
المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

أنهى جو بايدن، يــوم 20 كانون 
الــســنــة   ،2022 يـــنـــايـــر  ــثــــانــــي/  الــ
األولــــــــى مــــن رئـــاســـتـــه الــــواليــــات 
ــه حـــقـــق فــي  ــ ــع أنــ ــ ــيــــة. ومــ املـــتـــحـــدة األمــــيــــركــ
ــــذه الـــســـنـــة إنـــــجـــــازاٍت مـــهـــمـــة، خــصــوًصــا  هـ
 االنــقــســامــات 

ّ
عــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي، فــــإن

ــل حــزبــه، واملــــزاج الشعبي املــســتــاء من  داخـ
اســتــمــرار تــداعــيــات وبــــاء فــيــروس كــورونــا 
ــتــــصــــاديــــة  االقــ  )19  - )كــــوفــــيــــد  املـــســـتـــجـــد 
والصحية، والطريقة التي انسحب فيها من 
إلى  فــي شعبيته  كله  ذلــك  ــر 

ّ
أث أفغانستان، 

حدٍّ بات يثير مخاوف من احتمال أن يخسر 
حزبه، الذي يسيطر حالًيا على الكونغرس، 
في  النصفية  االنتخابات  ضئيلة،  بأغلبية 
تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 2022. وقـــد دفــع 
ــــا داخــــل الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 

ً
ذلــــك أوســــاط

إلـــى دعـــوة الــرئــيــس إلـــى عـــدم الــتــرشــح مــرة 
أخـــرى النــتــخــابــات الــرئــاســة عـــام 2024، أو 
الجمهورية  النائبة  تسمية  اســتــبــدال  إلــى 
ح مرة ثانية 

ّ
ليز تشيني نائبة له عند الترش

 من كاماال هاريس التي يبدو أنها لم 
ً

بــدال
تحقق أّي رصيد حتى اآلن.

عقبات في وجه الرئيس
جـــاء بــايــدن إلـــى الــحــكــم بــعــد أربــــع ســنــوات 
مـــن الـــفـــوضـــى واالســـتـــقـــطـــاب تــســّبــب فيها 
ســلــفــه، دونـــالـــد تـــرامـــب، مــتــعــهــًدا بتخفيف 
االنــــــقــــــســــــامــــــات الـــــحـــــزبـــــيـــــة والـــــــتـــــــوتـــــــرات 
االجــتــمــاعــيــة وإنـــعـــاش االقــتــصــاد، وضبط 
الــدولــة ووكــاالتــهــا، والسيطرة  عمل أجهزة 
 عــن استعادة 

ً
فــضــا كــورونــا،  على جائحة 

الـــــــدور الـــقـــيـــادي األمـــيـــركـــي عـــاملـــًيـــا. ورغــــم 
ــا مـــن هــــذه الــــوعــــود، على 

ً
أنــــه حــقــق بــعــض

االقتصادي  التحفيز  ــي 
َ
قــانــون تمرير  غـــرار 

والبنية التحتية الضخمني في الكونغرس، 
والــعــودة إلــى اتــفــاق بــاريــس املناخي، الــذي 
تـــرامـــب انــســحــبــت مـــنـــه، فــإنــه  كـــانـــت إدارة 
أخفق في تحقيق وعود أخرى. وكان أداؤه 
التحّديات  بعض  مــع  التعامل  فــي  ا 

ً
ضعيف

الـــخـــارجـــيـــة. فــاســتــغــل الـــجـــمـــهـــوريـــون ذلــك 
ملهاجمة رئاسته وتحويل الرأي العام ضد 

إدارته.
وقــــد أضــعــفــت األغــلــبــيــة الــضــئــيــلــة لــلــحــزب 
ــواب قــــدرة  ــ ــنـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي مـــجـــلـــس الـ
بـــايـــدن عــلــى الـــحـــكـــم، فـــي ظـــل خـــــاٍف على 
التقّدمي في  الجناح  نــواب  األولــويــات بــني 
بالنسبة  األمــر  والوسطيني. وكذلك  الحزب 
إلـــى الــتــشــكــيــلــة الــحــالــيــة ملــجــلــس الــشــيــوخ؛ 
والــجــمــهــوريــون  الــديــمــقــراطــيــون  يقتسم  إذ 
مع   ،)50  -  50(  

ً
مــنــاصــفــة املــجــلــس  مــقــاعــد 

صـــوت نــائــبــة الــرئــيــس بــاعــتــبــاره مــرّجــًحــا. 
الضئيلة  األغلبية  هــذه  من  االستفادة  لكن 
كل  توافق  تتطلب  قوانني  مشاريع  لتمرير 
الديمقراطيني على موقٍف واحد. وقد عرقل 
ذلك عضوان ديمقراطيان في املجلس، هما، 
جـــو مــانــشــني مـــن واليــــة ويــســت فــرجــيــنــيــا، 
سينيما  وكيرسنت  جمهورية،  واليــة  وهــي 

من والية أريزونا، وهي والية متأرجحة. 
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، تــتــيــح آلـــيـــات الــتــصــويــت 
فــي مجلس الــشــيــوخ لــحــزب األقــلــيــة عرقلة 
قــانــون وحتى  مــشــروع  أي  على  التصويت 
أن  ومـــــع   .Filibuster آلـــيـــة  عـــبـــر  تــعــطــيــلــه، 
الـــدســـتـــور والـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي ال يــنــّصــان 
ــة، فــإنــه ال يــوجــد مـــا يمنع  ــيـ عــلــى هــــذه اآللـ
استخدامها في إطالة النقاشات واالستمرار 
عملية  لعرقلة  مسّمى  غير  أجــل  إلــى  فيها 
استخدماها  الــحــزبــني  أن  كــمــا  الــتــصــويــت، 
السياسي  النظام  داخلًيا منذ نشأة  إجــراًء 
األمــيــركــي. األصـــل فــي هــذه اآللــيــة أن يكون 
ــوًرا فــــي الــقــضــايــا  ــحــــصــ ــا مــ ــهـ ــيـ الــــلــــجــــوء إلـ
 الحزبني توّسعا في 

ّ
 أن

ّ
الخافية الكبرى، إال

استخدامها في العقود املاضية، على نحو 
ومع  األقلية«.  »دكتاتورية  من  نوًعا  أوجــد 
ذلــك، عمل الــحــزبــان فــي الــســنــوات املاضية، 
املجلس،  في  األغلبية  له  تكون  من  بحسب 
على تقليص اللجوء إلى هذه اآللية لتمرير 
قــــرارات أســاســيــة، عــلــى غـــرار تعيني قضاة 
املحكمة العليا بأغلبية بسيطة، كما ينص 
 هذه اآللية ما 

ّ
 )50+1(. إال أن

ً
الدستور أصا

 بها عموًما. 
ً

زال معموال
وقـــد خــســر الــرئــيــس بــايــدن يـــوم 13 كــانــون 
الـــثـــانـــي/ يــنــايــر الــــجــــاري الــتــصــويــت على 
ــــون فـــــدرالـــــي يـــحـــمـــي حـــقـــوق  ــانـ ــ ــــروع قـ ــــشـ مـ
في  بسيطة  بأغلبية  لــأقــلــيــات  الــتــصــويــت 
مــجــلــس الــشــيــوخ بــعــد أن أقـــّرتـــه األغــلــبــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، بسبب 
رفـــــض الـــعـــضـــو الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ، كــيــرســنت سينيما، دعـــم مــشــروع 
الـــقـــانـــون. ويــعــنــي هــــذا تــثــبــيــت اإلجــــــراءات 
الــــتــــي اتــــخــــذتــــهــــا بــــعــــض الـــــــواليـــــــات الـــتـــي 
يسيطر عليها الجمهوريون لتقييد حقوق 
التصويت لأقليات. وكــان بايدن فشل من 
قــبــل، بــســبــب رفـــض مــانــشــني الـــتـــعـــاون، في 
البناء بشكل  تمرير مشروع قانون »إعــادة 
 The Build Back Better Framework »أفضل
بقيمة 1.75 تريليون لدعم الطبقة الوسطى 
وإيجاد مايني الوظائف الجديدة، وتعزيز 
بــــرامــــج الـــرعـــايـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــصــحــيــة 

والــتــعــلــيــمــيــة. وخــســر بــايــدن أمــــام املحكمة 
الــعــلــيــا، الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا املــحــافــظــون 
ــرار إدارتــــــه فــرض  ــ قـ )6-3(، والـــتـــي رفـــضـــت 
فــيــروس كــورونــا  التطعيم اإلجـــبـــاري ضــد 
عــلــى كــل مصلحة خــاصــة تــوظــف أكــثــر من 
مئة عــامــل. ومــن شــأن قـــرار املحكمة العليا 
هــذا أن يضعف قــدرة اإلدارة على الحّد من 
تفشي جائحة كورونا، التي عكس متحّورا 
»دلتا« و»أوميكرون« كل ما كان تحقق في 
األشهر األولى من والية بايدن من تقّدم في 

محاوالت احتوائها.

إنجازات وإخفاقات
أّدت التحديات التي أشرنا إليها إلى جعل 
 إدارة بايدن خــال السنة األولــى من 

ّ
سجل

ا بني نجاحات وإخفاقات:
ً
حكمها متفاوت

 
1. اإلنجازات 

فــي تحقيق جملة من  بــايــدن  إدارة  نجحت 
النجاحات، أهمها:

االقــتــصــادي بقيمة  التحفيز  إقـــرار حزمة   أ. 
أقــّرهــا  والــتــي  أمــيــركــي،  تريليون دوالر   1.9
الكونغرس في آذار/ مــارس 2021، أي بعد 
ــي بــايــدن الــحــكــم. وقــد جاء 

ّ
شهرين مــن تــول

الــتــصــويــت عــلــى هـــذا الــقــانــون عــلــى أســاس 
حــزبــي، إذ لــم يؤيد أّي عضو جــمــهــوري، ال 
في مجلس النواب وال في مجلس الشيوخ، 

مشروع القانون. 
 ب. إطاق حملة تطعيم وطنية واسعة ضد 
فيروس كورونا، ربيع العام املاضي، والتي 
وفرت حماية ألكثر من 200 مليون أميركي، 
ما سمح باستئناف الحياة على نحٍو شبه 
أن تضرب موجة جــديــدة من  قبل  طبيعي، 

الجائحة. 
 ج. تمرير قانون البنية التحتية في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2021، بقيمة 1.2 تريليون 
دوالر. وقد دعم الحزبان في الكونغرس هذا 

الــقــانــون الـــذي يــعــّد أكــبــر استثمار فــي هذا 
القطاع منذ عقود طويلة. 

ــزء مـــن إرث الـــرئـــيـــس تـــرامـــب،   د. تــفــكــيــك جــ
ــــف تـــمـــويـــل الــــجــــدار الــفــاصــل  مــــن قــبــيــل وقـ
عــلــى الــحــدود مــع املــكــســيــك، وإلــغــاء الحظر 
املفروض على دخول مواطنني من دول ذات 

غالبية مسلمة إلى الواليات املتحدة.
 ه. تحسني مكانة الواليات املتحدة، نسبًيا، 
على املــســرح الــدولــي بعد ســنــوات مــن نهج 
السياسة  ترامب االنعزالي والفوضوي في 
الخارجية. وقد أعادت إدارة بايدن الواليات 
املتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، بعد أن 
عام  منها  انسحبت  السابقة  اإلدارة  كانت 
العاملية  2017، وعــادت إلى منظمة الصحة 
عـــام  ــرامــــب  تــ إدارة  مــنــهــا  انــســحــبــت  الـــتـــي 
2020. وقام بايدن بإنجاز وعده االنتخابي 
أفغانستان،  مــن  األميركية  الــقــوات  بسحب 

رغم سوء إدارة ملف االنسحاب. 

2. اإلخفاقات
بــايــدن نجحت  إدارة  أن جــهــود   أ. صــحــيــح 
ــتـــواء  فــــي مـــحـــاولـــة احـ ــام 2020،  ــ ــكـــًرا، عـ ــبـ مـ
جائحة كورونا، لكن هذه الجهود لم تلبث 
أن انــتــكــســت مــــجــــدًدا مــــع نـــهـــايـــة الــصــيــف 
األميركيني  مــن  قــرابــة 40%  ممانعة  بسبب 
ـــاء عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات  ــنـ ــقــــاحــــات بــ ــلــ ـــي الــ

ّ
تـــلـــق

ي 
ّ

إلـــى تفش أدى  مــا  مضللة عــن مــضــارهــا، 
ــــرون«. أضــف  ــكـ ــ ــيـ ــ ــا« و»أومـ ــتــ ــتـــحـــوَري »دلــ مـ
التعامل مع  فــي  اإلدارة   تخّبط 

ّ
أن ذلــك  إلــى 

الــتــفــشــي الــجــديــد لــلــجــائــحــة، وخــاصــة عــدم 
في  السريع، ساهما  الفحص  أجــهــزة  توفر 
تراجع منسوب الثقة بها. وفي ظل انتشار 
املــتــحــّوَريــن الــجــديــديــن أصــبــح الــكــثــيــر من 
األمــيــركــيــني أكــثــر تــشــاؤًمــا بــشــأن إمكانية 
خصوًصا  قريًبا،  الجائحة  على  السيطرة 
 واليـــــات ومـــدنـــا عـــديـــدة أعـــــادت فــرض 

ّ
وأن

ــد الــتــبــاعــد االجـــتـــمـــاعـــي، واســـتـــخـــدام  قـــواعـ
عـــودة بعض  عــن   

ً
فــضــا الطبية،  الكمامات 

بعد.  التعليم عن  إلى  التعليمية  القطاعات 
 %39 فقط من 

ّ
وتقول استطاعات الرأي إن

بايدن  إدارة  بقدرة  يثقون  اآلن  األميركيني 
بنسبة  مقارنة  الجائحة،  مع  التعامل  على 

%65 في أيار/ مايو 2021.
 ب. يرتبط بذلك تباطؤ التعافي االقتصادي. 
فــرغــم أن نسبة الــبــطــالــة تــراجــعــت إلـــى حــّد 
بــعــيــد مــــع نـــهـــايـــة الـــســـنـــة األولـــــــى لــرئــاســة 
كــانــون األول/  فــي  بــلــغــت 4.2%  إذ  بـــايـــدن، 
ديسمبر 2021، ورغم ارتفاع معدل األجور، 
 ارتفاع التضخم على نحو غير مسبوق 

ّ
فإن

مــنــذ أربــعــني عــاًمــا، ووصــولــه إلـــى %7 )مــع 
ــاق الــحــكــومــي لـــغـــرض تــقــديــم  ــفــ تـــزايـــد اإلنــ
ــــون لــلــمــتــضــرريــن  ــعـ ــ دفــــعــــه لـــاقـــتـــصـــاد والـ
ــا(، وارتـــــفـــــاع مـــؤشـــر األســـعـــار  ــ ــــورونــ ــن كــ مــ
لــلــمــســتــهــلــكــني مــــعــــه، خــــصــــوًصــــا لــلــســلــع 
األســاســيــة كــالــغــذاء والـــوقـــود، أضــعــف ذلــك 
كله كثيًرا من قيمة هــذه اإلنــجــازات. أضف 
ل ساسل التوريد للعديد من 

ّ
إلى ذلك تعط

ــار الــجــائــحــة املتوسطة  الــســلــع، وهـــو مــن آثـ
املـــدى، وارتــفــاع مــعــدالت الجريمة فــي املــدن 

 
ّ
أن إلــى  الــرأي  استطاعات  الكبرى. وتشير 

%34 فقط من األميركيني يثقون بسياسات 
بايدن االقتصادية. 

فــــي تـــوحـــيـــد حـــزبـــه وراء  ــدن  ــايــ بــ  ج. فـــشـــل 
ومن  الشيوخ،  مجلس  في  خاصة  أجندته، 
ثم، فشل مشروعني من أهم املشاريع الكبرى 
التي وعد بها، وهي إصاح نظام التصويت 

االنتخابي، ودعم الطبقة الوسطى. 
 د. لم يحقق بايدن تقّدًما كبيًرا في التعامل 
يــســتــمــر  إذ  اآلن؛  ــرى حـــتـــى  ــ أخــ أزمـــــــات  مــــع 
االنــقــســام املــجــتــمــعــي ويــتــعــمــق، خــصــوًصــا 
 االنتخابات 

ّ
فــي ظــل إصـــرار تــرامــب على أن

رت وُسِرقت منه،  وِّ
ُ
الرئاسية عام 2021 قد ز

 
ً

فضا وراءه،  الجمهوريني  أغــلــب  ووقـــوف 
املــهــاجــريــن الاتينيني  ــة  عـــن اســتــمــرار أزمــ

على الحدود الجنوبية للباد.
الــــخــــارجــــيــــة،  الــــســــيــــاســــة  ــيـــد   ه. عــــلــــى صـــعـ
أعــــادت  بـــايـــدن  إدارة   

ّ
أن مـــن  الـــرغـــم  وعـــلـــى 

إليها بعض الــتــوازن، فــإن ذلــك لم يخل من 
أخطاء ساهمت في إضعاف الصورة التي 
باعتباره  لنفسه  يقّدمها  أن  بــايــدن  حــاول 
مثل  الخارجية،  السياسة  حقل  في  خبيًرا 
ــفــــوضــــوي مــــن أفــغــانــســتــان  االنــــســــحــــاب الــ
الثقة  واســتــمــرار ضعف   ،2021 عــام  صيف 
ــا يــمــكــن الــوثــوق 

ً
بــالــواليــات املــتــحــدة حــلــيــف

بـــــه، كـــمـــا يـــتـــضـــح فــــي مـــعـــالـــجـــة واشـــنـــطـــن 
الــتــهــديــد الــــروســــي ألوكـــرانـــيـــا، والــتــعــامــل 
مــع أزمــــة الـــنـــووي اإليـــرانـــي. ويــشــعــر كثير 
 مــــن الـــحـــلـــفـــاء األوروبـــــيـــــني بـــاإلحـــبـــاط مــن 
املاضي  الــعــام  قــرارهــا  بــايــدن بسبب  إدارة 
ــي كـــانـــت  ــتــ ــود الـــســـفـــر الــ ــيــ  اإلبـــــقـــــاء عـــلـــى قــ
مــواطــنــيــهــم  عـــلـــى  فــرضــتــهــا  تـــرامـــب  إدارة 
 بــســبــب جــائــحــة كــــورونــــا. أضــــف إلــــى ذلــك 
أســتــرالــيــا صفقة غــواصــات فرنسية  إلــغــاء 
لــــصــــالــــح صــــفــــقــــة غـــــــواصـــــــات أمــــيــــركــــيــــة - 
بــريــطــانــيــة تــعــمــل بــالــطــاقــة الــنــوويــة، وهــي 
األزمــــة الــتــي كــــادت تــعــصــف بــحــلــف شــمــال 

األطلسي »الناتو«.
بـــايـــدن مع  تــعــامــل إدارة  أثـــــارت طــريــقــة   و. 
الديمقراطيني،  بــني   

ً
تملما الــقــضــايــا  هـــذه 

خــصــوًصــا فـــي صــفــوف الــجــنــاح الــتــقــدمــي 
 بــايــدن قـــّدم تــنــازالت 

ّ
للحزب، الـــذي يــرى أن

ــَوي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ،  ــعـــضـ ــررة لـ ــبــ غـــيـــر مــ
مانشني وسينيما، عندما وثق بوعودهما 
الطبقة  قــانــون  مــشــروع  سيدعمان  بأنهما 
الوسطى إن قام بفصله عن مشروع البنية 
الــتــحــتــيــة، بــعــد أن كـــانـــا مـــشـــروًعـــا واحـــــًدا 
بقيمة 3 تريليونات دوالر. وكانت النتيجة 
تــراجــعــهــمــا عـــن تــلــك الـــوعـــود بــعــد أن قبل 
التقدميون بالتعديات املقترحة في مجلس 
النواب. كما يعّبر التقدميون عن استيائهم 
من استمرار العمل بسياسات الهجرة التي 
ورثتها إدارة بايدن من حقبة ترامب، وعدم 
ــوده الـــخـــاصـــة بــــإصــــاح جــهــاز  تــنــفــيــذ وعـــــ
العنصرية  النزعات  مع  والتعامل  الشرطة 
داخــلــه تــجــاه األقــلــيــات، خــاصــة األميركيني 

من أصول أفريقية.  

خالصة
واجـــه الــرئــيــس بــايــدن خــال السنة األولــى 
أزمــاٍت  وورث   

ً
جسيمة تحدياٍت  حكمه  مــن 

ا 
ً
ه متفاوت

ّ
 من عهد سلفه. وكان سجل

ً
كبيرة

حسب له وعليه. 
ُ
بني إنجازات وإخفاقات ت

ويحاول خصومه الجمهوريون، قبل أشهر 
االستثمار  حاسمة،  نصفية  انتخاباٍت  من 
فـــي إخــفــاقــات إدارة بـــايـــدن واالنــقــســامــات 
الـــتـــي يــعــانــيــهــا حـــزبـــه؛ النـــتـــزاع الــســيــطــرة 
خاصة  لجنة  أعـــّدت  وقــد  الكونغرس.  على 
تــابــعــة لـــنـــواب الـــحـــزب الــجــمــهــوري دراســـة 
مــن أربـــع صــفــحــات، بــعــنــوان »بــايــدن الــعــام 
فــيــهــا  حــــــــّددت  أزمـــــــــة«،  فــــي  رئــــاســــة  األول: 
عـــشـــرة مـــجـــاالت تـــقـــول إن ســيــاســاتــه أدت 
الحدود، والتضخم،  أزمــات فيها، هي:  إلى 
والــتــعــلــيــم، وســاســل الــتــوريــد، والــجــريــمــة، 
والصني،  الكبيرة،  التكنولوجيا  وشــركــات 
 والشرق األوسط، وأفغانستان، ومحاوالت 
ــابــــي  ــتــــخــ إضــــــعــــــاف الــــثــــقــــة بــــالــــنــــظــــام االنــ
ــفــــيــــد اســــتــــطــــاع لــجــامــعــة  األمـــــيـــــركـــــي. ويــ
 
ّ
بــأن  Quinnipiac University كــويــنــيــبــيــاك 
نــســبــة الــتــأيــيــد الــشــعــبــي الــتــي يــحــظــى بها 
بايدن ال تتجاوز %33. وإذا أخذنا بالنسبة 
الــــتــــي يــتــبــنــاهــا الـــبـــيـــت األبــــيــــض رســـمـــًيـــا 
ــدن، بــحــســب اســـتـــطـــاع رأي  ــايــ لــشــعــبــيــة بــ
تــتــجــاوز  ال  فــهــي   ،FiveThirtyEight مــوقــع 

%42، في حني يعارضه 51%.
ــايــــدن  بــ خـــــســـــارة   

ّ
أن ــبــــق  ســ مـــــا  يـــعـــنـــي  ال 

والـــديـــمـــقـــراطـــيـــني حــتــمــيــة فــــي انــتــخــابــات 
ــــي بـــذلـــك  ــــوحـ ــا يـ ــمــ ــد الـــنـــصـــفـــي كــ ــتــــجــــديــ الــ
خــصــومــه الــجــمــهــوريــون، فــمــا زالـــت تسعة 
ــهـــر تــفــصــلــنــا عــــن مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات،   أشـ
أن  يمكن  السياسة،  فــي  فــتــرة طويلة  وهــي 
يــســتــدرك بــايــدن والــديــمــقــراطــيــون خالها 
جـــهـــود  نـــجـــحـــت  إذا  ســـيـــمـــا  ال  الــــــوضــــــع، 
احتواء املوجة األخيرة من جائحة كورونا 
ــيــــض نــــســــب الــــتــــضــــخــــم، وخـــفـــض  ــفــ وتــــخــ
األســعــار، مــن خــال معالجة االخــتــنــاق في 
ســـاســـل الــــتــــوريــــد. لـــكـــن الـــعـــامـــل الــحــاســم 
توحيد  فــي   

ً
متمثا سيبقى  نجاحهم  فــي 

الكبرى  القوانني  بعض  وتمرير  صفوفهم 
الــتــي وعــــدوا بــهــا، وهـــو مــا سيمّكنهم من 

استعادة زمام املبادرة.

سجّل متفاوت في سنة انتخابية حاسمة

عام على حكم بايدن

جاء بايدن إلى 
الحكم بعد أربع 

سنوات من الفوضى 
واالستقطاب تسبّب 
فيها سلفه،  ترامب

نسبة البطالة 
تراجعت إلى حّد بعيد 

مع نهاية السنة 
األولى لرئاسة بايدن، 

إذ بلغت %4.2 

لم يحقق بايدن 
تقّدًما كبيًرا في 

التعامل مع أزمات 
أخرى حتى اآلن؛ 

إذ يستمر االنقسام 
المجتمعي 

ويتعمق

مر عام من رئاسة جو بايدن الواليات المتحدة، واجه فيه تحدياٍت جسيمًة وورث أزماٍت كبيرًة من عهد سلفه، يحاول خصومه 
الجمهوريون االستثمار فيها وفي االنقسامات التي يعانيها حزبه. يقرأ تقدير موقف للمركز العربي هذه الفترة وخلفياتها.

)Getty( 2022 /1 /19 بايدن في مؤتمر صحافي في البيت األبيض

ليست خسارة الرئيس بايدن والديمقراطيين حتمية في انتخابات التجديد 
فما  الجمهوريون،  خصومه  بذلك  يوحي  كما  للكونغرس،  النصفي 
في  طويلة  فترة  وهــي  االنتخابات،  عن  تفصلنا  أشهر  تسعة  زالــت 
ال  الوضع،  خاللها  والديمقراطيون  بايدن  يستدرك  أن  يمكن  السياسة، 
كورونا  جائحة  من  األخيرة  الموجة  احتواء  جهود  نجحت  إذا  سيما 
وتخفيض نسب التضخم، وخفض األسعار، من خالل معالجة االختناق 
توحيد  في  متمثًلا  سيبقى  الحاسم  العامل  لكن  التوريد.  سالسل  في 
ما  وهو  بها،  وعدوا  التي  الكبرى  القوانين  بعض  وتمرير  صفوفهم 

سيمّكنهم من استعادة المبادرة.

الخسارة ليست حتمية
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