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ــا  ــا، ليســت ألنه ــن نوعه ــدة م ــات فري ــد هــذه االنتخاب وتع
ــات  ــاً انتخاب ــس الحــايل، كــا تكــون دامئ اســتفتاًء عــى الرئي
التجديــد النصفــي، ولكنهــا اســتفتاًء أيضــاً عــى الرئيــس 
ــراً  ــزال مؤث ــذي الي ــب، وال ــد ترام ــوري الســابق، دونال الجمه
يف املنــاخ الســيايس األمريــي. ففــي حالــة متكــن الجمهوريــون 
ــا، وإذا  ــي الكونجــرس أو كليه ــة يف مجل ــق األغلبي يف تحقي
فــاز عــدد كبــر مــن املرشــحن املدعومــن مــن ترامــب، فإنــه 
مــن املتوقــع أن يحســم ترامــب قــراراه النهــايئ بالرتشــح 

ــة يف 2024.  ــية األمريكي ــات الرئاس لالنتخاب

ارتفاع حظوظ الجمهوريين
تكشــف اســتطالعات الــرأي عــن تصاعــد فــرص الجمهوريــن 
يف االنتخابــات القادمــة، وهــو مــا ميكــن توضيحــه عــى النحــو 

لتايل:   ا

أن  إىل  التقديــرات  تشــر  للجمهوريــن:  مرجــح  فــوز   -1
ــة  ــات النصفي ــى اآلن، لالنتخاب ــاً، حت ــر ترجيح ــة األك النتيج

ســتكون يف صالــح الحــزب الجمهــوري، والــذي مــن املتوقــع 
ــد  ــا ق ــو م ــواب والشــيوخ، وه ــي الن ــى مجل أن يســيطر ع
ــدن  ــس باي ــب للرئي ــات واملتاع ــن التحدي ــد م ــق العدي يخل
خــالل العامــن املقبلــن املتبقيــن مــن فرتتــه الرئاســية. وعــى 
الرغــم مــن ذلــك، فــإن االنتخابــات لــن تلحــق هزميــة قويــة 

ــة: ــل التالي ــط بالعوام ــا يرتب ــو م ــن، وه بالدميقراطي

الدميقراطيــون  يــروج  الحكــم:  يف  بايــدن  إنجــازات  أ- 
لنجاحهــم يف تحقيــق فوائــد ضخمــة لالقتصــاد األمريــي، 
ــك  ــة، وكذل ــة التحتي ــدن للبني ــون باي ــن مــروع قان ــدءاً م ب
ــة  ــات مواجه ــة وسياس ــة الصحي ــى الرعاي ــاق ع ــة اإلنف حزم

ــاخ.  ــر املن تغ

الدميقراطيــون  يحــاول  اإلجهــاض:  ورقــة  توظيــف  ب- 
االســتفادة مــن إلغــاء املحكمــة العليــا لقضيــة “رو ضــد وايد” 
أي إنهــاء “الحــق يف اإلجهــاض” لصالحهــم، وذلــك عــر إقنــاع 
املســتقلن أصحــاب التصويــت املتأرجــح، خاصــة النســاء، بــأن 
الحــزب الدميقراطــي سيســعى خــالل الفــرتة املقبلــة للدفــاع 
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ــد  ــة منعطــف لتحدي ــل، بمنزل ــر المقب ــد النصفــي المزمــع عقدهــا، فــي 8 نوفمب ــات التجدي ســتكون انتخاب
مســتقبل االســتقطاب السياســي فــي الواليــات المتحــدة، والــذي ســعى الديمقراطيــون الختزالهــا فــي 
المفاضلــة بيــن االقتصــاد مقابــل اإلجهــاض، وبايــدن مقابــل ترامــب، وكذلــك الديمقراطيــة مقابــل نهايــة 

ــز شــعبيتهم فــي الشــارع األمريكــي.  الديمقراطيــة فــي مســعى منهــم لتعزي

اســتقطاب محتــدم: تصاعــد حظــوظ الجمهورييــن فــي حســم انتخابــات التجديــد النصفــي لعــام 2022, العــدد 1679، 6 نوفمبــر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــإدراج  ــدن ب ــد باي ــر تعه ــاض ع ــاء يف اإلجه ــق النس ــن ح ع
هــذه املســألة يف القانــون الفيــدرايل يف ينايــر 2023 يف حــال 

ــي. ــرس األمري ــة يف الكونج ــن باألغلبي ــوز الدميقراطي ف

ج- تحســن شــعبية بايــدن: بلغــت نســبة املوافقــة عــى أداء 
ــط  ــو 42% يف املتوس ــدة نح ــات املتح ــس للوالي ــدن كرئي باي
 ،)FiveThirtyEight( ”وفقــاً ملوقــع “فايــف ثــريت إيــت
وذلــك بزيــادة تقــارب خمــس نقــاط عــن أدىن مســتوى 
ــزب  ــورة الح ــن ص ــس تحس ــا يعك ــايض، م ــو امل ــه يف يولي ل

ــايض.  ــف امل ــهور الصي ــة بش ــالد مقارن ــي يف الب الدميقراط

2- صعــود وزن ترامــب: ســتمثل انتخابــات التجديــد النصفــي 
ــا  ــة إذا م ــب، خاص ــابق ترام ــس الس ــعبية الرئي ــاراً لش اختب
نجــح مرشــحيه املختاريــن يف الفــوز مبقاعــد يف مجلــي 
النــواب والشــيوخ، فــإذا فــاز عــدد كاٍف مــن مرشــحي ترامــب 
ــل  ــعبية داخ ــع بش ــزال يتمت ــه ال ي ــيظهر أن ــر، فس يف نوفم
الحــزب الجمهــوري، وهــو مــا ســيعزز فرصــه يف الرتشــح 

لالنتخابــات الرئاســية يف 2024. 

ويــرى بعــض املحللــن أن املرشــحن الذيــن يدعهــم ترامب 
ــود  ــى جه ــاً ع ــون عبئ ــد ميثل ــيوخ ق ــواب والش ــي الن ملجل
ــوري الســتعادة الســيطرة عــى املجلســن، إذ  الحــزب الجمه
إنهــم يتخلفــون عــن منافســيهم الدميقراطيــن يف اســتطالعات 
ــه  ــن هــؤالء املرشــحن جي ــن ب ــرأي وجمــع الترعــات. وم ال
أوز  أوهايــو، ومحمــد  فانــس )JD Vance( يف واليــة  دي 
 Blake( يف واليــة بنســلفانيا وبليــك ماســرتز )Mehmet Oz(
ملنصــب  املرشــحن  إىل  باإلضافــة  أريزونــا،  يف   )Masters
ــلفانيا  ــرتيانو )Doug Mastriano( يف بنس ــم دوج ماس الحاك

وتــودور ديكســون )Tudor Dixon( يف ميشــيجان.

ــق  ــا يُقل ــر م ــل أك ــاد: يتمث ــور االقتص ــن تده ــق م 3- القل
ــرأي، هــو تشــكيل  ــاً الســتطالعات ال ــي، وفق الناخــب األمري
كونجرس منقســاً عــى ذاته بــن الدميقراطيــن والجمهورين، 
وهــو مــا ميكــن أن يحــدث إذا فــاز الجمهوريــون يف مجلــس 
ــيوخ، إذ  ــس الش ــن مبجل ــاظ الدميقراطي ــع احتف ــواب، م الن
ــراؤه  ــم إج ــذي ت ــوس، ال ــيوس / إبس ــتطالع أكس ــف اس كش
يف أواخــر ســبتمر 2022، أن 53% مــن الناخبــن األمريكيــن 
ــس  ــن ســيطرة حــزب واحــد عــى مجل ــق م يشــعرون بالقل
الشــيوخ وآخــر عــى مجلــس النــواب، مــا يحــد مــن قــدرة 
بايــدن عــى مواجهــة تدهــور األوضــاع االقتصاديــة عــر 
ــر مشــاريع قوانــن تحــد مــن مســتويات التضخــم غــر  متري

ــالد. ــو االقتصــادي يف الب ــز النم املســبوقة أو تحف

للناخــب  االقتصــاد  أولويــة  الجمهوريــون  ويســتثمر 
األمريــي يف مهاجمــة الحــزب الدميقراطــي والرئيــس بايــدن، 
ــادي  ــو االقتص ــع النم ــؤولية تراج ــم مس ــم وتحميله إلحراجه

يف البــالد حاليــاً. ومــن ناحيــة أخــرى، ميكــن مالحظــة تركيــز 
الدميقراطيــن عــى القضايــا االجتاعيــة الخالفيــة ونظريــات 
ــر أن  ــوري، غ ــزب الجمه ــة الح ــة ملهاجم ــرة االنتخابي املؤام
ــي  ــرب الدميقراط ــم للح ــع الدع ــاهم يف تراج ــر س ــذا األم ه
يف أواســط أنصــاره، يف حــن أن معارضــة أنصــار الحــزب 
ــا يصــب يف  ــة، وهــو م ــت قوي ــن بات ــوري للدميقراطي الجمه
النهايــة يف صالــح نســب املشــاركة يف التصويــت، والتــي قــد 

ــن.  ــح الجمهوري ــب يف صال تص

استقطاب مجتمعي حاد
ــبوع  ــل أس ــدم قب ــتقطاب املحت ــى االس ــؤرشات ع ــدد امل تتع
مــن موعــد االقــرتاع، يف 8 نوفمــر املقبــل، والتــي ميكــن 

تفصيلهــا يف النقــاط التاليــة: 

1- صعــود املشــككن يف االنتخابــات: تشــر بعــض التحليــالت 
ــري  ــرف بـ”منك ــي تُع ــخصيات، الت ــلبي للش ــر الس إىل التأث
االنتخابــات” يف غــار انتخابــات التجديــد النصفــي، إذ يوجــد 
ــس  ــوز الرئي ــككون يف ف ــاً يش ــن 20 جمهوري ــل ع ــا ال يق م
ــايل، فــإن فوزهــم يف الســباق  بايــدن بانتخابــات 2020، وبالت
االنتخــايب ســيؤثر عــى ســالمة االنتخابــات املســتقبلية، مبــا يف 
ــكيك  ــر التش ــك ع ــام 2024، وذل ــايس لع ــباق الرئ ــك الس ذل
ــارات  ــذي التي ــا يغ ــو م ــة، وه ــات قادم ــج أي انتخاب يف نتائ
الشــعبوية التــي تؤمــن بذلــك، ويقــوض الثقــة يف نزاهــة 

ــات.  االنتخاب

ومــن هــؤالء املرشــحن كاري ليــك، املرشــحة ملنصب حاكم 
واليــة أريزونــا، والتــي رأت أن “الــرب قــد اختارهــا حاكمــة”، 
يف إشــارة يراهــا كثــرون أنهــا تعكــس نظريــة ترامــب يف عــدم 
ــارك  ــل م ــة، والبعــض اآلخــر مث ــأي هزميــة انتخابي ــول ب القب
ــه عضــو يف  ــذي اعــرتف أن ــوري، وال فينشــيم، املرشــح الجمه
ــي  ــة، والت ــم” املتطرف ــراس القس ــم “ح ــرف باس ــة تُع جاع
خضــع بعــض أعضائهــا للمحاكمــة عــى خلفيــة الهجــوم عــى 

مبنــى الكابيتــول.

ويقــوم نشــطاء ميينيــون يؤمنــون بتزويــر االنتخابــات 
الرئاســية الســابقة إلقصــاء ترامــب بتعبئــة جيــش مــن 
املراقبــن النتخابــات التجديــد النصفــي، ويســتخدمون اإلعــالم 
كســالح لتشــجيع آالف األشــخاص عــى التســجيل لالنخــراط 
يف العمليــة االنتخابيــة بصفــة مراقبــن، وهــو أمــر يُنــذر 
باحتاليــة حــدوث فــوىض أو ترهيــب أو تزايــد يف معــدالت 

ــا. ــا بعده ــات أو م ــرتة االنتخاب ــالل ف ــف خ العن

وبــات املواطــن األمريــي العــادي يشــعر بخطــورة هــذه 
االنتخابــات عــى مســتقبل الدميقراطيــة األمريكيــة، فقــد 
ــه شــبكة “إن يب يس” أن %80  ــرأي أجرت كشــف اســتطالع لل
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مــن الناخبــن األمريكيــن يعتقــدون أن اشــتداد الــراع 
ــيون  ــتنزف السياس ــث يس ــالد، حي ــيدمر الب ــن س ــن الحزب ب
ــض،  ــم البع ــة بعضه ــى محارب ــم ع ــون كل طاقاته األمريكي
مــن دون تقديــم حلــول للمشــكالت االقتصاديــة واملجتمعيــة 

ــالد. ــي تواجــه الب الت

2- مخــاوف مــن التدخــل األجنبــي: صــدر تقريــر رسي عــن 
وكالــة االســتخبارات املركزيــة األمريكيــة يف ســبتمر املــايض، مل 
يتــم الكشــف إال عــن توصياتــه، والتــي حــذرت مــن خطــورة 
“التدخــل يف االنتخابــات”، حيــث نــّوه باحتاليــة تزايــد 
الحمــالت األجنبيــة للتأثــر عــى انتخابــات التجديــد النصفــي، 
وذلــك يف ضــوء انتشــار املعلومــات املضللــة، ووقــوع هجات 
إلكرتونيــة، واملخافــة مــن تأثــر التهديــدات واملضايقــات 

ــات. ــن يف االنتخاب ــة للعامل املوجه

ــى  ــر ع ــيا بالتأث ــوم روس ــون أن تق ــى الدميقراطي ويخ
ــاب  ــم النتخ ــات لدفعه ــذه االنتخاب ــي يف ه ــب األمري الناخ
املرشــحن الذيــن ال يفضلــون دعــم واشــنطن ألوكرانيــا، كــا 
ــات  ــى االنتخاب ــوة ع ــر بق ــاً للتأث ــن أيض ــعى الص ــد تس ق
النصفيــة لعرقلــة املرشــحن األمريكيــن املعاديــن لسياســاتها. 

ــرض  ــذي تع ــداء ال ــار االعت ــف الســيايس: أث ــد العن 3- تصاع
ــا  ــواب يف منزله ــس الن ــويس، زوج رئيســة مجل ــول بيل ــه ب ل
ــاوف  ــر 2022، املخ ــكو، يف 28 أكتوب ــان فرانسيس ــة س مبدين
ــع  ــدة م ــات املتح ــيايس يف الوالي ــف الس ــد العن ــأن تزاي بش
اقــرتاب موعــد انتخابــات التجديــد النصفــي، فقــد أكــد 
ــال أن  ــن احت ــورك م ــرات رشطــة نيوي هــذا الحــادث تحذي
يســتهدف متطرفــون شــخصيات عامــة وفعاليــات سياســية أو 

ــات. ــل االنتخاب ــرتاع قب ــع اق مواق

ــه زوج رئيســة  ــذي تعــرض ل ــة الهجــوم ال ومل تكــن حادث

ــاك  ــا، فهن ــن نوعه ــي األوىل م ــي ه ــواب األمري ــس الن مجل
ــة تؤكــد تنامــي  ــدة حدثــت خــالل الفــرتة املاضي ــة عدي أمثل
ظاهــرة العنــف الســيايس مــع اقــرتاب موعــد االقــرتاع، 
أبرزهــا ظهــور رجــل مســلح مبســدس نصــف آيل أمــام منــزل 
النائبــة الدميقراطيــة، براميــال جايابــال، اســتمر يــرخ ويهــدد 
ــزل  ــذة من ــم ناف ــة، فضــالً عــن تحطي ــاظ نابي ويســتخدم ألف

ــز. ــوزان كولين ــة س ــيناتور الجمهوري الس

ــو أن  ــة ه ــة األمريكي ــاط النخب ــق يف أوس ــر القل ــا يث وم
عــدد التهديــدات املســجلة ضــد أعضــاء الكونجــرس زاد بأكــر 
مــن 10 أضعــاف يف الســنوات الخمــس التــي أعقبــت انتخاب 
ــي  ــول، وه ــة الكابيت ــام رشط ــب أرق ــب، بحس ــد ترام دونال
إشــارة تعكــس توجيــه االتهامــات إىل ترامــب بأنــه مســؤول 

عــن تغذيــة الشــعبوية والتطــرف يف البــالد.

ويف الختــام، ميكــن القــول إن الواليــات املتحــدة أمــام 
ــى  ــن ع ــول الجمهوري ــا يف حص ــل أوله ــيناريوهن، يتمث س
األغلبيــة يف مجلــس النــواب، مــع نجــاح الدميقراطيــن يف 
ــس الشــيوخ، إال أن هــذا الســيناريو  ــة يف مجل ــزاع األغلبي انت
ــى  ــنطن حت ــيايس يف واش ــود الس ــن الجم ــة م ــيتبعه حال س
انتخابــات عــام 2024؛ حيــث ســيتحول بايــدن إىل رئيــس 
محــدود الصالحيــات، ألنــه ســيكون غــر قــادر عــى متريــر أي 
تريعــات أو موازنــات مــن دون دعــم الحــزب الجمهــوري، 
وهــو أمــر مســتبعد الحــدوث، الســيا يف ظــل اســتبعاد 
املرشــحن الجمهوريــن ذوي التوجهــات املعتدلــة لصالــح 
ــن  ــب واملؤيدي ــة ترام ــن لجبه ــن املوال ــحن الراديكالي املرش
لنظريــة رسقــة انتخابــات عــام 2020. أمــا الســيناريو الثــاين، 
فرتبــط بفــوز الجمهوريــن باألغلبيــة يف املجلســن، وهــو مــا 
يزيــد مــن فــرص عــودة ترامــب أو أحــد األعضــاء املنتمــن إىل 

ــة يف 2024.  ــري إىل الرئاس ــاره الفك تي
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