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عهد التميمي: أيقونة فلسطينية جديدة

د. صبحي عسيلة 

عهد التميمي هي طفلة فلسطينية صفعت جنديًا إرسائيليًا أمام الكامريات متحدية اهلمجية اإلرسائيلية، ومل يكن ذلك جديدًا 
عىل عهد، فقد سبق هلا أن حتدت اجلنود اإلرسائيليني دفاعا عن بيتها وإخوهتا. ومع أن صفعة عهد، وما أدت إليه من اعتقاهلا 
من قبل اإلرسائيليني قد فاجأت أو - باألحرى - صدمت املجتمع الدويل وحازت اهتاممه، إال أن عهد مل تكن الطفلة األوىل 
التي تنخرط يف مقاومة االحتالل، وقطعا وحتام لن تكون األخرية. قائمة األطفال الفلسطينيني الذين سطروا بطوالت واضحة 
يف حتدى االحتالل طويلة. االحتالل اإلرسائييل يتعامل اآلن مع أطفال ولدوا وشبوا عىل وقع االنتفاضة الفلسطينية الثانية. 
الطفلني: حممد  الذي شهد استشهاد  العام  الثانية، وهو نفس  الفلسطينية  االنتفاضة  تلك  فعهد )17 عاما( مواليد عام تفجر 
الدرة، وفارس عودة. األول )أي الدرة( حتول إىل أيقونة حقيقية وعالمة بارزة عىل مهجية االحتالل اإلرسائييل الذي قتل الطفل 
بدم بارد، وهو حيتمي بوالده أمام عدسات املصورين، والثاين )أي فارس( حتول إىل أيقونة فلسطينية أيضا ىف حتدى الدبابات 
اإلرسائيلية ورشقها باحلجارة، وقد أطلق عليه الرئيس الراحل يارس عرفات لقب »اجلنرال«. قائمة األطفال الفلسطينيني ىف 
حتدى االحتالل وفقدان حياهتم، نتيجة الغطرسة اإلرسائيلية، تطول بعد ذلك، مثل الرضيعة إيامن حجى التي قتلتها قذيفة دبابة 
إرسائيلية يف مايو 2001، ثم الطفل حممد أبو خضري الذي اختطفته قوات االحتالل، ثم قتلوه حرقا يف يوليو 2014، وقبل نحو 
عامني، قتل الطفل عىل دوابشة، نتيجة حرق قوات االحتالل منزل أرسته، إضافة إىل املئات من األطفال الذي لقوا حتفهم، 
نتيجة قمع االحتالل، حيث اغتالت إرسائيل منذ تفجر االنتفاضة الثانية ما ال يقل عن 1250 طفال، ولكن حاالت األطفال 

املشار إليهم كانت األكثر قسوة، والتي هزت املجتمع الفلسطيني ومعه املجتمع الدويل.
تصور اإلرسائيليون أن اعتقال عهد هو اعتقال للمقاومة، أى وأدها ىف املهد! مل ينزعج ومل خيف اإلرسائيليون من يشء يف 
أن  انزعاجهم وخوفهم من استخدام احلجارة، ومن مقاومة األطفال. هذا االنزعاج والفزع يمكن  الفلسطينية قدر  املقاومة 
تالحظه بسهولة من رد الفعل اإلرسائييل الرسمي عىل مقاومة عهد وجرأهتا، وهى تصفع اجلندي اإلرسائييل املدجج بالسالح، 
ليربمان،  أفيجدور  الدفاع،  وزير  أما  السجن«.  يف  سنواهتا  تقىض  أن  »جيب  قال  بينت،  نفتاىل  التعليم،  فوزير  زمالئه.  وبرفقة 
فقال »حتى أهل وأقارب الفتاة عهد التميمي لن يفلتوا من العقاب لطردهم جنودا إرسائيليني من قرى رام اهلل... من يعتدي 
بالنهار يعتقل بالليل«. ويأيت ذلك متوافقا متاما مع خطة نتنياهو للتعامل مع األطفال الذين يرشقون اإلرسائيليني باحلجارة، 
اعتقال  وتقنني  »روجر« ىف سبتمرب 2015،  القنص  بنادق  استخدام  االشتباك من خالل  قواعد  تغيري  إطار  والتي جاءت يف 
األطفال ما بني 14 و 18 عاما ومعاقبة أرسهم، وهو األمر الذي دفع منظمة حقوق اإلنسان اإلرسائيلية )بتسيلم( لتوجيه انتقاد 
شديد للحكومة اإلرسائيلية ووصف نتنياهو بأنه »مرص عىل استخدام القوة إلراقة دماء األطفال الفلسطينيني«. اآلن، تبذل 
جهود كثرية من أجل حترير عهد من قبضة اإلرسائيليني، وعىل الفلسطينيني استغالل عهد وقضيتها ليس فقط من أجل حترير 
القدس وعهد، ولكن من أجل إطالق رصخة ىف وجه النظام الدوىل القائم، ويف إشعال ثورة أو انتفاضة حقيقية داخل األرايض 
الفلسطينية، وداخل األمم املتحدة ضد »البلطجة« التي يامرسها ترامب ونتنياهو حتديًا للمجتمع الدويل ومنظامته وقوانينه. أما 

ها وردُّ كل أطفال فلسطني »ال السجن وال املوت يرهبنا«. عهد، فكان ردُّ
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