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قراءة في النتائج األولية
ميكــن إيــراد عــدد مــن امللحوظــات عــى نتائــج االنتخابــات 

األمريكيــة، والتــي ميكــن تفصيلهــا عــى النحــو التــايل: 

ــن  ــن م ــواب: متكــن الجمهوري ــن يف الن 1- نجــاح الجمهوري
الفــوز بأغلبيــة أصــوات مجلــس النــواب، وذلــك بواقــع 
ــن أن  ــن، يف ح ــداً للدميقراطي ــل 212 مقع ــداً مقاب 218 مقع
ــم حســمها بعــد. وتشــر بعــض  نتائــج خمســة مقاعــد مل يت
التوقعــات املبدئيــة أن الجمهوريــن قــد يســيطرون عــى 
حــوايل 221 مقعــداً، أي أنهــم ســوف يحصــدون األغلبيــة 
ــاد يف  ــر معت ــراً غ ــذا أم ــد ه ــط، ويع ــد فق ــع 4 مقاع بواق
انتخابــات التجديــد النصفــي، والتــي عــادًة مــا تتميز بخســارة 
مــن رقمــن يف املقاعــد لحــزب الرئيــس الحــايل. بــل إنــه أكــر 
ــي  ــدن، والت ــعبية باي ــع ش ــر إىل تراج ــة بالنظ ــارة للدهش إث

ــن %40.  ــل م ــد أق تع

ويف الخمســن عامــاً املاضيــة، كانــت ثالثــة انتخابــات 

نصفيــة فقــط أفضــل بالنســبة للرؤســاء الحاليــن يف مجلــس 
ــع  ــات 1986 و1998 و2002. ويف جمي ــواب، وهــي انتخاب الن
هــذه الســباقات الثالثــة تضمنــت رؤســاء حصلــوا عــى نســبة 
ــا ال  ــو م ــة الـــ 60%، وه ــن حاف ــت م ــعبية اقرتب ــد وش تأيي

ــدن.  ــة باي ــر يف حال يتوف

ولكــن يف املقابــل، فــإن الدميقراطيــن كانــوا ميتلكــون 
أغلبيــة محــدودة يف مجلــس النــواب الســابق كذلــك، إذ 
ــل  ــك مقاب ــط، وذل ــداً فق ــى 220 مقع ــيطرون ع ــوا يس كان
213 مقعــداً للجمهوريــن، يف حــن ظــل هنــاك مقعــدان 
شــاغران، وهــو مــا يكشــف عــن عجــز أي مــن الحزبــن عــن 
تأمــن أغلبيــة مريحــة يف مجلــس النــواب، وهــو مــا يعكــس 
ــدة  ــات املتح ــيايس يف الوالي ــتقطاب الس ــاخ االس ــتمرار من اس

ــة.  ــرتة القادم ــالل الف خ

ــن  ــوري كيف ــادي الجمه ــاز القي ــب اآلخــر، ف وعــى الجان
ــك  ــواب، وبذل ــس الن ــة مجل ــزب لرئاس ــيح الح ــكاريث برتش م
ســيحل مــكان رئيســة املجلــس الحاليــة نانــي بيلــويس، 
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كشــفت النتائــج األوليــة النتخابــات التجديــد النصفــي األمريكيــة، التــي أجريــت فــي 8 نوفمبــر 2022، عــن 
فــوز الجمهورييــن بأغلبيــة مقاعــد مجلــس النــواب األمريكــي، ولكــن مــن دون اكتســاح كمــا كان متوقعــًا، 
بينمــا احتفــظ الديمقراطيــون بأغلبيــة بســيطة فــي مجلــس الشــيوخ، وذلــك بحصولهــم علــى حوالــي 50 
مقعــدًا مــن إجمالــي مائــة مقعــد، وإن مّثــل صــوت نائــب رئيــس الدولــة، باعتبــاره رئيســًا لمجلــس الشــيوخ 

الصــوت المرجــح للديمقراطييــن فــي المجلــس. 

ــي: المســتقبل  ــر 2022، أبوظب ــة حمــراء؟، العــدد 1692، 21 نوفمب ــق موج ــون فــي تحقي ــح الجمهوري ــم ينج ــة محــدودة: لمــاذا ل أغلبي
ــة. ــاث والدراســات المتقدم لألبح

 Future Briefs تقديرات المستقبل

أغلبية حمدودة:
ملاذا مل ينجح اجلمهوريون يف حتقيق موجة حمراء؟
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املنتميــة للحــزب الدميقراطــي، وهــو مــا يكشــف عــن توحــد 
الجمهوريــن، وعــدم وجــود انقســامات كبــرة داخلهــم، 
ــدن.  ــن إلدارة باي ــد املنتقدي ــن أش ــكاريث كان م ــة أن م خاص

2- حفــاظ الدميقراطيــن عــى الشــيوخ: حســم الدميوقراطيون 
ــيوخ،  ــس الش ــداً يف مجل ــى 50 مقع ــم ع ــة بحصوله األغلبي
ــن  ــم م ــى الرغ ــن. وع ــداً للجمهوري ــل 49 مقع ــك مقاب وذل
تبقــي جولــة إعــادة يف جورجيــا يف 6 ديســمرب القــادم، فإنــه 
ــى  ــن بالفــوز مبجلــس الشــيوخ حت ال يوجــد أمــل للجمهوري
ــي  ــبة 50 إىل 50 يعن ــام بنس ــاك، إذ إن االنقس ــازوا هن إذا ف
أن مجلــس الشــيوخ ســيخضع فعليــاً لســيطرة الدميقراطيــن، 
بســبب أحقيــة نائبــة الرئيــس كامــاال هاريــس يف اإلدالء 
ــوف  ــر س ــذا األم ــل ه ــر أن مث ــح، غ ــوت مرج ــا كص بصوته
يتطلــب أن يحافــظ الدميقراطيــون عــى توحدهــم عنــد 
ــي  ــرتاض دميقراط ــة، إذ إن اع ــا الخالفي ــت يف القضاي التصوي
واحــد عــى أي قــرار يصــدره الشــيوخ ســوف يفقدهــم 
ــن.  ــراً للجمهوري ــاره ن ــيرتجم باعتب ــا س ــو م ــة، وه األغلبي

ــة  3- تراجــع شــعبية الرئيســن: كان أحــد التطــورات املتصل
بهــذه االنتخابــات هــو تراجــع شــعبية الرئيــس األمريــي 
الحــايل جــو بايــدن، وكذلــك الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب. 
فقــد كشــف اســتطالع أجرتــه “رويــرتز” و”إبســوس”، يف 
ــن يتفقــون مــع  ــع نوفمــرب 2022 أن 39% مــن األمركي مطل
أداء بايــدن الوظيفــي ليقــرتب مــن أدىن مســتوى وصــل إليــه 
ــي  ــس األمري ــإن شــعبية الرئي ــل، ف ــه. ويف املقاب خــالل واليت
ــد مســتوى 36%. ويعكــس ذلــك  ــزال عن ــد ترامــب الت دونال
غيــاب بدائــل تحظــى بشــعبية واســعة، خاصــة إذا مــا حافــظ 
كل مــن بايــدن وترامــب عــى إرصارهــا عــى الرتشــح 

ــة. ــية القادم ــات الرئاس لالنتخاب

ــالم  ــائل اإلع ــت وس ــب: كان ــى ترام ــردوخ ع ــاب م 4- انق
املحافظــة التابعــة إلمرباطــور اإلعــالم األمريــي، روبــرت 
مــردوخ، األكــر دعــاً ومســاندة لدونالــد ترامــب خــالل 
الســنوات الســابقة، مبــا يف ذلــك قنــاة فوكــس نيــوز، وصحيفتا 
ــإن  ــك، ف ــورك بوســت. ومــع ذل ــال ونيوي وول ســرتيت جورن
ــات كشــفت عــن تراجــع هــذا الدعــم، حيــث  ــك االنتخاب تل
ــب  ــردوخ” ترام ــة لـــ “م ــة التابع ــات اإلعالمي ــت املنص وصف

ــارس”.  ــه “خ بأن

املثــال، أشــارت صحيفــة وول ســرتيت  وعــى ســبيل 
جورنــال إىل أن “ترامــب أفســد انتخابــات 2022 ... لقــد قــاد 
الجمهوريــن إىل إخفــاق ســيايس”، وحتــى قنــاة فوكــس نيــوز، 
نــرت قصــة عــى موقعهــا عــى اإلنرتنت نقــالً عــن محافظن 
ــابق.  ــس الس ــد الرئي ــن تأيي ــع” ع ــزب إىل “الرتاج ــوا الح دع
ــردوخ  ــالم م ــائل إع ــون أن وس ــع املراقب ــة، يتوق ــة عام وبصف

ــوري، رون  ــح الجمه ــة لصال ــب كامل ــى ترام ــب ع ــد تنقل ق
ــة  ــات التمهيدي ــان يف االنتخاب ــه االثن ــانتيس، إذا تواج دي س

ــام 2024. ــة لع الجمهوري

5- اســتمرار شــعبية ترامــب بــن الجمهوريــن: فــاز معظــم 
املرشــحن املدعومــن مــن ترامــب، نظــراً ألن معظمهــم 
ــون.  ــا الجمهوري ــيطر عليه ــق يس ــون يف مناط ــوا يتنافس كان
ــر  ــن تنافســوا يف مناطــق أك ــون الذي ــواب الجمهوري ــا الن أم
تنافســية، فــإن أغلبهــم مل ينجــح. فمــن بــن املرشــحن الســتة 
الذيــن أيدهــم ترامــب يف ســباقات مجلس النــواب يف املناطق 
ذات امليــول الدميقراطيــة، أو املتنــازع عليهــا بــن الجمهوريــن 

ــن، مل يفــز أحــد.  والدميقراطي

أمــا يف مجلــس الشــيوخ، فقــد فــاز أحــد مؤيــدي ترامــب 
األربعــة، بينــا يتجــه آخــر إىل جولــة اإلعــادة يف واليــة 
ــور محمــد أوز، املدعــوم  ــل، خــر الدكت ــا. ويف املقاب جورجي
مــن ترامــب ملقعــد مجلــس الشــيوخ عــن واليــة بنســلفانيا.

ترامــب  يؤيدهــم  الذيــن  املرشــحن  أداء  كان  وبينــا 
مشــابهاً ألداء الجمهوريــن اآلخريــن يف املناطــق التــي يتمتــع 
فيهــا الحــزب الجمهــوري بشــعبية طاغيــة، فــإن الحــال مل تكن 
كذلــك بالتأكيــد يف الدوائــر التــي تتســم بالتنافســية العاليــة. 
ففــي مــا يقــرب مــن ربــع دوائــر مجلــس النــواب، التــي كان 
ــحن  ــل، كان أداء املرش ــة أو أق ــا 15 نقط ــوز فيه ــش الف هام
املدعومــن مــن ترامــب أقــل مــن املســتوى األســايس لحزبهــم 
ــزب  ــحو الح ــوق مرش ــن تف ــاط، يف ح ــة نق ــط خمس مبتوس
ــم ترامــب عــى خــط األســاس  ــن مل يدعمه ــوري الذي الجمه
بحــوايل 2.2 نقطــة. ومــع ذلــك، تظهــر اســتطالعات الــرأي أن 

ترامــب اليــزال يتمتــع بشــعبية وســط الجمهوريــن.

6- انقســام حــري – ريفــي: سيشــغل الجمهوريــون حــوايل 
املقابــل، يســر  الريفيــة. ويف  املقاعــد  92% مــن جميــع 
الدميقراطيــون يف طريقهــم لالحتفــاظ بنســبة 92% مــن 
ــة، بينــا ســيمثل جمهــوري  املقاطعــات يف املناطــق الحرضي
واحــد فقــط منطقــة حرضيــة بالكامــل، وهــي جزيــرة ســتاتن 

ــورك.  بنيوي

أسباب تراجع الجمهوريين
ــت  ــة توقع ــدن، أن الصحاف ــو باي ــي، ج ــس األمري ــد الرئي أك
حــدوث “موجــة حمــراء كبــرة” وفــوزاً ســاحقاً للحــزب 
الجمهــوري، غــر أن هــذا مل يحــدث، مضيفــاً أن هنــاك 
احتــاالً للحفــاظ عــى األغلبيــة الدميقراطيــة يف مجلــس 
ــا تحقــق. وميكــن إرجــاع انكســار املوجــة  الشــيوخ، وهــو م
الحمــراء إىل ثالثــة أســباب رئيســية، وذلــك عــى النحــو التــايل: 

1- إخفــاق رهــان الجمهوريــن عــى االقتصــاد: توقعــت 
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اســتطالعات الــرأي قبــل االنتخابــات أن يحصــد الجمهوريــون 
فــوزاً غــر مســبوق يف ظــل ارتفــاع نســبة التضخــم يف الواليات 
ــع  ــع تراج ــن م ــك بالتزام ــتويات 8%، وذل ــدة إىل مس املتح
ــك  ــع ذل ــدن، وم ــي باي ــس الدميقراط ــد للرئي ــدالت التأيي مع
ــاد  ــم واالقتص ــن أن التضخ ــفت ع ــة كش ــج األولي ــإن النتائ ف
ــي، إذ  ــدة لســلوك الناخــب األمري ــل الوحي مل يشــكال العوام
لعبــت عوامــل أخــرى دوراً، مثــل اإلجهــاض والهجــرة وتغــر 

ــة.  ــاخ والعنري املن

ويف هــذا الســياق، يــرى بعــض املحللــن أن اهتــام 
الجمهوريــن بالقضايــا االقتصاديــة فحســب كان ســوء تقديــر 
ــة،  ــا االجتاعي ــددهم يف القضاي ــوء تش ــة يف ض ــم، خاص منه
ــالً نحــو  ــل زد )Z(، األكــر مي وتجاهلهــم حضــور ناخبــي جي
ــد مــن  الدفــاع عــن حــق املــرأة يف اإلجهــاض، وإعطــاء املزي

ــا. ــات له الحري

2- حشــد الدميقراطيــن “قــوة النســاء”: تعهــد بايــدن بالدفع 
ــل  ــاض إذا حص ــق اإلجه ــن ح ــون لتقن ــروع قان ــاه م باتج
ــل  ــة يف ظ ــرس، خاص ــة يف الكونج ــى أغلبي ــون ع الدميقراطي
تفعيــل قوانــن تقييــد اإلجهــاض التــي أعيــدت بعدمــا ألغــت 

املحكمــة العليــا قــرار قضيــة “رو ضــد وايــد”. 

ــات  ــل االنتخاب ــالً قب ــز تحلي ــز بروكينج ــرى مرك ــد أج فق
ــب  ــن جان ــال م ــاك إقب ــون هن ــوف يك ــه س ــه أن ــد في وج

النســاء لدعــم انتخــاب املرشــحن الدميقراطيــن بشــكل كبــر. 
كــا أجــرت مجلــة إيكونوميســت ويوغــوف اســتطالعاً للــرأي 
ــن النســاء املشــاركات يف  ــر أن 60% م ــر، وأظه أواخــر أكتوب

ــاض. ــة اإلجه االســتطالع ســيصوتن بســبب قضي

ــداالً: مثلــت أحــد  3- تبنــي الدميقراطيــن مواقــف أكــر اعت
ــم  ــدم تعرضه ــن ع ــن م ــت الدميقراطي ــي مكّن ــباب الت األس
ــا كان  ــي، ك ــد النصف ــات التجدي ــة يف انتخاب ــارة فادح لخس
متوقعــاً، يف إبــداء مرشــحي الحــزب الدميقراطــي مواقــف 
أكــر اعتــداالً مقارنــة بأقرانهــم مــن الجمهوريــن، بــل وســعى 
التقدميــة  اليســارية  الدميقراطيــون إىل تقييــد املجموعــة 
ــات اســتقطابية  ــاء أي خطاب ــورط يف إلق ــه، خشــية الت بداخل
ــا ســاهمت كل  ــد ترامــب، ورمب ــس الســابق دونال ضــد الرئي
ــذاب أصــوات املســتقلن للتصويــت  هــذه الخطــوات يف اجت

ــي.  ــزب الدميقراط ــح الح لصال

ويف الختــام، ميكــن القــول إن انتخابــات التجديــد النصفي، 
وإن شــهدت انحســاراً لفــوز الجمهوريــن، فــإن ذلــك ال يعنــي 
أن الرئيــس األمريــي بايــدن ســوف يســتطيع أن يديــر العامن 
ــن دون  ــه م ــم إدارت ــن حك ــة م ــرتة املتبقي ــن الف ــن م املقبل
ــع توحدهــم،  ــن، خاصــة م ــن الجمهوري معارضــة واســعة م
وإرصارهــم عــى التعبــر عــن مواقــف سياســية تغايــر تلــك 

التــي يتبناهــا الرئيــس.   
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