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ABSTRACT 

The crisis of US-Iranian relations and its effect on democratic transition in Iraq. 

Iraq is adjoining Iran territory and Iran considers Iraq as her geteway to Arab world .So 

Iran considers the American military bases that were  established in Iraq after 2003 as a 

threat to her national security  

This prospect turns Iraq to be a geostrategic conflict region for the Iranian and 

American interests , and this interests conflict impact the Iraqi stability and democratic 

transition  since 2003  .   
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 الملخص 

ةن الحيومتةن منذ  جاح الثورة السةاسةة والتهدكدات المتبادلة ب ةة تصاعداً في حدة األزمةكيا اإل - ميكيةةتشهد العالقات األ

 وتغةي فلسفة النظام السةاسي في طهيان. 9191عام  ةة اإلسالمةةكيا اإل

العياق بعد عام  إلىمةيكا أعالم العيبي وفي ذات الوقت دخول ال إلى إكيانةة وكون العياق بوابة كيا متاخمة العياق للحدود اإل 

، جعل جةوستياتةجةة دولة كيا يمن الوطني اإلإكيان مياكز تهدكد لألوتنصةبها لقواعد عسييكة في العياق عدتها  3002

لةات و واتج الصياع على استقيار العياق آكيا ةة، وا عيست واإل ميكيةةالعياق منطقة  فوذ متصارع علةها من قبل القوتةن األ

 .3002وعلى مسار التحول الدكمقياطي في العياق بعد 

 

 ، التحول الدكمقياطي، الطائفةة، المحاصصة.ميكيةة، العقوبات األاألزمة الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:

تؤثي بشيل ضاغط على مسار التحول  اإلسالمةة إكيانوجمهوركة  ميكيةةالسةاسةة بةن الوالكات المتحدة األ األزمةتصاعد 

قلةمي  في الشيق كيا ةة وكق  ضمن مسار تمدد  فوذاا اإل، حةث كتاخم العياق القوة اإل3002الدكمقياطي في العياق منذ العام 

في الهةمنة العالمةة والسةطية على مناب  الثيوة  ميكيةةالستياتةجةة األكدخل العياق ضمن ا أخيىسط من جهة ومن جهة واأل

 النفطةة في منطقة الخلةج العيبي .

ال في تحقةق االستقيار السةاسي ورصا ة المؤسسات أوتتمثل  3002ن ضيورات التحول الدكمقياطي في العياق بعد عام إ

تطوكي البنى  أكضا، وتتطلب وتفعةل المشاركة السةاسةة النشطةوحدة الوطنةة المواطنة وال كة   وتطوكي البنى الثقافةة وقةمالسةاد

السلوك الدكمقياطي و جاح  لمستدامة في العياق من أجل تيسةخوالمؤسسات االقتصادكة إل جاح مهمة التنمةة البشيكة والتنمةة ا

 التجيبة الدكمقياطةة.

 همية البحث : أ

لةات الصياع بةن آالواق  السةاسي العياقي وا عياس على  إكيانا وةمةيكأة بةن السةاسة األزمةن أامةة البحث تتجلى في تأثةي إ

 القوتةن  على القوى السةاسةة واليتل السةاسةة  الفاعلة في العياق وعلى مسار التحول الدكمقياطي في العياق.

 فيضةة البحث :

األزمة د من حدة ع  قلةمةة لبسط النفوذ صإكيان اإلالعالمي واستياتةجةة  لبسط النفوذ ميكيةةاالستياتةجةة األن التنافس ما بةن إ)

 (.3002مسار التحول الدكمقياطي في العياق بعد عام  ثي بشيل عمةق على أالسةاسةة بةنهما و

 مة.منااج البحث: اعتمدت الدراسة على استخدام المنهج  التحلةلي والمنهج المقارن  في التحقق من صحة الفيضةة المقد

 قسمت الدراسة إلى:

 مقدمة 

 ةة .كيا اإل اإلسالمةةوالجمهوركة  ميكيةةزمة العالقات بةن الوالكات المتحدة األأ: مسار تصاعد  المبحث األول

 : متطلبات  التحول الدكمقياطي في العياق.المبحث الثاني

 الداخلي العياقي .ةة و أثةياا على الوض  كيا اإل - ميكيةة: العالقات األالمبحث الثالث
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 لوالمبحث األ

 زمة العالقات  بين الواليات المتحدة األمريكية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية.المسار التاريخي واالستراتيجي أل -

سدط وكدان كطلدق علدى وميكيدي فدي منطقدة الشديق األعمددة اسدتياتةجةة بسدط النفدوذ األأحدى إتعد  9191إكيان لغاكة عام كا ت 

 )شددددددديطي الخلدددددددةج(  9191-9199مدددددددن إكددددددديان للفتددددددديةالشدددددددار محمدددددددد رضدددددددا بهلدددددددو  الدددددددذ  حيدددددددم  إكددددددديانحددددددداكم 

 ,[1]العدالم ضدد قدوى االسدتيبار عال هدا مبددأ مناصدية المستضدعفةن فديإو 9191إكديان عدام فدي  اإلسالمةةن  جاح الثورة إغةي 

إكديان علدى الصدعةد دوار التدي سدتلعبها تغةدي األالثورة( أعطى مؤشيا علدى  عالن عن  ةة الحيومة الثوركة الجدكدة )تصدكيواإل

 قلةمي والدولي. اإل

موافقتها دخول الشار  ميكيةةالوالكات المتحدة األ عالنإكيا ةة بدأ بعد اإل– ميكيةةلى للتوتي في العالقات األون البداكة األإ 

يكيي المتعاطف م  الشار مللسلوك األاإلسالمةة كتحيك رافض فما كان من شباب الثورة  ميكيةةراضي األإلى األالمخلوع 

در مةيكةا وردا على اذا الحادث أصأدبلوماسةا  23ميكيةة واحتجاز ن قام الشباب الثوركون بدخول السفارة األ، إالمخلوع

ملةار دوالر  93بتجمةد  حو الذ  كقضي  9191عام   3بتاركخ ت 93990مي التنفةذ  رقم ميكيي  جةمي كارتي األاليئةس األ

وبدأت سلسلة متواصلة  [3]ائيكةجز وبوساطة 9199ال في بداكة عام إو لم كفيج عنهم  ,[2]مةيكا أكيا ةة في صول اإلاألمن 

ميكيةة في في  عقوبات ة فلقد استميت الوالكات المتحدة األ،يكيا والحيومة اإل ميكيةةالتوتيات والعداء بةن الحيومة األ من

ةة لتعدكل سلوكها كيا تحت ذركعة الضغط على الحيومة اإل كيانإل ميكيةةلمساعدات األوجمة  ا ميكيةةسلحة األعلى بة  األ

مي التنفةذ  ميكيي  كلةنتون األصدر اليئةس األأ 9112عام  ففي راابةة في المنطقة،إكيان بدعم الحيكات اإلواتهمت  ،الدولي

التنفةذ   ردفه باالميأو ،في مجال المنتجات النفطةة إكيانم   ميكيةةكحظي بموجبه تجارة الوالكات المتحدة األ 93129رقم 

 92293ةذ  رقم مي التنفميكيي بوش االبن األأصدر اليئةس األ 3009إكيان، في عام   تجارة م  أالذ  كحظي   93121رقم 

ميكيي القا ون الشامل اليو غيس األ قي  أ 3090عام  ،كيا يفياد الميتبطةن بالبي امج النوو  اإلصول األأالذ  كقضي بتجمةد 

ميكيي إكيان اليئةس األمةيكا وأإلى أعلى مستوار بةن ، ثم  أجج الصياع إكيانللعقوبات والمسائلة وسحب االستثمارات من 

إكيان ودول كل ما بةن  3092بيم عام أميكيةة من االتفاق النوو  الذ  عندما أعلن ا سحاب الوالكات المتحدة األمب تيا دو الد

بتطوكي  كيان( والذ  بموجبه كسمح إل9+2ةه باالتفاق )إلا ةا والصةن وروسةا والذ  كشار ما ةا وفي سا وبيكطألا وةمةيكأمن 

ي ومنعت الحيومة كيا عقوبات على صادرات النفط اإل 3099ميكيي تيامب عام ةس األ. أعلن اليئ%2قدرتها النووكة بنسبة 
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ي وكامل كيا جنبةة والمصيف الميكز  اإلت بةن المؤسسات المالةة واألعامالةة من شياء الدوالر وتم حظي التكيا اإل

)سنواصل  وشدد تيامب تأكةدر ,[4]النظام المالي العالمي  إلىميان اذر المصارف الوصول إكيا ةة ولم كعد بالمصارف اإل

 . [5]امتالك سالح  وو  مطلقا ( كيان، الكمين إلزكادة الضغوط على طهيان

 ميكيةةدارة األمواجهة اذر العقوبات وا ما  شطت مساعةها الدبلوماسةة ومخاطبة اإل تتياخى في أولم تذعن  إكيانمن جهتها 

باما بمناسبة أوميكيي إلى اليئةس األسبق )محمود أحمد   جاد( كيا ي األبلغة الند  ففي رسالة التهنئة التي بعثها اليئةس اإل

ثارة الحيوب والغزو والبلطجة إعالم وقف السةاسات الميتيزة على ا "تتوق  دول الذكي فةه 3009عام  ميكيةةتولةه اليئاسة األ

إبقاء تدخالتها  ميكيةةدارة األدول العالم من اإل عبي في  متطلبات متحةزة وغةي منصفة ... كما تيكد خيىاا ة الدول األإو

المشاركة في  خيىربي والقوى األوتحاد األاال إلىبالتوجه  إكيانوبخصوص الملف النوو  قامت  . [6]ضمن حدود بلداا" 

إكيان كما رفعت ، مةةفي تطوكي قدرتها النووكة السل إكياناالتفاق النوو  لجعل الوالكات المتحدة تلتزم باالتفاق وتحتيم حقوق 

 علةها.   يكيةةأمعادة في  عقوبات إد الوالكات المتحدة احتجاجا على ض 3099كولةو  91مام محيمة العدل الدولةة في أشيوى 

للنظامةن واستياتةجةة  فلسفي المتجسد في  مؤسسات الحيم كان الصياع كتجذر ببعدر  ال إكيانمةيكا وأمنذ بدء التوتيات بةن 

كيا ي اإل كيا ةة وكبح المسعىتحجةم تأثةي القةم اإل تسعى من خالل العقوبات ةةأميكيف ،التحيك والسلوك الخارجي ليال البلدكن

 حدى بةا اتهإمام الخمةني في إكيان فقد أعلن اإلسالمي من سالمي، تحت والكة الفقةه اإلسالمي لقةادة العالم اإلبنفوذاا اإلللتمدد 

سالم في  نا بصدد دعم وتوسعة  فوذ اإلإسالمي ... طالق للثورة اليبيى في العالم اإلي تعد  قطة ا كيا على أن )قوة الشعب اإل

م  ما تعدر  كيا ي ال تنسجم، مهمة توسعة النفوذ اإل [7]ةف مناب  الصهةو ةة والشةوعةة واليأسمالةة(العالم ...فنحن بصدد تجف

حةث مناب  الطاقة  ،وسط ومنطقة الخلةج بالخصوصمناطق حةوكة لمصالحها في الشيق األ  ميكيةةالوالكات المتحدة األ

 أو أو ا  رقعة بيكةحمي أو البحي األسواء في منطقة الخلةج  ميكيةةساطةل العسييكة األخطوط التجارة العالمةة  وحيكة األو

فيار اللةبيالةة اليأسمالةة حيم على  قةض األفي ال إكيانودكمومتها، وفلسفة  ميكيةةمائةة تدخل ضمن متطلبات الهةمنة األ

صالح التي  ادت  بمبادئ اإلومشاركعها  39سط في القين ولمنطقة الشيق األ ميكيةةاأل وتناقض التوجهات السةاسةة ةةمةيكأل

 . [8]3009سط اليبةي عام والسةاسي ومشيوع الشيق األ

أوال لملء الفياغ ةة الستثماراا كيا ميحلة حاسمة للقوة اإل 3002منةة التي شهداا العياق بعد عام كا ت ميحلة الفوضى األ

للعياق بما كحقق ليل جا ب مصالحه و فوذر في  منعادة األإميكيةة المحتلة في مني في العياق والتداخل م  القوات األاأل

منها أبعاد الخطي عن إقل ألا مني في العياق لتضمن فيألإكيان المشاركة في تيتةب الوض  اكذلك كان لزاما على  ،العياق

تباك م  ن االشإكيا ةة "  ي حسةن سالمي في خطاب له في مدكنة بوشهي اإلكيا راضةها وقد أكد ذلك   العمةد اإلأالوطني و
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شيق البحي المتوسط  إلى عداء امتد  غيافةة لين اشتباكنا م  اؤالء األالتحالف المعاد  القو  كان سابقا على حدود ا الوطنةة الج

دورا  -إكيان  -ميكيي  في العياق لتحقق لنفسهاةق الخناق على الوجود العسيي  األلة لعيقلة وتضةواوكان كذلك مح . [9]"

ة ى صن  القيار السةاسي العياقي من خالل تقوكة حلفائها السةاسةةن في العياق ودعم مواقفهم السةاسةعظم في التأثةي علأ

 .كيانصدقاء إلأوضمان صعود قادة سةاسةةن  والفوز باال تخابات البيلما ةة

 المبحث الثاني

 ضرورات التحول الديمقراطي  -

النظام التعدد   إلىكقصد بالتحول الدكمقياطي الميحلة التي تعبي فةها الشعوب والدول من ميحلة النظام الدكتاتور  االستبداد  

 سان وتفعةل روح لة اال تقالةة على تأمةن حقوق اإلوكعمل في الميح لةة المشاركة السةاسةة للمواطنةنوتداول السلطة سلمةا وفاع

اخلةة وخارجةة قد تؤثي على فتية تحدكات د إلى، وتخض  عملةة التحول الدكمقياطي [10]القا ون عالء حيم إالمواطنة و

  ضاج التجيبة والممارسة الدكمقياطةة في البلد.إ

 كض  )فيا سةس فوكوكاما ( أرب  مستوكات في عملةة التحول الدكمقياطي:

 خالقةة للدكمقياطةة .كمان المبدئي بالشيعةة األمستوى المعةار  الذ  كقوم على اإلال .9

 مستوى المؤسسات الالزمة للتحول الدكمقياطي . .3

 مستوى النشاط المد ي ووجود المجتم  المد ي الطوعي االستقاللي الموجود خارج سةطية الدولة . .2

ساس أاب مفهوم الدكمقياطةة مبنةا على مستوى الثقافة السةاسةة والذ  كتضمن تبلور وعي سةاسي قادر على استةع .9

 . [11]ساس اال تماءات الفيعةة أفيية المواطنة ولةس على 

 شيوط : ةضيورات التحول الدكمقياطي السلةم تيتيز على  ثالث

 تطور البنى الثقافةة والقةم االجتماعةة والسةاسةة . .9

 البنى االقتصادكة والتنمةة المستدامة. .3

 المؤسسات السةاسةة .رصا ة الدستور و .2

 

 والقيم االجتماعية والسياسية: تطور البنى الثقافية -

فياد المجتم  واال تقال من أالقةم االجتماعةة والسةاسةة لدى من ضيورات التحول الدكمقياطي تطوكي البنى الثقافةة و 

مما كساام في  خي المختلف فييكا وعقائدكا ثقافة اال فتاح والتحير وقبول اآل إلىثقافة الخضوع والخوف والتيدد 
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إلى مواطن لدورر في تطوكي الممارسة الدكمقياطةة في البلد.  وتحتاج عملةة التحول الثقافي والقةمي اذر زكادة وعي  ال

عالمةة لنشي ثقافة السالم والتسامح وتأسس لمجتم  التعاكش السلمي  و بذ التعصب والوالءات إبناء مؤسسات ثقافةة و

 الفيعةة. 

لسلمةة وتقبل تبني الحلول ا إلىفياد لسةاسةة والسلوك السةاسي لألسات االتحول الدكمقياطي تنتقل الممار في مسار

لمواطنة والمساواة ، من خالل مؤسساتها الوطنةة، في تثبةت دعائم  مشاعي اوكبيز دور الدولة ،تداول السلطة سلمةا

عياق تفتت اللحمة الوطنةة وطغةان  سان وخصوصا في مجال التعبةي عن اليأ . ما حصل في الوضمان حقوق اإل

 والقومي في تشيةل التيتالت السةاسةة والخطاب السةاسي. االصطفاف الطائفي 

 

 البنى االقتصادية والتنمية المستدامة: -

جتماعةة حول الشيوط اال الحدكث ففي دراسة "سةمور مارتن لةبست" يد  تحدكا لنظام الحيم الدكمقياطكمثل العامل االقتصا

ن أو ،اا في المجال االقتصاد  والتنمو بأن بلدان الدكمقياطةات المستقية اي التي تتصدر غةي للدكمقياطةة بةن "لةبست"

وكذلك أكد فيا سةس  , [12]التنمةة االقتصادكة تنطلق من سلسلة من التغةيات االجتماعةة العمةقة التي تمةل إل تاج الدكمقياطةة 

لة عن فحةنما تعجز الدو , [13]مستوكات التطور االقتصاد  العالسة والدكمقياطة المستقية  فوكوكاما على وجود عالقة بةن

والقةادات السةاسةة   عدام الثقة بةن المواطناإلى ن ذلك سةقود إف ،اليفار االقتصاد  للمواطنمن وتوفةي فيص العمل وتحقةق األ

ن دور المواطن أل، إلى ظااية الفساد السةاسي واليشوةقود ضعاف روح المواطنة والمشاركة السةاسةة وقد كإوسةعمل على 

تصادكة وعدم عدالة توزك  الثيوات، واذا ما قاد اليقةب امش في دوامة الحيمان االقتصاد  وغةاب المساواة في الفيص االق

لشعور الشباب بأن قةاداتهم السةاسةة قد خا تهم  3091-90-32منذ  محافظات العياق الجنوبةة وبغدادفي كل  الشباب للتظااي

في عدم التيكةز على مشاكل الوطن الصمةمةة وكذلك احتجاجا على تداور االقتصاد العياقي وغةاب المساواة في توزك  

 الدخول والوظائف العامة.

للجهد العسيي  إلخياج عصابات داعش من  ولقد عا ى االقتصاد العياقي من حيب داعش حةث وجهت الموارد االقتصادكة

 مما اثي على  تطوكي البنى االقتصادكة في العياق. 3099العياق منذ عام 

 البنى السياسية المؤسساتية  -

 ،خيىكعيس دستور البالد  النظام القا و ي في البالد وكحدد العالقة القا و ةة بةن المواطنةن والحيومة وبةن الدولة والدول األ

وكشدد لهذا الغي  على  ياد المجتم  في الحقوق والواجباتفأن كضمن المساواة المطلقة بةن أن الدستور او القا ون إوحةث 
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ن تعيس   صوص مواد الدستور قةما  أكما كجب  ،الطائفةة والمناطقةة  والقومةة تأسةس  مؤسسات سةادكة بعةدة عن

 . [14]دكمقياطةة

 المبحث الثالث

 اإليرانية وتأثيرها على الوضع الداخلي  العراقي.-العالقات األمريكية. -

لعسييكة ضد النظام السابق من المعلوم أن مجموعة كبةية من المعارضة الشةعةة والييدكة كا ت تختبئ أو تنطلق في عملةاتها ا

، إكيانفمثال  شأت منظمة بدر في فتية منااضة النظام السابق، للمعارضةن العياقةةن الالجئةن في  كيا ةةراضي اإلمن  األ

دارة الحيم في العياق إدر وغةياا من قوى المعارضة ساامت قةادات ب 3002وبعد تغةةي النظام السةاسي في العياق عام 

كيا ةة في مقاومة الوجود العسيي  مصالح القةادات اإلوكان طبةعي أن تتوافق مصالح قوى الحيم الجدكدة في العياق م  

خيى ي في مواجهة اليتل السةاسةة األكيا استقوت القةادات الشةعةة في العياق بالدعم اإل أخيىميكيي في العياق ومن جهة األ

اذا التنافس  العياقي.ة وصن  القيار السةاسي قلةم الخارجي العياقي على الهةمنة على توزك  القوى السةاسةوتنافس دول األ

 تج ظااية المحاصصة السةاسةة في توزك  السلطات الثالثة العلةا والوظائف العامة وتب  أأميكيةا قلةمي المدعوم اإل -الداخلي

 والوالء للقةادات الحزبةة على لتيتالت السةاسةة وعلت الوالءات الفيعةةذلك ا تشار الهوكات الطائفةة والمناطقةة والقومةة في ا

 الوالء للوطن الواحد وغاب ادف بناء العياق الموحد .

-31مواق  للحشد الشعبي كوم  ميكيةةةة علنا في العياق حةن قصفت القوات األكيا اإل ميكيةةفي العالقات األ األزمةظهي تأثةي 

 أميكيادت في 3091-93-29ميكيي  في بغداد كوم قصف خيجت  مظاايات ضد السفارة األوكإحتجاج على ال  93-3091

دأت ميحلة تصفةة الحسابات على فيأ ما ب 3030-9-2ي "قاسم سلةما ي" في بغداد كوم كيا بقصف موكب القائد العسيي  اإل

 ر  العياقةة.األ

فةها الجمااةي المتظااية شعاركن   والتي  ادت 3091-90-32لعياق منذ التظاايات التي عمت اأجج  اذا الصياع قدكما كان   

 بية بية(. إكيانبية بية(... )  أميكيامتناظيكن )

كجابةة للتحول الدكمقياطي في ثار اإلالصياع السةاسي بةن القوتةن عيقل اآلالدولتان مهمتان للعياق واستقيارر السةاسي ولين 

 العياق.
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 الخاتمة

توسة  وتثبةت  فوذاا في ميكيي وتعمل على كين تنافس الوجود األإودولة  3002ميكيةة العياق عام منذ دخول القوات األ

 ،سطوفي منطقة الشيق األ كيا ةةواإل ميكيةة، وتتقاط  المصالح األمني المباشيكيان المجال الحةو  األ ه كشيل إلالعياق أل

وعلى عملةة التحول الدكمقياطي في العياق  ذلك سلبا على االستقيار السةاسي مما صاعد من حدة الصياع بةن القوتةن وا عيس

 . 3002 بعد عام

 عيس على احةا ا ممارسات عنف مسلح أكيا ةة (اتخذ اإل قلةمةةميكيةة والقوة اإلاأل لعالمةةا مظااي الصياع بةن القوتةن ) القوة

، ثم  كان دخول عصابات داعش المدعومة من 3001الةة في العياق عام إلى الحيب األالحالة السةاسةة في العياق وقاد 

، الوجود إكيا ةةفةما واجهت قوات الحشد الشعبي العياقةة وبمعو ة لوجستةة   ميكيةةالءاتها للقوة األقلةمةة معيوفة بوإطياف أ

كيا ي رباكا لالستقيار السةاسي في العياق بعد قصف موكب القائد اإلإ ةةمةيكت أثارأأوضح صورة. الداعشي في العياق في 

 راضي العياقةة .إكيا ةة في داخل األ– أميكيةة، وعد العمل كمواجهة  3030-9-2راضي العياقةة في قاسم سلةما ي على األ
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 والمراجع: قائمة المصادر

 ، المقدمة.9191ي لعامكيا الدستور اإل ]9[

 ةة ،بيلةن،      إكيا بةن المقاومة والمما عة ،مجلة مدارات  إكيانعلي طارق الزبةد  واخيون ، التنمةة في ]3[

 .92، ص3091العدد      

 الموق  االليتيو ي وكيةبةدكا. ]2[

 alhurra.com/ar (.إكيانعلى  ميكيةةتفاصةل العقوبات األ) [4]

[5] trumps twetter 

 .22، ص3093والمجتم  الدولي، تيجمة زكنة ادركس، بةيوت،  إكيان[ تيكتا بارز ، 1]

 ، أطيوحة دكتورار 3002ار منطقة القين االفيكقي منذ عام ةة تجكيا [ عباس سعد وحةد، السةاسة الخارجةة اإل9]

 .99، ص3091غةي منشورة، جامعة بغداد، بغداد،       

 voltairnet.org./article[ التحول الدكمقياطي والدولة الحدكثة ، الموق  االليتيو ي 9]

 (noonpost.com /contentةةن بشأن المنطقة وداعش كيا [ تصيكحات واثقة للمسؤولةن اإل1]

 .290، ص 3099[ زكاد جهاد حمد، العوامل المؤثية في التحول الدكمقياطي، بغداد 90]

 (annabaa.org[ شيوط التحول الدكمقياطي في العياق الموق  االليتيو ي ) 99]

 .99،ص  3093[  بوعةسى عزر، اشيالةة العالقة بةن التنمةة االقتصادكة والدكمقياطةة ،الجزائي ،93]

 ، تيجمة مجاب االمام ومعةن االمام، 3ي سةس فوكوكاما ، أصول النظام السةاسي واال حطاط السةاسي ،ج[ ف92]

 .229، ص  3091قطي،       

 [ فيا شسيا بةندا واخيون ،الخةارات اليئةسةة في عملةة التحول الدكمقياطي في العياق ،بيلةن،99]

 .1،ص3002        

 

 

 

 


