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تحوالت واشنطن:
مستقبل السياسة األمريكية بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس 

يرجــح أن يكــون لنتائــج انتخابــات التجديــد النصفــي 
السياســة  علــى  عديــدة  تداعيــات  للكونجــرس 
مــن  أن  وخصوصــًا  وخارجيــًا،  داخليــًا  األمريكيــة 
المتوقــع أن يحقــق الجمهورييــن مكاســب مهمــة 
فــي االنتخابــات. وفــي هــذا اإلطــار، قــد تتراجــع 
مكانــة الرئيــس “بايــدن” ويتزايــد النفــوذ السياســي 
للرئيس السابق “ترامب”. وعلى الصعيد الخارجي 
ربمــا تتراجــع وتيــرة الدعــم األمريكــي ألوكرانيــا، 
مــع اســتمرار التصعيــد ضــد بكيــن، وتســارع وتيــرة 

حــروب واشــنطن التجاريــة. 

ســياق  فــي  للكونجــرس  النصفــي  التجديــد  انتخابــات  تأتــي 
الصعيــد  فعلــى  لواشــنطن؛  بالنســبة  وخارجيــاً  داخليــاً  محتــدم 
ــدة  ــة عدي ــة ومجتمعي ــكاليات اقتصادي ــة إش ــه الدول ــي تواج الداخل
الديمقراطييــن  بيــن  هائــل  سياســي  اســتقطاب  موضــع  كانــت 
والجمهورييــن. وبالتزامــن مــع هــذه اإلشــكاليات تواجــه السياســة 
الخارجيــة األمريكيــة ســياقاً دوليــاً أكثــر تعقيــداً فــي ظــل اســتمرار 
ــى  ــت تســيطر عل ــي بات ــة الغمــوض الت ــة وحال الحــرب األوكراني
مشــهد الحــرب، ناهيــك عــن تزايــد حــدة الصــراع مــع بكيــن 
وخصوصــاً فــي منطقــة الهندو-باســيفيك، عــاوة علــى حالــة الــا 
وضــوح التــي تهيمــن علــى عاقــات واشــنطن بحلفائهــا التقليدييــن.
ــي  ــد النصف ــات التجدي ــج انتخاب ــدو أن نتائ ــار، يب ــذا اإلط ــي ه وف
السياســات  علــى  انعكاســات  بآخــر،  أو  بشــكل  لهــا،  ســيكون 
ــون  ــم يتمكــن الجمهوري ــى إن ل ــاً؛ فحت ــاً وخارجي ــة داخلي األمريكي
ــض  ــه بع ــير إلي ــت تش ــا كان ــو م ــح – وه ــوز كاس ــق ف ــن تحقي م
ــق  ــن تحقي ــيتمكنون م ــم س ــرأي – فإنه ــتطاعات ال ــر واس التقاري
ــوازن  ــى نمــوذج للت ــؤدي إل ــد ت ــات ق ــي االنتخاب مكاســب مهمــة ف
السياســي، وهــو مــا ســيكون لــه بطبيعــة الحــال تداعيــات جوهريــة 

ــدن”.  ــس “باي ــتقبل الرئي ــى مس عل

التأثيرات الداخلية

تســتدعي انتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس عــدداً مــن 
الواليــات  فــي  الداخلــي  المشــهد  علــى  المحتملــة  التداعيــات 

المتحــدة، وهــو مــا يمكــن تناولــه علــى النحــو التالــي:

1- إمكانيــة مســاهمة االنتخابــات فــي تعزيــز مكانــة “ترامــب”:  
ُيــدرك الرئيــس األمريكــي الســابق “دونالد ترامــب” أن نتائج انتخابات 
ــز  ــي تعزي ــاً ف ــتلعب دوراً محوري ــرس س ــي للكونج ــد النصف التجدي
مكانتــه السياســية فــي البــاد إذا تمكــن الجمهوريــون مــن الفــوز بهــا.
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ولذلــك كثــف “ترامــب” جهــوده فــي الفتــرة التــي ســبقت 
االنتخابــات الســتمالة الناخبيــن لصالــح التصويــت للحــزب 
الواليــات،  بعــض  فــي  بجــوالت  القيــام  عبــر  الجمهــوري 
وحــرص خــال تلــك الجــوالت علــى الهجــوم بقــوة علــى 
الحــزب الديمقراطــي وسياســاته علــى الصعيديــن الداخلــي 

والخارجــي. 

ــرة  ــام األخي ــي األي ــي صــدرت ف ــُر الت ــك التقاري ويدعــم ذل
ــات  ــة ترشــحه لانتخاب ــي توقعــت إطــاق “ترامــب” حمل والت
الرئاســية لعــام 2024 فــي منتصــف نوفمبــر الجــاري. ويدعــم 
ذلــك تأكيــُد “ترامــب” يــوم 7 نوفمبــر الجــاري أنــه بصــدد 
الكشــف عمــا وصفــه بأنــه “إعــان هــام جــداً” يــوم 15 نوفمبــر 
الجــاري فــي ماراالجــو فــي بالــم بيتــش بفلوريــدا، وهــو مــا أثار 
تكهنــات حــول أنــه قــد يعلــن عــن ترشــحه لخــوض االنتخابــات 

الرئاســية المقبلــة.

ــدن”:   ــات شــعبية “باي ــاف االنتخاب ــات بإضع 2- وجــود توقع
فــوز  يــؤدي  الــرأي أن  الكثيــر مــن اســتطاعات  توقعــت 
ــى  ــي إل ــد النصف ــات التجدي ــي انتخاب ــع ف ــن المتوق الجمهوريي
إضعــاف شــعبية الرئيــس “جــو بايــدن” المتراجعــة فــي األصل. 
ويتســق مــع ذلــك إظهــار ســلوك “بايــدن” قبيــل االنتخابــات قلقــاً 
ــى ســبيل  ــال، عل ــث ق ــات؛ حي ــج هــذه االنتخاب ــراً مــن نتائ كبي
المثــال، خــال تصريحــات لــه يــوم 3 نوفمبــر الجــاري، موجهاً 
ــة  ــأ؛ فالديمقراطي ــوا خط ــي: “ال ترتكب ــه للشــعب األمريك حديث

ــا جميعــاً”. ــراع لصالحن ــة االقت فــي ورق

اســتطاع رأي أجرتــه  أن  إلــى  الصــدد  فــي هــذا  وُيشــار 
“رويتــرز” و”إبســوس”، يــوم 7 نوفمبــر الجــاري، أظهــر 
تأييــد  أن  وأوضــح   ،%39 إلــى  “بايــدن”  شــعبية  تراجــع 
األمريكييــن ألداء “بايــدن” تراجــع نقطــة واحــدة، ليقتــرب مــن 

 أدنــى مســتوى وصــل إليــه خــال واليتــه. 

“بايــدن”  الرئيــس  اهتــزاز صــورة  ذلــك  إلــى  ُيضــاف 
وقدرتــه علــى قيــادة البــاد فــي ضــوء تكــراره األخطــاء خــال 
أحاديثــه، فضــاً عــن كشــف وســائل إعــام أمريكيــة عــن قيامــه 
بالترويــج ألكاذيــب ومعلومــات غيــر صحيحــة خــال خطاباتــه 

األخيــرة.  

3- التأثيــر الممتــد للتغيــر فــي الميــول التصويتيــة للواليــات: 
ــات،  ــة المتوقعــة لانتخاب بصــرف النظــر عــن النتيجــة النهائي
ــول  ــي المي ــر ف ــإن مــن الطبيعــي أن ُتســفر نتائجهــا عــن تغي ف
أو  الجمهــوري  الحــزب  لصالــح  للواليــات  التصويتيــة 
الديمقراطــي، وهــو األمــر الــذي يعنــي بالتبعيــة حــدوث تحــول 
ــات  ــة باالنتخاب ــا بالمقارن ــي له ــلوك التصويت ــي الس ــي ف واقع
الســابقة. وســيعطي هــذا التحــول انطباعــاً، ولــو رمزيــاً، بشــأن 
ــي  ــية ف ــات الرئاس ــي االنتخاب ــات ف ــي للوالي ــلوك التصويت الس

عــام 2024. 

كمــا تكشــف هــذه االنتخابــات مجــدداً عــن أهميــة التصويــت 
المبكــر؛ حيــث أظهــرت اســتطاعات الــرأي أن أكثــر مــن 42 
مليــون أمريكــي أدلــوا بأصواتهــم مــن خــال بطاقــات االقتــراع 

بالبريــد أو بالتوجــه إلــى مراكــز التصويــت المبكــر.
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4- مواصلــة الصــراع السياســي حــول الملفــات االقتصاديــة: 
ــاع معــدل  ــف االقتصــادي – وخصوصــاً مــع ارتف يشــكل المل
التضخــم الــذي ســجل 8.2% فــي ســبتمبر 2022 بعــد أن 
ســجل أعلــى مســتوى لــه منــذ أربعيــن عامــاً فــي يونيــو 2022 
ــا  ــدى القضاي ــنوي – إح ــاس س ــى أس ــغ 9.1% عل ــدل بل بمع
ــكل  ــل تش ــي، ب ــد النصف ــات التجدي ــة بانتخاب ــة المرتبط المهم
محــدداً هامــاً فــي تصويــت الناخبيــن األمريكييــن، وظهــر ذلــك 
مثــاً فــي اســتطاعات الــرأي التــي ســبقت االنتخابــات؛ فعلــى 
ســبيل المثــال، أشــار اســتطاع للــرأي أعدتــه شــبكة “إيــه 
ــد  ــر الماضــي، تزاي ــوز ABC”، فــي شــهر أكتوب بــي ســي ني
ــى حســاب  ــن عل ــون بالجمهوريي ــن يثق ــن الذي أعــداد األمريكيي

ــود. ــق باالقتصــاد وأســعار الوق ــا يتعل ــن فيم الديمقراطيي

د نتائــج االنتخابــات تركيبــة  وفــي هــذا اإلطــار، ســُتحدِّ
الكونجــرس التــي لديهــا القــدرة علــى َســن سياســات مــن شــأنها 
تغييــر المشــهد المالــي؛ إذ ســيتحتم علــى الكونجــرس التعامــل 
مــع بعــض الملفــات المهمــة، مثــل الضريبــة االســتثنائية التــي 
اقتــرح الرئيــس “بايــدن” مؤخــراً فرضهــا علــى شــركات النفــط 
ــق  ــح أن يواف ــر المرج ــن غي ــك فم ــن ذل ــم م ــرى. وبالرغ الكب

ــى  ــى الكونجــرس، عل ــي حــال ســيطرتهم عل ــون، ف الجمهوري
فــرض هــذه الضريبــة علــى أربــاح شــركات النفــط، وخصوصاً 
ــة  ــادات الضريبي ــدون الزي ــن بشــكل عــام ال يؤي أن الجمهوريي
ــاء. وبوجــه عــام، ســيكون مــن الصعــب ســن أي  علــى األثري
ــن  ــيطرة الجمهوريي ــال س ــي ح ــرة ف ــة كبي تخفيضــات ضريبي

علــى الكونجــرس.

ثمــة ملــف آخــر متعلــق بحــدود الديــن واالنفــاق الحكومــي؛ 
ــن  ــن م ــع ســقف الدي ــا تســتهدف رف ــدو أنه ــدن” يب ــإدارة “باي ف
ــة  أجــل ضمــان اقتــراض األمــوال التــي تحتاجهــا إلدارة الدول
وضمــان التشــغيل الســلس لســوق ســندات الخزانــة األمريكيــة. 
وفــي المقابــل، فــإن ســيطرة الجمهورييــن علــى الكونجــرس قــد 
ــا  ــه ربم ــذا الصــدد؛ إذ إن ــي ه ــدن” ف ــاعي إدارة “باي ــد مس ُيعقِّ
ــواب بتخفيضــات حــادة  ــس الن ــي مجل ــون ف ــب الجمهوري يطال
فــي اإلنفــاق مقابــل رفــع ســقف الديــن. عــاوة علــى ذلــك، فقــد 
يعرقــل الجمهوريــون أي خطــط مــن اإلدارة األمريكيــة بشــأن 
اإلنفــاق المجتمعــي )علــى غــرار توســيع التغطيــة الصحيــة( أو 

أي تحــركات متعلقــة بالتوســع فــي حــزم اإلغاثــة. 
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عــن  بعيــدة  الفيدرالــي  االحتياطــي  سياســات  تكــون  ولــن 
فــي  والديمقراطييــن  الجمهورييــن  بيــن  السياســية  المناكفــة 
جمهوريــاً  اتجاهــاً  ثمــة  أن  القادمــة، وخصوصــاً  المرحلــة 
ــدة  ــع ســعر الفائ ــي برف ُيعــاِرض سياســات االحتياطــي الفيدرال

علــى الــدوالر األمريكــي.

5 – االنعكاســات المحتملــة علــى القضايــا المجتمعيــة: تمثــل 
القضايــا والملفــات المجتمعيــة محــوراً مهمــاً فــي المشــهد 
األمريكــي الراهــن، وســتظل أهميــة هــذه القضايــا فــي مرحلــة 
مــا بعــد انتخابــات التجديــد النصفــي، بــل يمكــن القــول إن هــذه 
ــة للحزبيــن؛ فقــد  ــدة االنتخابي ــا كانــت جــزءاً مــن األجن القضاي
ــرة للجــدل فــي  ــا المثي ــة اإلجهــاض إحــدى القضاي كانــت قضي
المجتمــع األمريكــي خــال الشــهور األخيــرة، وخصوصــاً 
ــرار المحكمــة  ــي مواجهــة ق ــس األمريكــي ف ــاق الرئي مــع إخف
ــى  ــا احتف ــك فيم ــاء حــق اإلجهــاض؛ وذل ــة إلغ ــا األمريكي العلي
ــة  ــول إن تركيب ــن الق ــه يمك ــرار. وعلي ــذا الق ــون به الجمهوري

الكونجــرس بعــد االنتخابــات ســتكون لهــا ارتــدادات علــى هــذه 
. لقضية ا

وتشــكل قضيــة حمــل الســاح أيضــاً محــدداً هامــاً فــي 
موضــع  وســتظل  األمريكيــة،  االنتخابــات  فــي  التصويــت 
ــات؛ إذ  ــد االنتخاب ــا بع ــة م ــي مرحل ــر ف ــي كبي ــراع سياس ص
التعامــل  فــي  لضعفهــم  الديمقراطييــن  الجمهوريــون  ينتقــد 
مــع الجريمــة، متهميــن إدارة الرئيــس “بايــدن” بالحــد مــن 
حقــوق وقــدرة األمريكييــن العادييــن علــى حمايــة أنفســهم؛ لــذا 
يعــارض الجمهوريــون أي تحــركات مــن إدارة “بايــدن” للحــد 

مــن امتــاك األمريكييــن الســاح. 

السياسة الخارجية

يمكــن تنــاول أبــرز مالمــح السياســة الخارجيــة األمريكيــة، إذا 
ســيطر الجمهوريــون علــى الكونجــرس أو كان هنــاك تــوازن 

بيــن الحزبيــن؛ وذلــك علــى النحــو التالــي:
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1 – اســتمرار السياســة األمريكيــة التصعيديــة ضــد الصيــن: 
تمثــل العاقــة مــع الصيــن أحــد الملفــات التــي تحظــى بإجمــاع 
نســبي بيــن الديمقراطييــن والجمهورييــن، ومــن ثــم مــن المتوقع، 
هنــاك  كان  أو  الكونجــرس  علــى  الجمهوريــون  ســيطر  إذا 
تــوازن بيــن الحزبيــن داخلــه، اســتمرار ضغــوط واشــنطن علــى 
ــة  ــات األمريكي ــر السياس ــدم تغيي ــوان وع ــف تاي ــي مل ــن ف بكي
الداعمــة الســتقالية تايــوان. ومــن جانــب آخــر، ســوف تســتمر 
المحــاوالت األمريكيــة لتعزيــز التمويــل المقــدم لصناعــة أشــباه 
ــد  ــا ق ــن كان ــى إن الحزبي ــن، حت ــة بكي ــي مواجه الموصــات ف
اتفقــا فــي أغســطس 2022 علــى تمويــل قــدره 50 مليــار دوالر 
لهــذا الملــف وجــذب اســتثمارات الحلفــاء إلــى الواليــات المتحــدة 
مــن أجــل الحفــاظ علــى التفــوق الغربــي علــى بكيــن، ومــن ثــم 
فــإن التصعيــد مــع الصيــن أمــر مرجــح فــي السياســة الخارجيــة 

األمريكيــة فــي المــدى المنظــور.

ــتلقي  ــنطن: س ــة لواش ــروب التجاري ــرة الح ــارع وتي 2 – تس
األمريكــي  للكونجــرس  النصفــي  التجديــد  انتخابــات  نتائــج 
بظالهــا علــى وتيــرة الحــروب التجاريــة القائمــة بيــن واشــنطن 
ــيا  ــم روس ــي مقدمته ــتراتيجيين، وف ــيها االس ــن منافس ــدد م وع
والصيــن، وحتــى مــع حلفائهــا األوربييــن الذيــن يرتبطــون 
السياســي  الصعيديــن  علــى  اســتراتيجية  تحالفيــة  بمصالــح 
والعســكري. وفــي هــذا اإلطــار، أثــار عــدد مــن قــادة االتحــاد 
ــدة بشــأن  ــر 2022، مخــاوف متزاي ــي 8 نوفمب ــي، ف األوروب
ــات  ــي ظــل اتهام ــات المتحــدة، ف ــي الوالي ــة ف النزعــة الحمائي
أوروبيــة لواشــنطن بتوفيــر دعــم اســتثنائي للشــركات المنتجــة 

ــا.  ــى أراضيه عل

اتخــذ  قــد  األمريكــي  الفيدرالــي  االحتياطــي  مجلــس  وكان 
خطــوات إضافيــة مؤخــراً بشــأن مكافحــة التضخــم فــي الداخــل 
عبــر رفــع أســعار الفائدة؛ األمر الــذي ألحق أضــراراً اقتصادية 
ــدول الغنيــة والفقيــرة علــى الســواء؛ فمــع  بالغــة بعــدد مــن بال
ــة  ــدوالر مقارن ــة ال ــت قيم ــي، وصل ــي األمريك ــرار الفيدرال ق
بالعمــات الرئيســية األخــرى، مثــل اليــن اليابانــي، إلــى أعلــى 

ــذ عقــود.  مســتوياتها من

ووصــل اليــورو الــذي تســتخدمه 19 دولــة فــي جميــع أنحاء 
أوروبــا، إلــى تعــادل 1 إلــى 1 مــع الــدوالر فــي يونيــو للمــرة 
األولــى منــذ عــام 2002، فيمــا قامــت الصيــن، التــي تســيطر 
بشــدة علــى عملتهــا، بتثبيــت الرنمينبــي عنــد أدنــى مســتوى لــه 

فــي عاميــن، بينمــا تتخــذ خطــوات إلدارة انخفاضــه.

ــا:  ــة تراجــع الدعــم األمريكــي العســكري ألوكراني 3- احتمالي
فــي حيــن تشــير الكثيــر مــن اســتطاعات الــرأي والتقديــرات 
ــي  ــم األمريك ــتمرار الدع ــن باس ــة األوكرانيي ــى ثق ــة إل الغربي
العســكري المقــدم لبادهــم، الــذي يعــد الركيزة األساســية لألداء 
ــإن  ــية، ف ــوات الروس ــع الق ــل م ــي التعام ــف ف ــكري لكيي العس
خبــراء اســتراتيجيين لديهــم شــكوك حول اســتمرار المســاعدات 
الجمهوريــون  فــاز  إذا  ألوكرانيــا  األمريكيــة  العســكرية 
بانتخابــات التجديــد النصفــي القائمــة، ال ســيما أن الواليــات 
المتحــدة هــي أكبــر مانــح عســكري ألوكرانيــا، وال توجــد دولــة 
أخــرى يمكنهــا تعويــض نقــص اإلمــدادات األمريكيــة المقدمــة 

إليهــا فــي الوقــت الراهــن.
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ــدو  ــي تب ــامات الت ــن االنقس ــم م ــى الرغ ــه عل ــك، فإن ــع ذل وم
حــادة فــي بعــض الملفــات بيــن الجمهورييــن والديمقراطييــن، 
ــة،  ــد السياســة الخارجي ــى صعي ــإن ثمــة قواســم مشــتركة عل ف
ــا ومتشــدد  ــف داعــم ألوكراني ــان اتخــاذ موق ــد فضــل الحزب فق
ضــد روســيا، وخاصــًة بعــد عمليتهــا العســكرية التــي بــدأت فــي 
فبرايــر 2022. صحيــح أن مواقــف الجمهورييــن منقســمة بيــن 
ــًة  ــر فاعلي ــم دعــم عســكري أكث ــي تقدي ــم ف تشــدد البعــض منه
اآلن،  الديمقراطيــة حتــى  اإلدارة  ممــا عرضتــه  ألوكرانيــا 
ورفــض البعــض منهــم، ال ســيما مــن هــم أقــل عــداًء لروســيا، 
تقديــم مزيــد مــن الدعــم العســكري واالقتصــادي الواســع النطاق 
ــض الكونجــرس  ــي رف ــن المنطق ــل م ــد يجع ــا ق ــا؛ م ألوكراني
“الجمهــوري” إرســال مليــارات الــدوالرات إلــى أوكرانيــا فــي 

ــه الركــود واألزمــات االقتصاديــة. ــد في وقــت يتزاي

النظــام  أقــل حــدًة مــع  الجمهورييــن بشــكل  4 – تعاطــي 
ــدة  ــتراتيجيتها الجدي ــدة اس ــات المتح ــرت الوالي ــي: نش الروس
ــدت  ــي أك ــر 2022، الت ــي أكتوب ــي )NSS(، ف ــن القوم لألم
اســتمرار الصيــن وروســيا باعتبارهمــا التهديديــن األكبــر علــى 
األمــن القومــي األمريكــي، علــى التوالــي، لكــن الحــدة العدائيــة 
تجــاه روســيا ربمــا يطالهــا تغييــر محتمــل فــي حــال فــوز 
الجمهورييــن بانتخابــات الكونجــرس، ال ســيما أن الخــط العــام 
ــر  ــا أكث ــي العــداء مــع روســيا وربم ــل حــدة ف ــن أق للجمهوريي

ــن. ــع الصي ــداء م ــق بالع ــا يتعل تشــدداً فيم

5 – دعــم جمهــوري للعمــل علــى توســيع حلــف الناتــو: هنــاك 
محــاوالت للتعــاون بيــن الجمهورييــن والديمقراطييــن مــن أجــل 
دعــم حلــف الناتــو، وهــو مســعى ســوف يســتمر حتــى فــي حــال 
ســيطرة الجمهورييــن علــى الكونجــرس عقب انتخابــات التجديد 
ــن  ــاء م ــدم زعم ــاري، ق ــام الج ــف الع ــي منتص ــي؛ فف النصف

الحزبيــن قــراراً يدعــم مســاعي الســويد وفنلنــدا لانضمــام إلــى 
الحلــف، وهــو مســعى يتناقــض مــع وجــود أصــوات جمهوريــة 
تؤكــد النزعــة القوميــة بقيــادة الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، 
ــززت ضــرورة  ــد ع ــة ق ــرب األوكراني ــورات الح ــد أن تط بي

دعــم الجمهورييــن لتقويــة الحلــف فــي المرحلــة المقبلــة.

ــة إزاء الشــرق األوســط:  ــرات جوهري 6 – عــدم إحــداث تغيُّ
لــم تعــد مواقــف الحزبيــن متباعــدة بشــكل جــذري حــول ملفــات 
الشــرق األوســط، ومــن أبــرز األمثلــة علــى ذلــك تخلِّــي اإلدارة 
ــووي  ــاق الن ــى االتف ــودة إل ــر عــن الع ــة بشــكل كبي الديمقراطي
مــع إيــران، خاصــًة فــي ظــل انتقــادات الحزبيــن تعامــل النظــام 
ــاً  ــران دعم ــم طه ــك تقدي ــران، وكذل ــي إي ــات ف ــع االحتجاج م
ــا، وهــي تطــورات  عســكرياً لروســيا فــي حربهــا مــع أوكراني
مــن المرجــح أن تجعــل العــودة إلــى االتفــاق النــووي أقــل 
ــم  ــي دع ــن ف ــترك كا الحزبي ــر يش ــب آخ ــن جان ــاالً. م احتم
واســع إلســرائيل ودعــم اتفاقيــات الســام فــي المنطقــة، وهــو 
مســعى مــن المرجــح أن يســتمر فــي قلــب السياســة الخارجيــة 

ــن المنظــور والمتوســط. ــي المديي ــة ف األمريكي

النصفــي  التجديــد  انتخابــات  نتائــج  ســتحدد  وختامــاً، 
للكونجــرس، بشــكل أو بآخــر، المســتقبل السياســي للرئيــس 
ــي  ــدة ف ــة جدي ــى والي ــي الحصــول عل ــدن”، وفرصــه ف “باي
االنتخابــات الرئاســية القادمــة عــام 2024؛ ألن الجمهوريين، 
فــي حــال تحقيقهــم فــوزاً مريحــاً فــي االنتخابــات، ســيمثلون 
عامــالً ضاغطــاً علــى إدارة “بايــدن”، وقــد يعرقلون سياســاته 
المقترحــة، وخصوصــاً السياســات الداخليــة، عــالوة علــى 
ذلــك، فــإن هــذا الســيناريو يعنــي إعــادة الرئيــس الســابق 
ــي  ــز فرصــه ف ــر وتعزي ــى المشــهد بصــورة أكب “ترامــب” إل

ــة. ــية القادم ــات الرئاس االنتخاب


