمعات ودول مدنية وديمقراطية

السيما الشعب  ،يساعد على نبذ العنف والتطرف، واملساهمة في إنجاز الشعوب لحقوقها السياسية واملدنية بماو والحرية، 

 .الفلسطيني

توفير الدعم ، و وتنميتهايهدف املركز إلى مساعدة الكفاءات العلمية والبحثية في مجال العلوم اإلنسانية في تطوير مهاراتها 

ويسعى إلى فهم قضايا  ،السياس ي واألكاديمي للفلسطينيين، ورعاية الطاقات الثقافية، وتنمية املهارات السياسية لدى الشباب

 املجتمع املدني، وتمكين املرأة من خالل أدوات البحث العلمي في الحقول االجتماعية واإلنسانية والسياسية.
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 تقديم

باإلصابة بفيروس كورونا  حاالت اشتباه 7أعلنت السلطة الفلسطينية عن  ، 2020آذار/ مارس  5 في
عن سلسلة من مما اضطر السلطة الفلسطينية إلى اإلعالن في محافظة بيت لحم،  وذلكالمستجد، 
، شملت إعالن حالة الطوارئ، وفرض إجراءات الحجر الصحي، ومنع خروج الناس من منازلهم، اإلجراءات

 .إال للضرورة القصوى 
 مواجهة حالةل التي تتخذهافي عهد السلطة الفلسطينية،  من نوعهاولى األليست  اإلجراءات ورغم أن هذه

، الحدث؛ وذلك بسبب خطورة اإلجراءات كانت استثنائيةهذه  ، إال أن طبيعة  1األوبئة واألمراض المعدية  نم
 األمر من ناحية، واعتراف ا بالقدرات المحدودة للسلطةا لخطورة ا مبكر  انتباه  مما عكس ، وانتشاره العالمي

 .من ناحية ثانيةالفلسطينية 
وعلى العكس من حالة عدم الرضا   .اكتسب سماته الخاصة  ، اإلجراءاتكما أن التفاعل المجتمعي مع هذه  

 المقرة حالي ا،المعهودة بخصوص توجهات السلطة السياسية، فقد حظيت اإلجراءات الحكومية  ،الجماهيري 
 عالمية.إ ونخب وهيئات ووسائل  ة، ر والدعم من شرائح اجتماعية رئيسبالكثير من التقدي

على خلفية التقاعس عن اتخاذ إجراءات وذلك ، متفاوتة انتقادات   الفلسطينية السلطةفي البداية، واجهت 
تضح وا ،من المواطنين اموا بجوالت خالطوا فيها الكثيروق ،لبالدادخلوا  أجانب،  وفود وسياح تجاه ، معينة

، تحول حقيقينقطة  مرت ب  السلطة الفلسطينيةوكأن  فبدا األمر    ،بالفيروسصابة بعض هؤالء الزوار  إالحقا  
 .عالن حالة الطوارئ عند إ  ، محمد اشتية الحكومة د.البيان الذي تاله رئيس بدأت ب

وتجاوز عدد  ، صابةإحوالي نصف مليون  ، إلىوصل عدد اإلصابات بعدوى الفيروس على مستوى العالم
وتدابيرها ضد وتيرة إجراءاتها  ، ، ورفعت كل من األردن ودولة االحتالل2لف ضحيةأ 24 كثر منأالوفيات 
 ، وهو ما أظهر قيمة خاصة لإلجراءات المبكرة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية.الفيروس

 
  ،2019 تموز، وكالة األنباء الفلسطينية وفا وقعم، 2018 المعدية األمراض 1

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=JNgb6wa27667459710aJNgb6w 
 shorturl.at/wAMW5  ،2020مارس  آذار/ 26 موقع الحرة، كورونا تتجاوز نصف مليون عالميا،صابات  إ :حصيلة جديدة 2
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سبانيا، إيطاليا و ال سيما إ ،وروبيةعداد الضحايا في عدد من الدول األوفي ضوء األخبار المأساوية حول أ 
ا قدرة حديد  تو وبشكل أشمل، حقيقية لفحص قدرة المجتمعات على مواجهة هذا التحدي، الحاجة ال تظهر

 على اتخاذ ما يلزم من تدابير للنجاة. ، الفلسطينية ةالمجتمع والسلط
مع إجراءات السلطة الفلسطينية لمنع انتشار تفاعل المجتمع الفلسطيني يسلط هذا التقرير الضوء على 

 حديات التي تواجه السلطة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني لتقليل تأثير الجائحة.فايروس كورونا. وأبرز الت
 

   طبيعة التحدينظرة في 
بفضل  وذلك على مستوى مواجهة انتشار العدوى،  ،حتى اآلن املحوظ   احققت السلطة الفلسطينية نجاح  

 ،مخصصة لمكافحة انتشار الفيروس، شملت إعالن حالة الطوارئ  ، اإجراءات احترازية مبكرة وقوية نسبي  
قد  التي ،مجتمعيةالترفيهية و المرافق الو  ،وتعطيل المؤسسات التعليمية ،شكال التجمعكل أوتقييد الحركة و 

ر الصحي، وهو ما حافظ على معدل تشكل بيئة النتشار العدوى، وكذلك إجراءات متعددة من أشكال الحج
 3اإلصابات.منخفض حتى اآلن من 

كما أثبتت التجارب في عدد من دول العالم  ،أهمية مكافحة انتشار العدوى، يبقى هذا اإلجراء وبالرغم من
عديد من الحكومات على مستوى الفقد تنبأت  لها. وليس ك ،همن المواجهة مع اجزء   ،الوباءالتي حاق بها 

بطاء انتشار إعلى ضرورة    ،، وركزت خططها في مواجهته4صابة غالبية مواطنيها بعدوى الفيروسإب  ، العالم
على مستوى وحدات العناية   ال سيماكي ال يقع القطاع الصحي تحت ضغط هائل يؤدي النهياره،    ؛ المرض

 ،فما سيحدث في قادم األيام  . المصابينجهة تدهور حاالت  الضرورية لموا  ،جهزة التنفس الصناعيأو   ، الفائقة
 ي وقدراته.صحواستثمارها في القطاع ال ، هو محصلة ما راكمته الدول والحكومات على مستوى سياساتها

و أ ، اا يسير  مر  أ ، وتقييد الحركة ، جراءات الطوارئ إال يبدو استمرار  لمواجهة الفيروس، ومع عدم وجود لقاح 
 ،لى حدود صفريةتمنع انتشار الفيروس إلم  ، جراءاتكما أن هذه اإل . دون عواقب اجتماعية يمكن تمريره

 
 ، 2020آذار/ مارس  26وفا، ملحم: دخلنا مرحلة تالمس مربع الخطر، وندعو الجميع لاللتزام في بيوتهم، وكالة   3

 http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=NHhczFa872770825542aNHhczF 

 shorturl.at/ewzBZ ،2020آذار/ مارس  11% من األلمان قد يطالهم كورونا.. والتشيك تعلق، موقع العربية،  70ميركل:  4
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معظم الجهات الصحية  ترددهاالتي  ،المقولة المتشائمة إلى تبّنيما قد يدفع مولكن نجحت في خفضها، 
من الواضح أن  ه، فإنفي الحالة الفلسطينيةبعد. و  ، ومفادها أن لحظة الذروة لم تأت  في البلدان المصابة

لم تحدث بعد،  ، عدوى الفيروس بينو  ، ةالضعيفبين قدرات القطاع الصحي الفلسطيني  الفعليةالمواجهة 
 .مرحلة الخطورة وتأجيل ، إجراءات السلطة في كسب الوقت رغم نجاح

 3002،  الصحةة الطبية المتاحة في مستشفيات وزارة  المعلومات الرسمية المنشورة، يبلغ عدد األسرّ   حسبو 
ي صحة لدى القطاع المن إجمالي عدد األسرّ  %58 وتمثل ، للوزارة اشفى تابع  ستم 25 ، موزعة علىاسرير  

ي صحالمتاحة لدى القطاع ال ،فيما تبلغ عدد وحدات العناية المركزة .5بشقيه العام والخاص ،الفلسطيني
 6.كما أفادت وزيرة الصحة الفلسطينيةاع غزة،  ومثلها تقريب ا في قط  ،وحدة  120،  في الضفة الغربية المحتلة

ا،  ما يزيد الوضعمو  مواجهته لصعوبات حقيقية في و  ،ي الفلسطينيصحالضغط الواقع على القطاع الحرج 
 . طة بانتشار فيروس كورونا المستجداألعباء المرتب قبلحتى  ، التعامل مع االحتياجات الطبية والعالجية

ة المستشفيات سرّ أمن  %88 فإن ،عن وزارة الصحة في قطاع غزة صادرةتقارير  أشارت إليهما  فحسب
يعاني  ، القطاع الصحي في قطاع غزة أن إضافة إلى، 7صال مأهولة خالل أيام السنةأهي  ، في القطاع

حول  أما في الضفة الغربية، فال تتوفر إحصاءات بفعل تراكمات الحصار والعقوبات. من انهيار كبير، 
 .حاليا فيهامستشفيات الانشغال درجة 

 

 يل األزمة وممكنات التماسك مفاع
التي قامت بها السلطة  االستثنائية جراءاتألخطار الفيروس، واإل الفلسطيني المجتمعيبدو أن إدراك 

برزها أالتي كانت تواجهها في هذا المضمار، و  ،الفلسطينية، سمحت لها بتجاوز مجموعة من العقبات
كان  إنماو  ،الذي لم يقدم مطالب نقابية خاصة باألطباء فقطو  ، الذي بدأ قبل أزمة كورونا،طباءإضراب األ

إلى هذا  . 8ونواظم عمله ، جزء من دوافعه احتجاج األطباء على سوء وضع القطاع الصحي الفلسطيني

 

  http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=14977 ،2019، موقع وفا، تموز 2018في فلسطين، المستشفيات  5
   https://www.wattan.net/ar/news/304797.html ـ2020 مارس آذار/ 20"نقص األجهزة تقصير حكومي متراكم منذ سنوات"، موقع وكالة وطن لألنباء،   6
 shorturl.at/hnq02، 2014، موقع وزارة الصحة الفلسطينية، آب/ أغسطس وان الصهيوني وإدارة القطاع الصحيتقرير خاص، العد 7
 shorturl.at/fKOUW. 2020آذار/ مارس  4أطباء الضفة يتحدون عباس: اإلضراب مستمر، موقع صحيفة األخبار اللبنانية،  8

http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=14977
https://www.wattan.net/ar/news/304797.html
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فيما يتعلق بقدراتها   ،والسلطة الفلسطينية  من جهة،   جانب حالة عدم الثقة المتراكمة بين الجمهور الفلسطيني
 .، من جهة ثانيةرادتهاإو 

لم تعتمد الدورة االقتصادية   . فمنذ نشأتها،االقتصادي االستثنائي  وضعهاكما استفادت السلطة الفلسطينية من  
كركن أساسي  ، بات المانحينوه   ،بقدر اعتمادها على المساعدات الدولية ،الفلسطينية على اإلنتاج المحلي

 ،ورغم تراجع هذا االعتماد نسبيا في السنوات األخيرة  . السلطة الفلسطينية وموازنتها  موظفي  اتبفي تمويل رو 
ن السلطة الفلسطينية من وهذا ما مكّ  ،تتأثر بوقف اإلنتاج المحلي ،إال أنه لم تنتج دورة اقتصادية تقليدية

دون مخاوف كبيرة من تأثيرها على االقتصاد واألعمال  ، ا في اتخاذ اإلجراءات الطارئةالشروع مبكر  
 9فيروس.لمواجهة األزمة الخاصة بال ، زم مساعدة خارجيةنها حظيت بح  أ ال سيماواالحتياجات الحيوية، 

 فق محدد لنهاية األزمة، واحتمال، في ضوء عدم وجود أسهلةتبدو التحديات االقتصادية غير  ،مع ذلك
للتجول، وهو ما يعني ضرورة   شامال    ابما يشمل حظر    ،تهاءاجراإمكانية تصعيد  إبل و   ،استمرار حالة الطوارئ 

 لتأمين االحتياجات األساسية لقطاع واسع من الجمهور الفلسطيني.  ،الدخول في ترتيبات حكومية ومجتمعية
لنقطة جدل  افي الجانب االقتصادي أيضا، كانت قضية العمال الفلسطينيين داخل الخط األخضر، عنوان  

في ضوء استمرار تنقلهم اليومي وذلك  شغلت الشارع الفلسطيني في األيام الماضية من عمر األزمة،    ، ةرئيس
تضاعف احتماالت   ي يؤدي إلى، األمر الذوغير صحية  ،نسانيةإفي ظروف غير    ، عبر الحواجز االحتاللية

بين البقاء  ، نص على تخيير العمال ،الليانتقال العدوى وانتشارها بينهم، وهو ما تم تسويته بإجراء احت
 ،وهو خيار صعب  ،تعليق أعمالهم والمكوث في بيوتهمو  أ،  لمدة شهرين  1948  داخل األرض المحتلة عام

في الداخل  ون الذين سيمكث ، ي غطاء لحقوق العمال الفلسطينيينأتوفير  علىمحدودية قدرة السلطة  ر  ظه  أ  
والصعوبات  ،لضفةى الإعادتهم إ محاوالت ب تتعلقأزمة جديدة  ثم الدخول في، في ظروف غير معلومة

  10المرتبطة بتوفير حجر صحي مالئم لهذه األعداد الكبيرة من العمال.
 ادعم   ،وبشكل واضح ،مجتمعيةالقدمت وسائل اإلعالم، والقوى والمؤسسات وعلى الصعيد االجتماعي، 

وعلى الصعيد . وحثت الجمهور على التعاون مع هذه اإلجراءات ، وتغطية إلجراءات السلطة الفلسطينية

 

  ،2020مارس  آذار/ 9القطرية،  ةماليين دوالر للسلطة الفلسطينية لمواجهة كورونا، موقع الراي 10الشيخ تميم بن حمد يقدم  9
shorturl.at/osFO0  

 ،2020آذار/ مارس  19خبارية، موقع وكالة األناضول اإل العمال الفلسطينيون يضطرون للمبيت بإسرائيل رغم مخاطر "كورونا"، 10
shorturl.at/alOX3   
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قرار منع أداء الصلوات في  مثل ،كان االلتزام عالي ا جدا، حتى فيما يتعلق بقضايا حساسةالشعبي، 
 11المساجد.

 

 في ظل االحتالل واالنقسام  ةؤولي لمستحمل ا
لم يحقق الكثير من التقدم،   ،بشقيه الرسمي والشعبي  ،يبدو أن الجهد الفلسطيني  ، من األزمة  آخر  جانبفي  

وقطاع غزة المحاصر، وهي المسؤولية   ،بمسؤولية االحتالل تجاه الضفة الغربية المحتلةوخاصة فيما يتعلق  
التي  ، نشطة الدعائية الفلسطينيةفرغم وجود بعض األ . 12التأكيد عليها "نرواوكالة الغوث "أالتي أعادت 

العزل الحالي في العالم بحصار قطاع غزة، إال أنه يمكن وقارنت الفيروس، بخطر االحتالل خطر ت قارن
 ن هذا التهديد المميت.أسؤولياته بشاالحتالل م لحمّ رؤية ت  مالحظة غياب 

 هم،حرمان الفلسطينيين من تطوير قدرات  مسؤوليته عنمن  االحتالل    إعفاءفمن حيث المسؤوليات، ال يمكن  
و من خالل أحداث، سواء من خالل المنع المباشر، الالزمة للتعامل مع مثل هذه األ هممؤسساتبناء و 
كذلك ال يمكن القفز عن مسؤولية االحتالل عن ضمان  .الفلسطينيين عموماحتالل لقدرات ضعاف االإ

 .للخدمات الطبية المالئمة سيطرته، وصول السكان الواقعين تحت 
جراءات إا تحت االحتالل، الذي يتحكم بالتعقيد الخاص بوجود السلطة الفلسطينية فعلي   إضافة إلىهذا 

شكالية إسواء فيما يتعلق ب  ،ضافيةإ  ب تعقيدات  وهو ما سبّ   ها،وج منوالخر   الضفة الغربية المحتلة، إلى  الدخول  
و ما ارتبط ببعض الحاالت التي دخلت ألى داخل الخط األخضر، إوحركتهم من و  ،العمال الفلسطينيين

 .مطارات االحتاللبعد عودتها من الخارج من خالل  ، و حجر طبيأدون فحوصات  الغربية،  لضفةا
 

من خالل مناشدات وقرارات موجهة للجمهور والعمال  هذا األمر، التعامل مع الفلسطينية لت السلطةفّض 
وال  ه، تصعيد معالمع االحتالل، دون االستعداد للذهاب نحو  قنوات التنسيقو من خالل أالفلسطينيين، 

ؤسسات المانشغال  ظل في ال سيما، ةهذه المسؤولي ل االحتاللالعمل على الصعيد الدولي لتحمي حتى
 الدولية المعنية.

 

  ،2020مارس  آذار/ 7"حارب كورونا".. مبادرة لمحاربة الشائعات حول فيروس كورونا، موقع دنيا الوطن،  11
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/03/07/1320176.html   

الخدمات الصحية  فيروس كورونا: خبير أممي يقول إن على إسرائيل "واجب قانوني" لضمان حصول الفلسطينيين في األراضي المحتلة على  12

 https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051642  ،2020آذار/ مارس   19األساسية، موقع أخبار األمم المتحدة ،

 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/03/07/1320176.html
https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051642
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؛ توفير دعم استثنائي وعاجل في المجال الصحي للفلسطينيين فعليها مسؤولية  ،"نروا"أ أما وكالة الغوث
وضاع الصحية والمعيشية في مخيمات مسؤولياتها المتعلقة باألمواجهة هذه األزمة، وكذلك  من أجل

جراءات قامت ببعض اإلوداخلها. ورغم أن وكالة الغوث  خارج فلسطين المحتلة ،الالجئين الفلسطينيين
ضافية إتساؤالت أن ذلك ليس كافي ا، بل يطرح إال الجزئية في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان، 

 .مخاطر أزمة كورونا، في األيام القادمةفي ظل توقع تزايد  ، والمؤسسات الدولية "نروا"أن دور أبش
 ، ن األوضاع الحاليةأعن حيز المسؤولية بشفليست بعيدة  ني الداخلي،  تعقيدات الوضع السياسي الفلسطي  أما

القطاع، وهو ما عن على نحو منفصل في الضفة، . فاألزمة الحالية تتم إدارتها ومخاطر تفاقمها المحتمل
بشأن إجراءات الطوارئ وتعطيل المؤسسات،  ، قرار السلطة المبكر ا في الجدل الذي أعقبظهر واضح  

 حيث  طاع، عدم الحاجة الستعجال إنفاذ هذه القرارات في القب  ، رؤية  الجهات الحكومية في قطاع غزةمقابل 
، وهو موقف قاد لمزيد من 13ي إصابات بالفيروس في تلك المرحلةأمن    القطاع  أكدت من طرفها على خلو

كما لو كان استفتاء على  ، التهامات، وتعاملت معه المؤسسات المقربة من السلطة الفلسطينيةالتجاذب وا
 .الموقف من شرعية الرئيس محمود عباس

، تتعلق للوباءخرى في المسار الزمني  أو   ، يمكن مالحظة وجود فوارق ظرفية  ، لى جانب االنقسام السياسيوإ
ه، مقابل منوالخروج  إليه وحركة الدخول ،ا على معابرهنسبي  على األ والسيطرة ،بثنائية حصار قطاع غزة

 .دولة االحتاللة على  ا للحاالت المرضية في بيت لحم، وانفتاح الضفة الغربية المحتلاالكتشاف المبكر نسبي  
 ،لى حد ماإيرتبط  ،وخطها الزمني المختلف بين الضفة والقطاع ،جراءاتوهو ما قد يعني أن مسار اإل

 بشكل ربما يوازي ارتباطه بمناكفات االنقسام. ، لظروف التي خلقها االحتاللباختالف ا
 لى نوع من التجاذب بين الطرفين، زاد من تبعاته عدم وجود تغيير ملموس منإدت هذه الوقائع  أ  ، ومع ذلك

الذي يعاني قطاعه الصحي من ظروف صعبة،  ، جراءاتها تجاه قطاع غزةإفي  ، السلطة الفلسطينية قبل
  سابق ا.  نتقادات موجهة للسلطة الفلسطينيةوهو ما كان محل ا

 حولانتقادات خاصة  ، غزةقطاع حركة حماس والجهات الحكومية التابعة لها في  واجهت ،في المقابل
 ،ماكن الحجر الصحيأن ليها انتقادات أخرى بشأإضيف أ  ن منع العدوى، أجراءاتها االحترازية بشإتباطؤ 

   14.وصورها المتداولة، التي أضافت المزيد من التشاؤم بشأن أوضاع القطاع
 

 shorturl.at/fiopJ ،آذار/ مارس  01وزارة الصحة: قطاع غزة خالي من كورونا.. وإجراءات احترازية مشددة، موقع الغد،  13

 ،2020 مارس  آذار/ ١٨كورونا".. الحجر الصحي يكشف عورة "االستعداد والجهوزية" في غزة، موقع بوابة الهدف اإلخبارية، " 14
shorturl.at/oux12   
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   إجراءات الطوارئ: محاذير ومخاوف
الحرجة، لحظة هذه الل ااستثمار  يأتي  ، في بعض جوانبه الفلسطينية،  سلوك السلطةيرى بعض المراقبين، أن 

 ،ترميم صورة السلطة وذلك من أجل الوطني والمجتمعي في مواجهة الكارثة، ضرورات التكاتف استغالال لو 
الكثير من المظاهر لقياداتها. يستند هذا الموقف إلى و  ، رصيد سياسي لمشروعها الحصول علىو 

 ، واعتبر آخرون   .15اا تنافسي  والتي اتخذ بعضها طابع    ،التي قامت بها شخصيات من السلطة  ،االستعراضية
تحت غطاء التنسيق  ، معه وتنسيقها األمني ، لشرعنة عالقتها باالحتالل اتتخذ من الحدث ممر  أن السلطة 

 ،في ضوء الدعوات والمخاطبات المتبادلة  ال سيما،  انتشار الفيروسألسباب إنسانية تتعلق بمواجهة تداعيات  
 16.مع قيادات دولة االحتالل بهذا االتجاه

الخشية من استخدام الغطاء المجتمعي الداعم إلجراءات مواجهة  ذلك، ي ضيف هذا الفريق،  جانب إلى
لة ءورفض المسا ،واحتماالت تفشيه، كأداة لمواصلة حجب المعلومات عن الشارع الفلسطيني ، الوباء

يات وسالمة اإلجراءات المتخذة، بل وممارسة اعتقاالت وعمل ، الصحيالجماهيرية بشأن جاهزية القطاع 
ا عن المصادر الرسمية المعتمدة من بعيد   ، الوباءالمعلومات حول على خلفية اتهامات بشأن نشر  ،توقيف
جزء من سياق طويل من ك ، يبدو في نظر البعض لكنه، 17للشائعات اوهو ما تعتبره السلطة نشر   ، طرفها

 في سعيها للهيمنة على مساحة الرأي العام.  ،استخدامات السلطة لحاالت الطوارئ 
ي ارتفاع في أعداد ألمواجهة  ، حالة الغموض بشأن الخطط االحتياطية والطارئة ،ما يعزز هذه المخاوف

إنما سعافية، و لخططها العالجية واإل  األمر، لم تتطرق الجهات المختصة بهذا    ة، فعليمن ناحية  ف  . المصابين
المصارحة على نحو . ثم جاءت زمةصير لألالكثير مما يوحي بعمر ق ،ينيحمل خطابها للجمهور الفلسط

 ،يصحعن األرقام الخاصة بواقع القطاع ال ، ةالكيلحين تحدثت وزيرة الصحة الفلسطينية مي  ، متأخر

 
، مارس  آذار/ 11المخابرات تسلم معدات طبية لمديرية صحة بيت لحم لمواجهة كورونا، موقع شبكة أجيال اإلذاعية،  15

http://www.arn.ps/archives/236983 

 

-https://al ،2020مارس  آذار/ 18خبارية، ن اإللسلطة الفلسطينية، موقع العي"كورونا" يجبر إسرائيل على التنسيق مع ا  16

corona-discuss-rivlin-in.com/article/abbasa 
 http://pnn.ps/news/498024/ampخبارية، موقع شبكة فلسطين اإل ،يوما بتهمة إثارة الشائعات بخصوص كورونا 15 انيابة الخليل توقف متهم 17

http://www.arn.ps/archives/236983
https://al-ain.com/article/abbas-rivlin-discuss-corona
https://al-ain.com/article/abbas-rivlin-discuss-corona
http://pnn.ps/news/498024/amp
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أشارت إلى ئلة الصحفيين خالل مؤتمر صحفي، و سأجابتها على إفي  ، وذلكوجاهزيته الستقبال المرضى
 . 18ال يعني نهاية األزمة ،من الحاالت المصابةأن شفاء عدد 

يطاليا إومنها  ، أعداد الضحايا في عدد من الدول األوروبية في التزايد المستمرأيضا، فاقم المخاوف ومما 
 صاباتعداد اإلأ بفعل الضغط الكبير الناتج عن  ،حافة االنهيارالصحي إلى سبانيا، التي وصل نظامها إو 

 19والوفيات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ،2020آذار/ مارس  20نقص األجهزة تقصير حكومي متراكم منذ سنوات"، موقع وكالة وطن لألنباء،   18
net/ar/news/304797.htmlhttps://www.wattan. 

   .2020آذار/ مارس  20ن بالعربي، إن إموقع سي  وفاة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، 235إسبانيا تالحق إيطاليا..  19
shorturl.at/auxEP 
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 خالصة 
لى حد كبير، إفي احتواء خطر انتشار العدوى  الفلسطينية،  السلطة التي اتخذتهانجحت اإلجراءات المبكرة 

في االنتباه المبكر للمخاطر المرتبطة بتفشي  ، عن العديد من دول المنطقة والعالم امتقدم   اوشكلت نموذج  
 صحيمكانيات القطاع الإلضعف  ،من السلطة اواضح   ادراك  إراضيها، وربما عكس ذلك أعلى  الوباء

مكانية انهياره في حالة حدوث إلمطلوبة طيلة السنوات الماضية، و افتقاره للموازنات ا ظلفي  ، الفلسطيني
 زيادة في أعداد اإلصابات.

ولجوانب أخرى من تعامل السلطة مع األزمة، إال أن المجتمع   ،ورغم وجود انتقادات ملموسة للشق السياسي
بدي ، وال زال يالوباءلإلجراءات المتخذة لمنع تفشي  اوداعم   ا، متكاتف   اقدم موقف   ، لفلسطيني بمعظم شرائحها

 قسى.أ شكاال  أواتخاذها  ،مكانية امتدادها لفترة أطولإرغم  ، جراءاتدرجة كبيرة من الدعم لهذه اإل
إذا ما طالت فترة البحث  ، تبقى معضلة الفلسطينيين في استحالة استمرارهم في حالة تقييد الحركة ، إجماال  

التعرض والمخاطرة ب  ، زالة هذه القيود على الحركةإم على  وكذلك عدم قدرته  .مالئمة  وعالجات    عن لقاحات  
  . عداد المصابينأ لتبعات كارثية على مستوى 
راء يتيح إج ،جهزة الفحصأمن  كاف   هو إمكانية توفير عدد   ،فلسطينيينلل االخيار الذي قد يمثل مخرج  

 اوهو أمر يبدو مستبعد    ،والشروع في تخفيف اإلجراءات حسب تقدم مسار الفحص  ،فةكا  لسكانل  فحوصات  
 في ضوء عدم وجود أي إشارات معلنة من السلطة بهذا االتجاه.   

من  اجراءات المتخذة في هذه األزمة، يتطلب مزيد  دعمه لإلو  ، ن الحفاظ على تماسك المجتمعأخير ا.. إ
جراءاتها وخططها، وإتاحة هذه الخطط أمام النقاش والنقد إفيما يتعلق ب  ، السلطة الفلسطينية  قبل  الشفافية من

 جراءات.  هذه اإللالمجتمع  لدعمصة مجتمعي، بما يمنح فر ال
 

 


