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العالم

تقرير
يستمر الحديث في الجزائر عن صراع أجنحة يدور في قلب النظام الحاكمُ ،يختصر طرفاه بالرئاسة وبجهاز المخابرات.
ومنذ انتخابات العام الماضي الرئاسية ،بالتحديد ،زاد الحديث في اإلعالم في هذا الشأن على خلفية خالفات قيل إنها
دارت حول االستحقاق نفسه

نجيب بلحيمر :ما يثار عن صراع هو مجرد وهم لشغل الرأي العام (أرشيف)

الجزائر على إيقاع فرضية
«صراع األجنحة»
الجزائر ــ محمد العيد
ّ
يـبــدو أن الــرئــاســة الـجــزائــريــة تــواصــل
تجريد جهاز املخابرات من صالحيات
واسعة كان يحوزها في مقابل منحها
ل ـق ـيــادة أرك ـ ــان ال ـج ـيــش بــرئــاســة أحــد
أخـلــص رج ــاالت الــرئـيــس عـبــد العزيز
بوتفليقة ،الفريق أحمد قايد صالح.
ً
ويـثـيــر ه ــذا املـشـهــد جـ ــدال واس ـع ــا في
البالد بني من يتهم الرئيس بمحاولة
إض ـ ـعـ ــاف جـ ـه ــاز امل ـ ـخـ ــابـ ــرات تـمـهـيـدًا
إلق ــال ــة ق ــائ ــده ،ال ـف ــري ــق م ـح ـمــد مــديــن
(الـجـنــرال توفيق) ،املـعــروف بأنه أحد
ّ
أق ــوى رج ــاالت الـنـظــام ،وبــن مــن يقلل
مــن ذلــك ويــرى أن مــا يحصل ليس إال
اتخاذ قــرارات عادية تندرج في سياق
تحديث املؤسسة العسكرية.
فـ ــي آخ ـ ــر ق ـ ـ ــرار ل ـل ــرئ ـي ــس بــوت ـف ـل ـي ـقــة،
سحب مــن مــديــريــة االسـتـعــام واألمــن
(امل ـ ـخـ ــابـ ــرات) اإلش ـ ـ ــراف ع ـل ــى «ق ـ ــوات
الـتــدخــل الـســريــع» املـعــروفــة اخـتـصــارًا
بــ»جــي أي ســي» ،وهــي فرقة مــن قــوات
ال ـن ـخ ـبــة امل ــدرب ــة ع ـلــى أع ـل ــى مـسـتــوى
مل ــواج ـه ــة امل ـج ـم ــوع ــات اإلره ــابـ ـي ــة ،ما
أض ـع ــف قـ ــوة ج ـه ــاز املـ ـخ ــاب ــرات عـلــى
األرض ،وج ـعــل ق ـيــادة أركـ ــان الجيش
ت ـح ـظــى بـ ــاإلشـ ــراف ال ـك ــام ــل ع ـلــى جل
القوات املشكلة للمؤسسة العسكرية.
ول ــم ي ـكــن ال ـت ـعــديــل األخ ـي ــر اس ـت ـث ـنـ ً
ـاء،
فقد سبقته جملة قــرارات بدأ الرئيس
بــوت ـف ـل ـي ـقــة ب ــاتـ ـخ ــاذه ــا ق ـب ــل سـنـتــن
( ،)2013تصب كلها في نفس االتجاه،
أي أنها تسحب إدارة أجهزة عسكرية
م ــن ج ـهــاز امل ـخ ــاب ــرات لتضعها تحت
ت ـص ــرف ق ـي ــادة األرك ـ ـ ــان ال ـت ــي يـشــرف
عليها الفريق قايد صالح ـ ـ رجــل ثقة
الرئيس بوتفليقة في الجيش ونائبه
على رأس وزارة الدفاع ُ الوطني.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ألـ ـحـ ـق ــت إدارات
مــركــزيــة فــي الـجـيــش عـلــى غ ــرار «أمــن
الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش» و»دائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت»
و»األمـ ـ ــن ال ــرئ ــاس ــي» ب ـق ـيــادة األرك ـ ــان،
كـ ـم ــا تـ ــم إل ـ ـحـ ــاق «مـ ــديـ ــريـ ــة ال ـش ــرط ــة
الـقـضــائـيــة» ال ـتــي حـقـقــت فــي الـســابــق
فــي كـبــرى قضايا الـفـســاد الـتــي تــورط

فـيـهــا م ـقــربــون مــن الــرئ ـيــس بالقضاء
ال ـع ـس ـكــري عـ ــوض ج ـه ــاز امل ـخ ــاب ــرات،
وقرر الرئيس أيضا سحب كل ضباط
املـ ـخ ــاب ــرات م ــن الـ ـ ـ ـ ــوزارات واألجـ ـه ــزة
اإلدارية املدنية في الدولة.
وبــذلــك لــم يـبــق تـحــت ت ـصــرف الـفــريــق
محمد مــديــن (ال ـج ـنــرال تــوفـيــق) وهــو
قــائــد امل ـخ ــاب ــرات ،س ــوى ثــاثــة أجـهــزة
ك ـ ـبـ ــرى ه ـ ــي «مـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـت ـج ـس ــس»
و»االسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة»
و»كـ ــوم ـ ـنـ ــدوس م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب»،
والـ ـت ــي ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أه ـم ـي ـت ـهــا إال
أنـ ـه ــا ت ــرك ــز مـ ـهـ ـم ــات امل ـ ـخـ ــابـ ــرات فــي
مسؤوليات محددة ومختصرة بعدما
كانت تحظى في السابق بصالحيات
واسعة تتيح لها مراقبة كل ما يجري
في قطاعات الدولة املدنية والعسكرية.
وال ــاف ــت أن الــرئ ـيــس بــوتـفـلـيـقــة الــذي
يـعــانــي م ــن مـتــاعــب صـحـيــة ج ـ ّـم ــة ،قد
رفع من وتيرة التعديالت في املؤسسة
العسكرية خالل الفترة األخيرة ،بعدما
شاع خبر عن اختراق أمني خطير وقع
ليلة العيد (عيد الفطر) بالقرب من مقر
إقامته فــي منطقة زرال ــدة بالضاحية
الغربية للعاصمة ،وقــد أقــال الرئيس
إثر ذلك مدير األمن الرئاسي ،الجنرال
ك ـحــال م ـج ــذوب ،وج ـعــل ج ـهــازه تحت
وصـ ــايـ ــة ال ـ ـحـ ــرس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري الـ ــذي
عــن لــه قــائ ـدًا جــدي ـدًا أي ـضــا ،كـمــا أقيل
الجنرال بن داود ،مدير األمن الداخلي،
وأسند الجهاز لقيادة أركان الجيش.

صراع «العصب»
وت ـن ـت ـشــر ب ـق ــوة ف ــي ال ـج ــزائ ــر فــرضـيــة
الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــراع بـ ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـص ـ ــب (بـ ـمـ ـعـ ـن ــى
األجـنـحــة) الحاكمة ،وي ــرى أصحابها
أن الـنـظــام ال ـجــزائــري لـيــس عـلــى قلب
رجل واحد ،وفيه مراكز قوى مسيطرة
ـ أهمها مؤسستا الرئاسة واملخابرات
ـ تتصارع على كسب مزيد من النفوذ
داخ ـ ــل الـ ـنـ ـظ ــام ،وي ـن ـط ـل ـقــون م ــن ه ــذه
ال ـف ــرض ـي ــة ف ــي ت ـح ـل ـيــل ك ــل س ـلــوكــات
النظام وتناقضاته.
وتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــززت ت ـ ـل ـ ــك ال ـ ـف ـ ــرض ـ ـي ـ ــة ق ـب ـي ــل
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة

(نـيـســان /أفــريــل  ،)2014بعد الهجوم
«ال ـتــاري ـخــي» ال ــذي ق ــاده األم ــن الـعــام
لـ ـح ــزب «ج ـب ـه ــة ال ـت ـح ــري ــر ال ــوط ـن ــي»
ال ـ ـح ـ ــاك ـ ــم ،عـ ـ ـم ـ ــار س ـ ـع ـ ــدان ـ ــي ،وأحـ ـ ــد
ش ــدي ــدي الـ ـ ــوالء ل ـلــرئ ـيــس بــوتـفـلـيـقــة،
ضــد قائد املـخــابــرات الجنرال توفيق،
واتـهـمــه بــالـفـشــل فــي حـمــايــة الــرئـيــس

منذ عامين تحديدًا،
تنتشر بقوة فرضية الصراع بين
األجنحة الحاكمة
مـحـمــد بــوض ـيــاف م ــن االغ ـت ـي ــال (ع ــام
 )1992وف ــي وق ــف ه ـج ـمــات إرهــاب ـيــة
استهدفت أجــانــب فــي الـجــزائــر ودعــاه
إل ــى االس ـت ـقــالــة م ــن مـنـصـبــه ،وفهمت
تلك التصريحات وقتها بــأن الجنرال
ت ــوفـ ـي ــق ك ـ ـ ــان ض ـ ــد تـ ــرشـ ــح ال ــرئ ـي ــس
بوتفليقة لعهدة رابعة.

وف ــي امل ـع ــارض ــة ،ي ــرى رئ ـيــس «حــركــة
مـجـتـمــع الـسـلــم ـ ـ ح ـمــس» (م ــن الـتـيــار
اإلس ـ ــام ـ ــي) ،ع ـب ــد ال ـ ـ ـ ــرزاق مـ ـق ــري ،أن
ال ـق ــرارات األخ ـيــرة للرئيس بوتفليقة
أث ـب ـتــت أن ه ــذا الـ ـص ــراع واقـ ــع ولـيــس
ش ــائ ـع ــة ،وق ـ ــال ف ــي ح ـ ــوار م ــع جــريــدة
«الـخـبــر» إن فرضية إقــالــة قائد جهاز
املـخــابــرات مطروحة وقــد تقع «بشكل
دراماتيكي أو بالتوافق بني الطرفني،
ً
وهناك احتمال أن ال تقع أص ــا» .كما
يــرى حــزب «التجمع مــن أجــل الثقافة
وال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة» فـ ــي بـ ـي ــان ــات ــه أن
الـتـعـيـيـنــات ف ــي املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة
تـ ـن ــدرج ف ــي إط ـ ــار «صـ ـ ــراع ال ـع ـصــب»،
وتـ ـه ــدف إلـ ــى إلـ ـه ــاء الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام عن
حـقـيـقــة أن ال ــرئ ـي ــس ع ــاج ــز ع ــن إدارة
البالد.

استغالل سياسي
وعلى عكس ذلك ،يرى الكاتب واملحلل
السياسي نجيب بلحيمر أن «القرارات
األخيرة في املؤسسة العسكرية كانت

«الوقت ليس مناسبًا»
يقول العقيد املتقاعد في جهاز املخابرات ،محمد خلفاوي ،إن «ما يجري حاليًا هو
عملية تفكيك ملديرية االستعالم واألمن وإدخال مكوناته تحت قيادة أخرى» ،مشيرًا إلى
أنه «لو كانت إعادة هيكلة طبيعية للحد من سلطة املخابرات لتم ذلك باستحداث قوانني
تنظم عملها ،أما أن يتم تفكيكها نهائيًا فالنوايا من وراء ذلك ال يمكن أن تكون حسنة».
ويوضح خلفاوي ،في حديث إلى «األخبار» ،أن «الوقت ليس مناسبًا لهذه القرارات التي
تتم وفق منطق اإلهانة ،وذلك ما من شأنه املساس بمعنويات الجيش وخدمة مصلحة
ً
مافيا املال» ،متسائال بأن «أبناء جهاز املخابرات الذين تكونوا وصرفت عليهم املاليني
إذا أصبحوا دون عمل اليوم ،كيف ستكون معنوياتهم؟».
وحول إمكانية إقالة قائد املخابرات ،يقول خلفاوي إنه «لو استمرت هذه الوتيرة في
التعديالت ،فإن الجنرال توفيق سيجد نفسه مديرًا ملخابرات ال أثر لها ،وهذا ما ّ
يعد
إهانة في حقه باعتباره مجاهدًا وحارب اإلرهاب ،وال يخدم بناء مؤسسات في الدولة
ال تزول بزوال الرجال كما ّيدعي املسؤولون».
ويعتقد خلفاوي أن الشائعات املسوقة حول اختراق أمني بإقامة الرئيس في زرالدة
هي مجرد مناورة من محيط الرئيس إليهام الرأي العام وتبرير إلحاق األمن الرئاسي
بالحرس الجمهوري بدل املخابرات.

أويحيى
يهدف إلى إنشاء
تحالف رئاسي
الجزائر ــ آدم الصابري
ذك ـ ـ ــرت م ـ ـصـ ــادر قـ ـي ــادي ــة فــي
حـ ـ ـ ـ ــزب «الـ ـ ـتـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع الـ ــوط ـ ـنـ ــي
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ،وه ــو ال ـحــزب
الشريك في الحكم في الجزائر،
أن األم ــن الـعــام لـلـحــزب ،أحمد
اويـ ـحـ ـي ــى ،ك ـل ــف أع ـ ـضـ ـ ًـاء مــن
م ـك ـت ـبــه بـ ــاإلسـ ــراع ف ــي ضبط
برنامج لقاءات سيعقدها خالل
األيام القيلة املقبلة مع مختلف
األط ـ ـ ــراف ال ـس ـيــاس ـيــة الـفــاعـلــة
في الساحة ،استعدادًا إلنشاء
ت ـحــالــف رئ ــاس ــي ي ـقــود ال ـبــاد
فــي املــرحـلــة املـقـبـلــة .وأضــافــت
املـ ـص ــادر نـفـسـهــا ف ــي حــديــث
إلى «األخبار» أن أويحيى ،وهو
أي ـض ــا م ــدي ــر دي ـ ـ ــوان الــرئ ـيــس
ّ
عبد العزيز بوتفليقة« ،فضل
م ـبــاشــرة سـلـسـلــة م ـشــاوراتــه
مع ممثلي األحــزاب السياسية
والشخصيات الوطنية ،بغرض
تــأس ـيــس ال ـت ـحــالــف الــرئــاســي
الجديد الداعم لبرنامج الرئيس
ع ـبــد ال ـع ــزي ــز بــوتـفـلـيـقــة ،على
شاكلة التحالف الثالثي الــذي
ك ــان يـجـمــع ســاب ـقــا حــزبــه مع
جبهة التحرير الوطني وحركة
مـجـتـمــع ال ـس ـلــم (اإلخ ــوانـ ـي ــة)،
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادًا ل ـل ـم ــرح ـل ــة امل ـق ـب ـلــة
وأيضًا ملواجهة التحديات التي
ت ــواج ــه الـ ـب ــاد ع ـل ــى مـخـتـلــف
األصعدة».

م ـش ـت ــرك ــة ب ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس بــوت ـف ـل ـي ـقــة
وال ـج ـن ــرال تــوف ـيــق ،وأن م ــا ي ـث ــار من
صــراع بينهما هــو مجرد وهــم لشغل
الرأي العام الوطني» .ويقول بلحيمر،
فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إن إع ــادة
هيكلة املخابرات كانت مطروحة منذ
سنوات ،مضيفًا إن من املفيد التنبيه
إلـ ـ ــى أن امل ـ ـخـ ــابـ ــرات شـ ـه ــدت عـمـلـيــة
إعـ ــادة هـيـكـلــة ف ــي نـهــايــة ثمانينيات
ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،وك ــان ــت عـمـيـقــة ج ـدًا،
لـكـنـهــا ل ــم ت ـخــرج إل ــى ال ـع ـلــن ،ألن ــه لم
ت ـك ــن هـ ـن ــاك ح ــاج ــة إلـ ـ ــى االس ـت ـغ ــال
ال ـس ـي ــاس ــي ل ـت ـلــك ال ـع ـم ـل ـي ــة .وي ـش ــرح
ب ـل ـح ـي ـمــر أن «ف ـ ـكـ ــرة إع ـ ـ ـ ــادة تـنـظـيــم
امل ـخ ــاب ــرات طــرحــت ق ـبــل س ـن ــوات بما
يـفـضــي إل ــى إن ـش ــاء ج ـه ــاز م ـخــابــرات
عــامــة يـكــون تابعًا لـلــرئــاســة ،فــي حني
تتولى االستخبارات العسكرية مهمة
حماية الجيش ،لكن هذا املخطط كان
مبهمًا ،ولم يتم عرض تفاصيله ،فمن
امل ـع ـلــوم أن ه ــذا ال ـج ـهــاز سـ ــري ،وكــل
ال ـق ــرارات الـتــي تتخذ بشأنه ال تنشر
ف ــي الـ ـج ــري ــدة ال ــرس ـم ـي ــة ،وال ي ـصــدر
أي ب ـيــان رس ـمــي بـشــأنـهــا» .ويخلص
املـحـلــل الـسـيــاســي إل ــى ال ـق ــول إن «مــا
شهدناه خالل السنتني األخيرتني هو
تحويل مــوضــوع إع ــادة هيكلة جهاز
املخابرات إلى ورقة سياسية تخرجها
الجماعة الحاكمة من أجل تبرير بقاء
بوتفليقة فــي الـحـكــم ،رغ ــم عـجــزه عن
أدائه مهماته ،والقول بأنه تجرى اآلن
عملية اإلصالح العميقة التي عجز كل
الرؤساء السابقني عن القيام بها».
ومـ ــن وج ـه ــة ن ـظ ــر ع ـس ـك ــري ــة ،يـعـتـقــد
ال ـل ــواء املـتـقــاعــد عـبــد الـعــزيــز مجاهد
أن الـتـغـيـيــرات األخ ـيــرة فــي املؤسسة
العسكرية «طبيعية فــي إط ــار إع ــادة
ال ـت ـن ـظ ـيــم والـ ـتـ ـح ــدي ــث ال ـ ـ ــذي ت ـعــرفــه
املؤسسة العسكرية» .ويضيف ،خالل
ن ــدوة صـحــافـيــة ،إن «ال ـق ـصــص الـتــي
تـ ـ ــروى ع ــن صـ ـ ــراع ب ــن ال ـع ـص ــب هــي
كالم شارع ليس له أساس أو معنى».
واعـتـبــر مـجــاهــد أن ــه «حـتــى الــواليــات
املتحدة بعد هجمات سبتمبر 2001
قامت بتحديث جهازها األمني».

