
نظرة عامة

حظيت السلطة الفلسطينية باإلشادة والثناء عىل طريقة تعاملها مع املوجة األوىل 

من كوفيد-19 التي اجتاحت األرض الفلسطينية املحتلة يف ربيع 2020. وبالرغم من 

أن العديد من التحديات التي واجهتها السلطة الفلسطينية كانت بسبب االعتداءات 

اإلرسائيلية عىل حياة الفلسطينيني وأراضيهم وحقوقهم، إال أن هناك تحديات أخرى 

تُعزى إىل عقوٍد من سوء اإلدارة املحلية وسوء استخدام املوارد باإلضافة إىل تنامي 
النزعة االستبدادية.1

فكيف ستترصف السلطة الفلسطينية والفلسطينيون اآلن بعد دخول املوجة الثانية 

من كوفيد-19 بقوة، ويف خضم األزمة االقتصادية الحالية، والتهديد اإلرسائييل الوشيك 

بضم املزيد من األرايض؟ يتناول محلال السياسات يف الشبكة، فادي قرعان وتهاين 

مصطفى، استجابَة السلطة الفلسطينية الحالية يف ضوء التداعيات الدامئة الناجمة عن 

سياسات املايض اإلشكالية.

استجابة أولية قوية

استجابت السلطة الفلسطينية فور اكتشاف اإلصابات األوىل بفريوس كورونا يف بيت 

لحم بتاريخ 5 آذار/مارس استجابًة صارمًة، حيث أعلن رئيُس الوزراء، محمد اشتية، 

يف غضون ساعات حالَة الطوارئ وأَغلق مبوجبها جميع األماكن العامة وقيَّد حركة 

الداخلني والخارجني من بيت لحم. وما لبثت السلطة الفلسطينية أن فرضت حظر 

تجول شامل عىل الضفة الغربية وأصدرت تعليامت للسكان بالبقاء يف منازلهم ملدة 

14 يوًما.

صاغت السلطة الفلسطينية استجابتها بناًء عىل مجموعة التدابري العاملية املتبعة يف 

دت معايري القياس بناًء عىل معدالت اإلصابة ومدى امتثال السكان  إدارة الوباء. وحدَّ

للتعليامت. ورشحت قراراتها غري الشعبية رشًحا وافيًا عرب التواصل مع املجتمع وبيان 

املخاطر من خالل تدابري فاعلة وواضحة، شملت عىل سبيل املثال ال الحرص نرَش 

مواد باللغة العربية حول النظافة والعادات الصحية وتدابري الوقاية من كوفيد-19. 

مت وزارة الصحة الفلسطينية النصائح بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية  وعمَّ

ومنظمة اليونيسيف وبدعم من مؤسسات القطاع الخاص مثل بنك فلسطني ومن 

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدويل. واشتملت النصائح عىل معلومات حول أسلوب 

الحجر املنزيل ولبس الكاممة وعام ينبغي فعله وما ال ينبغي فعله يف سياق كوفيد-19 

1. هذا التعقيب جزٌء من عمل الفريق السياسايت املعني بالقيادة الفلسطينية واملساءلة. الِفرق السياساتية يف الشبكة هي منهجيٌة محددة إلرشاك مجموعة من املحللني يف دراسٍة ممتدة زمنيًا تهدف إلطراق الفكر يف مسألة ذات أهمية 

كربى للشعب الفلسطيني.

مت األرض الفلسطينية املحتلة إىل ثالث مناطق: تسيطر السلطة الفلسطينية عىل املنطقة )أ(، وتتقاسم إرسائيل والسلطة الفلسطينية السيطرة عىل املنطقة )ب(، وتسيطر  2. مبوجب اتفاقات أوسلو التي بدأ توقيعها يف 1993، قُسِّ

إرسائيل عىل املنطقة )ج(. وكان من املفرتض أن يكون هذا الوضع مؤقتًا إىل حني قيام الدولة الفلسطينية عىل األرض الفلسطينية املحتلة، بيد أن بناء املستوطنات اإلرسائيلية ومصادرة األرايض وهدم املنازل ظل مستمرًا.

3. مقابلة أجرتها تهاين مصطفى، آذار/مارس 2020.

4. املرجع السابق، أيار/مايو 2020.

باإلضافة إىل تفنيد املعلومات املغلوطة املتداولة. واشتملت أيًضا عىل نصائح للنساء 

للحوامل واملرضعات وعن العنف القائم عىل النوع االجتامعي. وأُذيعت اإلعالنات 

والتعميامت الحكومية عرب اللوحات اإلعالنية، ومحطة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية، 

والرسائل النصية عرب مزودي خدمة الهاتف املحمول.

ويف الوقت نفسه، أطلقت وزارة الرتبية والتعليم ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 

الالجئني يف الرشق األدىن )األونروا( حملتهام اإلرشادية لتثقيف األهايل ومقدمي الرعاية 

حول العناية بالطالب أثناء فرتة الحجر. وأُنشئت العديد من الهيئات التنسيقية 

الحكومية املؤقتة، كان أبرزها لجنة الطوارئ الوطنية التي تضم مكتب رئيس الوزراء 

ووزارة الصحة والعديد من األجهزة األمنية. وحتى األحياء الفلسطينية الواقعة ضمن 

املنطقة )ب( شهدت إغالقات وحظر تجول.2 وأُنشئت كذلك لجان الطوارئ املحلية يف 

جميع أنحاء األرض الفلسطينية. ومبا أن إرسائيل متنع السلطة الفلسطينية من العمل 

خارج املنطقة )أ(، قامت مجموعات محلية يتألف معظمها من ناشطني فتحاويني 

مقربني من السلطة الفلسطينية بإنشاء نقاط تفتيش ولجان طوارئ يف القرى خارج 

تلك املنطقة. وحظيت تلك املجموعات بدعم السلطة الفلسطينية التي وفرت املشورة 

دت عىل املستوى الرفيع،  الفنية واملوارد. وبالرغم من أن بروتوكوالت صنع القرار ُحدِّ

إال أن تنفيذها كان من صالحية املحافظني يف كل منطقة.3 

يقول الفلسطينيون، عىل سبيل التندر يف معظم األحيان، إن تجربتهم مع حظر التجول 

وتقييد الحركة عىل مدار عقود من االحتالل اإلرسائييل قد أعدتهم ملثل هذه اللحظة 

“التاريخية.” والحقيقة أن املجتمع الفلسطينية امتثل فوًرا وبفاعلية ألوامر اإلغالق، 

ونَجح يف الحد من االنتشار األويل للفريوس. وبحسب اإلحصاءات الحكومية الرسمية، 

لت يف املوجة األوىل من التفيش 1588 إصابة مؤكدة و3 وفيات مقارنًة مبا يزيد  ُسجِّ

عىل 22,000 إصابة و309 وفيات يف إرسائيل يف الفرتة ذاتها.

ومن الجدير بالذكر أن قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية طلبت يف آذار/مارس 

2019 مساعدًة دولية إلجراء مترين محاكاة إلدارة احتاملية حدوث أزمة صحية عامة 

يف حال تفيش وباء مثل مريس )متالزمة الرشق األوسط التنفسية(.4 وقد شارك يف ورشة 
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“تقتيض القيادة يف وقت األزمات صنَع القرار 
برسعة ودقة، وقد برهنت السلطة الفلسطينية 

يف املرحلة األوىل عىل قدرتها يف هذا الصدد.”

https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=12390
https://www.who.int/health-cluster/countries/occupied-palestinian-territory/Occupied-Palestinian-Territory-COVID-19-Humanitarian-Response-Plan-April-2020.pdf?ua=1
https://www.who.int/health-cluster/countries/occupied-palestinian-territory/Occupied-Palestinian-Territory-COVID-19-Humanitarian-Response-Plan-April-2020.pdf?ua=1
https://www.un.org/unispal/document/coronavirus-disease-2019-covid-19-who-update-23/
https://www.who.int/health-cluster/countries/occupied-palestinian-territory/Occupied-Palestinian-Territory-COVID-19-Humanitarian-Response-Plan-April-2020.pdf?ua=1
http://site.moh.ps/index/covid19/LanguageVersion/0/Language/ar
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-(mers-cov)
https://al-shabaka.org/ar/author/tahani-mustafa/
https://al-shabaka.org/ar/author/fadiquran/


العمل ممثلون ألفرع األجهزة األمنية املختلفة، افرتضوا فيها وقوع مشاكل محتملة 

واقرتحوا إنشاء هيئات متعددة الوكاالت. وبفضل هذا التمرين، كانت االستجابة األولية 

يف فلسطني أكرث استعداًدا وفاعليًة نسبيًا، والسيام باملقارنة باالستجابة العاملية املتخبطة 

وغري املنظمة يف التعامل مع كوفيد-19. فالقيادة يف وقت األزمات تقتيض صنَع القرار 

برسعة ودقة، وقد برهنت السلطة الفلسطينية يف املرحلة األوىل عىل قدرتها يف هذا 

الصدد، حيث أثنى عىل استجابتها الفلسطينيون والرعاة الدوليون مثل منظمة الصحة 

العاملية.

سياسات سابقة مل ترتك خياًرا سوى اإلغالق 

مل متتلك السلطة الفلسطينية سوى خيارات محدودة بخالف اإلغالق الفوري والتام. 

فالقطاع الصحي يف حالة انهيار أصاًل، وقد تبني يف ورشة عمل املحاكاة أن أي تردد أو 

تأخر يف االستجابة قد يعود بنتائج وخيمة. ولغاية 6 آذار/مارس من هذا العام كانت 

نقابة األطباء الفلسطينيني والعاملون يف القطاع الصحي يف فلسطني مرضبني عن العمل 

للمطالبة باستثامرات حكومية أكرب يف القطاع. ويف مؤمتر صحفي يف األسبوع السابق 

لتفيش كوفيد-19 يف فلسطني، بنيَّ املتحدث الرسمي باسم الحركة، الدكتور شوقي صبحة، 

النقَص اللوجستي الحاد يف القطاع الصحي مبا فيه نقص عدد األرَسَّة واملعدات والطواقم 

الطبية: “يف 2012، كان هناك 3,300 طبيب. ويف 2019، كان لدينا 2,550، ومل يُعنيَّ 

أي موظف جديد لغاية اآلن.” ومن أجل التعامل مع تفيش كوفيد-19، علَّق األطباء 

إرضابهم.

إن النقص الذي يعانيه القطاع الصحي ليس مفاجئًا، فحاله حال القطاعات االجتامعية-

االقتصادية العامة والخاصة األخرى يف فلسطني التي أعاقت تطورها سياساُت االحتالل 

العسكري اإلرسائييل. ويُعزى هذا النقص إىل جملة أسباب منها الحيلولة دون وصول 

املستلزمات واإلمدادات للقطاع الطبي، وفرض قيوٍد شديدٍة عىل حرية الحركة الرضورية 

ملواكبة املستجدات عىل صعيد التدريب والتطور يف املجال الطبي. وتسببت السياسات 

اإلرسائيلية أيًضا يف هجرة العقول حيث اضطّرَّت أطباَء فلسطينيني كثريين إىل العمل 

يف الخارج نظرًا لقلة الفرص وتدين األجور يف فلسطني. وعىل املستوى املحيل، مثة نقص 

حاد يف استثامرات السلطة الفلسطينية يف تشييد املؤسسات الصحية الفلسطينية، حيث 

رصدت السلطة الفلسطينية عىل مدار العقدين املاضيني مبلغا زهيدا للقطاع الصحي، 

مقارنة مثال مبا أنفقته عىل القطاع األمني الفلسطيني والذي راكم سجاًل من انتهاكات 

حقوق اإلنسان واسترشاء الفساد والذي حظي مبوازنة تضاهي املوازنات املخصصة 

لقطاعات التعليم والصحة والزراعة مجتمعة.

مل يكن يف فلسطني عند بدء األزمة سوى 375 رسيرًا للبالغني يف أقسام العناية الحثيثة 

و295 جهاز تنفس لخدمة ما يناهز 5 ماليني نسمة. وهذا يفرس ملاذا أقدمت منظمة 

الصحة العاملية عىل تصنيف األرض الفلسطينية املحتلة كواحدٍة من أكرث املناطق تعرًضا 

لخطر كوفيد-19، رغم قلة الحاالت املسجلة فيها. ولهذا اضطرت السلطة الفلسطينية 

إىل التعامل مع الوباء باتباع تدابري احتوائية صارمة. وكام يبني إرضاب نقابة األطباء 

الفلسطينيني، فإن السلطة الفلسطينية مل توِل األولوية لصحة السكان أو تخصص امليزانية 

املطلوبة. وأي تدبري دون اإلغالق وتعليق حركة املجتمع كان سيُعرِّي إخفاقات السلطة 

الفلسطينية، ويُعرض حياة املئات للخطر.

ويف حني ال يسعى تحليلنا بأي حاٍل من األحوال إىل االنتقاص من تأثري سياسات االحتالل 

اإلرسائييل، فإن من الجدير بنا أن نبحث يف قرارات السلطة الفلسطينية ونبنَي كيف 

زادت سوء األوضاع املحلية للفلسطينيني، وجعلت التقلبات الشديدة وعدم اليقني جزًءا 

من حياة السكان اليومية يف األرض الفلسطينية املحتلة. ويف حاالت كثرية، تفاعلت 

مصالح السلطة الفلسطينية ومصالح االحتالل اإلرسائييل، وغالبًا عىل حساب املواطن 

الفلسطيني، بالرغم من قدرة السلطة الفلسطينية عىل اتباع سياسات بديلة أفضل.

وبداًل من التكيف بجرأٍة مع التغريات الجديدة كأَمارة من أَمارات القيادة وقت األزمة، 

ركّزت جهود السلطة الفلسطينية عىل العودة إىل الوضع الراهن. ويف املحصلة، مل تستطع 

السلطة أن تطور استجابًة متعددة الجوانب مع بدء املوجة الثانية بخالف اإلغالقات 

الرسيعة، وهذا يرُبز قلة املوارد املتاحة لها. وبالتايل أخذت فاعليتها تقل، وصارت تَتِكُل 

بوضوح عىل الجوانب األمنية يف إدارة الحياة اليومية، وتعتمد بإفراط عىل املساعدات 

الدولية، وتعوِّل عىل عامة الشعب ليحمَل األعباء التي تواجهها.

وال يبدو أن هناك اليوم ما مينع املسؤولني السياسيني واألمنيني عىل حٍد سواء من 

االستفادة من حالة عدم اليقني الناجمة عن األزمة. وعىل سبيل املثال، واجهت السلطة 

الفلسطينية اتهامات يف الضفة الغربية وقطاع غزة بأن مسؤوليها يوزعون تربعات القطاع 

الخاص بانتقائية، حيث يعطون األولوية للمقربني من الشخصيات رفيعة املستوى يف 

السلطة. ففي حني تقطعت الُسبل بآالف الطالب الفلسطينيني حول العامل وفقدوا القدرة 

عىل العودة إىل وطنهم، استشاطت عائالت العالقني يف الخارج غضبًا حني وردت تقارير 

تفيد بعودة أشخاص مرتبطني بالسلطة الفلسطينية. وبعد حملة “رجعونا ع بيوتنا” التي 

قادها الفلسطينيون العالقون يف الخارج، تدخلت الحكومة األردنية ومن ثم تحرَّكت 

وزارة الخارجية الفلسطينية ملتابعة القضية.

تجلت قلة فاعلية السلطة الفلسطينية أيًضا يف تعاملها مع فئات أخرى مهمة من 

الشعب الفلسطيني، وتحديًدا األرسى السياسيون والالجئون. ومن بني هؤالء األرسى 

يف السجون اإلرسائيلية نحو 350 طفاًل يعاين الكثريون منهم ظروَف احتجاز قاسية. ويف 

الوقت نفسه، ال تزال السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثُل الشعب 

الفلسطيني بأرسه، عاجزًة عن توفري الدعم لقاطني مخيامت الالجئني يف الدول العربية 

املجاورة. 

التعويل عىل القيادة املجتمعية

تدرك السلطة الفلسطينية، مع بدء املوجة الثانية من التفيش والزيادة املستمرة يف 

اإلصابات املسجلة يف الخليل خصوصا، أنها عاجزة عن احتواء الفريوس لألبد. ويف الوقت 

نفسه، أخَذ املجتمع الفلسطيني، الذي كان يف البداية مؤازًرا ومتعاونًا مع استجابة 

رئيس الوزراء الرسيعة، يفقُد ثقتَه اآلن ألسباب عدة منها فشل السلطة الفلسطينية يف 

الوفاء بالعديد من الوعود التي قطعتها يف بداية األزمة. ومن ناحيٍة أخرى، أخذ الوضع 

االقتصادي يزداد سوًءا أيًضا، حيث أشار البنك الدويل يف تقريره املنشور يف حزيران/

يونيو: “سوف يكون انخفاض معدل دخل الفرد وارتفاع معدل البطالة والفقر ملحوظًا.” 

وما كان للتوقيت أن يكون أسوأ، إذ تواجه فلسطني أصاًل أزمًة مالية خانقة ومعدَل 

بطالة مرتفع بلغ %26 يف األشهر االثني عرش التي سبقت تفيش الوباء.

إن محك القيادة يف زمن األزمة يكمن يف كيفية اعتنائها بشعبها ومجتمعاتها املحلية. 

ويغدو بناء الثقة وتعزيز التامسك يف مواجهة الصدمات السياسية مصدًرا للقدرة عىل 

التعايف واستعادة القوة.

وعىل هذا الصعيد، يعود الفضل الحقيقي يف القيادة إىل املجتمعات املحلية املتنوعة 

واملتناثرة يف فلسطني. فقد أفرزت عقود االحتالل - عن غري قصد - شعبًا صامًدا ال 

يزال ميتلك احتياطات مجتمعية ينهل منها بالرغم من استنزاف موارده نتيجة االحتالل 
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“ينبغي أن يعود الفضل الحقيقي يف القيادة إىل 
املجتمعات املحلية املتنوعة واملتناثرة يف فلسطني.”

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17441692.2020.1781914
https://www.middleeastmonitor.com/20200227-palestinian-medical-group-threatens-to-step-up-protests-against-government/
https://www.hrw.org/ar/report/2018/10/23/323462
http://www.carnegieendowment.org/publications/?fa=42924
https://al-shabaka.org/briefs/palestinian-authority-security-forces-whose-security/
https://al-shabaka.org/mentions/corruption-in-palestine-a-self-enforcing-system/
https://www.hrw.org/ar/report/2018/10/23/323462
https://mondoweiss.net/2020/07/palestines-ventilators-at-maximum-capacity-as-covid-19-cases-skyrocket/
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-palestine-protest-stranded-abroad-palestinian-authority
https://www.facebook.com/rag3onatopal
http://www.addameer.org/the_prisoners/children
http://www.addameer.org/the_prisoners/children
https://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/publication/economic-monitoring-report-ahlc


اإلرسائييل. بل إن البحوث أظهرت أن أنجح الحاالت يف احتواء بؤر التفيش وإخامدها 

عىل مستوى العامل اقتضت مقاربًة محلية، وأن “املجتمعات املحلية املهددة واملترضرة 

من تفيش الوباء يجب أن تكون عنرًصا محوريًا يف هذه املقاربة.”5 وفلسطني ليست 

استثناًء، حيث إن اعتامدها عىل هياكل الدعم املجتمعية قد شفع لها يف مواجهة 

كوفيد-19.

ألقت السلطة الفلسطينية جزًءا معتربًا من املحنة واملسؤولية االقتصادية إبان تفيش 

الوباء عىل املواطنني الفلسطينيني الذين أثبتوا أنهم عىل قدر املسؤولية برغم الظروف 

واألوضاع. فأُنشئت شبكات الدعم االجتامعي املحلية يف غضون أيام، وأُنشئ العديد 

منها عىل يد ناشطي فتح املقربني من السلطات الرسمية. ويف حني أن جهودها ظلت 

محدودة وضمن نطاقات محلية، إال أنها باتت أساسية يف توفري املوارد لعرشات اآلالف 

من األرس املترضرة واملحتاجة. واتخذت شبكات التضامن تلك مقراٍت يف األحياء والبلدات 

والقرى وتقاسمت املوارد املحلية والخربات فيام بينها. ومن ناحية أخرى، تلقت العديُد 

من األرُس مساعداٍت من خالل التحويالت املالية القادمة من الخارج.6 

أنشأ القطاع الخاص أيًضا صندوق وقفة عز الذي جمع 17 مليون دوالر بحلول منتصف 

أيار/مايو، وبدأ يرصد املخصصات يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف حزيران/يونيو، إال أن 

الحكومة واجهت انتقادات الحًقا عىل خلفية منح األولية ألفراد ُمعينني دون غريهم، 

فضالً عىل أن التربعات املتأتية من القطاع الخاص اعترُبت غري كافية مقارنًة باألرباح التي 

يجنيها هؤالء املتربعون.

وهكذا، أُوكل للمنظامت املجتمعية واألفراد دوٌر يف الجائحة عن غري قصد، ما ساعد يف 

تعزيز مدى االمتثال للقواعد والتعليامت، وإْن أثناء املوجة األوىل من تفيش الفريوس 

عىل األقل. إّن استعداد املجتمع لالمتثال عىل هذا النحو ساعَة األزمة يتناقض وما شهدته 

الدول التي اعتمدت أمناَط التنفيذ املسيَّسة واملركزية ولكن افتقرت إىل املشاركة املدنية 

القامئة عىل الثقة مثل اململكة املتحدة والواليات املتحدة والربازيل وحتى األردن املجاور، 

حيث جوبهت السياسات املشابهة للسياسات املطبقة يف فلسطني مبعارضٍة عارمة 

ساهمت يف زيادة أعداد اإلصابات ويف زيادة التعنت الحكومي.7 

امتحان للفلسطينيني كافة

لقد تجنَّب الفلسطينيون األسوأ يف املوجة األوىل من تفيش الجائحة، إال أن األزمة مل تنته 

بعد. ففي ظل الضم الوشيك واسترشاء مامرسات الفصل العنرصي اإلرسائييل العنيفة 

والدامئة، يُفاقم كوفيد-19 الحاجة إىل وجود قيادٍة أكرثِ تجاوبًا وتفاعاًل، قادرٍة عىل 

تحويل األزمة اىل فرصة لتعبئة الشارع العام وإحداث التغيري الجذري للنهوض باألهداف 

الفلسطينية املتمثلة بالتحرير والعدالة.

5. Bedford, J., Farrar, J., Ihekweazu, C. et al. A new twenty-first century science for effective epidemic response. Nature 575, 130–136 (2019). https://doi.
org/10.1038/s41586-019-1717-y.

6. مقابالت املؤلفني مع عاملني ومسؤولني من القطاع الصحي ومنظامت مجتمع مدين.

7. يستند هذا التقييم إىل بحٍث أجرته تهاين مصطفى حول االمتثال االجتامعي أثناء تفيش جائحة كوفيد19-، وآثار غياب االمتثال يف السياسة الحكومية وزيادة معدالت اإلصابة يف األردن. وتأكدت هذه النتيجة أكرث يف املناقشات الداخلية مع 

منظمة الصحة العاملية واملعهد اإلفريقي للدراسات األمنية ووكاالت مانحة أخرى ذات عالقة.

لقد فشلت قيادة السلطة الفلسطينية الحالية يف السري عىل هذا الدرب، وعقدت عزمها 

عىل استدامة الوضع الراهن الجامد بأي مثن. وبداًل من البحث عن مقاربٍة للتعامل 

مع األزمة السياسية والصحية الراهنة بناًء عىل متكني املجتمع والتعاون معه، أرسعت 

تلك القيادة إىل تبني املقاربة األمنية بإقامة نقاط التفتيش املؤقتة وفرض التواجد 

األمني املكثف يف الشوارع والطرقات الفلسطينية. أضف إىل ذلك أن معاملَة السلطة 

الفلسطينية التفضيلية ألفراد معينني من النخبة السياسية كان له آثاٌر وبيلة، والسيام 

انهيار ثقة العامة. وقد ساهم غياب االمتثال العام إلجراءات السالمة األساسية يف 

تفيش املوجة الثانية من اإلصابة بالفريوس. ومع ذلك، وبداًل من التعاطي بإيجابية مع 

االنتقادات والشكاوى إزاء املصاعب االقتصادية التي يواجهها الناس، اتبعت السلطة 

الفلسطينية سياسة الغصب واإلكراه، فاعتقلت َمن تجرأ عىل انتقادها عالنية يف وسائل 

اإلعالم أو عىل شبكة اإلنرتنت أو يف الشارع.

فضاًل عىل أن غياب الرؤية واالسرتاتيجية الواضحة أدى إىل سوء تفاهم كبري داخل 

السلطة الفلسطينية نفسها. وخرُي مثال لذلك ما حدث حني أعلنت السلطة الفلسطينية 

مجموعًة من اإلغالقات، ليقوم املحافظون بعد بضع ساعات بسحب اإلعالن وإلغاء 

اإلغالقات يف مناطقهم.

غري أن هذه اللحظة ليست امتحانًا لكبار القادة السياسيني يف السلطة الفلسطينية 

وحسب، بل امتحان لجميع الفلسطينيني. فهل يستطيع الشعب االستفادَة من األزمة 

َم جسور  ليزداد قوة، ويبني شبكات جديدة للصمود، ويغري شكل االقتصاد، ويرمِّ

الثقة؟ وهل بوسعه أن يفعل ذلك ليس فقط للصمود يف وجه العاصفة التي تسبب 

بها هذا الفريوس، وإمنا إلعداد العدة أيًضا ملقاومة خطط الضم والسلب اإلرسائيلية 

وانتهاكات حقوق اإلنسان الفلسطيني، واستيقاًدا للنضال من أجل الحرية؟ يُظهر التاريخ 

الفلسطيني أن الفلسطينيني متكنوا عىل الدوام من اغتنام الفرص املتاحة لهم مهام كانت 

محدودة ومهام كانت املعوقات، ومثة فرصة يف األزمة الحالية لفعل ذلك.
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“يُفاقم كوفيد-19 الحاجة إىل وجود قيادٍة أكرث 
تجاوبًا وتفاعاًل، قادرٍة عىل تحويل األزمة اىل 

فرصة... للنهوض باألهداف الفلسطينية املتمثلة 
يف التحرير وإحراز العدالة.”

https://www.theguardian.com/world/2020/may/14/the-coronavirus-slayer-how-keralas-rock-star-health-minister-helped-save-it-from-covid-19
https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=12390
https://qudsn.net/post/175950/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://al-shabaka.org/memos/in-palestine-covid-19-meets-the-occupation/
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-rights-groups-call-on-palestinian-authority-to-release-anti-corruption-protesters-1.9017863
https://themedialine.org/by-region/pa-regional-governors-argue-over-city-virus-lockdowns/
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فادي قرعان يشغل منصب مدير حمالت مؤسسة افاز يف فلسطني، وقد شغل 

منصب مسؤول املنارصة الدولية مع مؤسسة الحق سابقاً. باإلضافة إىل عمله 

يف مجال القانون الدويل واملنارصة، قام فادي بتأسيس رشكتني يف مجال الطاقة 

البديلة لتسخري طاقة الرياح والشمس يف فلسطني ودول أخرى، وهو متخصص 

يف مجال الفيزياء والعالقات الدولية.

تهاين مصطفى زميلة يف مرحلة ما بعد الدكتوراه لدى مجلس البحوث 

االقتصادية واالجتامعية يف قسم العالقات الدولية بكلية لندن لالقتصاد. وهي 

تعكف عىل التوسع يف بحثها حول الحوكمة األمنية يف منطقة الرشق األوسط

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

https://al-shabaka.org/ar/author/fadiquran/
http://تهاني مصطفى زميلة في مرحلة ما بعد الدكتوراه لدى مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية في قسم العلاقات الدولية بكلية لندن للاقتصاد. وهي تعكف على التوسع في بحثها حول الحوكمة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط

