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انتخابات ٢٠٢٢ نظرًا لكون سكرتري الوالية هو املوظف 
مستوى  عىل  االنتخابية  اإلجراءات  تنظيم  عن  املسئول 
األخرية  السنوات  يف  اجلمهوري  احلزب  ولقيام  الوالية 
الواليات  مستوى  عىل  االنتخابية  اإلجراءات  بتغيري 

للحد من تأثري الكتلة االنتخابية الديمقراطية. 
بأمهية خاصة ألهنا  القادمة  النصفية  االنتخابات  وحتظى 
تعد مؤرشًا مهاًم عىل إمكانية عودة الرئيس السابق دونالد 
عىل  حاليًا  املسيطر  الشعبوي  اليميني  والتيار  ترامب 
الرئاسية  االنتخابات  يف  السلطة  إىل  اجلمهوري  احلزب 
هتديد  مصدر  الديمقراطيون  يراه  ما  وهو   ،٢٠٢٤ عام 
لتبني  نظرًا  بأكملها  الديمقراطية  املنظومة  الستقرار 
والثقايف  العرقي  للتنوع  معادية  لتوجهات  التيار  هذا 
وللحريات الشخصية واجلنسية ولقيام ترامب وأنصاره 
 ٢٠٢٠ يف  السابقة  الرئاسية  االنتخابات  نتائج  برفض 
 The Big وتروجيهم لرسدية الرسقة الكربى لالنتخابات
Steal  وحماولتهم االنقالب عىل االنتخابات من خالل 
 ٢٠٢١ يناير   ٦ يف  الكونجرس  ملبنى  أنصارهم  اقتحام 
األمريكي  التاريخ  يف  نوعها  من  األوىل  تعد  سابقة  يف 
احلديث، وكذلك نظرًا لتبني احلزب اجلمهوري لربنامج 
سيايس يسعى إلعادة ترسيم الدوائر االنتخابية لصاحله 
الواليات  مستوى  عىل  االنتخابية  اإلجراءات  ولتغيري 
الديمقراطية خاصة يف  التصويتية  الكتلة  تأثري  للحد من 
يعرف  فيام  والالتينية  السوداء  العرقية  األقليات  أوساط 

.Voter Suppression بمحاوالت تقييد الناخبني
يف  اجلمهوريني  املرشحني  من  الكثري  أن  وامللفت 
الرسقة  نظرية  أنصار  من  هم  احلالية  االنتخابات 
للحزب  الداخلية  االنتخابات  شهدت  حيث  الكربى، 
Primaries استبعاد املرشحني اجلمهوريني  اجلمهوري 
املعتدلة لصالح املرشحني اجلمهوريني  التوجهات  ذوي 
لنظرية  واملؤيدين  ترامب  جلبهة  املوالني  الراديكاليني 

الرسقة الكربى التي يروج هلا.

انعقاد   ٢٠٢٢ نوفمرب   ٨ يف  املتحدة  الواليات  تشهد 
االنتخابات النصفية Midterm Elections  والتي يتم 
كل أعضاء جملس  إجراؤها كل عامني وذلك النتخاب 
النواب وعددهم ٤٣٥ نائب )يتم انتخاهبم كل عامني( 
من  نائب   ٣٥ وعددهم  الشيوخ  جملس  أعضاء  وثلث 
انتخاهبم كل ستة أعوام بمعدل  )يتم  نائب  إمجايل ١٠٠ 
من  والية  حاكم   ٣٦ إىل  باإلضافة  عامني(،  كل  الثلث 
املناصب املحلية.  إمجايل ٥٠ حاكم، فضاًل عن عدد من 
االستفتاءات عىل  من  االنتخابات كذلك عددًا  وتشمل 
اإلجهاض  بتقنني  خاصة  قوانني  ومنها  حملية،  قوانني 
بإلغاء   ٢٠٢٢ يونيو  يف  العليا  املحكمة  قامت  أن  بعد 
قانون فيدرايل يلزم الواليات املختلفة بتقنني اإلجهاض 

وتركت حرية االختيار لكل والية.
وبشكٍل عام، تعد االنتخابات النصفية نوعًا من االستفتاء 
السلطة،  توليه  من  بعد عامني  وإدارته  الرئيس  أداء  عىل 
وجرت العادة عىل أن يفقد حزب الرئيس أغلبيته النيابية 
املعارض  احلزب  حيصل  وأن  النصفية،  االنتخابات  يف 
عىل األغلبية. ويتمتع احلزب الديمقراطي حاليًا بأغلبية 
مقعد  يشغل ٥٠  الشيوخ، حيث  حمدودة جدًا يف جملس 
بينام يشغل احلزب اجلمهوري ٥٠ آخرين، مما يعطي نائبة 
الرئيس كاماال هاريس والتي تشغل - بحكم منصبها - 
أي  يف  الفاصل  الصوت  الشيوخ،  جملس  رئيس  منصب 

تصويت لصالح احلزب الديمقراطي. 
جملس  يف  مقعد   ٢٢١ الديمقراطي  احلزب  ويشغل 
النواب يف مقابل ٢١٢ لصالح احلزب اجلمهوري. وفيام 
خيص حكام الواليات الـ٣٦ الذين سوف يتم انتخاهبم 
الديمقراطيني  من  منهم   ١٦ فإن  حاكم،   ٥٠ أصل  من 
و٢٠ من اجلمهوريني، كام ستعقد انتخابات عىل منصب 

سكرتري الوالية يف عدد ٢٧ والية من أصل ٥٠ والية.
ويكتسب التنافس عىل هذا املنصب أمهية خاصة خالل 



تقديرات استراتيجية

https://acpss.ahram.org.eg/News/17657.aspx : رابط دائم

3

نظرًا  األخرية،  العقود  يف  املتحدة  الواليات  شهدت 
إعادة  ضوء  ويف  وديموغرافية،  تارخيية  العتبارات 
العتبارات  وفقًا  االنتخابية  الدوائر  من  العديد  ترسيم 
التوجهات  يف  كبريًا  ثباتًا   ،Gerrymandering حزبية 
عدد  من  كبري  بشكل  قلل  مما  والية،  لكل  االنتخابية 
انقسام اخلريطة االنتخابية   التنافسية وأدى إىل  الواليات 
يف  خاصة  ديمقراطية،  واليات  إىل  املتحدة  الواليات  يف 
بالواليات  تعرف  الرشقية  والشاملية  الساحلية  املناطق 
الزرقاء وإىل واليات مجهورية خاصة يف املناطق اجلنوبية 
أو  بالواليات احلمراء، وأصبح نجاح  والداخلية تعرف 
مرتبطًا  الفيدرايل  املستوى  عىل  احلزبني  من  أي  سقوط 
من  حمدود  عدد  يف  االنتخابات  بنتائج  كبري  بشكل 

Swing States ويرتاوح عددها  املتأرجحة  الواليات 
بني ٦ و١٠ واليات. لذا تكتسب السباقات االنتخابية يف 
نتائج االنتخابات  الواليات أمهية خاصة نظرًا ألن  هذه 
يف  الفائز  واملرشح  احلزب  حتدد  الواليات  هذه  يف 

االنتخابات.
حد  إىل   ٢٠٢٢ النصفية  االنتخابات  نتيجة  وتعتمد   
من  حمدود  عدد  يف  االنتخابية  السباقات  عىل  كبري 
الواليات وهي أريزونا وجورجيا ونيفادا ونيو هامبشري 
املنافسة  حتتد  حيث  وبنسلفانيا،  ومشيجني  وويسكنسن 
بشكل كبري يف هذه الواليات بني املرشحني الديمقراطيني 
واجلمهوريني مما يصعب من إمكانية التنبؤ مسبقًا باحلزب 

أو املرشح الفائز.

Swing states  الواليات املتأرجحة

https://www.270towin.com/content/blue-and-red-states
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القضايا االنتخابية ذات األولوية

فيام  انقسام  حالة  النصفية  االنتخابات  خالل  تتصاعد 
ففيام  للناخبني،  األولوية  ذات  االنتخابية  القضايا  خيص 
تأيت  والتي  والتضخم،  باالقتصاد  اخلاصة  القضايا  عدا 
يف مقدمة أولويات الناخبني الديمقراطيني واجلمهوريني 
باقي  أمهية  عىل  احلزبني  أنصار  ينقسم  سواء،  حد  عىل 
القضايا، حيث يرى أنصار احلزب اجلمهوري أن قضايا 
مثل احلد من  اهلجرة واحتواء اجلريمة يف املدن الكربى 
احلزب  أنصار  يرى  بينام  قصوى،  أمهية  ذات  قضايا 
والرعاية  الديمقراطية  مثل محاية  أن قضايا  الديمقراطي 
العملية  سالمة  ومحاية  اإلجهاض  وحرية  الصحية 

االنتخابية حتتل أمهية شديدة. 
االنتخابية  محالهتم  يف  اجلمهوريون  املرشحون  ويركز 
وغالء  والركود  التضخم  قضايا  عىل  مكثف  بشكل 

مستويات  ارتفاع  وعىل  الغذائية  والسلع  الوقود  أسعار 
اجلريمة يف املدن الكربى وعىل رضورة احلد من اهلجرة. 
عىل  الديمقراطيون  املرشحون  يركز  أخرى  ناحية  ومن 
التهديد الذي يمثله احلزب اجلمهوري بقيادة ترامب عىل 

الديمقراطية وعىل احلريات الشخصية واجلنسية.  
ويرى الكثري من املعلقني أن أولوية القضايا االقتصادية 
لدى أغلبية الناخبني ترض بفرص احلزب الديمقراطي يف 
الناخبني  القادمة، حيث أن قطاعًا كبريًا من  االنتخابات 
وتراجع  األسعار  ارتفاع  عىل  وحزبه  الرئيس  يلوم 
معدالت النمو. كذلك فإن حماوالت احلزب الديمقراطي 
اإلجهاض  حرية  مثل  قضايا  عىل  الناخبني  اهتامم  تركيز 
واخلطر الذي يمثله ترامب وأنصاره عىل الديمقراطية قد 
الناخبني املستقلني واملتأرجحني  يكون غري كاٍف إلقناع 
الديمقراطي يف ضوء تراجع  بالتصويت لصالح احلزب 

األوضاع االقتصادية يف الفرتة األخرية.
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النتائج احملتملة

تؤثر العديد من العوامل عىل النتائج املتوقعة لالنتخابات 
احلالية  االقتصادية  األزمة  أدت  ناحية،  فمن  النصفية. 
حيث  كبري،  بشكل  بايدن  الرئيس  شعبية  تراجع  إىل 
انخفضت إىل ٣٨٪ يف أكتوبر ٢٠٢٢، مما يعزز من فرص 
يف  األغلبية  عىل  املعارض  اجلمهوري  احلزب  حصول 
معظم  يف  العادة  جرت  كام  والنواب،  الشيوخ  جملسى 

االنتخابات النصفية.
ومن ناحية أخرى، فإن استمرار هيمنة ترامب وأنصاره 
عىل احلزب اجلمهوري وتبنيهم ملواقف معادية للتعددية 

الشخصية،  وللحريات  وللديمقراطية  والثقافية  العرقية 
احلزب  داخل  االستثنائية  التعبئة  من  حالة  خلق 
واملتأرجحني،  املستقلني  الناخبني  وبني  الديمقراطي 
الديمقراطيني  للمرشحني  التربعات  تدفق  إىل  أدى  مما 
غري  بشكل  اجلمهوريني(  للمرشحني  أقل  حد  )وإىل 
مسبوق، ومما يعزز من إمكانية ارتفاع نسب املشاركة يف 
عىل  املعتادة،  النسب  فوق  القادمة  النصفية  االنتخابات 
نحو قد يؤدي إىل احتفاظ احلزب الديمقراطي باألغلبية 
املرشحني  من  الكثري  نجاح  وإىل  الشيوخ  جملس  داخل 

الديمقراطيني عىل مستوى الواليات املتأرجحة. 
تدين  من  بالرغم  أنه  إىل  االستطالعات  معظم  وتشري 
من  أنه  إال  االقتصادية،  األزمة  واستمرار  بايدن  شعبية 
املرجح أن ينجح الديمقراطيون يف أن حيتفظوا باألغلبية 
داخل جملس الشيوخ، وأن ينجح مرشحوهم للمناصب 
تشري  بينام  املتأرجحة،  الواليات  من  الكثري  يف  املحلية 
حصول  احتامالت  ارتفاع  إىل  االستطالعات  معظم 
جملس  داخل  األغلبية  عىل  اجلمهوري  احلزب  مرشحي 

النواب.
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التداعيات املتوقعة

الرأي  واستطالعات  املحللني  تنبؤات  حتققت  ما  إذا 
ونجح  لالنتخابات،  املتوقعة  النتائج  خيص  فيام 
الديمقراطيون يف احلفاظ عىل األغلبية يف جملس الشيوخ 
بينام نجح اجلمهوريون يف احلصول عىل األغلبية يف جملس 
النواب، فإن العامني القادمني سيشهدان حالة من الشلل 
أي  مترير  وحزبه  بايدن  يستطيع  لن  حيث  السيايس، 
اجلمهوري،  احلزب  مساندة  بدون  موازنات  أو  قوانني 
وهو ما يصعب حتققه يف ظل التوجهات احلالية للحزب 
رئيس  إىل  بايدن  الرئيس  بذلك  وسيتحول  اجلمهوري، 
حتى   Lame Duck President الصالحيات  حمدود 
انعقاد االنتخابات النصفية والرئاسية القادمة يف ٢٠٢٤. 

االنتخابات  نتائج  متثل  سوف  أخرى،  ناحية  ومن 
 ،٢٠٢٤ يف  القادمة  لالنتخابات  مهاًم  مؤرشًا  النصفية 
املستوى  عىل  لرتامب  املنارصون  املرشحون  نجح  فإذا 
مكاسب  حتقيق  يف  الواليات،  مستوى  وعىل  الفيدرايل 
حتقيق  يف  نجاحهم  احتامالت  ستتزايد  مهمة،  انتخابية 
عودة  فرص  وستتزايد   ،٢٠٢٤ يف  إضافية  مكاسب 
 .٢٠٢٤ يف  الرئاسة  إىل  تياره  أعضاء  أحد  أو  ترامب 
أي  ترامب  أنصار  يستغل  سوف  أخرى،  ناحية  ومن 
لتمرير  الواليات  نجاح حيققونه عىل مستوى حكومات 
واملدنية  االنتخابية  احلريات  من  تضيق  حملية  ترشيعات 
والشخصية بام خيدم برناجمهم السيايس وفرص نجاحهم 

يف أي انتخابات قادمة.


