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تابــع املراقبــون باســتغراب شــديد عمليــة التصويــت 
ــي  ــن مكارث ــوري كيف ــب الجمه ــار النائ ــى اختي ع
ــبب  ــل س ــي. ولع ــواب األمريك ــس الن ــاً ملجل رئيس
االســتغراب هــو أنــه عــى الرغــم مــن فــوز الحــزب 
النصفــي  التجديــد  انتخابــات  يف  الجمهــوري 
مقاعــد  بأغلبيــة   2022 نوفمــر  يف  للكونجــرس 
ــن  ــداً م ــادل 222 مقع ــا يع ــواب أو م ــس الن مجل
أصــل 435 مقعــداً، فــإن التصويــت لصالــح مكارثــي 
ــزب  ــد الح ــاً لتقالي ــراً وبالتــايل مخالف ــدا متع ب
ــر  ــول األم ــواب، وتح ــس الن ــة يف مجل ــز باألغلبي الفائ
مــن إجــراء روتينــي يخلــو مــن العراقيــل، كمــا هــو 
امُلعتــاد، إىل أزمــة صُعــب التكهــن بنهايتهــا، يف حادثــة 
ــا الكونجــرس  ــي يمــر به ــا الت ــد األوىل مــن نوعه تُع
ــذ مائــة عــام، حتــى أن بعــض املتابعــن وصــف  من

مــا حــدث بـــ “الســرك الســيايس”.

ــم  ــدأت يف التفاق ــد ب ــة ق ــح األزم ــت مالم وكان
الجمهــوري يف  الحــزب  قيــادات  عندمــا فشــلت 
املجلــس املنتخــب يف حشــد األصــوات الالزمــة النتخاب 
مكارثــي، واســتغرق األمــر عــى غــر العــادة خمســة 
ــن  ــاً م ــع 20 نائب ــاقة م ــات الش ــن املفاوض ــام م أي
تكتــل “الحريــة” ذي األيديولوجيــا اليمينيــة املحافظــة 
ــذا  ــل ه ــوري. وعل ــزب الجمه ــل الح ــددة داخ املتش
ــه ال  ــة أن ــي بحج ــى مكارث ــم ع ــل اعرتاضه الفصي
ــك  ــاًء عــى ذل يتوافــق مــع أجندتهــم السياســية، وبن
ــت  ــدم التصوي ــى ع ــل ع ــذا الفصي ــم ه ــد صم فق
ــى  ــة، حت ــة تصويتي ــدار 15 محاول ــى م ــه ع لصالح
قــدم إليهــم مكارثــي عــدة تنــازالت إجرائيــة تعظــم 
نفوذهــم داخــل املجلــس وتضعــف مركــزه كرئيــس 
ملجلــس النــواب. ولــذا فــإن الصعوبــة التــي واجههــا 
الحــزب الجمهــوري يف تمريــر اختيــار رئيــس مجلــس 
النــواب تــدل عــى دخــول الواليــات املتحــدة يف طــور 
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»آراء املســتقبل« هــي »مقــاالت رأي« تُنــر مــن خــالل املوقــع اإللكرتونــي ملركــز »املســتقبل لألبحــاث 

ــي  ــات الت ــا واملوضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والُخ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات املتقدم والدراس

ــة،  ــات األمني ــية، واالتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج املرك ــام برام ــاالت اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات اإلعالمي ــة، والتوجه ــالت املجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــوالت االقتصادي والتح

آراء المستقبل

د. كريم القاضي 
باحث زائر بمركز الدراسات االستراتيجية في 

كلية فليتشر - جامعة تافتس األمريكية
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ــم  ــة بالحك ــية املتعلق ــات السياس ــن األزم ــد م جدي
وإدارة الدولــة.

صعود اليمين المحافظ:
ــد  ــات التجدي ــج غــر املتوقعــة يف انتخاب ــت النتائ كان
ــي وراء  ــل الرئي ــي العام ــرس ه ــي للكونج النصف
ــظ يف  ــدد املحاف ــن املتش ــل اليم ــوذ فصي ــادة نف زي
الحــزب الجمهــوري، فقــد فشــل الحــزب يف الحصــول 
عــى أغلبيــة مريحــة داخــل مجلــس النــواب تســمح 
ــاً  ــر حرص ــياً واألكث ــداالً سياس ــر اعت ــه األكث لقيادات
عــى تحقيــق إنجــازات تريعيــة، بتهميــش دور هــذا 
الفصيــل، الذي تهــدف أجندتــه السياســية إىل تصحيح 
األوضــاع املاليــة الخاصــة بالحكومــة الفيدراليــة 
مثــل الحــد مــن سياســة االســتدانة، وتقليــل اإلنفــاق 

وتقليــص  العــام،  الحكومــي 
ــة،  ــة الفيدرالي ــم البروقراطي حج
ــة  ــب، باإلضاف ــض الرضائ وتخفي
ضــد  املتشــددة  مواقفهــم  إىل 
بعضهــم  وســعي  املهاجريــن 
ــية  ــوق السياس ــة الحق إىل عرقل
لألقليــات األمريكيــة. كمــا يغلــب 
عــى هــذا الفصيــل تأييدهــم 
دونالــد  الســابق،  للرئيــس 
بعضهــم  وقناعــة  ترامــب، 
ــات الرئاســية يف  ــر االنتخاب بتزوي
عــام 2020، فضــالً عــن رفضهم 
يف  التحقيقــات  لجنــة  نتائــج 
ــات  ــرد واالضطراب ــداث التم أح

ــر 2021.  ــوم 6 يناي ي

ــزب  ــادات الح ــت قي وأصبح
ماســة  يف حاجــة  الجمهــوري 
املتشــددين  تأييــد  لكســب 
ــب  ــل ترتي ــن أج ــن، م املحافظ
أوضــاع مجلــس النــواب مــن 
القوانــن،  وتمريــر  الداخــل 
ــح  ــم فت ــذي حتّ ــر ال ــو األم وه
ــل  ــازالت يف مقاب ــم تن ــاب تقدي ب
ــا  الحصــول عــى األصــوات. ومم
ــل  ــف أن البدي ــذا املوق ــد ه يُعق
عــن التعــاون مــع هــذا الفصيــل 

هــو التعــاون مــع نــواب الحــزب الديمقراطــي، وهــو 
األمــر الــوارد مســتقبالً يف بعــض مروعــات القوانن، 
إال أنــه لــم يكــن وارداً عنــد اختيــار رئيــس املجلــس. 

ــي قدمهــا كيفــن  ــازالت الت ــرز التن ولعــل مــن أب
مكارثــي لهــذا الفصيــل املتشــدد، موافقتــه عــى عودة 
ــن أي  ــس، م ــب باملجل ــمح ألي نائ ــذي يس ــراء ال اإلج
ــس  ــت يســمح بإزاحــة رئي ــر تصوي ــن، بتمري الحزب
املجلــس مــن موقعــه إذا حصــل هــذا التصويــت عــى 
ــرف يف  ــا يُع ــس أو م ــل املجل ــيطة داخ ــة بس أغلبي
النظــم الرملانيــة بـــ “تصويــت ســحب الثقــة”؛ ممــا 
يعنــى أن منصــب مكارثــي الجديــد قــد أصبــح أســر 
ــر  ــواب غ ــس الن ــى مجل ــايل يبق ــراء، وبالت ــذا اإلج ه
ــات  ــى االنتخاب ــن حت ــن القادم ــدة العام ــتقر م مس

القادمــة.  
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ــاً أن  ــل أيض ــذا الفصي ــوذ ه ــن نف ــد م ــا يُزي ومم
ــادة  ــمح بزي ــر يس ــازالً آخ ــم تن ــدم له ــي ق مكارث
ــي  ــواب، وه ــس الن ــد بمجل ــة القواع ــم يف لجن تمثيله
ــات  ــع باختصاص ــديدة، تتمت ــة ش ــة ذات أهمي لجن
واســعة مثــل تحديــد مشــاريع القوانــن التــي يُســمح 
ــه  ــموح ب ــت املس ــد الوق ــا، وتحدي ــت عليه بالتصوي
ــاريع  ــك املش ــة تل ــل صياغ ــراً تعدي ــتها، وأخ ملناقش
بالحــذف أو اإلضافــة. ولذلــك يفضــل رئيــس املجلــس 
عــادًة عــى إبقــاء هــذه اللجنــة تحــت ســيطرته مــن 
ــواب  ــن الن ــوا م ــا يكون ــاء له ــار أعض ــالل اختي خ
الحلفــاء لــه شــخصياً. كمــا قــدم مكارثي للمتشــددين 
أيضــاً وعــوداً تخــدم أجندتهــم السياســية، مثــل الوعد 
ــل  بعــدم رفــع ســقف الديــن العــام مــن دون التقلي

ــي.  ــاق الحكوم ــن اإلنف م

جمود تشريعي:
ــظ  ــدد املحاف ــن املتش ــل اليم ــع أن يعرق ــن املتوق م
الكثــر مــن مشــاريع القوانــن وال يســمح بالتصويــت 
ــي  ــك القوانــن الت ــذات تل ــا مــن األســاس، وبال عليه
ــن،  ــقف الدي ــع س ــام أو رف ــاق ع ــادة إنف ــب زي تتطل
األمــر الــذي سيتســبب يف تصاعــد وتــرة الرصاعــات 
الجمهوريــن  بــن  أو  الجمهوريــن  بــن  ســواء 
ــون  ــون التقليدي ــواب الجمهوري ــن. فالن والديمقراطي
الذيــن يتمتعــون بقــدر ما مــن الوســطية ويســاندون 
انخــراط الواليــات املتحــدة يف السياســة الدوليــة، 
ــرح  ــا يُط ــدد عندم ــل املتش ــيصطدمون بالفصي س
ــدة  ــات املتح ــة للوالي ــة الدفاعي ــادة امليزاني ــر زي أم
هــذا العــام، فهــم يرفضــون بشــكل قاطــع تخفيــض 
ــتوى  ــى مس ــا ع ــى إبقائه ــة أو حت ــة الدفاعي امليزاني
ــن  ــه اليم ــج علي ــر يحت ــو أم ــة 2022، وه ميزاني
ــا  ــى تخفيضه ــرص ع ــل ي ــوري، ب ــدد الجمه املتش
ويدعــو لتقليــص دور واشــنطن يف العالــم بمــا 
فيهــا التزاماتهــا الدفاعيــة تجــاه حلفائهــا يف أوروبــا 
ورشق آســيا والــرق األوســط. كمــا أن هــذا الــرصاع 
ــا  ــره عندم ــيتفاقم أم ــوري س ــوري - الجمه الجمه
ــس”  ــاة “فوك ــل قن ــي مث ــالم اليمين ــه اإلع يتناول
ــب،  ــابق ترام ــس الس ــه الرئي ــل في ــة ويتدخ اإلخباري
ــى  ــر ع ــون التأث ــزب، ويحاول ــن للح ــار املمول وكب

ــارشة. ــم املب ــًة ملصالحه ــاره خدم مس

ــه  ــوري بأغلبيت ــزب الجمه ــعي الح ــن س ــا ع أم

ــة  ــة الخاص ــدة التريعي ــة األجن ــة لعرقل املتصارع
ــواب،  ــس الن ــه يف مجل ــدن وحزب ــو باي ــس ج بالرئي
ــد  ــرس إىل ح ــل الكونج ــأنه تعطي ــن ش ــك م ــإن ذل ف
ــام 2024،  ــات ع ــج انتخاب ــر نتائ ــى تظه ــر حت كب
ــة  ــتغل أغلبي ــاً سيس ــي أيض ــزب الديمقراط ألن الح
مقاعــده يف مجلــس الشــيوخ لتعطيــل األجنــدة 
ــام  ــهد الع ــوري. وسيش ــزب الجمه ــة للح التريعي
ــة  ــول املوافق ــة ح ــية طاحن ــة سياس ــاري معرك الج
ــدرة  ــادة ق ــام وزي ــن الع ــقف الدي ــع س ــى رف ع
الحكومــة عــى االقــرتاض، حيــث أعلنــت وزارة 
ــل إىل  ــت بالفع ــة وصل ــة األمريكي ــة أن الحكوم الخزان
ــى  ــذي تخط ــاً ال ــه قانوني ــموح ب ــن املس ــقف الدي س
ــتحتاج  ــة س ــون دوالر، وأن الحكوم ــمياً 31 تريلي رس
إىل رفــع ســقف هــذا الديــن أو إلغائــه بحلــول 
يونيــو 2023، وهــو األمــر الــذي ســيتطلب ال محالــة 
ــي  ــالق جزئ ــيحدث إغ ــن، وإال س ــن الحزب ــاً ب اتفاق
للحكومــة الفيدراليــة وســتتعثر يف الوفــاء بالتزاماتهــا 
ودفــع أقســاط ديونهــا، ممــا قــد يُعــرض االقتصــاد 
ــيكون  ــاد، وس ــود والكس ــن الرك ــة م ــي لحال األمريك
لــكل تلــك التطــورات آثــار مبــارشة عــى االنتخابــات 

ــة. القادم

حرب مؤسسية:
ــة،  ــي املتوقع ــود التريع ــة الجم ــة إىل حال باإلضاف
والديمقراطــي  الجمهــوري  الحزبــن  كال  فــإن 
ــي  ــة يف مجل ــية كأغلبي ــه املؤسس ــتغل أدوات سيس
النــواب والشــيوخ ضــد اآلخــر. فالحــزب الجمهــوري 
ــواب يف  ــس الن ــلطة مجل ــتخدام س ــع يف اس سيتوس
إلدارة  التنفيــذي  األداء  تخــص  تحقيقــات  إجــراء 
الرئيــس بايــدن، وبالفعــل فقد شــكل املجلــس الجديد 
ــدل  ــتغالل وزارة الع ــدى اس ــق يف م ــة للتحقي لجن
ــلطاتهم يف  ــم وس ــة لنفوذه ــن الفيدرالي ــزة األم وأجه
ــزب  ــدة للح ــة املؤي ــة املحافظ ــوى اليميني ــب الق تعق
الجمهــوري مــن دون ســند قانونــي. كمــا يتــم 
حاليــاً تشــكيل لجنــة تحقيــق أخــرى للبــت يف صحــة 
ــا  ــت يف إدارته ــدن تقاعس ــأن إدارة باي ــاءات ب االدع
ــتان يف  ــن أفغانس ــي م ــحاب األمريك ــة االنس لعملي
عــام 2021، ممــا عــّرض الجنــود وبعــض املواطنــن 
األمريكيــن للخطــر وأســاء إىل ســمعة الواليــات 
ــم  ــد يت ــراً، ق ــم. وأخ ــتوى العال ــى مس ــدة ع املتح
تشــكيل لجنــة تحقيــق ثالثــة يف التعامــالت التجاريــة 
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ــض  ــع بع ــايل، م ــس الح ــل الرئي ــدن، نج ــرت باي لهان
ــتغالله  ــة اس ــن حقيق ــف ع ــرى للكش ــدول األخ ال
ــبق،  ــس األس ــاً للرئي ــا كان نائب ــده عندم ــب وال ملنص

ــا.  ــاراك أوبام ب

الحــزب  سيســعى  اآلخــر،  الجانــب  وعــى 
ــيوخ  ــس الش ــة يف مجل ــب األغلبي ــي، صاح الديمقراط
والبالــغ عددهــم 51 نائبــاً مــن أصــل 100، لالنتهــاء 
مــن املوافقــة عــى ترشــيحات الرئيــس بايــدن لتعيــن 
قضــاة ليراليــن يف مختلــف مســتويات الســلك 
ــيحات  ــك الرتش ــدد تل ــغ ع ــدرايل. وبل ــي الفي القضائ
حتــى اآلن 148 قاضيــاً فيدراليــاً، تمــت املوافقــة عــى 
تعيــن 97 قاضيــاً منهــم، وهــي أعــى نســبة تعينــات 
ــن  ــالل العام ــي خ ــس أمريك ــا رئي ــوم به ــاة يق قض
األولــن مــن انتخابــه. كمــا ســيعتمد الرئيــس بايــدن 
ــن  ــٍض م ــاز بع ــة إلنج ــه التنفيذي ــوة قرارت ــى ق ع
ــطس 2022  ــرر يف أغس ــا ق ــية، مثلم ــه السياس أجندت
إعفــاء بعــض الطلبــة األمريكيــن مــن بعــض ديونهم 
للحكومــة الفيدراليــة والخاصــة بمصاريــف تعليمهــم 
الجامعــي، األمــر الــذي اعرتضــت عليــه بعــض 
ــم  ــأت إىل املحاك ــة ولج ــات املدني ــات والجمعي الوالي
الفيدراليــة لتعطيلــه؛ بحجــة أن بايــدن تخطــى 
ــون  ــن الدي ــاء م ــلطة اإلعف ــث إن س ــلطاته، حي س
ــإن  ــه، ف ــس. وعلي ــس للرئي ــرس ولي ــع للكونج تخض

التوســع يف اســتخدام تلــك القــرارات ســيؤدي يف كثــر 
ــا  ــل فيه ــة تفص ــات قضائي ــان إىل خصوم ــن األحي م
املحاكــم الفيدراليــة واملحكمــة الدســتورية العليــا ذات 

ــة. ــات املحافظ التوجه

ختامــاً، فإنــه عــى الرغــم مــن أن الرصاعــات 
ــات  ــة يف الوالي ــة للسياس ــمة طبيعي ــة س الداخلي
املتحــدة، حيــث تتميــز مؤسســاتها بمرونــة 
تجعلهــا قــادرة عــى احتــواء تلــك الرصاعــات من 
خــال الفصل بــن الســلطات الثــاث مع تقاســم 
ــت  ــرس والبي ــن الكونج ــرار ب ــع الق ــة ُصن عملي
ــل  ــات يف ظ ــك الرصاع ــوع تل ــإن وق ــض؛ ف األبي
ــة  ــم الديمقراطي مخــاوف عامــة مــن تراجــع قي
ــددة  ــل املتش ــن الفصائ ــض م ــاوالت البع ومح
ــذر  ــا، يُن ــاب عليه ــوري االنق ــزب الجمه يف الح
ــد مــن األزمــات  بدخــول واشــنطن يف طــور جدي
الحــادة خــال العامــن القادمــن، بمــا قــد يوثــر 
عــى أداء الحكومــة الفيدراليــة تنفيذيــاً ويضغــط 
ــينعكس  ــي. وس ــاد األمريك ــاع االقتص ــى أوض ع
ذلــك عــى فاعليــة السياســة األمريكيــة الخارجية 
ودعمهــا ألوكرانيــا يف حربهــا ضــد روســيا، وكلها 
تطــورات ذات تبعــات دوليــة وســتؤدي إىل قــدٍر ال 
بــأس بــه مــن اهتــزاز موقــع الواليــات املتحــدة 

كدولــة كــرى تهيمــن عــى النظــام الــدويل.
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