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ـية بداية النهاية
ّ
شعارات الثورة اليمنية :عبارات موجزة ال تخلو من الدعابة
بالتوازي مع ثورة
ظهرت
ّ
اليمنية حالة
الشباب ّ
ّ
إبداعية تفجرت على هيئة
شعارات تطالب بإسقاط
النظام وتحاول تلخيص
املطالب بعبارات موجزة،
رشيقة ،وتحمل الكثير من
الدعابة

صنعاء ــ األخبار
ف� ��ي م� �خ � ّ�ي� �م ��ات االع � �ت � �ص ��ام املقامة
ح ��ال� �ي ��ًا ف � ��ي ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن املناطق
ّ
اليمنية ،مثل ساحة «التغيير» أمام
ج��ام�ع��ة ص�ن�ع��اء ال �ج��د ّي��دة ،وساحة
«الحرية» في مدينة تعز وغيرها من
ال�س��اح��ات ف��ي ع��دن وإب والحديدة،
ت �ن �ت �ش��ر ال � �ش � �ع� ��ارات ال � �ت ��ي تطالب
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح
بالرحيل.
وإذا ما ّ
نحينا جانبًا شعار «الشعب
يريد إسقاط النظام» الذي انطلق من
أيقونة للثورات العربية
تونس وغدا ُ
ال�ل�اح �ق��ة ،ل��م ت �ت��ح ل�ل�ش�ب��اب اليمني
فرصة التقاط بعض شعارات الثورة
التونسية.
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،ظ �ه��رت ال �ش �ع ��ارات في
بداية الثورة اليمنية كأنها استفادت
ك �ث �ي �رًا ون �ه �ل��ت م ��ن ث� � ��ورة الشباب
امل �ص��ري��ة وش �ع��ارات �ه��ا ،وخصوصًا
ّ
ب � �ع� ��دم� ��ا س � ��ه � ��ل اإلع� � �ل � ��ام الحديث
وش� �ب� �ك ��ات ال � �ت� ��واص� ��ل االجتماعي
وص��ول تلك الشعارات إل��ى الثورات
الالحقة.

ُ
أخ � ��ذت ال� �ش� �ع ��ارات م ��ن ث� ��ورة النيل
ف��ي ال �ب��داي��ة ك�م��ا ه ��ي ،دون تعديل،
باستثناء األسماء املصرية وإبدالها
ب��أس�م��اء يمنية ك��ي ت�ن��اس��ب الحالة
الخاصة بها ،ث��م م��ا لبثت شعارات
ال� �ث ��ورة ال �ي �م �ن �ي��ة أن ت� �ط ��ورت حتى
شكلها الخاص مع تقدم عمر
أخذت
ُ ّ
ال �ث��ورة ،ف��ط��ع�م��ت ال �ش �ع��ارات بنكهة
محلية يمنية ،خلقت أداة وصل بني
األح ��داث ال�ج��اري��ة وع �ب��ارات محلية
شهيرة ومتداولة على ألسن العامة.
لكن التطور األكبر في تلك الشعارات
ح�ص��ل ب�ع��د إق� ��رار إق��ام��ة االعتصام
ف��ي ال�س��اح��ة ال�ش�ه�ي��رة أم ��ام جامعة
صنعاء الجديدة التي ُس ّ
ميت الحقًا
س��اح��ة «ال �ت �غ �ي �ي��ر» .ف �ع��ام��ل الثبات
واإلق� ��ام� ��ة ف ��ي م �ك��ان م�س�ت�ق��ر يمنح
ال �ش �ع��ارات ث�ب��ات�ه��ا ،وي�ع�ط��ي املتابع
ف� ��رص� ��ة الل� �ت� �ق ��اط� �ه ��ا ومشاهدتها
باستمرار ،ومن هنا فاعليتها.
وت�ك��اد ال��دع��اب��ة ت�ك��ون السمة األبرز
واألك �ث��ر ش�ي��وع��ًا ف��ي ت�ف��اص�ي��ل هذه
ال � �ش � �ع� ��ارات ،وت �ع �ك��س ح ��ال ��ة هدوء
يمنية تأتي دائمًا مصاحبة للفترات
الالحقة لـ«املقيل» (مضغ نبتة القات
أو ت�خ��زي�ن�ه��ا) ،ح�ي��ث ت�ج��د الدعابة
ّ
للتكون واالنتشار.
فرصة
ً
ب��داي��ة ،ال يمكن القفز على شعارين
ه�م��ا دع��ام �ت��ا ش �ع��ارات ه ��ذه الثورة
إسقاط
الشابة ،أولهما «الشعب يريد ً
ال � �ن � �ظ� ��ام» ،ال� � ��ذي ي �ق �ت ��رب ف� �ع�ل�ا من
تكوين حالة خاصة حتى على ألسنة
ال �ج �م��اع��ات امل��وال �ي��ة ل �ل��رئ �ي��س علي
عبد الله صالح لكن في اتجاه آخر.
إذ ُيستخدم ه��ذا الشعار ف��ي نصفه
األول ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن ح��ال��ة احتجاج
ل��دى البلطجية ع�ل��ى ت��أخ��ر ُوجبات
األك��ل أو املبالغ املالية التي تصرف
ل�ل�أف ��راد ال��ذي��ن ت�ت�ل�خ��ص مهماتهم
ف��ي مهاجمة أم��اك��ن ت�ج� ّ�م��ع الشباب
امل �ح �ت� ّ�ج�ين أو ال�ص�ح��اف�ي�ين ورجال

ُ َ
اإلع� �ل� ��ام ،ف��ت �ط��ل��ق ع� �ب ��ارة «الشعب
يريد »...من دون نطق املقطع الثاني
«إس�ق��اط ال�ن�ظ��ام» ،فيفهم القائمون
عليهم أن م��وع��د املطلوب ق��د تأخر.
وق � ��د أص �ب �ح ��ت م �ث ��ل ه � ��ذه املواقف
متكررة ومنقولة للمعسكر الثاني
لتصبح مثار التندر والسخرية.
املنتشرة
كذلك نجد ع�ب��ارة «ارح��ل»
ُ
في كل مكان .مفردة واحدة فقط تردد
ب�م��ا ه��ي ع�لام��ة ت��وق��ف أو استراحة
بني فترات ترديد الشعارات األخرى.

البلطجية يلجأون إلى ترداد
«الشعب يريد »...للمطالبة
بمستحقاتهم
ّ

ي�ق��ول ال�ش��اب املمسك ب��امل��ذي��اع على
ّ
املنصة« :إإإإإإإإإإإرح ��ل» ،م��ادًا ً حرف
األل� ��ف ف��ي ال�ك�ل�م��ة ع �م �دًا دالل � ��ة على
إص��رار الشباب وتأكيدهم مطلبهم،
ّ
وأن ال تراجع فيه ،ليرد عليه الشباب
الواقفون أمام املنصة بأعداد كبيرة:
«إإإإإإرحل».
ي �ص �م��ت ال � �ش� ��اب ف� ��ي ح ��رك ��ة تظهر
اس �ت �غ��راب��ه م ��ن ع� ��دم س� �م ��اع صوت
ال ��رئ� �ي ��س ع� �ل ��ي ص ��ال ��ح مستجيبًا
للمطالب ،ليعود إلى ترديد «ارحل»
وي � �ج� ��اري� ��ه ف� ��ي ذل� � ��ك املعتصمون.
وب� �ي� �ن� �م ��ا ت � �ب� ��رز م� � �ف � ��ردة «ارحل»،
امل� �ن� �ط ��وق ��ة وامل � �ك � �ت ��وب ��ة ب� �ك� �ث ��رة في
مساحات كبيرة على ج��دران املخيم
وع� �ل ��ى وج � � ��وه ال� �ش� �ب ��اب واألطفال
القادمني مع أس��ره��م ،نجد شعارات

ُ
«إرحل» رفعها األطفال أيضا (خالد عبدالله ـ رويترز)

االبتكار
أخ � ��رى ت �ظ �ه��ر ف �ي �ه��ا س �م��ة ً
امل �خ �ل��وط��ة ب ��ال ��دع ��اب ��ة ،ف �م �ث�ل�ا نرى
ع�ب��ارة «ارح ��ل ..أش �ت��ي (أري ��د) عقلي
يرجع لي» مكتوبة على صورة رجل
أش �ع��ث ت �ب��دو ع�ل�ي��ه س �م��ات َم ��ن فقد
عقله.
ك��ذل��ك ن�ج��د ش �ع��ارات تتسم بسرعة
البديهة والتقاط تطورات ما يجري
م � ��ن أح� � � � ��داث وإع� � � � � ��ادة تلخيصها
وتطويعها ً على هيئة شعار جديد،
فنجد م�ث�لا أن��ه ب�م�ج��رد ورود خبر
ت�ق��دي��م ال��رئ�ي��س ص��ال��ح اع �ت��ذاره عن
الكالم ال��ذي قاله بعدما اتهم البيت
األب �ي ��ض ب� � ��إدارة ال� �ث ��ورات العربية
ال � �ش� ��اب� ��ة ،ال� �ت� �ق ��ط ال � �ش � �ب ��اب الخبر
ص��اغ��وه ع�ل��ى ه�ي�ئ��ة ش �ع��ار يقول:
و ّ
«خزيتنا يا علي ...أين ّأميركا ...أين
ط �ل��ي» ،وه��و ش�ع��ار ي�ل��خ��ص مسألة
إقدام الشخص على أمر ال يقدر على
ّ
تحمل عواقبه.
وفي لوحة أخرى ،تظهر صورة امللك
السعودي عبد الله ب��ن عبد العزيز
ُ
وقد كتب عليها ما يشبه الرجاء «يا
ملك يا عبد الله ...باقي لك علي عبد
الله» ،تقابلها لوحة أخرى تتضمن
ّ
صورة شقة فاخرة في جدة معروضة
ومن مميزاتها أنها تقع إلى
للبيعَ ،
ج��وار شقتي محمد حسني مبارك
وزين العابدين بن علي ،فيصبح من
السهل ّ
تلمس الحساسية اليمنية
املتناقلة من كل ما له عالقة باململكة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ،ال � ��دول � ��ة أو
«الشقيقة الكبرى» ،التي لم تتوقف،
بحسب اعتقاد كثيرين ،عن التدخل
في ال�ش��ؤون اليمنية وتعكير صفو
ح � � ّي� ��اة أه � �ل � �ه ��ا .ل� �ك ��ن ه� � ��ذا ال يمنع
تمني الشباب على امللك السعودي
أن ي �م �ح��و ب �م��ال��ه م ��ا س� �ب ��ق ّ،وذلك
بتقديم ع��رض س �ع��ودي يتمثل في
استضافة الرئيس صالح ،وضمان
ح � �ي� ��اة ك ��ري� �م ��ة ل � ��ه ب ��رف� �ق ��ة زميليه
السابقني.

ّ
مؤتمر وطني للحوار ...بغياب املعارضة وممثلي املعتصمني
لم يجد الرئيس اليمني ،علي عبد الله
صالح ،أمامه ،بعدما بات يشعر بأن
الخناق يضيق أكثر من حوله ،سوى
فرض انعقاد مؤتمر وطني للحوار،
تزامنًا مع قراره اللجوء إلى الجيش،
القصر
م��وع�زًا إليه باالنتشار ح��ول ً
الرئاسي وميدان التغيير ،أم�لا بأن
ي �ك��ون ال �ح �ص��ن ال �ح��ام��ي ل ��ه ،بعدما
خسر ورق��ة ال��دع��م القبلي والديني،
جعلت
بفعل أخطائه امل�ت�ك��ررة التي ّ
أوث��ق حلفائه السياسيني يتخلون
ع � �ن ��ه ،وي� �ن� �ض � ّ�م ��ون إل� � ��ى املطالبني

بإسقاطه.
امل��ؤت�م��ر ال��وط�ن��ي امل��زم��ع ع�ق��ده اليوم
ل�ح��ل األزم� ��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ،ال ي�ب�ش��ر بأي
ن�ت��ائ��ج إي�ج��اب�ي��ة تسهم ف��ي تخفيف
ح��دة ال�ت��وت��ر واالح �ت �ق��ان ف��ي البالد،
ب �ع��دم��ا وص ��ل ال� �ح ��وار ب�ي�ن السلطة
وامل � �ع� ��ارض� ��ة ،ب �م �خ �ت �ل��ف أطيافها،
إل � ��ى ح ��ائ ��ط م � �س� ��دود ،ع� � ��ززه لجوء
ص��ال��ح إل ��ى ال �ع �ن��ف مل��واج �ه��ة تمدد
االحتجاجات املطالبة بإسقاطه.
ومنذ اللحظة األولى إلعالنه ،الحقت
صفة الفشل املؤتمر الوطني ،بعدما
بدا واضحًا أن حضوره لن يتخطى

حزب املؤتمر الشعبي العام الحاكم
واألح��زاب الديكورية التي ت��دور في
ف �ل �ك��ه ،ب �ع��دم��ا اس �ت �ب �ق��ت املعارضة
انعقاده بتأكيد رفضها املشاركة فيه،
ووصفته على لسان القيادي فيها،
محمد الصبري ،بأنه بمثابة «إعالن
وفاة النظام بعدما كان ميتًا سريرًا.
ول ��ذل ��ك ،ف� ��إن أي م� �ق ��ررات أو حلول
ستصدر عنه لن تكون سوى مقررات
ال �ح��زب ال �ح��اك��م» ،وس ��ط معلومات
عن سعي النظام إلى الحصول على
موافقة املشاركني في املؤتمر ،الذي
ي �ف �ت��رض أن ي �ض��م أع� �ض ��اء مجلس
الشورى والنواب واملجالس املحلية،
إلع�ل� ً�ان ح��ال��ة ال� �ط ��وارئ ف ��ي البالد،
رغبة منه في إطالق يده للقضاء على
ّ
ّ
البلطجية في
املحتجني ،بعدما فشل
ّ
هذه املهمة.
ك ��ذل ��ك ال ي �م �ك��ن ف �ص��ل ال� ��دع� ��وة إلى
املؤتمر عن محاولة السلطات إيهام
امل�ج�ت�م��ع ال ��دول ��ي ،ال� ��ذي ي��راق��ب عن
كثب م��ا يجري ف��ي ال�ب�لاد استعدادًا
الن �ع �ق��اد «م��ؤت �م��ر أص ��دق ��اء اليمن»،
ب� ��أن � �ه� ��ا ت � �س � �ع ��ى إل� � � ��ى ح� � ��ل األزمة
بالحوار ،مقابل إب��راز الطرف اآلخر

على أنه املعرقل برفض الجلوس إلى
الطاولة م��ع النظام للتباحث بشأن
حلول سياسية لألزمة .وهو ما دفع
وزي ��ر ال��دف��اع ال�ي�م�ن��ي ،ال �ل��واء محمد
ن ��اص ��ر أح � �م� ��د ،إل � ��ى دع � � ��وة أطراف
العمل السياسي إل��ى تحكيم صوت

معلومات عن سعي الرئيس
اليمني إلى الحصول على تفويض
المؤتمر لفرض حالة الطوارئ
ال �ع �ق��ل وال �ح �ك �م��ة ،وت �ج �ن �ي��ب اليمن
ويالت الفتنة ،وتفويت الفرصة على
امل�ت��رب�ص�ين وال �س��اع�ين إل��ى تمزيقه،
وال �ق �ض��اء ع �ل��ى ك ��ل امل �ن �ج��زات التي
تحققت.
ولفت أحمد إل��ى أن «األوض ��اع التي
ي�م��ر ب�ه��ا ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ،واملؤامرة
ال�ك�ب�ي��رة للسيطرة ع�ل��ى ث��روات��ه من
خ�لال إشاعة الفوضى وزع��زع��ة أمن
الشعوب واس�ت�ق��راره��ا» ،دون األخذ
في الحسبان أن مشاكل اليمن التي
وضعته في مصاف البلدان الفاشلة،

إن �م��ا ه��ي ن �ت��اج ل �س �ي��اس��ات خاطئة
ارت �ك �ب �ه��ا ال �ن �ظ��ام ال �ح ��اك ��م ،لتنتفي
ال �ح��اج��ة ب �ف �ض �ل��ه إل� ��ى أي مؤمرات
خارجية إلضعاف اليمن.
وع� �ل ��ى ال� �خ ��ط ن �ف �س��هّ ،
روج اإلعالم
امل� �ح� �س ��وب ع� �ل ��ى ال� �ن� �ظ ��ام للقاءات
عقدتها لجنة وزارية ،برئاسة رئيس
ال��وزراء اليمني ،علي محمد مجور،
م ��ع م �م �ث �ل�ين ع ��ن ال �ش �ب ��اب اليمني،
وم � � ��ن ب� �ي� �ن� �ه ��م امل� �ع� �ت� �ص� �م ��ون أمام
ج��ام �ع��ة ص �ن �ع��اء ،ن��وق �ش��ت خاللها
مطالب الشباب ف��ي مجال اإلصالح
السياسي ،في الوقت ال��ذي ك��ان فيه
ممثلو الشباب يعلنون تبرؤهم من
أي اجتماع مع السلطة ،مؤكدين أن
م� �ح ��اوري ال�ل�ج�ن��ة ال� ��وزاري� ��ة ليسوا
س � ��وى ط �ل��اب م �ن �ت �م�ين إل � ��ى الحزب
الحاكم.
ينّ
والسعي إلى الحوار مع الشباب تب
أنه لم يكن ببعيد عن رغبات السفارة
األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ص �ن �ع��اء ،ال �ت��ي خرج
أم��س سفيرها جيرالد فايرستاين،
ليؤكد أنه «ينبغي إدماج الشباب في
منظومة العمل السياسي باعتبارهم
ب �ن��اة ال �ح��اض��ر وامل �س �ت �ق �ب��ل» ،وذلك

بعدما رأى أن إسقاط النظام «ال يحل
اإلش�ك��االت والتحديات التي تواجه
اليمن في الوقت الراهن».
ك ��ذل ��ك رأى ال �س �ف �ي��ر األم � �ي ��رك� ��ي أن
«السبيل األم�ث��ل لحل مشاكل اليمن
يتمثل ب��ال �ح��وار ،ال بالتظاهرات»،
ف��ي إش � ��ارة واض �ح��ة إل ��ى أن الوالت
املتحدة غير مستعدة حتى اللحظة
ل�ل�ت�خ�ل��ي ع��ن ح�ل�ي�ف�ه��ا ال��وث �ي��ق علي
عبد الله صالح ،على الرغم من تزايد
الضغوط الشعبية والسياسية عليه
للتنحي عن الحكم .ورأى فايرستاين
أن «م� �ب ��ادرة ص��ال��ح ف��ي ال �ث��ان��ي ّمن
شباط املاضي ّ
تؤسس لحوار ،تجنبًا
الحتماالت االنزالق نحو العنف».
هناك أسباب إضافية لفشل املؤتمر،
م�ن�ه��ا أن ��ه ي�ص��ب ف��ي ات �ج��اه تقسيم
املجتمع اليمني ،وزيادة االستقطاب
ب�ين أط��راف��ه .ل�ك��ن أوس ��اط املعارضة
ت ��رى أن ال�ف�ش��ل س�ي�ض��ع ال �ن �ظ��ام في
خانة املعزول ،وسيظهر أنه من دون
غ� �ط ��اء ش �ع �ب��ي ،وال ي �ق��ف ف ��ي صفه
س� ��وى ب �ع��ض ال �ه �ي �ئ��ات ال �ت��ي تدور
في فلك أصحاب املصالح واألطراف
املستفيدة من النظام.

