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رفض النهضة
عــرت حركــة النهضــة عــن رفضهــا لعمليــة إلقــاء القبــض عىل 
البحــري، وذلــك مــن خــالل تبنــي خطــاب ســيايس وإعالمــي 
إلدانــة مــا حــدث، وتشــويه الحقائــق عــر تقديــم االدعــاءات 
التاليــة والتلويــح بتحريــك الشــارع، وهــو مــا ميكــن تفصيلــه 

عــىل النحــو التــايل:

1- اختطــاف قيــادات الحركــة: أصــدرت الحركــة بيانــاً وصفت 
فيــه عمليــه إلقــاء القبــض عــىل البحــري باالختطــاف واقتياده 
إىل جهــة مجهولــة، وهــو مــا ظهــر يف ترصيحــات رئيــس 
الحركــة، راشــد الغنــويش، الــذي عــّر عــن انتقــاده ملــا يقــوم 
بــه الرئيــس قيــس ســعيد، وذلــك يف محاولــة لتأليــب الــرأي 
العــام ضــد الســلطات التونســية التــي نفــذت هــذه العمليــة، 
وأيضــاً ضــد الرئيــس قيــس ســعيد وحكومتــه، وطالــب 
الغنــويش ســعيد بالكشــف عــن مــكان احتجــاز البحــري 
وتحميلــه مســؤولية تدهــور حالتــه الصحيــة، حيــث تــم نقلــه 

ملستشــفى الحبيــب بوقطفــة يف بنــزرت شــال البــالد، بعــد 
تعرضــه لوعكــة صحيــة عقــب يومــن مــن اعتقالــه.

2- التغطيــة عــى قصــور أداء الرئاســة: عــرت حركــة النهضــة 
كذلــك عــن رفضهــا لعمليــة االعتقــال ووصفــت أن مــا يحــدث 
ــة يف محــارصة السياســين  ــة ممثل ــن إجــراءات أمني ــاً م حالي
ــار  ــت اط ــدرج تح ــم، ين ــق عليه ــواب والتضيي ــة الن ومحاكم
محــاوالت الرئيــس ســعيد وحكومتــه للتغطيــة عــىل فشــلهم 
يف عــالج التحديــات واملشــكالت الداخليــة التــي تعانيهــا 
البــالد حاليــاً، واســتدلت الحركــة عــىل ذلــك الفشــل بقانــون 
املاليــة لعــام 2022 الــذي مــن شــأنه زيــادة أعبــاء املواطنــن 
ــة  ــك يف محاول ــب، وذل ــد مــن الرضائ مــن خــالل فــرض املزي
أيضــاً مــن حركــة النهضــة لتأليــب الــرأي العــام ضــد الحكومــة 

الحاليــة والتغطيــة عــىل تــورط أعضائهــا يف قضايــا الفســاد.

3- تصفيــة الخصــوم السياســيني: اعتــرت النهضــة أن مــا 
ــا الخطــوة  ــة بأنه يحــدث مــن اعتقــاالت ومحاكــات قضائي
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أعلنــت حركــة النهضــة، فــي 31 ديســمبر 2021، قيــام الســلطات األمنيــة فــي تونــس باعتقــال، نــور الديــن 
ــر الداخليــة، توفيــق شــرف الديــن، التــي قضــت  البحيــري، نائــب رئيــس الحركــة، وذلــك تنفيــذًا لقــرارات وزي

بوضــع البحيــري، والمســؤول الســابق بــوزارة الداخليــة، فتحــي البلــدي، تحــت اإلقامــة الجبريــة.

الجهــاز الســري: لمــاذا تــم اعتقــال نائــب رئيــس حركــة النهضــة فــي تونــس؟, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1435، 5 ينايــر 2021، أبوظبي: 
المســتقبل لألبحاث والدراســات المتقدمة.
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اجلهاز السري:
ملاذا مت اعتقال نائب رئيس حركة النهضة يف تونس؟
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األوىل يف طريــق دخــول البــالد لعــرص جديــد مــن االســتبداد 
وتصفيــة الخصــوم السياســين خــارج إطــار القانــون مــن قبــل 
ــه منظومــة االنقــالب يف إشــارة إىل الرئيــس  مــا أطلقــت علي

ــه.  ســعيد وحكومت

ــدوة يف  ــة ن ــات: نظمــت الحرك ــدوات واعتصام ــم ن 4- تنظي
ــس،  ــة تون ــر” بالعاصم ــة “مونبليزي ــي مبنطق ــا الرئي مقره
وتحريــض بعــض املحامــن التابعــن للحركــة بتنظيــم اعتصــام 
ــم  ــر عــن رفضه ــس للتعب ــة املحامــن بتون ــر نقاب داخــل مق

القبــض عــىل نائــب رئيــس الحركــة.

تطهير الدولة
ميكــن تفســر إلقــاء القبــض عــىل البحــري يف هــذا التوقيــت 

مــن خــالل الرجــوع إىل األســباب والعوامــل التاليــة:

ــرز  ــن أب ــد م ــاء: تع ــة” القض ــري يف “أخون ــورط البح 1- ت
االتهامــات املوجهــة إىل البحــري هــو ســيطرته عــىل الســلطة 
ــن  ــك م ــة، وذل ــح النهض ــة مصال ــا لخدم ــة وتوظيفه القضائي
خــالل تعيــن العديــد مــن القضــاة املوالــن للحركــة باملخالفــة 
ــالل  ــك خ ــوص، وذل ــذا الخص ــا يف ه ــول به للقوانــن املعم
ــويل البحــري وزارة العــدل يف عــام 2012 يف حكومــة  فــرة ت

ــايل )2011 – 2013(.  ــادي الجب ح

وخــالل هــذه الفــرة قــام البحــري بالتدخــل بشــكل 
ــة  ــلطة القضائي ــل الس ــة عم ــات وطبيع ــارش يف اختصاص مب
لدرجــة أن املعارضــن لــه أطلقــوا عــىل القضــاء يف ذلــك 
الوقــت “قضــاء البحــري” يف إشــارة إىل درجــة ســيطرته عــىل 

ــة. ــة ضيق ــراض حزبي ــا ألغ ــة وتطويعه ــلطة القضائي الس

2- ارتبــاط البحــري املحتمــل بالجهــاز الــري: جــاء القبــض 
عــىل البحــري بســبب االتهامــات املوجهــة لــه مبســاعدة 
بعــض الشــباب التونــي عــىل الســفر للقتــال يف ســوريا، 
وهــو مــا يتزامــن مــع مواصلــة الدولــة التحقيقــات الخاصــة 
بالكشــف عــن تــورط الجهــاز الــري لحركــة النهضــة يف 
براهمــي  محمــد  التونســين  النشــطاء  اغتيــال  عمليــات 
ــك  ــة، وكذل ــادات الحرك ــض قي ــد بع ــىل ي ــد ع ــكري بلعي وش
تــورط الحركــة يف االتصــال والتنســيق مــع بعــض التنظيــات 
اإلرهابيــة. ويــؤرش مــا ســبق إىل وجــود شــكوك جديــة لــدى 
أجهــزة األمــن التونســية بــأن البحــري يرتبــط بشــكل مبــارش 

ــة.  ــري للنهض ــاز ال بالجه

ــلطات  ــالن الس ــع إع ــري م ــىل البح ــض ع ــن القب وتزام
ــن  ــد املواطن ــا أح ــايض، اعتقاله ــمر امل ــة، يف 31 ديس األمني
التونســين اإلرهابيــن املتورطــن يف حــادث نيــس بفرنســا يف 

ــاك عالقــة بــن الحدثــن، ورمبــا  عــام 2016. وقــد تكــون هن
ــة للتحقــق مــن تــورط  يكــون ذلــك دافعــاً للســلطات األمني
ــات  ــة، وهــي ملف ــات اإلرهابي ــل هــذه العملي ــة يف مث الحرك

ــالد. ــي للب ــن القوم ــىل األم ــاظ ع ــة بالحف ذات صل

دالالت مهمة
ــة  ــس حرك ــب رئي ــىل نائ ــض ع ــاء القب ــة إلق ــت عملي حمل
النهضــة، نورالديــن البحــري، بعــض الــدالالت السياســية 

ــي: ــا ي ــا م ــن أبرزه ــة، وم ــة املهم واألمني

1- مواصلــة الحــرب عــى الفســاد: جــاء أمــر اعتقــال البحــري 
ــة  ــة مبواصل ــعيد الخاص ــس س ــة الرئي ــذ حمل ــار تنفي يف إط
واملــايل  الســيايس  صــوره  بشــتى  الفســاد  عــىل  الحــرب 
واإلداري، الســيا داخــل القضــاء، حيــث أمــر الرئيــس ســعيد 
بــرضورة تطهــر الســلطة القضائيــة مــن توغــل اإلخــوان 
داخــل مؤسســاتها وكذلــك مــن القضــاة الذيــن تشــوبهم 
اتهامــات بالفســاد والتواطــؤ مــع حركــة النهضــة، األمــر الــذي 
ــد الدعــوات داخــل املجتمــع التونــي بــرضورة  أدى إىل تزاي

ــاء. ــىل للقض ــس األع ــل املجل ح

2- إقصــاء إخــوان تونــس: جــاء القــرار الخــاص بإلقــاء 
القبــض عــىل البحــري وهــو أول قيــادي كبــر يف حركــة 
ــم إصــدار مثــل هــذا القــرار يف  النهضــة ومســؤول ســابق يت
حقــه منــذ فــرض اإلجــراءات االســتثنائية قبــل خمســة أشــهر، 
كــا تــم إصــدار هــذا القــرار عقــب عــدة أيــام مــن صــدور 
ــس التونــي األســبق،  ــة الرئي حكــم القضــاء التونــي مبعاقب
املنصــف املرزوقــي، بالســجن ملــدة أربــع ســنوات بعــد 
ــىل  ــك ع ــي، وذل ــة القوم ــن الدول ــىل أم ــداء ع ــه باالعت اتهام
ــا  ــتقواء به ــة واالس ــات ودول أجنبي ــع جه ــه م ــة تعامل خلفي
بغــرض التدخــل يف الشــؤون الداخليــة للبــالد وزعزعــة أمنهــا 

ــي. القوم

ــل  ــر بالنهضــة، مث ــادي كب ومــن امللحــوظ أن اعتقــال قي
ــن  ــد م ــة مبزي ــة الحرك ــه إصاب ــب علي ــوف ترت ــري، س البح
اإلربــاك والتشــتت يف الوقت الحــايل، وزيادة مخاوف رئيســها، 
راشــد الغنــويش، مــن احتــاالت أن تكشــف التحقيقــات مــع 
ــا  ــورط أعضائه ــن ت ــة وع ــا الحرك ــن خباي ــري ع ــه البح نائب
ــا  ــة في ــاد، خاص ــا فس ــويش” يف قضاي ــهم “الغن ــىل رأس وع
ــة مــن قطــر  ــالت أجنبي ــة الحصــول عــىل متوي ــق بقضي يتعل
وتوظيفهــا يف االنتخابــات الرملانيــة األخــرة عــام 2019، األمــر 
الــذي مــن شــأنه وضــع الحركــة يف مــأزق ســيايس كبــر حاليــاً.

3- رفــع النهضــة خطــاب املظلوميــة: لجــأت النهضــة إىل 
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تبنــي خطــاب ســيايس يركــز عــىل انتقــاد عمليــة القبــض عــىل 
البحــري ورفــع شــعارات تعــرض قياداتهــا للظلــم مــن قبــل 
الدولــة، حيــث ركــزت الحركــة عــىل نــر ترصيحــات زوجــة 
ــف  ــة لتعني ــلطات األمني ــا الس ــت فيه ــي اتهم ــري الت البح
ــه  ــدد ل ــة املح ــة الجري ــكان اإلقام ــاده مل ــل اقتي ــا قب زوجه
ــس ســعيد باختطــاف  ــا الرئي ــة واتهامه ــر معلوم ــة غ يف جه
وتابعيهــا  أنصارهــا  تأييــد  لكســب  محاولــة  يف  زوجهــا، 
ــاب يف  ــذا الخط ــتخدام ه ــعيد، إال أن اس ــد س ــدهم ض وحش
الوقــت الراهــن، مــن غــر املرجــح أن يجــد صــدى لــه يف ظــل 
ــام  ــرأي الع ــد حــدة غضــب ال ــة وتزاي تراجــع شــعبية الحرك
التونــي ضدهــا؛ بســبب مســؤوليتها عــا آلــت إليــه األوضاع 
ــا  ــد توليه ــالد بع ــة يف الب ــة واالجتاعي ــية واالقتصادي السياس

ــة. ــة العــر ســنوات املاضي الســلطة طيل

عــىل  القبــض  عمليــة  تكــون  أن  يرجــح  الختــام،  ويف 

ــن  ــد م ــن مزي ــف ع ــق الكش ــوة أوىل يف طري ــري خط البح
ــايل وإداري  ــاد م ــا فس ــن يف قضاي ــة املتورط ــادات الحرك قي
ــح أن  ــا يرج ــو م ــة، وه ــا إرهابي ــورط يف قضاي ــيايس والت وس
ــؤالء  ــن ه ــف ع ــن الكش ــداً م ــة مزي ــرة القادم ــهد الف تش
ــذي  ــة معهــم، األمــر ال ــدء التحقيقــات القضائي ــادات وب القي

ــة. ــة النهض ــاف حرك ــأنه إضع ــن ش م

ــل، يرجــح أن تقــوم النهضــة بتوظيــف حــادث  ويف املقاب
ــعيد،  ــس س ــد الرئي ــياً ض ــد سياس ــري للتصعي ــال البح اعتق
خاصــة أنهــا قــد طرحــت قبــل أيــام قليلــة مــن القبــض عليــه، 
ــتعادة  ــعار “اس ــت ش ــية تح ــة سياس ــكيل جبه ــادرة لتش مب
ــون  ــم “مواطن ــة تنظي ــا ملواصل ــالد، ودعمه ــة” يف الب الرعي
ضــد االنقــالب” التابــع لهــا الدعــوة لتنظيــم تظاهــرات يف 14 
ــة االســتثنائية  ــر الجــاري لالحتجــاج ضــد اســتمرار الحال يناي

ــالد. يف الب
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العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 
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حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــىل التنبــؤ خــالل 

املرحلــة الحاليــة، مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــالت املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــىل مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.
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