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رسائل الحزبين:
كيف يستعد الديمقراطيون والجمهوريون لحسم انتخابات التجديد النصفي؟

يحتدم التنافس بين الديمقراطيين والجمهوريين 
النصفــي  التجديــد  انتخابــات  موعــد  قــرب  مــع 
للكونجــرس فــي نوفمبــر القــادم؛ حيــث يســتخدم 
خــال  مختلفــة  سياســية  رســائل  طــرف  كل 
حماتــه االنتخابيــة بغــرض اإلطاحة بالطــرف اآلخر، 
واجتــذاب المزيــد مــن الناخبيــن، وال ســيما فــي 
الواليــات التــي لديهــا القــدرة علــى قلــب المقاعد، 
وتغييــر تركيبــة مجلســي الكونجــرس، وهــو األمــر 
ــع أن يكــون لــه أثــره علــى نتائــج  الــذي مــن الُمتوقَّ

االنتخابــات القادمــة.

ــى  يســعى الديمقراطيــون والجمهوريــون، فــي غمــار ســباقهما، إل
الفــوز بمقاعــد حــكام الواليــات، ومجلســي الشــيوخ والنــواب، 
والمدعيــن العاميــن فــي انتخابــات نوفمبــر المقبــل الجتــذاب بعــض 
القواعــد االنتخابيــة التــي تمكنهمــا مــن قلــب المقاعــد، وجعلهــا إمــا 
جمهوريــة أو ديمقراطيــة؛ وذلــك علــى غــرار الناخبيــن األمريكيين 
مــن أصــول إفريقيــة أو التينيــة، فضــاً عــن الناخبــات، والحاصلين 
علــى شــهادات جامعيــة، ومــن يعيشــون فــي الواليــات المتأرجحــة 
التــي تذهــب تــارة للديمقراطييــن وتــارة للجمهورييــن، مثــل واليــة 
ــات الرئاســية  ــي االنتخاب ــدن ف ــح باي ــت لصال ــي صوت ــا الت فرجيني
لعــام 2020، لكنهــا صوتــت لصالــح المرشــح الجمهــوري جليــن 

يونجكيــن الــذي فــاز بمنصــب حاكــم الواليــة فــي عــام 2021.

ــف  ــب المقاعــد داخــل مختل ــاك فرصــة لقل ــي أن هن ــا يعن ــو م وه
الواليــات، وخاصــة المتأرجحــة أو التــي يتقاعــد شــاغل المنصــب 
بهــا ســواء كان جمهوريــاً أو ديمقراطيــاً، وال يوجــد بديــل لــه 
ــة  ــر تركيب ــة فرصــة لتغيي ــإن ثم ــم ف ــن ث ــه. وم ــن الحــزب نفس م

ــرس. ــي للكونج ــد النصف ــات التجدي ــال انتخاب ــرس خ الكونج

رسائل الديمقراطيين 

انتقــاد  خاللــه  مــن  يمكــن  مدخــل  أي  الديمقراطيــون  يســتغل 
الجمهورييــن لحــث الناخبيــن علــى عــدم التصويــت لهــم فــي 
الديمقراطــي  الحــزب  قاعــدة  ولتوســيع  المقبلــة،  االنتخابــات 
الشــعبية التــي تضــررت بســبب ارتفــاع مســتويات التضخــم داخــل 
الواليــات المتحــدة لدرجــة غيــر مســبوقة منــذ أربعــة عقــود. 
وفيمــا يأتــي يمكــن إيضــاح أهــم رســائل الحمــالت االنتخابيــة 
للديمقراطييــن فــي انتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس: 
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1- الترويــج لـ”تطــرف” المنافســين الجمهورييــن: يذهــب 
الرئيــس جــو بايــدن إلــى وصــف الجمهورييــن بـ”المتطرفيــن”، 
خــال  يعملــون  الذيــن  الديمقراطيــون  ذلــك  فــي  ويتبعــه 
حماتهــم االنتخابيــة لتصويــر منافســيهم الجمهورييــن علــى 
أنهــم “متطرفــون”، مؤكديــن أنهــم سيســعون فــي حــال تمكنهــم 
مــن الفــوز بأغلبيــة مقاعــد الكونجــرس مــن تقييــد الحقــوق 

الفيدراليــة، بمــا ســيضر الديمقراطيــة األمريكيــة.

الرئاســية  المحتمــل تكــرار ســيناريو االنتخابــات  ومــن 
الســابقة، والزعــم بأنهــا ُســرقت فــي انتخابــات الرئاســية لعــام 
2024، ال ســيَّما أن هنــاك العديــد مــن الجمهورييــن الذيــن 
البريديــة،  البطاقــات  باســتخدام  االقتــراع  فكــرة  يرفضــون 
ــي  ــر ف ــا يظه ــو م ــاض، وه ــوق اإلجه ــم حق ــب مناهضته بجان
ــس الســابق  ــن الرئي ــي عيَّ ــا – الت ــة العلي ــم المحكم دعمهــم حك
دونالــد ترامــب أغلبيــة القضــاة بهــا – بإلغــاء قــرار حكــم قضيــة 
ــراء  ــي إج ــاء ف ــق النس ــظ ح ــذي كان يحف ــد” ال ــد واي “رو ض

ــاض.  ــات اإلجه عملي

2- اإلشــارة إلــى تهديــد الجمهورييــن المؤسســات األمريكيــة: 
ــة  ــات األمريكي ــد المؤسس ــألة تهدي ــون مس ــتخدم الديمقراطي يس
ــد مــن الناخبيــن، خاصــة بعــد أن أفــادت تقاريــر  لجــذب المزي
اســتخباراتية بوجــود تهديــدات ضــد مســؤولين بــوزارة العــدل، 
ــس  ــار الرئي ــب أنص ــن جان ــة م ــات الفيدرالي ــب التحقيق ومكات
الســابق ترامــب، الذيــن يرفعــون شــعار حملتــه االنتخابــي ماجــا 

MAGA، الــذي يعنــي “اجعــل أمريــكا عظيمــة مجــدداً”، التــي 
زادت بدرجــة أكبــر بعــد تفتيــش عقــار الرئيــس ترامــب بواليــة 
فلوريــدا بحثــاً عــن مســتندات ســرية أخذهــا عنــد خروجــه مــن 

البيــت األبيــض بشــكل غيــر قانونــي. 

حجــم  إلــى  الديمقراطيــون  يشــير  الســياق،  هــذا  وفــي 
التهديــدات التــي ســيمثلها الجمهوريــون علــى مؤسســات الدولــة 
األمريكيــة فــي حــال وصولهــم إلــى الحكــم، ال ســيَّما أنهــم 
ــة  ــم الخاصــة، وحماي ــوى مصالحه ــيء س ــأي ش ــون ب ال يهتم

ســلطتهم.

3- تبنــي تشــريعات تتعــارض مــع توجهــات المحافظيــن: 
التــي  المختلفــة  القوانيــن  لمشــاريع  الديمقراطيــون  يــروج 
يســعون إلــى تمريرهــا فــي الكونجــرس األمريكــي التي ســتجبر 
ــى غــرار  ــا، عل ــف مضــادة له ــي مواق ــى تبن ــن عل الجمهوريي
قانــون زواج المثلييــن، والحــق فــي تحديــد النســل، وتقديــم 
ــات  ــع توجه ــارض م ــريعات تتع ــي تش ــة، وه ــة الطبي الرعاي
الجمهورييــن المحافظيــن الذيــن يرفضــون زواج المثلييــن، 
ويعارضــون تحديــد النســل باعتبــار أنــه يتعــارض مــع مبادئهــم 
ــأن  ــم بش ــة نظره ــن وجه ــاً ع ــاة. فض ــن الحي ــاع ع ــي الدف ف
توفيــر الرعايــة الطبيــة للمواطنيــن، التــي تضيــف المزيــد مــن 

ــة. ــة األمريكي ــة الفيدرالي ــى الميزاني ــاء عل األعب
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 ومــن شــأن تلــك التوجهــات أن تجــذب فئــات مختلفــة مــن 
ــن  ــن الذي ــح الديمقراطيي ــت لصال ــي للتصوي ــع األمريك المجتم

ــم.  ــن حقوقه ــاع ع ــى الدف ــون عل يعمل

4- اســتغالل دفــاع الجمهورييــن عــن العنــف المســلح: اســتغل 
الديمقراطيــون األحــداث الداميــة األخيــرة التــي شــهدتها مختلف 
الواليــات األمريكيــة بســبب الســاح، مشــيرين إلــى دفــاع 
ــة  ــل رغب ــاح، مقاب ــل الس ــي حم ــق ف ــن الح ــن ع الجمهوريي
ــر  ــخاص األصغ ــل األش ــرص حم ــد ف ــي تقيي ــن ف الديمقراطيي
ســناً الســاح، ومنــع تــداول البنــادق الشــبح التــي تحتــوي علــى 
خزانــات كبيــرة للرصــاص وتكــون قــادرة علــى إحــداث دمــار 
ــق مــن  ــن التحق ــر قواني ــر، فضــاً عــن دفاعهــم عــن تمري كبي

الخلفيــة قبــل بيــع األســلحة.

ــع  ــة للمجتم ــا ذات األولوي ــن القضاي ــة م ــد قضي ــي تع  وه
ــدالت  ــد مع ــع تزاي ــرة م ــرة األخي ــي الفت ــي، خاصــة ف األمريك

ــة. ــدارس األمريكي ــل الم ــلح داخ ــف المس العن

5- إخفاقــات الجمهورييــن مــع جائحــة كوفيــد19: يقــارن 
الديمقراطيــون خــال حملتهــم االنتخابيــة بيــن أوضــاع الجائحــة 

قبــل وصولهــم إلــى البيــت األبيــض، وأوضاعهــا الراهنــة بعــد 
ــة  ــارات المجاني ــع االختب ــادة توزي ــث زي ــلطة؛ حي ــم الس توليه
علــى المواطنيــن، وزيــادة المخصصــات الماليــة لمكافحــة 
األمريكييــن  تطعيــم  معــدالت  فــي  واالرتفــاع  الفيــروس، 
بفضــل حمــات التوعيــة المكثفــة مقارنــة بالترويــج للشــائعات 
واألكاذيــب خــال فتــرة وجــود ترامــب الــذي لــم يكــن يحتــرم 
ــب هــو  ــى أصي ــروس حت ــن شــأن الفي ــل م ــاء، ويقل رأي العلم

ــه.  شــخصياً ب

يحــاول  بــه:  موثــوق  عقالنــي  بديــل  تقديــم  محاولــة   -6
الديمقراطيــون العمــل علــى جــذب الناخبيــن الجمهورييــن الذيــن 
فقــدوا شــغفهم تجــاه الحــزب الجمهــوري بســبب السياســات التي 
يتبعهــا فــي الفتــرة األخيــرة، والتصريحــات “المتطرفــة” التــي 
ــل مــن شــأن أحــداث شــغب 6  ــى غــرار التقلي ــا عل ــون به يدل
ينايــر2021، أو بســبب تعارضهــم مــع الرئيــس ترامــب خــال 
وجــوده فــي الحكــم، مروجيــن ألنفســهم علــى أنهــم “بديــل 
عقانــي” للجمهورييــن يمكــن الوثــوق بــه، خاصــة داخــل 
الواليــات المتأرجحــة التــي يمكنهــا قلــب مقاعدهــا لصالحهــم.
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7-العمــل علــى ترهيــب الناخبيــن مــن عــودة ترامــب: يعمــل 
ــودة  ــة ع ــأن إمكاني ــن بش ــب الناخبي ــى ترهي ــون عل الديمقراطي
ترامــب إلــى الحكــم مــن جديــد أو ظهــور شــخصيات جمهوريــة 
جديــدة مماثلــة لــه، ووصولهــا إلــى البيــت األبيــض إذا صوتــوا 
لصالــح الجمهورييــن فــي االنتخابــات القادمــة، مؤكديــن أن 
التصويــت للديمقراطييــن أفضــل قــرار لهــم للحفــاظ علــى 

ــكها.  ــة وتماس ــات األمريكي ــة المؤسس ديمقراطي

حمالت جمهورية

ــرد علــى مرشــحي  يســتخدم الجمهوريــون رســائل مضــادة لل
الحــزب الديمقراطــي لمختلــف المناصــب، ســواء فــي مجلــس 
الشــيوخ أو النــواب، أو فــي منصــب حــكام الواليــات، وأي 
منصــب آخــر يتطلــب إجــراء انتخابــات. ويمكــن اإلشــارة إلــى 

تلــك الرســائل فيمــا يأتــي:

1– اســتغالل اإلخفاقــات االقتصاديــة إلدارة بايــدن: يســتغل 
ــي خفــض نســب  ــن ف ــاق الديمقراطيي ــون مســألة إخف الجمهوري

التضخــم، والســيطرة علــى ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة 
والطاقــة للترويــج لفكــرة فشــل الديمقراطييــن فــي تحقيــق نجــاح 
ــات  ــى رأس أولوي ــي عل ــذي يأت ــاد ال ــف االقتص ــي مل ــارز ف ب
الناخبيــن األمريكييــن خــال الفتــرة الراهنــة، مندديــن بمختلــف 
ــن  ــم م ــي بدع ــرس األمريك ــا الكونج ــي مرره ــريعات الت التش
الديمقراطييــن علــى غــرار قانــون “خفــض التضخم”، ومشــيرين 
إلــى أن تلــك القوانيــن هي الســبب الرئيســي في ارتفاع مســتويات 

التضخــم فــي الواليــات المتحــدة. 

ــن أن  ــي يمك ــائل الت ــوى الرس ــن أق ــالة م ــك الرس ــد تل وتع
تؤثــر علــى الديمقراطييــن فــي االنتخابــات القادمــة، ال ســيَّما أن 
ــاً تشــير  ــم إجراؤهــا حالي ــي يت ــرأي الت ــف اســتطاعات ال مختل
إلــى أن االقتصــاد والتضخــم يمثــان مصــدر قلــق كبيــر للناخبين 
ــة  ــون اإلجــراءات الوبائي ــك يســتغل الجمهوري ــن؛ لذل األمريكيي
التــي تبناهــا الديمقراطيــون خــال فتــرة الجائحــة، التــي أفضــت 
ــف تفشــي  ــة لوق ــف األنشــطة االقتصادي ــي مختل ــى إغــاق ف إل
الفيــروس، ويشــيرون إلــى احتماليــة تكــرار تلــك السياســات 

ــة. ــن االقتصادي ــى أوضــاع المواطني ــك ســلباً عل وانعــكاس ذل
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2 – فشــل الديمقراطييــن فــي معالجــة قضيــة الهجــرة: يشــير 
المتكــررة خــال  الديمقراطييــن  إلــى وعــود  الجمهوريــون 
حماتهــم االنتخابيــة بمعالجــة ملــف الهجــرة، وســن العديــد مــن 
التشــريعات التــي مــن شــأنها تنظيــم أوضــاع المهاجريــن غيــر 
النظامييــن فــي البــاد، ووقــف تدفــق المزيــد منهــم علــى الحدود 
الجنوبيــة للبــاد، مشــيرين إلــى إخفــاق إدارة بايــدن فــي حل تلك 
القضيــة بالنظــر إلــى أعــداد المهاجريــن غيــر النظامييــن الذيــن 
يعبــرون أو يتــم إلقــاء القبــض عليهــم علــى الحــدود األمريكيــة. 
ويحــاول الجمهوريــون اســتغال تلــك القضيــة للترويــج لفكــرة 
مفادهــا إمكانيــة تأثيــر هــؤالء األفــراد علــى المجتمــع األمريكــي 
ــار  ــتويات اإلتج ــة، ومس ــدالت الجريم ــاع مع ــث ارتف ــن حي م

بالمخــدرات.

ينتقــد  بايــدن:  الرئيــس  شــخصية”  “ضعــف  انتقــاد   –3
ــخصية  ــه ذو ش ــن أن ــدن، موضحي ــخصية باي ــون ش الجمهوري
ضعيفــة تؤثــر علــى مكانــة واشــنطن العالميــة، ويتحدثــون عــن 
ــور  ــن األم ــد م ــر العدي ــي تذك ــرر ف ــه المتك ــنه وإخفاق ــر س كب
ــى أن  ــيرين إل ــه، مش ــم مع ــي تت ــاءات المباشــرة الت خــال اللق

الحــزب الديمقراطــي غيــر كــفء إلدارة البــاد فــي تلــك الفترة، 
ــدن  ــس باي ــي نســب الرضــا عــن أداء الرئي ــا يســتغلون تدن كم
فــي مختلــف اســتطاعات الــرأي لتأكيــد آرائهــم بشــأنه وبشــأن 

الديمقراطييــن.

4- الترويــج لنجاحــات جمهوريــة ســابقة: يــروج الجمهوريون 
لنجاحاتهــم الســابقة خــال وجودهــم فــي البيــت األبيــض علــى 
غــرار ارتفــاع معــدالت النمــو األمريكيــة إلــى مســتويات 
كبيــرة، وانخفــاض معــدالت البطالــة، فضــاً عــن الضغــط 
علــى الصيــن وتشــجيع عــدد مــن الــدول العربيــة علــى تطبيــع 

ــات مــع إســرائيل.  العاق

الرئيــس  بأفــكار  يؤمنــون  ممــن  بعضهــم  يســتغل  كمــا 
الســابق ترامــب ويحــوزون دعمــه، شــخص الرئيــس الســابق 
الــذي يحظــى بشــعبية ليســت بالبســيطة لاســتفادة مــن قاعدتــه 
الشــعبية بالواليــات المتحــدة، مردديــن أفــكاره ونظرياتــه بشــأن 
نتائــج انتخابــات الرئاســة فــي عــام 2020 التــي زعــم ترامــب 
ــة منهــم لجــذب هــؤالء  ــك فــي محاول ــر بهــا؛ وذل وجــود تزوي

ــم.  ــن لصالحه الناخبي
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كيف يستعد الديمقراطيون والجمهوريون لحسم انتخابات التجديد النصفي؟

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليات االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعامية، 2454، المبنى 6
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يســعى الجمهوريــون مــن خــال آرائهــم المحافظــة بشــأن 
مختلــف القضايــا – علــى غــرار رفضهــم لــزواج المثلييــن أو 
رفضهــم عمليــات اإلجهــاض دون وجــود اســتثناءات لديهم مثل 
ســفاح القربــى أو االغتصــاب – فــي جــذب قاعــدة واســعة مــن 
ــات  ــن يرفضــون توجه ــن الذي ــن المحافظي ــن األمريكيي الناخبي
ــم  ــع توجهاته ــى م ــي تتناف ــة الت ــي الليبرالي ــزب الديمقراط الح
وعقائدهــم الدينيــة؛ وذلــك علــى غــرار المســيحيين الكاثوليــك.

منافسة محتدمة

وختامــاً، يمكــن القــول إن الرســائل المختلفــة المســتخدمة مــن 
جانــب الديمقراطييــن والجمهورييــن ســيكون لهــا تأثيرهــا 

ــة االقتصــاد  ــن ســتظل قضي ــات الشــعب، لك ــف فئ ــى مختل عل
والتضخــم هــي القضيــة األبــرز قبيــل االنتخابــات التــي يشــعر 
بهــا المواطــن اليومــي، والتــي قــد تلعــب دوراً بــارزاً فــي 
تحديــد توجهــات الناخبيــن خــالل االنتخابــات القادمــة؛ مــا 
يعنــي أن تلــك القضيــة إذا تــم اســتغاللها بدرجــة مكثفــة 
ــى  ــر إل ــد النظ ــن عن ــن. لك ــح الجمهوريي ــي صال ــد تصــب ف ق
مختلــف المتغيــرات األخــرى المؤثــرة علــى العمليــة االنتخابيــة 
مثــل الحــق فــي اإلجهــاض، وعنــف الســالح، فــإن الكفــة قــد 
ــن  ــم م ــه بالرغ ــك فإن ــع ذل ــن. وم ــح الديمقراطيي ــل لصال تمي
نتائــج اســتطالعات الــرأي األخيــرة التــي يميــل الكثيــر منهــا 
ــوز  ــح ف ــن ترجي ــال يمك ــن، ف ــح المرشــحين الديمقراطيي لصال

ــى حســاب اآلخــر. طــرف عل


