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مقدمة:
منــذ انــدالع األزمــة األوكرانيــة تصاعــد الخطــاب األمريــي
املناهــض للجزائــر ولعالقاتهــا العســكرية مــع روســيا ،وقــد كان
آخــر مظاهــر هــذا التصعيــد تلــك املســاعي التــي قادهــا مجموعــة
مــن امل ُرشعــن ( 27عضـ ًوا) بقيــادة عضــو الكونجــرس "ليـزا ماكلــن"
داخــل الكونجــرس األمريــي والهادفــة إىل التطبيــق الفــوري لقانون
خصــوم أمريــكا للعقوبــات "كاتســا" ( )CAATSAعــى الجزائــر،
رشعــون إىل وزيــر
والســبب حســب الرســالة التــي رفعهــا هــؤالء امل ُ ّ
الخارجيــة األمريــي هــو إقــدام الجزائــر عــى اقتنــاء صفقــات
أســلحة روســية بقيمــة ســبعة مليــارات دوالر ســنة  2021مــا
يعتــر دعـ ًـا لقطــاع الدفــاع الــرويس حســب نــص هــذا القانــون،
ورغــم عــدم اســتجابة وزارة الخارجيــة األمريكيــة آنيًــا ملطالــب
املرشعــن وهــي صاحبــة القــرار يف تطبيــق قانــون ()CAATSA
بالرشاكــة مــع وزارة الخزانــة األمريكيــة ،إال أن الثابــت أن هــذا
املوقــف مرهــون يف أحــد أهــم أبعــاده بطبيعــة الظــروف اإلقليميــة
والدوليــة املتســارعة ويف مقدمتهــا تطــورات األوضــاع يف حــرب
أوكرانيــا ومســتقبل الــراع الــرويس الغــريب هنــاك مــن جهــة،
ومــا يرتبــط بهــذا املتغــر مــن ملفــات أهمهــا ملــف أمــن الطاقــة
(الغــاز) لــدول االتحــاد األورويب وكــذا موقــف الجزائــر يف عديــد
مــن القضايــا اإلقليميــة والدوليــة مــن جهــة أخــرى.
وأمــام هــذه الظــروف تجــد الجزائــر نفســها أمــام حتميــة إيجــاد
مســار متــوازن بــن أط ـراف ال ـراع القائــم تحافــظ مبوجبــه عــى
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عالقاتهــا االس ـراتيجية التاريخيــة مــع روســيا ولكــن دون الدخــول
يف حالــة مــن املواجهــة مــع الغــرب ويف مقدمتــه الواليــات املتحدة،
مــا يفــرض عــى الجزائــر العمــل عــى التقليــل مــن املخــاوف
األمريكيــة والحفــاظ عــى حالــة الحيــاد التــي تبنته بآليــات وأدوات
ذات فعاليــة عاليــة ،وهــو خيــار متــاح أمــام الجزائــر رغــم كل
املحــاوالت القامئــة لجرهــا لتكــون محــور اســتقطاب بــن األطـراف
املتصارعــة ،ومــا يعــزز هــذا الخيــار هــو توفــر بدائــل اس ـراتيجية
لــدى الجزائــر متكنهــا مــن دعــم مســار التــوازن الــذي تســلكه ويف
مقدمتــه اســتغالل حاجــة أوروبــا املاســة لزيــادة حجــم وارداتهــا
مــن الغــاز الجزائــري لتغطيــة انخفــاض وارداتهــا مــن الغــاز
الــرويس وبالتــايل التخفيــف مــن حــدة األزمــة الناتجــة عــن الـراع
الطاقــوي القائــم بــن روســيا والــدول الغربيــة ،وإىل جانــب ملــف
الطاقــة يــرز ملــف التعــاون األمنــي اإلقليمــي األمريــي الجزائــري
يف منطقــة الســاحل وجنــوب املتوســط ،وهــي بدائــل تبقــى
متاحــة أمــام الجزائــر مــن أجــل دعــم حالــة الحيــاد الــذي مــن
الواجــب ســلوكه حفاظًــا عــى مســار التــوازن الــذي تبتغيــه تجــاه
ال ـراع الــرويس الغــريب يف أوكرانيــا ،تســاهم مــن خاللــه الجزائــر
يف التخفيــف مــن أزمــة الطاقــة يف أوروبــا التــي تجمعهــا بالجزائــر
"اتفــاق للرشاكــة االقتصاديــة والتجاريــة" عــر زيــادة صادراتهــا مــن
الغــاز ،مقابــل محافظتهــا عــى تعاونهــا العســكري االسـراتيجي مع
روســيا التــي تجمعهــا بالجزائــر "اتفاقيــة للتعــاون االس ـراتيجي".
يف ظــل هــذه املعطيــات تــرز العديــد مــن التســاؤالت التــي
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تتمحــور حولهــا إشــكالية الدراســة مــن بينهــا :مــا مــدى نجاعــة
هــذه البدائــل ويف مقدمتهــا زيــادة صــادرات الغــاز نحــو أوروبــا
يف إعاقــة دعــوات تطبيــق قانــون معاقبــة خصــوم أمريــكا "كاتســا
 "CAATSAعــى الجزائــر ،وبالتــايل وأد املســاعي التــي تقودهــا
بعــض الجهــات داخــل دوائــر صنــع القــرار األمريــي ملعاقبــة
الجزائــر؟ ،أم أن ذلــك مرهــون بظــروف دوليــة قادمــة مرتبطــة
أساســا بتطــورات الحــرب يف أوكرانيــا ومــا يرتبــط بهــا مــن
ً
متغــرات وموقــف الجزائــر منهــا ،والتــي إن تجــاوزت الخطــوط
التــي ال ترغــب الواليــات املتحــدة تجاوزهــا فــإن ذلــك ســيؤدي
حتـ ًـا إىل تدهــور العالقــات األمريكيــة الجزائريــة مبــا ســيفيض إىل
تطبيــق قانــون "كاتســا  "CAATSAعــى الجزائــر؟ ،وهــل عالقــات
روســيا والجزائــر العســكرية هــي الدافــع الوحيــد ملســاعي بعــض
األطــراف يف الكونجــرس ملعاقبــة الجزائــر أم أن هنــاك دوافــع
أخــرى مل يُفصــح عليهــا الخطــاب املؤسســايت املناهــض للجزائــر
يف الكونجــرس ألن قانــون "كاتســا" ( )CAATSAال يحتويهــا؟
ومــا عواقــب تطبيــق هــذا القانــون عــى الجزائــر وتوجهاتهــا
الخارجيــة؟ ،وهــل ســيدفع ذلــك الجزائــر إىل التخــي عــن حالــة
الحيــاد الــذي تتبنــاه ،وبالتــايل الوقــوع يف فــخ االســتقطاب ؟
لإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت ونظــ ًرا لتعــدد أوجــه املوضــوع
قيــد الدراســة وتبايــن مســتويات تحليلــه ،فقــد تــم تبنــي منهجيــة
الدراســة عــى النحــو اآليت:

منظــور أمريــي
املحــور الثــاين :تداعيــات الحــرب يف أوكرانيــا عــى املوقــف
األمريــي مــن التعــاون العســكري الــرويس الجزائــري
املحــور الثالــث :دوافــع التهديــدات األمريكيــة باســتخدام قانــون
"كاتســا" ( )CAATSAضــد الجزائــر
أوالً :دور الجزائر يف تحقيق أمن الطاقة األورويب
ثان ًيــا :اصطفــاف الجزائــر يف معركــة االســتقطاب الجاريــة
بــن روســيا والغــرب
ثال ًثــا :مناهضــة الجزائــر للتطبيــع مــع إرسائيــل يف الفضاءيــن
العــريب واإلفريقي
املحــور الرابــع :رهانــات تصاعــد الخطــاب األمريــي مــن
"التهديــد" إىل "تطبيــق" قانــون "كاتســا" عــى الجزائــر مســتقبالً
أوالً :توجه الجزائر نحو مجموعة "بريكس"
ثان ًيــا :مســتقبل مواقــف الجزائــر تجــاه إرسائيــل يف
الفضاءيــن العــريب واإلفريقــي
ثال ًثــا :مســتقبل دور الجزائــر يف التقليــل مــن أزمــة الطاقــة
(الغــاز) يف أوروبا
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"تعــاون اس ـراتيجي" لعــل ذلــك أحــد مــا توصــف
بــه العالقــات العســكرية بــن روســيا والجزائــر،
عالقــات ليســت رهــن الحــارض وظروفــه ،بــل تعــود
جذورهــا إىل فــرة الثــورة الجزائريــة واســتمرت
طــوال الســتة عقــود املاضيــة ،كانــت ومــا زالــت
خاللهــا روســيا أكــر مــو ّرد أســلحة للجزائــر ،بــل
أن األخــرة ظلــت دامئًــا ضمــن نــادي الخمــس دول
األكــر اقتنــا ًء لألســلحة الروســية عــى املســتوى
العاملــي كان آخرهــا تلــك املربمــة ســنة 2021
بقيمــة ســبعة مليــار ات دوالر
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املحــور األول :العالقــات العســكرية الروســية الجزائريــة مــن
منظــور أمريــي
"تعــاون اس ـراتيجي" لعــل ذلــك أحــد مــا توصــف بــه العالقــات
العســكرية بــن روســيا والجزائــر ،عالقــات ليســت رهــن الحــارض
وظروفــه ،بــل تعــود جذورهــا إىل فــرة الثــورة الجزائريــة
واســتمرت طــوال الســتة عقــود املاضيــة ،كانــت ومــا زالــت خاللهــا
روســيا أكــر مــو ّرد أســلحة للجزائــر ،بــل أن األخــرة ظلــت دامئًــا
ضمــن نــادي الخمســة دول األكــر اقتنــا ًء لألســلحة الروســية عــى
املســتوى العاملــي كان آخرهــا تلــك املربمــة ســنة  2021بقيمــة
ســبعة مليــارات دوالر ،كــا أشــارت بعــض التقاريــر الصــادرة
عــن املراكــز املختصــة يف شــؤون التســلح والشــؤون العســكرية
عــى غ ـرار "معهــد ســتوكهومل الــدويل لبحــوث الســام" ()SIPRI
وموقــع "جلوبــال فايــر بــاور" ( )Global fire Powerإىل أن
واردات الجزائــر مــن الســاح والتــي تراوحــت ميزانيتهــا الســنوية
خــال العــرة ســنوات األخــرة مــا بــن  09مليــار دوالر و 11مليــار
دوالر مــا يــوازي  %4.5إىل  %6.7مــن ناتجهــا املحــي (( )1للمزيــد
عــن هــذه البيانــات راجــع الشــكل رقــم  01و ،)02قــد اعتمــدت
خــال الثالثــة ســنوات األخــرة مــن  2019إىل  2022عــى روســيا
بنســبة  %69محتلــة بذلــك املركــز األول إفريق ًيــا والثالــث عامل ًيــا
بعــد الصــن والهنــد ،وهــي نســبة مرشــحة لالرتفــاع أكــر يف ظــل
مضاعفــة الجزائــر مليزانيــة اإلنفــاق العســكري يف قانــون املاليــة
لســنة  2023بنســبة 22.7( %120مليــار دوالر) ،يف حــن توزعــت

نســبة  %31عــى مورديــن آخريــن يف مقدمتهــم أملانيــا بـــ %11
والصــن بـــ  ،%9فضـاً عــن عـرات اتفاقيــات التدريــب والتعــاون
يف باقــي مجــاالت التعــاون العســكري والتقنــي واالســتخبارايت عــى
غ ـرار انضــام الجزائــر إىل قاعــدة البيانــات الخاصــة بالجامعــات
اإلرهابيــة وفــق التصنيــف الــرويس والتــي طورتهــا أجهــزة األمــن
الفيدراليــة الروســية ،وقــد ازدادت هــذه العالقــات عمقًــا بعــد
"اتفــاق الرشاكــة االسـراتيجية" املوقــع ســنة  2001والــذي تداولــت
بعــض التقاريــر عــن وجــود رغبــة أبداهــا وزيــر الخارجيــة الــرويس
"ســرغي الفــروف" خــال زيارتــه للجزائــر يف مــاي أيــار 2022
لتجديــده خــال األشــهر القادمــة وبخاصــة مــع قــرب إجــراء
منــاورات "درع الصحـراء" املزمــع إجراؤهــا يف الصحـراء الجزائريــة
خــال شــهر نوفمــر  ،2022والتــي يُقــرأ عــى أنهــا ر ٌد عــى مناورات
"األســد اإلفريقــي" التــي جــرت بــن املغــرب والواليــات املتحــدة
قبــل شــهرين ،ومــن هــذا املنطلــق فقــد أصبحــت العالقــات
العســكرية الروســية الجزائريــة تكتــي أهميــة اســراتيجية ذات
طابــع حيــوي لتوجهــات البلديــن واملدفوعــة باألوضــاع األمنيــة
املتدهــورة عــى معظــم الحــدود اإلقليميــة للجزائــر وبخاصــة مــع
تجســدت آخــر صــور هــذا التعــاون يف موقــف الجزائر
ليبيــا ومــايلّ ،
الحيــادي مــن الحــرب الروســية األوكرانيــة ،الــذي ورغــم حياديتــه
إال أنــه يعتــر يف نظــر الكثــر مــن األطـراف ميــوالً للموقــف الرويس
مــن طــرف الجزائــر (للمزيــد عــن موقــع الجزائــر يف ســوق الســاح
الــرويس عــى املســتوى اإلفريقــي راجــع الشــكل .)03

يف مقابــل ذلــك مل يكــن ملــف التعــاون العســكري الــرويس
الجزائــري ميثــل عقبــة حقيقيــة للحيلولــة دون اســتقرار العالقــات
األمريكيــة الجزائريــة وبخاصــة يف العقديــن األخريين ،حيث اســتمر
التعــاون بــن الجزائــر والواليــات املتحــدة حــول عديــد مــن القضايا
األمنيــة اإلقليميــة يف إطــار املقاربــة األمنيــة األمريكيــة القامئــة عــى
نظريــة مركــب األمــن اإلقليمــي (The Theory Of The Regional
 ،)security Complexواالعتــاد عــى مــا يعــرف بـــ "الهندســة
اإلقليميــة لألمــن" ( )Regional Security Engineeringالتــي
جــاء بهــا كل مــن "بــاري بــوزان"( )Barry Buzanو"أويل ويفــر"
( )Olle Weaverيف دراســتهم "القــوى واألقاليــم" ومعظــم
الدراســات التــي متحــورت حــول ظاهــرة "األمننــة" التــي جــاءت
بهــا مدرســة "كوبنهاجــن" ،وهــذا يف محاولــة منهــم لتقديــم
مقاربــات تفســرية للتغـرات التــي يشــهدها النظــام الــدويل ،وكان
مــن الحلــول االســراتيجية لذلــك االعتــاد عــى "مركــب األمــن
اإلقليمــي" باعتبــاره ظاهــرة عالئقيــة تقــوم عــى مبــدأ االعتــاد
األمنــي املتبــادل ملواجهــة التهديــدات املشــركة التــي تهــدد جميــع
أط ـراف امل ُركــب ،يتــم خاللهــا بنــاء نظــم إقليميــة تضطلــع فيهــا
قــوى إقليميــة بــدور أكــر يف الحفــاظ عــى األمــن اإلقليمــي
ومواجهــة التهديــدات الــا متاثليــة العابــرة للحــدود ويف مقدمتهــا
اإلرهــاب ،وهــذا مــا يقــع يف صلــب االسـراتيجية األمريكيــة القامئــة
عــى تقليــص االعتــاد عــى التدخــات العســكرية الخارجيــة
ومعــه االنتشــار العســكري الخارجــي واالكتفــاء بـــ "القيــادة مــن
الخلــف" وفــق مبــدأ "الصــر االس ـراتيجي" الــذي اعتمدتــه إدارة
"بــاراك أوبامــا" ومل تخــرج عنــه إدارة "دونالــد ترامــب" وإن كان
ذلــك بصيغــة براغامتيــة أكــر وضو ًحــا مــن ســابقتها ،واســتمر ذلــك
مــع إدارة "جــون بايــدن".
يف حالــة الجزائــر تتجــى هــذه الرؤيــة االس ـراتيجية األمريكيــة يف
جهــود القيــادة العســكرية يف إفريقيــا "أفريكــوم" لتعزيــز رشاكتهــا
األمنيــة مــع الجزائــر ملواجهــة التهديــدات األمنيــة املتناميــة يف
منطقــة الســاحل اإلفريقــي والصحــراء الكــرى ،حيــث كان آخــر
هــذه الجهــود زيــارة قائــد "أفريكــوم" الجــرال "ســتيفن تــاون"
أواخــر ســبتمرب  2020إىل الجزائــر لبحــث ســبل تعزيــز العالقــات
بــن الطرفــن واصفًــا الجزائــر بـــ "الرشيــك القــوي ذي الثقــة
والقــوي يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب ،وأنــه جــاء هنــا ألنــه يعلــم
أن الجزائــر باســتطاعتها لعــب دور ًا ها ًمــا مــن أجــل ضــان
األمــن والســام يف املنطقــة" ( ،)2كــا حافظــت الجزائــر عــى
حالــة التوافــق النســبي مــع حلــف "الناتــو" حــول عديــد القضايــا
املتعلقــة باألمــن يف جنــوب املتوســط والتهديــدات األمنيــة املهــددة
الســتقرار املنطقــة ،وهــي امللفــات التــي تــويل لهــا قيــادة الناتــو

أهميــة كبــرة بالرشاكــة مــع الجزائــر ،حيــث كان آخــر مظاهــر
هــذا االهتــام زيــارة املديــر العــام لــأركان العســكرية الدوليــة
يف حلــف الناتــو الجــرال "هانــس وارنــر ويريمــان" للجزائــر يف
مــاي  ،2022ناقــش خاللهــا مــع قيــادة األركان الجزائريــة عديــد
مــن القضايــا املتمحــورة حــول ســبل زيــادة التعــاون بــن الطرفــن
ملواجهــة التهديــدات األمنيــة يف هــذه املنطقــة ،وقــد جــاءت هــذه
الزيــارة مبــارشة بعــد زيــارة وزيــر الخارجيــة الــرويس "ســرغي
الفــروف" إىل الجزائــر ،األمــر الــذي أثــار العديــد مــن التســاؤالت
حــول حقيقــة األهــداف التــي ترمــي إليهــا هــذه الزيــارات ،يف
ظــل محــاوالت االســتقطاب الهادفــة لجــر الجزائــر لتكــون جــز ًءا
مــن التحالفــات القامئــة وبخاصــة تلــك التــي أفرزتهــا الحــرب يف
أوكرانيــا ،مــا دفــع الجزائــر للتأكيــد خــال زيــارة قيــادة "الناتــو"
عــى موقفهــا املحايــد بشــأن النزاعــات الدوليــة (.)3
مــن خــال هــذه املعطيــات يتبــن أهميــة الجزائــر يف املقاربــة
األمريكيــة لألمــن اإلقليمــي ســواء فيــا تعلــق باألمــن اإلقليمــي
ملنطقــة الســاحل والصح ـراء الكــرى أو األمــن اإلقليمــي لجنــوب
املتوســط ،أهميــة حفــزت الواليــات املتحــدة عــى إحــداث تقــارب
أمنــي مــع الجزائــر وتجــاوز الروابــط العســكرية االســراتيجية
القامئــة بــن روســيا والجزائــر ،عــى الرغــم مــن الضغــط الــذي
كانــت متارســه إرسائيــل مــن خــال اللــويب الصهيوين عىل مؤسســات
صنــع القـرار األمريــي للجــم طموحــات الجزائــر العســكرية ،حيث
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لطاملــا كانــت إرسائيــل تنظــر بعــن الريبــة ملســتوى وطبيعــة
ونوعيــة صفقــات الســاح املربمــة يف إطــار التعــاون العســكري
الــرويس الجزائــري ،خاصــة فيــا تعلــق بالتســليح الــرويس للبحريــة
الجزائريــة وتعاظــم قوتهــا الصاروخيــة ،انطالقًــا مــن أنهــا أحــد
مهــددات خطــوط املالحــة التجاريــة إلرسائيــل يف جنــوب املتوســط
التــي متــر عليهــا مــن  %60إىل  %70مــن حجــم التجــارة اإلرسائيليــة
الخارجيــة والتــي تبلــغ زهــاء  80مليــار دوالر حســب الرؤيــة
اإلرسائيليــة ،وقــد رفعــت إرسائيــل يف هــذا الشــأن عديــد التقاريــر
إىل قيــادة "الناتــو" بدايــة مــن ســنة  2009أعربــت فيهــا أن األمــن
يف جنــوب املتوســط يعنيهــا ،كــا أعربــت عــن قلقهــا مــن زيــادة
قــوة البحريــة الجزائريــة ،إال أنــه ورغــم هــذا القلــق اإلرسائيــي إال
أن املوقــف األمريــي حافــظ عــى هدوئــه تجــاه مســألة تصاعــد
وتــرة التعــاون العســكري بــن روســيا والجزائــر ،وكانــت أقــى
ضغوطاتــه قــد متثلــت يف الضغــط عــى الجزائــر لتقديــم تعهــدات
بعــدم املســاس باملصالــح اإلرسائيليــة يف البحــر األبيــض املتوســط،
ضغــط قابلتــه الجزائــر مبوقــف مفــاده أن الدفــاع عــن األمــن
القومــي الجزائــري الــذي يقــع ضمــن صلــب العقيــدة القتاليــة
للجيــش الجزائــري هــو الهــدف الوحيــد مــن وراء تطويــر الجزائــر
لقدراتهــا العســكرية (.)4
املحــور الثــاين :تداعيــات الحــرب يف أوكرانيــا عــى املوقــف
األمريــي مــن التعــاون العســكري الــرويس الجزائــري
أعــادت حــرب روســيا يف أوكرانيــا "عالقــات روســيا العســكرية
الخارجيــة" والتــي مــن ضمنهــا عالقــات روســيا والجزائر العســكرية
إىل دائــرة االهتــام األمريــي ،وقــد زاد هــذا االهتــام مــع تطــور
أحــداث هــذه الحــرب وتداعياتهــا اإلقليميــة والدوليــة ،فاالهتــام

أعــادت حــرب روســيا يف أوكرانيــا "عالقــات روســيا
العســكرية الخارجيــة" والتــي مــن ضمنهــا عالقــات
روســيا والجزائــر العســكرية إىل دائــرة االهتــام
األمريــي ،وقــد زاد هــذا االهتــام مــع تطــور
أحــداث هــذه الحــرب وتداعياتهــا اإلقليميــة
والدوليــة

6

األمريــي الــذي اقتــر يف بدايتــه عــى حالــة التذمــر مــن موقــف
الجزائــر املحايــد يف هــذه الحــرب انتقــل بعــد ذلــك إىل الضغــط
عــى الجزائــر يف ملــف "الطاقــة" ،هــذا األخــر الــذي أشــارت بعــض
التقاريــر إىل أنــه مــن ضمــن مــا تــم مناقشــته خــال زيــارة وزيــر
الخارجيــة األمريــي "أنتــوين بلينكــن" للجزائــر يف  30مــن مــارس
آذار  2022رغــم التحفــظ الــذي الزم مخرجــات هــذه الزيــارة،
فامل ُـراد األمريــي مــن الجزائــر هــو أن تتحــول األخــرة إىل عامــل
تهدئــة لســوق الغــاز حيــث تعــد الجزائــر أول مصــدر للغــاز يف
إفريقيــا ومتــد أوروبــا بحــوايل  %11مــن احتياجاتهــا كرابــع مصــدر
للغــاز املســال لــدول االتحــاد األورويب ،مــا يعــد عامــاً مســاعدًا
لتجــاوز تداعيــات االســتخدام الــرويس لهــذا امللــف للضغــط عــى
األمــن الطاقــوي ألوروبــا يف ظــل حــرب الطاقــة الجــاري بــن
روســيا والغــرب ،غــر أن التطــورات الحاصلــة يف أوكرانيــا بعــد ضــم
روســيا ألربعــة مقاطعــات أوكرانيــة هــي (دونيتســك ولوغانســك
وخريســون وزاباروجيــا) إىل االتحــاد الــرويس ،قــد دفــع الواليــات
املتحــدة إىل التهديــد بتوســيع قامئــة اســتخدام قانــون مكافحــة
خصــوم أمريــكا " "CAATSAليطــال زبائــن آخريــن للســاح
الــرويس ومنهــم الجزائــر التــي رفعــت دعــوات مــن أعضــاء يف
الكونجــرس األمريــي لتكــون أحــد األطــراف التــي تتوفــر فيهــم
رشوط وأســباب تطبيــق قانــون "."CAATSA
ــــــ تهديــد أمريــي باســتخدام قانــون معاقبــة خصــوم أمريــكا
ضــد الجزائــر:
يف ســنة  2017أقـ ّرت الواليــات املتحــدة األمريكيــة قانــون مكافحــة
خصــوم أمريــكا مــن خــال العقوبــات (قانــون كاتســا )CAATSA
( ،)5ويؤكــد املرشعــون األمريكيــون أن القانــون سيســمح للرئيــس
األمريــي بفــرض عقوبــات "عــى األف ـراد الذيــن ينخرطــون عــن
قصــد يف صفقــة مهمــة مــع شــخص ميثل جــز ًءا مــن قطاعــي الدفاع
أو االســتخبارات يف حكومــة االتحــاد الــرويس أو يعمــل لصالحهــا أو
بالنيابــة عنهــا" ،ويف هــذا اإلطــار فـ ّوض الرئيــس األمريــي ســلطة
العقوبــات إىل وزيــر الخارجيــة بالتشــاور مــع وزيــر الخزانــة ،وبعــد
إعــان روســيا ضــم مقاطعــات (دونيتســك ولوهانســك وخريســون
وزابوروجيــا) رســميًا لالتحــاد الــرويس ،ح ـذّرت الواليــات املتحــدة
عــر وزيــر خارجيتهــا "أنتــوين بلينكــن" الــدول املتعاونــة مــع
روســيا سياسـ ًيا أو اقتصاديًــا أو عســكريًا مــن أنهــا عرضــة لعقوبــات
وزارة الخزانــة األمريكيــة كونهــا تقــع ضمــن الــدول التــي تدعــم
قطــاع الدفــاع الــرويس ،حيــث قــال وزيــر الخارجيــة األمريــي يف
هــذا الشــأن" :اليــوم ،اتخذنــا إج ـراءات رسيعــة وقاســية ردًا عــى
محاولــة الرئيــس الــرويس ضــم مناطــق مــن أوكرانيــا ،وهــو انتهــاك
واضــح للقانــون الــدويل ،سنســتمر يف فــرض تكاليــف عــى أي

شــخص يقــدم دعـ ًـا سياس ـيًا أو اقتصاديًــا لهــذا التزييــف" (.)6
رشعــن أمريكيــن يف
وقــد تزامــن هــذا التحذيــر مــع إثــارة ُم ّ
الكونجــرس ملوضــوع التعــاون العســكري بــن روســيا والجزائــر،
انطالقًــا مــن أن ذلــك يقــع يف خانــة مــا ينطبــق عليــه تطبيــق
قانــون "كاتســا  ،"CAATSAففــي بدايــة شــهر أكتوبــر 2022
رفــع الســيناتور الجمهــوري عــن واليــة فلوريــدا ونائــب رئيــس
لجنــة االســتخبارات يف مجلــس الشــيوخ األمريــي "ماركــو روبيــو"
طلبًــا لتصنيــف مشــريات الجزائــر مــن الســاح الــرويس ضمــن مــا
يعاقــب عليــه قانــون "كاتســا  ،"CAATSAومنــه رضورة معاقبــة
الجزائــر عــى تعاونهــا العســكري مــع روســيا ،ويف الوقــت الــذي
كان يُنظــر إىل هــذا الحــدث عــى أنــه تحــرك فــردي ،تطــور هــذا
املوضــوع ليأخــذ زخـ ًـا أكــر فأكــر بشــكل متــوا ٍز مــع تطــورات
األحــداث املتعلقــة بحــرب روســيا يف أوكرانيــا ،حيــث وبعــد
أقــل مــن أســبوعني مــن هــذه الرســالة ،شــهد مجلــس الشــيوخ
رش ًعــا مــن الحزبــن بقيــادة عضــو
األمريــي تحــركًا جامع ًيــا لـــ ُ 27م ّ
الكونجــرس عــن واليــة "ميشــيغان" الجمهوريــة "ليــزا ماكلــن"
للمطالبــة بتطبيــق قانــون خصــوم أمريــكا للعقوبــات عــى الجزائــر
بســبب مشــرياتها مــن الســاح الــرويس حســب نــص الرســالة التــي
رفعهــا هــؤالء امل ُرشعــون إىل وزيــر الخارجيــة األمريــي.

ويف الوقــت الــذي تــزداد ح ـدّة مطالــب مرشعــن يف الكونجــرس
بــرورة تطبيــق قانــون "كاتســا  "CAATSAعــى الجزائــر،
اتخــذت وزارة الخارجيــة األمريكيــة مســا ًرا أكــر هــدو ًءا وأقــل
حــدّة يف تعاملهــا مــع هــذه املطالــب ،ففــي أول تعقيــب عــى
مطالــب الكونجــرس مبعاقبــة الجزائــر وصفــت الخارجيــة األمريكية
عــر مســاعد املتحــدث باســمها "فيدانــت باتيــل" يف إحاطتــه
اليوميــة أمــام وســائل اإلعــام بــأن صفقــات التســلح بــن الجزائــر
وروســيا والتــي بلغــت قيمتهــا لســنة  2021ســبعة مليــارات
دوالر بأنهــا "موضــوع إشــكايل " ،مضي ًفــا بــأن "االســتمرار يف دعــم
روســيا بخصــوص حربهــا عــى أوكرانيــا وانتهــاك ســيادتها يعــد
مشــكلة عميقــة" ،غــر أن املتحــدث أعــاد التذكــر بأنــه "ال توجــد
إج ـراءات ليعلــن عنهــا" مك ـ ّررا لهــذه الجملــة مرتــن ( ،)8وهــو
األمــر الــذي أبــان عــن وجــود فجــوة بــن موقفــي الكونجــرس
ووزارة الخارجيــة ورؤيتهــا لكيفيــة التعامــل مــع ملــف التعــاون
العســكري بــن روســيا والجزائــر ،ففــي الوقــت الــذي يســتعجل
أعضــاء مــن الكونجــرس معاقبــة الجزائــر وبشــكل "فــوري" يبــدو
موقــف الخارجيــة األمريكيــة أكــر تريثًــا عــى األقــل يف الوقــت
الراهــن ويف ظــل الوضــع الحــايل ومــا يحملــه مــن ظــروف
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وقــد حملــت الرســالة تعبــر املوقعــن عليهــا مــن أعضــاء مجلــس
الشــيوخ عــن مخاوفهــم بشــأن التقاريــر الدالــة عــن العالقــات
املتناميــة باســتمرار بــن االتحــاد الــرويس والجمهوريــة الجزائريــة
الدميقراطيــة الشــعبية ،حيــث جــاء يف نــص الرســالة" :كــا تعلمون،
فــإن روســيا هــي أكــر مــورد عســكري لألســلحة يف الجزائــر ،ففــي
العــام املــايض لوحــده انتهــت الجزائــر مــن صفقــة رشاء أســلحة
مــن روســيا بلغــت قيمتهــا اإلجامليــة أكــر مــن ســبعة مليــارات
دوالر ،وقــد وافقــت الجزائــر يف هــذه الصفقــة عــى رشاء طائـرات
روســية مقاتلــة متطــورة كان مــن بينهــا "ســوخوي  "-57SUالتــي مل
توافــق روســيا عــى بيعهــا إىل أي دولــة أخــرى حتــى اآلن ،وجعــل
هــذا الجزائــر ثالــث أكــر متلــق لألســلحة الروســية يف العــامل"
( ،)7كــا انتقــدت عضــو الكونجــرس "لي ـزا ماكلــن" عــدم إقــدام
الخارجيــة األمريكيــة عــى عــدم التحــرك ملعاقبــة الجزائــر بســبب
صفقــة الســاح الــرويس ســابقة الذكــر ،حيــث قالــت يف هذا الشــأن
أنــه ورغــم أن صفقــة رشاء األســلحة األخــرة بــن الجزائــر وروســيا
ســتصنف عــى أنهــا صفقــة مهمــة مبوجــب قانــون معاقبــة خصــوم
أمريــكا إال أن وزارة الخارجيــة مل تضــع أي عقوبــات ميكــن فرضهــا،
انطالقًــا مــن أن روســيا ستســتغل عائــدات مبيعــات األســلحة
للجزائــر لتمويــل حربهــا يف أوكرانيــا ،كــا أن ذلــك يعتــر منف ـذًا
لروســيا لزيــادة مداخيلهــا يف ظــل انخفــاض عائــدات صادراتهــا مــن

الطاقــة إىل أوروبــا ،كــا أشــارت "ماكلــن" إىل أنــه مــن املرجــح
أن تواصــل روســيا الضغــط مــن أجــل تحقيــق مبيعــات أســلحة
إضافيــة ،مؤكــدة عــى أنــه مــن املهــم أن تســتعد إدارة "جــون
بايــدن" ملعاقبــة املســاهمني يف متويــل الحكومــة الروســية عــر
رشاء األســلحة ،كــا دعــت إىل البــدء فــو ًرا يف تنفيــذ عقوبــات عــى
املرشفــن عــى رشاء األســلحة الروســية يف الحكومــة الجزائريــة.
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إقليميــة ودوليــة تســتدعي تعاونًــا مــع الجزائــر لتجــاوز تداعياتهــا
الســلبية ويف مقدمتهــا ملــف تأمــن صــادرات الغــاز إىل أوروبــا
وكــذا التعــاون األمنــي يف منطقتــي الســاحل وجنــوب املتوســط،
فضـ ًا عــن التعــاون االقتصــادي وزيــادة فــرص اســتثامرات رشكات
الطاقــة األمريكيــة يف الجزائــر كان آخرهــا توقيــع عقــود مــع رشكــة
"أوكســيدنتال" يف أغســطس .2022
املحــور الثالــث :دوافــع التهديــدات األمريكيــة باســتخدام قانــون
"كاتســا" ( )CAATSAضــد الجزائــر
رغــم أن ظاهــر الخطــاب املؤسســايت األمريــي املناهــض للتعــاون
العســكري االســراتيجي بــن روســيا والجزائــر قــد اتخــذ مــن
العالقــات العســكرية التاريخيــة الجزائريــة الروســية مطيــة
رشا لتهديــده باســتخدام قانــون "كاتســا" ()CAATSA
وســببًا مبــا ً
للعقوبــات ضــد الجزائــر ،ورغــم مســاهمة هــذا العامــل يف ظــل
الظــروف الدوليــة التــي يفرضهــا الــراع يف أوكرانيــا يف تأجيــج
هــذا الخطــاب ،إال أن الثابــت هــو وجــود أبعــاد أخــرى مرتبطــة
بالدوافــع الخفيــة التــي مل يُعلــن عنهــا يف ظاهــر الخطــاب املعــادي
للجزائــر والجهــات الراعيــة لــه واملعــروف عنهــا قربهــا مــن دوائــر
رشعــن املطالبــن
النفــوذ الصهيــوين ً
قياســا عــى توجهــات معظــم امل ّ
مبعاقبــة الجزائــر ،وهــذا مراعــاة منهــم بــرورة التوافــق مــع نــص
قانــون "كاتســا" ( )CAATSAالــذي يتبنــى التعــاون مــع قطــاع
الدفــاع الــرويس كســبب مبــارش لتطبيقــه ،ولعــل أن مــا يُقــرأ مــن

رغــم أن التعــاون العســكري الــرويس الجزائــري
هــو الدافــع مــن وراء تصاعــد الخطــاب املؤسســايت
األمريــي ضــد الجزائــر  ،إال أن ذلــك ال يعــد ســوى
ظاهــر هــذا الخطــاب الــذي يحتــوي باطنــه عــى
أساســا حــول :دور الجزائــر
دوافــع أخــرى تتمحــور ً
يف تحقيــق أمــن الطاقــة األورويب ،اصطفــاف
الجزائــر يف معركــة االســتقطاب الجاريــة بــن روســيا
والغــرب ،مناهضــة الجزائــر إلرسائيــل يف الفضاءيــن
العــريب واإلفريقــي

باطــن هــذا الخطــاب وجــود ثالثــة أبعــاد رئيســية مرتبطــة بثــاث
قضايــا رئيســية تتجــاوز بعضهــا مصــاف األهميــة نحــو مصــاف
الحيويــة بالنســبة للواليــات املتحــدة األمريكيــة:
أوالً :دور الجزائر يف تحقيق أمن الطاقة األورويب
تعتــر أزمــة الطاقــة التــي يعــاين منهــا االتحــاد األورويب اليــوم
أحــد أهــم مخرجــات ال ـراع الــرويس الغــريب يف أوكرانيــا ،أزمــة
مل تنجــح كل محــاوالت دول االتحــاد األورويب لتفــادي تداعياتهــا
الســلبية ،بشــكل انعكســت مــن خاللــه العقوبــات الغربيــة عــى
قطــاع الطاقــة الــرويس ســل ًبا عــى االتحــاد األورويب أكــر مــن
روســيا نفســها ،حيــث بلغــت خســائر الــدول الغربيــة حــوايل 400
مليــار دوالر جـ ّراء عقوباتــه ضــد روســيا ( ،)9كــا ارتفعــت نســبة
إيــرادات الطاقــة الروســية بنســبة  %50رغــم العقوبــات وهــي
مرشــحة لالرتفــاع أكــر بعــد قـرار "أوبــك  "+األخــر لشــهر أكتوبــر
 2022القــايض بتقليــص صادراتهــا ،وهــذا يف ظــل توفــر بدائــل
تســويقية لروســيا يف الســوق اآلســيوية أكــر مــن توفــر بدائــل
الــدول األوروبيــة مــن واردات الطاقــة وبخاصــة مــا تعلــق بــواردات
الغــاز ،فضـ ًا عــى الضغــط الهائــل الــذي يشــكله ارتفــاع األســعار
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عــى االقتصاديــات األوروبيــة بــل وعــى االقتصــاد العاملــي عامــة،
وعــدم قــدرة باقــي مــوردي الغــاز الطبيعــي املســال لــدول االتحــاد
األورويب عــى تغطيــة حصــة روســيا التــي كانــت ت ـراوح بـــ %40
مــن مجمــل واردات االتحــاد مــن الغــاز وانخفضــت حال ًيــا لحــدود
 ،%20فقطــر أحــد أكــر مــوردي الغــاز إىل االتحــاد األورويب أعلنــت
مؤخ ـ ًرا أنــه ليــس باإلمــكان تحويــل حصــص مــن صادراتهــا مــن
الغــاز املوجهــة إىل آســيا نحــو أوروبــا ،كــا أن الواليــات املتحــدة
ليســت مســتعدة لتخفيــض أســعار صادراتهــا مــن الغــاز إىل دول
االتحــاد األورويب رغــم كل االنتقــادات األوروبيــة التــي كان آخرهــا
انتقــاد الرئيــس الفرنــي لســعر الغــاز األمريــي البالــغ أربعــة
أضعــاف ســعره يف الســوق األمريكيــة الداخليــة ،وكان آخــر فشــل
خيــارات دول االتحــاد األورويب للتقليــل مــن أزمــة الطاقــة التــي
متــر بهــا هــو إعــان الصــن عــن وقــف صادراتهــا مــن الغــاز إىل
أوروبــا ،مــا فتــح البــاب أمــام مطالبــة عديــد مــن الــدول األوروبيــة
ويف مقدمتهــم أملانيــا أحــد أكــر املترضريــن مــن هــذه األزمــة إىل
رضورة تبنــي قـرارات لـــ "تســقيف أســعار الغــاز" الــذي تضاعــف
ســعره خــال ســنة  2022بنســبة  %75.9عــا كانــت عليــه قبــل
انــدالع الحــرب يف أوكرانيــا رغــم كل املخاطــر الناجمــة عــن ذلــك.
يف ظــل هــذه األوضــاع تــزداد أهميــة الجزائــر كأحــد أكــر مصــدري
الغــاز املســال إىل أوروبــا وأكرثهــم التزا ًمــا بالعقــود الجاريــة ،رغــم
حالــة الفتــور التــي أصابــت عالقــات الجزائــر بإســبانيا أكــر مشـرٍ
للغــاز الجزائــري بنســبة  % 43مــن وارداتهــا ،وهــذا بعــد تجميــد
الجزائــر ملعاهــدة الصداقــة وعمليــات التجــارة الخارجيــة مــن
وإىل إســبانيا عــى خلفيــة موقفهــا مــن ملــف الن ـزاع يف الصح ـراء
الغربيــة مــا أدى إىل بــروز مخــاوف لــدى إســبانيا واالتحــاد األورويب
أن تنتقــل األزمــة إىل ملــف الغــاز ،وهــذا يف خضــم الجهــود
األوروبيــة الراميــة لتعويــض وارداتهــا مــن الغــاز الــرويس ،فض ـاً
عــى الجهــود األمريكيــة الهادفــة لــرب قطــاع الطاقــة الــرويس
انطالقًــا مــن أن هــذا األخــر يعــد أحــد أكــر قنــوات متويــل حــرب
روســيا يف أوكرانيــا ،مــا جعــل األنظــار تتجــه للجزائــر للتقليــل
مــن فعاليــة "ملــف الغــاز" كأداة مــن أدوات االبتــزاز الــرويس
ألوروبــا ،وهــو أمــر ال ميكــن بــأي حــال مــن األحــوال إغفالــه
أو التقليــل مــن أهميتــه أثنــاء ق ـراءة األبعــاد التــي ترمــي إليهــا
التهديــدات األمريكيــة بتطبيــق قانــون "كاتســا" ( )CAATSAعــى
الجزائــر وتصنيفهــا يف خانــة "خصــوم أمريــكا" ،فاملراقــب لألوضــاع
والتطــورات املتســارعة ألزمــة الطاقــة التــي تجتــاح أوروبــا والتــي
أصبحــت مــن مهــددات االســتقرار االجتامعــي عــى غــرار مــا
تشــهده فرنســا وأملانيــا حاليــا مــن احتجاجــات ،ســيجدها حتـ ًـا
مرتبطــة مبــدى تصاعــد الخطــاب األمريــي املناهــض للجزائــر .

ثان ًيــا :اصطفــاف الجزائــر يف معركــة االســتقطاب الجاريــة بــن
روســيا والغــرب
منــذ انــدالع األزمــة األوكرانيــة أواخــر شــهر فربايــر  2022كان
واض ًحــا مســار الحيــاد الــذي رســمته الجزائــر لنفســها بعيــدًا
عــن التجاذبــات الحاصلــة بــن األطـراف املتصارعــة ،وهــو موقــف
ثابــت وتاريخــي للعقيــدة الدبلوماســية الجزائريــة وليــس متعل ًقــا
بحالــة دون غريهــا ،فهــو منطلــق مدســر يف الدســتور الجزائــري
الــذي ينــص عــى "عــدم التدخــل يف شــؤون اآلخريــن" كمبــدأ
ثابــت للسياســة الخارجيــة الجزائريــة ،غــر أن حالــة االســتقطاب
الشــديدة التــي تتعــرض لهــا الجزائــر جعلــت مــن مســار التــوازن
والحفــاظ عــى موقــف الحيــاد يضيــق يو ًمــا بعــد يــوم وبشــكل
متــوا ٍز مــع زيــادة حــدة ال ـراع القائــم يف أوكرانيــا ،رغــم نجــاح
الجزائــر لغايــة اآلن يف الحفــاظ عــى مســار الحيــاد الــذي تتبنــاه
وتجــاوز الضغــوط الغربيــة دون املســاس بعالقاتهــا االس ـراتيجية
التاريخيــة مــع روســيا.
ففــي أغســطس  2022وأثنــاء اعتــاد أوراق الســفري الجزائــري
الجديــد يف موســكو أشــار الرئيــس الــرويس "فالدميــر بوتــن" إىل أن
روســيا تدعــم الخــط املتــوازن الــذي تنتهجــه الجزائــر يف الشــؤون
اإلقليميــة والدوليــة مؤكـدًا عــى الرشاكــة االسـراتيجية التــي تجمع
رصح الرئيــس
البلديــن ومشــيدًا مبواصلــة العمــل معهــا ،حيــث ّ
الــرويس يف هــذا الشــأن بــأن "العالقــات الروســية الجزائريــة عميقــة
يف املجالــن االقتصــادي والتجــاري ،وتعــد الجزائــر ثــاين أكــر
رشيــك تجــاري لروســيا يف القــارة اإلفريقيــة وأن التعــاون التجــاري
واالقتصــادي بــن البلديــن مســتمر وهــو آخــذ يف التطــور بشــكل
نشــط يف العديــد مــن املجــاالت عــى غ ـرار املجــاالت العســكرية،
وتفاعــل روســيا مــع الجزائــر هــو مــن طبيعــة الرشاكة االسـراتيجية
بينهــا ،ومــا احتفــال البلديــن يف مــارس املــايض بالذكــرى الســتني
لتأســيس العالقــات الدبلوماســية بينهــا إال دليــل عــى عمــق
واســراتيجية العالقــات الروســية الجزائريــة" (.)10
عــر هــذا املوقــف الصــادر عــن رأس الســلطة يف روســيا عــن
ّ
متانــة العالقــات الروســية الجزائريــة يف مواجهــة مســاعي الواليــات
املتحــدة إلجهاضهــا ،والــذي تعتــر الضغــوط التــي يقــوم بهــا
مؤخــ ًرا نــواب مــن الكونجــرس عــى وزارة الخارجيــة مــن أجــل
تطبيــق قانــون "كاتســا" ( )CAATSAأحــد مظاهــره ،وهــو مــا
يجعــل الجزائــر أحــد محــاور رصاع االســتقطاب القائــم بــن روســيا
والغــرب ،وقــد يحمــل مــن املخاطــر الكثــر يف حــال مــا إذا مل
تحســن الجزائــر إدارة التــوازن وحالــة الحيــاد لصالحهــا مــا يزيــد
مــن فــرص تصاعــد الخطــاب املؤسســايت األمريــي املناهــض للجزائر
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وعالقاتهــا العســكرية مــع روســيا ،ومنــه تزايــد احتــاالت قبــول
وزارة الخارجيــة األمريكيــة ملطالــب الكونجــرس بتطبيــق قانــون
خصــوم أمريــكا للعقوبــات عــى الجزائــر.
ثالثًــا :مناهضــة الجزائــر للتطبيــع مــع إرسائيــل يف الفضاءيــن
العــريب واإلفريقــي
تضاعفــت يف الســنوات األخــرة جهــود إرسائيــل لكســب مزيــد
مــن الرشعيــة عــى املســتويني العــريب واإلفريقــي مــن بوابــة
التطبيــع ،فعــى املســتوى العــريب كانــت اتفاقــات "أبراهــام"
التــي طبعــت مــن خاللهــا عديــد مــن الــدول العربيــة (اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،مملكــة البحريــن ،اململكــة املغربيــة) عالقاتهــا
الدبلوماســية مــع إرسائيــل أحــد أكــر صورهــا وضو ًحــا ،مســتفيدة
مــن الزخــم الــذي أثارتــه مواقــف إدارة "دونالــد ترامــب" والتــي
تجــاوزت كل مــا كان يعــد خطوطًــا ال يجب تجاوزها لــدى اإلدارات
األمريكيــة الســابقة ويف مقدمــة ذلــك نقــل الســفارة األمريكيــة
مــن تــل أبيــب إىل القــدس املحتلــة ،وعــى املســتوى اإلفريقــي
ازدادت رغبــة إرسائيــل يف االنضــام إىل االتحــاد اإلفريقــي بصفــة
"عضــو مراقــب" يف الســنوات األخــرة كتتويــج لتوســع نفوذهــا يف
رشق وغــرب القــارة اإلفريقيــة.
يف الجزائــر أُعتــر هــذا األمــر مبثابــة تراجــع عــن الثوابــت العربيــة
تجــاه القضيــة الفلســطينية ،أمــر أبــرزه بــكل وضــوح حديــث
الرئيــس الجزائــري عبــد املجيــد تبــون عندمــا قــال يف أحــد
لقاءاتــه مــع اإلعــام املحــي بــأن "الجزائــر ال تبــارك مــا ســاه
بـــ (الهرولــة) تجــاه التطبيــع مــع إرسائيــل" ( ،)11وقــد صاحــب
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هــذا املوقــف تلــك الجهــود التــي قادتهــا الجزائــر إلغــاق أبــواب
االتحــاد اإلفريقــي أمــام انضــام إرسائيــل كعضــو مراقــب ،وهــي
مواقــف ورغــم عــدم وضــوح أي رد فعــل آين عليهــا يومهــا مــن
طــرف الواليــات املتحــدة إال أنهــا مل تكــن لتمــر مــرور الكــرام،
وبخاصــة مــن طــرف دوائــر نفــوذ اللــويب الصهيــوين يف مؤسســات
صنــع الق ـرار األمريــي ،التــي مــن الواضــح أنهــا بقيــت يف موقــع
املرتبــص للفرصــة املالمئــة ملحاســبة الجزائــر عــى مواقفهــا اآلنيــة
والتاريخيــة مــن التطبيــع ومــن الكيــان الصهيــوين برمتــه ،ومــا عـ ّزز
مــن هــذه الفرضيــة هــو الخلفيــة السياســية واأليديولوجيــة التــي
جــاء منهــا معظــم أعضــاء الكونجــرس املطالبــن مبعاقبــة الجزائــر
عــر قانــون "كاتســا" ( ،)CAATSAواملعــروف عليهــم قُربهــم مــن
جامعــات الضغــط اإلرسائيليــة داخــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
مــا يوحــي بــأن محاســبة الجزائــر عــى موقفهــا مــن إرسائيــل يف
الفضاءيــن العــريب واإلفريقــي يعــد أحــد األبعــاد التــي يرمــي إليهــا
تصاعــد الخطــاب املناهــض للجزائــر يف الكونجــرس األمريــي حتــى
لــو مل تتطــرق رســالة املرشعــن األمريكيــن املطالبــة بتحــرك وزارة
الخارجيــة لتطبيــق قانــون "كاتســا" عــى الجزائــر لهــذا األمــر.
املحــور الرابــع :مــؤرشات تصاعــد الخطــاب األمريــي مــن
"التهديــد" إىل "تطبيــق" قانــون كاتســا عــى الجزائــر مســتقبالً
رغــم حالــة التفــاوت النســبي يف خطــاب كل مــن الكونجــرس
ووزارة الخارجيــة األمريكيــة تجــاه الجزائــر ،وذلــك يف ظــل رغبــة
رشعــن األمريكيــن ومطالبتهــم بــرورة التحــرك
عديــد مــن امل ّ
الفــوري ضــد الجزائــر ،مطالــب قابلتهــا وزارة الخارجيــة بنــوع
مــن التــأين والرتيــث إىل حــن ،يبــدو أن "تصاعــد" أو "تراجــع"
حــدة الخطــاب األمريــي الداعــي لتصنيــف الجزائــر ضمــن دائــرة
الخصــوم الواجــب إنــزال عقوبــات "كاتســا" ( )CAATSAبهــم
مرهــون يف أحــد أهــم أبعــاده بعديــد مــن القضايــا ومواقــف
الجزائــر منهــا والتــي حــدّدت بعضهــا ومازالــت تحــدد ثوابــت
وتوجهــات الجزائــر الخارجيــة وعقيدتهــا الدبلوماســية ،ومــن هــذه
القضايــا:
أوالً :توجه الجزائر نحو مجموعة "بريكس"
تعــد منظمــة "بريكــس" محــل اســتقطاب ووجهــة مرغوبــة
لكثــر مــن الــدول الراغبــة يف االبتعــاد عــن االصطفــاف الــدويل
الجــاري حاليًــا عــى مســتوى النظــام الــدويل ورصاع التحالفــات
وتجــاذب األقطــاب القائــم والــذي زادت الحــرب الروســية الغربيــة
يف أوكرانيــا مــن حدتــه عــى غــرار الســعودية وإيــران والجزائــر
وغريهــا ،ويضــم بريكــس يف عضويتــه كالً مــن روســيا والصــن
وجنــوب إفريقيــا والربازيــل والهنــد ،حيــث تســعى هــذه األطـراف

إن تطبيــق قانــون "كاتســا" عــى الجزائــر مســتقبالً
مرهــون بثالثــة رهانــات رئيســية هــي :توجــه
الجزائــر نحــو مجموعــة "بريكــس" ،مســتقبل
مواقــف الجزائــر تجــاه إرسائيــل يف الفضاءيــن
العــريب واإلفريقــي ،مســتقبل دور الجزائــر يف
التقليــل مــن أزمــة الطاقــة يف أوروبــا

أن تكــون "بريكــس" التــي تشــكل دولهــا  %40مــن مســاحة العــامل
عامــاً موازنًــا لتكتــات دوليــة أخــرى عــى غــرار "مجموعــة
الســبع" التــي تســيطر عــى  %60مــن الــروة العامليــة.
يف أواخــر يوليــو املــايض أعلــن الرئيــس الجزائــري "عبــد املجيــد
تبــون" عــن رغبــة بــاده يف االنضــام إىل "بريكــس" حيــث قــال يف
هــذا الصــدد بــأن "الجزائــر مهتمــة بـــ "بريكــس" ألنهــا تشــكل قوة
اقتصاديــة وسياســية واالنضــام إليهــا ســيبعد الجزائــر التــي تعتــر
رائــدة يف "عــدم االنحيــاز" عــن "تجــاذب القطبــن" ،وأن رشوط
االنضــام إىل بريكــس تتوفــر بنســبة كبــرة يف الجزائــر" (،)12
وقــد القــت هــذه الرغبــة الجزائريــة ترحي ًبــا مــن روســيا والصــن
اللتــان تربطهــا بالجزائــر عالقــات تاريخيــة عــى كل املســتويات
السياســية واالقتصاديــة والعســكرية.
ويف الوقــت الــذي تســعى فيــه الجزائــر أن ال يكــون توجههــا
االس ـراتيجي لالنضــام إىل "بريكــس" عــى حســاب عالقاتهــا مــع
الواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب الــذي تجمعــه بالجزائــر منــذ
منتصــف تســعينات القــرن املــايض اتفاقيــة للتعــاون االسـراتيجي،
تــرز العديــد مــن التحديــات التــي يفرضهــا واقــع انضــام الجزائــر
إىل مجموعــة "بريكــس" عــى عالقاتهــا مــع الغــرب عمو ًمــا وذلــك
يف ســيناريوهني:
األول أن هــذا االنضــام ســيوطد مــن مكانــة الجزائــر السياســية
واالقتصاديــة مبــا يفــي إىل تقويــة وضعهــا الســيايس يف مواجهــة
الضغــوط األمريكيــة واألوروبيــة.

أمــا الثــاين فهــو تغذيــة الخطــاب املعــادي للجزائــر يف دوائــر
صنــع الق ـرار الغربيــة وبخاصــة األمريكيــة منهــا ومــا يحملــه مــن
احتامليــة تطبيــق قانــون "كاتســا" ( )CAATSAعــى الجزائــر.
والواضــح أن إقــدام الجزائــر عــى االنضــام ملجموعــة "بريكــس"
حتــا مــن ضغــوط
ســيعد ســب ًبا آخــر غــر معلــن وســيزيد
ً
الكونجــرس عــى وزارة الخارجيــة األمريكيــة لالســتجابة للمطالــب
رشعــا لتصنيــف الجزائــر
التــي حملتهــا الرســالة التــي رفعهــا  27م ّ
ضمــن دائــرة خصــوم أمريــكا الواجــب معاقبتهــم عــر قانــون
"كاتســا" (.)CAATSA
ثان ًيــا :مســتقبل مواقــف الجزائــر تجــاه إرسائيــل يف الفضاءيــن
العــريب واإلفريقــي
فموقــف الجزائــر مــن إرسائيــل عــى املســتوى العــريب واإلفريقــي
لطاملــا كان عام ـ ًا معرق ـاً لتطبيــع عالقــات إرسائيــل مــع بعــض
الــدول العربيــة وتغلغلهــا يف مؤسســات االتحــاد اإلفريقــي ،عــى
غـرار الــدور املحــوري الــذي لعبتــه الجزائــر إللغــاء منــح إرسائيــل
صفــة عضــو مراقــب يف االتحــاد اإلفريقــي ســنة  ،2021وهنــا
وجــب التنبيــه إىل أن املطلــوب مــن الجزائــر ليــس التطبيــع يف
حــد ذاتــه بــل التقليــل مــن مناهضتهــا لــه ،ومثلــا هــو معلــن
ســتكون القضيــة الفلســطينية ضمــن األجنــدة املطروحــة للنقــاش
خــال القمــة العربيــة املزمــع إقامتهــا يف الجزائــر مطلــع نوفمــر
 ،2022ويف ظــل نشــاط الدبلوماســية الجزائريــة مؤخــ ًرا تجــاه
دفــع مســار املصالحــة بــن الفصائــل الفلســطينية والــذي تُــوج بـــ
"اتفــاق الجزائــر" قبــل أســابيع قليلــة ،مــا يجعــل مــن هــذا امللــف
حتــا أحــد املقاييــس التــي ُيكــن أن تأخذهــا بعــن االعتبــار
ً
دوائــر النفــوذ الصهيــوين يف الواليــات املتحــدة مــن أجــل تصعيــد
الخطــاب املؤسســايت األمريــي املناهــض للجزائــر وبالتــايل التحــرك
ضــد الجزائــر عــر قانــون "كاتســا" ( ،)CAATSAالــذي يعــد أكــر
املنافــذ واملداخــل القانونيــة الرشعيــة املتوفــرة والتــي ميكــن لهــذه
الدوائــر االســتناد عليــه ملعاقبــة ومحاســبة الجزائــر عــى مواقفهــا
مــن إرسائيــل.
ثال ًثــا :مســتقبل دور الجزائــر يف التقليــل مــن أزمــة الطاقــة (الغــاز)
يف أوروبــا
يعــد هــذا امللــف أحــد أكــر امللفــات حساســية تجــاه مــدى
إمكانيــة تصنيــف الجزائــر ضمــن دائــرة خصــوم أمريــكا التــي ينص
عليهــا قانــون "كاتســا" ( ،)CAATSAورغــم نجــاح الجزائــر لغايــة
اآلن يف رســم مســار متــوازن بــن عالقاتهــا العســكرية االسـراتيجية
مــع روســيا وعالقاتهــا االقتصاديــة وبخاصــة يف مجــال الطاقــة مــع
أوروبــا ،حيــث ارتفعــت صــادرات الجزائــر مــن الغــاز بنحــو %54
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عــر األنابيــب و %13عــر الناقــات خــال الربــع الثــاين والثالــث
مــن ســنة ( 2022للمزيــد راجــع الشــكل رقــم  ،)04إضافــة إىل
االكتشــافات النفطيــة والغازيــة للجزائــر هــذه الســنة والتــي بلــغ
مجموعهــا " 11اكتشــافًا" مــا يجعــل الجزائــر يف املرتبــة األوىل عامل ًيــا
يف هــذا املجــال ومــا صاحبــه مــن العقــود املربمــة مــع الــركات
الغربيــة "إينــي اإليطاليــة" و"توتــال الفرنســية" و"أوكســيدنتال
األمريكيــة" بقيمــة "أربعــة مليــارات دوالر" ( ،)13إال أن زيــادة
زخــا
حــدة أزمــة الطاقــة يف أوروبــا والتــي يبــدو أنهــا تأخــذ
ً
متزاي ـدًا مــع قــدوم فصــل الشــتاء بالتــوازي مــع تفاقــم ال ـراع
يف أوكرانيــا وبلوغــه مســتويات قــد ال يحمــد عقباهــا ،سيســاهم
يف تقليــص مســاحة املنــاورة أمــام الجزائــر يف حــال مــا تطــور
املوقــف األمريــي تجــاه مرحلــة "معنــا أو ضدنــا" وعــدم القبــول
بالحياديــة تجــاه الحــرب يف أوكرانيــا ،مــا ســيجعل الجزائــر حتــا
أمــام خياريــن:
الخيــار األول :حســم أمرهــا لصالــح تحالفهــا االسـراتيجي التاريخي
مــع روســيا وهــو أقــرب الســيناريوهات يف حــال فُــرض عــى
الجزائــر الخــروج عــن حياديتهــا ،مــا ســيؤدي حتـ ًـا إىل مزيــد مــن
التدهــور يف العالقــات األمريكيــة الجزائريــة مبــا يُفــي يف النهايــة
إىل إن ـزال عقوبــات قانــون "كاتســا" ( )CAATSAبالجزائــر.
الخيــار الثــاين :وهــو التنــازل التدريجــي عــى تعاونهــا االسـراتيجي
مــع روســيا وهــو أمــر غــر وارد يف املــدى املنظــور ،نظ ـ ًرا للعديــد
مــن العوامــل والخيــارات التــي حســمت توجهــات الجزائــر
الخارجيــة و التــي تعــود إىل ســتة عقــود ماضيــة ومازالــت ســارية
املفعــول يف ظــل األوضــاع الدوليــة واإلقليميــة الراهنــة ،وهــي
خيــارات مل تتنــازل عنهــا الجزائــر يف أوج أزمتهــا األمنيــة والسياســية
واالقتصاديــة تســعينات القــرن املــايض والتــي صــادف وأن كان
النظــام الــدويل يف أحاديتــه القطبيــة املطلقــة بعــد نهايــة الحــرب
البــاردة ،فكيــف للجزائــر أن تتنــازل عــن هــذا الخيــار والعــامل
يشــهد حالــة مــن االســتقطاب التــي قــد ت ُفــي إىل حالــة مــن
التعدديــة القطبيــة يف النظــام الــدويل تزيــد فيــه فعاليــة "التكتــات
اإلقليميــة" كفواعــل رئيســية يف هــذا النظــام.
خامتة:
يف ظــل مــا يكتنفــه تطبيــق قانــون "كاتســا" ( )CAATSAمــن
مخاطــر عــى الجزائــر يف حــال تطبيقــه ،ومــا يحملــه مــن تداعيــات
عــى العالقــات األمريكيــة الجزائريــة مــن جهــة والعالقــات
الروســية الجزائريــة مــن جهــة أخــرى ،خاصــة وأن هــذا القانــون
قــد ســبق وطُبــق عــى دول كــرى يف مقدمتهــا روســيا والصــن،
كــا طــال القانــون دوالً أخــرى ســواء بشــكل مبــارش مــن جهــة
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تطبيقــه عــى دول كإي ـران وكوبــا أو التهديــد بتطبيقــه عــى دول
مثــل الهنــد وتركيــا وفنزويــا وكوريــا الشــالية ،فــا هــو املانع إذن
مــن اســتخدامه ضــد الجزائــر؟
إن املانــع الحقيقــي أمــام تصنيــف الجزائــر لغايــة اآلن يف دائــرة
خصــوم أمريــكا الذيــن طُبــق عليهــم قانــون "كاتســا" ()CAATSA
هــو محافظــة الجزائــر عــى حالــة التــوازن التــي يفرضهــا مســار
الحيــاد الــذي تتبنــاه تجــاه الرصاعــات الدوليــة ،وذلــك عــر
اســتخدام بدائــل اســراتيجية لدعــم موقفهــا الحيــادي ،بدائــل
تتمحــور بالدرجــة األوىل حــول مســاهمة الجزائــر الفعالــة
يف التقليــل مــن أزمــة الطاقــة (الغــاز) يف أوروبــا مــن جهــة
ومحافظتهــا عــى عالقاتهــا العســكرية االســراتيجية التاريخيــة
مــع روســيا مــن جهــة أخــرى ،ورغــم نجــاح الجزائــر يف هــذه
املوازنــة إىل اآلن ،إال أن صعوبــة االســتقرار عــى هــذا املســار
يف ظــل تطــورات الــراع الــرويس الغــريب يف أوكرانيــا مــن جهــة
وزيــادة الضغــوط األمريكيــة الغربيــة عــى الجزائــر ومعظــم
الــدول املتبنيــة لقــرار الحيــاد للرتاجــع عــن حيادهــا مــن جهــة
أساســا
أخــرى ،فضــ ًا عــن وجــود مــررات أخــرى مرتبطــة ً
بتوجهــات السياســة الخارجيــة الجزائريــة وموقفهــا مــن إرسائيــل
ومــن االنضــام لـــ "بريكــس" ومجمــل الدوافــع التــي يحتويهــا
باطــن الخطــاب املؤسســايت األمريــي املناهــض للجزائــر ،إضافــة
إىل عــدم اســتعداد الجزائــر للمراهنــة والتخــي عــن تعاونهــا
االسـراتيجي العســكري مــع روســيا الــذي يزيــد عمــره عــن الســتة
عقــود ،وبخاصــة يف ظــل الرهانــات األمنيــة اإلقليميــة اآلنيــة التــي
تعيشــها الجزائــر يف محيطهــا اإلقليمــي والتــي تقــف حجــر عــرة
أمــام أي رغبــة جزائريــة آنيــة لتنويــع مصــادر تســليحها بعيـدًا عــن
االعتــاد الشــبه كيل عــى روســيا ،كــون هــذه العمليــة تحتــاج إىل
خطــط اسـراتيجية متوســطة وبعيــدة املــدى وبحاجــة إىل اتفاقيات
تدريــب وتكويــن خ ـراء ،وهــي كلهــا عوامــل ســتزيد حتـ ًـا مــن
إمكانيــة االنحــراف عــن حالــة الحيــاد التــي تتبناهــا الجزائــر يف
حــال مــا أُجــرت عــى ذلــك ،وتُوحــي باملســار الــذي ســتختاره يف
حالــة وقــوع هــذا الســيناريو وهــو تقديــم تعاونهــا االس ـراتيجي
مــع روســيا عــن باقــي االعتبــارات ،مــا يجعــل الجزائــر ُعرضــة
مســتقبالً لتطبيــق عقوبــات قانــون "كاتســا" ( )CAATSAيف حــال
ثبــوت هــذه التوقعــات.
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