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اال�ستجابات والتحوالت الفل�سطينية يف زمن كورونا

�أزمة يت�شارك  كورونا؛  جائحة  �ء 
ّ
جر �شائكة  �أزمة  في  �لعالم  �شعوب  مع  �لفل�شطيني  �ل�شعب 

ونظامهم  وتعليمهم  وخبزهم  وعملهم  �لب�شر  حياة  وتهدد  �شيء،  كل  تطال  عميقة 

�لب�شر مخترقًا  �أج�شاد  �أزمة ناجمة عن �حتالل متوح�ش جديد يجتاح  ��شتقر�رهم؛  �إلى  �ل�شحي و�شواًل 

جميع �لحدود و�لحو�جز و�لتكنولوجيا و�لقوميات و�الأديان، وم�شككًا في �شيطرة �الإن�شان على �لطبيعة، 

طت في �لب�شر وخذلتهم 
ّ
وكا�شفًا دول �لهيمنة �القت�شادية و�ل�شيا�شية �لعالمية وقو�نين �شوقها �لتي فر

بانحيازها �إلى �ل�شركات �الحتكارية و�أ�شحاب �لثرو�ت و�لبنوك. و�الأهم �أن فيرو�ش كورونا �أدخل �لعالم 

نظام  في  تغيير  بحدوث  �الأمل  و�لياأ�ش:  �الأمل  ثنائية  وفي  �لحلول،  باإيجاد  �ليقين  عدم  من  حالة  في 

رت عنه �لظاهرة �لتر�مبية على �شعيد كوني، و�لياأ�ش �لذي يعني ��شتمر�ر هذه �لظاهرة. 
ّ
�لتوح�ش �لذي عب

و�لعد�لة؛  �لديمقر�طية  �لمال؛  ر�أ�ش  �أ�شحاب  و�لحكومات؛  �الأنظمة  �شيء:  �نك�شاف كل  و�الأهم هو حالة 

�لثقافة و�لفنون؛ �الإعالم ومنظومة �لقيم �الإن�شانية و�الأخالقية. كل �شيء يخ�شع لالختبار وُت�شلط عليه 

�الأ�شو�ء، فالم�شاحيق لم تعد قادرة على �إخفاء �لقبح، وال �لتجاهل قادر على �إخفاء �لحقيقة �لنبيلة.

و�إقامة جبرية،  تقريبًا، من حجز وح�شار، ومنع تجول،  ب�شكل منفرد  �لفل�شطيني  �ل�شعب  ما عا�شه 

ومنع �لتجمع و�لتظاهر، وهيمنة ع�شكر و�أمن، و�إغالق �لحدود، ومنع �ل�شفر، وت�شتت �لعائالت، وتعطيل 

�لمد�ر�ش و�لجامعات، ف�شاًل عن �لتمييز �لعن�شري و�لموت، وهي كلها ممار�شات متناق�شة مع �لحريات 

�ل�شعب  مع  تت�شاركه  �الآن  �لعالم  �شعوب  باتت  �الإن�شان،  وحقوق  �لديمقر�طية  ومع  و�لخا�شة  �لعامة 

ل �ل�شعب �لفل�شطيني وقاوم 
ّ
�لفل�شطيني �لذي عا�شها، وما ز�ل يعي�ش �أ�شو�أ منها منذ 72 عامًا. لقد تحم

�لعالم ذرعًا  �لمعتدين، بينما �شاقت �شعوب  �لتي ت�شلب وت�شادر حرياته ولم ي�شت�شلم لغطر�شة  �لقيود 

ب�شعة  �أو  �أيامًا  يتحمل  �أن  ي�شتطع  لم  �الإ�شر�ئيليين  �لم�شتعمرين  مجتمع  �إن  حتى  �أ�شهر  ب�شعة  بقيود 

�أ�شابيع. هذه �لمفارقة تطرح عدة �أ�شئلة منها: لماذ� �ل�شكوت هذ� �لوقت كله على �حتالل وطن و�ل�شيطرة 

على �شعب بنظام �أبارتهايد ��شتعماري؟ ولماذ� ال يت�شامن �لعالم الإنهاء �الحتالل �الإ�شر�ئيلي، كت�شامنه 

�الآن الإنهاء �حتالل كورونا الأج�شاد �لب�شر؟

* صحافي وكاتب فلسطيني مقيم في رام الله.
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I

التوظيف االإ�رسائيلي لكورونا

لالأمم  �لعام  �الأمين  دعا  ولهذ�  �لتغلب على مر�ش كورونا،  �الآن هي  �لعالم  لدول  �لمركزية  �لمهمة 

وقد  �لدول،  �شائر  يهدد  �لذي  �لد�هم  �لخطر  �شد  و�لتعاون  �لحرب  وقف  �إلى  �لمتحاربة  �لقوى  �لمتحدة 

وذلك  تر�مب،  و�إد�رة  �الإ�شر�ئيلي  �الحتالل  دولة  �ال�شتثناء هو  وكان  للند�ء،  �لدول  �لعديد من  ��شتجاب 

�لم�شتعمر�ت  وجميع  �الأغو�ر  منطقة  على  �الإ�شر�ئيلية  �ل�شيادة  فر�ش  فر�شة  �أن  نتنياهو  �عتبر  عندما 

�الآن  هي  �لمحتلة،  �لغربية  �ل�شفة  �أر��شي  على  �لمنت�شرة  �ال�شتيطانية  �لبوؤر  ذلك  في  بما  �الإ�شر�ئيلية 

�لعالم بجائحة كورونا و��شتثمار وجود تر�مب  �ن�شغال  ��شتغالل  فر�شة ربما ال تتكرر، و�لمق�شود هو 

على ر�أ�ش �الإد�رة �الأميركية. و�ن�شجامًا مع ذلك و��شل فريق �لعمل �الإ�شر�ئيلي - �الأميركي �لمكلف ر�شم 

خر�ئط �ل�شم �الإ�شر�ئيلية عمله، ولم ُتثنه �إجر�ء�ت �لطو�رىء عن �إنجاز مهمته. ووفر �الئتالف �لبرلماني 

''وفقًا لبند 29 من  �إذ جاء في ن�ش �التفاق:  – نتنياهو �لغطاء �لد�خلي لل�شم،  �لجديد بقيادة غانت�ش 

�إليه مع �لواليات �لمتحدة ب�شاأن  �التفاق، �شيكون نتنياهو 'قادر�ً على تقديم �التفاق �لذي تم �لتو�شل 

بد�ية تموز/يوليو  �عتبار�ً من  �لكني�شت  �لحكومة و/�أو  �لغربية… لمو�فقة  �ل�شفة  �ل�شيادة في  تطبيق 

�الإد�رة  ''�إن  بالقول:  لل�شم  �الأميركي  �لدعم  بومبيو  �الأميركية  �لخارجية  وزير  �أكد  بدوره   1''.'2020

�أن  م�شيفًا  محدود''،  �إطار  في  �لمو�شوع  حول  موقفها  �الإ�شر�ئيلية  �لحكومة  �أمام  �شتعر�ش  �الأميركية 

�الأميركي ديفيد فريدمان فيت�شابق مع غالة  �ل�شفير  ا 
ّ
�أم �تخاذه.''2  �إ�شر�ئيل  قر�ر يجب على  ''�ل�شم هو 

''�إن  يقول:  �لمثال  �شبيل  فعلى  �لفل�شطينية،  �الأر��شي  �شم  على  �الإ�شر�ئيليين  و�لعن�شريين  �لمتطرفين 

�لفل�شطينية  ''�لدولة  و�إن  �لحرية''،  تمثال  عن  �أميركا  تتنازل  لن  مثلما  �لخليل  عن  تتنازل  لن  �إ�شر�ئيل 

�شتقوم �إذ� تحول �لفل�شطينيون �إلى كنديين.''3 وقد الحظت لجنة �الأمم �لمتحدة �لمعنية بممار�شة �ل�شعب 

�نتباه  ''�إنه في ظل تحول  فيه:  لها جاء  بيان  لل�شم عبر  �الإ�شر�ئيلية  �لتح�شير�ت  لحقوقه،  �لفل�شطيني 

�لعالم �إلى مكافحة جائحة 'كوفيد-19'، يو�جه �ل�شعب �لفل�شطيني تحت �الحتالل �أزمة �إ�شافية؛ وهي 

غير  �ل�شحية  �لطو�رىء  حالة  �أثناء  �الحتالل،  �شلطة  �إ�شر�ئيل،  ''و��شلت  �لبيان:  و�أ�شاف  �ل�شم.''  تهديد 

�لم�شبوقة، تر�شيخ �الحتالل غير �لقانوني، و�أعلنت ب�شورة و��شحة عن نيتها �شم �الأر��شي �لفل�شطينية 

�لمحتلة، مع ��شتمر�ر ح�شار قطاع غزة.''4 وجاء �لتر�شيخ على �أر�ش �لو�قع عبر:

�أعلن بنيامين نتنياهو في  �لتالي:  1 - تعجيل �ال�شتيطان في �لمناطق �لمزمع �شمها على �لوجه 

 ،E1 �لمنطقة  في  ��شتيطانية  �شكنية  وحدة   3500 ببناء  تعليمات  �أ�شدر  �أنه  �لما�شي،  �شباط/فبر�ير 

�لو�قعة �شرقي �لقد�ش، ولهذه �لدفعة من �لبناء �ال�شتيطاني وظيفة نوعية هي ف�شل جنوب �ل�شفة عن 

�أميركية �شابقة الأنه يجعل  �إد�ر�ت  �لمنطقة محظور�ً من طرف  �لبناء في هذه  و�شطها و�شمالها. وكان 

�لدولة �لفل�شطينية غير متو��شلة وال قابلة للحياة، غير �أن �لوقت �الآن حان لفر�ش �لت�شور �الإ�شر�ئيلي 

وحدة   7000 بناء  بينت  نفتالي  �لدفاع  وزير   
ّ
�أقر فقد  للحياة.  قابلة  فل�شطينية  دولة  الإقامة  �لر�ف�ش 

�لق�شائي  �لم�شت�شار  �لخليل، و�شادق  ''كفار عت�شيون'' جنوبي  �لمجمع �ال�شتيطاني  ��شتيطانية لتو�شيع 

�لخليل  في  �الإبر�هيمي  �لحرم  �أر��شي  على  باال�شتيالء  يق�شي  قر�ر  على  مندلبليت  �أفيخاي  للحكومة 

��شتيطانية  ��شتيطانية في �شرقي �شلفيت، وبوؤر  �إعادة بناء بوؤرة  �إلى  ل�شمه، وبادر م�شتوطنون  تمهيد�ً 
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�أُخرى في �الأغو�ر �ل�شمالية. وتر�فق مع عمليات �لبناء هدم وتجريف �أر��ٍش، وهدم مباٍن في بلدة �لدويك 

غربي �أريحا، وتخريب �لم�شاريع �لفل�شطينية في مناطق �الأغو�ر �لمدعومة من �التحاد �الأوروبي، وتدمير 

باقتالع  يكتفو�  لم  �لذين  �لم�شتوطنين  و�لخيام من طرف  و�لكر�فانات  و�الأ�شتال  �لمعد�ت  �أو م�شادرة 

تطالب  �لتي  �الأ�شبوعية  قدوم  كفر  م�شيرة  �أي�شًا على  �عتدو�  بل  و�لمحا�شيل،  �الأغنام  و�شرقة  �الأ�شجار 

بفتح �ل�شارع �لرئي�شي للقرية، وعلى �لمز�رعين �لفل�شطينيين قرب �لمغير وترم�شعيا وقريوت وق�شرة.5 

وفي �ل�شياق نف�شه، �أحرق �لم�شتوطنون �شيارتين لفل�شطينيين قرب �لبحر �لميت و�عتدو� على ركابهما. 

وك�شف تقرير جمعية ''يوجد حلم'' �الإ�شر�ئيلية ''�رتفاع عدد هجمات �لمتطرفين �ليهود على �لفل�شطينيين، 

�شلطات  �إغالق  �إلى  م�شير�ً  �لغربية،  �ل�شفة  في  �لم�شتوطنون  مار�شها  عنف  حالة   50 �لتقرير  ور�شد 

وجماعات  �لم�شتوطنين  �نتهاكات  تتوقف  ولم  �لم�شتوطنين.''6  �عتد�ء�ت  ملفات  من   %91 �الحتالل 

�الحتالل  �شلطات  تحاول  �لتي  و�لمكاني  �لوظيفي  �لتقا�شم  خطة  �شياق  في  �الأق�شى،  للم�شجد  �لهيكل 

فر�شها.

2 - ��شتمر�ر �أعمال �لقمع �شد �لمو�طنين �لفل�شطينيين، وخ�شو�شًا �لمقد�شيين، كاأنه ال يوجد متغير 

�إن�شاني عالمي كبير ��شمه خطر كورونا �لذي فر�ش تبريد �ل�شر�عات �أو وقفها، مثلما حدث في �لعر�ق 

�لقد�ش  عن  �لغربية  �لقد�ش  �الحتالل  �شلطات  لت 
َ

َف�ش �لذي  �لوقت  ففي  و�أفغان�شتان.  و�أفريقيا  و�ليمن 

�لعربية، فاإنها �أبقت على �لمقد�شيين من دون �إجر�ء�ت �لوقاية و�لفح�ش و�لتعقيم، وال �أي م�شتوى من 

و�الأزقة  �ل�شو�رع  تعقيم  �إلى  بادرو�  �لذين  �لفل�شطينيين  �ل�شبان  وتعتقل  تقمع  �أخذت  كما  �الهتمام، 

على  بتوزيعها  وقامو�  و�لغذ�ء  �لتعقيم  مو�د  وجمعو�  ومحيطها،  �لمدينة  في  و�لبلد�ت  و�لحار�ت 

ت�شدت  لقد  �لخالقة.  �لمبادر�ت  لمو�كبة  �لمخت�شة  �للجان  و�شكلو�  �ل�شحي،  �لحجر  من  �لمت�شررين 

�شلطات �الحتالل الأعمال �لتطوع، بما في ذلك �إجر�ء �لفحو�ش للم�شتبه فيهم من طرف �أطباء وممر�شين 

ذكر �أن �العتقاالت منذ كانون �لثاني/يناير �لما�شي ناهزت 600 
ُ
متطوعين في �الأحياء �لمقد�شية. وي

مقد�شي بينهم محافظ �لقد�ش عدنان غيث �لذي �عُتقل و�أُفرج عنه 4 مر�ت، ووزير �شوؤون �لقد�ش فادي 

�لهدمي، و�الأمين �لعام للموؤتمر �ل�شعبي بالل غيث. �إن �ل�شر�ع في �لقد�ش في زمن كورونا �تخذ منحى 

ن ي�شيطر على �لمدينة: �ل�شلطة �لفل�شطينية �أم �شلطات �الحتالل؟ وكان الفتًا �أن �شلطات �الحتالل �لتي 
َ
م

�لدولي، تخّلت عن م�شوؤوليتها عن �لمقد�شيين د�خل �لمدينة وخارجها،  �لقانون  هي دولة محتلة وفق 

وخ�شو�شًا في �الأحياء و�لتجمعات �لمكتظة مثل كفر عقب ومخيم �شعفاط وعناتا و�أبو دي�ش و�لعيزرية 

و�لعي�شوية و�لر�م، مج�شدة بذلك مفهومها �لعن�شري بفر�ش �شيطرة على �لمكان مع �إد�رة �لظهر لل�شكان 

مالأه  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  حاولت  �الحتالل  دولة  تركته  �لذي  �لفر�غ  هذ�  و�لغذ�ئي.  �ل�شحي  و�أمنهم 

بمو�فقة �الحتالل �لذي �شرعان ما تر�جع بعد �إعالن حركة ''فتح'' وقوى منظمة �لتحرير �أن �ل�شيادة على 

تلك �لمناطق فل�شطينية. ورد�ً على ما ي�شبه �شيطرة فل�شطينية على تلك �لمناطق، قامت �شلطات �الحتالل 

با�شتعر��ش قوتها بعد �شحب �الأمن �لفل�شطيني، فاأز�لت �شعار�ت ''دولة فل�شطين'' في كفر عقب. لقد ك�شف 

مع  �لتعامل  على  �لمدني  �لمجتمع  قدرة  �لفل�شطيني،  و�ل�شعب  �الحتالل  بين  كورونا  زمن  في  �ل�شر�ع 

ل م�شوؤولية �الإنقاذ و�لتعاون و�لتعا�شد بين مكوناته، في مقابل �لعجز و�ال�شتهتار و�لتمييز 
ّ
�الأزمة وتحم

�أن  �لكبيرة،  �الأزمات  في  وخ�شو�شًا  �الأُخرى،  تلو  مرة  ليتاأكد  وديني،  قومي  �أ�شا�ش  على  �الإ�شر�ئيلي 

�الحتالل و�ل�شيطرة هما �لعقبة �لحا�شمة �أمام تطور �لمجتمع �لفل�شطيني.
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3 - حر�شت دولة �الحتالل على �إبقاء �لعمال �لفل�شطينيين في عملهم ب�شبب حاجتها �لما�شة �إليهم 

ي �لبناء و�لزر�عة، وخ�شو�شًا في ظل غياب �أي بديل منهم، لكن من دون �أي �كتر�ث ب�شالمتهم. 
َ
في قطاع

فقد ��شترطت �شلطات �الحتالل �أن يبيت �لعمال د�خل �أماكن عملهم �أو قريبًا منها لمدة �شهرين، غير �أنها 

و�شعت ع�شر�ت �الآالف منهم في ظروف غير �إن�شانية من ناحية �ل�شكن و�لمعاملة ومخاطر �الإ�شابة، �إذ 

معهم  �لم�شغلون  يتعامل  بالفيرو�ش  �الإ�شابة  حالة  وفي  �شحي،  تاأمين  �أو  فحو�ش،  دون  من  تركتهم 

بعن�شرية، حتى �إن بع�شهم �ألقى عمااًل م�شتبهًا في �إ�شابتهم خلف �لحو�جز �لع�شكرية كاأنهم ال ينتمون 

�إلى بني �لب�شر.

وبعد �إغالق �لج�شور مع �الأردن وم�شر وتوقف �ل�شياحة �لخارجية كليًا، �قت�شر م�شدر �نتقال �لوباء 

�لم�شتغلين في د�خلها. وت�شكل ن�شبة  �لعمال  �لفل�شطينية على دولة �الحتالل وعبر  �ل�شلطة  �إلى مناطق 

�أن �لمتدينين  �إ�شر�ئيلية ما يقارب 70% من عدد �لم�شابين �لفل�شطينيين، وال �شيما  �لم�شابين بعدوى 

�الإ�شر�ئيلي  �ل�شحة  وزير  ذلك  في  ن 
َ
بم بها،  يلتزمون  وال  �لوباء  تفادي  باإجر�ء�ت  يعترفون  ال  �ليهود 

�لمتدين �لذي �أ�شيب وزوجته بفيرو�ش كورونا.

بزعامة  جديد  حكومي  �ئتالف  بت�شكيل  كورونا  من  �الإفادة  على  �الإ�شر�ئيلية  �لموؤ�ش�شة  عملت   -  4

�الأر��شي  ل�شم  �لوباء  بمكافحة  �لعالم  و�ن�شغال  تر�مب  والية  بقايا  ت�شتغل  وهي  – غانت�ش،  نتنياهو 

�لفل�شطينية، ف�شاًل عن ��شتمر�رها في تهمي�ش �ال�شتقالل �لن�شبي للق�شاء في مجال �لديمقر�طية و�ل�شاأن 

�لد�خلي �الإ�شر�ئيلي، على �أاّل يم�ش ذلك بالموقف من �ال�شتيطان و�لنهب و�النتهاكات �لفاح�شة للقانون 

�شارك في تهمي�شها زعيم  �لتي  �الإ�شر�ئيلية  �لمعار�شة  تروي�ش وم�شخ  �ل�شياق جرى  �لدولي. وفي هذ� 

�أزرق �أبي�ش �لجنر�ل غانت�ش �لذي �شعى للتخل�ش من ''و�شمة'' �لتحالف مع �لقائمة �لم�شتركة على خلفية 

عن�شرية �شافرة، و�لم�شي في �شكل حكم �أوليغار�شي جديد مدعوم من �لجنر�الت ورجال �لمال، يكر�ش 

�لدينية،  �لقومية  و�ل�شهيونية  �لفل�شطينية،  �الأر�ش  في  �لمتر�مية  �لم�شتوطنين  لطبقة  مادية  م�شالح 

متوح�ش.  �أبارتهايد  نظام  �إطار  في  �لفل�شطيني  �ل�شعب  على  و�ل�شيطرة  �لكولونيالي  �الحتالل  ق 
ّ
ويعم

وحظر  و�الإغالق  و�لحو�جز  �لطو�رىء  �أنظمة  �أن  هي   19 كوفيد  وباء  �نت�شار  �أحدثها  �لتي  و�لمفارقة 

�لتجول و�لتج�ش�ش وبنوك �لمعلومات �لتي ��شتخدمتها موؤ�ش�شات �الحتالل �الأمنية �شد �ل�شعب �لفل�شطيني، 

�ل�شو�شيولوجية  �لمقوالت  يوؤكد  �لذي  �الأمر  �لم�شتوطنين،  لل�شيطرة على مجتمع  �الآن  ��شتخد�مها  يجري 

�ل�شيا�شية ب�شاأن �نتقال �أمر��ش �الحتالل و�ال�شطهاد و�ال�شتبد�د و�لقمع �إلى مجتمع �لم�شتعمرين.

II

ا�ستجابة احلكومة والقيادة الفل�سطينية

�أعلنت �لقيادة و�لحكومة �لفل�شطينيتين حالة �لطو�رىء في وقت مبكر بد�ية �آذ�ر/مار�ش �لما�شي 

و�جتماعية  و�قت�شادية  لجان �شحية  عنها  �نبثق  وطنية  لجنة طو�رىء  �إن�شاء  تبعه  رئا�شي  بمر�شوم 

و�أمنية، وخلية �أزمة في كل محافظة تتبع لها لجان �شعبية محلية في كل مدينة وقرية ومخيم. وقد 

قر�ر  �عتبر  فالبع�ش  ومعار�شة،  ومت�شككة  موؤيدة  بين  متباينة  بمو�قف  هذه  �لطو�رىء  حالة  قوبلت 

مع  �لطو�رىء  لم�شلحة  تتغير  �شرعت  �لمو�قف  تلك  �أن  غير  يبرره.  ما  يوجد  وال  مت�شرعًا  �لطو�رىء 
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�كت�شاف عدد من �الإ�شابات في مدينة بيت لحم، و�الإح�شا�ش بوجود خطر يهدد حياة �لمو�طنين. وفي 

مو�جهة هذ� �لتف�شي، ��شُتنفر �لمز�ج �لعام في محافظة بيت لحم وقدمت �لمدينة نموذجًا �إيجابيًا في 

�لتعامل مع �لم�شابين وفي �الن�شباط، وكان �أد�ء �لحكومة �إيجابيًا بما في ذلك تعامل �أجهزة �الأمن 

�لمبادرة  في  لحيويته  �لمدني  �لمجتمع  ��شتعادة  و�شط  �لوباء،  من  �لوقاية  مقومات  بناء  في  �لوطني 

و�لتطوع و�لتعا�شد.

بد�أ م�شتوى من �لثقة �ل�شعبية بالحكومة يتعزز لجهة �أد�ئها وح�شورها �ليومي وتعاملها مع ملفات 

وزر�ئها كوزيرة  قدم بع�ش  وقد  و�لزر�عة،  و�لعمل  و�الأمنية  �الجتماعية  و�لق�شايا  و�القت�شاد  �ل�شحة 

بع�ش  من  �لرغم  على  �لنا�ش،  مع  و�لتو��شل  �لمتابعة  في  نموذجًا  ��شتية  محمد  ورئي�شها  �ل�شحة 

�لمالحظات. ومع �أن �إجر�ء�ت �لحكومة �لمبكرة خا�شة، و�لتعامل �لفل�شطيني عامة، مع خطر �لوباء، ناال 

�إ�شادة منظمة �ل�شحة �لعالمية، �إاّل �إن هذه �لتجربة �عتر�ها �ختالالت من نوع عدم �شمول قطاع غزة في 

لجنة �لطو�رىء، �إذ كان يجب �لت�شاور مع ''حما�ش'' و�شائر �لقوى و�لموؤ�ش�شات �لمجتمعية من �أجل �إ�شر�ك 

�لجميع في لجنة �لطو�رىء و�للجان �لمنبثقة عنها قبل �إ�شد�ر �لمر�شوم. �شحيح �أن ''حما�ش'' تنزع �إلى 

عمل مو�ٍز و�شلطة مو�زية على خلفية �أيديولوجية، وتتفرد في مفاو�شاتها غير �لمبا�شرة مع �الإ�شر�ئيليين 

ب�شاأن �تفاق �لتهدئة �لطويلة �الأمد مع دولة �الحتالل، وفي ملف تبادل �الأ�شرى، وتحتكر �ل�شيطرة على 

�لو�شع  هذ�  في  و�لتنفيذ  �لقر�ر�ت  في  �إ�شر�كها  �لو�جب  من  كان  لكن  عمليًا،  نافذة  ك�شلطة  غزة  قطاع 

�إ�شابات  ومتابعة  �ل�شحة  مجال  في  وخ�شو�شًا  ثانوي،  تعاون  مجرد  كان  حدث  ما  �إن  �ال�شتثنائي. 

كورونا، وفي �لتعليم �الإلكتروني، وفي ق�شايا دعم �الأُ�شر و�لمت�شررين من �لحجر و�لح�شار. كما �أن قر�ر 

�لطو�رىء لم يخ�شع للت�شاور في �إطار �للجنة �لتنفيذية للمنظمة، �الأمر �لذي �أغ�شب بع�ش �لتنظيمات، 

بل �إن �لعمل �لم�شترك �قت�شر على �لحكومة و�لتنظيمات �لم�شاركة فيها من خالل وزر�ئها، ولي�ش في 

�ل�شعبية و�لديمقر�طية،  �ل�شعب و�لجبهتين  �لتي تعر�شت النتقاد من طرف حزب  �لطو�رىء  �إطار لجنة 

و�لتي �شاركت في وقت متاأخر في لجنة �لطو�رىء �لوطنية ولجان �لمحافظات بعد �أن كانت قد �نتقدت 

��شتئثار حركة ''فتح'' و�شيطرتها على �لم�شهد �لميد�ني، و�لتي بدت كحزب حاكم على �الأر�ش. وفي �شياق 

�النتقاد�ت على ��شتئثار ''فتح''، تحدثت ''حما�ش'' عن عرقلة عمل بع�ش �للجان �لتي �شكلتها �أو �شاركت 

فيها في بع�ش �لمو�قع �لجماهيرية في �ل�شفة �لغربية من طرف �أجهزة �أمنية تابعة لل�شلطة �لفل�شطينية، 

وفي حاالت �أُخرى من طرف ''فتح''.

�أن يت�شبب ذلك باإزعاج للمو�طنين،  �إجر�ء�ت �لوقاية من دون  �أجهزة �الأمن في  �ل�شلطة  وقد وظفت 

عند  �لحو�جز  على  �الأمن  و�شباط  بعنا�شر  �لنا�ش  ترحيب  في  تجّلى  �إيجابيًا  مناخًا  �أوجد  �لذي  �الأمر 

للعنا�شر  و�لع�شائر  �لطعام  تقديم  وجرى  �لمدن،  في  �لحجر  ومناطق  �لبلد�ت  في  و�لمخارج  �لمد�خل 

�الأمنية �لموجودة في كثير من �لحو�جز، كما ��شتقبل �لمو�طنون عنا�شر �الأمن بحفاوة في بع�ش �لبلد�ت 

كالعيزرية �لتي دخلوها الأول مرة. وعلى �لرغم من بع�ش �ل�شد�مات مع �شبان عار�شو� �الن�شباط في 

كفر عقب، فاإن �ل�شلطة كانت قادرة على �شبط �لمو�طنين بر�شاهم هذه �لمرة.

وفي �لمح�شلة، نجحت �لحكومة في لملمة �لو�شع �لد�خلي: تبريد �لخالف بين �لقوى �ل�شيا�شية، بما 

في ذلك مع حركة ''حما�ش'' �لتي ت�شهد �لعالقة معها حدة في معظم �الأوقات، ورفع م�شتوى �لتعاون بين 

�لخا�ش  �لقطاع  مع  �لعالقة  في  �لملحوظ  �لتعاون  توتر�ت؛  من  يخُل  لم  و�لذي  �ل�شيا�شية،  �لقوى  تلك 
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و�لفاعليات �لمالية كالبنوك؛ �لتح�شن في �لعالقات �لخارجية، بما في ذلك �لعالقات �لر�شمية مع دول 

عربية ومع منظمة �ل�شحة �لعالمية و�أمينها �لعام.

نتائج  فاأظهرت  و�لمو�طنين،  �ل�شلطة  بين  �لجديدة  �لعالقة  �لفل�شطينية  �لر�أي  ��شتطالعات  وعك�شت 

��شتطالع �أجر�ه معهد �لعالم �لعربي للبحوث و�لتنمية )�أور�د( عن تقييم �إيجابي غير م�شبوق للحكومة، 

م %15 
ّ
وقي �إلى %82،  �الإيجابي  �الأد�ء  تقييم  �إذ و�شل  �ل�شابقة،  باالأعو�م  مقارنة  نقطة  ز�د 55  و�لذي 

م 3% �الأد�ء على �أنه �شعيف.7 وهذه �لنتيجة تتو�شط نتيجتين �أجر�هما 
ّ
�الأد�ء باأنه متو�شط، في حين قي

�لحكومة  مون 
ّ
يقي  %92 �أن  �أظهر  فاالأول  �لر�أي،  ال�شتطالع  �لفل�شطيني  و�لمركز  �لقد�ش،  مركز  من  كل 

مو� �أد�ءها باأنه �إيجابي، وذلك بعد �شهر من �إعالن 
ّ
ن �لثاني �أن 80% من �لفل�شطينيين قي

ّ
�إيجابيًا، بينما بي

�لوطنية  �لم�شاألة  و�لقيادة في  للحكومة  �إيجابي  �أن كل موقف  �إلى  ت�شير  �لطو�رىء، وهي نتيجة  حالة 

وفي دعم �لمو�طنين يقابل بتقارب وبعالقات ح�شنة وبنوع من �لثقة من �أكثرية �لر�أي �لعام �لفل�شطيني، 

و�لعك�ش �شحيح �أي�شًا. و�شيتم تو�شيح هذ� �الأمر في �لمو�قف �لتالية:

�أيدت  عندما  �لحروف  على  �لنقاط  ]�لفل�شطينية[،  �الإن�شان  لحقوق  �لم�شتقلة  �لهيئة  و�شعت   –  1

�لطو�رى،  لجنة  ت�شكيل  �آلية  على  تحفظت  لكنها  عامة،  ب�شورة  �ل�شلطة  �ّتبعتها  �لتي  �لوقاية  �إجر�ء�ت 

مبد�أ  مع  وعملها  ت�شكيلها  تو�فق  �لما�شي �شرورة  ني�شان/�أبريل  في 26  عنها  بيان �شدر  في  و�أكدت 

�لهيئة  �أن  �إلى  �لبيان  وي�شير  �الأ�شا�شية.  وحرياتهم  �لمو�طنين  لحقوق  �حتر�مها  ومع  �لقانون،  �شيادة 

�نتهاكات  �إلى  �لمحلية وعملها، ويرقى بع�شها  �للجان  ر�شدت وجود م�شكالت حقيقية تعتري ت�شكيل 

�لحزبية  �لتركيبة  �لبيان  �نتقد  كما  �لقانون،  �شيادة  ولمبد�أ  �الأ�شا�شية  وحرياتهم  �لمو�طنين  لحقوق 

�لغالبة، م�شيفًا �أنه على �لرغم من فقد�ن لجان �لطو�رىء لالأ�شا�ش �لقانوني، فاإن هذ� ال يعفي �لدولة 

�لعمل �شمن مبد�أ �شيادة  �للجان من  �للجان وت�شرفاتها، وال يعفي  �أعمال  ل م�شوؤولياتها عن 
ّ
من تحم

�لقانون. ودعا بيان �لهيئة �أي�شًا �إلى ت�شويب �لو�شع �لقانوني للجان �لطو�رىء و�إعادة ت�شكيلها وفقًا 

و�لتطوعية  �الأهلية  للموؤ�ش�شات  مالئم  تمثيل  بمر�عاة  وطالب  �لتطوع،  �أعمال  تنظم  �لتي  للت�شريعات 

و�الأطر �لمجتمعية، ف�شاًل عن م�شاألة �لكفاءة ومر�عاة �لنوع �الجتماعي في �لتمثيل.8

2 - في �لوقت �لذي ي�شدد رئي�ش �لحكومة محمد ��شتية على �لتق�شف ودخول �لحكومة في �أزمة مالية 

للزيادة بفعل تعطل �القت�شاد و�لجباية  خانقة وعجز مالي بمبلغ مليارين دوالر تقريبًا، وهو مر�شح 

وتر�جع �لدعم، ن�شرت �لجريدة �لر�شمية – ''�لوقائع'' - قر�ر�ً بقانون معدل لقانون �لتقاعد، وقر�ر�ً معداًل 

ن هم في مرتبة 
َ
لقانون مكافاآت ورو�تب �لوزر�ء و�لمحافظين و�أع�شاء �لمجل�ش �لت�شريعي )�لمحلول( وم

فقد �شندوق 
ُ
�إليهم ما دفعوه، �الأمر �لذي ي �أق�شاطهم �لتقاعدية، ويعيد�ن  وزر�ء، يعفيان �لمذكورين من 

�لتقاعد ماليين �ل�شو�قل، كما �أنهما يرفعان رو�تب هذه �لفئة �لعليا من �لموظفين، ف�شاًل عن تمديد �شن 

عن  يقل  ال  م�شهد  �لقر�رين  هذين  في  �أمامنا  يتبدى  �ل�شتين.9  عمر  بعد  �إ�شافية  �أعو�م  خم�شة  �لتقاعد 

�لم�شاهد �لتي �أحدثها فيرو�ش كوفيد 19، �إذ نرى تق�شفًا وجوعًا لدى �لنا�ش من جهة، و�متياز�ت وترفيه 

للفئة �لعليا من �لموظفين �لحكوميين في �لجهة �الأُخرى. يحدث هذ� في فل�شطين في �لوقت �لذي يتبرع 

وتركيا  كالجز�ئر  �أُخرى  دول  في  �أ�شهر  و�شبعة  �شهر  بين  تتر�وح  لمدة  برو�تبهم  و�لروؤ�شاء  �لوزر�ء 

ونيوزيلند� وموريتانيا، ويتبرع �آخرون بن�شبة 15- 20% من رو�تبهم كم�شر و�الأردن.

�شيىء،  بتقييم  �شلبية  نظرة  �إلى  �شهرين،  بعد  �ل�شلطة  �إلى  �الإيجابية  �لنظرة  �لقر�ر�ن  هذ�ن  ر 
ّ
غي لقد 
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�ال�شتفز�زية. ووجهت  �لقر�ر�ت  �لتو��شل �الجتماعي �شد  �شبيهًا بثورة �حتجاج في و�شائل  �لرد  وكان 

�لهيئة �لم�شتقلة لحقوق �الإن�شان – ديو�ن �لمظالم – ند�ء �إلى �لرئي�ش محمود عبا�ش ورئي�ش �لحكومة 

�ل�شعبي  �لتفاعل  ونتيجة  للدر��شة.  و�إخ�شاعهما  فور�ً  �لقر�رين  بوقف  فيه  طالبتهما  ��شتية  محمد 

و�الحتجاج �لقانوني للـهيئة �لم�شتقلة وهيئات �أُخرى، �أُلغي �لقر�ر�ن بقر�ر من �لرئي�ش، لكن �آثارهما ما 

ز�لت تتفاعل معنويًا، ''فالم�شاعر ال ُترتق كالقم�شان''، مثلما قال �لرو�ئي غ�شان كنفاني.

3 - لم تنتِه حكاية �ل�شلطة بعد، فقد ك�شفت �لجريدة �لر�شمية عن قر�ر �آخر �أ�شد خطر�ً، هو �لقانون رقم 

�شلطة  ليكون  �لرئي�ش''  ''ديو�ن  با�شم  ''ديو�نًا''  ي�شتحدث  و�لذي  �لما�شي،  �آذ�ر/مار�ش   19 في  �ل�شادر   5

فها �لقانون )�لت�شريعية و�لق�شائية و�لتنفيذية(؛ �شلطة تلغي مجل�ش �لوزر�ء و�شالحياته 
ّ
جديدة غير �لتي يعر

ومهماته، وتجعل �لق�شاء عاجز�ً عن �لنظر في �أي �شر�ع معها كونها تحت م�شمى �لرئي�ش وعمله �ل�شيادي، 

�أن يقوم من موته - �شيحمل �شفر �شالحية، مثلما يقول وزير  �أن �لمجل�ش �لت�شريعي - لو ُقي�ش له  كما 

�لعدل �ل�شابق فريح �أبو مدين.10 وي�شيف هذ� �الأخير قائاًل �إن ن�شو�ش �لقر�ر تعني �أن ديو�ن �لرئي�ش له حق 

تمّلك �الأمو�ل �لمنقولة وغير �لمنقولة )عقار�ت و�أبنية و�شو�ها(، وبالتالي �شيكون هناك �شندوق ��شتثمار 

يتبع �لرئي�ش، فهل �شيكون هناك خلط بين �لذمم �لمالية في �لكياَنين؟ فالديو�ن ير�أ�شه �شخ�ش بمرتبة وزير 

يمثل �لرئي�ش، وميز�نية �لديو�ن ي�شعها موظفوه وي�شادق عليها �لرئي�ش وُتدرج كبند م�شتقل في ميز�نية 

�ل�شلطة، وهذ� �لديو�ن مح�شن بالبند �لعا�شر بال�شرية �لمطلقة في جميع �أعماله، ويتولى �أمور �لرئي�ش دوليًا 

ومحليًا. ويختم �أبو مدين تعليقه باأن هذه �لمهمات تلغي بو�شوح �لحكومة �لقائمة.11

�لقر�رين  حال  عليه  كانت  مثلما  بمعار�شة  ي�شطدم  لم  �لرئي�ش''  ''ديو�ن  �إن�شاء  قر�ر  �أن  و�لالفت 

�لخا�شين بامتياز�ت �لفئة �لعليا من �لموظفين، �إذ يبدو �أن هذ� �لقر�ر غير مفهوم �إاّل في �أو�شاط بع�ش 

يطرح  �لذي  و�ل�شوؤ�ل  �شده.  عاليًا  �ل�شوت  ترفع  لم  �لمعار�شة  �ل�شيا�شية  �لتنظيمات  فحتى  �لقانونيين، 

ن �لذي يبادر �إلى تقديم هذه �لم�شاريع �لتي تتحول �إلى قر�ر�ت؟ وهل ي�شي هذ� بتبلور 
َ
نف�شه هنا هو: م

لها �إلى �أطر�ف نافذة؟ لقد جاء تدّخل هذه �الأطر�ف بعد �أن 
ّ
مر�كز قوى تحاول �نتز�ع ح�شور ربما يحو

ي �المتياز�ت 
َ
�أحرزت حكومة ��شتية تقدمًا وح�شور�ً فاعاًل يحظيان بتاأييد �شعبي، ويعتقد �لبع�ش �أن قر�ر

مو�جهة  في  كّفته  ترجيح  في  و�شاهم  ��شتية  ر�كمه  �لذي  �ل�شعبي  �لر�شيد  لحرق  �لتوقيت  هذ�  في  جاء� 

مر�كز قوى �أُخرى. وف�شاًل عن ذلك، فاإن قر�ر ديو�ن �لرئي�ش من �لممكن �إدر�جه �شمن �شر�ع على �ل�شلطة.

�أن  يعني  �لخانقة،  �لمالية  و�الأزمة  و�ل�شم  كورونا  مخاطر  فيه  ت�شتد  �لذي  �لوقت  هذ�  �ختيار  �إن 

�أ�شحاب  �أن  �شيما  وال  �لعليا،  �لوطنية  �لم�شلحة  من  �أقوى  �لقوى  لمر�كز  �ل�شيقة  �لفئوية  �لم�شالح 

�لم�شالح �ل�شيقة يقاومون كل عالقة �إيجابية مع �ل�شعب، الأنهم منف�شلون عن نب�شه ومز�جه وحاجاته، 

ويرف�شون كل �شر�كة �شعبية في مو�جهة �لتحديات، والأن توطد �ل�شر�كة �ل�شعبية �شتقطع �لطريق على 

طموحاتهم �ل�شلطوية، و�شُتبرز حجمهم �له�ش.

ويمكن و�شع م�شاألة ديو�ن �لرئي�ش في �شياق �لمحاوالت �لد�ئمة لتثبيت �الأقد�م في منظومة �شلطة 

 في م�شروعهم. فقد �شبق �أن 
ّ
�لف�شاد، و�لتي ��شطر �لو�قفون خلفها �إلى �لتر�جع عن قر�ر�ت �شابقة ت�شب

تقدم هوؤالء بمبادر�ت تنتمي �إلى عهود عفا عنها �لزمن )كتاب و�أوباريت يمجد�ن �لرئي�ش(، لكن جرى 

و�لمعار�شة  و�لنقد  �الحتجاج  ��شتمر�ر  �أن  في  �شك  وال  و�لنقد.  �الحتجاجات  بفعل  عنها  �لتر�جع 

و�لم�شاركة �ل�شعبية هي �ل�شمانة لقطع �لطريق على تحوالت لي�شت بعيدة عن مر�كز �إقليمية، وعلى �لحل 
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�لت�شفوي للق�شية �لفل�شطينية، وهي �ل�شمانة لتغليب �لعامل �لوطني و�لديمقر�طي على �لفئوية ومر�كز 

�لقوى و�لبيروقر�طية.

III

التربع والدعم والتعا�سد االجتماعي

�الإيجاب على  و�أ�شو�أ ما عندها، وغالبًا ما يطغى  �أف�شل  �ل�شعوب  �الأزمات و�لحروب تقدم  في زمن 

مثلما  �الآن،  كورونا  لجائحة  يتعر�ش  وهو  �لفل�شطيني  �ل�شعب  على  �لمقولة  هذه  �نطبقت  وقد  �ل�شلب. 

�نطبقت عليه في �أثناء �شعود �لثورة، وخالل �النتفا�شة �لوطنية �لكبرى و�النتفا�شة �لثانية. فبح�شب 

�لحرية  بقيم  وي�شقلهم  �لنا�ش  بناء  يعيد  �لتحرري  �لفعل  فاإن  فانون،  فر�نز  �لجز�ئرية  �لثورة  منّظر 

و�لعطاء و�لت�شامن و�لعد�لة، ويحرر �شخ�شياتهم من �أمر��ش �لخنوع و�لعبودية. ولي�ش �أدل على ذلك ما 

حدث في فتر�ت �لنهو�ش �لتحرري �لفل�شطيني، و�لتي �شهدت تحوالت ثقافية عززت �لت�شامن و�لوحدة 

�لم�شار  �لجميل  �لزمن  �القت�شادية عن  ي�شذ زمن كورونا و�الأزمة  و�لتعا�شد �الجتماعي و�لتطوع. ولم 

�إليه، فمع بد�ية �نت�شار �لفيرو�ش في مدينة بيت لحم وتطبيق �لحجر عليها، قدمت �لمدينة نموذجًا في 

و�لقرى  �لمدن  بد�أت  ما  و�شرعان  �نتماء�تهم.  �ختالف  على  �أبنائها  بين  و�لوحدة  و�لتعاون  �الن�شباط 

�أ�شيبت  �لتي  �لمو�قع  لجميع  و�الإ�شناد  �لدعم  وتكرر  لها  �لدعم  وتقدم  لحم  بيت  توؤ�زر  و�لمخيمات 

بالجائحة في �لقرى و�لمخيمات و�أحياء �لمدن، كما �أن �لحكومة تلقت دعمًا محدود�ً من بع�ش �لدول 

�لحاجات  تلبية  على  �لقدرة  وعدم  �الأمو�ل  �شح  �إلى  ونظر�ً  دوالر.  مليون   50 من  �أقل  هو  �لعربية 

�لفل�شطينية، بادرت حكومة محمد ��شتية �إلى �ال�شتعانة بالقطاع �لخا�ش، ف�شكلت بالتفاهم مع رموزه 

لجنة �شمت 30 من كبار رجال �الأعمال تحت م�شمى ''وقفة عز''، وو�شعت هدفًا لها هو جمع 28 مليون 

دوالر حتى نهاية �شهر رم�شان، وقد جمعت حتى كتابة هذ� �لتقرير 17 مليون دوالر.

مع  �ل�شحي،  للحجر  �أولى  درجة  بع�شها  فنادق  كا�شتخد�م  �لتبرع  من  �أُخرى  �أ�شكااًل  �لدعم  و�تخذ 

تاأمينها وجبات طعام و�أجهزة كومبيوتر وفح�ش، وهو ما حدث في معظم �لمدن �لفل�شطينية، بما في 

ذلك مدينة �لقد�ش �لتي تحول فندق �شان جورج فيها �إلى حجر �لمقد�شيين �لم�شتبه في �إ�شابتهم، كما 

جرى �لتبرع با�شتخد�م بنايات و�شقق ومر�كز موؤ�ش�شات كموؤ�ش�شة ظافر �لم�شري في مدينة نابل�ش �لتي 

�لعقار�ت  م�شتاأجري  �إعفاء  �إلى  �لكنائ�ش  وبادرت  �لفح�ش.  �أجهزة  ذلك  بما في  كلها،  �لحاجات  وفرت 

�إيجار�ت  ي�شمل جميع  قر�ر  وهو  �شنة 2020،  �إيجار�ت  من  �لقد�ش  مدينة  في  �لقديمة  �لبلدة  في  كلهم 

�لبيوت و�لمحالت �لتجارية في �لبلدة �لقديمة، من �أجل تمكين �لمو�طنين من �لتغلب على �الآثار �لمادية 

�ل�شعبة، ومو�جهة �الإجر�ء�ت �الحتاللية �لقا�شية في حّقهم.12 وكانت �لكنائ�ش قد قدمت دعمًا يت�شمن 

كما  �لوباء،  فيهما  بد�أ  �للتين  وبيت جاال  لحم  بيت  مدينَتي  �إلى  وقاية  و�أدو�ت  �أغذية  وتقديم  �إعفاء�ت 

�الأر��شي  كامل  على  �لم�شتحقة  �الأق�شاط  بتاأجيل  �شتقوم  �أنها  �لدينية  و�ل�شوؤون  �الأوقاف  وز�رة  �أعلنت 

�لم�شتاأجرة منها، و�إعفاء �لذين توقفت �أعمالهم من دفع �الإيجار، �أو تخفي�شه خالل هذه �الأزمة. و�أ�شدر 

�الأردن �أي�شًا قر�ر�ً باإعفاء جميع �لم�شتاأجرين للعقار�ت �لوقفية �الإ�شالمية في �لعديد من �لمدن و�لقرى 

�لفل�شطينية، من دفع �إيجار عقار�تهم عن �شنة 2020.

عتبر هو �الأكثر �أهمية، الأنه يهدف �إلى تقليل �لخ�شارة �لتي لحقت بالعمال 
ُ
�إن دعم �لمت�شررين ماليًا ي
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�ء توّقف �لموؤ�ش�شات و�لور�ش �ل�شغيرة موقتًا، �أو ب�شبب ت�شريحهم من �لعمل. وفي هذ� �ل�شياق �أعلن 
ّ
جر

وزير �لعمل ن�شري �أبو جي�ش �أن دعم �لمرحلة �الأولى �شي�شمل 35.000 عامل يتقا�شى �لفرد منهم 150 

دوالر�ً، و�أن �الأولوية �شتكون للعمال �لذين فقدو� �أعمالهم في �ل�شوق �لمحلية في �ل�شفة �لغربية وقطاع 

غزة، وهم عمال �لمياومة، و�شتعمل �لوز�رة على ح�شد وتجنيد �الأمو�ل �لالزمة من مختلف �لم�شادر.13 

وعلى �لرغم من �إيجابية هذ� �لعمل، فاإن �لعدد �لم�شتهدف بالم�شاعدة �شكل ن�شبة قليلة من �لعمال �لذين 

ح �لعمال، ون�شبة 
ّ
فقدو� عملهم �أو تعطلو� عن �لعمل، وال �شيما �أن عدد�ً من موؤ�ش�شات �لقطاع �لخا�ش �شر

كبيرة لم تلتزم باالتفاق �لذي �أبرمها معها كل من وز�رة �لعمل و�تحاد �لعمال، وهو دفع ما يقارب 300 

�لمت�شررين  �لعمال  ن�شبة  �أن  ذكر 
ُ
وي �لما�شي.  ني�شان/�أبريل  عن  ذ�ته  و�لمبلغ  �آذ�ر/مار�ش،  عن  دوالر 

�الحتالل  دولة  د�خل  عملهم  �أوقفو�  �لذين  �لعمال  عن  ف�شاًل  �لنقابيين،  �أحد  بح�شب   %43 تتجاوز 

وم�شتعمر�تها، بينما ��شتفاد من �لدعم 12% فقط من �لمت�شررين.

�ألف  125 �لحكومة  من  �لمالي  �لدعم  تتلقى  �لتي  �الأُ�شر  عدد  بلغ  �الجتماعي  �لدعم  �شعيد   وعلى 

 �أُ�شرة بعد �إ�شافة 20.000 �أُ�شرة جديدة معظمها من قطاع غزة،14 مع �أن عدد �الأُ�شر �لتي ُتعتبر تحت خط

�لفقر وتحتاج �إلى م�شاعدة و�شلت �إلى 153.000 �أُ�شرة، بح�شب وزير �لتنمية �الجتماعية �أحمد مجدالني.

غير �أن �لطرود �لغذ�ئية ومو�د �لتعقيم و�لوقاية و�شلت �إلى حد فاق �لتوقعات، �إذ �إن �لتبرع لبع�ش 

�لمناطق فا�ش على عدد �لذين كانو� بحاجة �إليه، �الأمر �لذي دفع �للجان �لمخت�شة �إلى نقله �إلى مناطق 

�لخا�ش  �لقطاع  ومن  ومجتمعية  حكومية  �أطر�ف  �إليه  بادرت  بالطرود  �لتبرع  �أن  �إلى  ون�شير  �أُخرى. 

وموؤ�ش�شات وجمعيات خيرية ومجال�ش بلدية وقروية و�أ�شحاب �شوبر ماركت و�أفر�د. وهنا يجدر �لتنويه 

بنماذج من هوؤالء �لمتبرعين:

- �تفاقية �ل�شالل �لغذ�ئية �لطازجة من �شغار �لمنتجين �إلى بيوت �لمت�شررين من �لحجر و�لح�شار 

وهذه  ''معًا''.  �لتنموي  �لعمل  ومركز  �لتعاون  موؤ�ش�شة  �ليها  بادرت  و�لتي  غزة،  قطاع  في  �الإ�شر�ئيلي 

�التفاقية ت�شاهم في دعم �إنتاج 300 مز�رع و620 �أُ�شرة لي�ش لديهم م�شدر دخل.

�إنتاجها 800 عبوة ع�شل، و800 ح�شة من  �لتعاونية في جنين توزع من  �لنحل  ي 
ّ
- جمعية مرب

�لمر�كز  وبع�ش  و�لقد�ش  �للـه  ور�م  و�أريحا  لحم  بيت  في  �ل�شحي  �لحجر  مر�كز  على  �للقاح،  حبوب 

�ل�شحية تقدير�ً لجهودهم.

- حملة �لمليون �شتلة، وهو م�شروع �أطلقته موؤ�ش�شات �الئتالف �لزر�عي ووز�رة �لزر�عة في جنوب 

�ل�شفة، وت�شمل 100.000 �شتلة خ�شار في �شمال �ل�شفة، �شمن م�شروع زر�عة �لحد�ئق �لمنزلية �لذي 

يهدف �إلى �العتماد على �لذ�ت في تاأمين �لغذ�ء ��شتعد�د�ً ل�شروط �أ�شعب من �ل�شروط �لر�هنة. وقد تبرع 

�أ�شحاب �لم�شاتل بال�شتول، عالوة على دعم موؤ�ش�شات �الئتالف �لزر�عي.

- مبادرة مجموعة من �لقرى �شرقي ر�م �للـه لجمع �الأمو�ل من �لمو�طنين و�لمغتربين في �أميركا 

و�لخليج، وقد نجحت قرى عين يبرود و�شلو�د و�لمزرعة �ل�شرقية ودير جرير وكفر مالك و�لطيبة ورمون 

في تاأمين حاجاتها، بما في ذلك �لدفع �إلى �لعمال �لذين توقفو� عن �لعمل، بل حققت فائ�شًا.

- مبادرة موؤ�ش�شة �لتعاون وبمنحة من �ل�شندوق �لعربي لالإنماء، �إلى دعم جهوزية �لقطاع �ل�شحي: 

جمعية �لهالل �الأحمر ومر�كز �لرعاية و�الإ�شعاف و�شبكة م�شت�شفيات �لقد�ش، و�شملت �لمبادرة 47 مركز�ً 

�شحيًا في مختلف �أنحاء �ل�شفة و�لقطاع.
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�لقديمة، وفتح �لمحال �لمغلقة، وت�شجيع  �ل�شوق  �إحياء  �لبريج الإعادة  - مبادرة �شبابية في مخيم 

ع�شر�ت �ل�شبان �لعاطلين عن �لعمل على ��شتثمارها.

التطوع جزء من الثقافة ال�سعبية

منذ بدء �نت�شار �لوباء و�الإح�شا�ش �لمجتمعي بالخطر، �شهدت �لقرى و�أحياء �لمدن مبادر�ت �نخرط 

�لطارئة،  �لمو�طنين  للتطوع ودعم حاجات  �لتلقائي  �ال�شتعد�د  و�ل�شبان، وعك�شت  �ل�شابات  �آالف  فيها 

و�ل�شالل  رغيف  �لمليون  كحملة  و�الإغاثية  �لزر�عية  بالحمالت  و�لقيام  بالحجر  و�اللتز�م  كالتعقيم 

�أن  �إلى  �ل�شبيبة  بحركة  ودفعت  �ال�شتعد�د  هذ�  ''فتح''  حركة  �لتقطت  وقد  �لمثال.  �شبيل  على  �لغذ�ئية 

تت�شدر عمليات �لتطوع و�لح�شور في مختلف �الأماكن، كما بادرت �لتنظيمات في �إطار منظمة �لتحرير 

�أعمال �لتطوع، و�شاهمت مئات من �لحركات �لك�شفية في مدن نابل�ش ور�م  �إلى �لعمل و�لم�شاركة في 

�للـه و�أريحا وبيت لحم في �أعمال �لتطوع �أي�شًا. و�شكل �لمتطوعون عاماًل مهما في م�شاعدة �لمو�طنين 

للقمع  باتو� عر�شة  لكنهم  �لقد�ش و�شو�حيها،  �الإ�شر�ئيلية، وخ�شو�شًا في مدينة  �ل�شيطرة  في مناطق 

و�العتقال، و�شهدت �لعي�شوية و�أبو دي�ش و�شعفاط �شد�مات يومية مع قو�ت �الحتالل.

�أ�شحى �لمتطوعون خط دفاع جديًا �شد فيرو�ش كورونا و�شد فيرو�ش �الحتالل، وبرهنو� من خالل 

من  و�لخروج  تجديد طاقاته  ديناميات  يملك  �لمدني  �لمجتمع  �أن  على  ومبادر�تهم  �لفاعل  ح�شورهم 

�لفردي  �لتنفيع  �أو  �لبزن�ش  نحو  جنحت  �لتي  بالماأ�ش�شة  ت�شطدم  �لديناميات  هذه  �أن  غير  �لم�شكالت. 

ال  لكن  با�شمها،  تعمل  �لتي  �الجتماعية  �لفئات  ح�شاب  على  و�ال�شتئثار  و�لتفرد  و�لحزبي  و�لعائلي 

ت�شركها في �لعمل �إال في حاالت �لطو�رئ.

و�نك�شف في هذه �الأزمة �لتناق�ش بين حيوية �لج�شم �ل�شبابي و��شتعد�د�ته غير �لمحدودة، وبين �لعمل 

�لموؤ�ش�شاتي �لحزبي و�ل�شبابي و�لن�شائي، �الأمر �لذي �شمح بتدخالت خارجية ود�خلية تنظيمية وحزبية 

�لموؤ�ش�شاتي  �لتمثيل  بين  �النف�شال  وتكر�ش  �ل�شبان،  لدى  و�الندفاع  �لحما�شة  جذوة  �إطفاء  �إلى  توؤدي 

و�لج�شم �ل�شعبي �لناب�ش بالحياة. وقدمت �لنقابات �لعمالية و�تحاد�ت �لنقابات نموذجًا و��شحًا لذلك، �إذ 

ال يرزحون تحت �شغط م�شغليهم خالل معركة �ل�شمان �الجتماعي، ولم تتدخل لم�شلحة 
ّ
�إنها تركت �لعم

�شروطًا قا�شية عليهم، عالوة على  �الإ�شر�ئيلي  �لعمل  �شلطات  و�لذين فر�شت  �أزمة كورونا،  ال خالل 
ّ
�لعم

��شطر�رهم �إلى �لعمل في ظل �شروط قا�شية فر�شها عليهم بع�ش موؤ�ش�شات �لقطاع �لخا�ش �لفل�شطيني.

وفي غياب �لنقد و�لفكر �لديمقر�طي و�لتدخل �الأكاديمي و�لثقافي و�لفني، يتعزز قطع �لطريق على 

�النتقال من �لعفوية و�ال�شتخد�م �إلى �لتطوع �لتعاوني �لمنظم و�لديمقر�طي.

اأعطهم �سنارة ولي�س �سمكًا

�ل�شائقة  لحظة  في  �الأمو�ل  روؤو�ش  �أ�شحاب  وتبرعات  �لغذ�ء  �شالل  توزيع  �أهمية  من  �لرغم  على 

�أو  �لعمل في م�شاريع قائمة  �لعاطلين عن  ��شتيعاب  �لم�شتد�م يكون عبر  �لمعي�شية لالإغاثة، فاإن �لحل 

م�شتحدثة، و�لحل �الأهم يكون بتعميم نظام �لتعاونيات �لذي ي�شكل �أهم �أدو�ت �لخروج من �الأزمة في 

عادل  �شر�ئبي  نظام  �شمن  �الأعباء  بتقا�شم  فقير''  ي�شاعد  ''غني  �أيقونة  و��شتبد�ل  �لفل�شطينية،  �لحالة 
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يزد�دون  �أغنياء  تنتج  �لتي  �لنيوليبر�لية  �القت�شادية  ولل�شيا�شة  �ل�شريبي،  �لتهرب  لظاهرة  حد�ً  ي�شع 

يطرح  �الأمر  وهذ�  و�لثقافي.  و�ل�شيا�شي  و�الإد�ري  �لمالي  �لف�شاد  وتنتج  فقر�ً،  يزد�دون  وفقر�ء  غنى، 

�أقلها  �ل�شيا�شي ودعم �لمانحين �لمرتهن باأجند�ت لي�ش  �شرورة �لدخول في عملية �النتقال من �لمال 

�لبقاء في �إطار �تفاق �أو�شلو، و�لبقاء نهبًا الأنو�ع �لتدخالت �لخارجية كلها، وكذلك مغادرة �شيا�شة �لريع 

�إلى تطوير �لمو�رد من د�خل �لمجتمع و�لتجمعات  �القت�شادية و�لتبعية �لمهينة لكر�مة عموم �ل�شعب، 

قر�ر  ��شتقالل  على  �لحري�شة  �لقوى  جميع  من  �الأر�ش  على  �لعملية  هذه  مقومات  وبناء  �لفل�شطينية، 

�شبكة  �أو  �شنارة  على  �لعامل  غير  �ل�شخ�ش  ح�شول  �إن  تقول  فالحكمة  �ل�شيا�شي.  �لفل�شطيني  �ل�شعب 

ال�شطياد �ل�شمك �أف�شل من تقديم �ل�شمك له. 
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