
 صباح اخلري، سيداتي و سادتي، إمسي إياد البغدادي، أنا كاتب وناشط من ناشطي
 الربيع العربي. فلسطيين، لكنين عشت كل حياتي يف دولة اإلمارات العربية

 املتحدة..
 

 يف مثل هذه الفرتة من السنة املنصرمة، كنت �عتَرب�ُ الصوت األكثر تأثريًا على
 اإلنرتنت من اإلمارات، وأحد الـ30 صوتًا عربيًا األكثر تأثريًا على اإلنرتنت.

 
 لكن يف صباح الثالثني من إبريل إستدعتين السلطات بشكل مفاجئ لتخطرني بأنه
 سيتم إبعادي بشكل ائي من اإلمارات العربية املتحدة. مل يتقدموا بأي إهتام

 ضدي ومل يقدموا أي أسباب هلذا القرار، ومل تتح أية فرصة لتقدمي طعن ضد
 القرار الذي دخل حيز التنفيذ فورًا. كانت زوجيت يف شهرها السابع من احلمل

 بإبننا األول.
 

 عندما د�عيت� للحديث أمامكم، ظننت أن تلك احملنة ستكون موضوع حديثي : كيف
 أن السلطات مل تكن تعرف إىل أين ستطرد الجئاَ فلسطينيًا عدمي اجلنسية، وكيف
 أم أعطوني الحقًا اخليار بني السفر إىل ماليزيا أو البقاء يف السجن – ظننت

 أنين سأصف الغنب والعنصرية والظلم والفساد الذي رأيته بأم أعيين خالل
 إعتقايل، وكيف ظللت عالقًا يف مطار كواالملبور الدويل لثالثة أسابيع بعد إطالق

 سراحي.
 

 لكن تلك ليست القصة اليت جئت ألحكيها. وكيف يل أن أتكلم عن حمنيت أنا يف ظل
 املآسي الكربى اليت حلت بربيعنا العربي؟  تلك اليت االت على جيل كان قد

 فتح فاه قبل ثالث سنني ليتحدث، فتآمرت عليه آالف القوى لكتم صوته؟
 

 يف بداية سنة 2011 إنفجرت حركة إحتجاج عارمة قادها الشباب العربي مطالبًا
 باحلرية والعدالة والكرامة والدميوقراطية. اجتاح "الربيع العربي" كما

 يسمى اآلن كل البالد العربية تقريبًا، و لكنه وباستثناءات قليلة فشل يف خلق
 تأثري مؤسساتي ملموس. فقد حوربت ثوراتنا من قبل حمور منظم لقوى الثورة
 املضادة، يتمتع مبوارد مالية هائلة ويتمتع بالشرعية واملصداقية دوليًا.

 
 أصدقائي،  إن خطابي اليوم سيصف أحوال جيل وجد صوته مث فقده، وكيف ميكن أن

 نستعيد ذلك الصوت، وملاذا نظل مفعمني باألمل رغم املآسي، وكيف أننا لن
 نتخلى أبدا عن كفاحنا.

 
 سيداتي وسادتي، هذه مرمي. شابة فلسطينية سورية كانت من أوائل احملتجني

 السلميني يف الثورة السورية عام 2011 وإثر حتول الثورة إىل حرب أهلية أضحى
 أهلها الجئني، يتنقلون من حي آلخر بدمشق حبثًا عن ملجأ. يف سنة 2013 جنحت مرمي يف

 الفرار من سوريا بعد أن شهدت الكثري من القتل و الدمار خالل حمنتها.
 



 التقيت مبرمي يف كواالملبور، وجلَست لتحدثين عن معاناهتا بربود، وأفتخرت بأا مل
 تبك قط رغم كل ما كابدته. مث طلبت مين أن أسرد عليها قصيت، اليت بدأت

 بشرحها...
 

 كنت أعيش يف اإلمارات العربية املتحدة النائية عن قلب الثورات مسافة، واليت
 ال تقبل بأي أنواع التظاهر، مما جعلين أعيش ربيعي العربي على اإلنرتنت .عند
 إنطالق الثورات يف بواكر 2011 قمت بنقل أخبارها و ساعدت يف تقدمي حكايتنا

 للعامل.
 

 لكنين أعتقد أن أهم مسامهة يل كانت على الصعيد الفكري، فحىت قبل إسقاط
 مبارك كنت قد طرحت هذا السؤال احملوري. وقد إنزعجت ألن أحدًا مل يسأل ذلك

 السؤال. و قد أعدت إثارة املوضوع عدة مرات يف األشهر الالحقة، ماهي املرحلة
 املقبلة؟ هل منتلك خطة؟ هل لدينا بديل لنقدمه؟

 
 مل خيامرني شك يف أن نظامًا جديدًا كان على وشك القيام. لكنين أصررت على أنه

 لن يقوم تلقائيًا، بل حيتاج للكثري من التفكري اخلالق والعمل الدؤوب، كما
 حيتاج جليل جديد من املثقفني الشباب .

 
 خالل تسارع األحداث احملموم عام 2011 مل يكن أحد مستعدًا للحديث عن تلك

 املسائل، بل جتاهلت األغلبية تلك األسئلة . و فوق ذلك، تنامى اإلستقطاب حول
 دور اإلسالم، مما أدى إىل انقسام حاد يف حركتنا. يف خضم ذلك اإلنقسام، وصفت

 نفسي بأني إسالمي ولربتاري يف آن واحد، وحتدثت عن حاجتنا إلجياد منطوقنا اخلاص
 للحرية، انطالقا من منظومتنا اخلاصة.

 
 حبلول سنة 2012 كان الربيع العربي قد وقع يف فخ. فعندما تكون املطرقة أداتك

 الوحيدة، سيتهيأ لك أن كل شئ مسمار ! وقد كانت أداتنا الوحيدة هي
 التظاهر. خرجنا إىل الشوارع مث علقنا يف الشوارع، وعلقنا فيها ملدة تكفي

 لينظّم الطغاة عودهتم.
 

 لقد كانت حتاك خيوط مؤامرة. لقد أضحى وصم الربيع العربي باملؤامرة
 األجنبية تقليعة رائجة يف العديد من وسائل إعالم الدول العربية، لكن
 املؤامرة احلقيقية كانت مؤامرة إليقاف زحف الدميوقراطية بأي مثن كان.

 
 كان ذلك هجومًا منظمًا من حمور مضاد للثورة ترعبه إمكانية قيام دميوقراطية
 عربية حقيقية أكثر من والدة ألف تنظيم إرهابي، خاصة إن كانت دميوقراطية

 عربية مزدهرة قد تدغدغ خميلة شباهبم هم.
 

 إن التنظيمات اإلرهابية كداعش ال متثل هتديدًا وجوديًا للديكتاتوريات
 العربية، بل على العكس، هي جد مفيدة هلم ألا متنحهم فرصة لتقدمي أنفسهم

 كمكافحي إرهاب وأقطاب لإلستقرار.
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 عندما تغلي الشعوب وتطالب بالدميوقراطية فيتم قمعها، بشكل أشد من السابق
 فإن النتيجة لن تكون اإلستقرار – بل إنفجار. وحىت إن سيطرت على األوضاع،

 لن يأتي اإلستقرار بل ستكون النتيجة قنبلة موقوتة.
 

 عند تلك النقطة من حديثي مع مرمي، كنت أثرثر. نظرت إىل وجهها، فوجدهتا
 تبكي. وهي اليت قالت قبل ذلك بدقائق بأا مل تبك قط، لكنها اآلن تبكي...

 
 مل أسأهلا عما جعلها تنهار بعد أن جالدت الكثري، فإن الواقع كان أكثر

 مرارة من أي شئ أستطيع وصفه. ها حنن، ناشطان عربيان جنلس على بعد ثالثة
 آالف ميل من أوطاننا، الجئني يف أرض أجنبية. لقد أردنا إسقاط األنظمة لكن

 األنظمة أسقطتنا. لقد حتول ربيعنا العربي إىل مدينة مالهي للجهاديني.
 

 نظرت مرمي إيل ولن أنسى قط ما قالت، وكأا سكبت كل إحباطاهتا، كل مشاعرها
 بالغدر، كل آالمها يف سؤال واحد. هل ما زلت تتكلم عن ربيع عربي؟ بعد كل

 ما حصل، ما زلت تتكلم عن ربيع عربي؟
 

 لن أنسى أبدًا نربهتا عندما سألت ذلك السؤال.
 

 قلت: "نعم". ونظرت إيل كأنين خمبول. مل أسرتسل معها بعد ذلك. أمتىن أن تكون
 تشاهدني اآلن.

 
 هنالك ثالثة أسباب لكوني مازلت متفائال� رغم كل الكوارث.

 
 السبب األول هو أن أحداث سنة 2011 مل تكن حلمًا، بل وقعت فعال� رغم حماوالت
 حموها من التاريخ. لقد خرج فعال� ماليني الشباب العرب إىل الشوارع مطالبني

 باحلرية والكرامة والعدالة. مل يكن ذلك ومهًا، إذ ظهر شئ جديد ومجيل ومنعش
 أهلب خميلة العامل. مل يكن ذلك سرابًا، حنن فعال� موجودون.

 
 لسنا أقلية. قد نبدو أقلية ألننا لسنا منظمني: هلذا ال نظهر على الئحة

 اخليارات. عندما تكون األلوان الوحيدة املتوفرة هي األبيض واألسود، ال يعين
 هذا أن األلوان األخرى أقلية! عندما تكون اخليارات الوحيدة املتاحة هي

 الفاشية الوطنية والفاشية الدينية فإن هذا ال يعين عدم وجود طريق ثالث،
 بل ان ذلك الطريق ليس على الئحة اخليارات. إن مسؤوليتنا التارخيية اآلن هي

 وضع أنفسنا على الئحة اخليارات.
 

 السبب الثاني هو أن الصداقات اليت ولدت منذ سنة 2011 ال متكن تصفيتها.
 الساحة اإلنرتنتية ليست إفرتاضية، بل هي حقيقة صرفة. املبادئ حقيقية،

 الصداقات حقيقية. الكثريون منا كنشطاء مل يلتقوا وجهًا لوجه، لكننا نتحدث
 يوميًا عن أمور نؤمن هبا بعمق. حنن عائلة – تلك الصداقات ال ميكن النيل

 منها.
 



 ذات مرة، قال مارتن لوثر كنغ: إن الذين ينشدون السالم جيب أن يتنظموا
 بنفس الفعالية اليت يتبعها أولئك الذين يبتغون احلرب. سأقوم بالتصرف بتلك

 احلكمة ألقول: إن الذين ينشدون احلرية جيب أن يتنظموا بنفس الفعالية اليت
 يتبعها أولئك الذين يبتغون اإلستبداد. إن هذه الصداقات هلا أن تكون نواة

 حلركة فكرية حيث نعمل معًا على مشاريع وكتب ومحالت ومبادرات قادمة.
 

 السبب الثالث ورمبا األهم لبقائي مؤمنا بربيع عربي هو أن النظام العربي
 احلايل وبرغم قسوته و ثرائه املايل ال ميلك أي نظرة مستقبلية أو أمل أو

 أيديولوجية غري السلطوية والطائفية والفاشية والعنرتيات. تلك األنظمة تلعب
 يف الوقت الضائع و بدفع اهليسترييا اجلماعية وهي غري قابلة لإلستدامة و لن

 تأتي بأي إستقرار أو منو أو ضة.
 

 األهم من ذلك هو أن األنظمة تتكم على مثة سر: إم خيافوننا. إم ال خيافون
 محلة البنادق ألم ميلكون أكرب البنادق، بل خيافون محلة األفكار.

 
 حنن املستقبل أيتها السيدات و السادة، برغم الوضع الكارثي يف بلداننا، حنن

 املستقبل. إن مل يرتكونا حنلم، لن نرتكهم ينامون.
 

 هنالك سبب أخري مينعين من أن استسلم قط . سيداتي و سادتي، هذه هي احملطة
 األوىل عند نصب تشونغ إيك التذكاري يف كمبوديا، و الذي يعرف بـ"حقول

 املوت". كنت قد زرت كمبوديا يف شهر أغسطس املاضي ألتفادى جتاوز مدة اإلقامة
 القصرية اليت منحت يل يف ماليزيا.

 
 بعد حوايل مخسني خطوة جلست على هذا املقعد، وارت باكيًا. كان أمرًا أشد من

 البكاء، ال أعرف كيف أصفه...
 

 يأتي الكمبوديون هلذا املكان ليتعرفوا على ماضيهم. و لكنين شعرت بأنين
 أتفرج على مستقبلنا، مستقبل ملئ باملذابح و القبور اجلماعية و اإلبادات.

 
 كان إبين يبلغ الشهرين من العمر حينها، يف حني وقعت جرمية اإلبادة يف كمبوديا

 يف منتصف السبعينيات من القرن املنصرم، حني والدتي تقريبًا.
 

 ما هي مواقع اإلبادة اليت سيزورها إبين حني يبلغ سين؟ هل سيكون نصبًا تذكاريًا
 ملذحبة رابعة اليت ارتكبها النظام املصري؟ أم مذحبة الغوطة اليت ارتكبها نظام
 األسد يف سوريا؟ أم مذحبة عشرية الشعيطات اليت ارتكبتها داعش؟ أم أا ستكون

  ألهوال أخرى مل تصبنا بعد؟
 

 وهل سيعيش ابين يف عامل عربي باتت املذابح فيه تاريخ ماضي، أم أنه سيعيش
 وهو خيشى من ابداء رأيه، ويكون مصري املطالبة بالكرامة السجن والنفي،

 ويضطر ألن يفكر ألف مرة قبل أن يتكلم – أو يغرد – خمافة إغضاب السلطات؟
 



 هذا هو ما ينتظرنا سيداتي وسادتي إن فشلنا. إما أن نصل إىل ربيعنا، أو
 أن ال تقم لنا كعرب قائمة. إن قيام عامل عربي تزدهر فيه احلرية ليس فقط

 خالصنا كعرب، بل هو أفضل طريقة لكسر احللقة املفرغة من اإلرهاب و والطغيان
 والتدخالت األجنبية اليت علقنا فيها ألجيال.

 
 سأقوم بإكمال كتابي "بيان الربيع العربي" يف شهر ديسمرب – إن شاء اهللا ،

 ونأمل نشره حبلول الصيف القادم. سيكون الكتاب – حبسب علمي – أول حماولة من
 جيل الربيع العربي، و أتأمل أن ال تكون األخرية.

 
 سيداتي وسادتي، امسحوا يل بأن أختم برسالة قصرية إلبين امساعيل والذي صادف

 ميالده يوم ميالدي يف شهر يونيو املاضي، والذي أكمل شهره الرابع قبل اسبوع.
 وقد كان لقائي األول به يف األسبوع املاضي، و مل أقضي معه إال أيامًا ثالث...

 
 إمساعيل، هذه رسالة أب، ألن أراك ميتًا يف صباك أهون علي من أن يشتد عودك

 على اجلنب.
 

 لقد سبقنا جيل أبقى رأسه مطأطئًا و أنفه يف الرتاب ،واعتاد العيش مع تفشي
 اإلستبداد والفساد والظلم ليقبل هبا كقضاء حمتوم. ذلك اجليل سلمنا العامل
 العربي الذي نراه اليوم! بركة آسنة من التخلف واجلمود، وملعب للطغاة
 واإلرهابيني. واآلن وقد أصبحت للثورة املضادة اليد الطوىل، يريدون منا أن
 نقبل نفس الصفقة مرة أخرى: أن تسلم القائد العظيم مجيع حقوقك، أن تسلم

 له مستقبل أطفالك، أن تسلم له أمنك وحياتك...
 

 كال وألف كال! ال تضفي عليهم شرعية، حىت و إن فعل العامل ذلك. ال تطلق عليهم
 ألقاب السادة وأصحاب اجلاللة، حىت وإن فعل العامل ذلك. ال تسم�هم أبطاال�

 وصناديدًا، حىت وإن فعل العامل ذلك.
 

 حريتنا، أو منوت دوا. كرامتنا، أو منوت دوا.
 

 ابين إمساعيل – عش طويال ومترد كثريًا، لكن إن أجربوك على اإلختيار بني هذا
 وذاك، فاخرت أن تتمرد كثريًا...

 
 

 شاهد اخلطاب هنا
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