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تبون يحتمي بالجيش
لتمرير التعديالت الدستورية

الرئيس الجزائري يبدد مخاوف القيادات العسكرية من أدوار إقليمية للجيش
صابر بليدي
الجزائ��ر -اخت���ار الرئي���س الجزائري
عبدالمجي���د تب���ون مق���ر وزارة الدف���اع
للمرافع���ة لصالح تعديالته الدس���تورية
العميقة ،عش���ية الذهاب إلى االس���تفتاء
الش���عبي المق���رر ف���ي الفاتح من ش���هر
نوفمبر الق���ادم ،وهو الخطاب الذي حمل
عدة رس���ائل سياسية خاصة فيما يتعلق
بمس���تقبل عقي���دة الجي���ش الجزائ���ري
ومهامه بعد أسابيع قليلة فقط من اآلن.
ويب���دو أن الس���لطة الجزائرية تريد
تحوي���ل انتق���ال رئي���س الجمهورية من
مبنى الرئاس���ة إلى مبن���ى وزارة الدفاع
الوطن���ي ،إل���ى ح���دث ه���ام ترك���ز عليه
األض���واء اإلعالمي���ة ،رغ���م أن المقر هو
نفس���ه ومنصب وزير الدفاع ذاته هو من
نصيب رئي���س الدولة ،بموجب دس���تور
البالد.
وألم���ح خط���اب الرئي���س الجزائري
إل���ى انزعاج ف���ي الس���لطة الجديدة من
ش���كل المس���ارات السياس���ية المتبع���ة
ومضمونها منذ تنحي الرئيس الس���ابق
عبدالعزيز بوتفليقة ،بعدما حمل رس���ائل
طمأنة حول ما يثار في بعض األوس���اط
ع���ن توجه���ات الدس���تور الجديد خاصة
فيما يتعلق بمس���ائل الهوي���ة والتاريخ
ومستقبل المؤسسة العسكرية.
وذكر أن “دس���ترة بي���ان أول نوفمبر
والمجتم���ع المدني قد أزع���ج البعض”،
في إش���ارة إل���ى القوى السياس���ية التي
انتق���دت خط���ورة تغيير موازي���ن القوى
في الخارطة السياسية لصالح المجتمع
المدن���ي ،على حس���اب الطبق���ة الحزبية
التي تضطلع طبيعيا بمثل هذه المهام.
وكان رئي���س حزب التجديد والتنمية
أس���ير طيب���ي ،ق���د عب���ر ف���ي تصري���ح
لـ”الع���رب” ،ب���أن “الخط���وة الت���ي يراد
من خالله���ا تحوي���ل المجتم���ع المدني
إلى ش���ريك للس���لطة ،تنطوي على خطر
كبي���ر يه���ز أركان الدولة ويخل���ط أوراق
الطبق���ة الحزبية ،على اعتب���ار أنها هي
المؤسسات الش���رعية التي وجدت لمثل
هذه المهام”.
أسير طيبي
تحويل المجتمع المدني
إلى شريك للسلطة
يخلط أوراق األحزاب

ثقة الجيش أوال
وح���اول الرئيس الجزائ���ري دغدغة
المخي���ال الجزائ���ري عش���ية االحتف���ال
بعي���د الث���ورة ال���ـ 66المص���ادف للفاتح
م���ن نوفمبر ،م���ن أجل القب���ول بالوثيقة
الدس���تورية الجدي���دة ،من خ�ل�ال المزج
بين المس���ار الدس���توري الذي اختير له
نفس اليوم لتنظيم االس���تفتاء الشعبي،
وبي���ن العالقة الرمزية بي���ن الجزائريين
والذكرى التي تبقى محل إجماع نادر في
ظل االنقسامات والتفككات.
وتحشد السلطة دعاية ضخمة للمزج
بين األبعاد التاريخية لعيد الثورة وبين
موع���د االس���تفتاء على الدس���تور ،حيث
ينتظر أن تس���تغله الحكوم���ة في العديد
من األنشطة على غرار التدشين المنتظر
لجامع الجزائر األعظم ،وتوزيع آالف من
الوحدات الس���كنية على المستفيدين في
مختلف الصيغ.
وأكد تب���ون ،في هذا الش���أن لطمأنة
الش���ارع ح���ول توجه���ات الحكومة لرفع
الدعم عن المواد االس���تهالكية المدعمة،
أن “السياس���ة االجتماعي���ة والعدال���ة
االجتماعية س���تبقى مرس���خة في برامج
الحكوم���ة ،وف���ق م���ا يملي���ه بي���ان أول

نوفمبر ،الذي تبنى انطالق ثورة التحرير
ضد الفرنسيين في .”1954
وأعط����ى تب����ون ،مرة أخرى إش����ارات
توحي باالنس����جام والتناغم بين الرئاسة
والجي����ش ،لدح����ض ما يش����اع في بعض
الدوائ����ر ح����ول م����ا يع����رف بـ”صراعات
األجنح����ة ف����ي ه����رم الس����لطة” ،وذلك من
خالل رس����ائل الغزل واإلشادة بالمؤسسة
وبدوره����ا ف����ي المس����اهمة اإليجابية في
االستحقاق الدستوري المنتظر.
وإن غاب���ت الملف���ات السياس���ية
والدبلوماس���ية ف���ي خطاب تب���ون ،فإن
مخاطبته للجزائريين من عمق المؤسسة
العسكرية ،أعاد إلى األذهان المسار الذي
انتهج���ه قائ���د أركان الجيش الس���ابق،
الجن���رال الراح���ل أحم���د قاي���د صالح،
الذي وج���ه أكثر من أربعي���ن خطابا من
داخل الثكنات العس���كرية أثن���اء الفراغ
تنحي بوتفليقة.
المؤسساتي الذي خلفه ّ
ويب����دو أن الجي����ش الذي فق����د بريقه
خ��ل�ال حقب����ة بوتفليقة ،والذي اس����تحوذ
على صالحيات وصفت بـ”اإلمبراطورية”،
ال يري����د تكرار نف����س التجرب����ة والتفريط
ف����ي ثقل����ه مس����تقبال داخ����ل مؤسس����ات

الدولة ،ولذل����ك تحوّ ل مجرد انتقال رئيس
الجمهورية من مبنى الرئاس����ة إلى مبنى
وزارة الدفاع إلى حدث تركز عليه األضواء
اإلعالمية والحملة الدعائية.
وحظي����ت المؤسس����ة بإش����ادة الرجل
األول في الدول����ة ومديحه بقوله “الجيش
يش����رف بالدن����ا بش����ريا وتكنولوجي����ا
واقتصادي����ا وإنس����انيا وحت����ى مهني����ا،
والجي����ش بخبرته قادر عل����ى أداء األمانة
وصيان����ة الوديع����ة ،وهو مص����در فخرنا
بانضباط����ه ونجاعت����ه وعلين����ا االقت����داء
ب����ه ،كما أن التكوين العالي ألش����بال األمة
ف����ي مختلف التخصصات ه����و أحد أوجه
احترافية مؤسستنا العسكرية”.
ودون الن����زول إلى مس����توى الخوف
عل����ى مصي����ر االس����تفتاء الش����عبي ،فإن
خط����اب تبون حم����ل رس����ائل انزعاج من
االنقس����امات الت����ي أحدثته����ا الوثيق����ة
بي����ن مكون����ات المجتمع ،فبغ����ض النظر
ع����ن التي����ار المقاط����ع لخيارات الس����لطة
تصاعدت أصوات من المعارضة الحزبية
وم����ن الوع����اء االنتخابي المدعم لمس����ار
السلطة سابقا تدعو للتصويت بـ”ال” على
الدستور ،وهذا ما قد يكون أربك السلطة.

مناورات روسية مصرية
في البحر األسود تحمل
إشارات تحذير لتركيا
أحمد جمال
القاه��رة – تدع���م المعلوم���ات التي
بثته���ا وس���ائل إعالم روس���ية رس���مية،
الجمع���ة ،عن مش���اركة مص���ر ألول مرة
في تدريبات بحرية مش���تركة مع روسيا
في البحر األس���ود ،فرصة لتعزيز قدرات
القاه���رة العس���كرية خ���ارج الح���دود
التقليدية.
وس���وف ُتجرى التدريبات قبل نهاية
الع���ام الج���اري ضم���ن تمري���ن “جس���ر
الصداق���ة المش���ترك –  ، ”2020وال���ذي
ش���هد تعاونا في مجاالت مختلفة الفترة
الماضية.
ويحمل توقيت الكشف عن التدريبات
رس���الة من روس���يا إلى تركي���ا بالدرجة
األول���ى مفادها أن تحالفه���ا مع مصر لن
يهتز ،أو يتأثر بعالقة كل منهما مع قوى
مناوئة.
ويم ّر خط سير البحرية المصرية من
خالل مضيق البوس���فور ،الذي تطل عليه
تركيا وتتحكم فيه بشكل كبير ،كذلك بحر
مرمرة ،للوصول إلى البحر األسود ،وهو
بح���ر داخلي يق���ع بين الج���زء الجنوبي
الشرقي ألوروبا وآسيا الصغرى ،ويتصل
ببحر آزوف عن طريق مضيق كيرتش.
وتتول���ى القوات البحري���ة المصرية
مهم���ة تأمي���ن المش���روعات ف���ي منطقة
ش���رق المتوس���ط ،ويُلق���ى عل���ى عاقتها
دور مه��� ّم لتأمي���ن أنش���طة منت���دى غاز
شرق المتوس���ط ،الذي تحول أخير ًا إلى
منظمة إقليمية مقرها القاهرة ،ما يفرض
المزيد من التنس���يق العسكري بين هذه
الدول ويؤسس لش���راكات بحرية جديدة
بالمنطقة.
وي���رى خب���راء عس���كريون أن تأمين
المصال���ح المصرية على س���احل البحر
المتوس���ط واكتشافات الغاز الجديدة في
البح���ر األحمر يتطلب اكتس���اب خبرات
عدي���دة ،واالنتق���ال م���ن مه���ام التأمين
الدفاعي���ة لحركة المالحة في منطقة قناة
الس���ويس وحماي���ة الموان���ئ والقواعد
العس���كرية ،إلى مهام هجومي���ة يمكنها
التعامل مع كل المستجدات.
وقال اللواء عصام الدين بدوي ،قائد
س�ل�اح الغواصات في الجيش المصري
س���ابق ًا ،إن الق���وات البحري���ة تس���عى
لتوصيل رس���الة مفادها أنها قادرة على
حماية المصالح خارج حدودها ،وبعيد ًا
عن مياهها ،وأن لديه���ا أصدقاء يملكون
استعدادات للتعاون معها.

وس���وف يج���ري بح���ارة روس
ومصريون تدريبات على أنواع الحماية
والدفاع في البح���ر ،وإطالق الصواريخ
والمدفعية باس���تخدام أسلحة محمولة
على الس���فن .وتتدرب الس���فن الحربية
على آليات الدعم من الطائرات ،والدفاع
عن الممرات ض���د التهديدات المختلفة،
وتنفي���ذ من���اورات عل���ى نش���ر القوات
وإع���ادة اإلمدادات في البح���ر وتفتيش
السفن المشبوهة.
وأضاف بدوي في تصريح لـ”العرب”
أن اتس���اع مسرح العمليات بفعل تنامي
المصال���ح في منطقة ش���رق المتوس���ط
يتطلب التحرك عل���ى اتجاهات مختلفة
للتدريب على كيفية التعامل مع المخاطر
التي تهدد الش���ركات العاملة في حقول
الغاز ،والتحرك إلى البحر األسود سوف
تقابله تحركات في االتجاه االستراتيجي
الجنوبي لتأمين المش���روعات الجديدة
في البحر األحمر.
وأوض���ح بدوي ،الذي يش���غل أيض ًا
منصب رئيس اتحاد الموانئ العربية ،أن
تنويع السالح ومصادره خالل السنوات
الماضي���ة وتزوي���د البحري���ة بحامالت
الطائرات وفرقاطات متطورة وغواصات
هجومية ،يدفع القاه���رة للتحرك بحر ّية
خارج مناط���ق نفوذها لتوجيه رس���ائل
ردع مختلف���ة ،ألن هناك تط���ور ًا موازي ًا
يج���ري على األس���لحة والمع���دات التي
تمتلكه���ا القوات البحرية الس���تخدامها
في األنشطة العسكرية الحالية.
ويمل���ك الجي���ش المص���ري وحدات
متط���ورة للبحري���ة ،ويتبن���ى فلس���فة
ترتكن على إنش���اء قواع���د تتيح فرصة
انتش���ار الوحدات ف���ي البحرين األحمر
والمتوسط في أسرع وقت.
وأوض���ح مؤس���س فرق���ة “”999
بالصاعق���ة المصري���ة الل���واء نبي���ل
أبوالنج���ا لـ”العرب” أن انتش���ار القطع
البحرية على مس���احات واسعة بمنطقة
ش���رق المتوس���ط وخ���روج األس���طول
الش���مالي ف���ي مه���ام تدريبي���ة متنوعة
يأتي ضمن تأمي���ن القوات الجوية التي
حظي���ت بتطوير متواز خالل الس���نوات
الماضية.
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هل يشكل الغاضبون على الغنوشي حزبا جديدا
تيار المئة يضغط على رئيس الحركة للتعهد بعدم الترشح لدورة ثانية
تون��س – قالت مصادر مقربة من حركة
النهضة اإلس��ل�امية في تون����س إن رموز
قائم����ة الـ 100معارض التي أعلنت رفضها
التمديد لراش����د الغنوش����ي لدورة جديدة
عل����ى رأس الحركة ،يلوحون باالنش����قاق
وتأس����يس ح����زب جديد ،وذل����ك بالتوازي
م����ع تصريح����ات قوية دأب عل����ى إطالقها
عناصر ه����ذه المجموعة ضد الغنوش����ي
وأدائه وتحميله إخفاقات الحركة وتراجع
شعبيتها وكذلك مسؤولية فشل الحكومات
التونسية المتتالية منذ .2012
ولم تستبعد المصادر أن يتم انشقاق
ه����ذه المجموع����ة الت����ي تض����م قي����ادات
تاريخي����ة ،فضال عن قي����ادات تمثل أغلب
المحافظات والمحليات ،ما يساعدها على

تأس����يس حزب جديد قد يضم إليه بعض
القي����ادات التي س����بق وأن اس����تقالت في
السابق مثل عبدالحميد الجالصي.
لك����ن المصادر تميل إلى أن الهدف من
ه����ذا التلويح ه����و إجبار الغنوش����ي على
التراجع ،والحيلولة دون إجراء اس����تفتاء
داخل����ي لاللتف����اف عل����ى ق����رار المؤتم����ر
ضم����ن بندا يح����دد المدة
العاش����ر ،الذي ّ
أي تأويل.
الرئاسية بشكل ال يحتمل ّ
���ص الفص����ل ال����ـ 31م����ن النظ����ام
وين� ّ
الداخلي لحركة النهضة على أنه “ال يحق
ألي عضو أن يتولى رئاس����ة الحركة ألكثر
ّ
من دورتين متتاليتين”.
وفيما راج أن الغنوشي دفع بمق ّربين
من����ه لتروي����ض الغاضبي����ن واس����تمالة

قي����ادات منه����م لالنس����حاب م����ن قائم����ة
ال����ـ ،100فإن ظهور القيادي عماد الحمامي
عل����ى التلفزي����ون الرس����مي ،الخمي����س،
وتصريحات����ه القوية ضد الغنوش����ي أكدا
أن “التمرد” لم يت����م تطويقه ،وأن قياداته
مستمرون بالتصعيد.
وق����ال الحمامي إنه يأم����ل أن يتراجع
الغنوش����ي عن رغبته في البقاء على رأس
ملمحا إل����ى أن المجموعة تضم
الحرك����ةّ ،
قيادات له����ا وزن ،وأن وراءه����ا ثقل كبير
بين األنصار .لكنه تكت����م عن أفق التحرك
فيما لو تمس����ك الغنوشي بقراره ،مراهنا
على أن رئيس الحركة سيلتقط الرسالة.
لك����ن أخط����ر تصريح����ات الحمام����ي،
الوزي����ر الس����ابق للصحة ،وأح����د قيادات

المكت����ب التنفيذي ف����ي النهضة ،أنه أماط
اللثام ع����ن الدور الذي لعبت����ه الحركة في
إفش����ال حكومة إلي����اس الفخف����اخ .وقال
إن النهضة تس����رعت في “عريضة س����حب
الثقة من الفخفاخ” وإنه “تم تهويل قضية
تضارب المصالح ،كما أن قرار اإلطاحة به
كان مقررا مسبقا”.
وش����دد عل����ى أن “إس����قاط حكوم����ة
الفخف����اخ كان (مخطط����ا له) من����ذ البداية
عماد الحمامي
أطراف داخل النهضة
خططت منذ البداية
إلسقاط حكومة الفخفاخ

وال أس����تثني حركة النهض����ة خاصة تلك
األطراف التي تقرر السياسات داخلها في
التورط في هذا األم����ر منذ البداية إضافة
إلى حزب قلب تونس”.
وم����ن الواض����ح أن الحمام����ي يري����د
النأي بنفس����ه عن أخطاء الغنوش����ي وعن
المتنفذين من حول����ه وتحميلهم لوحدهم
مسؤولية إسقاط حكومة كان التونسيون
يرفعون من س����قف تفاؤله����م تجاه أدائها
خاص����ة ما تعل����ق بالحرب على الفس����اد،
بالرغ����م م����ن أن الحمام����ي كان يوص����ف
خ��ل�ال الس����نوات األخي����رة بأن����ه الذراع
اليمنى للغنوش����ي ،وأن����ه واحد من التيار
ممن دفع����وا إلى التحالف مع
البراغماتي ّ
قلب تونس.

ويقول مراقبون إن تيار المئة تش���� ّقه
خالف����ات جوهري����ة بش����أن إدارة الملفات
السياس����ية خاصة ما تعل����ق بالتحالفات،
ففيما يمي����ل الحمامي إل����ى البراغماتية،
هناك ش����ق كبير م����ن “الغاضبين” يحمل
أفكارا راديكالية في التحالفات ،خاصة في
الدفع نحو القطيعة مع القوى المحسوبة
عل����ى النظ����ام القديم ويش����كك ف����ي خيار
المصالح����ة مع رجال األعمال ومع قيادات
نشطت في حزب التجمع الحاكم سابقا.
وكان الغنوش����ي قد وصف تيار المئة
باالنقالبيي����ن و”زوار اللي����ل” ،واحتم����ي
بمواجه����ة تهديداته����م بـ”الش����رعية
التاريخية” والزعام����ة إلظهار فضله على
الحركة وتبرير بقائه رئيسا.

ليبيا  1دينار  -السعودية  2ريال  -مصر  3جنيه مصري  -موريتانيا  120أوقية  -تونس  900مليم  -املغرب  3دراهم  -اجلزائر  7دينار  -البحرين  200فلس  -اليمن  50رياال  -الكويت  150فلسا  -اإلمارات  2درهم  -عمان  200بيزا  -قطر  2ريال  -العراق  2000دينار  -األردن  500فلس  -سوريا  150ليرة  -السودان  50دينارا
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