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

ّ
سجل متفاوت في سنة انتخابية حاسمة

عام على حكم بايدن

المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات

أنهى جو بايدن ،يــوم  20كانون
الـ ـث ــان ــي /ي ـن ــاي ــر  ،2022ال ـس ـنــة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن رئ ــاسـ ـت ــه الـ ــواليـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة .وم ـ ــع أن ـ ــه ح ـق ــق فــي
هـ ــذه ال ـس ـن ــة إنـ ـ ـج ـ ــازات م ـه ـم ــة ،خ ـصـ ً
ـوصــا
ٍ
ّ
عـلــى الـصـعـيــد الــداخ ـلــي ،ف ــإن االنـقـســامــات
داخ ــل حــزبــه ،واملـ ــزاج الشعبي املـسـتــاء من
اس ـت ـمــرار تــداع ـيــات وب ــاء ف ـيــروس كــورونــا
املـ ـسـ ـتـ ـج ــد (كـ ــوف ـ ـيـ ــد  )19 -االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والطريقة التي انسحب فيها من
والصحيةّ ،
أفغانستان ،أثــر ذلــك كله فــي شعبيته إلى
ٍّ
حد بات يثير مخاوف من احتمال أن يخسر
ً
حزبه ،الذي يسيطر حاليا على الكونغرس،
بأغلبية ضئيلة ،االنتخابات النصفية في
تـشــريــن ال ـثــانــي /نــوفـمـبــر  .2022وق ــد دفــع
ً
ذل ــك أوس ــاط ــا داخـ ــل ال ـح ــزب الــديـمـقــراطــي
إل ــى دع ــوة الــرئـيــس إل ــى ع ــدم الـتــرشــح مــرة
أخ ــرى النـتـخــابــات الــرئــاســة ع ــام  ،2024أو
النائبة الجمهورية
إلــى اسـتـبــدال تسمية
ّ
ليز تشيني نائبة له عند الترشح مرة ثانية
ً
بــدل من كاماال هاريس التي يبدو أنها لم
ّ
تحقق أي رصيد حتى اآلن.

عقبات في وجه الرئيس
ج ــاء بــايــدن إل ــى الـحـكــم بـعــد أرب ــع سـنــوات
م ــن ال ـف ــوض ــى واالس ـت ـق ـط ــاب ت ـسـ ّـبــب فيها
سـلـفــه ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،مـتـعـهـ ًـدا بتخفيف
االن ـ ـ ـق ـ ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــات الـ ـ ـح ـ ــزبـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوت ـ ـ ــرات
االجـتـمــاعـيــة وإن ـع ــاش االق ـت ـصــاد ،وضبط
عمل أجهزة الــدولــة ووكــاالتـهــا ،والسيطرة
ً
على جائحة كــورونــا ،فـضــا عــن استعادة
ً
ـادي األمـ ـي ــرك ــي ع ــامل ــي ــا .ورغ ــم
ال ـ ـ ــدور الـ ـقـ ـي ـ ً
أنـ ــه ح ـقــق ب ـعــضــا َم ــن هـ ــذه الـ ــوعـ ــود ،على
غ ــرار تمرير قــانــونــي التحفيز االقتصادي
والبنية التحتية الضخمني في الكونغرس،
والـعــودة إلــى اتـفــاق بــاريــس املناخي ،الــذي
ك ــان ــت إدارة ت ــرام ــب ان ـس ـح ـبــت م ـن ــه ،فــإنــه
أخفق ً في تحقيق وعود أخرى .وكان أداؤه
ّ
التحديات
ضعيفا فــي التعامل مــع بعض
ال ـخ ــارج ـي ــة .فــاس ـت ـغــل ال ـج ـم ـه ــوري ــون ذلــك
ملهاجمة رئاسته وتحويل الرأي العام ضد
إدارته.
وق ــد أض ـع ـفــت األغ ـل ـب ـيــة الـضـئـيـلــة لـلـحــزب
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي فـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب قـ ــدرة
ـاف على
ب ــاي ــدن ع ـلــى ال ـح ـك ــم ،ف ــي ظ ــل خ ـ ـ ٍ
ّ
التقدمي في
األولــويــات بــن نــواب الجناح
الحزب والوسطيني .وكذلك األمــر بالنسبة
إل ــى الـتـشـكـيـلــة الـحــالـيــة ملـجـلــس الـشـيــوخ؛
إذ يقتسم الــديـمـقــراطـيــون ًوالـجـمـهــوريــون
م ـقــاعــد امل ـج ـلــس م ـنــاص ـفــة ( ،)50 - 50مع
ص ــوت نــائـبــة الــرئـيــس بــاعـتـبــاره مـ ّ
ـرجـ ًـحــا.
لكن االستفادة من هــذه األغلبية الضئيلة
لتمرير مشاريع قوانني تتطلب توافق كل
موقف واحد .وقد عرقل
الديمقراطيني على
ٍ
ذلك عضوان ديمقراطيان في املجلس ،هما،
ج ــو مــانـشــن م ــن واليـ ــة وي ـســت فــرجـيـنـيــا،
وهــي واليــة جمهورية ،وكيرسنت سينيما
من والية أريزونا ،وهي والية متأرجحة.
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،تـتـيــح آل ـي ــات الـتـصــويــت
فــي مجلس الـشـيــوخ لـحــزب األقـلـيــة عرقلة
التصويت على أي مـشــروع قــانــون وحتى
ت ـع ـط ـي ـلــه ،ع ـب ــر آلـ ـي ــة  .Filibusterوم ـ ــع أن
ال ــدسـ ـت ــور والـ ـنـ ـظ ــام ال ــداخـ ـل ــي ال ي ـنـ ّـصــان
ع ـلــى ه ــذه اآللـ ـي ــة ،فــإنــه ال يــوجــد م ــا يمنع
استخدامها في إطالة النقاشات واالستمرار
ّ
مسمى لعرقلة عملية
فيها إلــى أجــل غير
الـتـصــويــت ،كـمــا أن الـحــزبــن استخدماها
إجـ ً
ً
داخليا منذ نشأة النظام السياسي
ـراء
األمـيــركــي .األص ــل فــي هــذه اآللـيــة أن يكون
الـ ـلـ ـج ــوء إل ـي ـه ــا مـ ـحـ ـص ـ ً
ـورا فـ ــي ال ـق ـضــايــا
ّ ّ
ّ
الخالفية الكبرى ،إل أن الحزبني توسعا في
استخدامها في العقود املاضية ،على نحو
أوجــد ً
نوعا من «دكتاتورية األقلية» .ومع
ذلــك ،عمل الـحــزبــان فــي الـسـنــوات املاضية،
بحسب من تكون له األغلبية في املجلس،
على تقليص اللجوء إلى هذه اآللية لتمرير
قـ ــرارات أســاسـيــة ،عـلــى غ ــرار تعيني قضاة
املحكمة العليا بأغلبية بسيطة ،كما ينص
ً
ّ
الدستور أصل ( .)1+50إال أن هذه اآللية ما
ً
ً
زال معمول بها عموما.
وق ــد خـســر الــرئـيــس بــايــدن ي ــوم  13كــانــون
ال ـث ــان ــي /ي ـنــايــر الـ ـج ــاري ال ـت ـصــويــت على
م ـ ـشـ ــروع قـ ــانـ ــون ف ـ ــدرال ـ ــي ي ـح ـم ــي ح ـق ــوق
الـتـصــويــت لــأقـلـيــات بأغلبية بسيطة في
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ب ـعــد أن أق ـ ّـرت ــه األغـلـبـيــة
الــديـمـقــراطـيــة ف ــي مـجـلــس الـ ـن ــواب ،بسبب
رفـ ــض ال ـع ـض ــو ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ف ــي مـجـلــس
ال ـش ـيــوخ ،كـيــرســن سينيما ،دع ــم مـشــروع
ال ـق ــان ــون .وي ـع ـنــي ه ــذا تـثـبـيــت اإلجـ ـ ــراءات
ال ـ ـتـ ــي اتـ ـخ ــذتـ ـه ــا بـ ـع ــض ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـت ــي
يسيطر عليها الجمهوريون لتقييد حقوق
التصويت لألقليات .وكــان بايدن فشل من
ق ـبــل ،بـسـبــب رف ــض مــانـشــن ال ـت ـع ــاون ،في
تمرير مشروع قانون «إعــادة البناء بشكل
أفضل» The Build Back Better Framework
بقيمة  1.75تريليون لدعم الطبقة الوسطى
وإيجاد ماليني الوظائف الجديدة ،وتعزيز
ب ــرام ــج ال ــرع ــاي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـص ـح ـيــة
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والـتـعـلـيـمـيــة .وخـســر بــايــدن أم ــام املحكمة
ال ـع ـل ـيــا ،ال ـت ــي يـسـيـطــر عـلـيـهــا املـحــافـظــون
( ،)3-6وال ـت ــي رف ـض ــت قـ ــرار إدارتـ ـ ــه فــرض
التطعيم اإلج ـب ــاري ضــد ف ـيــروس كــورونــا
عـلــى كــل مصلحة خــاصــة تــوظــف أكـثــر من
مئة عــامــل .ومــن شــأن ق ــرار املحكمة العليا
ّ
الحد من
هــذا أن يضعف قــدرة اإلدارة على
ّ
تفشي جائحة كورونا ،التي عكس متحورا
«دلتا» و«أوميكرون» كل ما كان تحقق في
األشهر األولى من والية بايدن من ّ
تقدم في
محاوالت احتوائها.

إنجازات وإخفاقات
ّأدت التحديات التي أشرنا إليها إلى جعل
ّ
سجل إدارة بايدن خــال السنة األولــى من
ً
حكمها متفاوتا بني نجاحات وإخفاقات:
 .1اإلنجازات
نجحت إدارة بــايــدن فــي تحقيق جملة من
النجاحات ،أهمها:
أ .إق ــرار حزمة التحفيز االقـتـصــادي بقيمة
 1.9تريليون دوالر أمـيــركــي ،والـتــي أقـ ّـرهــا
الكونغرس في آذار /مــارس  ،2021أي بعد
ّ
شهرين مــن تــولــي بــايــدن الـحـكــم .وقــد جاء
الـتـصــويــت عـلــى ه ــذا الـقــانــون عـلــى أســاس
حــزبــي ،إذ لــم يؤيد ّ
أي عضو جـمـهــوري ،ال
في مجلس النواب وال في مجلس الشيوخ،
مشروع القانون.
ب .إطالق حملة تطعيم وطنية واسعة ضد
فيروس كورونا ،ربيع العام املاضي ،والتي
وفرت حماية ألكثر من  200مليون أميركي،
نحو شبه
ما سمح باستئناف الحياة على
ٍ
طبيعي ،قبل أن تضرب موجة جــديــدة من
الجائحة.
ج .تمرير قانون البنية التحتية في تشرين
الثاني /نوفمبر  ،2021بقيمة  1.2تريليون
دوالر .وقد دعم الحزبان في الكونغرس هذا

جاء بايدن إلى
الحكم بعد أربع
سنوات من الفوضى
واالستقطاب تسبّب
فيها سلفه ،ترامب
نسبة البطالة
حد بعيد
تراجعت إلى ّ
مع نهاية السنة
األولى لرئاسة بايدن،
إذ بلغت %4.2
لم يحقق بايدن
تقد ًما كبي ًرا في
ّ
التعامل مع أزمات
أخرى حتى اآلن؛
إذ يستمر االنقسام
المجتمعي
ويتعمق

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

الـقــانــون ال ــذي يـعـ ّـد أكـبــر استثمار فــي هذا
القطاع منذ عقود طويلة.
د .تـفـكـيــك ج ــزء م ــن إرث الــرئ ـيــس ت ــرام ــب،
م ــن ق ـب ـيــل وقـ ــف ت ـم ــوي ــل ال ـ ـجـ ــدار ال ـفــاصــل
عـلــى ال ـحــدود مــع املـكـسـيــك ،وإل ـغــاء الحظر
املفروض على دخول مواطنني من دول ذات
غالبية مسلمة إلى الواليات املتحدة.
ً
نسبيا،
ه .تحسني مكانة الواليات املتحدة،
على املـســرح الــدولــي بعد سـنــوات مــن نهج
ترامب االنعزالي والفوضوي في السياسة
الخارجية .وقد أعادت إدارة بايدن الواليات
املتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ ،بعد أن
كانت اإلدارة السابقة انسحبت منها عام
 ،2017وعــادت إلى منظمة الصحة العاملية
الـ ـت ــي ان ـس ـح ـبــت م ـن ـهــا إدارة ت ــرام ــب ع ــام
 .2020وقام بايدن بإنجاز وعده االنتخابي
بسحب الـقــوات األميركية مــن أفغانستان،
رغم سوء إدارة ملف االنسحاب.

 .2اإلخفاقات
أ .صـحـيــح أن ج ـهــود إدارة بــايــدن نجحت
مـ ـبـ ـك ـ ًـرا ،عـ ــام  ،2020ف ــي م ـح ــاول ــة اح ـت ــواء
جائحة كورونا ،لكن هذه الجهود لم تلبث
أن ان ـت ـك ـســت م ـ ـجـ ـ ً
ـددا م ــع ن ـه ــاي ــة الـصـيــف
بسبب ممانعة قــرابــة  40%مــن األميركيني
ّ
تـ ـل ــق ــي الـ ـلـ ـق ــاح ــات ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى م ـع ـل ــوم ّــات
مضللة عــن م ـضــارهــا ،مــا أدى إل ــى تفشي
م ـت ـح ـ َ
ـوري «دلـ ـت ــا» و«أوم ـ ـي ـ ـكـ ــرون» .أضــف
ّ
ّ
إلــى ذلــك أن تخبط اإلدارة فــي التعامل مع
الـتـفـشــي الـجــديــد لـلـجــائـحــة ،وخــاصــة عــدم
توفر أجـهــزة الفحص السريع ،ساهما في
تراجع منسوب الثقة بها .وفي ظل انتشار
امل ـت ـحـ ّـو َريــن ال ـجــديــديــن أص ـبــح الـكـثـيــر من
األمـيــركـيــن أك ـثــر ت ـشـ ً
ـاؤمــا ب ـشــأن إمكانية
ً
ً
السيطرة على الجائحة قريبا ،خصوصا
ّ
وأن والي ـ ــات وم ــدن ــا ع ــدي ــدة أع ـ ــادت فــرض
ق ــواع ــد ال ـت ـبــاعــد االج ـت ـم ــاع ــي ،واس ـت ـخ ــدام
ً
الكمامات الطبية ،فـضــا عــن ع ــودة بعض
القطاعات التعليمية إلى التعليم عن بعد.
ّ
وتقول استطالعات الرأي إن  39%فقط من
األميركيني اآلن يثقون بقدرة إدارة بايدن
على التعامل مع الجائحة ،مقارنة بنسبة
 65%في أيار /مايو .2021
ب .يرتبط بذلك تباطؤ التعافي االقتصادي.
فــرغــم أن نسبة الـبـطــالــة تــراجـعــت إل ــى حـ ّـد
ب ـع ـيــد م ــع ن ـه ــاي ــة ال ـس ـن ــة األول ـ ـ ــى لــرئــاســة
ب ــاي ــدن ،إذ بـلـغــت  4.2%فــي كــانــون األول/
ديسمبر  ،2021ورغم ارتفاع معدل األجور،
ّ
فإن ارتفاع التضخم على نحو غير مسبوق
ً
مـنــذ أرب ـعــن عــامــا ،ووصــولــه إل ــى ( 7%مــع
ت ــزاي ــد اإلنـ ـف ــاق ال ـح ـكــومــي ل ـغ ــرض تـقــديــم
دفـ ـع ــه ل ــاق ـت ـص ــاد وال ـ ـعـ ــون ل ـل ـم ـت ـضــرريــن
م ــن ك ـ ــورون ـ ــا) ،وارتـ ـ ـف ـ ــاع م ــؤش ــر األسـ ـع ــار
ل ـل ـم ـس ـت ـه ـل ـكــن م ـ ـعـ ــه ،خ ـ ـصـ ـ ً
ـوصـ ــا ل ـل ـس ـلــع
األســاسـيــة كــالـغــذاء وال ــوق ــود ،أضـعــف ذلــك
ً
كثيرا من قيمة هــذه اإلن ـجــازات .أضف
كله
ّ
إلى ذلك تعطل سالسل التوريد للعديد من
الـسـلــع ،وه ــو مــن آث ــار الـجــائـحــة املتوسطة
امل ــدى ،وارتـفــاع مـعــدالت الجريمة فــي املــدن

ّ
الكبرى .وتشير استطالعات الــرأي إلــى أن
 34%فقط من األميركيني يثقون بسياسات
بايدن االقتصادية.
ج .ف ـش ــل ب ــاي ــدن ف ــي ت ــوح ـي ــد ح ــزب ــه وراء
أجندته ،خاصة في مجلس الشيوخ ،ومن
ثم ،فشل مشروعني من أهم املشاريع الكبرى
التي وعد بها ،وهي إصالح نظام التصويت
االنتخابي ،ودعم الطبقة الوسطى.
د .لم يحقق بايدن ّ
ً
كبيرا في التعامل
تقد ًما
م ــع أزم ـ ـ ــات أخـ ـ ــرى ح ـت ــى اآلن؛ إذ يـسـتـمــر
االن ـق ـســام املـجـتـمـعــي ويـتـعـمــق ،خـصـ ً
ـوصــا
ّ
فــي ظــل إص ــرار تــرامــب على أن االنتخابات
ُ
ُ
الرئاسية عام  2021قد ز ِّورت وس ِرقت منه،
ً
ووق ــوف أغـلــب الجمهوريني وراءه ،فضل
ع ــن اس ـت ـمــرار أزم ــة امل ـهــاجــريــن الالتينيني
على الحدود الجنوبية للبالد.
ه .عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة،
ّ
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن إدارة ب ــاي ــدن أع ــادت
إليها بعض الـتــوازن ،فــإن ذلــك لم يخل من
أخطاء ساهمت في إضعاف الصورة التي
حــاول بــايــدن أن ّ
يقدمها لنفسه باعتباره
ً
خبيرا في حقل السياسة الخارجية ،مثل
االنـ ـسـ ـح ــاب الـ ـف ــوض ــوي مـ ــن أف ـغــان ـس ـتــان
صيف عــام  ،2021واسـتـ ًمــرار ضعف الثقة
بــالــواليــات املـتـحــدة حـلـيــفــا يـمـكــن الــوثــوق
ب ـ ــه ،ك ـم ــا ي ـت ـض ــح فـ ــي م ـع ــال ـج ــة واش ـن ـط ــن
ال ـت ـهــديــد ال ــروس ــي ألوك ــرانـ ـي ــا ،وال ـت ـعــامــل
مــع أزم ــة ال ـن ــووي اإلي ــران ــي .ويـشـعــر كثير
م ــن ال ـح ـل ـف ــاء األوروبـ ـ ـي ـ ــن ب ــاإلحـ ـب ــاط مــن
إدارة بــايــدن بسبب قــرارهــا الـعــام املاضي
اإلبـ ـ ـق ـ ــاء عـ ـل ــى ق ـ ـيـ ــود الـ ـسـ ـف ــر ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
إدارة ت ــرام ــب فــرض ـت ـهــا ع ـل ــى مــواطـنـيـهــم
ب ـس ـبــب جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا .أضـ ــف إلـ ــى ذلــك
إلـغــاء أسـتــرالـيــا صفقة غــواصــات فرنسية
ل ـ ـصـ ــالـ ــح صـ ـفـ ـق ــة غ ـ ـ ــواص ـ ـ ــات أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة -
بــريـطــانـيــة تـعـمــل بــالـطــاقــة ال ـنــوويــة ،وهــي
األزمـ ــة ال ـتــي ك ــادت تـعـصــف بـحـلــف شـمــال
األطلسي «الناتو».
و .أث ـ ــارت طــري ـقــة تـعــامــل إدارة ب ــاي ــدن مع
ً
ه ــذه الـقـضــايــا تململ بــن الديمقراطيني،
خ ـصـ ً
ـوصــا ف ــي ص ـفــوف ال ـج ـنــاح الـتـقــدمــي
ّ
للحزب ،ال ــذي يــرى أن بــايــدن ق ـ ّـدم تـنــازالت
غ ـي ــر مـ ـب ــررة لـ ـعـ ـض ـ َـوي م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ،
مانشني وسينيما ،عندما وثق بوعودهما
بأنهما سيدعمان مـشــروع قــانــون الطبقة
الوسطى إن قام بفصله عن مشروع البنية
ال ـت ـح ـت ـيــة ،ب ـعــد أن ك ــان ــا م ـش ـ ً
ـروع ــا واح ـ ـ ًـدا
بقيمة  3تريليونات دوالر .وكانت النتيجة
تــراجـعـهـمــا ع ــن ت ـلــك ال ــوع ــود ب ـعــد أن قبل
التقدميون بالتعديالت املقترحة في مجلس
النواب .كما ّ
يعبر التقدميون عن استيائهم
من استمرار العمل بسياسات الهجرة التي
ورثتها إدارة بايدن من حقبة ترامب ،وعدم
ت ـن ـف ـيــذ وع ـ ـ ــوده ال ـخ ــاص ــة ب ــإص ــاح ج ـهــاز
الشرطة والتعامل مع النزعات العنصرية
داخـلــه تـجــاه األقـلـيــات ،خــاصــة األميركيني
من أصول أفريقية.
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كبيرة من عهد سلفه .وكان سجله متفاوتا
ُ
بني إنجازات وإخفاقات تحسب له وعليه.
ويحاول خصومه الجمهوريون ،قبل أشهر
انتخابات نصفية حاسمة ،االستثمار
من
ٍ
ف ــي إخ ـفــاقــات إدارة ب ــاي ــدن واالن ـق ـســامــات
ال ـت ــي يـعــانـيـهــا ح ــزب ــه؛ النـ ـت ــزاع الـسـيـطــرة
على الكونغرس .وقــد أع ـ ّـدت لجنة خاصة
تــابـعــة ل ـن ــواب ال ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري دراس ــة
مــن أرب ــع صـفـحــات ،بـعـنــوان «بــايــدن الـعــام
األول :رئـ ــاسـ ــة فـ ــي أزم ـ ـ ـ ــة» ،حـ ـ ـ ـ ّـددت فـيـهــا
ع ـش ــرة م ـج ــاالت ت ـق ــول إن س ـيــاســاتــه أدت
إلى أزمــات فيها ،هي :الحدود ،والتضخم،
والـتـعـلـيــم ،وســاســل الـتــوريــد ،والـجــريـمــة،
وشــركــات التكنولوجيا الكبيرة ،والصني،
والشرق األوسط ،وأفغانستان ،ومحاوالت
إض ـ ـ ـعـ ـ ــاف ال ـ ـث ـ ـقـ ــة بـ ــال ـ ـن ـ ـظـ ــام االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي .ويـ ـفـ ـي ــد اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ل ـجــام ـعــة
ّ
كــويـنـيـبـيــاك  Quinnipiac Universityبــأن
نـسـبــة الـتــأيـيــد الـشـعـبــي ال ـتــي يـحـظــى بها
بايدن ال تتجاوز  .33%وإذا أخذنا بالنسبة
الـ ـت ــي ي ـت ـب ـنــاهــا ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض رس ـم ـ ًـي ــا
لـشـعـبـيــة ب ــاي ــدن ،ب ـح ـســب اس ـت ـط ــاع رأي
مــوقــع  ،FiveThirtyEightفـهــي ال تـتـجــاوز
 ،42%في حني يعارضه .51%
ّ
ال يـ ـعـ ـن ــي م ـ ــا سـ ـب ــق أن خـ ـ ـس ـ ــارة ب ــاي ــدن
وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــن ح ـت ـم ـيــة ف ــي ان ـت ـخــابــات
الـ ـتـ ـج ــدي ــد الـ ـنـ ـصـ ـف ــي كـ ـم ــا يـ ــوحـ ــي ب ــذل ــك
خـصــومــه الـجـمـهــوريــون ،فـمــا زال ــت تسعة
أش ـه ــر تـفـصـلـنــا ع ــن م ــوع ــد االن ـت ـخ ــاب ــات،
وهــي فـتــرة طويلة فــي السياسة ،يمكن أن
يـسـتــدرك بــايــدن والــديـمـقــراطـيــون خاللها
الـ ـ ــوضـ ـ ــع ،ال سـ ـيـ ـم ــا إذا نـ ـجـ ـح ــت ج ـه ــود
احتواء املوجة األخيرة من جائحة كورونا
وتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ن ـ ـسـ ــب ال ـ ـت ـ ـض ـ ـخـ ــم ،وخـ ـف ــض
األس ـعــار ،مــن خــال معالجة االخـتـنــاق في
س ــاس ــل الـ ـت ــوري ــد .ل ـك ــن ال ـع ــام ــل ال ـحــاســم
ً
فــي نجاحهم سيبقى متمثل فــي توحيد
صفوفهم وتمرير بعض القوانني الكبرى
ّ
ال ـتــي وعـ ــدوا ب ـهــا ،وه ــو مــا سيمكنهم من
استعادة زمام املبادرة.

