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مقالة

ّ
راشد الغنوشي(« ...كم) تتبدل الدنيا»!
محمود مروة

ال ـت ــأك ـي ــد أن األي ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـق ــادم ــة
سـتـشـهــد خ ـطــوات عـمـلـيــة ت ـهــدف إلــى
ت ـس ــري ــع وتـ ـي ــرة امل ـ ـعـ ــارك ض ــد ال ـع ــدو
امل ـش ـت ــرك ت ـن ـظ ـيــم داع ـ ـ ــش ،وسـنـشـهــد
تقدمًا ملحوظًا فــي إطــار طــرد داعــش
مــن الــرقــة وف ــك الـحـصــار عــن املــدنـيــن
والـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي دي ـ ــر ال ـ ــزور
كخطوة أولى يتبعها طرد داعش من
دي ــر ال ـ ــزور» .ح ــدو امل ــواك ــب لـتـطــورات
ّ ّ
عفرين على أرض الواقع أكد أن موقف
ّ
فعليًا إلى لجم
دمشق وحلفائها ّأدى
ّ
األت ــراك ،أقــلــه فــي الــوقــت الــراهــن ،وقــال
ّ
إن «بعض األص ــوات كانت تشكك في
عز التصعيد التركي في قيام دمشق
وح ـل ـفــائ ـهــا ب ــال ـت ــدخ ــل ،ل ـكــن الــوقــائــع
أثبتت عكس ذل ــك» .وأض ــاف «أوضــح
الـ ـب ــراه ــن ع ـل ــى ف ـعــال ـيــة دور دم ـشــق
وح ـل ـف ــائ ـه ــا وامل ـ ــوق ـ ــف ال ـ ــروس ـ ــي هــو
ع ــدم ت ـج ـ ّـرؤ ال ـط ــائ ــرات ال ـتــرك ـيــة على
الـتــدخــل فــي معركة عــن دقـنــة ،بينما
ولـلـمـفــارقــة كــانــت ه ــذه ال ـط ــائ ــرات قد
قصفت نقاطًا لـلــوحــدات فــي الجزيرة
في نيسان املاضي ،وتحديدًا في جبل
كراتشوك (شرق الفرات) حيث يحضر
األميركي!».

قبل األح ــداث التي انطلقت عــام  ،2011كــان ُينظر إلى
راشــد الغنوشي ،فــي املـشــرق العربي خصوصًا ،على
أنه شخصية دينية معتدلة ،وهي نظرة كسبها بسبب
بعض من كتاباته ،أبــرزهــا منشوراته حــول «الحريات
ٍ
الـعــامــة» وع ــن املـ ــرأة .وكــانــت ص ــورة «راش ــد الغنوشي
ّ
واملفكر» ،مخالفة للصورة ّ
املكونة في الداخل
ـ الشيخ
الـتــونـســي عـنــه بـصـفـتــه أبـ ــرز وج ــه ل ـحــركــات اإلس ــام
السياسي في البالد ،واملؤسس الفعلي لـ«حركة االتجاه
اإلس ــام ــي» صــاحـبــة الـتــاريــخ الـسـيــاســي الـجــدلــي التي
ّ
ستتحول في مرحلة الحقة إلى «حركة النهضة».
ّ
صــورة «الشيخ ـ املفكر املعتدل» ،ال تعني في أي حال
خــروجــه مــن تحت عـبــاءة الـحــركــات اإلســامـيــة املتأثرة
بشدة بفكر «اإلخ ــوان املسلمني» وعقائدهم .في العقد
املاضي فقط ،كــان الغنوشي املنفي في لندن هربًا من
حكم زين العابدين بن علي ،يؤكد في حواراته اإلعالمية
ّ
أنه يريد «إقامة الدولة اإلسالمية( ...إذ إنه) أمل كل مسلم
يريد لإلسالم أن يحكم ،وال يكون اإلنسان مسلمًا إذا لم
ُي ِرد لعقيدته أن تحكم» .لذا ،من باب االستطراد ،قد يكون
مــن الــواجــب الـقــول ّإن «االع ـت ــدال» املـنـســوب إلــى الشيخ
ٍّ
راشــد الغنوشي« ،كــان في شــق منه دعائيًا» ،كما يرى
البعض .فتلك الصورة صيغت في إطار الصراع املستدام
فــي الـعــاقــة بــن «ش ــرق وغ ـ ــرب» ،وب ــاألخ ــص فــي دفــاع
البعض عن ّأن «اإلسالم ال يتنافى مع قيم الديموقراطية
الـغــربـيــة» ،وعـلـيــه «ك ــان يـتــم تـقــديــم ت ـص ــورات وقـ ــراءات
الغنوشي وغيره من نظرائه» ،للتأكيد واالستدالل.
من تاريخ عودة راشد الغنوشي إلى تونس عام ،2011
ِّ
وحـتــى يــومـنــا ،فــإنــه يـمــثــل فــي ال ــداخ ــل الـتــونـســي أكثر
شخصية انقسامية ،خاصة ّأن جزءًا وازنًا من املجتمع
املحلي ،يرفض حكم «حركة إخوانية» .والحق ُيقالّ ،
فإن
ّ
ّ
أجبرا على
«النهضة» وزعيمها ،قدما تنازالت عدة (أو ِ
ذلــك) سعيًا لالندماج في املجتمع السياسي التونسي
وتثبيت املــواقــع ،وخشية أن يلحق بالحركة ما حصل
لـ«اإلخوان» في مصر عام .2013
ّ
مما ّقدمته الحركة ،أنها أخرجت نفسها ،ولو ُص َوريًا قبل
عامَ ،من عباءة «اإلخوان املسلمني» إثر املؤتمر العام الذي
َ
السياسي والدعوي» .وعلى
«فصلت
خالله بني الشأننيّ ،
ّ
َ
الرغم من أن ذلــك املؤتمر «غطى الــسـمــاوات بالقبوات»
العارفني ،بمعنى ّأن الحديث عن «الفصل
بتعبير بعض ّ
بني الشأنني» غطى على حراك الغنوشي للهيمنة شبه
الكلية على «النهضة» واستبعاد شخصيات مخالفة له،
ّ
ً
ّ
فإن الحدث بنفسه مثل مفصال أعلنت الحركة خالله،
ولو رمزيًاّ ،
تحولها نحو بدء الدخول الفعلي إلى الدولة
ّ
التونسية وإطالق عملية مد سيطرتها فيها.
بطبيعة ال ـحــال ،شهد املــؤتـمــر على تـحـ ّـول فـكــري (من

الظلم ربما إنكاره) ،لكن ما استفاد منه الغنوشي من
ّ
خــال هــذا املؤتمر الشهير ،أنــه أزاح عنه وعــن حركته
«ع ـبــاءة اإلخـ ــوان» الـتــي أضـحــت ثقيلة بسبب الـظــروف
اإلقليمية والداخلية .وبإزاحتها ،اعتقد «النهضويون ـ
الغنوشيون» (إن ّ
صح إطالق هذا التعبير)ّ ،أن السياقات
بــاتــت أسـهــل لتثبيت الـحـضــور فــي ال ــدول ــة ،بـعــد عقود
مــن الـتـمــدد املجتمعي عـلــى غ ــرار مــا تفعله الـحــركــات
اإلسالمية في أي بلد كان.
َ َ
ما ُس ِّمي «تونسة النهضة» رافقه رسم صورة جديدة
عــن راش ــد الـغـنــوشــي ،بــأنــه «رج ــل ال ــدول ــة ال ــذي يحمي
ّ
ال ـتــوافــق ال ــداخ ـل ــي» ،وب ــأن ــه الــدبـلــومــاســي ال ــذي يـشــارك
فــي إيـجــاد الحلول للمسائل اإلقليمية ،حتى قــال أحد
الــدبـلــومــاسـيــن ال ـعــرب قـبــل نـحــو ع ــام« :أخ ـشــى مــن ّأن
الغنوشي بات يحوز شبكة دبلوماسية إقليمية ،أوسع
من شبكة الدولة نفسها».
عـلــى الـصـعـيــد نـفـســه ،ال ب ــد م ــن اإلش ـ ــارة هـنــا إل ــى أنّ
َ َ
«تونسة النهضة» أنتجت لوثة ،كان باإلمكان تجنبها.
ف ـحــن اغ ـت ـيــل ال ـش ـه ـيــد م ـح ـمــد ال ـ ـ ـ ــزواري ،ف ــي مــديـنـتــه
صفاقس قبل أشهر ،بسبب عمله مع الجناح العسكري
لحركة «حـمــاس» (الـقـ ّـســام) ،وقيل إنــه كــان «نهضويًا»
في السابقّ ،
رد الغنوشي بالحرف« :ال يمكنه أن يكون
نـهـضــويــا ،وه ــو ج ــزء مــن اسـتــراتـيـجـيــا أخ ـ ــرى ...نحن
ً
نمتنع عن العنف ،تفكيرًا وعمال ،ونمنع املشاركة في
أي عمل عنيف خــارج بــادنــا ...ولو استشارني ،فنقله
ما تمشيش»( .كان صاعقًا هذا الرد من الغنوشي ،أقله
مقن ٌع ومــا هو
هنا في بـيــروت .وقــد ُبــرر كثيرًا بما هو ِ
مقن ٍع .وحتى لو ّأن حديثًا كهذا يتناسق وظروفًا
غير ِ
إقـلـيـمـيــة ،فــاألفـضــل ربـمــا أن تــواصــل الـحــركــة تبريره
بنفسها ،وتتحمل مسؤولية تصريحات كهذه ترتبط
مباشرة بالقضية الفلسطينية).
َّ َ
مجمل هذا املسار (أي خلع عباءة اإلخوان ،والتونسة)،
أوصــل أول مــن أمــس ،إلــى خ ُــروج راشــد الغنوشي ،في
حــوار متلفز (كــان الفتًا أنه قـ ِّـدم خالله بصفة األستاذ
وليس الشيخ راشــد) ،بصورة جديدة ،خاصة ّ أنــه كان
يلبس زيًا «غير معتاد» ،وفقًا لتعبيره ،فيما علق موقع
إخباري تونسي معروف ،على هذا اللباس بالتساؤل:
ّ
يستعد لربطة عنق ..رئاسية؟» ،في إشارة
«الغنوشي
إلى الحديث املتكاثر في املــدة األخيرة بشأن نية زعيم
«النهضة» للترشح إلى االنتخابات الرئاسية املقبلة.
أراد الغنوشي أن ُي ِّ
قدم صورة جديدة عن نفسه ،لكن من
املهم ّ
التنبه أكثر إلى حديثه الطويل خالل الحوار املتلفز
عن «االنتخابات البلدية» وضرورة إجرائها في موعدها،
ّ
إذ ّإن هــذه االنتخابات وحدها ستمكن «النهضة» من
تثبيت سيطرتها على واحــد من أهــم مجاالت سلطات
ّ
املحلية.
الدولة
برغم ذلــك ،فنظرًا إلى الجدل الــذي أثارته «ربطة العنق»

(لــأســف ربـمــا) ،فـ ّ
ـإن القيادي فــي «النهضة» والقريب
ُ
ِّ
من راشــد الغنوشي ،لطفي زيـتــون ،كتب مـبــررًا ارتــداء
زعيم الحركة «ملــا يعتبره التونسيون زيــا رسميًا ،أي
بــذلــة ورب ـطــة ع ـنــق» ،فـقــال ّإن ذل ــك يعني «م ـغ ــادرة منه
ملربع الطائفة ،وخطوة منه نحو الدولة» .وأضاف (بشيء
من اللغط) ّأن «أســاس الدولة هو البراغماتية ،وأســاس
األيديولوجيا هو الدوغما ،لذلك تتسم العالقة بينهما
بالتوتر املستمر».
املـفــارقــة ّأن هــذا التبرير ُيعيد إلــى املــربــع األول عمليًا،
أي إلــى البحث فــي مختلف الـصــور التي عرفناها عن
ّ
الغنوشي :هــو الــداعـيــة فالشيخ فاملفكر فالسياسي...
فالطامح إلــى حكم الــدولــة؟ لــم يعد خافيًا هــذا الطموح،
فكثر يتحدثون عنه ويـشـيــرون إلـيــه ،لـكـ ّـن «الغنوشي
يــدرك ربما أنــه شخصية خالفية في تونس ،ولــذا فهو
ي ــدرك مـبــدئـيــا صـعــوبــة تحقيق ذل ــك» ،كـمــا يـقــول أحــد
الباحثني التونسيني (في العلوم االجتماعية).
ّ
ولعل مختلف تلك الصور التي صيغت للرجل (وصاغها
ُ
هــو) ،تعيد إلــى الــذاكــرة ّأن الباحث التونسي عبد الحق
ُ
الزموري ،حني أراد في عام  2012تقديم مطالعة «تعني
على ال ـقــراءة املتأنية» ملـنـشــورات الغنوشي باالستناد
إلى كتابه «الحريات العامة في الدولة اإلسالمية» ،قال
إنه «كثيرًا ما يجد الباحث حرجًا في التعامل املعرفي
مع راشــد الغنوشي ومــع ما يكتب أو يـصـ ّـرح» ،معتبرًا
ّأن «الرجل مسكون في كل ما يكتب وما يفعل بهموم
هم الفكرة؛ ّ
ثالثةّ :
وهم أدوات التغيير (الحزب/التنظيم)؛
ّ
وهم الواقع املرجو تغييره» .ولئن نفى الزموري «الفكر
ّ
الجامد» عن الغنوشي ،فإنه قال« :املشكلة في اعتقادي،
(هــي فــي) غلبة السياسي ـ ـ الحركي ـ ـ التنظيمي على
تفكير الغنوشي».
«الغنوشي السياسي» هي الصورة التي ُي ّ
كرسها ملرة
نهائية الـحــوار امللتفز األخـيــر لزعيم «النهضة» .وثمة
من يعتقد ّأن هذا «السياسي» لن يتراجع عن طموحه
ّ
في الوصول إلى «قصر قرطاج» الرئاسي ،خاصة أنه
الحبيب
«يـنـتـمــي ب ـصــورة أو بــأخــرى إل ــى نـفــس جـيــل ّ
بورقيبة والباجي قائد السبسي ،وهــؤالء ال يسلمون
ب ـس ـهــولــة بـ ـن ـ ًـاء سـ ـه ــروا ف ــي إق ــام ـت ــه عـ ـق ــودًا ع ــدي ــدة...
ويعتقدون أن السفينة تغرق من دونهم» ،على ما قال
متابع للحياة التونسية سابقًا.
الــرجــل الــذي وصــل أول مــن أمــس إلــى تكريس صورته
بـصـفـتــه «س ـيــاس ـيــا» ول ـي ــس «ش ـي ـخــا» أو «داعـ ـي ــة» أو
«مـفـكـرًا» ،أج ــاب حــن ســألــه م ـحــاوره عــن «امل ــرة األولــى
ّ
«التبدل الحاصل»،
التي يلبس فيها ربطة العنق» وعن
بالقول« :على كل حــال ،الدنيا تتبدل ...و(الـلـبــاس) من
العوايد ،والعوايد تتغير ألن ما عندهاش أساس ديني».
نعم(« ،كم) ّ
تتبدل الدنيا» ...بني مسارات الدعوة الدينية
وقرطاج.

ــل السخنة ويتقدم نحو معدان
إلى أن واشنطن ماضية في توجهها
لعزل «النصرة» ،وربما إلى دور أكبر
من املعتاد في إدلب ومحيطها.
ورأى بيان راتني أن تحرك «القاعدة»

فــي إدل ــب ومحيطها «يـضــع مستقبل
الـشـمــال (الـ ـس ــوري) فــي خـطــر كـبـيــر»،
مـضـيـفــا أن «ع ـلــى الـجـمـيــع أن يـعــرف
أن الـ ـ ـج ـ ــوالن ـ ــي وعـ ـص ــابـ ـت ــه ه ـ ــم مــن

سيطر الجيش على تسع قرى محاذية لضفة الفرات الجنوبية في ريف الرقة (أ ف ب)

ي ـت ـحـ ّـمـلــون ال ـع ــواق ــب الــوخ ـي ـمــة الـتــي
ستلحق بــإدلــب» .وش ــدد الـبـيــان على
أن «مــا ّ
تسرب من فتاوى من شرعيي
الجوالني ...يدل على أن فكر (القاعدة)

ّ
مترسخًا فــي عقلية التنظيم،
مــا زال
ّ
وأن ت ـغ ـي ـيــر اسـ ــم ال ـج ـم ــاع ــة ال يـغــيــر
م ــن هـ ــذه ال ـح ـق ـي ـقــة» .وش ـ ــدد ع ـلــى أن
«(جبهة النصرة) وقياداتها املبايعة
لــ(الـقــاعــدة) سيبقون هــدفــا للواليات
امل ـت ـحــدة ،أي ــا ك ــان اس ــم الـفـصـيــل الــذي
يـعـمـلــون تـحـتــه» ،مضيفًا أن «(هـيـئــة
تحرير الشام) كيان اندماجي وكل من
ينضم ضمنها يصبح جزءًا من شبكة
(القاعدة) في سوريا».
ول ـف ــت ال ـب ـي ــان إلـ ــى أن واش ـن ـط ــن «لــن
تتعامل مــع ّ
أي واجـهــة يتم إنشاؤها
ل ـل ـت ـغ ـط ـيــة عـ ـل ــى (جـ ـبـ ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة)،
أو ت ـك ــون (ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة) مـشــاركــة
ف ـي ـهــا ،وس ـت ـع ـت ـبــرهــا مـلـحـقــا ملـنـظـمــة
إرهابية وامتدادًا لعصابة الجوالني»،
م ــوض ـح ــا أن ب ـ ــاده «ت ـع ـل ــم أن ه ـنــاك
أط ــراف ــا ان ـض ـمــت إلـ ــى (ه ـي ـئــة تـحــريــر
ال ـ ـشـ ــام) ألس ـ ـبـ ــاب ت ـك ـت ـي ـك ـيــة م ـح ــددة
ولـيــس لـتــوافــق فـكــري وايــديــولــوجــي،
وتـ ـنـ ـص ــح الـ ـجـ ـمـ ـي ــع بـ ــاالب ـ ـت ـ ـعـ ــاد عــن
عصابة الجوالني قبل فوات األوان».
وفـ ــي ت ـف ـص ـيــل الفـ ـ ــت ،أعـ ـ ــرب ع ــن أم ــل

ب ــاده «فــي إيـجــاد قـنــوات تمكننا من
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي إيـ ـص ــال املـ ـس ــاع ــدات
اإلنـســانـيــة إل ــى الـشـعــب ال ـس ــوري ،من
دون أن تـمــر م ــن خ ــال أيـ ــدي (جبهة
ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة) وامل ـ ـعـ ــابـ ــر ال ـ ـتـ ــي س ـق ـطــت
ف ــي ي ــده ــا» ف ــي إش ـ ــارة واضـ ـح ــة إلــى
املعابر املشتركة مع الجانب التركي.
وخـتــم رات ـنــي بــأنــه «ف ــي ح ــال تحققت
هيمنة (جـبـهــة ال ـن ـصــرة) عـلــى إدل ــب،
فسيصبح من الصعب على الواليات
املتحدة إقناع األطــراف الدولية بعدم
اتخاذ اإلجــراءات العسكرية املطلوبة،
ونـنـصــح الجميع فــي الـشـمــال املـحــرر
بــات ـخــاذ م ــا ي ـل ــزم لــاب ـت ـعــاد ع ــن هــذه
العصابة ورفض هذا اإلرهاب» .ويبدو
ّ
تـصـعـيــد واش ـن ـطــن اإلع ــام ــي متسقًا
مــع فـحــوى صيغة اتـفــاقــات «تخفيف
التصعيد» التي أبرمتها مع موسكو،
والتي تتضمن عزل «النصرة» مقابل
وقـ ــف إلط ـ ــاق الـ ـن ــار وت ـث ـب ـيــت ح ــدود
السيطرة وتدفق املساعدات إلى داخل
مناطق التهدئة.
(األخبار)

