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تأبي تونس الخضراء إال أن تقدم للعرب دروسا بعد دروس في التحضر  ،حدث ذلك خالل السنوات األربع األخيرة  ،من منا كان يظن
بنسبة  - % 1أن تقدم تونس كل هذه النماذج ؟! كأنهم في سباق إرادة مع العرب بأال يتركوا مكان القمة لغيرهم !

– ولو

* كان الدرس األول الذي لدمه " التوانسة " عندما للبوا الطاولة علً رأس الجنرال الدكتاتور الفاسد الماتل زٌن بن علً  ،فنزعوه فً
ثورة من الٌاسمٌن .
* كان الدرس الثانً الذي لدمته لنا تونس هو امتناع العسكر بها عن استخدام العنف ضد الشعب  ،أو تأجٌر البلطجٌة وإخراجهم من
السجون لترهٌب الشعب وجعله ٌندم علً ثورته  ،أو التسلك وانتهاز الفرصة ٌملئوا المكان الذي خال بهروب كبٌرهم  ،ما فعله العسكر
فً تونس هو االنصراف إلً مهمتهم الوحٌدة التً ال ٌجٌدون غٌرها  ،وأال وهً حماٌة الحدود من العدو الخارجً.
* كان الدرس الثالث من تونس هو التناع اإلسالمٌٌن بها أن التشبث بالسلطة بوسائل ٌغلب علٌها الخداع سٌجر البالد إلً كوارث ،
فمرروا العمل مع بمٌة السٌاسٌٌن لتحمٌك رغبة الشعب التونسً فً حٌاة مستمرة ن دون خطابات متشنجة أو تكفٌرٌة أو تخوٌنٌة .
* كان الدرس الرابع التونسً هو عدم السماح إلعالم الطاغٌة الفاسد بأن ٌلعب علً مشاعر الشعب بفتح ثغرة لرجال أعماله للعودة إلً
الصدارة من الباب الخلفً .
* كان الدرس الخامس الذي أبدعت فٌه تونس عندما لامت االنتخابات بها  ،دون تزوٌر أو لعب بإرادة الشعب  ،فخرجت نتائج تلن
االنتخابات تعبر عن الطٌف المجتمعً للشعب التونسً دون أن تدعً شٌئا ال وجود له علً أرض الوالع .
* كان الدرس السادس من تونس عندما تعامل التونسٌون مع العنف بأسلوب حضاري ٌشبه األسلوب الذي ٌتبعه الغرب  ،فلم ٌمارسوا
العماب الجماعً بحك الشباب  ،ولم ٌغلموا مدنا أو ٌرحلوا سكانا منها بحجة محاربة اإلرهاب.
من الطبٌعً والحال كذلن أن ٌتحد " التوانسة " تحت شعار واحد  ،تحت هدف لومً واحد  ،فال ٌوجد فرٌمان ٌحاول كل منهما لتل
اآلخر  ،أو ٌصفك أحدهما لمصائب اآلخر !
من الطبٌعً والحال كذلن أال ٌتراجع االلتصاد النمدي التونسً أثناء فترة الوالدة السعٌدة لمولود لتارٌخها الجدٌد ن فلم تغلك المصانع ن
ولم ٌتراجع االحتٌاطً النمدي .
من الطبٌعً والحال كذلن أن تتسابك الدول إلً تمدٌم المساعدة فً كل المجاالت وبصورة مٌسرة ن فهذه الدول تتلهف إلٌجاد نموذج
حضاري ٌمف علً لدمٌه فً تلن المنطمة التً ٌضرب الفساد والعنف فً جذورها وتسودها شرٌعة الغاب  ،فكم من دولة متمدمة
وضعت تونس فً ممام " الدولة األولً بالرعاٌة " !

كان هنان فً مكان ما علً األرض أناس محاٌدون  ،ال لٌمة عندهم غلً لون بشرة الناس  ،أو لغتهم  ،أو دٌاناتهم  ،أو مكانتهم
االجتماعٌة  ،أو مولعهم الجغرافً  ،فهم ٌرالبون كل بنً البشر علً كوكبنا األزرق ٌ ،سجلون بدلة تحركاتهم وٌكتبون فً لصاصات
كل عمل إٌجابً ٌخدم بنً البشر .
* رالب المحاٌدون فً المنظر العام فً تونس أمام ألسام البولٌس ن فوجدوه دون متارٌس ن فال مبرر أن أن ٌخاف الضابط التونسً
من شعبه طالما أن ٌجرم بحمه.
* فحص المحاٌدون مراكز االعتمال فً تونس  ،فلم ٌجدوا لتٌال تحت التعذٌب  ،ولم ٌجدوا معتمال دون لضٌة  ،وال اغتصاب للمعتملٌن
من الرجال النساء  ،وال نشر متعمد لألمراض داخل المعتمالت  ،وال تجوٌع متعمد  ،وال رشاوي من المعتملٌن لرجال األمن  ،وال
إهانة أو اعتداء من رجال أمن المعتمل ألهالً المعتملٌن الزائرٌن .
* مشً المحاٌدون فً شوارع تونس ن فلم ٌلحظوا كثافة المطع العسكرٌة الثمٌلة فً شوارعها برجالها الذٌن ٌنظرون بخوف لكل المارة
وأصابعهم علً الزناد للنجاة بحٌاتهم .
* سجل المحاٌدون كل تصرف خرج من سٌاسً تونسً  ،فتأكدوا أن جمٌعهم لد بلغوا سن الرشد  ،فال خداع فً الحدٌث ن وال
مٌكافٌلٌة فً الهدف .
* تراكمت المصاصات  ،تجمعت الدرجات  ،فكانت نوبل للسالم فً ثوبها الحضاري تمف علً باب تونس الخضراء وتمرع األبواب
تنادٌهم  :هلموا !!
أٌها الجاثمون علً صدور شعوبكم !
ٌا فشلة الثانوٌة العامة وفرزها الخامس !
هل لرأتم رسالة نوبل تونس ؟!
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