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للكونجــرس  النصفــي  التجديــد  انتخابــات  نتائــج  تعكــس  مل 

األمريــي تلــك التوقعــات اإليجابيــة التــي ســادت أوســاط الحــزب 

الجمهــوري عشــية االنتخابــات يف إطــار مــا أصطلــح عــى تســميته 

بـــ "املــد األحمــر" Red Wave(( ، فرغــم األغلبيــة البســيطة التــي 

ــر  ــر التقاري ــث تش ــواب حي ــس الن ــون يف مجل ــا الجمهوري حققه

إىل حصولهــم عــى 222 مقعــًدا مــن مجمــوع 435 وهــو مــا يعــد 

انتصــاًرا بســيطًا بــل بطعــم "الهزميــة" قياًســا عــى مــا كان منتظــرًا، 

إال أن الدميقراطيــون حافظــوا عــى أغلبيتهــم يف مجلــس الشــيوخ بـ 

)50 مقعــًدا( يضــاف إليهــم صــوت نائبــة الرئيــس "كــاال هاريــس" 

يف حــال تســاوي األصــوات يف أي تصويــت مرتقــب، مــا جعــل 

ــون عــى  ــوا يراهن ــن كان ــن الذي ــال الجمهوري ــة آلم ــج مخيب النتائ

ــة  ــدة التاريخي ــتمرار القاع ــايل اس ــن وبالت ــى املجلس ــيطرة ع الس

ــرس يف  ــى الكونج ــس ع ــزب الرئي ــيطرة ح ــدان س ــة يف فق املتمثل

انتخاباتــه النصفيــة، حيــث تعتــر االنتخابــات النصفيــة مبثابــة 

عاميــه  يف  األمريــي  الرئيــس  أداء  حــول  الحقيقــي  االســتفتاء 

األولــن، إال أن الحــزب الدميقراطــي بهــذه النتائــج يكــون قــد حقــق 

"االســتثناء" يف هــذه القاعــدة التــي يتحــدث التاريــخ أنهــا نجحــت 

ــذ الحــرب  ــا جــرت من ــا مــن أصــل 19 انتخابً ــا نصفيً يف 17 انتخابً

ــة. ــة الثاني العاملي

ــد مــن التداعيــات عــى عالقــة  لقــد حملــت هــذه النتائــج العدي

ادارة "جــون بايــدن" بالكونجــرس، ســواء فيــا تعلــق مبســتقبل أداء 

اإلدارة األمريكيــة تجــاه كــرى امللفــات الخارجيــة عــى غــرار ملفــي 

ــط، أو  ــرق األوس ــن وال ــع الص ــات م ــا والعالق ــرب يف أوكراني الح

ــض  ــاخ وخف ــة واملن ــا الصح ــرار قضاي ــى غ ــة ع ــات الداخلي امللف

ــة  ــر الرعي ــرة غ ــاض والهج ــوق اإلجه ــب وحق ــم والرضائ التضخ

وأســعار الطاقــة وغرهــا، والتــي اســتغلت إدارة "بايــدن" ســيطرت 

ــنتن  ــالل الس ــيه خ ــرس مبجلس ــى الكونج ــي ع ــزب الدميقراط الح

ــع  ــق م ــي تتواف ــات الت ــن التريع ــد م ــر العدي ــن لتمري املاضيت

ــا. رؤيــة الحــزب تجــاه هــذه القضاي

الجمهــوري  الحــزب  نــال  للحزبــن،  الداخــي  املســتوى  عــى 

النصيــب األكــر مــن التداعيــات واالرتــدادات، وبخاصــة فيــا 

تعلــق برهانــات الحــزب يف انتخابــات الرئاســة لســنة 2024م، 

وســيناريوهات عــودة "دونالــد ترامــب" لتمثيــل الحــزب يف هــذه 

االنتخابــات، مــن منطلــق أن الكثــر مــن األطــراف كانــوا ينظــرون 

لهــذه االنتخابــات عــى أنهــا "رهــان قــوي" لحجــم قــوة "دونالــد 

ــتقبل  ــي ملس ــدد رئي ــوري كمح ــزب الجمه ــل الح ــب" داخ ترام

عودتــه للبيــت األبيــض، إال أن النكســة الكــرى التــي تعــرض لهــا 

حلفــاء "ترامــب" داخــل الحــزب الجمهــوري حيــث تشــر التقاريــر 

إىل هزميــة قرابــة 30% منهــم يف هــذه االنتخابــات، زادت مــن قــوة 

مناهضيــه الذيــن حملــوه والتيــار املســاند لــه املســؤولية الكــرى 

عــى فشــل الحــزب يف تحقيــق تطلعاته مــن وراء هــذه االنتخابات، 

ليبقــى الســؤال املطــروح هــو مــا مــدى قــدرة هــذه النكســة عــى 

درء طمــوح "ترامــب" نحــو الرتشــح النتخابــات 2024؟ خاصــة 

ــم  ــوري بتقدي ــزب الجمه ــل الح ــيه داخ ــات منافس ــل اتهام يف ظ

مصلحتــه عــى مصلحــة الحــزب، وهــل أصبــح رهــان الجمهوريــن 

عــى ترامــب رهانًــا خــارسا؟، يف مقابــل ذلــك قدمــت نتائــج 

انتخابــات التجديــد النصفــي دالالت قويــة عــى أنــه ال يوجــد 

ــيات  ــح لرئاس ــن الرتش ــدن" م ــو باي ــس "ج ــع الرئي ــا مين ــيًا م سياس

2024م، بالنظــر ملســاهمة هــذه النتائــج يف تقويــة موقعــه الحــايل 

داخــل الحــزب الدميقراطــي وخارجــه، فقــد عــززت هــذه النتائــج 

ــد  ــا ملقاع ــن فقدانً ــاء األمريكي ــل الرؤس ــدن" كأق ــة "باي ــن مكان م

الكونجــرس يف أول انتخابــات نصفيــة بعــد وصولهــم لســدة البيــت 

األبيــض )07 مقاعــد(، ويف ظــل هــذه "الخســارة املحــدودة" والتــي 

قابلهــا نــر جمهــوري هــو أقــرب للهزميــة منــه للنــر، فــإن "جــو 

بايــدن" يف أحســن رواق للتقــدم النتخابــات الرئاســة لســنة 2024م.

ــا  ــي حملته ــات الت ــن التداعي ــد م ــرزت العدي ــة أخــرى ب ــن جه م

كل  داخــل  األجنحــة  عــى رصاع  النصفيــة  االنتخابــات  نتائــج 

ــا بــراع الحائــم والصقــور، فســيطرة  حــزب أو مــا يعــرف إعالميً

الجمهوريــن عــى أغلبيــة مجلــس النــواب صاحبهــا صعــود ملفــت 

ــار اليمــن املحافــظ املتشــدد داخــل الحــزب الجمهــوري، أمــر  لتي

ســيلقي بظاللــه عــى عديــد القضايــا التــي أثارهــا مرشــحو هــذه 

املتعلقــة  تلــك  االنتخابيــة ويف مقدمتهــا  الكتلــة يف حمالتهــم 

ــق  ــي تالح ــاد الت ــم الفس ــدن" ومزاع ــو باي ــع "ج ــات م بالتحقيق

أفــراًدا مــن أرستــه، غــر أن هــذا املســعى ســيبقى مرهــون مبــدى 

وحــدة الصــف الجمهــوري داخــل مجلــس النــواب ومســتوى 

التعــاون بــن األعضــاء الجمهوريــن ورئيس مجلــس النــواب القادم، 

ــددين  ــن واملتش ــن املعتدل ــادة ب ــات املعت ــل الخالف ــذا يف ظ وه

املحافظــن، ومــن الواضــح أن تجــاوز الجمهوريــن لخالفاتهــم 

داخــل مجلــس النــواب ســيعني مزيــًدا مــن التحديــات أمــام "إدارة 

بايــدن" لتمريــر التريعــات  الالزمــة وإذا تــم ذلــك فســيكون عــر 

ــية  ــا الرئيس ــق بالقضاي ــا تعل ــة في ــن خاص ــن الحزب ــاومة ب املس

ــك عــززت  ــة، وعــى النقيــض مــن ذل ــون امليزاني ــا قان ويف مقدمته

ــار املعتــدل داخــل الحــزب  ــات املوقــع القــوي للتي نتائــج االنتخاب

الدميقراطــي يف ســيناريو تقليــدي كثــرًا مــا كان عنوانـًـا النتصــارات 

ــة.    ــة األمريكي ــات التريعي ــي يف االنتخاب ــزب الدميقراط الح

وعــى مســتوى القضايــا املحوريــة التــي لعبــت دوًرا بــارزًا يف عملية 
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ــا  ــبقية القضاي ــدة أس ــتمرارية قاع ــارت إىل اس ــد أش ــت فق التصوي

ــة  ــا الخارجي ــي عــن القضاي ــي متــس املواطــن األمري ــة الت الداخلي

املتعلقــة بــأداء السياســة الخارجيــة األمريكيــة إلدارة "بايــدن"، 

حيــث تقدمــت قضايــا التضخــم والصحــة واالقتصــاد وحقــوق 

ــا،  ــن قضاي ــواها م ــا س ــن ع ــر الرعي ــن غ ــاض واملهاجري االجه

ــية  ــة سياس ــة" كثقاف ــود "الرتامبي ــا صع ــا حمله ــرزت قضاي ــا ب ك

ــح البعــض  متطرفــة إىل الســطح يف الســنوات األخــرة، والتــي أصب

يــرى فيهــا مــن مهــددات األمــن املجتمعــي األمريــي فضــالً عــن 

أنهــا مــن مهــددات النمــوذج الدميقراطــي األمريــي الحــاث عــى 

التعايــش الســلمي والــذي ظــل لعقــود مــن أكــر امللفــات تســويًقا 

ــة.  ــة األمريكي ــة الخارجي يف السياس

فيــا تعلــق بســن التريعــات واملوافقــة عــى القــرارات والخطــط 

فرغــم قــدرة الجمهوريــن نســبيًا عــى تعطيــل بعــض أجنــدة 

إدارة "بايــدن" بحكــم أغلبيتهــم البســيطة يف مجلــس النــواب، 

ــن عــى مجلــس الشــيوخ ســتمنح إدارة  إال أن ســيطرة الدميقراطي

"بايــدن" القــدرة عــى متريــر التريعــات التــي تحتــاج إىل أغلبيــة 

ــد  ــة عدي ــى عرقل ــن ع ــدرة الجمهوري ــتعيق ق ــا س ــيطة، ك بس

ــدن"  ــس "باي ــا الرئي ــوم به ــرتض أن يق ــن املف ــي م ــات الت التعيين

ــغور،  ــاالت الش ــا يف ح ــة العلي ــاء املحكم ــن أعض ــرار تعي ــى غ ع

وكــذا تعيــن القضــاة يف املحاكــم الفدراليــة ورؤســاء اللجــان، كــا 

ــا  ــي يقدمه ــات الت ــض التريع ــض بع ــيوخ رف ــس الش ــح ملجل تتي

مجلــس النــواب ذات األغلبيــة الجمهوريــة، وحتــى يف حــال قــدرة 

األغلبيــة الجمهوريــة يف مجلــس النــواب عــى إعاقــة قــرارات 

اإلدارة األمريكيــة إال أن الخالفــات العميقــة والــراع الداخــي 

الــذي يعــاين منــه الحــزب الجمهــوري قــد يكــون ورقــة رابحــة يف 

ــا أن  ــة، ك ــة هــذه األغلبي ــن فاعلي ــل م ــدن" للتقلي ــد "إدارة باي ي

حالــة اإلجــاع النســبي التــي يلتقــي فيهــا الحزبــان حــول بعــض 

ــة  ــي ومواجه ــن القوم ــة األم ــة بحاي ــة املتعلق ــا الداخلي القضاي

حالــة الجمــود الناتــج عــن تبــادل الحزبــن الســيطرة عــى مجلــي 

ــرار العمــل عــى  ــة عــى غ ــا الخارجي الكونجــرس، وبعــض القضاي

كبــح الصعــود الصينــي والحــرب يف أوكرانيــا، ســتكون عامــالً إضافيــاً 

للتقليــل مــن التعنــت الــذي قــد تواجــه بــه األغلبيــة الجمهوريــة يف 

ــو نســبيًا. ــدن" ول ــواب خطــط إدارة "باي ــس الن مجل

عموًمــا فبقــدر اســتثنائية انتخابــات التجديــد النصفــي لســنة 

ــة االســتقطاب الداخــي  2022م، نظــراً للظــروف االســتثنائية وحال

ــي  ــن املجتمع ــى األم ــا ع ــة" وأثره ــود "الرتامبي ــن صع ــم ع الناج

ــا  ــي أفرزه ــدويل الت ــتقطاب ال ــة االس ــة، وحال ــن جه ــي م األمري

الــراع الــرويس الغــريب يف أوكرانيــا مــن جهــة أخــرى، فــإن ســمة 

ــن  ــات م ــذه االنتخاب ــه ه ــا أفرزت ــك ع ــب كذل ــتثنائية مل تغ االس

نتائــج، والتــي خالفــت مــا كان يعــد قاعــدة انتخابيــة يف الواليــات 

املتحــدة القامئــة عــى خســارة حــزب الرئيــس النتخابــات التجديــد 

ــي:  النصف

فداخليًــا ويف الوقــت الــذي حســمت فيــه هــذه االنتخابــات بنســبة 

كبــرة موقــع "جــو بايــدن" مــن االنتخابات الرئاســية لســنة 2024م، 

أبــرزت نتائــج هــذه االنتخابــات عديــد الســيناريوهات التــي مــن 
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شــأنها أن تهــز اســتقرار الحــزب الجمهــوري الــذي بــدت تصدعاتــه 

ــة  ــه خاص ــب" ومناهضي ــد ترام ــكر "دونال ــن معس ــا ب ــر جليً تظه

ــذي  ــانتوس" ال ــدا "رون دو س ــم فلوري ــم حاك ــزوغ نج ــوء ب يف ض

أصبــح صعــوده مهــدداً لزعامــة "ترامــب" للحــزب الجمهــوري رغــم 

ضبابيــة حجــم الــرضر الــذي ألحقتــه نتائج هــذه االنتخابــات مبوقع 

"ترامــب" القــوي داخــل الحــزب الجمهــوري وهــل هــو كايف ملنعــه 

مــن الرتشــح؟، كــا تــرز حــدود املواجهــة بــن األغلبيــة الجمهوريــة 

يف مجلــس النــواب وإدارة "بايــدن" والتــي تتمحــور حــول أمريــن 

ــا الفســاد التــي تالحــق نجــل  ــارة قضاي رئيســين األول متعلــق بإث

الرئيــس األمريــي، والثــاين متعلــق باألوضــاع االقتصاديــة وبخاصــة 

فيــا تعلــق مبلــف الطاقــة وأســعار الوقــود والغــاز وهــي نقــاط 

متــس جوهــر حيــاة املواطــن األمريــي.

أمــا خارجيــاً فــال ميكــن التنبؤ بشــكل حاســم بحدوث تغــر راديكايل 

يف املوقــف األمريــي تجــاه القضايــا الخارجيــة الكــرى، ففــي 

ملــف الحــرب األوكرانيــة مــن الواضــح أن األغلبيــة الجمهوريــة يف 

مجلــس النــواب ليســت عــى نفــس درجــة الحاســة التــي يبديهــا 

ــًا سياســة الدعــم املفــرط التــي  الدميقراطيــون مــا ســيعرقل حت

ــد  ــالف ال يع ــه اخت ــا، ولكن ــاه أوكراني ــدن" تج ــا إدارة "باي تتبناه

ــات  ــن العالق ــا ع ــا، أم ــي ألوكراني ــم األمري ــح الدع ــاً يف كب حاس

مــع الصــن فستســعى األغلبيــة الجمهوريــة اىل إحيــاء نــذر الحــرب 

التجاريــة عــر إصــدار تريعــات تدفــع نحــو هــذا االتجــاه، فضــاًل 

عــا يرتبــط مــع هــذا التوجــه مــن ملفــات كحايــة حقــوق 

ــن  ــا م ــا وغره ــرب التكنولوجي ــن ت ــد م ــة والح ــة الفكري امللكي

جهــة، ومــا تســتدعيه نــذر هــذه املواجهــة التجاريــة مــن خفــض 

ــرى  ــي ي ــراري الت ــاس الح ــاخ واالحتب ــة واملن ــة البيئ ــر حاي معاي

الجمهوريــون أنهــا ال تســتدعي تخــي الواليــات املتحــدة عــن 

ــون  ــدي الدميقراطي ــح الصــن يف حــن ال يب ــادي لصال مركزهــا الري

نفــس الحاســة لتجــاوز هــذه املعايــر،  كــا تــرز حالــة االختــالف 

النســبية واملعتــادة بــن الدميقراطيــن والجمهوريــن حــول محوريــة 

الخارجيــة  السياســة  يف  والدمقرطــة  اإلنســان  حقــوق  قضايــا 

ــدول.  ــد ال ــكا بعدي ــات أمري ــة ومحــددات عالق األمريكي

التجديــد  انتخابــات  أفرزتهــا  التــي  املعطيــات  هــذه  ظــل  يف 

ــد مــن الســيناريوهات  النصفــي للكونجــرس األمريــي تــرز العدي

الناجمــة عــن حــدود التوافــق واالختــالف بــن الحزبــن الجمهــوري 

ومجلــس  الدميقراطيــة  "بايــدن"  إدارة  ومعهــا  والدميقراطــي 

ــيلقي  ــالف س ــق واالخت ــة، التواف ــة الجمهوري ــواب ذات األغلبي الن

بتداعياتــه  األمريــي  الســيايس  املشــهد  معــامل  عــى  بظاللــه 

ــية  ــات الرئاس ــة االنتخاب ــا وإىل غاي ــن هن ــة م ــة والخارجي الداخلي

لســنة 2024م، وســتزيد أهميــة ذلــك بالنظــر إىل حجــم التغــرات 

والظــروف الراهنــة التــي ميــر بهــا النظــام الــدويل، لتبقــى حــدود 

هــذا التوافــق واالختــالف مرهونــة بقــدرة الحزبــن عــى تقريــب 

الــرؤى مــن منطلــق بّنــاء تُقــدم فيــه املصالــح العليــا ألكــر قــوة يف 

ــة. ــح الحزبي ــن املصال ــامل ع الع

بــزوغ نجــم حاكــم فلوريــدا "رون دو ســانتوس" الــذي 

للحــزب  "ترامــب"  لزعامــة  مهــدداً  صعــوده  أصبــح 

الجمهــوري رغــم ضبابيــة حجــم الــرضر الــذي ألحقتــه 

ــل  ــوي داخ ــب" الق ــع "ترام ــات مبوق ــذه االنتخاب ــج ه نتائ

الجمهــوري الحــزب 



www.grc.net

www.grc.net

