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تقارير

وديع عواودة*

دير الأ�سد تقاوم كورونا

�آمنة عندما  �لعربية  �لبلد�ت  كانت  �لما�ضي  �ضباط/فبر�ير  في  �إ�ضر�ئيل  في  كورونا  نار  �ضبت 

�لجميع  يلتزم  لم  �إذ�  قادمة  �لعدوى  باأن  �لتحذير�ت  تحققت  ما  �ضرعان  لكن  ونظيفة. 

�لو�قية،  �لكمامات  و�رتد�ء  �الجتماعي،  بالتباعد  يتعلق  فيما  طبية  جهات  عن  �ل�ضادرة  بالتعليمات 

و�لمكوث د�خل �لمنازل وفي محيطها.

عند كتابة هذ� �لتقرير في �أو�ئل �أيار/مايو 2020 بلغ عدد �لم�ضابين بـجائحة كورونا في �إ�ضر�ئيل نحو 

17.000 م�ضاب، منهم نحو 1100 م�ضاب من �لمو�طنين �لعرب �لذين ي�ضكلون 18% من مجمل �ل�ضكان، 

�لبلد.  �أقل من �لن�ضبة �لعامة في  �أن ن�ضبة �الإ�ضابة حتى �الآن لدى فل�ضطينيي �لد�خل هي  �الأمر �لذي يعني 

�أغلبية  �إن  �إذ  �لعربية،  �لقرى  �ل�ضكني في  �لمبنى  �لبلد، وبطبيعة  �إلى خارج  �ل�ضفر  وربما يرتبط ذلك بحجم 

�لمنازل هي منازل �أر�ضية.

وفي هذ� �ل�ضدد �أ�ضار �لمدير �لعام لجمعية ''�لجليل''، �أحمد �ل�ضيخ محمد، �إلى �أن �لق�ضية مركبة، فهي 

ت�ضمل �أي�ضًا �ضوق �لعمل حيث ن�ضبة �لعاملين �لعرب �أقل من �ليهود، وخ�ضو�ضًا �لن�ضاء منهم، م�ضير�ً �إلى 

�أن مو�رد �لعمل لدى هذه �الأخير�ت موجودة �أ�ضا�ضًا د�خل �لبلد�ت �لعربية بعيد�ً عن �لمدن �لكبرى حيث 

تف�ضى كورونا. كما �أنه �ضدد على �لناحية �لديموغر�فية، فالعرب ي�ضكلون مجتمعًا فتيًا �أكثر وبالتالي 

مناعته �أكبر، و�إن كان على ما يبدو �أن هناك �ضر�ئح عربية �أ�ضيبت وحملت �لفايرو�س، لكن من دون 

عو�ر�س. وتابع �ل�ضيخ محمد ب�ضاأن �لوفيات �لقليلة عند �لعرب بعك�س �ليهود بالقول ''�إن ن�ضبة �لم�ضنين 

فوق جيل 65 عامًا لدى �ليهود هي 12%، ولدى �لعرب 5%، وعدد �لم�ضنين فوق 75 عامًا لدى �ليهود 

هو 400.000 ن�ضمة، بينما يبلغ عدد نظر�ئهم �لعرب 28.000 ن�ضمة فقط.''

توظيف كورونا يف الأ�رسلة

��ضتغلت �ل�ضلطات �الإ�ضر�ئيلية كورونا من �أجل تعميق �أ�ضرلة فل�ضطينيي �لد�خل من ناحية �لهوية، ال 

من ناحية �لم�ضاو�ة في �لحقوق كـمو�طنين �إ�ضر�ئيليين. وقد لوحظ ن�ضاط محموم لقو�ت �لجي�س �لتابعة 

ن �عتبرها محاولة ماكرة للتاأثير في �لوعي بطريقة 
َ
لـ ''�لجبهة �لد�خلية'' د�خل �لبلد�ت �لعربية، وهناك م

غير مبا�ضرة تهدف �إلى تعميم �ل�ضعور باأننا ''كلنا �إ�ضر�ئيليون''.

* صحافي فلسطيني.
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ومع �أن �لطو�قم �لطبية �لعربية د�خل �لم�ضت�ضفيات �الإ�ضر�ئيلية �أدت دور�ً رياديًا في مو�جهة كورونا، 

�الأمر �لذي دفع مدير م�ضت�ضفى تل ه�ضومير �إلى �أن يقول �إن �إ�ضر�ئيل لم تكن قادرة على مو�جهة �لعدوى 

�لميز�نيات  من  فقط   %2 خ�ض�ضت  �الإ�ضر�ئيلية  �ل�ضلطات  �إن  �إالاّ  �لعرب،  و�لممر�ضين  �الأطباء  دون  من 

و�لم�ضاعد�ت للو�ضط �لعربي.

�ليهودية  �أ�ضرت باالأغلبية  �إذ�  �لتمييز تنتهي  �إن حدود  �ل�ضيا�ضية �ضعيد زيد�ني  �لعلوم  �أ�ضتاذ  يقول 

�لدعم  مجال  في  �لمت�ضاوية  وغير  و�الإجر�ء�ت،  �لفحو�ضات  في  �لمت�ضاوية  �لمعاملة  يف�ضر  ما  )وهو 

�لقيادية  �لهيئات  يعطي  �لذي  هو  �لحكم  هذ�  �إن  زيد�ني  يقول  �لمحلي  �لحكم  دور  بروز  وعن  �لمالي(. 

�لعربية �ضلطة �لقر�ر �لجماعي بالن�ضبة �إلى فل�ضطينيي 48.

جنود جمهولون

�الإ�ضكالية بين  �لعالقة  �أن كورونا ي�ضمح بر�ضد طبيعة  �الأ�ضتاذ مرو�ن دويري  �لنف�ضي  �لخبير  يرى 

�لمو�طنين �لعرب و�لدولة، فمن جهة، �لمو�طنون �لعرب م�ضطرون �إلى �لتعامل مع �لدولة وموؤ�ض�ضاتها 

بالمو�طنين  مقارنة  �لتمييز  حالة  عليهم  �س 
َ
تمار �أُخرى،  جهة  ومن  �ل�ضرطة،  ذلك  في  بما  وقو�نينها، 

�ليهود. ويتفق دويري مع زيد�ني في �الإ�ضارة �إلى �أن �لطو�قم �لطبية �لعربية عملت بجهد كبير لكنها لم 

�لكو�لي�س. ويوؤكد  �لعرب جنود�ً من ور�ء  �الأطباء  �الإعالم، فبقي  �لمالئم، وخ�ضو�ضًا في  تحَظ بالتقدير 

دويري �لذي تطوع لخدمة �لمحتاجين �إلى م�ضاعد�ت نف�ضية في فترة كورونا، �أن ''عالقات جديدة من 

�لتعاون و�لتكافل د�خل �لمجتمع �لعربي، ن�ضاأت بين �لموؤ�ض�ضات و�الأحز�ب و�لقياد�ت، كما تجناّد كثير 

من �لمهنيين �لنف�ضيين و�الجتماعيين لتقديم �لمحا�ضر�ت و�لتوجيهات و�لدعم �لنف�ضي �لهاتفي لحاالت 

�ل�ضغط و�لقلق �لنف�ضي.''

متطوعون يف مواجهة اجلائحة.
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دير الأ�سد تعالج كورونا بابت�سامة

تاألقت قرية دير �الأ�ضد في �لجليل، و�لتي �جتاحها كورونا، بالن�ضاط �لتطوعي في مو�جهة �لجائحة، 

�إذ تجناّد مئات من �ضبابها في لجنة �ضعبية محلية تولت جميع مهمات �لدفاع عن �الأهالي بعدما نالت 

منهم هذه �لعدوى �لتي جعلت بلدتهم تت�ضدر الئحة �لبلد�ت �لم�ضابة في �لبلد كافة. وما �ضهدته هذه 

ومثير�ً  و�ضادمًا  م�ضبوق  غير  كان  �لعمالقة  بالمغاور  مليء  �ضاهق  جبل  �ضفوح  على  �لمتكئة  �لقرية 

�لبرتغالي  للرو�ئي  ''�لعمى''  رو�ية  في  للرعب  مثيرة  بم�ضاهد  ر  ويذكاّ �لمجهول،  من  �له�ضتيري  للخوف 

جوزيه �ضار�ماغو.

فبعدما كانت هذه �لقرية قرية و�دعة في قلب �لجليل، د�همتها �لعدوى فجاأة، منت�ضرة كالنار في 

ن الحقًا 
اّ
�له�ضيم، بحيث �أ�ضيب ب�ضع مئات فيها بكورونا وفق تقدير�ت وز�رة �ل�ضحة �الإ�ضر�ئيلية. وتبي

اح''، وذلك بعدما �أخفى عامل يهودي 
اّ
عرف بـ ''م�ضلخ دب

ُ
�أن م�ضدر هذه �لعدوى هو م�ضلخ وم�ضنع للحوم ي

حقيقة �إ�ضابته بالعدوى، فنقلها �إلى عمال �آخرين نقلوها بدورهم �إلى �أهاليهم ب�ضرعة، وذلك ب�ضبب عدم 

�تخاذ تد�بير �ل�ضالمة و�لحذر من طرف �إد�رة �لم�ضلخ، ومن ق�ضم من �الأهالي. وتفاقمت حالة �لخوف لدى 

�إلى  �لنا�س بعدما تدهورت �لحالة �ل�ضحية ل�ضيدة حامل في �ل�ضهر �لثامن من �لبلدة، فا�ضطر �الأطباء 

توليدها بعملية قي�ضرية بعدما و�ضلت �إلى مرحلة �لخطر، ثم �أدخلوها �إلى نظام �لتنف�س �ال�ضطناعي. 

�لدكتور �ضالح  �ليوم تف�ضل حجب هويتها مثلما يوؤكد  �ل�ضيدة ب�ضدمة كبيرة، وهي حتى  �أ�ضيبت  وقد 

�ضالح طه، �بن دير �الأ�ضد وع�ضو طاقم مكافحة عدوى كورونا في م�ضت�ضفى ''�لجليل'' في مدينة نهاريا.

�أن  لبث  وما  �أيام،  ثمانية  لمدة  �لحجر  في  فدخل  عمله،  خالل  طه  �ضالح  �ضالح  �لدكتور  �أ�ضيب 

��ضتاأنف عمله بعدها لمو�جهة �لجائحة، مع كثير من �لطو�قم �لطبية �لعربية. ورد�ً على �ضوؤ�ل يقول طه 

�الأ�ضا�س،  في  نف�ضية  هي  �لفايرو�س  �ء 
اّ
جر �لحقيقية  �لمعاناة  �إن  �آخرين،  مر�ضى  وتجربة  تجربته  عن 

�الأ�ضد  دير  في  للحجر  خا�ضة  مر�فق  في  محجورين  م�ضابين  من  هاتفية  محادثات  ''تلقيت  وي�ضيف: 

�ألحو� بال�ضوؤ�ل كل يوم: متى نخرج من هنا؟ لقد فا�س بنا وملاّينا، ولماذ� �أنا لوحدي؟ وماذ� عن �أ�ضرتي؟''

وت�ضتذكر �لكاتبة و�الأديبة مي�ضون �أ�ضدي �أجو�ء �لرعب و�لخوف في �لبد�يات ب�ضورة خا�ضة، فتقول 

�إن كثيرين تلقو� �إنذ�ر�ت من وز�رة �ل�ضحة تبلاّغهم �أن عليهم �لدخول في حجر القتر�بهم من م�ضابين 

بالعدوى، وتكمل قائلة: ''تخيل �أن �ضقيقتي وزوجها ذهبا �إلى مر�آب لت�ضليح �ضيارة، وما لبثا �أن تلقيا 

�أرخت  �الأ�ضد  دير  عن  �ل�ضحف  عناوين  ''�إن  وت�ضيف:  الأ�ضبوعين.''  �لحجر  دخول  �إلى  تدعوهما  مكالمة 

رمو� من بركات ولقاء�ت رم�ضان.''
ُ

بثقلها على كاهل �أهاليها �لذين ح

وتو�ضح �أن �ضدمة دير �الأ�ضد ز�دت عندما خطفت �لعدوى �ل�ضيخ �أحمد نعمة �الأ�ضدي )90 عامًا(، وهو 

رحيله  وقد جاء  وفكاهته.  �ل�ضبابية  وروحه  بخفة ظله  و�لمتميز  �لقرية،  في  رئي�س مجل�س محلي  �أول 

رمو� من �لم�ضاركة في ت�ضييع جثمانه، و�كتفو� بالخروج 
ُ

�ضربة معنوية موجعة، وال �ضيما �أن �الأهالي ح

عد، و�إلقاء �لورود على نع�ضه خالل �لدور�ن بجثمانه �لمحمول على 
ُ
�إلى �ضرفات �لبيوت وتوديعه عن ب

''�لعدة''  �ضيارة في �ضو�رع �لبلدة تتقدمها فرقة ك�ضافة تحمل �لطبول و�ل�ضنوج و�الأعالم و�لمعروفة بـ 

ن�ضد خلف �لميت، وهذه عادة يتو�رثها �أبناء عائلة �أ�ضدي �حتر�مًا للولي �الأ�ضدي في �لقرية. 
ُ
و�ضط ترتيل ي

�أُخرى في فترة �لحجر  �أمر��س  �ء 
اّ
�أ�ضخا�س في �لقرية جر وز�د �لوجع في دير �الأ�ضد عندما رحل ثالثة 

وحظر �لتجول �لعام، �إذ لم يتمكن �الأهالي من �لم�ضاركة في ت�ضييع �لجثامين.
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ومع �أن كورونا �أ�ضاب �أهالي دير �الأ�ضد بال�ضدمة، 

حجم  ن 
اّ
تبي بعدما  منهم  بكثيرين  �لخوف  و��ضتبد 

��ضتعادو�  �أن  لبثو�  ما  �إنهم  �إالاّ  ووتيرته،  �نت�ضاره 

لتعليمات  كبير  باحتر�م  �لجائحة  وو�جهو�  �أنفا�ضهم 

�أنهم  و�الأهم  وغيرها،  �الجتماعي  و�لتباعد  �لحجر 

وظفو� روحهم �لفكاهية في تخفيف وطاأتها و�لتغلب 

من  متقدمة  مرحلة  في  �لبلدة  باتت  حتى  عليها، 

وعدد  �زدياد،  في  �ل�ضفاء  حاالت  فعدد  �لتعافي، 

�أي�ضًا  �لعدوى  �أ�ضابت  وقد  مئة.  نحو  �لم�ضابين 

جارتها قرية �لبعنة، لكن بحجم �أقل كثير�ً، �إذ بلغ عدد 

�لم�ضابين فيها �ليوم نحو 30 �ضخ�ضًا فقط.

نظرة  عن  �الأ�ضد  دير  �بنة  �أ�ضدي،  مي�ضون  ر 
اّ
وتعب

لها  معالجتهم  وكيفية  �لعدوى  �إلى  �لقرية  �أهالي 

باالبت�ضامة و�الأمل و�لتفاوؤل على �لرغم من خطورتها، 

بال�ضدمة  بلدتها  �أهالي  �أ�ضاب  كورونا  �إن  فتقول 

دير الأ�سد حمجورة.

املرحوم احلاج اأحمد نعمة الأ�سدي.
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ون جد�ً لحياة �لرفاه، ويقبلون على �لحياة بحب و�ضغف، 
اّ
و�لخوف �ل�ضديد في �لبد�ية، وال �ضيما �أنهم محب

. وتلفت �إلى �أن 
اّ
ويمار�ضون حياتهم في وطنهم ب�ضعادة، وهم غير معتادين على محنة بهذ� �لمذ�ق �لمر

ق �لعالقات �الجتماعية بين �لنا�س. كورونا وثاّ

اأم املواهب 

�أن ت�ضاري�س  ن يعتبر 
َ
�لرجال و�لن�ضاء، وهناك م �ل�ضعر و�لغناء لدى  �الأ�ضد بموهبة  تمتاز بلدة دير 

�لدير �لجبلية توؤدي دور�ً في تنمية هذه �لمو�هب، كما �أن هذه �لقرية ت�ضتهر بمقام �ل�ضيخ محمد �الأ�ضدي 

في مركز �لقرية. وكانت �لبلدة في �لما�ضي تتبع قرية �لبعنة �لمجاورة، وُتعرف بـ ''دير �لبعنة'' قبل �أن 

ت�ضبح دير �الأ�ضد، ن�ضبة �إلى �لمقام �لذي يزوره �الأهالي تبركًا.

�إن ت�ضاري�س �لقرية �ضاهمت في تفتاّح موهبة محمود دروي�س �لذي  ويقول بع�س �ضيوخ دير �الأ�ضد 

�أقام فيها خالل طفولته بعد عودته وعائلته من لبنان �لذي لجاأت �لعائلة �إليه خالل نكبة 1948.

�لنا�ضرة،  في  �لمقيم  �الأ�ضدي،  �ضعود  �لبارز  �لعامية  �لق�ضيدة  �ضاعر  �أي�ضًا  �لقرية  هذه  �إلى  وينتمي 

�أبو �ضعود و�أبو غازي. وهي  �ل�ضهيرين  ين �ل�ضعبيين 
َ
�ء و�لذي ورث موهبة �لق�ضيد من و�لده وعمه �لحداّ

�أي�ضًا م�ضقط ر�أ�س �لفنان رفعت �الأ�ضدي �لذي تجند هو �الآخر لمو�جهة �لجائحة عاماًل على رفع معنويات 

�لنا�س في محنتهم من خالل فنه و�ضعره �ل�ضعبي. وفي و�حدة من هذه �لق�ضائد �ل�ضعبية قال �الأ�ضدي في 

�ضريط م�ضجل بثته �الإذ�عات ومنتديات �لتو��ضل �الجتماعي:

تعي�س دير �الأ�ضد يا قلعة �لبلد�ن...�أ�ضال �إله �ل�ضماء �لرب يحميها

و�لبعنة يا جارتي يا خيرة �لجير�ن... و�أر�س �لجليل �لعريقة �ضيفنا �لرنان

م�سهد عام لدير الأ�سد.
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اتي �أرويها... و�لنقب عزاّ �لكر�مة مثلها ما كان
اّ
و�أر�س �لمثلث بدم

�أوف �أوف... من حمى دير �الأ�ضد.. من قلعة �لجيالن �أحلى معاني بهال�ضاعة معانيها

باب ال�سم�س

باالبت�ضامة  �لحياة  �إلى  �لنظرة  تجلت  وربما 

مي�ضون  تقول  مثلما  �الأ�ضد،  دير  �أهالي  لدى  و�لتفاوؤل 

�أ�ضدي، بق�ضة �لر�حل �ضعيد �ضالح عبد �لهادي �الأ�ضدي 

�لالجىء من �لقرية في لبنان بعد نكبة 1948، و�لذي 

كان يت�ضلل عبر �لجنوب �للبناني �إلى دير �الأ�ضد فيلتقي 

و�أحفادهما  �أبناء،  ع�ضرة  منها  �أنجب  �لتي  زوجته 

�الإن�ضانية  �لملحمة  �ضكلت هذه  وقد  بالع�ضر�ت.  عداّون 
ُ
ي

في  خوري  �ليا�س  �الأديب  �إلهام  م�ضادر  من  و�حدة 

رو�يته �لر�ئعة ''باب �ل�ضم�س''.

بالحياة  �لمت�ضبثة  �لمتفائلة  �لروح  هذه  وتتجلى 

�ضعرية  �أبيات  من  نف�ضها  �أ�ضدي  مي�ضون  كتبته  بما 

من  وتخفف  �لجائحة  هذه  من  ت�ضخر  مغناة  بع�ضها 

وطاأتها، و�إحدى هذه �لق�ضائد بعنو�ن ''�أهل �لبلد عموم'' 

وفيها تدمج بين �لعتب و�لحب و�لتاأمل، لكن بلغة تميل 

�إلى �ل�ضخرية وختامها �أمل:

�أهال و�ضهال فيك يا كورونا في �لبلد

دركك �أحد
ُ
دخلْت ِخل�ضة ولم ي

و� فيك �ضحكو� عليك �لنا�س و��ضتخفاّ

وما عرفو� معنى ظهور نيوب �الأ�ضد

�س فيه �لنا�س
اّ
رفعت كرباجك عل�ضان ترو

�إحنا كغ�ضن �للوز على �ل�ضجرة رفيع

ـر لما ييجي �لربيع بكر� ر�ح نزهاّ

فترة وتمر يا جماعة �إذ� �نتبهنا

و�لحكي يا �ضامعين للجميع 

�سعيد �سالح عبد الهادي الأ�سدي.


