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ــات  ــن التداعي ــدد م ــارة إىل ع ــن اإلش ــار، ميك ــذا اإلط ويف ه
املرتتبــة عــى فــوز الجمهوريــن بأغلبيــة يف مجلــس النــواب، 

ــايل:   ــك عــى النحــو الت وذل

1- عرقلــة األجنــدة الترشيعيــة لبايــدن: أعلــن الجمهوريــون 
أنهــم يف حــال فوزهــم باألغلبيــة يف مجلس النواب، ســيقومون 
ــل إىل  ــد تص ــا ق ــدن، ورمب ــع إدارة باي ــات م ــراء تحقيق بإج
ــن وراء  ــون م ــعى الجمهوري ــه. ويس ــراءات لعزل ــاق إج إط
ذلــك إىل تحقيــق هدفــن رئيســين. أولهــا، يتمثــل يف االنتقام 
مــن الدميقراطيــن، والذيــن قامــوا بإثــارة قضيتــن لرتامــب يف 
محاولــة لحرمانــه مــن الرتشــح لانتخابــات الرئاســية القادمــة، 
أو االنتقــاص مــن شــعبيته، عــى أقــل تقديــر. إحداهــا 
ــى  ــوم ع ــى الهج ــض ع ــورط يف التحري ــه بالت ــق باتهام تتعل
مبنــى الكبيتــول هيــل يف ينايــر 2022، واألخــرى تتعلــق 
باحتفاظــه بوثائــق خطــرة متــس األمــن القومــي األمريــي يف 

ــه.  ــاء فــرتة واليت ــه “مار-أيه-الجــو” بعــد انته مقــر إقامت

كــا أعلــن املدعــي العــام األمريــي، مريــك جارالنــد، يف 
ــاظ  ــة احتف ــة قضي ــق خــاص ملتابع ــن محق ــر، تعي 18 نوفم

ــد  ــة، أي بع ــق رسي ــب بوثائ ــد ترام ــابق دونال ــس الس الرئي
ــي  ــه الرتشــح بيومــن، وهــي الخطــوة الت إعــان ترامــب نيت
اعترهــا ترامــب “مسيســة”، خاصــة أن املحقــق ســوف يحقق 
يف القضيتــن التــي أثارهــا الدميقراطيــون ضــد ترامــب، ســواء 
ــاظ  ــل، أو االحتف ــول هي ــى الكبيت ــام مبن ــك باقتح ــق ذل تعل

بوثائــق مصنفــة كـــ “رسيــة للغايــة”. 

الجمهوريــون  يســعى  التــي  األهــداف  ثــاين  ويتمثــل 
ــف  ــدن، يف كش ــع إدارة باي ــق م ــن وراء التحقي ــا م لتحقيقه
ــم  ــن أنه ــد الجمهوري ــدن، إذ أك ــل إلدارة باي ــاد املحتم الفس
ســوف يركــزون عــى قضايــا املعامــات التجاريــة لهانــرت ابــن 
ــات  ــام صفق ــده يف إمت ــوذ وال ــتغاله لنف ــدى اس ــدن، وم باي
ــس  ــة الرئي ــون يف أهلي ــكك الجمهوري ــد يش ــا ق ــة. ك تجاري
بايــدن عــى الحكــم يف ضــوء ذالت لســانه وتشــتت تفكــره.

تكــرار  إىل  ذلــك  وراء  مــن  الجمهوريــون  ويســعى 
ــكل  ــا ش ــام 2016”، حين ــون يف ع ــاري كلينت ــيناريو هي “س
الجمهوريــون لجنــة بنغــازي يف الكونجــرس، وذلــك للتحقيــق 
معهــا عــى مــدار عامــن حــول الهجومــن اللذيــن اســتهدفا 
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أجريــت انتخابــات التجديــد النصفــي فــي الثامــن مــن نوفمبــر 2022. وحقــق الحــزب الديمقراطــي الفــوز 
باألغلبيــة فــي مجلــس الشــيوخ، بينمــا حقــق الجمهوريــون األغلبيــة فــي مجلــس النــواب، وذلــك لتبــدأ فتــرة 
تعــرف باســم “البطــة العرجــاء”، أي افتقــاد إدارة الرئيــس الديمقراطــي جــو بايــدن الدعــم البرلمانــي الكافــي 

إلدارة البــاد. 

تقويــض الرئيــس: هــل يســعى الجمهوريــون لعــزل بايــدن قبــل انتخابــات 2024؟، العــدد 1693، 22 نوفمبــر 2022، أبوظبي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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املجمــع الدبلومــايس األمريــي يف بنغــازي يف رشق ليبيــا، يــوم 
11 ســبتمر 2012، والــذي أســفر عــن مقتــل الســفر األمريي، 
كريــس ســتيفنز، وموظــف دبلومــايس وأمريكيــن يعمــان يف 
ــويل  ــاء ت ــك أثن ــة، وذل ــة األمريكي ــة االســتخبارات املركزي وكال
كلينتــون منصــب وزيــرة الخارجيــة. ووجــه لهــا الجمهوريــون 
انتقــادات حــادة أثنــاء اســتجوابها، وهــو األمــر الــذي انتقــص 
ــه يف  ــكاريث ذات ــه م ــرتف ب ــا اع ــو م ــى نح ــعبيتها، ع ــن ش م
حديثــه لقنــاة فوكــس نيــوز األمريكيــة يف 2015، حينــا 
ــون،  ــعبية كلينت ــن ش ــت م ــازي انتقص ــة بنغ ــدت أن لجن أك
ــا يف  ــي أدت إىل هزميته ــل الت ــك أحــد العوام ــل ذل ــا مثّ ورمب

ــب يف 2016.  ــام ترام ــية أم ــات الرئاس االنتخاب

الســتجواب  الدميقراطيــون  يســتعد  املقابــل،  ويف 
ــة  ــروع نزاه ــاق “م ــر إط ــك ع ــداً، وذل ــن جي الجمهوري
ــرب”  ــة ح ــة “غرف ــون مبنزل ــوف يك ــذي س ــرس”، وال الكونج
ــع  ــق يف دواف ــون إىل التحقي ــا الدميقراطي ــن خاله ــعى م يس
تحقيقــات الجمهوريــن ضــد إدارة بايــدن للتأكيــد عــى أنهــا 
ــا  ــن القضاي ــاه ع ــرف االنتب ــا ت ــية، وأنه ــع سياس ذات دواف
األكــر أهميــة للناخــب األمريــي، لصالــح تصفيــة الحســابات 
مــع الدميقراطيــن، باإلضافــة إىل محاولــة تصويرهــا عــى أنهــا 
ــن  ــك يف مســعى م ــة للكونجــرس، وذل ــوارد املالي ــد للم تبدي
الدميقراطيــن للتأثــر ســلباً عــى شــعبية الجمهوريــن بحلــول 
انتخابــات 2024، ومــن ثــم تكرار ســيناريو انتخابــات التجديد 
النصفــي لعــام 1998، حينــا ترجــم إخفــاق الجمهوريــن يف 
ــون، إىل انتصــار  ــل كلينت ــي األســبق، بي ــس األمري عــزل الرئي
ــل  ــر يأم ــو أم ــات، وه ــذه االنتخاب ــن يف ه ــر للدميقراطي كب

ــة.  ــات 2024 القادم ــراره يف انتخاب ــون يف تك الدميقراطي

2- تــرر محتمــل لالقتصــاد األمريــي: تشــر املــؤرشات 
ــن  ــقف الدي ــع س ــدن يف رف ــس باي ــاق الرئي ــة إىل إخف األولي
العــام املقــدر بحــوايل 31.4 تريليــون دوالر قبــل بدايــة 
العــام الجديــد، أي قبــل أن يتــوىل املجلــس النــواب الجديــد 
ــك إىل  ــا. ويرجــع الســبب يف ذل ــة ذاته ــات الجمهوري التوجه
ــك، كــا  رفــض عضــو الشــيوخ الدميقراطــي جــو مانشــن ذل
قــد يكــون هنــاك رافضــان آخــران داخــل الحــزب الدميقراطي 
ــة الدميقراطــي يف الشــيوخ،  ــم األغلبي لهــذا األمــر. وأكــد زعي
ــن  ــاع ب ــى إج ــول ع ــعى إىل الحص ــه يس ــومر، أن ــاك ش تش
الحزبــن الجمهــوري والدميقراطــي عــى رفــع ســقف الديــن 

العــام. 

ــر،  ــك األم ــون ذل ــض الجمهوري ــاوف أن يرف ــود مخ وتس
وأن يتحــول األمــر إىل مواجهــة بــن بايــدن ومجلــس النــواب 
ــد يســعون إىل  ــن ق ــن، والذي ــه مــن الجمهوري املســيطر علي
انتــزاع تنــازالت مــن بايــدن قبــل املوافقــة عــى زيــادة ســقف 
ــة.  ــاته الداخلي ــى سياس ــر ع ــم التأث ــن ث ــام، وم ــن الع الدي

ــى  ــوم ع ــاء الل ــد إىل إلق ــد يعم ــدن ق ــإن باي ــل، ف ويف املقاب
ــون  ــوف يك ــر س ــذا األم ــراً ألن ه ــك، نظ ــن يف ذل الجمهوري
ــه تداعيــات اقتصاديــة غــر هينــة، إذ إن اإلخفــاق يف رفــع  ل
ــخ  ــف يف تاري ــؤدي إىل أول تخل ــد ي ــام ق ــن الع ــقف الدي س
الواليــات املتحــدة عــن ســداد ديونهــا، وهــو مــا قــد يــؤدي 
إىل هــز األســواق بعنــف، وينــذر بدخــول الواليــات املتحــدة 

ــق. ــود اقتصــادي عمي ــة رك إىل حال

وســبق أن حــدث مثــل هــذا األمــر يف عــام 2011، يف 
عهــد الرئيــس األســبق بــاراك أوبامــا، وهــو مــا أدى إىل قيــام 
مؤسســات التصنيــف االئتــاين الدوليــة بخفــض الجــدارة 
ــه”،  ــه آي ــه آي ــع “آي ــن وض ــدة م ــات املتح ــة للوالي االئتاني
وذلــك ألول مــرة يف تاريــخ الواليــات املتحــدة، وهــو مــا قــد 
يــؤدي إىل اضطــراب أســواق املــال يف وال ســرتيت، كــا قــد 
تــرر شــيكات الضــان االجتاعــي لنحــو 50 مليــون مســن، 

ــة. ــن يف الحكوم ــب العامل ــف روات ــد تتوق وق

3- دخــول ترامــب ســباق الرئاســة يف 2024: عــى الرغــم مــن 
ــن  ــحن الجمهوري ــض املرش ــا بع ــرض له ــي تع ــة الت االنتكاس
املحســوبن عــى ترامــب، فــإن ذلــك مل ميثــل نهايــة لطمــوح 
األخــر يف الرتشــح لانتخابــات الرئاســية القادمــة، فقــد قــدم 
ــة يف 16  ــات الفيدرالي ــة االنتخاب ــحه لهيئ ــب أوراق ترش ترام
نوفمــر 2022، مؤكــداً أنــه يريــد منــع حصــول بايــدن عــى 
واليــة رئاســية جديــدة. وعــى الرغــم مــن أن بعض مســاعديه 
طالبــوا بعــدم الرتشــح انتظــاراً إلعــادة انتخابــات مقعــد 
ــه مل  ــا يف ديســمر 2022، غــر أن ــس الشــيوخ يف جورجي مجل
يقتنــع بذلــك الــرأي، بــل وأرص أن ترشــحه ســوف يدعــم فــوز 
ــا.  املرشــح الجمهــوري، هــررش والكــر، يف انتخابــات جورجي

ــدا الجمهــوري  ــة فلوري وعــى الرغــم مــن أن حاكــم والي
رون دي ســانتيس قــد حقــق نجاحــاً يف انتخابــات حاكــم 
واليــة فلوريــدا يف مواجهــة الدميقراطيــن، فإنــه مــن املاحــظ 
الدميقراطيــن  بــن  متأرجحــة  واليــة  تعــد  ال  الواليــة  أن 
والجمهوريــن، بــل تعــد أكــر والًء للجمهوريــن، فلــم ينجــح 
الدميقراطيــن يف الحصــول عــى منصــب حاكــم الواليــة منــذ 
تســعينيات القــرن العريــن، كــا أن ترامــب فــاز بأصــوات 
ــة يف 2016، أو يف  ــات الرئاس ــواء يف انتخاب ــن، س ــة مرت الوالي

ــا.  ــي خرسه ــات 2020، والت انتخاب

ــراً  ــف كث ــإن دي ســانتيس ال يختل ــة أخــرى، ف ومــن جه
ــه  ــرت زوجت ــد ن ــب، فق ــعبوية لرتام ــات الش ــن التوجه ع
ــه  ــه ال يدعم ــه إن الل ــت في ــو قال ــانتيس فيدي ــي دي س كي
فقــط يف االنتخابــات، ولكــن أعــده كمحــارب إلنقــاذ أمريــكا 
مــن الهيســرتيا. ويف حــن أعلــن ترامــب ترشــحه لانتخابــات 
رســمياً، فــإن دي ســانتيس مل يعلــن ذلــك بعــد، بــل أن ترامب 
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هل يسعى الجمهوريون لعزل بايدن قبل انتخابات 2024؟

حــذر دي ســانتيس مــن الرتشــح النتخابــات 2024، قائــاً إن 
ذلــك ســير بالحــزب الجمهــوري. ويف املقابــل، فــإن دي 
ســانتيس اليــزال ممتنعــاً عــن انتقــاد ترامــب لتجنــب تنفــر 
قاعــدة الحــزب، أو إحــداث انقســام يف الحــزب، مبــا يصــب يف 

ــن.  ــة يف مصلحــة الدميقراطي النهاي

ووجــد اســتطاع للــرأي أجــري قبــل انتخابــات التجديــد 
ــر أن %48  ــن 2 إىل 7 نوفم ــرتة م ــداً يف الف ــي، وتحدي النصف
مــن الناخبــن الجمهوريــن األساســين املحتملــن ســيدعمون 
ترامــب إذا أجريــت االنتخابــات التمهيديــة يف 7 نوفمــر، 
مقابــل 26% دعمــوا دي ســانتيس، و26% يريــدون التصويــت 
لشــخص آخــر. وقــد تطــرأ تغــرات عــى هــذا الوضــع بعــد 
االنتخابــات، خاصــة إذا مــا أقــدم دي ســانتيس عــى ترشــيح 

نفســه رســمياً.  

ــوة  ــه ال ميكــن االســتهانة بنقــاط ق ــا ســبق، فإن وفــوق م
ترامــب، إذ إن لديــه فهــاً عميقــاً للقضايــا املهمــة للمحافظن 
الذيــن ميثلــون جــزءاً مهــاً مــن القاعــدة الشــعبية للحــزب 
الجمهــوري، خاصــة فيــا يتعلــق مبواقفهــم تجــاه قضايــا مثــل 
ــع  ــر املتوق ــلوبه غ ــؤدي أس ــن أن ي ــة. وميك الهجــرة والجرمي
وهجومــه الــاذع إىل تغطيــة إخباريــة وحرمــان منافســيه 
مــن األضــواء. كــا أن لديــه قاعــدة مــن املؤيديــن املخلصــن. 
ــه مناصــب مهمــة  ــن ل ــن املؤيدي ــد م وأخــراً، يشــغل العدي

داخــل الحــزب الجمهــوري.

ــة إن ترامــب أحــد األســباب  ــة القائل ــإن الرواي وأخــراً، ف
الرئيســية وراء فشــل الجمهوريــن يف انتخابــات التجديــد 
النصفــي، وأنــه ينحــدر بحزبــه، تعكــس وجهــة نظــر اإلعــام 
ــك، ال  ــب، ولذل ــاء ترام ــب يف إقص ــذي يرغ ــي، وال الدميقراط
ــعبيته  ــايش ش ــل بت ــرسع القائ ــتنتاج املت ــم االس ــن دع يكم
بعــد هــذه االنتخابــات، خاصــة أنــه ال ميكــن االســتناد فقــط 
عــى فرضيــة وحيــدة وهــي خســارة بعــض املوالــن لــه 
أمــام مرشــحن دميقراطيــن، خاصــة أن هنــاك آخريــن فــازوا 

بالفعــل يف مواجهــة الدميقراطيــن. 

ــات مــن الواضــح أن  ــاب اإلجــاع داخــل واشــنطن: ب 4- غي
االنقســامات بــن الجمهوريــن والدميقراطيــن مل تعــد قــارصة 
عــى أبعــاد السياســة الداخليــة، ولكنهــا متتــد كذلــك إىل 
السياســة الخارجيــة، خاصــة مــع بــروز توجهــات مــن جانــب 

ــا  ــا، وهــو م ــي ألوكراني ــة الدعــم األمري ــن ملراجع الجمهوري
ــد  ــون. فق ــه الجمهوري ــّر عن ــح ع ــن تري ــر م اتضــح يف أك
أكــدت النائبــة الجمهوريــة واملقربــة مــن ترامــب، ماجــوري 
ــداً  ــا مؤك ــرش ألوكراني ــص أي ق ــم تخصي ــن يت ــه ل ــور، أن تايل
أن بادهــا ســوف تجــيء “أوالً”، بينــا أكــد كيفــن مــكاريث، 
زعيــم الجمهوريــن يف مجلــس النــواب، أن الكونجــرس تحــت 

ــا.   ســيطرة حزبــه لــن يقــدم شــيكاً عــى بيــاض ألوكراني

ــع  ــي الواس ــم األمري ــاد للدع ــد االنتق ــظ أن تصاع وياح
ألوكرانيــا بــدأ يــرتدد يف داخــل اإلدارة األمريكيــة نفســها، 
وهــو مــا كشــفت عنــه تريحــات مــارك ميــي، رئيــس أركان 
الجيــش األمريــي، والــذي أكــد رضورة إجــراء مفاوضــات بــن 
روســيا وأوكرانيــا الســتحالة هزميــة روســيا يف أوكرانيــا، وهــو 
مــا مثـّـل خروجــاً عــن موقــف البيــت األبيــض الرســمي، كــا 
أن مثــل هــذا التريــح ســيزيد مــن تشــكيك الجمهوريــن يف 
ــن املســتحيل يف  ــغ، إذا كان م ــر كل هــذه املبال جــدوى توف

النهايــة هزميــة روســيا. 

ولكــن عــى املســتوى االســرتاتيجي، فــإن مثــل هــذا 
الحزبــن  بــن  اإلجــاع  غيــاب  يعكــس  ســوف  املوقــف 
السياســة  املتحــدة حــول قضايــا  الواليــات  الرئيســين يف 
ــه ذلــك مــن فــرص، أو تحديــات. وقــد  ــة، مبــا يحمل الخارجي
أكــد هــذا املعنــى رئيــس الــوزراء املجــري، فيكتــور أوربــان، 
ــام )يف  ــل يف الس ــر 2022، “أن األم ــد يف 11 أكتوب ــذي أك وال
ــذا  ــإن ه ــل، ف ــه يف املقاب ــر أن ــب”، غ ــي ترام ــا( يعن أوكراني
املوقــف ســيثر مخــاوف دول رشق أوروبــا، والتــي ترغــب يف 
هزميــة موســكو يف أوكرانيــا، أو حتــى تفكيــك الدولة الروســية 

ــن موســكو. ــا م ــداً ألمنه ــره تهدي ــا تعت ــة م إلزال

النصفيــة  التجديــد  انتخابــات  كشــفت  الختــام،  ويف 
األمريكيــة عــن إمكانيــة نجــاح الجمهوريــن يف مارســة 
الداخليــة  بايــدن،  إدارة  توجهــات  عــى  شــديد  ضغــط 
ــات  ــاق التحقيق ــم إىل إط ــع اتجاهه ــة م ــة، خاص والخارجي
ضــده، وذلــك رداً عــى إطــاق الدميقراطيــن إلجــراءات ضــد 
ترامــب تســتهدف إبعــاده عــن ســباق الرتشــح إىل االنتخابــات 
القادمــة بحكــم قضــايئ، وهــو مــا يعنــي أن العامــن القادمــن 
ــراً يف واشــنطن، نظــراً للــراع  ــاً كب ســوف يشــهدان اضطراب

ــن.           ــن والدميقراطي ــن الجمهوري ــل ب املحتم
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