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تراجع اإلجماع الحزبي
ــاك عــدة أســباب وراء تحــّول نغمــة الحــزب الجمهــوري  هن
ــا،  ــوح ألوكراني ــي املفت ــاء الدعــم األمري ــه إلنه ــاً، ودعوت حالي

وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل:  

1- كســب ثقــة الناخــب األمرييك: تــري توقعات ســلبية بأن 
االقتصــاد األمريــي ســوف يدخــل يف حالــة ركــود اقتصــادي يف 
األشــهر الـــ 12 املقبلــة، مــع تخفيــض صنــدوق النقــد الــدويل 
ــون يف  ــل الجمهوري ــي. ويأم ــه لنمــو االقتصــاد األمري توقعات
ــا  ــة إىل أوكراني ــم املســاعدات األمريكي ــة تقدي أن تكــون قضي
مبنزلــة “فرصــة” تثبــت خطــأ سياســة الدميقراطيــن مــع قــرب 
ــد النصفــي املزمــع انعقادهــا يف 8 نوفمــر  ــات التجدي انتخاب

املقبــل. 

وعــى الرغــم مــن تأييــد الجمهوريــن يف الكونجــرس أكــر 
ــا؛  ــة إىل أوكراني ــاعدات األمريكي ــزم املس ــرار ح ــرة إلق ــن م م
ــإن  ــار دوالر، ف ــن 60 ملي ــر م ــى اآلن أك ــت حت ــي وصل والت

انتخابــات  قــرب  مــع  النغمــة أصبحــت مختلفــة حاليــاً 
ــب  ــون أن الناخ ــدرك الجمهوري ــث ي ــي، حي ــد النصف التجدي
األمريــي ال يضــع الحــرب األوكرانيــة عــى أجنــدة أولوياتــه، 
وذلــك يف ضــوء زيــادة أســعار املــواد الغذائيــة بنســبة %13، 
وتضاعــف فواتــر الطاقــة، وكذلــك تكلفــة الخدمــات العامــة. 

ــب  ــاع الناخ ــوري يف إقن ــزب الجمه ــب الح ــايل، يرغ وبالت
األمريــي أن سياســة الدميقراطيــن بقيــادة بايــدن بشــأن 
ــف  ــة، توظ ــر مدروس ــة غ ــي إال سياس ــا ه ــا م ــم أوكراني دع
أمــوال دافعــي الرضائــب يف حــرب طويلــة األمــد بــن روســيا 
وأوكرانيــا، ورمبــا ســتكون ســبباً يف تعميــق الركــود االقتصــادي 
ــارشة  ــة مب ــر بطريق ــع أن يؤث ــن املتوق ــذي م ــي، وال األمري
ــة  ــع معــدالت البطال ــي مــن خــال رف عــى املواطــن األمري

ــاد. يف الب

2- توحيــد الحــزب مبختلــف أجنحتــه: ال شــك أن ترصيحــات 
ــاض  ــى بي ــيكاً ع ــنطن ش ــع واش ــدم توقي ــأن ع ــكاريث بش م
ألوكرانيــا تــأيت كمحاولــة منــه الســتاملة الجنــاح اليمنــي 
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ــر قانــون يرصــد مســاعدات عســكرية جديــدة  أعلــن بعــض أعضــاء الكونجــرس األمريكــي العمــل علــى تمري
ألوكرانيــا تصــل قيمتهــا إلــى 50 مليــار دوالر حتــى ينايــر 2023. وفــي المقابــل، حــّذر كيفيــن مكارثــي، زعيــم 
الجمهورييــن بمجلــس النــواب األمريكــي، فــي منتصــف أكتوبــر 2022، مــن أن أعضــاء حزبــه لــن يقدمــوا 
شــيكًا علــى بيــاض ألوكرانيــا، إذا اســتعادوا األغلبيــة فــي مجلــس النــواب فــي انتخابــات التجديــد النصفــي.

مشــروطية المســاعدات:  أثــر انتخابــات التجديــد النصفــي علــى الدعــم األمريكــي ألوكرانيــا , العــدد 1671، 27 أكتوبــر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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للحــزب، والــذي يُعــد املعــارض الرئيــس لتقديــم املســاعدات 
ــكايف  ــم ال ــد الدع ــك لتولي ــف ذل ــن توظي ــاً ع ــف، فض لكيي
لتــويل مــكاريث رئاســة مجلــس النــواب، خلفــاً لنانــي بيلويس، 
ــد  ــواب بع ــس الن ــة يف مجل ــون بأغلبي ــاز الجمهوري ــا ف إذ م

ــي. ــد النصف ــات التجدي انتخاب

3- محاولــة تهدئــة التوتــرات مــع روســيا: قــال الرئيــس 
ــد ترامــب، إن التوافــق مــع روســيا  ــي الســابق، دونال األمري
ــة.  ــة حربي ــاً نووي ــك رؤوس ــا متتل ــح، ألنه ــد وصحي ــر جي أم
ــكو.  ــع موس ــة م ــوي للصداق ــبب ق ــك س ــإن ذل ــايل، ف وبالت
أواســط  واســعة يف  بشــعبية  يتمتــع  ترامــب  ألن  ونظــراً 
ــه  ــب إىل أن ــامت تذه ــض التقيي ــى أن بع ــن، حت الجمهوري
ســيفوز برتشــيح الحــزب الجمهــوري لخــوض االنتخابــات 
الرئاســية القادمــة يف 2024، فإنــه ليــس مــن املســتغرب 
ــدوى  ــكك يف ج ــي تش ــن والت ــات الجمهوري ــور ترصيح ظه
املســاعدات التــي تُقــدم ألوكرانيــا، وتؤكــد أن مصــر أوكرانيــا 

ــدة. ــات املتح ــة للوالي ــح الوطني ــاً باملصال ــس مرتبط لي

الجمهوريــن  رمــوز  ترصيحــات  أن  املراقبــون  ويــرى 
ــة  ــن كلف ــل م ــس التملم ــوادر تعك ــي إال ب ــا ه ــة م املتتالي
ــع  ــن تراج ــن م ــاوف األمريكي ــل مخ ــة يف ظ ــرب، خاص الح
ــر  ــث تش ــتاء، حي ــدوم الش ــع ق ــا م ــم األورويب ألوكراني الدع
األوروبيــن رمبــا ســيخفضون دعمهــم  أن  إىل  التقديــرات 

ألوكرانيــا إذا مــا تأثــرت إمــدادات الطاقــة لديهــم.

ــرون  ــون يفك ــات األمريكي ــة: ب ــة األمريكي ــاء املصلح 4- إع
ــة أمــد  يف مصلحــة واشــنطن قبــل كل يشء خاصــة مــع إطال
تعالــت  الصــدد،  األوكرانيــة. ويف هــذا  الروســية  الحــرب 
أصــوات الجمهوريــن املعارضــة الســتمرار التمويــل األمريــي 
ألوكرانيــا. فهنــاك اتجــاه يعتقــد أنــه ال ميكــن أن تقــود 
ــذي  ــت ال ــة يف الوق ــة األوكراني ــا يف األزم ــنطن حلفاءه واش
ــة اآلن هــي  ــاً شــديداً يف الداخــل، فاألولوي ــه ضعف ــاين في تع
تأمــن الحــدود، وإعــادة أمريــكا للوقــوف عــى أقدامهــا مــن 

ــم.  ــة والتضخ ــف الطاق ــة تكالي ــال معالج خ

وهنــاك اتجــاه آخــر -مُيثلــه مايــكل ماكــول، العضــو 
الجمهــوري البــارز يف لجنــة الشــؤون الخارجيــة، ينتقــد قيــام 
ــاعدات  ــن املس ــر م ــورة األك ــع الفات ــدة بدف ــات املتح الوالي
املقدمــة، مقارنــة بالحلفــاء الكبــار اآلخريــن يف حلــف شــامل 

ــا. ــا وفرنس ــل أملاني ــي مث األطل

وبعيــداً عــن الحــزب الجمهــوري، تســاءل املليارديــر 
األمريــي، إيلــون ماســك، عــن جــدوى قيــام رشكتــه بتقديــم 
ــة إىل أجــل غــر  خدمــة اإلنرتنــت باملجــان للقــوات األوكراني
مســمى، الفتــاً أنظــار البنتاجــون نحــو رضورة البــدء يف دفــع 
فاتــورة تلــك الخدمــة. والقــى هــذا األمــر انتقــادات شــديدة 

مــن قبــل األوكرانيــن، خاصــة أنــه اقــرتح خطــة للســام بــن 
ــات  ــراء االنتخاب ــادة إج ــى إع ــوي ع ــيا، تنط ــا وروس أوكراني
“تحــت إرشاف األمــم املتحــدة” يف األرايض التــي ضمتهــا 
روســيا مؤخــراً بشــكل غــر قانــوين. ويف املقابــل، يــرى بعــض 
املراقبــن أنهــا تعكــس غلبــة األصــوات بشــأن رضورة إعــادة 

ــا. ــة إىل أوكراني ــة املســاعدات املقدم ــم تكلف تقيي

احتواء االنقسام الديمقراطي
دعــم  عــن  تراجــع  أي  ترفــض  األمريكيــة  اإلدارة  التــزال 
أوكرانيــا، بــل ومتيــل إىل تصعيــد الدعــم العســكري لكييــف، 

ولذلــك تبنــت إدارة بايــدن املواقــف التاليــة: 

ــواً  ــل 30 عض ــة: أرس ــة مامثل ــات دميقراطي ــض مطالب 1- رف
زعيمــة  بقيــادة  األمريــي،  النــواب  مبجلــس  دميقراطيــاً 
التقدميــن الدميقراطيــن مبجلــس النــواب براميــا جايبــال، يف 
25 أكتوبــر 2022، رســالة للرئيــس جــو بايــدن، تطالبــه بتغيــر 
ــه  ــا، وتطالب ــرب أوكراني ــأن ح ــر بش ــكل كب ــرتاتيجيته بش اس

ــيا.  ــع روس ــارش م ــاوض املب بالتف

وأعــرب النــواب عــن اعتقادهــم بأنــه يف مصلحــة أوكرانيــا 
والواليــات املتحــدة والعــامل تجنــب رصاع طويــل األمــد، كــام 
أشــار النــواب يف بيانهــم إىل أنهــم وكمرشعــن مســؤولن عــن 
ــب  ــي الرضائ ــن دوالرات دافع ــارات م ــرشات امللي ــاق ع إنف
األمريكيــن يف املســاعدة العســكرية يف الــرصاع، يعتقــدون أن 
مثــل هــذا التــورط يف هــذه الحــرب يخلــق أيضــاً مســؤولية 
املمكنــة  الســبل  جميــع  الستكشــاف  املتحــدة  للواليــات 
بجديــة، مبــا يف ذلــك املشــاركة املبــارشة مــع روســيا لتقليــل 

ــق تســوية ســلمية. ــا يف تحقي ــرضر ودعــم أوكراني ال

ــوم نفســه، بســحب  ــال قامــت، ويف الي وياحــظ أن جايب
الرســالة، زاعمــة أنهــا تــم نرشهــا برعــة ومــن دون مراجعــة، 
وهــو مــا يكشــف عــن حجــم الضغــوط التــي تعرضــت لهــا 
للرتاجــع عــن موقفهــا، كــام أن تبنــي الدميقراطيــن التقدميــن 
ــاوف  ــود مخ ــن وج ــف ع ــه يكش ــن نفس ــف الجمهوري ملوق
موقــف  ميثــل  أن  مــن  الدميقراطيــن  مــن  قطــاع  لــدى 
ــتميل  ــي يس ــة الت ــد األوراق الرابح ــابق أح ــن الس الجمهوري

ــي.   ــا الناخــب األمري به

2- هجــوم بايــدن عــى الجمهوريــن: انتقــد الرئيــس بايــدن 
ــة بنســلفانيا،  ــه يف والي ــة ل ــن خــال جول ــف الجمهوري موق
واصفــاً إياهــم بأنهــم “ليــس لديهــم أي فهــم للسياســة 
الخارجيــة األمريكيــة”، ومؤكــداً أن هــدف املســاعدات يتجاوز 
أوكرانيــا، ويهــدف إىل حاميــة أوروبــا الرشقيــة وحلــف شــامل 

األطلــي. 

بايــدن  وتعكــس هــذه الترصيحــات اســتمرار تأكيــد 
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أهميــة تطويــر العاقــات عــر األطلســية، والتــي كادت تنتهي 
يف ظــل رفــع شــعار “أمريــكا أوالً” مــن قبــل الرئيــس الســابق 
دونالــد ترامــب، غــر أن تبنــي قطــاع مــن الدميقراطيــن 
موقــف الجمهوريــن نفســه ميثــل إحراجــاً كبــراً لبايــدن، إذ 
ــدى  ــت تتــرب ل ــة بات ــاك مخــاوف جدي ــر أن هن ــه يظه إن
ــا.  ــة ألوكراني ــرب املرتفع ــة الح ــتمرار تكلف ــن اس ــن م الحزب

3- خســارة انتخابــات التجديد النصفي: يخــى الدميقراطيون 
مــن إضفــاء الطابــع االقتصــادي عــى مســألة دعــم أوكرانيــا 
عســكرياً، خاصــة أن القضايــا االقتصاديــة تُعد أولويــة للناخب 
األمريــي، وبالتــايل، فــإن ربــط تقديــم املســاعدات ألوكرانيــا 
ــن  ــدة ل ــات املتح ــة يف الوالي ــذاء والطاق ــعار الغ ــاع أس بارتف
يكــون يف صالــح إدارة بايــدن الدميقراطيــة، التــي فشــلت يف 
ــبوقة  ــر املس ــم غ ــتويات التضخ ــة مس ــول ملعالج ــع حل وض
ــة، ومل تــف بوعودهــا بشــأن هزميــة  ــة االقتصادي مــن الناحي
روســيا يف أوكرانيــا، وبالتــايل يتســاءل املواطــن األمريــي عــن 
ــة املقدمــة لكييــف، خاصــة يف  جــدوى املســاعدات األمريكي
ــدم  ــا، وع ــم أوكراني ــة لدع ــة االقتصادي ــة التكلف ــل فداح ظ
تــرضر االقتصــاد الــرويس، كــام توقعــت إدارة بايــدن يف بدايــة 

الحــرب.

ــارات  ــق انتص ــف يف تحقي ــاح كيي ــن نج ــم م ــى الرغ وع
عســكرية واســعة يف خاركيــف، ومحــدودة يف خرســون، فــإن 
ــف  ــوايل 300 أل ــرش ح ــة لن ــة الجزئي ــكو التعبئ ــان موس إع
ــن  ــذر بتحــول مجــرى الحــرب م ــد تن ــا، ق ــدي يف أوكراني جن

ــح روســيا.  ــد لصال جدي

وعــى الرغــم مــام ســبق، فقــد يُّعــول الدميقراطيــون عــى 
بعــض اســتطاعات الــرأي التــي تؤكــد أن الشــعب األمريــي 
مســتعد لتحمــل تكلفــة الحــرب يف أوكرانيــا، كــام يف اســتطاع 
جامعــة مريانــد، والــذي كشــف، مطلــع أكتوبــر 2022، 
عــن أن 62% مــن الجمهــور األمريــي مســتعد لتحمــل 
تكاليــف طاقــة مرتفعــة ملســاعدة أوكرانيــا، منهــم 78% مــن 

ــن.  ــن الجمهوري ــن و44% م الدميقراطي

تداعيات استراتيجية محتملة
ياحــظ أن املواقــف الجمهوريــة مــن الحــرب األوكرانيــة قــد 
يكــون لهــا تأثــر محتمــل عــى إقــرار املســاعدات االقتصاديــة 
والعســكرية ألوكرانيــا مســتقباً، ولذلــك اتجــه الدميقراطيــون 
للتحســب لذلــك، وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل:
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أعضــاء  ترصيحــات  جــراء  قلقهــم  عــن  الدميقراطيــون 
ــا  ــايل ألوكراني ــم امل ــص الدع ــأن تقلي ــوري بش ــزب الجمه الح

ــذل  ــع أن يب ــن املتوق ــه م ــا ضــد روســيا، لدرجــة أن يف حربه
ــي  ــة ل ــام املقبل ــون قصــارى جهدهــم خــال األي الدميقراطي
يتــم متريــر قانــون يرصــد مســاعدات عســكرية جديــدة 
ــن  ــاوف م ــل املخ ــك يف ظ ــر 2023، وذل ــى يناي ــا حت ألوكراني
أن يقــوم الكونجــرس بعــد انتخابــات التجديــد النصفــي، إذا 
ســيطر عليــه الجمهوريــون، مبراجعــة، أو تقليــص املســاعدات 

املقدمــة ألوكرانيــا.

2- تهديــد محتمــل ألوكرانيــا: تشــكل املســاعدات، االقتصادية 
والعســكرية، رشيانــاً حيويــاً الســتمرار عمــل حكومــة الرئيــس 
الغــرب،  األوكــراين فولودميــر زيلنســيي، املدعومــة مــن 
ومواصلــة قواتهــا العســكرية القتــال ضــد القــوات الروســية، 
يف  الجمهــوري  للحــزب  املحتمــل  الفــوز  فــإن  وبالتــايل، 
ــي  ــرس األمري ــة للكونج ــي املقبل ــد النصف ــات التجدي انتخاب
قــد يكــون ســبباً إلضعــاف الدعــم العســكري الــذي تقدمــه 
كارثــة  ســيكون  النحــو  هــذا  وعــى  لكييــف.  واشــنطن 
للســلطات األوكرانيــة، ألن قــرار تقليــص، أو وقف املســاعدات 
ــا، وهــو  ــا ســيعني اإلرضار بقــدرات قواته ــة ألوكراني األمريكي

ــح روســيا. ــامً يف صال ــا ســوف يصــب حت م

واشــنطن  تعــاين  املتحــدة:  الواليــات  حلفــاء  إربــاك   -3
ــاً يف السياســات بــن الجمهوريــن والدميقراطيــن، وهــو  تباين
ــات  ــن ب ــا، والذي ــا بحلفائه ــى عاقاته ــلباً ع ــس س ــا انعك م
بعضهــم يــدرك أن االعتــامد الكبــر عــى واشــنطن قــد يعــرض 
ــن بتقليــص  ــام الجمهوري ــة قي موقفهــم لانكشــاف. ويف حال
ــا  ــنطن يف أوروب ــاء واش ــإن حلف ــا، ف ــاعدات إىل أوكراني املس
الرشقيــة، خاصــة تلــك التــي تتبنــى مواقــف حــادة مــن 
ــد تشــعر بتعاظــم  ــق، ق ــدا ودول البلطي ــل بولن موســكو، مث
ــنطن يف  ــت واش ــا أخفق ــة إذا م ــية، خاص ــدات الروس التهدي
تحقيــق تعهدهــا بهزميــة روســيا يف أوكرانيــا، وقبلــت بتســوية 
ســلمية تعــرتف فيهــا ببعــض املطالــب الروســية يف أوكرانيــا. 

ــن يف  ــوز الجمهوري ــال ف ــح يف ح ــن املرج ــام، م ويف الخت
االنتخابــات القادمــة، أن تتــم مراجعــة املســاعدات املقدمــة 
ألوكرانيــا، وهــو مــا قــد يــؤدي إىل تدهــور يف العاقــات عــر 
ــذه  ــون إىل أن ه ــينظر األوروبي ــث س ــي، حي ــي األطل ضفت
الخطــوات مبنزلــة متهيــد لعــودة شــعار “أمريــكا أوالً”، ورمبــا 
بدايــة لحقبــة ترامبيــة جديــدة، مــام ســيخلق نوعــاً مــن عــدم 
الثقــة بــن األوروبيــن واألمريكيــن، غــر أنــه يف املقابــل، قــد 
ــة،  ــام التوصــل إىل مفاوضــات لتســوية األزم ــاب أم ــد الب ميه
ورمبــا ســيؤثر ذلــك إيجابيــاً عــى كل دول العــامل، مبــا يف 
ذلــك منطقــة الــرشق األوســط، والتــي تأثــرت مــن تداعيــات 

ــة.  الحــرب الروســية – األوكراني
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