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 امللخص
وقوانينها مع االنتقال لإلدارة في واشنطن قبل ما يزيد عن ستة أشهر  يحاول هذا البحث تشخيص التحوالت في سياسة الواليات المتحدة  

لمعالجة   منتقلتا  من  االدارة الجمهورية الى الديمقراطية، كما ما تم ويتم من التعديالت التي ادخلتها وستدخلها االدارة الديمقراطية الحالية
من خالل ادارتي الرئيس السابق دونالد ترامب توترا" وبعض سياسات القطع نتائج سياسات االدارة الجمهورية السابقة في الداخل والخارج ف

دارتين مع المنظمة الدولية وبعض دول العالم حتى مع حلفاء الواليات المتحدة ،فمع تبدل االدارة تغير النهج المتبع فالفارق بين ما تتبناه اال 
وقانونيين مختلفين فكما عهدنا ان االدارة الجمهورية السابقة اعتمدت نهجا"    السابقة والحالية تعتمد على ما تبنتهما من نظامين تشريعيين

كا بقيود غير  وطنيا" تلخص ب )امريكا اوال"( متخلية عن التزاماتها واتفاقياتها الدولية بسبب اعتقاد االدارة السابقة ان هذه االلتزامات تلزم امري
عليها صورتها االكثر تقليدية للدور المحدد للواليات المتحدة و مصالحها ، وما بين  عادلة ، في حين ان ادارة جو بايدن حسب ما يالحظ  

التحول في االدارة لوحظ تبدل في بعض السياسات والقوانين مع بقاء سياسات اخرى وهو ما يستدعي توجيه االهتمام على طبيعة وشكل  
ن القوانين والسياسات وهذا ما يتطرق اليه في بحث  االنتقال من االدارة السياسات التي تحولت بفارق بين االدارتين واالبقاء على غيرها م 

كثر فاعلية  الجمهورية  الى  الديمقراطية في الواليات المتحدة ، فما ال ينكره احد هو ان الواليات المتحدة االمريكية الدولة االقوى عالميا واال
همية الى طبيعة ما يتبدل وسيتبدل من سياسات على العراق والعالم . يهدف على المستويين الدولي والمحلي في العراق وهو ما يعطي ا 

البحث الى التعرف الى اهم ما يستبدل من سياسات وقوانين بين االدارتين السابقة والحالية وبالتالي التعرف على ما يمكن ان يستبدل في  
الدولية والمحلية للعراق   السياستين  الرائدة في  الدولة  العنف  العالقة مع  السابقة اعتمدت سياسات كانت شديدة وتعتمد  الجمهورية  .االدارة 

رية والتصعيد وما كان من مردود في الشأن العراقي هي اعتماد توجيهات الى الحكومة العراقية من انهاء نشاط جماعات تعتبرها االدارة الجمهو 
كواقع عملي على قيام طائرة مسيرة تابعة للقوات االمريكية باغتيال كل   السابقة جماعات ارهابية وتخل بأمن العراق واستقراره وهو ما انعكس

  من القائد السابق في الحرس الثوري االيراني قاسم سليماني و القيادي ابو مهدي المهندس ، وهو ما يعطي اقرار بقوة الدور الذي تقوم به 
دارتين السابقة والحالية للعراق والعالم. وهنا  تفرض وجود تبدالت كبيرة  الواليات المتحدة في العراق وضرورة معرفة ما يمكن ان يتبدل بين اال

في بعض السياسات مع وجود حالة من االستمرار في سياسات اخرى مع ما تتبناه االدارة الديمقراطية الحالية من نهج تقليدي محافظ في  
لتحليل النظمي للتعرف على التبدالت في السياسة والقوانين االمريكية السياسة االمريكية . كتب البحث معتمدا على المنهاج المقارن ومنهاج ا

 ، 2020في الداخل والخارج. التباين والتشابه لإلدارتين الجمهورية والديمقراطية بعد االنتخابات الرئاسية  
هو المقدم ماديا ادارة ترامب كمطلب اول،   تقسم الى مقدمة وثالثة مباحث ، فكان  المبحث االول : االدارة السابقة ترامب ما قدمته ،فكان ما  

قسمت وفي المطلب الثاني  السياق االخالقي والفكري  للمجتمع مع االدارة السابقة، و المبحث الثاني: سياسات ادارة الجمهوري ترامب والتي ان
ما المبحث لثالث:   االنتقال وسياسات الى المطلب االول: مساعي لجعل امريكا افضل ، و المطلب الثاني: تراجع السياسة االمريكية، ا

ادارة بايدن لحل المتبقي من االزمات ، والذي انقسم الى المطلب االول: معالجات  االزمات الداخلية والسياسات الخارجية ، الى جانب 
 التشابه واالختالف بين سياسة االدارتين كمطلب ثاني ، ومن ثم المقدمة والخاتمة. 
Abstraction 

The differences and similarity to republic and democratic administrations Joe Biden's administration 

The search an attempt to understand transformation in polices of the United states laws with transform the 

administration in Washington before more than six months  the administration transform from republic 

administration to democracy . these modifications  to treat the republics policies. By trumps administration 

led to tension  with some international organizations . And some states in the world even with united states 

coalitions . the new administration the differences between old and new administration see in the  law 

system and legislation . as we see the republic administration look to put national aim  America first and 

didn’t put any care to Americas international responsibilities because the administration looks to these 

responsibilities crate many obstacles above America . Joe Biden administration has traditional see to 

Americas role and interests . and this led to many changes in policies and laws . we see this in the research 

in America and in international level  especially to Iraq . the republic administration  used hard  polices . 

as assassination the past leader of Iranian Islamic guard  Kasim sulimany and abo Mahdi al mohades . and 

this show the basic role of united states strong role this research divided to three points the first the past 

trumps administration and its polices  and the second chapter trumps and Biden's  change . the third chapter 

the transform in internal and external policies of administration  and the introduction  and conclusions.       
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 املقدمة
ئاسية النتقال االدارة في الواليات المتحدة الدولة االقوى اقتصادا وعسكريا في العالم من الجمهوريين الى الديمقراطيين بعد االنتخابات الر    

مب االعتراف بنتائج هذه االنتخابات ويرفض تسليم االدارة الى الديمقراطي جو بايدن ، في دولة  ، ليرفض الجمهوري دونالد ترا2020للعام  
هي االولى عالميا يصل تأثيرها الى كل بقاع العالم  بشكل أواضح في العراق مع كونها الفاعل االقوى في احداث التغيرات في العراق ، 

ة للواليات المتحدة حالة عدم االيمان بالديمقراطية واالنتقال لصالح من تتوافر به اكثرية فكان اولى الخالفات التي لحقت بانتخابات الرئاس
التمثيل وبذلك يضرب ترامب الجمهوري ركن اساسي البل الركن االوحد للنظام السياسي لبالده على اساس ان الواليات المتحدة هي دولة  

يمقراطية في الواليات المتحدة ، وهنا يمكن استذكار ما كتبه الفيلسوف   مؤسسات متخصصة  وهو ما تناقض عن ما عرف ويعرف عن الد
اوستن رني كتابه سياسة الحكم واصفا" في حينها النظام الحزبي وتأثير الجماعات والسياسة عموما" على حكومة ومؤسسات الواليات المتحدة 

اليوم بعد ان حسم االدارة الجديدة لصالح الديمقراطيين  ، و المتبقي  ومن ثم تطرق في كتابه الى كافة ما يخص ادارة الدولة في هذا البلد و 
ر  من سياسات في جعبة االدارة الديمقراطية بعد ان وصلت لإلدارة االمريكية أثر اجراء االنتخابات  الرئاسية  االمريكية في واحدة من اكث

ية االنتخابية اعلى من الدخل القومي لكثير من بلدان العالم ، ولكن من  مليار يورو هذه الميزان  1,3اشكال االنتخابات الرئاسية تكلفة بالغة  
من   الذي وصل الى البيت االبيض ولماذا تمسك الرئيس السابق للواليات المتحدة بأحقيته في الفوز ، وما يقوم به ويتبناه الرئيس الديمقراطي

ا الرئيس الجديد جو بايدن ، فنقاط االختالف بين االدارة  الجمهوري  سياسات وقرارات  من أجندة االصالح وتعديل السياسات التي اعتمده
قال السابقة  والديمقراطي الحالية ، كانت كثيرة وحادة تترتب عليها نتائج واضحة مع ما شهدته السياسة واالقتصاد االمريكي من احداث لالنت

و بايدن لم تكن عملية االنتقال يسيره بسبب رفض الجمهوري  حين  من ادارة الجمهوري السابق  دونالد ترامب الى الديمقراطي  الحالي ج
المناطق مع رفض وتشكيك   االعالن عن نتائج االنتخابات الرئاسية االقرار بحصوله على نسب اصوات اقل من الديمقراطي في بعض 

مناطق وو  اصوات  احتساب  عدم  تمحورت حول  دونالد ترامب واطالقة حجج  السابق  االمريكي  الرئاسية الرئيس  االنتخابات  اليات ضمن 
ة ، وتحديد التهم الى معارضيه بالخروج عن حق االختيار، ليعترف بعدها بالنتيجة ويتم انتقال االدارة في الواليات المتحدة لتعمل االدار 2020

 الجديد على احداث تعديالت في السياسات السابقة وتبقي غيرها من السياسات . 
ن الرئيس االمريكي السابق من تزمت في بعض التوجهات والسياسات الى جانب استخفاف في اعتماد سياسات مع ما عرف ع  اهمية البحث:

اخرى ادخل السياسة االمريكية الداخلية منها والخارجية في بعض االشكاالت ، لتقوم االدارة الديمقراطية الالحقة بتبني بعض السياسات 
دارة الجمهورية السابقة وهو يظهر اهمية التعرف على طبيعة السياسة المستقبلية والتي ستعتمدها المختلفة في بعضها والمتشابه مع تبنته اال

ت االدارة الديمقراطية وهو ما هو في غاية االهمية بالنسبة للسياسة العراقية على اساس ان العراق حالة حال باقي دول المنطقة ساحة تدخال
مية االخرى وهو ما بينة حادثة اغتيال القائد االيراني السابق قاسم سليماني والقائد ابو مهدي المهندس  للواليات المتحدة الى جانب القوى اإلقلي

 ، وهو يفسر اهمية التعرف على مدى االختالفات والتشابه بين االداتين السابقة والالحقة .  
راطية في حد ذاته غاية مهمة للتعرف على طريقة تعامل مدى التشابه واالختالف بين االدارتين الجمهورية والحقتها الديمق  اهداف البحث:

 االدارة الالحقة في البيت االبيض مع الملفات المحلية والدولية . 
وتأثر   اشكالية البحث: تراجع  من  واالخالقي  واالقتصادي  السياسي  المتحدة  الواليات  نظام  داخل  السلبي  التأثير  وصل  مدى   أي  الى 

الداخلية والخار  المجتمع  بالتناقضات   العرقي داخل  العنف والرفض  المتحدة عن طريق تصاعد نسب  الواليات  الى تراجع في  قادت  جية 
الى جانب  فلويد وما تبعه من احتجاجات ومسيرات  افريقي جورج  المواطن االمريكي من اصل  للعيان مع مقتل  االمريكي والتي ظهرت 

واليات ، وخارجيا" تأثرت مكانة الواليات المتحدة نتيجة لحالة العداء التي اتبعتها الفوضى واالضرار بالممتلكات العامة والخاصة في بعض ال
ادارة الجمهوري  ترامب تجاه االمم المتحدة ومحاولة توظيفها لخدمة مصالح الواليات المتحدة الى جانب اعالنها محاسبة الصين وفرض  

التأييد الشعبي لسياسات وحزب ترامب في االنتخابات الرئاسية في العام  العقوبات على شركتها بمجملها هذه السياسات دفعت الى تراجع  
،ممهدة الطريق لوصول جو بايدن الديمقراطي والذي ال يحمل برامج او سياسات تختلف كثيرا" عن سابقه لكنها تعطي حلوال" ومعالجات 2020

يتح وضوح في تقارب اعداد المصوتين في االنتخابات الرئاسية لكل  اكثر قدرة على التطبيق في الميدانين الداخلي والخارجي ، فاالختالف لم  
، وهذا ما تطلب   2020من ترامب   وبايدن وهذا ما دفع الجمهوري الى االعتراض و االدعاء انه هو من فاز في االنتخابات الرئاسية لعام  

 السعي لتوضيح نقاط االختالف والتشابه بين االدارتين السابقة والحالية . 
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مع التحول في السياسة ما بين الجمهوري والديمقراطي تغيرت وتشابه سياسات اخرى وما يفترض مدى التباين في االفكار   ية البحث:فرض
  والمصالح التي حددتها كل من االدارتين السابقة والالحقة للمصلحة الوطنية للواليات المتحدة وهو ما استتبع تغيير الكثير من السياسات 

 غيرها ال بل التشدد االكثر في تبنيها مع ادراك ومعرفة ان االدارة الحالية معرفة بمحفظتها  كسبقتها. واالبقاء على 
ية  منهجية البحث: البحث اعتمد المنهاجين المقارن والتحليل النظمي المطلوبين في بحث التشابه واالختالف لإلدارتين الجمهورية والديمقراط

 . 2020ة بعد االنتخابات الرئاسية االمريكي
، تم تقسيمة  الى ثالثة مباحث ، فكان   2020التباين والتشابه لإلدارتين الجمهورية والديمقراطية بعد االنتخابات الرئاسية     هيكلية البحث:

السياق  المبحث االول : االدارة السابقة ترامب ما قدمته ،فكان ما هو المقدم ماديا ادارة ترامب في المطلب اول،  وفي المطلب الثاني   
عي االخالقي والفكري  للمجتمع مع االدارة السابقة، و المبحث الثاني: سياسات ادارة الجمهوري ترامب والتي انقسمت الى المطلب االول: مسا
من    لجعل امريكا افضل ، و المطلب الثاني: تراجع السياسة االمريكية، اما المبحث لثالث:   االنتقال وسياسات ادارة بايدن لحل المتبقي

االزمات ، والذي انقسم الى المطلب االول: معالجات  االزمات الداخلية والسياسات الخارجية ، الى جانب التشابه واالختالف بين سياسة  
 االدارتين في المطلب الثاني ومن ثم المقدمة والخاتمة. 

 املبحث االول: وصول االدارة  اجلمهورية السابقة
الفات ما بين االدارتين الجمهورية تحت ادارة دونالد ترامب المتشدد في بعض السياسات  واالدارة الديمقراطية  مع الحديث عن التباينات واالخت 

،    التي خلفته والتي اعتمدت  ادارة جو بايدن المحافظ  هو االخر ،هناك حقيقة تاريخية عن النظام السياسي في الواليات المتحدة االمريكية
لبالد هذه البالد التي ال تضاهها في االنتخابات عددا وتنوعا  من قبل دولة اخرى ، فالحالة االمريكية في هو أساس الذي قائمة علية ا

االختيار، فاختيار داخل السلطة التشريعية  تتم  لنواب الشعب كل سنتين والرئيس كل اربع سنوات  وحكام الواليات والبلديات بانتخابات  
، أي ان االختيار ما بين المتنافسين 1ء الشرطة والمدعون العامون والمدن وحتى القضاة يتم انتخابهم  عامة والمؤسسات التنفيذية من رؤسا

ض  واالنتخابات هي قاسم لألمريكان كشعب ودولة  ومع كل انواع االنتخابات التي تتبناها الواليات المتحدة االمريكية  لم يقف ذلك امام رف
ب  معترضا على هذه النتائج  والى اقرت بفوز جو بايدن وهو متناقض على ما اعتادت  علية كل عملية  الرئيس االمريكي السابق دونالد ترام

، حالة ثورية كما قدمها الواقع  لنا  عن حالة الواليات المتحدة  2020انتقال للسلطة في الواليات المتحدة فكانت الحالة في انتخابات العام  
كم من قبل الشعب في وقت كانت فيه انظمة الحكم في الدول االوربية الكبرى ملكيات وراثية فكانت والتي قدمت اجراء وعملية اختيار للحا

،  واعتماده كأدارة سابقة على نهج غير وسطي في  االدارة الجمهورية  2فكرة تولي رئيس الدولة الحكم لفترة محددة فكرة ثورية  بحد ذاتها  
ترامب للعالم ككل  والواليات المتحدة  بطريقته الغير وسطية والمختلفة عن سابقيه من رؤساء الواليات    للدولة االمريكية  واعتماد سياسة دونالد

المتحدة وهو ما مثل التحدي االقوى بوجه تنفيذ سياسات الجمهوري دونالد ترامب  وامكانية تمريرها في الكونغرس رغم استحواذ حزب ترامب  
، فالفارق من حيث النتائج لم يكن كبيرا بين الجمهوري  3ذا الرئيس الجمهوري لم يلقى التأييد الواسع  الجمهوري على االغلبية البسيطة ومع ه

السابق والديمقراطي الحالي الى جانب ان السلطة التشريعية نفسها كانت لصالح الديمقراطيين ولكن بفارق تسعة نواب فقط في مجلس النواب  
مجلس الشيوخ، وهنا البد من عدم انكار نسب التأييد التي كان يتمتع بها االدارة الجمهورية السابقة  االمريكي و تساوي تام بين الحزبين في  

 داخل السلطة التشريعية للبالد فالفارق الذي اوصل جو بايدن الى االدارة كان ضئيال اذ كان للحسم تم من قبل اصوت الشعب االمريكي .
 وعينه للسلطة التشريعية االمريكية : 

فالفرق بين نسب النواب والشيوخ الجمهورين واقرانهم الديمقراطيين لم يكن واضحا وهو ما عزز الشكوك للرئيس السابق دونالد ترامب ان  
 مقدار ما قدمة للواليات المتحدة من مكاسب اقتصادية يشفع لسياساته الشديد . 
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 املطلب االول: الوعود لإلدارة السابقة
مع وجود عالقة واتفاق   محددة بين الشعب االمريكي وأي ادارة تصل الى سدة الحكم في الواليات المتحدة ، وهي ان المسؤول في     

ات وخدمة الميل النفسي للشعب االمريكي  ) الشعب االمريكي عبر سلوكياته وتأريخه له ميل عام  الواليات المتحدة يستوجب علية مراع
وشامل في ارضاء الرفاهية المادية  وهذه الرفاهية المادية والحريصة على ارضاء أدنى مطالب الجسد وتوفير ادنى وسائل الراحة  المبغى 

، وهو ادركته االدارة السابقة لدونالد ترامب ان المواطن االمريكي متورط بعالقة تاريخية   4تحقيقها تشمل كل فئات وعقول  الشعب االمريكي( 
شائكة وغير متناسبة مع النظام الضريبي القائم في الدولة فالحقائق اشارت ان النظام االقتصادي االمريكي هو نظام ضريبي ، فاإلدارة 

، حدد ترامب االهداف والمشاكل المطلوب مواجهتها  2015ي الحملة االنتخابية السابقة  السابقة للجمهوريين ومنذ ايام التنافس االنتخابي ف
"  في كتابه المعنون عظيمة من جديد :كيف نصلح من امريكا الكسيحة ، والتي حدد فيها ان السبيل الى استعادة امجاد امريكا المشلولة حاليا

ذريع لتلك االدارات في مجاالت االعالم واالقتصاد والخدمات العامة والهجرة بسبب سياسات نظرية مرتبطة بمصالح شخصية قادت الى فشل  
الغير شرعية الى جانب عجز الكونغرس بأعضائه حتى من التمكن من مناقشة ميزانية الدولة اذ يقومون فقط بتمريرها في كل عام هذا ما  

، فالنمو االقتصادي الذي  5المعيشة  الى حالة الفقر وتدني مستوى    جعل من معاناة الشعب االمريكي وتحديدا" طبقته المتوسطة التي انحدرت
حدث في األعوام الثالثة األولى من إدارة الجمهوري ترامب ، لكن االقتصاد كان منطلقا بقوة بالفعل عندما توّلى المنصب. ومن ثم تراجع 

 . 6االقتصاد االمريكي 
 املطلب الثاني: املواطن مع االدارة السابقة

 االداة الجمهورية السابقة في الواليات المتحدة رغم ما أثيرة في عهدها من ازمات ومشاكل داخلية وخارجية ، فمقتل المواطن االمريكي من 
اه أصول افريقية جورج فلويد وما اثير بعدها داخل المجتمع االمريكي من احتجاجات ، وخارجيا وموقف ادارة ترامب من التزاماتها الدولية تج

ارة  مم المتحدة اثارت الكثير من التساؤالت حول مدى االلتزامات التي تقع على عاتق االدارة تجاه مواطنيها والعالم رغم ان وصول هذه االداال
 تم وفق القوانين واالطار الدستوري المحدد من قبل دستور الواليات المتحدة االمريكية. 

اكم والمسؤول  ، فمعرفة هذا الحاكم او الرئيس للواليات المتحدة االمريكية  هي في  :يجب ان يعرف المواطن االمريكي من هو الحالحاكم
واقعها  قاعدة فلسفية سياسية تسلسلت منذ تأسيس الدولة االمريكية قبل قرون ، فهنا تأتي اهمية اختيار المرشحين من خالل انتخابات  

العالم التي تبالغ في تعريف وتوضيح من هو الشخص الذي يتنافس على المنصب  ديمقراطية فيرى ان الواليات المتحدة هي الدولة الوحيدة في  
لمانية فسياق االنتخابات يتم فيها عملية تسمية المرشحين عن طريق االنتخابات التمهيدية المباشرة فنقطة االختالف ان جميع الديمقراطيات البر 

ريق االحزاب من قبل زعماء وقادة الحزب أي انهم في كل االحوال عبارة عن  يتم فيها اختيار المرشحين أيا" كان المنصب المرشح له عن ط
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مجموعة صغيرة من االعضاء الذين يحملون بطاقات الحزب ويدفعون اشتراكاتهم ،هذا السياق في االختيار والترشيح هو السائد في جميع  
ت على تسمية جميع المرشحين لجميع المناصب العامة الرئيسية الديمقراطيات ويستثنى من هذه الديمقراطيات الحالة االمريكية التي اعتاد

ان يتم شغلها من خالل االنتخابات فعن طريق االنتخابات التمهيدية المباشرة يختار الناخبين بشكل مباشر المرشحين الرئاسيين في اكثر 
يار المرشحين سوى بضعة آالف في افضل االحوال من  عمليات االختيار انفتاحا" في العالم ففي جميع دول العالم ال يشارك في عملية اخت

ل  اعضاء الحزب دافعي االشتراكات هذا ما ميز االنتخابات االمريكية ففي اختيار المرشح الرئاسي يشارك الماليين في كل دورة انتخابية فخال
يتم اختيارهم عبر انتخابات تمهيدية مباشرة فيها    المؤتمر القومي  فالغالبية العظمى من المفوضين لكال المؤتمرين )الديمقراطي والجمهوري(

ت  الماليين من المصوتين فهنا جاء التساؤل قد يكون النظام االمريكي في اختيار الرؤساء اكثر حكمة او اكثر حماقة من طريقة الديموقراطيا
ناك نقاشات الزالت مستمرة حول تغيير النظام ، ورغم هذه الماليين من الناخبين في اختيار الجالس في البيت االبيض اال ان ه7االخرى  

االمريكي النتخاب الرئيس فهذه النقاشات ستظل مهيمنه زمنا" ليس بالقصير على الساحة السياسية في واشنطن وفي مجمل البالد اذ على  
الغاء نظام المنتخبين فالمعضلة تقع    الرغم ان المواطنين يؤيدون االنتخابات الرئاسية من خالل اغلبية واضحة فان الجدل الزال قائما" حول

دد انه اذا تم انتخاب الرئيس االمريكي مباشرة من قبل نظام االقتراع المباشر هل بوسع المواطنين االطمئنان الى ان نتيجة االنتخابات ستح
ادها ان تغيير هذا النظام القائم حاليا" يوم االقتراع ال في وقت الحق الن االنتخابات المباشرة للرئيس ترفض من قبل الواليات الصغيرة العتق

سوف يلحق الضرر بإمكاناتها فالواليات المتحدة بما تمتلكه من تطور الزالت تحتاج الى تحديث االساليب التقنية البالية المستخدمة في  
عالميا في االقتصاد والعسكر حاليا   فالواصل الى سدة الحكم في الدولة االولى  ،  8الدوائر االنتخابية الموجودة في الجنوب و بنحو جذري  

الديمقراطية االمريكية كعملية  السياسية االمريكية في  الشعب االمريكي من خالل عمل االحزاب  اعتمدت نسق فكري سياسي تربى عليه 
ب معياري للديمقراطية  واسلوب فهي بنت تاريخيا وطوال عقود طويلة على تطوير الوعي للمواطن االمريكي ذلك المواطن والذي يعد اعظم متطل

لعائلة ذلك ان الواليات المتحدة كان فيها انتشار الوعي معززا" تقليديا" في المجتمعات الصغيرة الى جانب الوحدات االجتماعية وثيقة الصلة كا
عتمد على روابط شخصية  والروابط الشخصية وفي داخل االحياء المجاورة واالتحادات والنقابات المهنية فاألحزاب السياسية بدورها كانت ت 

، السياق العام  9ضعيفة فتكون منعكسة على الوالءات الحزبية الضعيفة فيكون التأثير ضعيفا" في الموالة الحزبية على السلوك االنتخابي  
جتماعية والتي في  للعالقة ما بين أي ادارة سواء اكانت جمهورية او ديمقراطية  مع الشعب االمريكي يعود الى بعض التقاليد السياسية اال

مضمونها ان هيمنة أي من الحزبين على العمل السياسي في البالد خالل ادارة محددة تكون مرتبطة بطبيعة النظام السياسي واالنتخابي في  
تكون قادة  الواليات المتحدة اذ جعلت اخالقيات وسلوكيات كل من النظامين االنتخابي والسياسي بعدم السماح لظهور احزاب سياسية منافسة  

من يفوز ، يفوز بكل »على التأثير في العملية االنتخابية  فهنا يكون للموارد المالية والتأييد الشعبي اليد الطولى في تحديد الفائز فيكون  
لد ترامب *  ، وهو ما يعزز نسق من الفردية في االدارة وهذه الفردية قد ترتفع في بعض االدارات كما في حالة ادارة الجمهوري دونا «شيء 

وهنا يتبادر سؤال لماذا حزبان بدال" من ثالثة احزاب قومية ممولة جيدا" ؟ فالحزبين االمريكيين وفق ما يمتلكانه من دعم مادي يقدمان 
كم ، فالحا10للمواطن والناخب االمريكي خيارات كافية فالحزبان منفتحان على كل االفكار الجديدة ، وهذه هي طبيعة المجتمع االمريكي  

 للواليات المتحدة أيا كان جمهوري ام ديمقراطي يجب ان يخاطب مصالح واهداف المواطن في دولته .
المواطن االمريكي أيا كان الفقير المتوسط والغني يعتمد في نمط حياته على الخصوصية والفردانية المستوعبة والمفهومة اجتماعيا    المواطن:

والمحمية قانونيا فاألمريكي  في أي مكان ومجتمع محلي ال يعول األعلى نفسه وعلى العقل المشاع  من دون االعتماد على ايديولوجية  او  
فهدفة االهم هو النجاح المادي هذا في حقيقته اضاف نهجا تدميريا من داخل المجتمع االمريكي فهو يوحي الى حقيقة خلو  فلسفة توجهه  

النموذج الرأسمالي من أي مضمون اخالقي او ديني مهذبه للسمات االنسانية  وهو ما انعكس على تباطؤ التطور الثقافي والقيمي قياسا بما  
، فاألمريكي بثقافته السياسية التقليدية وعالقته بالمؤسسات والقائمين عليها يعتمد على ان النسبة 11ي وتكنلوجي  هو قائم من تطور اقتصاد

هم من يثقون بمؤسساتهم الحكومية والقائمين عليها فكانت معدالت الراضين من االمريكان  عن عمل الديمقراطية    ناالقل من األمريكيي
، اما الواثقين على ان حكوماتهم تفعل ما هو صحيح فكانت   %31ع مواطني الواليات المتحدة ال تتجاوز  الحكومية لإلدارات كفائدة لجمي

،   12  %43، أي تقريبا" نسبة الثلث من االمريكان ، ومدى اهتمام المسؤولون برأي الشعب االمريكي فهي ال تتجاوز %34نسبتهم ال تتجاوز 
البلد لها ما يؤيدها في التراث الفكري لألمريكي البسيط فهو متمسك بقوة وعبر تاريخية بفكرتين   وهذه النسب المتدنية من  الواثقين بسياسي

ملؤون  االولى وهي ان االمريكي العادي انسان جيد وصلب ويعتد علية كما ان بلده امريكا بلد رائع والثانية هي فكرة ان السياسيين المحترفين ي
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ن قليلو الشأن يهمهم كسب االصوات واعادت انتخابهم اكثر من اهتمامهم بتباع سياسات جريئة وبعيدة مكاتبهم ويديرون احزابهم اناس انانيو 
، ومن االنتقادات الموجة ضد شخص ترامب استعماله سلطات الرأفة بشكل لم يسبق رئيس للواليات المتحدة 13النظر لحل مشاكل االمة  

االنتقادات بسبب طبيعة العالقات الشخصية والسياسية التي تربطه كرئيس للدولة مع من تم شمولهم استخدمها  وهو ما اثار الكثير من  
،  فالمجتمع االمريكي مع وتائر العنف واالمراض االجتماعية واالخالقية وحتى السلوكية معرض بشكل دائم  14بقرارات العفو وتخفيف العقوبة 

ة والسياسية تؤثر على سلوك افراده ولنا في ما حدث للمجتمع والدولة االمريكية من تغير في لصدمات من مختلف االنواع االخالقية والنفسي
، وحدوث تغير فكري  في كامل المجتمع االمريكي بمستوييه المجتمعي والسلطة وهو ما 2001ايلول  11التصورات والسلوكيات بعد احداث  

، كان   15لعنصرية والعنف والعدوانية وهو ما اثر على بعض سلوكيات هذا المجتمع  دفع رجال السياسة والثقافة الى استخدام مفردات تعتمد ا
هذا من باب ارتفاع نسب التطرف الفكري والسلوكي للمواطن االمريكي الى جانب تراجع الثقة داخل الشعب االمريكي فهذه الثقة القائمة ما  

ر لم يكن ذي تأثير واضح على مقدار تعاطف القائم بين االمريكيون بين المواطن والمؤسسات قد تراجعت وانحسرت مقابل هذا االنحسا
ونظامهم وهذا يكمن في ان المواطن االمريكي في اوقات االزمات يعول على ما يقدم من مبادرات فردية شخصية اكثر من تعويله على  

دارة في حل هذه االزمة عمقت شعورا" للمواطن  ، فمع كل ازمة تجابه الشعب االمريكي يظهر العجز لإل16الحلول التي تقدمها المؤسسات  
االمريكي بعجز مؤسسات بالده من الوقوف امام هذه االزمات وفي الواقع ان تراجع هذا الشعور المتعلق بثقة المواطن االمريكي بمؤسساته 

ارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ، هذه الطبيعة لم تكن متوافرة او انها كانت اقل ضيقا" مع اد17يعود الى اكثر من خمسة عقود مضت
بالتزمت جاءت  الموصوفة  السياسات  هذه  ادارته  لسياسات  واالنعزالية  العداء  واعتماد  السياسات  الكثير من  في  التشدد  ترامب من خالل 

الموازن بين طرفي  بصورتها االوضح في تدخله في منطقة الشرق االوسط واعتماد القدس عاصمة إلسرائيل أي ان ادارته خرجت من كونها 
الصراع في الشرق االوسط ، وهنا كشفت تصريحات الرئيس الحالي جو بايدن ان من اولويات االدارة االمريكية الجديدة هي االهتمام بمنطقة 

ان ايران مزعزع الشرق االوسط السيما السعي الى حل االزمة مع ايران وبرنامجها النووي بشكل اكثر انفتاح عن االدارة السابقة مع االقرار ب
ب  الستقرار المنطقة فهو ال يختلف كثيرا" عن سابقه في بحثه عن امن اسرائيل من خالل تعزيز السالم بين العرب واسرائيل كذلك انهاء الحرو 

نتشارها  في اليمن وليبيا وتعزيز وضع حقوق االنسان في المنطقة مع ادراك ان جو بايدن ال يفكر في سحب القوات االمريكية من مناطق ا
،وهنا 18لكنه يفكر في انهاء الحروب وبالتالي هذا قد يحمل ضغطا" اضافيا" على دول المنطقة لتكون وسطاء لتحقيق السالم وتقديم التنازالت  

من  ادارة بايدن تحاول ابعاد المنافسين المحتملين لسياساتها ومصالحها في المنطقة من خالل الضغط على الشركاء العرب واسرائيل للحد  
عالقاتهم مع كل من روسيا والصين السيما في ما يخص مجاالت الدفاع واالمن و الفضاء االلكتروني والذكاء الصناعي والطاقة النووية 

سي الى جانب ذلك فاإلدارة الجديدة تضع هدفا" اساسا" لها في االستمرار لمحاربة االرهاب من خالل المزيد من االرتباط بالشركاء عبر االطل
نطقة العربية وبالتالي مواصلة دعم التطبيع مع اسرائيل الى جانب دعم اكبر لقضايا حقوق االنسان في المنطقة العربية اذ ان هذا هو  والم

موضع الخالف بين االدارة الحالية وسابقتها ففي عهد ترامب كان التأكيد على حقوق االنسان وحرية عمل المجتمع المدني مع االحتفاظ  
قة بحرية التصرفات االحادية اما االدارة الحالية فتعتمد الى التفاعل والتشاور مع الشركاء ومن ثم تقليل التدخل المباشر في كثير لإلدارة الساب

من الساحات في المنطقة السيما انهاء التدخل االمريكي في اليمن الى جانب انهاء الدعم المحدود للسعودية من اجل التوضيح لها بان حل  
منية هو حل سياسي وليس عسكري عبر تخفيض حجم مبيعات االسلحة التي كانت مبالغ فيها في عهد االدارة الجمهورية فهو  االزمة الي

بذلك سيكون اكثر انسجاما" مع مطالب الحزب الديمقراطي الداعية الى ايقاف صادرات السالح ليس فقط الى منطقة الشرق االوسط ، اال  
الحالية مع ما اصاب له مردودات على    ان االدارة  السالح  ان تخفيض مبيعات  بايدن  االمريكي من شلل يدرك  االقتصاد  في  قطاعات 

 . 19االقتصاد االمريكي 
 املبحث الثاني: سياسات ادارة اجلمهوري ترامب

ة على هذه  تشعبت سياسات االدارة الجمهورية السابقة بأن اعتمدت على سياسات متشددة  كانت شخصية دونالد ترامب  هي الطاغي  
كان لوصول نسب اال صابات داخل الواليات المتحدة   –على سبيل المثال ال الحصر    –السياسات الى جانب ما كان يستجد من احداث  

الكثير من سياسات االدارة الجمهورية ، فالرئيس السابق دونالد ترامب اعتمد سياسات  لوباء كرونا   االولى عالميا دور رئيسي في تحديد 
معادًيا ألميركا الليبرالية،  وكذلك كانت معادية بشكل صريح للطبقة السياسية التقليدية، وللمهاجرين ، وللمسلمين،   وقوانين بشكل عام هي  
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وغير   التينيةوللمواطنين  أصول  من  التمدد   ،المواطنين  بوجه  والوقوف  االرهاب  مواجهة  على  والعزم  الخارجية،  السياسة  مستوى  وعلى 
 .20االقتصادي الصيني   

 املطلب االول: مساعي جلعل امريكا افضل
ن جعل امريكا افضل ، لكن أي اعلن الرئيس االمريكي السابق ترامب في كل خطاباته االنتخابية وحتى سياساته الالحقة انها منطلقة م  

و امريكا فالمجتمع االمريكي الى جانب المتعارف عليه ان المواطن االمريكي يفكر بجيبه اوال" او من خالل جيبه فعموم المجتمع االمريكي ه
االمريكي هو مجتمع ذي مجتمع مدين بسبب القوانين الضريبية والسياسات العامة الداخلية الى جانب ذلك البد من ادراك ان هذا المجتمع  

ايدلوجية عسكرية أي مجتمع معسكر ومسؤولية هذه الطبيعة مشتركة ما بين الشعب االمريكي ونظامه السياسي فمن خالل مؤسسات الدولة  
حرب   كانت ظاهرة عسكرة االقتصاد والمجتمع هي مبنية على قاعدة قيام جيش محترف تمجد اهدافه هذه العسكرية تسلسلت تاريخيا" من ارث

فيتنام والتي جعلت الحكومة تنهي الخدمة االجبارية الجئة الى انشاء جيش محترف فهذه العقيدة اعتمدها اليمين من الطبقة السياسية في  
الحكم عبر انشاء طبقة من المدنيين من انصار العسكر متخذين مواقف متشددة عقائديا" وقد ظهرت هذه االفكار بشكل جلي خالل غزو  

ال غير  2003عراق  واحتالل  االبيض من  البيت  و  القومي  االمن  البنتاغون ومجلس  في  االساسية  المراكز  على  المدنيون  ففيها سيطر   ،
المتمتعين بأية خبرة عسكرية ولكن هم فقط موجهون فالسياق العام للعالقة بين العسكريين والمدنيين داخل مؤسسات صنع القرار االمريكي 

ساندة المشاريع المفضلة للسياسيين المفتقرين للخبرة العسكرية للتهيئة للحصول على وظائف مدنية مربحة في  تتمثل بموافقة العسكر على م
ية القطاع الخاص عند تركهم الخدمة العسكرية ففكرة العالقة بينهما قائمة على انه ال يوجد ما ينازع الواليات المتحدة من الناحية العسكر 

، وبذلك فهذه االدارة ال تشذ عن سابقاتها في تبني استراتيجية  21رهانا" واضحا" على عسكرة االدارة والمجتمع  وهكذا كان االستعداد المستمر ب
وش يتم االعالن عنها في اوقات االزمات واالنتخابات هذه االستراتيجية التي كان اشد العاملين عليها االدارة الجمهورية السابقة للرئيس ب

الواليات المتحدة هو تحقيق السيطرة المطلقة من غير نقاش وتحدي االن او في المستقبل كما انها البد من االبن والتي حددت ان اهداف  
،ومن هذا االطار ما كان يعتمد على االقتصاد االمريكي وتسوية 22ان تحقق السيطرة على منابع النفط لتتحكم بإنتاجه وتقنين استهالكه  

الخارجية للواليات المتحدة والتي اعتمدت على معالجة هذا العجز من خالل اجراءات تعمل على عدم    العجز الكبير والذي تعاني منه التجارة
تزايد عجزها التجاري كسياسة الضغط على حلفائها التجاريين الرئيسيين من خالل فرض رسوم على بعض البضائع المستوردة من هذه الدولة  

صل الى السوق االمريكية لغرض جعلها اقل تنافسية امام السلع االمريكي كي تكون هذه البضائع المتحالفة تجاريا مع الواليات المتحدة والتي ت
 . 23المستوردة اعلى سعرا وهي بذلك تكون متجاوزة كسياسة لقوانين منظمة التجارة العالمية 

 املطلب الثاني: تراجع السياسة االمريكية
 رات السابقة واتخذ اشكال فكرية واقتصادية  تراجع الدولة والمجتمع االمريكي الموروث عن االدا

انما يعرف عن المجتمع االمريكي انه مجتمع تعددي لبرالي متحرر ومتسامح اال ان هذا التسامح والتحرر استبدال بتزمت وعدم اقتناع   فكريا:
باآلخر بسبب تراكمات فكرية واقتصادية وسياسية جاءت على المجتمع االمريكي وهنا مع التطرق لتزايد واقع ادلجت هذا المجتمع تبرز لنا  

، من مردودات على المجتمع االمريكي والتي صدمته نفسيا" وسياسيا" واعتباريا" لتكون ادلجت هذا    2001/ 11/9حدث في  تداعيات ما  
دفعت رجال السياسة والثقافة وقادة الراي العام الى تبني مفردات موغلة    9/ 11المجتمع على مستويين :البنية المجتمعية والسلطة فأحداث  

رزت مفردات الحروب الصليبية لتطغى على الخطاب االمريكي  فكان االدهى واالمر في ذلك االتجاه ان يقود  في العنصرية والعدوانية فب
رجال الدين هذه الحملة ليعطوا مباركتهم ودعمهم لهذه الحرب ليأخذ المجتمع االمريكي طريقه باالنقسام والتكتل  فبرزت من بعض رجال  

ليبية ضد الشر إلنقاذ الواليات المتحدة لتأخذ من طرف آخر صورة اكثر اصولية عن طريق الدين بعض المواقف كاإلشادة بالحملة الص
الدعوة الى سبيل حل االرهاب يكمن في اعتناق المسلمين المسيحية فكان الخطاب الديني في سياق ادلجة المجتمع لتبرز خطورة في مجتمع  

االمريكي عن هوية جامعة تعبر عن التفكير الديني المحافظ وعن نقاء العرق   متعدد ثقافيا" فهنا يكون االشكال عندما يبحث هذا المجتمع
االبيض في مواجهة االخر فاإلشكالية تكون ببروز التمييز في ذات المجتمع االمريكي  وهو ما يدفع لمالحظة الجوانب الضعيفة والهشة في  

،فكان اتساع افكار عدم التقبل ومسألة االخر واضح  24ن االمريكيين  الثقافة االمريكية التي تحاول تبرير سلوكها المتطرف ضد االخرين م
، من اقتحام البيت االبيض صورة  2020وما كان من اقتحام المحتجين االمريكان من مؤيدي الرئيس االمريكي السابق الخاسر لالنتخابات  

لى اعتماد  تقديم اتهامات لمحاكمة دونالد ترامب *، وهذا  واضحة لميل هؤالء الرافضين لنتائج هذه االنتخابات ، وهذا ما تطور فيما بعد ا
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 يعيد النظر الى ما قبل ازمة ترامب  ومحاكمته الى اصل العالقة الرابطة ما بين المؤسسات االمريكية وبشكل اهم عالقة المواطن االمريكي
ي الواليات المتحدة والتي تراجعت منذ القرن الماضي  بالمؤسسات السياسية االمريكية فهذه مهمة ال نها تدخل في باب الثقافة السياسية ف

كونترا  ، والوضع االقتصادي المزوم وبشكل   –فكانت االضطرابات العرقية وحرب فيتنام ومن ثم فضيحة وترغيت  لتتبعها فضيحة ايران  
يم على االمريكيين في السبعينيات من شكوك دائم منذ بنهاية عقد الثمانينيات وبداية التسعينيات وفضيحة مونيكا لوينسكي والتي عززت ما خ

حول حسن اداء نظامهم السياسي واالقتصادي  ومزعزعة  ثقة االمريكيين بنظامهم على العموم فهي كثقة هذا المواطن العادي بنظامه 
،ان نسبته 1962يس  السياسي ظلت بين هبوطا وصعود فعبر القياس التاريخي لهذه الثقة كانت وحسب الدراسة المقدمة من مؤسسة هار 

، وترتفع في عهد ريغن   1979في   %18من االمريكان كانوا ما يزالون يثقون ثقة كبيرة بالكونغرس  لتنخفض هذه الثقة الى ما نسبته    42%
، فهذه النسب المنخفضة من الثقة لم تكن بأحسن حال مع باقي %7، الى ما نسبته  1991، وبعدها تنخفض الى ادنى مستوى في العام  

مؤسسات الدولة  والتي انعكست على االنخفاض العام في معدالت المشاركة في االنتخابات لكل من رئيس الدولة والكونغرس لتتبدل مع 
،قابل هذا التراجع داخل    25نسب مرتفعة من معدالت المشاركة في المظاهرات المناوئة والمسيرات المعارضة وحركات العصيان المدني  

ا تشهده الواليات المتحدة منذ اكثر من عقد تدهور لواقعها االقتصادي كان لهذا التدهور االثر في تراجع قدرتها على  المجتمع االمريكي م
تحقيق اهدافها لما يتراكم من تكاليف باهظة لهذه االهداف والتي لم يكن ولن يكون للجمهور االمريكي المقدرة على تحملها على االقل في  

فكان لسياسة الواليات المتحدة الخارجية مدفوعة من قبل المصالح االقتصادية اكثر من القضايا العقائدية وهذا ما  االجلين االوسط والبعيد  
ن اخذ على سياسة الواليات المتحدة طوال تاريخها فالمخططون كانوا يلبسون سياساتهم بلباس مثالي الكتساب موافقة الجماهير ، فمفهوم االم

ي في الخطاب السياسي االمريكي هو في حقيقته تغطية لمصالح الشركات الكبرى فالمجمع العسكري الصناعي  القومي كان المحور االساس
 .26وصعود ظاهرة العسكرة في االقتصاد والمجتمع االمريكيين يشكالن القاعدة التنفيذية لهذه السياسة  

 ةاملبحث لثالث:  سياسات ادارة بايدن التباين والتشابه مع االدارة السابق
 ال دراك التشابه واالختالف ما بين االدارتين البد من النظر الى طبيعة االنتقال من السلطة الجمهورية الى خليفتها الديمقراطية 

 ماهي صفات االنتقال من ادارة الجمهورية الى الديمقراطية :
لم يكن االنتقال عن طريق اعالن فوز جو بايدن  باالنتقال السهل والديمقراطي بل عن طريق اعتراض ورفض الرئيس السابق دونالد    -1

 ترامب االقرار بتراجع فرصه بالحصول على اغلبية من اصوات الناخبين االمريكان  
رأة ليست من اصول انكلو سكسونية يعتمد على فهم العالقة ما بين  مع اعتماد الرئيس الديمقراطي بايدن تحديد وتسمية نائب للرئيس ام-2

جنس المواطن ومقدار نشاطه السياسي ، فالمعروف ان الرجال اكثر نشاطا" في السياسة من النساء وهذه حالة عامة في جميع الديمقراطيات 
ي الموارد السياسية كالتعليم والدخل وانماط العمل جاعال" من الغربية تقريبا" اذ يعود ذلك ألسباب متعددة قد تكون تقليدية مسببة التباين ف

المرأة بشكل عام اقل في حظوظها للتعامل مع عالم السياسة الى جانب ان التطبع االجتماعي في بداية حياة كل انسان غالبا" ما تصور 
 . 27السياسة على انها ال تتالءم مع دور المرأة 

 لداخلية واخلارجيةاملطلب االول: معاجلات  االزمات ا
المتحدة هناك  مع ما تم انتهاجه من قبل ادارة الحزب الديمقراطي في سبيل وضع معالجات وتنظيم سياسات جديده لإلدارة في الواليات 

 :28استخالص لوجود تناقض فيما بين االفكار المعالجات ما بين الحزبين وهذا ما كان واضح على السياسات والقوانين الداخلية  
 الجمهوري ترامب  يمقراطي بايدن الد

تمويل التعليم: اعتماد نظام قانوني يضمن دعم  
الفرص الى جانب توسعة المجاالت التعليمية امام 
المتقدمين للحصول على التعليم  من خالل برنامج 
تمويل ثالثي موزع بين المدارس و تأمين االسر و 
الدعم الفدرالي  فيكون  هذا التمويل الثالثي  هو  

مدارس الى  االساس في تحديث ابنيه وخدمات ال

تمويل التعليم : كان االساس المعتمد من قبل االدارة 
السابقة قائم على اساس دعم التعليم الخاص من  

 قبل النفقات العامة   
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جانب زيادة دعم الحكومة الفدرالية لالستثمار في  
 التعليم     

جائحة كرونا: اعتمدت االدارة الحالية لوضع خطة  
واسع مع التطوير  شاملة على مستوى التطعيم بشكل

السريع للقاحات المرض وتجهيزات الخاصة بمكافحة  
الجائحة  من خالل دعم مالي طارئ  من خالل  
وجبات الطعام التي توزع و تحريك مواقع التعليم 

 للطالب 

جائحة كرونا: احتجت  االدارة  السابقة مع عدم  
تمكنها من مواكبة التصدي للجائحة  من اتهام 

ستغالل الجائحة ألهداف سياسية من  الديمقراطيين با
خالل استغالل ان اعداد كبيرة من الشعب  االمريكي  

 ، مليون مواطن . 51توقفت اعمالهم  ألكثر من 

فتح المدارس وعودة التعليم:  الخطة إلعادة فتح  
المدارس من خالل تحرك الحكومة الفدرالية للتعاون  

ال  مع المعلمين واتحادات ممولي العناية باألطف
والمجتمعات المحلية والعوائل لفتح امن للمدارس  

عبر اجراءات تطبيقية تعتمد جداول دروس جديدة  
وتطبيق التباعد االجتماعي  وتدريب المعلمين  

 والعوائل والطلبة  على نظام تدريس جديد 

اعادة فتح المدارس والعودة الى التعليم : سياسة 
توجيهات   ترامب في اعادة فتح المدارس تقاطعت مع

البيت االبيض ومراكز السيطرة على العدوى والتي  
 اوصت باستمرار غلق المدارس  

حقوق العمال : اخضاع الوظائف في قطاعات  
العمل ومنها المعلمين في المدارس العامة لنظام  

 الدعم االجتماعي  

حقوق العمال : عارض االتحادات التي تنادي 
حماية العمل هذا  بحقوق العمال اذ تم تقليل شروط 

ما اوقع ادارة ترامب بمشاكل في احكام القضاء  
الفيدرالي والتي اكدت على احقية االلتزام بالقوانين  

 الفيدرالية في العمل
العرقية والعدالة االجتماعية : العمل باالستثمار 

لتامين المساواة العرقية من خالل المطالبة بنظام 
 تقدمة ومتطورة   اجتماعي يعتمد على مساواة عرقية م

انا لست عنصريا" : هذه مقولة للرئيس االمريكي  
السابق امام لجنة الحقوق المدنية اال ان االنظمة 

والقوانين التي صيغت وضعت بعض المعوقات امام  
الحصول على نظام سكن مالئم لقطاعات من 

 المسلمين والسود في الواليات المتحدة 
ة الجمهورية الهجرة : التخلي عن سياسة االدار 

السابقة  الخاصة بالهجرة  وسبل الحصول على  
جنسية الدولة االمريكية ،فرئيس االدارة الحالية كان  

قد وعد خالل حملته االنتخابية  بان يقدم تشريع الى  
الكونغرس منذ اول يوم لتسلمه المهام في البيت 
االبيض )خارطة طريق للحصول على المواطنة  

هاجرين الغير موثقين من مليون من الم الحد عشر
الذين قدموا خدمات للواليات المتحدة معتبرا" الحلول  

لمسألة الهجرة والجنسية ليست عن طريق بناء  
 الجدار او فصل العوائل ( 

الهجرة : دعم قوائم الهجرة بعدد اقل مع جدار كبير 
، اعتمد ترامب على سياسة الحفاظ على سالمة  

تبني قوانين تجعل وازدهار كل االمريكان من خالل  
حدود الواليات المتحدة اكثر مناعة وامن وترتبت  

على هذه السياسة بعض الشروط السلبية كاحتجاز  
االطفال وفصلهم عن عوائلهم وتقليل اعداد طالبي  

اللجوء السياسي واستخدام الحبس ضد المخالفين مع  
جعل الحدود المكسيكية االمريكية اكثر حصانة  

 ومناعة 

المدرسي : اقترح من قبل االدارة حجم الصف 
الحالية مشروع قانون يعتمد تقليص حجم الصف  

 باسمحجم الصف المدرسي: اعتمد  تشريع عرف 
 منحة الكتلة  من اجل تقليل حجم الصف المدرسي   
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المدرسي ، ذكر بايدن ”عمود واحد لنظامنا 
 التعليمي“ 

يم التعليم المبكر: االهتمام باالستثمار في مجال التعل
 المبكر لطلبة وتالميذ الواليات المتحدة 

التعليم المبكر: قدمة توصيات لكونغرس الواليات  
بليون   40المتحدة  لتقديم اعانت االطفال بقيمة 

 دوالر
 وفي سياسة الواليات المتحدة الخارجية تشابه واختلفت بعض السياسات بين االدارتين الجمهورية السابقة والحالية الديمقراطية :

 29وسياسة الواليات المتحدة الخارجية اختلفت بين االدارتين الجمهورية السابقة والديمقراطية الحالية  
 السابقة االدارة الجمهورية  الحالية االدارة الديمقراطية 

رفض بايدن خطة ترامب للسالم في الشرق األوسط، 
واصفا إياها بأنها “حيلة سياسية” وتعهد بإجراء 

جديدة على أساس حل الدولتين بين  مفاوضات 
 .الفلسطينيين واالسرائيليين

 

اسرائيل: اعلن ترامب خطته للسالم التي اسماها  
“صفقة القرن”، ثم اعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل،  

ونقل السفارة األميركية إلى القدس. واوقف دعم  
وكالة الالجئين “االونروا”، ثم اعلن االعتراف بسيادة 

 .الجوالن المحتلةاسرائيل على 
 

فيما بايدن يقول إنه سيتعامل مع إيران عن طريق  
الدبلوماسية، وسيعود إلى “االتفاق النووي” لكن  

بشرط عودة طهران أوال لالمتثال للقيود التي يفرضها 
 .عليها هذا االتفاق

إيران: مارس ترامب تصعيدًا غير مسبوق مع إيران، 
ائال: “لدواعي  بدءًا من مغادرته االتفاق النووي ق

إمكانية التوصل إلى اتفاق أفضل”، ومرورا باغتيال 
الجنرال قاسم سليماني، وانتهاًء بسلسلة العقوبات 

 .االقتصادية الشديدة التي فرضها على ايران
 

اما بايدن فقد توعد بزيادة الضغط على الصين  
وفرض العقوبات عليها، لتحل موضوعات حقوق  

 .االنسان التي يتهمها بها
 

وصلت العالقات األميركية الصينية في   :الصين
عهد ادارة ترامب إلى أسوأ مراحلها، وخاصة بعد 

(، اذ اتهم ترامب الصين  19تفشي فيروس )كوفيد
 .بانها من نشرت الفيروس

وشن عليها حربا تجارية، وحاصر شركات 
االتصاالت الصينية هواوي وشركات التكنولوجيا  

 .االخرى 
ترامب على العمل على دفع كوريا  يتفق بايدن مع 

الشمالية للتخلي عن برنامجها للتسلح النووي، وذلك  
بالضغط عليها، وليس الجلوس المجاني مع زعيمها  

 ومن غير شروط مسبقة

كوريا الشمالية: يعتقد بعضهم أن دبلوماسية إذابة  
الجليد التي اتبعها ترامب في لقائه التاريخي للرئيس 

جونغ اون، لم تجد نفعا، ولم   الكوري الشمالي كيم
 كيم” عن اسلحة الدمار الشامل“يتخل 

اما بايدن في بيان صادر عن حملته: »في اليوم  
األول من تسلمه للرئاسة سيلغي جو بايدن قرار  
حظر السفر ومنع استقبال الالجئين، بمن فيهم 

 المهاجرون من العالم العربي

حظر السفر: اصدر ترامب قرار حظر دخول  
  –معظمها ذات غالبية مسلمة  –دول  7اطني مو 

 إلى الواليات المتحدة

بايدن توعد بالرد بحزم على أي محاولة روسية  
للتدخل في االنتخابات مجددًا. وأيضًا بمواجهة بوتين 

إلى التخفيف من حدة اتهامات  روسيا: سعى ترامب
وكاالت االستخبارات األميركية للروس بالتدخل في  
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إذا ما تأكدت أنباء تقديم روسيا مكافآت مالية 
 طالبان« مقابل قتل جنود أميركيين»لعناصر من 

االنتخابات الرئاسية األميركية االخيرة، وقال ان  
الخطر االكبر على اميركا هو الصين وليست 

 .روسيا
وتبنيها لشعار االنتقادات التي واجهتها إدارة ترمب في فترة رئاسته في كيفية تعاطيها مع السياسة الخارجية، 

)أميركا أواًل( او )ال ركوب مجانا معنا(، ليصبح العالم في حالة فوضى، وما احدثته تلك السياسات 
 .على االقتصاد الدولي والسلم العالمي وحالة ارباك للمجتمع الدولي تأثير“الترامبية من 

كا من اتفاقيات دولية تجارية وكيف اصبح العالم يقاد بقيادة ليست مسؤولة وغير رشيدة، فقد انسحبت امير 
وبيئية واتفاقيات تخص السالم في العالم. لقد اضحى العالم بقيادة ترامب في حالة عدم استقرار، واصبحت 

 .االتفاقيات العالمية اقل احتراما
اما بالنسبة الى بايدن فكل التوقعات تشير الى انه سيسلك طريق اوباما وسياسة الحزب الجمهوري ومبادئه، 

بعض التغيرات الطفيفة، وسيعاني كثيرا قبل ارجاع السياسة االميركية الى ما كانت عليه قبل فترة   مع
 ية الواليات المتحدة مع الحلفاء واالصدقاء كما كانت من قبل قترامب، واعادة مصدا

ع الشؤون الداخلية والخارجية  وأكدت  ان  حول السياسة الخارجية إلدارة دونالد ترامب  فأدارته تخلت عن الكثير من الضوابط في التعامل م
قة  تصرفات الدولة ال تتقيد بالضوابط الدولية المعتادة و ال بالمنظمة الدولية  فعلية تكون الواليات المتحدة ساعية الى منصب قيادي بطري

يات المتحدة االمريكية  فالسياسة السلبية  تنافسية وكذلك دفع دفة االصالحات داخل االمم المتحدة  بما يكسب المساندة والقوة لمصالح الوال 
ي  الى جانب  والتي اعتمدتها االدارة الجمهورية كانت في حقيقتها لواقع  التأثير والتأثر المتبادلة لالنعزالية الطويلة االمد واالستثناء االمريك

قوية إلعادة احياء موقع الواليات المتحدة القوي في    تأثير االتجاهات الشعبية في الدولة االمريكية فترامب وادارته سعيا الى توظيف وسائل
سلطة المنظمة الدولية كآلية اساسية   –الى حد ما    -االمم المتحدة لكن سياسات االدارة ادت الى تفاقم الخصومة بين القوى الدولية واضعفت  
.االسس التي يقوم عليها مدى التباين والتغيير بين 30لتدبير الشؤون العالمية  وكذلك ادت الى عزل الواليات المتحدة داخل االمم المتحدة  

التباين بين االدارتين يكون اشد الوضح في المصالح الحيوية األميركية، لكن  سياسة االدارة الجمهورية السابقة والديمقراطية الحالية ،  فهذا  
"حماية  ، فبايدن يشدد على أنه لن يتردد في استخدام القوة العسكرية عند الضرورة لـ  السابقةالتوجه الجديد الدارة الحالية  التشبه طريقة االدارة  

كرئيس للواليات الدستوري  ساعات قليلة من أدائه اليمين    البيت االبيض وخاللمع وصول الى      توضيحهوهذا ما تم  ."الشعب األميركي
قرارًا تنفيذيًا ملغيا  بهذه  عشرات القرارات  السابقة إلدارة   ، 17من خالل   تها المتحدة، قام بتنفيذ ووضع بعض القرارات التنفيذية وكانت بدايا

من خالل  السعي لتمرير مقترح   ،ماد مجابهة جائحة كورونا في الواليات المتحدةسلفه دونالد ترامب، أهممها فرض ارتداء الكمامات واعت
تريليون دوالر من أجل تسريع توزيع لقاحات الوقاية من فيروس كورونا مع تقديم معونات اقتصادية لماليين األمريكيين   1,9إلنفاق بقيمة  

المنشآت   كل  في  الكمامات  وضع  فرض  وكذلك  الجائحة  من  قرارات المتضررين  جانب  الى  العام،  النقل  ووسائل  والطائرات  االتحادية 
توسيع نطاق اإلعفاءات من سداد األقساط الدراسية وتمديد العمل بوقف تنفيذ أوامر الطرد من المنازل ومساعد المدارس والشركات   حول  

أبوابها من جديد بأمان وتوسيع نطاق فحوص كورونا ووضع معايير أوضح للصحة ا الوكاالت االتحادية على فتح  لعامة وكذلك توجيه 
التي تتحمل عبء األزمة  العاملة  اقتصادية لألسر  لتقديم معونات  الفوري  المتعدد بتشعباته منقسم حسب 31للتحرك  فالمجتمع االمريكي   ،

جعت حظوظهم كثيرا" بالنسبة مصالحة بين االطار التقليدي لتأييد أي من الجمهوري ونظيره  فمثال مسلمي الواليات المتحدة من الذين ترا
للحقوق فالجمعيات االسالمية تأخرت عن غيرها في تأييد المرشحين او المشاركة في االنتخابات فأحداث الحادي عشر من سبتمبر وضعت 

مية االمريكية والتي  امام مسلمي الواليات المتحدة حجر عثرة تمثل بارتفاع اللجة العدائية للنشاطات االسالمية فمثاال" كانت الجمعية االسال 
تمثل فرعا" من جماعة االخوان المسلمين قررت اطالق التحرك الرسمي في معركة السياسات االمريكية ليجابهوا ببعض االنتقادات والتي  

اجل    ، ومع كل ادارة تصل الى الحكم في الواليات المتحدة تضع برنامجا" من32وجهت اليهم من قبل صحف معروفة في الواليات المتحدة 
معالجة مشاكل االدارة التي سبقتها وهذا ما يجعلها تعمل على البحث في حلول لكم كبير من االزمات المتوارثة عن سابقتها جاعال" من 

ك  هذين الحزبين في حالة من الالمركزية المفرطة وبالتالي استفحال حالة عدم االنضباط الحزبي نظرا" النعدام مرجعية ايديولوجية صلبة كذل
بب مزاج الشعب االمريكي مفسرا" حالة عدم االنضباط الحزبي نتيجة لهذا المزاج االمريكي المنقسم بين انصار خط محافظ وخط ليبرالي بس
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  ، منهما  يعتمده كل  الذي  االيمان  في  تكمن  الحلول والمعالجات  تحديد  في  والجمهوريون  الديمقراطيون  بين  الفرق  كان  فتاريخيا"  تحرري 
التقدم  فالديمقراطيون   الفدرالية في االقتصاد بالمقابل متحسسون من االفكار والمشاريع التي تهدف الى تحقيق  نزعتهم تساند تدخل الدولة 

االجتماعي في حين الجمهوريون هم انصار التحرر االقتصادي واالنزواء على الذات في عالقاتهم الدولية وهذا ما جعلهم يستقطبون اصوات  
ن اصول انكلو سكسونية من البروتستانت في الريف االمريكي وضواحي المدن من ذوي االتجاه المحافظ في حين  االمريكان المنحدرين م

يالحظ ان الديمقراطيين بما يقدمونه من معالجات تمكنوا من استقطاب اصوات سكان المدن الكبرى والفئات االجتماعية الفقيرة ومحدودي 
، ومع االنتخابات الرئاسية 33ن الزنوج ومنحدري االصول االسبانية واليهود والمسيحيين الكاثوليكالمدخوالت الى جانب االقليات الجنسية م

تمكن الديمقراطيون من حشد واسع ألصوات العمال والجمعيات والنقابات للمرشح الديمقراطي بسبب ان سياسات جو بايدن المرتقبة ستكون 
هم من العمل بسبب  داعمة للعمالة الدائمة خالل قيامهم بإجراء المقاطعة واالضرابات عن العمل وانه داعم لقرارات تمنع فصلهم او استبدال

االضراب ، كما انه معارض للقوانين المناهضة  للعمال والتي تعرف بقوانين حق العمل فهو يحارب ألجل توفير الوظائف الجيدة الى جانب  
المتحدة واللغاء  الضرائب على الشركات العاملة خارج الو  اليات دعم الحد االنى من االجور وتوطين االعمال والوظائف داخل الواليات 

، ومن هذه القاعدة  34، بليون دوالر في البنى االرتكازية للريف االمريكي ودعم الضمان الصحي للعمال وعوائلهم  20المتحدة مع استثمارات  
التقليدية جأت  الشكوك حول التأكد من  حصول الرئيس الحالي  جو بايدن على المنصب و خروج الرئيس االمريكي السابق دونالد ترامب  

يا  ليعلن عن اعتراضه وعدم احتساب اصوات الناخبين بشكل صحيح في والية بنسلفانيا ومن ثم بطالن الدعوة المقدمة من قبل ترامب قضائ
لتخرج االحتجاجات ضاربة البيت االبيض من قبل مؤيدي ترامب ليتم استذكار حالة العنف واستخدام القوة في الواليات المتحدة متدرجة من  
حرب الفيتنام الى سياسات االدارات السابقة في تشجيع سمة العنف داخل المواطن االمريكي فسابقا" على سبيل المثال كان لتوجه الرئيس 

ن على تكامل االقتصاد المعولم تحت هيمنة الواليات المتحدة تنسيقا" متعاونا" مع حلفائها جاعلة من نسب الحاجة والفقر تزداد في  كلنتو 
المتحدة لتليها احداث   ، قالبه االولويات جاعلة من القضايا االمنية الهاجس االساسي والمعلن للسياسات الداخلية  11/9/2001الواليات 

تم استغالل هذا الهاجس عند المواطن االمريكي بشكل مريب من قبل ادارة جورج بوش االبن جاعلة من االدارة تتعامل بأسلوب  والخارجية اذ  
فض في مخاطبة االخرين فسمة العنف واالستعالء كانت صفة مالزمة للسياسات االمريكية وليس دليال" على ذلك اكثر وضوح مما تصرفت 

، فالموازين السائدة منذ نشأة البالد   “الواليات المتحدة الدولة التي ال يمكن االستغناء عنها”مادلين اولبرايت قائلة  به وزيرة الخارجية السابقة  

ليخرج لنا فيما بعد المحافظون الجدد الداعين الى نظرية االستفادة من انتصار الواليات  هو الروح التجارية في صعودها الى امبراطورية   
 .35د السوفيتي السابق لتأكيد هيمنتها وتحقيق الهدف في االمن التام من خالل قوة عسكرية ال تقهر المتحدة على االتحا

 املطلب الثاني: التشابه واالختالف بني االدارتني السابقة واحلالية
ية وألدواتيه والوسائلية فهي فلسفة  في ظل السياق التاريخي تشكلت التركيبة النفسية لقادة الواليات المتحدة والمعتمدة على الفلسفة البراغمات   

حالة   العقود  على مدى  تشكلت  االمريكية  للنخب  الثقافي  والسياق  النفسية  التركيبة  فمن خالل  االمريكية  فيلية  بالميكا  وقد شبهت  الذرائع 
العالمية الثانية لتتطور نتيجة لحكم   االستعالء فالتطور التاريخي اتاح لهذه الدولة ان تنصب نفسها اوال" زعيما" للعالم الحر مع نهاية الحرب

امريكا   الواقع الدولي الى القائد الفعلي للعالم فالدولة االمريكية تنظر لنفسها على انها امة عظيمة وعليها التصرف كذلك على اعتبار انه قدر 
 .36المحتوم حسب ما ذهب اليه نهج توماس جيفرسون االب المؤسس 

ف  بين السياسة االقتصادية لإلدارة الجمهوري ترامب ونوايا االصالح االقتصادي التي تعتزم االدارة  :هناك بعض مفاصل االختالالتشابه
حيث السياسة الضريبية   حيث ان دونالد ترامب  كان يعتزم الرئيس الجمهوري ترامب السابق  خفض الحالة لبايدن تنفيذها في االقتصاد فمن  
فمن المحتمل  ان تقوم  الشركات الكبرى وكبار األثرياء األمريكيين بدفع  ضرائب     حالية زيادتهاالضرائب، حين االدارة الديمقراطية  ال

ويعتزم بايدن بحسب برنامجه إعادة توظيف هذه العائدات الضريبية  .إضافية بقيمة أربعة آالف مليار دوالر خالل السنوات العشر المقبلة
،ويؤكد بايدن الذي يعرف عن نفسه بأنه مرشح "الطبقات الوسطى"، أن   البنى التحتية المترهلة  في برامج اجتماعية وفي التعليم، وكذلك في 

   .37سياسة خصمه تفيد بصورة رئيسية األكثر ثراء 
 كان وال زال االختالف بين االدارة الجمهورية السابقة والديمقراطية الحالية يتمحور في السياستين الداخلية والخارجية   :االختالف

ستسعى االدارة الديمقراطية الى نهج مغاير بشكل كبير عن سياسة الجمهوري ترامب فالواليات المتحدة قد  فيما يعنى بالسياسة الخارجية:
ين من عدد من المعاهدات واالتفاقات الدولية كاتفاق باريس للمناخ واالتفاق النووي االيراني ومجلس حقوق االنسان انسحبت في ظل الجمهوري
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اعادة    لألمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وغيرها وعد بايدن خالل فترة حملته االنتخابية بالعودة اليها ،ستعود الواليات المتحدة من خالل
ا لمنطقة الشرق االوسط وتحديدا" هنا تعود الى اعادة تحالفها مع النظام السعودي واالماراتي والمصري الى جانب تغير مراجعة في تحالفاته

جارية  عالقاتها المتوقعة مع ايران ، الى جانب التنافس المحافظ عليه مع الصين فهو لن يقدم كإدارة جديدة الى اجراء رفع فوري للتعريفات الت
ين كما انه سيستمر على نفس نهج سابقه حول االتفاقات الجديدة مع كندا والمكسيك والتي حلت محل اتفاقية التجارة المفروضة على الص

ي الحرة في منطقة امريكا الشمالية )نافتا( كما ان بايدن سيستمر على نفس الثوابت التي عمل وفقها ترامب حول ابقاء السفارة االمريكية ف
سات والبرامج الموضوعة بين جو بايدن الديمقراطي  وسابقة ودونالد ترامب  الجمهورية ،  ومع التعويل ايضا ،مع اختالف السيا38القدس  

على االختالف في االزمات والظروف التي واجهة كل من االدارة الجمهورية السابقة والديمقراطية الحالية ومع احتساب ان رئيس الواليات  
ومرجعية الحزب الذي هو عضو فيه اال انه يبقى داعم وفق اطار للمرجعية التي يؤمن بها حزب   المتحدة قد تخرج ويختلف مع المبادئ

الرئيس فالحزب أي كانت توجهاته يعمل الرئيس بشكل عام متسق مع مرجعية حزبه ، فالحزب الديمقراطي الحالي حدد اطار عام يعمل جو 
نزعتهم تبنى على تدخل الدولة االتحادية في : المجال االقتصادي ، كما انهم   بايدن على العمل وفق إيحاءاته فالديمقراطيون  بشكل عام

  ذوي حساسية تجاه االفكار ومشاريع  هدفها تحقيق التقدم االجتماعي ، مقتنعون بالتعاون  الدولي  اما الجمهورين والتي عملت سابقا ترجع 
هنا ال ينطبق هذا مع سياسات االدارة السابقة والتي سعت   – تهم الدولية  الى افكار التحرر االقتصادي  مع االنزواء على الذات في عالقا

ومن باب النمو االجتماعي   –الى بيع صفقات سالح الى المملكة السعودية اال انها عاقبة وانتقدت كل من الصين وايران ألسباب مختلفة  
، ومع هذه االختالفات الجوهرية بين الحزبين جاءت االختالفات   فالجمهوريون ضد برامج االعانات االجتماعية ومع أولوية المجهود الفردي  

بون االجتماعية فانصار الحزب التقليديين  في االنتخابات الفدرالية يعتمدون على حكم جذورهم االجتماعية واالقتصادية ، فالجمهوريون يستقط
المر  البروتستانت  انكلو سكسونية  ومن  المنحدرين من اصول  المدن والذين يعدون من  اصوات االثرياء  الريفي وضواحي  تبطين بالوسط 

الديمقراطيون في الواليات المتحدة تمكنوا من استقطاب تأييد سكان المدن الكبرى والفئات االجتماعية الفقيرة ومن ذوي    المحافظين ، اما 
عن المسحيين من الكاثوليك كذلك المنتمين للطبقة  الدخل المحدود واالقليات الجنسية من الزنوج والمنحدرين من اصل اسباني واليهود فضال"  

ت الوسطى والمثقفين ، فالتمايز الحاصل ما بين الحزبين اتخذ اشكال واضحة فهناك الواليات الزرقاء الداعمين للحزب الديمقراطي و الواليا
ديمقراطي الحالي وسابقة الجمهوري في ما من ، فهنا يكون مكمن االختالف في البرامج والسياسات ما بين ال39الحمراء داعمي الجمهوريين  

 يمثل الحزب واالدارة أي شريحة من الناس وكيف يعمل لتلبية مصالحها . 
 اخلامتة

، اثر الكثير من اللغط الذي اثير بعد رفض الرئيس الجمهوري   2021كان استئناف عمل االدارة الديمقراطية الحالية اعمالها مع بداية العام   
الرئيس ت  السابق دونالد ترامب االعتراف بنتائج االنتخابات الرئاسية في بعض المناطق والواليات ، وهو ما التزم به واقره فيما بعد لتكون بدايا 

الحالي بمجموعة من القرارات التنفيذية التي تدعم جهود مكافحة الوباء العالمي في الواليات المتحدة الى جانب دعم بعض المتضررين من  
  الوباء ، فكما يعرف ان دونالد ترامب واعد المواطنين بالكثير اال ان ما تم لم يكن ليرضي هذا المواطن االمريكي فجعل امريكا افضل عند 

سابقة  المواطن لم يؤتي بثمارها وتراجعت معها سياسة البالد داخال وخارجا ، فكال االدارتين يتشابها ويختلفا في مجاالت وسياسات فاإلدارة ال
 وعدت باإلنجازات وعود الواليات المتحدة عظيمة من اخر ال ان على ارض الواقع لم يكن الفارق الذي يعرفه االمريكي كبيرا ال بل ان سمت
العنف التي تعرف عن المجتمع االمريكي المتعدد والمتسامح برزت مع حادثة مقتل المواطن جورج فلويد ، فاالنتقال بين االدارتين قياسا  

اطق  بسابقاته من االنتقاالت بين االدارات السابقة كان عسيرا بسبب انكار الرئيس االمريكي السابق دونالد ترامب نتائج بعض الواليات والمن
 ان هناك مع االنتقال استمرار في بعض السياسات واتمام لما بدأت به االدارة السابقة الجمهورية في هناك سياسات اخر تناقضت مع اال

 االتجاهات التي اعتمدتها االدارة الجمهورية السابقة .  
 املصادر:

 اوال :الكتب العربية  
كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد،   د. صادق االسود ، علم االجتماع السياسي اسسه وابعاده ،
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