التونسيون ينتصرون لوطنهم وحريتهم..
زيد الشامي
انتص� � ��ر التونس� � ��يون لوطنه� � ��م وأخ ّوته� � ��م،
انتصروا للحرية والتعايش ،وتغلبوا على الفتنة
واإلقصاء ،فقد جاءت نتائج االنتخابات البرملانية
األخي� � ��رة محقق� � ��ة للت� � ��وازن ،ورافع� � ��ة للتوافق،
ومستبعدة لإلبعاد واإلستئثار ،ومؤكدة للعيش
املش� � ��ترك بني أبناء الش� � ��عب التونسي العظيم،
كما أن التعامل الراقي للقوى السياس� � ��ية ظهر
في قبول حركة النهضة لنتائج االنتخابات التي
وضعت احلركة في املرتبة الثانية بعد حزب نداء
تونس ،فب� � ��ادرت بتهنئة احل� � ��زب الفائز باملرتبة
األولى في االنتخابات ،ليعطي هذا النهج رسالة
طمأنة للداخل التونس� � ��ي وللخارج ،وسينعكس
ذلك إيجاب ًا على الوضع اإلقتصادي والسياسي
واإلجتماعي ،وعلى األمن واالستقرار...
جناح التونسيني بارقة أمل للحاملني باحلرية
والكرامة بأن التغيير نحو األفضل ميكن أن يتم
م� � ��ن دون حروب وال فوض� � ��ى ،وأن األمر في يد
النخب السياس� � ��ية والفكرية واالجتماعية ،التي
يعكس تعايش� � ��ها نفسه على الشعب ،وإذا كان
الرئيس التونس� � ��ي (محمد املنصف املرزوقي)
قد عمل للتقريب بني اإلس� �ل��اميني والعلمانيني،
وحرص على إعالء قيم احلرية والدميوقراطية؛
فإن قبول القوى السياسية ببعضها كان عام ً
ال
مهم ًا في احلوار وصياغة الدستور واالستفتاء
عليه ،ثم الس� � ��ير نحو االنتخابات واخلروج إلى
ب ّر األمان.
يحس� � ��ب حلركة النهضة التونس� � ��ية  -ذات
التوج� � ��ه اإلس� �ل��امي  -تنازلها ع� � ��ن حقها في
احلكومة وتقدمي غيرها على الرغم من امتالكها
ألكبر كتلة في البرملان الس� � ��ابق ،كل ذلك ساعد

اآلن

في تفويت الفرصة على من حاول القضاء على
أحالم الشعب التونس� � ��ي في مستقبل أفضل،
وأحبط خطط املتربصني الذين يس� � ��تميتون ملنع
خروج ش� � ��عوب املنطق� � ��ة من دائرة االس� � ��تبداد
والتبعية والتخلف...
وال بد أن نذ ّكـر الناقمني على الربيع العربي،
والذين يزعمون أنه كان مؤامرة غربية ،بأن ذلك
الربيع إمن� � ��ا جاء نتيجة طبيعية لفش� � ��ل وركود
النظ� � ��ام العربي ،وحالة اإلنس� � ��داد السياس� � ��ي
الذي وصل إليه ،بسبب تكريس نهج االستبداد
والظلم واإلس� � ��تئثار ،والعجز عن حتقيق طموح
الش� � ��عوب في حياة تليق بها كس� � ��ائر ش� � ��عوب
العالم.
لم يخطط أحد ولم يكن في حسبان الساسة
أن تقوم الش� � ��رطية (فادية حمدي) في (سيدي
بوزيد) وس� � ��ط تونس بتوجي� � ��ه صفعة على وجه
الش� � ��اب (طارق الطيب محمد البوعزيزي) وهو
الش� � ��اب الذي أكمل تعليم� � ��ه اجلامعي ولم يجد
فرصة عمل ،فأخذ يبي� � ��ع اخلضروات والفواكه
على منت عربية يدوية ،صادرت الس� � ��لطة عربيته
فجاء يش� � ��تكي ويطالب باس� � ��تعادتها ،قالت له
الشرطية وهي تصفعه أمام املأل وبكل بجاحة[:
إرح� � ��ل !! ]  ،فانطلقت الكلمة لتصبح ش� � ��عار ًا
لثورات الربيع العربي...
الغطرسة جرحت كرامة الرجل وانقطع أمله
في العدل واإلنصاف فأش� � ��عل النار في جسده
حتى فارق احلياة بعد ثمانية عش� � ��ر يوم ًا ،ولم
يكن بخلَ� � ��د (البوعزي� � ��زي) أنه سيش� � ��عل ثورة
عارمة في نفوس ش� � ��باب العالم التواق للحرية
والكرام� � ��ة ،وألن األم� � ��ر لم يك� � ��ن مخطط ًا له من
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قب� � ��ل فقد صاحبت ثورات الربيع العربي أخطاء
وانتكاس� � ��ات وتدخالت إقليمي� � ��ة وأجنبية عملت
على وأد تلك الثورات لتقول للشعوب :ال حتلموا
بحياة أفضل فليس باإلمكان أفضل مما كان!!
التآم� � ��ر جنح في أقطار وتعثر في تونس عند
أصحاب ثورة الياس� � ��مني الذين قدموا مبختلف
ش� � ��رائحهم أمنوذج ًا رائع ًا للث� � ��ورة والتضحية،
والعزمية وال ّلني ،والطم� � ��وح والواقعية ،والعقل
والتسامح ،والتعايش والقبول باآلخر.
الشعب التونس� � ��ي العظيم بكل مكوناته بعث
األم� � ��ل من جديد ،وق� � ��ال للمترددين واملهزومني
بأن توفر اإلرادة والوعي الذي تتمتع به النخب
السياس� � ��ية  -بعد توفيق الل� � ��ه -كفيل بتحقيق
أه� � ��داف وطموح الش� � ��عوب ،وجتنيبه� � ��ا مزالق
اإلحتراب والصراع.
إن م� � ��ا ح� � ��دث ف� � ��ي تون� � ��س جترب� � ��ة جديرة
بالدراس� � ��ة والتأم� � ��ل ،وأدع� � ��و اإلس� �ل��اميني أن
يقتبس� � ��وا من التجربة التونسية وينسجوا على
منواله� � ��ا ،وأمتنى على الق� � ��وى الوطنية األخرى
مبختلف توجهاتها  -ف� � ��ي كل عاملنا العربي -
أن يستفيدوا من النجاح التونسي ،وأن يبحثوا
عن نق� � ��اط اإلتف� � ��اق ويتجاوزوا أس� � ��باب البعد
واخل� �ل��اف ،لينهضوا بش� � ��عوبهم ويرفعوها من
وهدة الصراع والتعص� � ��ب املقيت إلى مصاف
الشعوب احلرة واملتقدمة.
تهنئة كبيرة مس� � ��تحقة للشعب التونسي
العظيم لهذا النجاح الباه� � ��ر ،فقد ُكنتُم رائعني
في ثورتكم وفي حواركم وفي تنازلكم لبعضكم،
وكنتم كب� � ��ار ًا ألنكم غ ّلبتم مصالح وطنكم العليا
فوق مصاحلكم احملدودة...

