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صــّوت األمريكيّــون يف الســادس مــن تشــرين الثــاين للعــام احلــايل يف انتخــاابت التجديــد النصفيــة، 
الــيت شــهدت اســتمرار النهــج التأرخيــي الــذي يســيطر فيــه احلــزب املعــارض علــى جملــس النــواب، وفــاز 
الدميقراطيــون ابملقاعــد الـــ 218 الالزمــة للســيطرة علــى جملــس النــواب املؤلــف مــن 435 مقعــداً، مــع 
احتفاظ اجلمهوريي ابألغلبية يف جملس الشــيوخ. وتعدُّ هذه االنتخاابت مبنزلة اســتفتاء على الرئيس 
)دوانلد ترامب(. وتشــري النتائج إىل أنه ســيواجه معركًة صعبًة لالحتفاظ ابلرائســة يف انتخاابت عام 
2020، إذ مل يزد الرئيس من أعداد املؤيدين له على املستوى القومي، وقد خسر حزبه يف والايت 
الــرأي بشــأن نســب أتييــده  نتائــج االنتخــاابت اســتبياانت  مهمــة لصــاحل الدميقراطيــي، وأكــدت 
املنخفضــة يف العامــي املاضيــي. ومــن املرجــح أن يــرأس جملــس النــواب اجلديــد )اننســي بيلوســي( 
-الــيت ترأســت الربملــان األســبق مــن عــام 2007 إىل عــام 2011-، وســتقود اجلهــود الدميقراطيــة 
لتحدي ترامب واحلزب اجلمهوري يف املدة اليت تســبق عام 2020. وقد بدأ جمموعة من املرشــحي 

الدميقراطيــي للرائســة ابلظهــور علــى الســاحة، ومــن أبرزهــم انئــب الرئيــس الســابق )جــو ابيــدن(.
تعين املكاسب الدميقراطية يف االنتخاابت أن ترامب سيكون أكثر تقييداً يف السياسة اخلارجية؛ 
ويقول الدميقراطيون إهنم سينقلبون على سياسة اجلمهوريي احلالية جتاه الشؤون اخلارجية، ويدفعون 
ابجتــاه عالقــات أكثــر صرامــة مــع روســيا، واململكــة العربيــة الســعودية، ودول أخــرى، وســيتمكنون 
مــن القيــام بذلــك مــع تــرأس شــخصيات دميقراطيــة للجــان جملــس النــواب املؤثــرة. وستســاعد ثــالث 
مــن هــذه اللجــان )القــوات املســلحة، والشــؤون اخلارجيــة، وجلــان االســتخبارات( يف صياغــة السياســة 
األمريكيــة يف الشــرق األوســط، وسيرأســها الدميقراطيــون الذيــن يعارضــون موقــف ترامــب اخلــاص 
ابليمــن، وســوراي، وتركيــا، واململكــة العربيــة الســعودية، ومصــر، وإيــران، وروســيا. وســتتمثل احملــاور 
اجلديــدة مبواجهــة دعــم ترامــب للحــكام املتعســفي يف املنطقــة، وجتنــب التحشــيد العســكري واحلــريب، 

ومعاجلــة قضــااي حقــوق اإلنســان.

ما اآلثار املرتتبة النتخابات التجديد النصفية األمريكية 
يف الشرق األوسط؟

سجاد نشمي *

*  املدير التنفيذي ، ابحث وحملل سياسي يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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ويف حــي أن القضيــة ذات األولويــة للدميقراطيــي ســتكون طبيعــة عالقــة ترامــب ابلرئيــس الروســي 
فالدميــري بوتــي، والعقــوابت علــى روســيا لتدخلهــا يف االنتخــاابت األمريكيــة، بيــَد أن هنــاك العديــد 
مــن القضــااي اخلارجيــة البــارزة يف جــدول أعماهلــم، والســيما الضغــط علــى العالقــات األمريكيــة-
الســعودية، إذ ينتقــد الدميقراطيــون موقــف ترامــب جتــاه قضيــة مقتــل الصحفــي الســعودي املعــارض 
)مجــال خاشــقجي(، ودعــم الــوالايت املتحــدة للحــرب الــيت تقودهــا الســعودية يف اليمــن؛ الــيت أّدت 
إىل أزمــة حــدوث إنســانية كبــرية. وميكــن جمللــس نــواب دميقراطــي أن يصــوت علــى تشــريعات تعرقــل 
اتفاقيــات األســلحة مــع الــرايض، أو حــى تفــرض عقــوابت علــى مواطنــي ومصــاحل ســعودية خاّصــة 

بقضيــة خاشــقجي.
ســيكون  إذ  األوســط،  الشــرق  يف  انقســاماً  أكثــر  أمريكيــاً  موقفــاً  الــدويل  اجملتمــع  وسيشــهد 
الدميقراطيــون اآلن يف وضــع مُيّكنهــم مــن حتــدي الرئيــس، والســيما مــا خيــصُّ العقــوابت املفروضــة علــى 
إيــران، بعــد أن أصبحــت العديــد مــن الــدول األوروبيــة أكثــر جــرأة يف معارضــة العقــوابت املتزايــدة. ويف 
بيان مشــرك صدر يف اخلامس من تشــرين الثاين، قال االحتاد األورويب إنه »أيســف بشــدة« إلعادة 
ترامــب فــرض العقــوابت علــى إيــران. وتعــّد االتفاقيــة النوويــة »عنصــراً رئيســاً يف جهــود أطــراف متعــددة 
للتصــدي النتشــار الســالح النــووي، الــيت أقرهــا ابإلمجــاع جملــس األمــن الــدويل«. ويعمــل االحتــاد 
األورويب علــى إنشــاء مؤسســة ماليــة دوليــة جديــدة »ســتمكن املصدريــن واملســتوردين األوروبيــي مــن 

مواصلــة التجــارة املشــروعة« مــع إيــران.
 )JCPOA( لقد عارض الدميقراطيون االنسحاب األمريكي من خطة العمل الشاملة املشركة
-مســتند اتفاقيــة املراحــل األخــرية للنقاشــات بــي إيــران بشــأن برانجمهــا النــووي ودول )1+5(-، 
وهــم غــري راضــي عــن عــدم التــزام ترامــب بتعهــده الســابق بســحب القــوات مــن ســوراي، وموافقتــه علــى 
إبقــاء القــوات األمريكيــة هنــاك ملواجهــة إيــران. ويعتــزم الدميقراطيــون إعــادة النظــر يف قــرار تصريــح 
اســتخدام القــوة العســكرية لعــام 2001 الــذي يعــدُّ مبنزلــة املــربر القانــوين للحملــة ضــّد القاعــدة وبعــد 
ذلك داعش، خوفاً من أن تقوم إدارة ترامب بتوســيع تفويضها الســتهداف إيران يف ســوراي، وفشــل 
الكونغــرس مــراراً وتكــراراً يف االتفــاق علــى اســتبدال هــذا القــرار علــى مــدى الســنوات الـــ 17 املاضيــة، 
لكــن النائــب الدميقراطــي )إليــوت آجنــل(، الــذي يشــغل منصــب رئيــس جلنــة الشــؤون اخلارجيــة يف 
جملــس النــواب، قــال إهنــم ســيحاولون اآلن إصــدار تشــريع لـــتصريح اســتخدام القــوة العســكرية لدعــم 

الوجــود األمريكــي يف العــراق وســوراي.
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وحــى مــن دون قــرار تصريــح اســتخدام القومــة العســكرية، فرمبــا ســيقّر الكونغــرس تشــريعاً مينــع 
العمليــات العســكرية ضــد إيــران حتديــداً، أو يتطلّــب انســحاب القــوات األمريكيــة مــن ســوراي. وجيــب 
أن يكون هذا جمهوداً مشركاً من قبل احلزبي اجلمهوري والدميقراطي، إذ يسيطر األول على جملس 
الشــيوخ؛ وابلتــايل لــن متــرَّ مشــاريع القوانــي دون احلصــول علــى دعمهــم. ومــع ذلــك، ميكــن جمللــس 
النــواب بقيــادة الدميقراطيــي القيــام ابلكثــري مــن خــالل اســتخدام الســلطة الرقابيــة عــرب جلــان جملــس 
النــواب، وعقــد جلســات اســتماع، وإصــدار مذكــرات اســتدعاء للشــهود. ودعــا النائــب الدميقراطــي 
)آدم مسيــث( -املرشــح احملتمــل لرائســة جلنــة القــوات املســلحة يف جملــس النــواب- إىل مزيــد مــن الرقابــة 
والشــفافية للجيــش األمريكــي، وصــاغ مشــروع قــرار إلهنــاء الدعــم العســكري األمريكــي للحــرب يف 

اليمــن، وســحب القــوات األمريكيــة مــن هنــاك.
علــى الرغــم مــن عــودة الدميقراطيــي، بيــَد أن ســيطرة اجلمهوريــي علــى البيــت األبيــض وجملــس   
الشــيوخ ســتبقى احملــرك الرئيــس لسياســة الــوالايت املتحــدة يف الشــرق األوســط، وســيعتمد جــزء مــن 
النتيجــة علــى كيفيــة تطــور العالقــة بــي الدميقراطيــي وترامــب؛ وإذا ســاد العالقــة طابــع املواجهــة، 
فســتكون هنــاك إجــراءات انتقاميــة مــن كال اجلانبــي تؤثــر علــى النشــاط والسياســة األمريكيــة يف 
الشــرق األوســط، وعلــى العكــس: إذا كانــت العالقــة بــي الطرفــي أكثــر انفتاحــاً فــإن احتمــال التعــاون 
ســيزيد بنحــٍو كبــري، وقــد يتطــّور إىل تشــكيل موقــف أمريكــي أكثــر متاســكاً بشــأن السياســة اخلارجيــة.
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