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إلسرائیلیین والفلسطینیین لكل من افي العدید من الوفیات واألمراض واضطرابات كبیرة ) 19-كوفیدكورونا (یروس اف تسبب
حیث كورونا، فایروس اإلسرائیلیة یوم الجمعة عن الوفاة الثانیة عشرة في البالد بسبب  وزارة الصحةأبلغت و. واألردنیین

حالة مؤكدة  62توفیت امرأة فلسطینیة في الضفة الغربیة وھناك وحالة.  3000ابات في البالد إلى أكثر من ارتفع عدد اإلص
أي دون تماثلتا للشفاء ، بما في ذلك حالتان حالة 212عن  المسؤولون األردنیونوقد أبلغ . في الضفة الغربیة وقطاع غزة

، فرضت كل حكومة یروسامنع انتشار الف. ومن أجل بكثیرقد یكون العدد الفعلي للحاالت المبلغ عنھا أعلى من ذلك . ووفیات
، مماثلةالظروف ال، كما ھو الحال في أجزاء أخرى من العالم في ظل ، والذيا الخاص من اإلغالق والحجر الصحيشكلھ
 .القلق واإلحباطمن حالة خلق 

 
 من بعضھامتشككة تكون عادة ما التي للدول المجاورة قد تكون ھناك فرصة ف، التحدیات الخطیرة تلكى الرغم من علو

، سواء كانوا مسلمین أو ضحایاهبین ز میّ ال یُ فایروس كورونا ن الواقع، فإ. وفي مشتركالتھدید مثل ھذا الالبعض للتعاون ضد 
، ینالفلسطینیعمال الرعایة الصحیة ساعدت في تدریب قد شیر التقاریر إلى أن المستشفیات اإلسرائیلیة تُ . وأو مسیحیین یھود

اختبار للضفة معّدات مت إسرائیل قدّ قد وللفایروس.  الفلسطینیة أن المختبرات اإلسرائیلیة قامت بتقییم اختبارات التشخیصبو
 .النتائج ویتعاونون على طرق الوقایةتلك مع بعضھم البعض یتشاركون األطباء أن بالغربیة ویبدو 

 
خالل الفترة  الستطالع الرأيالمركز الفلسطیني كشف استطالع للرأي أجراه . وقد أن الجمھور یدعم التعاون المشتركبیبدو و

، یروسافالأن غالبیة الفلسطینیین یدعمون عمل السلطة الفلسطینیة مع إسرائیل لمنع انتشار بآذار / مارس  15 - 12ما بین 
 .مع األزمة بھافي الكیفیة التي تعاملت أن معظم الفلسطینیین یدعمون حكومتھم بو
 

یؤثر على الرأي العام  أنبلتعاون مع إسرائیل إزاء ایمكن للرأي الفلسطیني اإلیجابي . وعة للغایةشجّ مُ بأنھا البیانات وتُعتبر تلك 
إلى التعاون المتبادل بین جمیع األطراف یؤدي یمكن أن و. عادةذي یتعاطف مع الفلسطینیین ویدعمھم في ال، الفي األردن

 .على تعزیز الثقة وتعزیز االستقرار اإلقلیميساعدة مال
 

جامعة الدفاع في وجنوب آسیا للدراسات االستراتیجیة األدنى أستاذ مشارك في مركز الشرق ھو الدكتور مایكل شارنوف إن 
 .مع إسرائیل 1967كتاب سالم ناصر: رد مصر على حرب وھو مؤلف . في واشنطن العاصمةالقومي 

https://www.i24news.tv/en/news/israel/1585288429-israel-reports-ninth-coronavirus-death-as-93-year-old-dies-from-covid-19-in-beer-sheva
https://www.middleeastmonitor.com/20200327-jordan-eases-coronavirus-restrictions-after-curfew-causes-chaos/
https://www.pcpo.org/images/polls/Poll_204-English-PCPO.pdf
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