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 وتحولــت هــذه االنتخابــات إىل مســار اســتقطاب واســع بــن 
الجمهوريــن والدميقراطيــن، خاصــة مــع ترجيــح اســتطالعات 
ــى  ــواب ع ــس الن ــة يف مجل ــن بأغلبي ــوز الجمهوري ــرأي ف ال
ــى  ــود ع ــن وضــع قي ــم م ــذي ســوف ميكنه ــر ال ــل، األم األق
توجهــات الرئيــس األمريــي الدميقراطــي، جــو بايــدن. وتتمثل 

أبــرز االتجاهــات الرئيســية يف هــذه االنتخابــات يف التــايل:

ــأيت  ــية: ت ــات الرئاس ــي باالنتخاب ــد النصف ــاط التجدي 1- ارتب
انتخابــات التجديــد النصفــي الراهنــة يف منتصــف فــرة 
ــتفتاء  ــة اس ــد مبنزل ــدن، وتع ــون باي ــي ج ــس الدميقراط الرئي
عــى رئاســته، ويف الوقــت الــذي أعلــن فيــه الرئيــس بايــدن 
نيتــه الرشــح لالنتخابــات املقبلــة 2024، تشــر تقديــرات إىل 
أن الرئيــس الســابق ترامــب، مــن املحتمــل أيضــاً أن يرشــح 
ــرض  ــب ف ــدن، وترام ــن باي ــس ب ــات، والتناف ــذه االنتخاب له
ــاول  ــث يح ــي، حي ــد النصف ــات التجدي ــى انتخاب ــه ع نفس
ــى  ــيطرتهم ع ــى س ــاظ ع ــن للحف ــدن حشــد الدميقراطي باي
الكونجــرس، يف حــن يســعي ترامــب لدفــع الجمهوريــن 
النتــزاع أحــد مجلــي الكونجــرس مــن الدميقراطيــن، متهيــداً 

ــدن.  ــد باي ــة ض ــية املحتمل ــه الرئاس ــوض معركت لخ

هــذه  تعكــس  الداخــي:  االســتقطاب  حجــم  تزايــد   -2
داخــل  الحــاد  الســيايس  االســتقطاب  واقــع  االنتخابــات 
بــن  الرشســة  واملنافســة  األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات 
الحزبــن، فالدميقراطيــون والبيــت األبيــض يريــدون اســتمرار 
ســيطرتهم عــى الكونجــرس ملنــع الجمهوريــن مــن الســيطرة 
عليــه، حتــى ال يتــم متهيــد الطريــق أمــام ترامــب للعــودة إىل 

ــض.  ــت األبي البي

ويف هــذا اإلطــار، تعتــر هــذه االنتخابــات مبنزلــة ســاحة 
للخصومــة بــن الطرفــن، فالدميقراطيــون يحاولــون قطــع 
الطريــق عــى الجمهوريــن، واألخــرون يهــددون يف حــال 
ســيطرتهم عــى الكونجــرس، بإعــادة كتابــة التاريــخ، وإطــالق 
ــيطرتهم  ــال س ــاً يف ح ــدن، وأيض ــزل باي ــي لع ــراء ترشيع إج
ــدن  ــس باي ــدة الرئي ــع أجن ــى من ــوة ع ــكل ق ــيعملون ب س

ــة.  ــات الداخلي ــة بالسياس ــة املرتبط ــة خاص الترشيعي

متثــل  ال  الجمهوريــن:  عــى  ترامــب  هيمنــة  تأكيــد   -3
الجمهوريــن  بــن  معركــة  النصفــي  التجديــد  انتخابــات 
والدميقراطيــن، ولكنهــا كذلــك تعكــس نجــاح ترامــب يف 
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تجــري يــوم الثالثــاء، 8 نوفمبــر 2022، انتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس األمريكــي، والتــي يتــم فيهــا 
التصويــت لتجديــد جميــع مقاعــد مجلــس النــواب )435 عضــوًا(، باإلضافــة إلــى ثلــث مقاعد مجلس الشــيوخ 

األمريكــي )35 عضــوًا(.

ــر  ــد النصفــي للكونجــرس األمريكــي 2022, العــدد 1682، 9 نوفمب ــات التجدي استشــراف 2024: االتجاهــات العشــرة الحاكمــة النتخاب
ــاث والدراســات المتقدمــة. ــي: المســتقبل لألبح 2022، أبوظب
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تأكيــد شــعبيته يف أواســط الجمهوريــن، خاصــة إذا مــا متكنــوا 
مــن تحقيــق األغلبيــة، ومــن ثــم غيــاب أي منافــس لــه داخــل 
الحــزب الجمهــوري، والــذي ميكــن أن يهــدد ترشــيحه إىل 

ــض.  ــت األبي البي

ــب أن  ــا ترام ــع به ــي يتمت ــى الســطوة الت ــس أدل ع ولي
رون دي ســانتيس، املرشــح األوفــر حظــاً للفــوز مبنصــب 
محافــظ واليــة فلوريــدا يف 8 نوفمــر يتجنــب انتقــاد ترامــب، 
وذلــك عــى الرغــم مــن أن بعــض الصحــف اعترتــه أنــه قــد 
ــات الرئاســة 2024.  ــالً لرامــب يف انتخاب ــل مرشــحاً بدي ميث

4- أولويــة القضايــا االقتصاديــة: متثــل إحــدى األوراق الرابحة 
التــي يوظفهــا الجمهوريــون ضــد الدميقراطيــن هــي تدهــور 
األوضــاع االقتصاديــة، خاصــة مــع وجــود اســتياء شــعبي 
ــد  ــدن، فق ــة باي ــة لحكوم ــات االقتصادي ــن السياس ــح م واض
أظهــر أحــدث اســتطالع للــرأي أجرتــه شــبكة “يس إن إن” أن 
%75 مــن األمريكيــن يعتقــدون أن اقتصــاد بالدهــم يف حالــة 
ــايل،  ــم امل ــن وضعه ــن ع ــر راض ــن أن %55 غ ــود، يف ح رك
ــكل  ــر بش ــور تس ــرون أن األم ــن ي ــبة م ــت نس ــا ارتفع بين
ــاد  ــرون أن االقتص ــن ي ــبة م ــت نس ــيئ إىل %74. وتراجع س
يســر يف االتجــاه الصحيــح إىل %19 فقــط، وهــي كلهــا أمــور 

قــد تؤثــر ســلباً عــى حظــوظ الدميقراطيــن.

عــى  الدميقراطيــون  يلعــب  اآلخــر،  الجانــب  وعــى 
ــوز  ــدون أن ف ــة، إذ يؤك ــة مختلف ــه، وإن بطريق ــر نفس الوت
الجمهوريــن ســوف يعرقــل سياســات إدارة بايــدن للنهــوض 
باالقتصــاد، وهــو مــا ســينعكس ســلباً عــى سياســات تحفيــز 
ــن  ــط الجمهوري ــن أن خط ــدن م ــذر باي ــد ح ــاد، فق االقتص
ــامل إذا  ــاد يف الع ــر اقتص ــوىض يف أك ــبب ف ــة ستس االقتصادي

ــرس. ــى الكونج ــيطرة ع ــازوا بالس ف

ــة  ــون لبعــض املــؤرشات االقتصادي ــروج الدميقراطي كــا ي
ــاض  ــل انخف ــدن، مث ــد باي ــت يف عه ــي تحقق ــة الت اإليجابي
عجــز امليزانيــة املاليــة لعــام 2022 مبقــدار النصــف عــن العام 
الســابق إىل 1.375 تريليــون دوالر، غــر أنــه بالنظــر إىل عــدم 
انعــكاس ذلــك إيجابــاً عــى معيشــة األفــراد، فإنــه يتوقــع أن 
يســتمر الغضــب الشــعبي مــن سياســات بايــدن االقتصاديــة، 
ــغ  ــذي بل ــم، وال ــض التضخ ــن خف ــزه ع ــل عج ــة يف ظ خاص
أعــى مســتوى لــه منــذ 40 عامــاً، ووصــل إىل %9.1 يف يونيــو 
ــاً،  ــّنه هجوم ــن ش ــالً ع ــة، فض ــعار الطاق ــح أس 2022، أو كب
ــة،  ــط األمريكي ــة النف ــى رشكات صناع ــر، ع ــع نوفم يف مطل
مؤكــداً أنهــا تحصــل عــى  أربــاح قياســية، فضــالً عــن اتهامهــا 
بعــدم الوفــاء “بواجــب االســتثار يف أمريــكا، لدعــم الشــعب 

األمريــي”.

5- تراجــع املامرســات الدميقراطيــة: يســود حاليــاً نقــاش 

واســع يف الدوائــر األمريكيــة حــول تراجع ومــوت الدميقراطية 
األمريكيــة، وهــو مــا يرتبــط بتصاعــد منــاخ االســتقطاب بــن 
الجمهوريــن والدميقراطيــن، وبــدت تجلياته يف تشــكيك بعض 
مرشــحي الجمهوريــن والدميقراطيــن يف نتائــج االنتخابــات يف 
حالــة خســارتهم لهــا، فضــالً عــن تأكيــد الدميقراطيــن أن فــوز 
ــا  ــة، وهــو م ــة للدميقراطي ــل انتكاس ــن ســوف ميث الجمهوري

يعــد يف حــد ذاتــه ضــد قواعــد املارســة الدميقراطيــة.

ــن مــن  ومــن جهــة أخــرى، تتنامــى مخــاوف الدميقراطي
حشــد الجمهوريــن لعــدد واســع مــن املراقبــن للتأكــد 
ــك العــدد قــد يتــم  ــات، إذ يــرون أن ذل مــن نزاهــة االنتخاب
توظيفــه يف ترهيــب الناخبــن أو التأثــر عــى توجهاتهــم، 
وهــو مــا يعكــس ســيادة منــاخ غــر صحــي قبــل االنتخابــات، 
ــة  ــار العملي ــك يف مس ــن كذل ــكيك الدميقراطي ــس تش ويعك
االنتخابيــة، وهــو مــا يرتــد ســلباً عــى املارســات الدميقراطية 
ــج  ــاً مشــككاً يف نتائ ــاً عام ــات املتحــدة، ويغــذي رأي يف الوالي

ــن.  ــات عــى الجانب االنتخاب

ــن  ــد الــراع ب ــع التواصــل: امت ــداد الــراع إىل مواق 6- امت
فقــد  االفــرايض،  الواقــع  إىل  والدميقراطيــن  الجمهوريــن 
ــر  ــتحواذ امللياردي ــدن، اس ــو باي ــي، ج ــس األمري ــد الرئي انتق
إيلــون ماســك عــى رشكــة تويــر، قائــالً إن منصــة التواصــل 
االجتاعــي مســؤولة عــن بــث األكاذيــب، وتزامــن ذلــك مــع 
حــث إيلــون ماســك، املالــك الجديد ملوقــع تويــر، األمريكين، 
يف 7 نوفمــر، عــى اختيــار الجمهوريــن يف انتخابــات التجديــد 
ــلطة  ــول إن “الس ــن الق ــند م ــى س ــرس، ع ــي للكونغ النصف

ــن”. ــح أســوأ تجــاوزات كال الحزب املشــركة تكب

ويالحــظ أن ماســك يتبنــى بعــض توجهــات الجمهوريــن، 
خاصــة فيــا يتعلــق بــرورة التوصــل لتســوية ســلمية 
ــده  ــذي يؤي ــر ال ــو األم ــة، وه ــية – األوكراني ــرب الروس للح

ــن.  ــة الجمهوري أغلبي

ــة تســييس الـــ “أف يب آي”:  ــة ترامــب يف مواجه 7- محاكم
ســعى الدميقراطيــون عــى مــدار شــهور التهــام ترامــب 
بالتــورط يف اقتحــام مبنــي الكونجــرس األمريــي، فضــالً 
عــن مداهمــة مكتــب التحقيقــات الفيــدرايل ملنــزل الرئيــس 
الســابق ترامــب بحجــة احتفاظــه بــأوراق رسيــة تــر 
ــا  ــي رفضه ــات الت ــي االتهام ــي، وه ــي األمري ــن القوم باألم
الجمهوريــون، واعتروهــا محاولــة مــن الدميقراطيــن إلقصــاء 
ــك  ــة يف 2024، ولذل ــات القادم ــن خــوض االنتخاب ــب ع ترام

ــه. ــاع عن ــدوا يف الدف اتح

ومــن جانــب آخــر، شــن الجمهوريــون هجومــاً عــى 
مكتــب التحقيقــات الفيــدرايل، متهمن إياه بإســاءة اســتخدام 
الســلطة، وبالتســييس، وذلــك يف تقريــر تــم إصــداره مــن قبل 
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اللجنــة القضائيــة يف الكونجــرس يف 4 نوفمــر 2022. وتتمثــل 
أبــرز االتهامــات التــي كالهــا الجمهوريون يف إســاءة اســتخدام 
ســلطة املراقبــة يف الخــارج، والســاح باالعتــداء عــى الكنائس 
والعيــادات التــي تعــارض اإلجهــاض، ومســاعدة شــبكات 
التواصــل االجتاعــي يف قمــع حريــة التعبــر. والشــك أن 
هجــوم الجمهوريــن عــى مكتــب التحقيقــات يــوازن اتهــام 
الدميقراطيــن لرامــب بتورطــه يف الهجــوم عــى الكونجــرس، 
أو تعريــض األمــن القومــي لألمريــي للخطــر، وبغــض النظــر 
ــياً  ــتخدم سياس ــا ستس ــات، فإنه ــذه االتهام ــة ه ــن حقيق ع

للتأثــر عــى توجهــات الناخبــن.  

8- تراجــع محتمــل للدعــم األوكــراين: يالحــظ أن الجمهوريــن 
بــدؤوا الرويــج لسياســات مختلفــة عــن سياســة إدارة بايــدن، 
خاصــة فيــا يتعلــق بالدعــم األمريــي ألوكرانيــا، والــذي 
كلــف الواليــات املتحــدة حــوايل 60 مليــار دوالر خــالل الفــرة 

مــن فرايــر 2022 وحتــى أكتوبــر 2022. 

فقــد أكــد زعيــم الجمهوريــن يف مجلــس النــواب، كيفــن 
مــكاريث، الــذي ســيصبح رئيســاً ملجلــس النــواب يف حــال فــوز 
حزبــه بغالبيــة مقاعــد املجلــس: “أعتقــد أننــا ســنواجه ركوداً، 
ولــن نكتــب شــيكاً عــى بيــاض ألوكرانيــا. هــذا غــر ممكــن”. 
ويالحــظ أن مثــل هــذا التطــور ســوف يؤثــر ســلباً عــى حجــم 
الدعــم العســكري واالقتصــادي األمريــي لكييــف، وهــو مــا 
ــة الحــرب، وســوف  ــن يكــون مبقدورهــا مواصل ــه ل ــي أن يعن
ــم  ــات لتقدي ــة املفاوض ــى طاول ــوس ع ــا الجل ــب عليه يتوج

تنــازالت قــد تبــدو صعبــة.

ــض، يف 7 نوفمــر،  ــت األبي ــد البي ــن تأكي وعــى الرغــم م
أن الدعــم األمريــي ألوكرانيــا ســيكون “ثابتــاً” حتــى وإن فــاز 
ــع  ــد ال يتجــاوب م ــع العمــي ق ــر أن الواق ــون، غ الجمهوري
ــة  ــاء يف الصحاف ــرب أنب ــع ت ــة م ــات، خاص ــذه التريح ه
األمريكيــة تفيــد بــأن اإلدارة األمريكيــة تضغــط عــى أوكرانيــا 
للراجــع عــن رفضهــا للجلــوس عــى طاولــة املفاوضــات، وهــو 
مــا يعنــي يف النهايــة أن الخيــار التفــاويض هــو الذي سيحســم 
الــراع، وليــس عــر تحريــر األرايض األوكرانيــة كاملــة، كــا 

كان يلــوح الرئيــس األوكــراين فولودميــر زيلينســي. 

9- اســتمرار اتهامــات التدخــل الــرويس: تنفــي موســكو 
تورطهــا يف التدخــل يف االنتخابــات األمريكيــة، فقــد أكــد 
رئيــس مجلــس الدومــا الــرويس فياتشيســالف فولوديــن، يف 7 
نوفمــر، أن بــالده ال تتدخــل يف االنتخابــات األمريكيــة، مؤكداً 
أن “االتهامــات األمريكيــة الجديــدة هــي محاولــة مــن قبــل 

ــرس”. ــات الكونج ــم يف انتخاب ــر هزميته ــن لتري الدميقراطي

ويتنــاىف ذلــك متامــاً مــع تأكيــد غالبيــة الصحافــة األمريكية 

تدخــل روســيا يف االنتخابــات، فقــد نقلــت صحيفــة “نيويورك 
تاميــز” عــن خــراء أمريكيــن يف مجــال األمــن الرقمــي قولهــم 
ــن  ــات، يف ح ــل يف االنتخاب ــية للتدخ ــاوالت روس ــود مح وج
تحــدث موقــع “أكســيوس” عــن حملــة تضليــل يشــتبه 
بوقــوف روســيا وراءهــا. وتســتهدف جاهــر أقــى اليمن يف 
الواليــات املتحــدة لتقويــض الدعــم للمرشــحن الدميقراطيــن 

قبيــل انتخابــات التجديــد النصفــي املقــررة الثالثــاء. 

ولعــل مــا أكــد هــذه االتهامــات تريــح نســب إىل رجــل 
ــرويس، إيفغينــي بريغوجــن، مالــك رشكــة فاجــر  األعــال ال
ــوم 7 نوفمــر، عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي  الروســية ي
لرشكتــه كونكــورد لخدمــات الضيافــة عــى موقــع فكونتاكتي، 
املكافــئ الــرويس لفيــس بــوك، والتــي أكــد فيهــا “لقــد 
تدخلنــا، نقــوم بذلــك وســنواصل القيــام بذلــك. بحــذر ودقــة، 
ــر  ــض النظ ــا”. وبغ ــة بن ــة خاص ــة، بطريق ــة موضعي بطريق
عــن صحــة هــذا التريــح مــن عدمــه، فإنــه مــن املؤكــد أن 
ــياً يف  ــاً أساس ــل ركن ــوف يظ ــي” س ــل األجنب ــث “التدخ حدي

ــن.  ــن ضــد الجمهوري ــة الدميقراطي دعاي

ــن أن  ــن: يف ح ــاه الص ــة تج ــة األمريكي ــات السياس 10- ثب
ــف  ــد تختل ــة ق ــرب األوكراني ــاه الح ــة تج ــة األمريكي السياس
ــت  ــن الثاب ــه م ــات، فإن ــن باالنتخاب ــوز الجمهوري ــال ف يف ح
ــي  ــوري والدميقراط ــن الجمه ــن الحزب ــاً ب ــاك إجاع أن هن
ــة  ــة تجــاه الصــن، أي مواصل ــاد السياســة األمريكي عــى أبع
السياســات الحائيــة األمريكيــة يف مواجهــة مــا تعتــره 
ــة تتمتــع بهــا الصــن يف العالقــات  واشــنطن ميــزة غــر عادل
التجاريــة مــع الواليــات املتحــدة، فضــالً عــن مواصلــة األخــرة 
تأســيس تحالفــات دوليــة يف مواجهــة الصــن، وتوظيــف 

ــا.  ــوان ضده تاي

ويف الختــام، ميكــن القــول إن انتخابــات التجديــد النصفــي 
ســوف تكــون حاســمة يف تحديــد هويــة املرشــحن للرئاســة 
األمريكيــة، كــا أنهــا تعكــس اســتمرار االســتقطاب الحــاد يف 
ــالً  ــن، فض ــن والجمهوري ــن الدميقراطي ــي ب ــل األمري الداخ
ــة،  ــة األمريكي ــتقبل السياس ــى مس ــا ع ــة تأثره ــن إمكاني ع
إذا فــاز الجمهوريــون بأغلبيــة يف أحــد املجلســن، أو كالهــا، 
إذ يتوقــع أن يتــم تقييــد سياســة الرئيــس بايــدن تجــاه 
بعــض امللفــات، خاصــة فيــا يتعلــق بفــرض كوابــح للدعــم 
األمريــي للحــرب األوكرانيــة، غــر أنهــا لــن تنعكــس إيجابــاً 

ــة. ــة – الصيني ــات األمريكي عــى العالق
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