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تتفق معظم استطالعات الرأي املعتربة يف الواليات املتحدة األمريكية عىل تزايد احتامل خسارة الدميقراطيني
لالنتخابات النصفية ،يف ترشين الثاين /نوفمرب  .2022ورغم أنها ترجح ،حتى اآلن ،نجاح الجمهوريني يف
استعادة السيطرة عىل مجلس النواب ،ورمبا مجلس الشيوخ ،فإن هذا ال يعني أن طريقهم خالية من العقبات.
ويتمثل أهم هذه العقبات يف شخص الرئيس السابق ،دونالد ترامب ،الذي رغم تراجع نسبة التأييد له ،بسبب
دوره يف التحريض عىل اقتحام مقر الكونغرس يف كانون الثاين /يناير  ،2021فإنه ما زال ميثل قوة كبرية
يف الحزب .ويخىش قادة الجمهوريني من أن تتسبب االنقسامات التي يغذيها بني قواعد الحزب  -وتتمحور
حول الوالء له  -يف تكبيدهم تكلفة كبرية يف االنتخابات املقبلة ،وحرف اسرتاتيجيتهم القامئة عىل الرتكيز
عىل فشل الدميقراطيني يف وقف تردي األوضاع االقتصادية ،وتعرثهم يف احتواء جائحة فريوس كورونا
املستجد (كوفيد ،)-19واستثامر االنقسامات داخل الحزب الدميقراطي ،واألزمات الدولية التي تواجه الواليات
املتحدة تحت قيادة الرئيس جو بايدن.

أفضلية جمهورية
جح استطالعات الرأي تقدم الجمهوريني بنسبة مريحة يف التنافس عىل مقاعد مجلس النواب الذي يسيطر
تر ّ
عليه الدميقراطيون حاليًا بأغلبية عرش مقاعد ( 222من أصل  .)435أما يف مجلس الشيوخ ،فتتساوى مقاعد
حا .وتتفاوت هوامش التفوق الجمهوري عىل الدميقراطيني
ج ً
الحزبني ( ،)50+50مع صوت نائبة الرئيس مر ّ
التي تقدمها استطالعات الرأي؛ إذ تصل يف بعضها إىل  12.5يف املئة ( 54.4يف املئة للحزب الجمهوري
ريا ( 45.1يف
مقابل  41.9يف املئة للدميقراطيني) ،1يف حني يتقلص الهامش يف استطالعات أخرى كث ً
املئة للجمهوريني مقابل  42.6يف املئة للدميقراطيني) .2ومن شأن سيطرة الجمهوريني ،سواء عىل أحد
عا ،أن يسمح لهم بإحباط أجندة بايدن أكرث مام هو حاصل اآلن جراء انقسامات
مجلس الكونغرس أو االثنني م ً
َ
ٍ
بعض من أهم القوانني التي وعد بها،
الدميقراطيني ،وتحديدًا يف مجلس الشيوخ؛ ما يحول دون مترير
قانون إصالح نظام التصويت االنتخايب لحامية حقوق األقليات ،ومرشوع دعم الطبقة
َ
عي
وتحديدًا مرشو َ
الوسطى املسمى «البناء مرة أخرى بشكل أفضل».
ما ،إىل خسارة حزب الرئيس الحايل .لكن ذلك مل مينع من وجود
ومييل منحى االنتخابات النصفية ،عمو ً
مثل ،يف عام  1998تحت إدارة بيل كلينتون ،ويف عام  2002تحت إدارة جورج بوش االبن؛ فقد متكن
استثناءاتً .
الحزبان الدميقراطي والجمهوري عىل التوايل من الحصول عىل مقاعد إضافية يف االنتخابات النصفية.
ففي انتخابات عام  ،1998كسب الدميقراطيون  5مقاعد يف مجلس النواب ،وبقيت املقاعد كام هي يف
ن
مجلس الشيوخ .أما يف انتخابات عام  ،2002فقد أضاف الجمهوريون إىل أغلبيتهم يف املجلسني .لك ّ
الرئيسني حينها كانت
الفارق يف تينك الدورتني من االنتخابات النصفية أن نسبة التأييد الشعبي لسياسات
َ
3
أعىل من  60يف املئة ،يف حني أن نسبة التأييد التي يحظى بها بايدن اآلن ال تتجاوز  42يف املئة .
ومام يشري إىل شعور الدميقراطيني بحجم األزمة أن  28نائ ًبا دميقراط ًيا أعربوا عن عزوفهم عن خوض
االنتخابات هذا العام ،مقابل  13نائبًا جمهوريًا فقط .4وتؤثر عملية إعادة رسم الخرائط االنتخابية ،التي تجري كل
ريا أكرب يف حظوظ الدميقراطيني ،وتحديدًا
عرش سنوات يف أغلب الواليات ،عىل أساس التغريات السكانية ،تأث ً
يف مجلس النواب؛ ذلك أن الجمهوريني يُح ِكمون سيطرتهم عىل منصب الحاكم واملجالس الترشيعية يف
1 Darragh Roche, “Poll: Republicans Enjoy Huge Lead Over Democrats in Midterms,” Newsweek, 15/2/2022, accessed on 22/2/2022, at: https://bit.ly/3v42tQ8
2 Ibid.
3 Chuck Todd, et al., “Poll Numbers are Pointing to a Midterm Shellacking for Democrats,” NBC News, 18/1/2022, accessed on 22/2/2022, at: https://
nbcnews.to/3ppETKf
4 Geoffrey Skelley, “Why 28 House Democrats Aren’t Running Again,” Five Thirty Eight, 19/1/2022, accessed on 22/2/2022, at: https://53eig.ht/3JGArym
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 23والية ،مقابل  15فقط للدميقراطيني ،يف حني يقتسم الطرفان املجالس الترشيعية يف  12منها .وقد
مكّن ذلك الجمهوريني من رسم وتصميم كثري من الدوائر االنتخابية بناء عىل مصالحهم الحزبية .ويأمل
الجمهوريون كسب قرابة  30مقعدًا يف مجلس النواب ،و 4إىل  5مقاعد يف مجلس الشيوخ .5لكن ذلك ليس
حتم ًيا؛ فقد تتغري جملة من األمور خالل الشهور الثامنية املتبقية عىل االنتخابات .وقد ينجح الدميقراطيون،
مثل ،يف تجاوز خالفاتهم ومترير عدد من القوانني الكربى التي يرغبون فيها .وقد يتغري املزاج العام أيضً ا،
ً
إذا انحرست املوجة األخرية من جائحة كورونا وتحسن الوضع االقتصادي .كام أن تصويتًا مرتق ًبا للمحكمة
حكم سابقًا يضمن حق اإلجهاض ،قد يدفع القواعد
العليا ،التي يسيطر عليها املحافظون ،تلغي مبوجبه
ً
الدميقراطية إىل التصويت بكثافة.

معضلة ترامب
يبقى السيناريو الذي يثري قلق الجمهوريني أكرث من غريه هو وقوع انشقاق يف صفوفهم ،وتفاقم
رصاعاتهم الداخلية ،التي محورها الرئيس السابق ،ترامب ،الذي ما زال يحظى بنفوذ واسع بني قواعد الحزب.
ويتمحور الخالف حال ًيا حول إرصار ترامب عىل االنتقام من أعضاء الكونغرس الجمهوريني الذين رفضوا تأييد
جهوده يف االنقالب عىل نتيجة االنتخابات الرئاسية التي خرسها عام  .62020ومن أجل ذلك ،أعلن تأييده
ألكرث من  100مرشح جمهوري متطرف يف االنتخابات التمهيدية للحزب ،من الذين يتامهون مع مواقفه ومع
نظريات املؤامرة التي يشيعها عن «تزوير نتيجة االنتخابات ورسقتها منه» .7ويخىش قادة الجمهوريني من
حصول رفض واسع لهؤالء املرشحني املتطرفني يف االنتخابات العامة وبني الناخبني املستقلني الذين لديهم
ميول جمهورية؛ ما قد يضعف حظوظ الحزب يف السيطرة عىل الكونغرس.
وخصوصا مع مواقف زعيم األقلية
وتتعارض رغبة ترامب يف االنتقام وإحكام سيطرته عىل الحزب الجمهوري،
ً
الجمهورية يف مجلس الشيوخ ،ميتش ماكونيل ،الذي يرى رضورة الرتكيز عىل «فشل» الدميقراطيني يف
وقبول لدى الناخبني ،بخاصة يف الواليات الحمراء والرتجيحية ،كجورجيا
ً
الحكم ،وتقديم مرشحني أكرث كفاءة
وأريزونا ،التي كسب فيها بايدن بفارق ضئيل .8وكان لقرار اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري توجيه اللوم إىل
النائ َبني الجمهوريَني ،ليز تشيني وآدم كينزينجر ،ملشاركتهام يف لجنة خاصة أنشأها مجلس النواب للتحقيق
يف أحداث اقتحام الكونغرس يف  6كانون الثاين /يناير  ،2021دور يف زيادة الخالفات داخل الحزب .فقد
شجبت أكرث من  140شخصية كبرية يف الحزب الجمهوري قرار اللجنة الوطنية للحزب انتقاد تشيني وكينزينجر،
ما عنيفًا عىل كل من انتقد
ورأت فيه تعميقًا للخالفات واالنقسامات يف صفوفه .9أما ترامب ،فقد ش َّ
ن هجو ً
قرار اللجنة ،مبن فيهم ماكونيل ،ونائبه السابق ،مايك بنس ،الذي قال إن ترامب مخطئ يف اعتقاده بأنه كان
قاد ًرا عىل قلب نتيجة االنتخابات.10
5 Blake Hounshell & Leah Askarinam, “How Democrats Can Stop a Red Wave,” The New Work Times, 1/2/2022, accessed on 22/2/2022, at: https://nyti.
ms/3p53PGt
6 Michael Scherer & Josh Dawsey, “A Weakened Trump? As some Voters Edge away, he Battles Parts of the Republican Party he Once Ran,” The Washington
Post, 13/2/2022, accessed on 22/2/2022, at: https://wapo.st/3s1PVqC
7 Yelena Dzhanova, “Report: Mitch McConnell is Working a behind-the-scenes Campaign to Make Sure Trump-backed 'Goofballs' don't Win their
Primaries,” Business Insider, 13/2/2022, accessed on 22/2/2022, at: https://wapo.st/33H5FWM
8 Steven T. Dennis, “Trump and the RNC Step on McConnell’s Midterms Strategy,” Bloomberg, 8/2/2022, accessed on 22/2/2022, at: https://bloom.
bg/3p6tkar
9 Jill Lawrence, “Is this the Beginning of the End for Trumpism or the Republican Party?” USA Today, 9/2/2022, accessed on 22/2/2022, at: https://bit.
ly/3I2K4XA
10 David Jackson, “Republican Resistance to Trump Suggest his Once Vise-like Grip on the Party could be Slipping,” USA today, 10/2/2022, accessed on
22/2/2022, at: https://bit.ly/36iUfJy
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ريا بالنسبة إىل الحزب الجمهوري؛ ففي حني تؤكد كل استطالعات الرأي أنه األكرث
وميثل ترامب تحديًا كب ً
شعبية يف الحزب ،إذ ال يزال يحظى بدعم  74يف املئة من قواعده ،فإن أقل من  63يف املئة منهم يؤيدون
ترشحه للرئاسة مرة أخرى عام  .2024ويف املقابل يرى  37يف املئة منهم أنه ال ينبغي له الرتشح .11ويقول
 56يف املئة من الجمهوريني إن والءهم لحزبهم أقوى من والئهم لرتامب ،يف حني يقول  36يف املئة
العكس ،بانخفاض  10يف املئة عن نسبة أولئك الذين قالوا إن والءهم لرتامب أكرث عام  .122021ويبلغ التناقض
ذروته يف اعتقاد ثلثي الجمهوريني ،تقري ًبا ،أن ترامب فاز بانتخابات عام  .2020ويرى أغلب من يقولون بفوزه
إن هناك مبالغة يف االهتامم بأحداث كانون الثاين /يناير  .132021وتعزز هذه النسبة حظوظ املرشحني الذي
وقبول لدى الناخب العادي.
ً
يقولون بذلك ويدعمهم ترامب ،وتضعف فرص املرشحني األكرث اعتدالً
وخصوصا
ومع أن ماكونيل وآخرين من كبار الجمهوريني يرون أن نفوذ ترامب يف الحزب آخذ يف الرتاجع،14
ً
يف ظل التحديات القانونية التي يواجهها ،ومنعه من استخدام وسائل التواصل االجتامعي ،وتراجع االهتامم
اإلعالمي بتغطية مهرجاناته الشعبية ،فإنه يبقى التحدي األكرب الذي يواجه الحزب يف غياب منافس قوي
له من داخله .ويواجه ترامب تحقيقات يف مجلس النواب عىل خلفية أحداث اقتحام الكونغرس ،ويواجه أيضً ا
تحقيقات جنائية تشمل محاولته الضغط عىل مسؤولني جمهوريني يف واليتي جورجيا وميشيغان للتالعب
فضل عن تحقيقات أخرى تتعلق بأعامله التجارية وملفاته الرضيبية ،وأضيف إليها مؤخ ًرا
ً
بنتيجة االنتخابات،
تحقيقات يف مزاعم عن تخلصه من سجالت رسمية توث ّق نقاشاته مع مساعديه ضمن مساعيه يف األيام
األخرية من حكمه لالنقالب عىل نتيجة االنتخابات التي خرسها.

خالصة
مع أن أكرث استطالعات الرأي تشري إىل تزايد احتامل استعادة الجمهوريني السيطرة عىل الكونغرس يف
انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب  ،2022فإن ذلك ال يبدو حتميًا .وسوف تقرر االنتخابات التمهيدية يف الحزب
الجمهوري خالل األسابيع املقبلة ،والتنافس الحاد بني معسك َري دونالد ترامب وميتش ماكونيل ،مدى
سيطرة األول عىل الحزب يف املستقبل ،سواء ترشح للرئاسة مرة أخرى أم ال .املفارقة أن بايدن وترامب
يواجهان تحديًا من النوع نفسه؛ إذ يرى  51يف املئة من الدميقراطيني واملستقلني الذين مييلون إليهم
رضورة إيجاد بديل من بايدن يف انتخابات الرئاسة عام  ،2024مقابل  45يف املئة منهم يريدون أن يكون هو
مرشحهم .ويف املقابل ،فإن  49يف املئة من الجمهوريني واملستقلني الذين مييلون إليهم ال يريدون
حا .15واملفارقة
أن يرتشح ترامب مرة أخرى للرئاسة عن الحزب الجمهوري مقابل  50يف املئة يريدونه مرش ً
16
الثانية هي تساوي نسبة التأييد التي يحظى بها الطرفان عىل املستوى الوطني ،وتبلغ  42يف املئة ؛ ما
عا.
حا ضعيفًا يف انتخابات  ،2024إذا قررا خوضها م ً
يجعل من كليهام مرش ً
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