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 :الممخص
في قمب نظام  4591تموز  41نجح عبد الكريم قاسم في 

الحكم في العراق واعالنو الجميورية العراقية وكان ذلك بمثابة 
(. CIAصدمة لمواليات المتحدة االمريكية وجياز مخابراتيا )

وىذا ما جعميا تعمل عمى خمق نوع من التعامل الجديد مع 
جديد في العراق بعد ان اعمن العراق عن سياسة النظام ال

خارجية جديدة تجاه الواليات المتحدة االمريكية، اال ان ذلك 
لم يمنع استمرار التبادل االقتصادي والثقافي بينيما خصوصًا 
مع وجود النفط وىذا ما جعل الواليات المتحدة االمريكية تقوي 

في العراق مرتبطة عالقاتيا التجارية وبناء مراكز ثقافية عدة 
( وىذا البحث ىو موجز عن العالقات CIAبجياز مخابراتيا )
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Abstract: 

  On July 14, 1958, Abdul Karim Qassem succeeded in 

overthrowing the Iraqi regime and its declaration of the 

Iraqi Republic. This was a shock to the United States of 

America and its intelligence service (CIA). This is what 

made it work to create a new type of dealing with the 

new system in Iraq after Iraq announced a new foreign 

policy towards the United States of America, but that did 

not prevent the continuation of economic and cultural 

exchanges between them, especially with the presence of 

oil, and this is what made the United States of America 

strengthen its relations Commercial and building several 

cultural centers in Iraq linked to its intelligence service 

(CIA) and this research is a summary of the US-Iraqi 

economic and cultural relations from 1958-1968  
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 أواًل: العالقات االقتصادية
كان لو االثر  4591تموز  41بعد ثورة مما ال يقبل الشك ان التغير الذي حصل 

البالغ في اعادة تنظيم العالقات االقتصادية مع دول العالم وباألخص "الواليات المتحدة 
. إذ تشكل مجمس التخطيط االقتصادي العراقي الذي أعاد النظر ببنود االتفاقيات ( 4)االمريكية"

وتم فسخ بعض العقود وأىميا انياء عقد  المعقودة مابين "الواليات المتحدة االمريكية" والعراق
شركة )ادور كمس( االمريكية بسبب عدم فتح حساب ليا في مصرف الرافدين، وكذلك تم 
توظيف محاسبًا لمراجعة وتدقيق سجالت )شركة تبتس أبت مكارثي وستراتون 

T.A.M.W.Com) وىذا ( االستشارية االمريكية وانياء عقودىا لكونيا أخمت بشروط االتفاقية
يدل عمى ان الحكومة العراقية اتجيت في المسار الصحيح في اقامة عالقاتيا االقتصادية وفق 

 . ( 0)المعايير الدولية
استعانت "الواليات المتحدة االمريكية" بصندوق النقد الدولي كمفتاح لمدخول اقتصاديا 

. ابمغت السفارة ( 3)وأقامة عالقات اقتصادية في العراق السيما لتصريف منتجاتيا وتصديرىا
االمريكية في بغداد الحكومة العراقية عن رغبتيا توقيع اتفاقية بينيما لحماية رؤوس االموال 

اال أن الحكومة العراقية رفضت  4595االمريكية وشركاتيا العاممة في العراق بداية العام 
يكية" كانت تعطي معونات مع العمم ان "الواليات المتحدة االمر ( 1)سياسية ألسبابالتوقيع عمييا 

اال أنيا لم تغير من نيج الحكومة  4591تموز  41اقتصادية لمعراق واستمرت حتى بعد ثورة 
، والجدول االتي يبين قيم الصادرات واالستيرادات لمعراق ما قيمتو ( 9)العراقية تجاه شركاتيا

 .( 9)ماليين الدنانير
 8593-8591: قيم الصادرات واالستيرادات لمعراق 8جدول 
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 االستيرادات االمريكية الصادرات االمريكية السنة
4591 ,7,2 4175, 
4595 179, 5799 
4592 9704 417,4 
4594 9791 49729 
4590 0714 417,1 
4593 0722 40719 

 4591نرى ان ىنالك انخفاظأ مستمرًا في الصادرات والواردات بين الدولتين منذ عام 
وىذا يدل عمى ان ىنالك احداث سياسية مرت بيا الحكومة العراقية من انقالبات وثورات كان 
ليا تأثير بالغ في العالقات االقتصادية مع "الواليات المتحدة االمريكية" مع اصرار االخيرة عمى 

 مل االقتصادي مع العراق حتى ال يكون تابع لمسوفيت. التعا
اثبتت التقارير االقتصادية العراقية ان سيارات االجرة في العراق والتي كانت تصدرىا 
"الواليات المتحدة االمريكية" احتمت المركز االول في شوارع بغداد كونيا ذات متانة عالية حيث 

ولم تكتفي بسيارات االجرة ال بل صدرت الواليات سيارة،  4591، 4590بمغ عددىا في العام 
المتحدة سيارات نقل الركاب واطفاء الحرائق والرش لمزراعة وكذلك أرادت شركة الخطوط الجوية 

والتي تعد من افضل الطائرات آنذاك وتمت  02,العراقية شراء طائرتين امريكيتين نوع بوينك 
، فضال عن تصدير "الواليات المتحدة 4590اب  موافقة مجمس الوزراء العراقي عمى شرائيا في

االمريكية" العديد من االجيزة المنزلية لمعراق واالقمشة والبضائع وااللبسة ىي االخرى لقيت 
رواج وقبول من لدن السوق العراقية، والمواد الغذائية بمختمف انواعيا انتشرت في االسواق 

 . ( ,)مور تحتل المركز االول ويمييا الصوف والجمودالعراقية اما الصادرات العراقية فقد كانت الت
ونتيجة لتوتر العالقات السياسية واالقتصادية بين الواليات المتحدة والعراق اصدرت 

قرارا قطعت بموجبو العالقات االقتصادية بين الدولتين بسبب  1/9/4590الحكومة العراقية في 
شباط  1. وأنيى انقالب ( 1)بضم الكويت اليو موقف الواليات المتحدة المعادي لمطالبة العراق

. وبعد تسمم حزب البعث ( 5)نظام عبد الكريم قاسم بقيادة عبد السالم محمد عارف 4593
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السمطة في العراق اعمن عن سياستو االقتصادية الجديدة الخارجية بالعمل عمى عقد اتفاقيات 
في عممية التنمية االقتصادية العراقية مع الدول االجنبية وتشجيع رأس المال الخاص بالمشاركة 

 4593شباط  44وعمى اثر ذلك اعترفت "الواليات المتحدة االمريكية" بالحكومة الجديدة في 
وقد دعى المستشار االقتصادي االمريكي بعض المستشارين االقتصاديين العراقيين لزيارة 

 . ( 42)ة"الواليات المتحدة االمريكية" ومؤسساتيا االقتصادية المتطور 
نظرًا لمتطور الذي حدث في العالم و"الواليات المتحدة االمريكية" السيما في المجال 
االقتصادي والتكنموجي استطاعت "الواليات المتحدة االمريكية" ان تنشأ مؤسسات مالية 

، ولتجنب جعل العراق سوق لتصريف البضائع السوفيتية ( 44)واستثمارية توجييا بحسب ما تشاء
لواليات المتحدة االمريكية" جاىدة من اجل بناء عالقات اقتصادية معو. لذلك اكدت عممت "ا

رغبتيا في ارسال خبراء اقتصاديين امريكيين وجعل المنظمات الدولية االقتصادية تمول مختمف 
 . ( 40)المشاريع االقتصادية في العراق مثل المصرف الدولي
كية نحو األفضل لرغبة "الواليات المتحدة اتجيت العالقات االقتصادية العراقية االمري

االمريكية" في تقوية االقتصاد العراقي من اجل حماية وضمان أمن الواليات المتحدة ذلك ألن 
االقتصاد العراقي حين يكون قويًا بالتالي ينشأ درعًا لحماية االقتصاد االمريكي من التغمغل 

لعراقية موظف ليا في مديرية االحصاء الى . ولذلك اوفدت الحكومة ا( 43)االقتصادي السوفيتي
واشنطن لمدة ستة اشير لمدورة التي اقاميا صندوق النقد الدولي لمتدريب عمى ميزان المدفوعات 

. وكذلك لرغبة "الواليات المتحدة االمريكية" في تقوية ( 41)ودور عمميات صندوق النقد الدولي
االمريكي عن رغبتو في تمويل كافة المشاريع  االقتصاد العراقي أعمن بنك االستيراد والتصدير

. ووافق ايضًا مجمس ( 49)العمرانية في العراق وقدم العرض لمجمس الوزراء العراقي فوافق عميو
 ,0الوزراء العراقي عمى تمديد مدة عمل شركة الخطوط الجوية االمريكية )بي أي أي( في 

اقي يقدم العون والخدمة لتنمية وافتتح مكتب استشاري اقتصادي عر  4593تشرين الثاني 
 . ( 49)وتطوير االقتصاد العراقي

ونتيجة النتعاش االقتصاد العراقي في تعامالتو السيما مع "الواليات المتحدة االمريكية" 
والدول االخرى اصبح العراق يصدر مختمف البضائع والسيما التمور والجدول االتي يبين كمية 
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بية والذي يظير خاللو تصاعد وتيرة التجارة الخارجية العراقية الصادرات العراقية لمدول االور 
 .(,4)نتيجة االستقرار االمني واالقتصادي الذي مر بو العراق ىذه المدة

 8593-8592: التجارة الخارجية العراقية 0جدول 
 4593 4590 4594 4592 السنة

 35075 ,3,97 31475 3,079 تجارة العراق الخارجية بماليين الدنانير
اما الجدول االتي يبين االستيرادات والصادرات العراقية مع "الواليات المتحدة االمريكية" 

 .( 41))بالدينار العراقي(
: االستيرادات والصادرات العراقية مع "الواليات المتحدة االمريكية" كانون 3جدول 

 8593آذار -الثاني
 استيرادات صادرات المدة

 4491253 411314 4593كانون الثاني 
 912,,9 19319 4593شباط 
 359234 9,930 4593اذار 

وكذلك تم التوقيع عمى اتفاقية بين الحكومة العراقية وجمعية التعاون االمريكية )كير 
Keer( 45)( لتزويد العراق بالمواد الغذائية. 

رئاسة "الواليات المتحدة االمريكية" بعد  Lendon Johnsonتسمم ليندون جونسون 
وأعمن سياسة اقتصادية جديدة بفرض ضريبة مقدارىا  4595-4591مقتل جون كندي لممدة 

، من جية اخرى ( 02)% عمى الشركات االمريكية في محاولة منو لتيدئة الوضع االقتصادي42
اقية اعطت لمعراق عمى اثرىا وقعت الحكومة العراقية مع بنك االستيراد والتصدير االمريكي اتف

جيز بموجبو وحدة تروبينية غازية  4591نيسان  49( دوالر في 071,17222قرضًا قيمتو )
ميكا واط نصبت في محطة  ,0لتوليد الكيرباء من شركة )وستنكياوس االمريكية( بسعة 

ووقع  ،(04)%97,9كيرباء جنوب العراق ليسدد القرض بأثنتي عشر سنة بأقساط سنوية بفائدة 
( مميون دوالر مع بنك 979السفير العراقي ناصر الحاني في واشنطن عمى قرض مبمغو )
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( ميكا واط النارة العاصمة ,9االستيراد والتصدير االمريكي لنصب توربينة بخارية بقوة )
 . ( 00)بغداد

عززت "الواليات المتحدة االمريكية" عالقاتيا االقتصادية مع العراق حيث اعرب سفيرىا 
، وىذا ما (03)في بغداد عن استعداد بالده تقديم مساعدات اقتصادية لمعراق والتعاون بين البمدين

جعل بنك االستيراد والتصدير االمريكي يوقع مع مجمس التخطيط االقتصادي العراقي عمى منح 
( دوالر امريكي مع شركة جنرال الكترك 9197222العراق قرضًا لتجييز وحدة بخارية بقيمة )

 1/44/4599وكذلك تم التوقيع عمى قرض آخر في واشنطن في  4599آب عام  34 في
( 9,79( دوالر لشراء وحدة توربينية بخارية لتوليد الطاقة الكيربائية بسعة )9339092بقيمة )

ميكا واط من شركة جنرال الكترك االمريكية يتم ضخيا في محظة كيرباء جنوب العراق 
%( وكذلك 979سنة بأقساط نصف شيرية بفائدة قدرىا ) 40مدة وحددت شروط العقد بتسديده ل
. كما واوفدت الحكومة العراقية احد موظفييا لممشاركة في ( 01)القرض الثاني بنفس الشروط

 ,4حزيران الى  01الدورة الدولية والتي نظميا معيد التنمية االقتصادية في واشنطن لممدة من 
ء العراقي عمى ايفاد موظف الى "الواليات المتحدة . ووافق مجمس الوزرا( 09)4599ايمول 

. ( 09)االمريكية" لمتدريب عمى اعداد وتفسير احصائيات المصارف في بنك االحتياطي االمريكي
وايضًا وافق مجمس الوزراء العراقي عمى منح العراق قرضًا من بنك االستيراد والتصدير 

ن التفاعل االقتصادي الذي كان نشط . فضاًل ع( ,0)42/4591/,0االمريكي في واشنطن في 
بين الدولتين بحسب الجدول االتي والذي يبين الصادرات واالستيرادات بين الدولتين لمعام 

4591 . 
الصادرات واالستيرادات بين العراق و"الواليات المتحدة االمريكية" )ما قيمتو آالف 

 الدنانير العراقية(.
-الصادرات واالستيرادات بين العراق و"الواليات المتحدة االمريكية" كانون الثاني: 8جدول 

 8591آذار 
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 استيرادات صادرات المدة
 144040 432142 4591كانون الثاني 

 ,59219 91404 4591شباط 
 ( 01)4133014 410950 4591اذار 

كما ووقعت الحكومة العراقية اتفاقية مع الجمعية التعاونية لممساعدات االمريكية )كير 
Keer بموجب بنود االتفاقية زود العراق بمواد غذائية زاد من تعزيز التعاون االقتصادي بين )

اوضح ان  4599. وبحسب تقرير صادر من المصرف المركزي العراقي في العام ( 05)الدولتين
مميون  31171العراق الخارجية خالل المدة من كانون الثاني الى ايمول ارتفع الى حوالي تجارة 

( مميون دينار. والجدول االتي يبين نسبة الصادرات واالستيرادات 4,72دينار بزيادة حوالي )
 بين العراق و"الواليات المتحدة االمريكية" والزيادة في نسبتيا )ما قيمتيا بالدينار العراقي(.

-: الصادرات واالستيرادات بين العراق و"الواليات المتحدة االمريكية" كانون الثاني0جدول 
 8599آذار 

 استيرادات صادرات المدة
 113,90 534433 4599كانون الثاني 

 4145119 959,9 4599شباط 
 ,,9,,42 493,2 4599اذار 

العراقي كاظم عبد الحميد السفير االمريكي في بغداد كما واستقبل وزير االقتصاد 
، (32)روبرت سترونك تبادال الحديث حول تعزيز وتطوير العالقات االقتصادية بين البمدين

وخالل تصريح لمرئيس عبد السالم محمد عارف حول مستقبل االقتصاد العراقي قال لقد وضعنا 
بدأنا التنفيذ ليا في كافة المجاالت ( مميون دينار عراقي و 102خطة خمسية رصدنا ليا )

الحيوية والمشروعات الصناعية في القطاعين الخاص والعام... الخ وىذا اخر ما تكمم بو 
. تسمم أخيو عبد الرحمن ( 34)الرئيس عبد السالم عارف حيث سقطت طائرتو وتوفي عمى اثرىا

ى عمى اثرىا السفير . التق(30)4599نيسان  ,4محمد عارف رئاسة الجميورية العراقية في 
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اكد السفير  4599نيسان  ,4االمريكي سترونغ بالرئيس العراقي عبد الرحمن عارف في 
 . ( 33)االمريكي عمى اىمية تقوية العالقات االقتصادية بين البمدين

. ( 31)وقعت اتفاقية بين العراق ومؤسسة فورد االمريكية لتعزيز التفاىم الدولي بينيما
التعاون االقتصادي بين العراق و"الواليات المتحدة االمريكية" سعت االخيرة ومن اجل تعزيز 

الى تشجيع شركاتيا بمختمف المجاالت لمعمل في العراق كما وطمب الرئيس عبد الرحمن 
عارف من "الواليات المتحدة االمريكية" وشركاتيا العاممة في العراق أعادة ترميم وبناء سدي 

لفرات في الوسط فأعطت الواليات المتحدة المعمومات الالزمة عن اسكي في شمال العراق وا
السدين وأىتمت الواليات المتحدة بالموضوع، من جانبيا ىيأت الحكومة العراقية العقود الحالتيا 
الى الشركات االمريكية، كما واكد الرئيس عارف عمى االىتمام بالجانب الزراعي وتطويره بما 

 يحقق تقدم زراعي لمعراق.
أكدت "الواليات المتحدة االمريكية" العمل عمى تحقيق استقرار وتطور اقتصادي عراقي 

. وفي تقرير نشره المصرف المركزي العراقي ان تجارة ( 39)بما يعزز التعاون االقتصادي لمبمدين
مميون دينار عراقي حيث  41471فسجمت  4599العراق الخاصة قد تحسنت وازدادت في عام 

وكذلك ازدادت تجارة الترانزيت ىي  4599في الفصل االول من العام  40972كانت الزيادة 
 . ( 39)مميون دينار 474إذ سجمت حوالي  4599االخرى بشكل ممحوظ خالل العام 

والجدول االتي يبين نسبة االستيرادات والصادرات بين العراق و"الواليات المتحدة 
ل عمى استقرار االوضاع السياسية االمريكية" حيث نالحظ النسب في تصاعد وىذا يد

 واالقتصادية في العراق )ما قيمتو بآالف الدنانير العراقية(.
-: الصادرات واالستيرادات بين العراق و"الواليات المتحدة االمريكية" نيسان9جدول 

 8599حزيران 
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 استيرادات صادرات المدة
 402,1,1 39521 4599نيسان 
 0952912 15310 4599مايس 

 ( ,3)491190 33202 4599حزيران 
: الصادرات واالستيرادات بين العراق و"الواليات المتحدة االمريكية" كانون 7جدول 

 8599آذار -الثاني
 استيرادات صادرات المدة

 402,1,1 914,59 4599كانون الثاني 
 4294,19 05991 4599شباط 
 ( 31)419990 49509 4599اذار 

العراق والواليات المتحدة بحسب ما نشره المصرف المركزي العراقي بمغت نسبة تجارة 
، حيث بمغت نسبة استيرادات العراق ( 35)ما قيمتو آالف الدنانير العراقية 2721 4599لمعام 

ألف دينار عراقي في  174,9من "الواليات المتحدة االمريكية" في شير كانون الثاني واذار 
العراق الى "الواليات المتحدة االمريكية" في نفس الشيرين من العام . اما صادرات 4599العام 

تحسن االقتصاد االمريكي بشكل جيد حيث ظيرت ( 12)( ألف دينار عراقي112نفسو بمغت )
بوادر االنتعاش االقتصادي في "الواليات المتحدة االمريكية" فقد بمغت صادرات "الواليات 

مميون دوالر وىذا ما يدل عمى ان االقتصاد  007992 ,459المتحدة االمريكية" في العام 
. إذ ارتفعت الصادرات االمريكية الى العراق في ( 14)العراقي كان مرتبطًا باالقتصاد االمريكي

% عن العام 1بزيادة قدرىا  ,459مميون دوالر في العام  3573شير كانون الثاني وايار الى 
دة االمريكية" الى العراق في شير ايمول الى ، ووصمت صادرات "الواليات المتح(10)السابق

 173. وبذلك حقق ميزان المدفوعات التجاري االمريكي فائضًا قدره ( 13)مميون دوالر ,0997
مميون دوالر حيث ارتفعت الصادرات بنسبة  92اي بزيادة  ,459مميون دوالر في العام 

رة االمريكية ان "الواليات مميون دوالر وبحسب تقرير نشرتو وزارة التجا 34% فبمغت 979
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. والجدول االتي يبين ىذه ( 11)المتحدة االمريكية" في حركة تصدير ممتازة والسيما مع العراق
 النسب )ما قيمتو بماليين الدنانير العراقية(.

-: الصادرات واالستيرادات بين العراق و"الواليات المتحدة االمريكية" تموز1جدول 
 8597ايمول 

 استيرادات صادرات المدة
 4322010 131,9 ,459تموز 
 ,490111 95313 ,459اب 

 ( 19)13091, ,3113 ,459ايمول 
ولتعزيز العالقات االقتصادية االمريكية العراقية زار وزير المالية االمريكي االسبق 
وأحد أبرز رجال االعمال العراق لمدة اسبوع واعرب الضيف عن اعجابو بالعراق وتحدث قائال 

سعيد بيذه الزيارة لمرئيس عبد الرحمن عارف واصفًا الرئيس باالخالص والوفاء لموطن اني 
واعرب كذلك عن استعداده المساىمة في المشاريع العراقية كافة وانو يتمنى وبأمل زيارة العراق 

 . ( 19)مرة ثانية
ونتيجة لقمق وخوف الواليات المتحدة االمريكة من تغمغل رجال االعمال والشركات 
السوفيتية الى العراق عممت بشكل منظم عمى تعزيز وتقوية التعاون االقتصادي مع الحكومة 
العراقية في كافة المحاالت االقتصادية فشجعت الشركات االمريكية لمعمل في العراق لكن كانت 

. عمى الرغم من ذلك اال ان االستيراد ( ,1)ىنالك مشكمة غياب ضمانات االستثمارات وأمنيا
ير بقي مستمر بين "الواليات المتحدة االمريكية" والعراق بحسب الجدول االتي )ما قيمتو والتصد

 بالدينار العراقي(.
-: الصادرات واالستيرادات بين العراق و"الواليات المتحدة االمريكية" كانون الثاني3جدول 

 8597آذار 
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 استيرادات صادرات المدة
 105111 09924 ,459كانون الثاني 

 4024202 91,111 ,459شباط 
 ( 11)4210901 ,4110 ,459آذار 

والجدول االتي يبين النسبة المئوية لقيمة الصادرات واالستيرادات بين "الواليات المتحدة 
 )ما قيمتو بماليين الدنانير العراقية(. ,459االمريكية" والعراق في عام 

واالستيرادات بين العراق و"الواليات المتحدة االمريكية" كانون : الصادرات 82جدول 
 8597تموز -الثاني

 استيرادات صادرات المدة
 2.13 2732 كانون الثاني

 4.02 2710 شباط
 4.29 2791 آذار

 4.11 2745 نيسان
 4.91 2709 حزيران
 4.11 2729 تموز

 

 

 

 

كانون -و"الواليات المتحدة االمريكية" تموز: الصادرات واالستيرادات بين العراق 88جدول 
 8597االول 
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 استيرادات صادرات المدة
 2721 2721 تموز
 ,272 ,272 آب

 2723 2723 ايمول
 2721 2721 تشرين االول
 2724 2724 تشرين الثاني
 ( 15),272 ,272 كانون االول

عمى العرب  ,459حزيران عام  9ونتيجة لمحرب التي شنيا الكيان الصييوني في 
قررت الحكومة العراقية فرض حظر عمى بعض الشركات االمريكية اال ان ذلك لم يعني ان 
االستيراد والتصدير قد توقف لكن االجواء السياسية كانت مشحونة بتوتر عالي، ونتيجة لمواقف 

، انخفضت صادرات (92)"الواليات المتحدة االمريكية" ضد العرب المنحاز لمكيان الصييوني
 .( 94),459% بعد ان كانت مرتفعة قبل حرب 1"الواليات المتحدة االمريكية" بنسبة 

 ثانيًا: العالقات الثقافية
بأنتكاسة كونيا اعمنت  4591تموز  41اصيبت العالقات العراقية االمريكية بعد ثورة 

. ( 90)راكيةاالبتعاد عن سياسة التبعية لمغرب وأتباع سياسة االنفتاح عمى الدول العربية واالشت
، لكون "الواليات المتحدة االمريكية" كانت تممك ( 93)لكن العالقات الثقافية استمرت بينيما

، مع ذلك اعمنت ( 91)( CIAمؤسسات ثقافية في العراق رغم ارتباطيا بالمخابرات االمريكية )
واصدار  الحكومة العراقية عن ارسال بعثات دراسية عممية الى "الواليات المتحدة االمريكية"

. وافق مجمس الوزراء العراقي عمى ارسال العديد من الطمبة العراقيين (99)قانون خاص بالبعثات
في االختصاصات العممية الى "الواليات المتحدة االمريكية" لمحصول عمى الشيادات العميا 

 . (99)الماجستير والدكتوراه
ة الذين اوفدوا الى "الواليات وبحسب تقرير لوزارة المعارف العراقية بين ان اعداد الطمب

طالب ممن حصمو عمى اجازات دراسية او بعثات  ,3بمغ  4591المتحدة االمريكية" في العام 
( زمالة لمواليات المتحدة 44، كما حصمت وزارة الصحة عمى )( ,9)او عمى نفقتيم الخاصة
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لتدريب موظفييا واالستفادة االمريكية باالتفاق مع الحكومة العراقية ومنحت وزارة المالية زمالتين 
من الخبرات االمريكية وبمغ مجموع الزماالت التي ارسمت من العراق الى "الواليات المتحدة 

زمالة لمعراق في العام  59سنوات كان المخطط منح العراق  1( زمالة منذ 954االمريكية" )
 4595شيد العام  . وقد( 91)بمختمف المجاالت العممية 4592( زمالة في العام 32و ) 4595

. ( 95)ايفاد عدد من االطباء العراقيين الى "الواليات المتحدة االمريكية" بمختمف المجاالت الطبية
من "الواليات المتحدة االمريكية" الى الجامعات العراقية والسيما جامعة بغداد كما وتم استقدام اساتذه 

قافية بين "الواليات المتحدة االمريكية" والعراق . ومن اجل تعزيز وتقوية العالقات الث( 92)لمتدريس فييا
 وزير المعارف صالحية التوقيع عمى المعاىدات 4594خول مجمس الوزراء العراقي في كانون الثاني 

. ىذا وقد بمغ عدد الطالب الذين اوفدوا الى "الواليات ( 94)واالتفاقيات الثقافية بين البمدين
 كما في الجدول االتي. 4594 -4592المتحدة االمريكية" لمعام 

 -8592: عدد الطالب الذين اوفدوا الى "الواليات المتحدة االمريكية" لمعام 80جدول 
8598 

اجازة 
 دراسة

الدارسين عمى نفقتيم 
 ( 90)مجموع بعثة زمالة مساعدات مالية تدريب الخاصة

44 922 2 492 53 091 4230 
العام السابق حيث كان بداية لتأزم بالمستوى كما في  4590 -4594لم يكن العام 

العالقات السياسية بين البمدين مع ذلك أستمرت العالقات الثقافية بينيا فالجدول االتي يبين ذلك 
 مع انخفاض اعدادىم.
: عدد الطالب الذين اوفدوا الى "الواليات المتحدة االمريكية" لمعام 83جدول 

8598- 8590 
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عمى نفقة 
 الحكومة

 كانواالطمبة الذين 
 عمى نفقة يدرسون عمى نفقتيم الخاصة

 الحكومة

التدريب فقط عمى 
 نفقتيم الخاصة

 المجموع الزماالت
 مساعد مالي

غير 
 مساعد

مجازون 
 دراسياً 

مساعد 
 مالي

غير 
 مساعد

0,0 49, 922 0, 2 2 2 49 5,4 
االمريكية ( Wiskinsnكما وشارك العراق في المشروع الذي تبنتو جامعة وسكنسن )

دينار لبناء مسجد خالل  1922وىو مشروع السنة العربية لمفنون وتبرع العراق بمبمغ قدره 
المعرض الذي اقيم في نيويورك لكن العالقات العراقية االمريكية تدىورت بعد مطالبة عبد 

االمر الذي دفع الحكومة العراقية الى سحب سفيرىا من  4590الكريم قاسم بالكويت عام 
نطن عمى اثر تبادل الممثمين الدبموماسيين بين الواليات المتحدة والكويت كما واتيمت واش

الحكومة العراقية "الواليات المتحدة االمريكية" بدعم واسناد الحركة الكردية في شمال العراق 
 وكذلك التدخل االمريكي في الشؤون الداخمية العراقية.

تمك االتيامات التي وجييا ليا عبد الكريم  نفت الواليات المتحدة وعمى لسان سفيرىا
من البعثات الى "الواليات المتحدة االمريكية" حيث وافق  4593ولم يخمو العام  ،(93)قاسم

مجمس الوزراء العراقي عمى ايفاد عميد كمية الطب الى "الواليات المتحدة االمريكية" لمتدريب 
. وأنتدب مجمس الوزراء الدكتور ( 91)اعمى معالجة مرض القرحة بالميزر في جامعة كولومبي

. ( 99))ىيك( االمريكي الجنسية استاذ مادة السينما في جامعة نيويورك لمتدريب في معيد الفنون
والجدول االتي يبين الزماالت والبعثات المتبادلة بين العراق و"الواليات المتحدة االمريكية" لمعام 

تشرين الثاني  42مم عبد السالم السمطة في حتى انتياء الحكم الجميوري االول وتس 4593
4593.(99 ) 

 8593: عدد الطالب الذين اوفدوا الى "الواليات المتحدة االمريكية" لمعام 81جدول 



 نيةانسالار للعلوم انبالامعة اجملة ج

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

(16) 
 

الطمبة الذين كانوا يدرسون 
 عمى حسابيم الخاص

مساعدات  التدريب
 مالية

اجازات  بعثات زماالت
 دراسية

 المجموع

922 99 419 49 39, 00 4253 
تحسن نسبي في العالقات بين العراق و"الواليات المتحدة االمريكية"  4591شيد العام 

 كدتو االحصاءات لوزارة المعارف كما في الجدول االتي.جوانب العممية والثقافية وىذا مافي ال
 

 8591لمعام : عدد الطالب الذين اوفدوا الى "الواليات المتحدة االمريكية" 1جدول 

 مجموع دبموم بكالوريوس ماجستير دكتوراه 
 390 - 11 429 495 بعثات

 55 - 99 ,4 ,4 مساعدات مالية
 40 - 9 - 9 زماالت

 ,4 - - 43 1 االجازات الدراسية
 ( ,9)922 + + + + الطمبة الدارسين عمى حسابيم

مشروع التغذية خول مجمس الوزراء العراقي وزير المعارف التوقيع عمى اتفاقية 
. وقد حصمت (91)المدرسية بين العراق والجمعية التعاونية لممساعدات االمريكية كير وتم ذلك
اسابيع بطمب  1-3موافقة مجمس الوزراء العراقي عمى اقامة معرض أمريكي في بغداد لمدة 

استخدام  . وتم استحصال موافقة مجمس الوزراء العراقي عمى( 95)من السفارة االمريكية في بغداد
( االمريكي الجنسية لتدريس مادة الصحافة في جامعة Robert Dismond)روبرت دزموند 

من االيفادات والبعثات والزماالت من اجل  4599. ولم تخل سنة ( 2,)بغداد، كمية االداب
تطوير التعاون العممي بين العراق و"الواليات المتحدة االمريكية" التي كانت تعمل جاىدة ىذه 

ة من اجل ابقاء العراق ضمن دائرة اىتماميا وابعادىا عن االتحاد السوفيتي وعدم فسح المد
المجال ليم بالتغمغل فيو كون ذلك ييدد مصالحيم. والجدول االتي يبين حصة العراق من 

 البعثات والزماالت في "الواليات المتحدة االمريكية".
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 8599البعثات والزماالت في "الواليات المتحدة االمريكية" : حصة العراق من 9جدول 

 نسبة عدد 
 279 9 اجازة دراسية

 44 422 مساعدات
 99 922 طمبة يدرسون عمى حسابيم

 0 00 زماالت
 30 052 بعثات
 ( 4,)422 ,54 مجموع

ىذا وقد عبرت ارممة الرئيس االمريكي جون كندي عن شكرىا وامتنانيا لمحكومة 
العراقية من خالل السفير العراقي ناصر الحاني في واشنطن وذلك لتخصيص الحكومة العراقية 

دوالر لممشاركة في مشروع اقامة مكتبة الرئيس الراحل كندي لمواقفو الجيدة تجاه  427222
العرب وقضاياىم كما واثنى شقيقو من خالل رسالة وجييا لمحكومة العراقية لجيودىا في دعم 

. كما وافق مجمس الوزراء العراقي عمى استضافة وفد العالقة العربية ( 0,)ه المكتبةوبناء ىذ
عضوًا ضم اساتذة وطمبة دراسات عميا استغرق بقائيم اسبوع  02االمريكية والبالغ عددىم 

عمى ايفاد مساعد  4599. وأيضًا وافق مجمس الوزراء العراقي في العام نفسو اي ( 3,)واحد
لمشؤون العممية الى "الواليات المتحدة االمريكية" بحسب الدعوة التي وجيت رئيس جامعة بغداد 

 .(1,)لو من جامعة )تكساس(
 41بالرغم من وفاة الرئيس العراقي عبد السالم في حادثة سقوط طائرة في البصرة في 

. (9,)اال ان التبادل الثقافي استمر بين العراق و"الواليات المتحدة االمريكية" 4599نيسان عام 
أرسال العديد من الطمبة العراقيين الى "الواليات المتحدة االمريكية" وبحسب  4599شيد العام 

 .( 9,)الجدول االتي
 8599: حصة العراق من البعثات والزماالت في "الواليات المتحدة االمريكية" 9جدول 
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الطمبة الذين يدرسون  
 عمى حسابيم الخاص

 المجموع دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبموم

 ,09 450 94 01 2 2 البعثات
 , 9 4 2 2 2 الزماالت

مساعدات 
 39 5 , 45 2 2 مالية

اجازات 
 9 0 1 2 2 2 دراسية

عمى 
حسابيم 
 الخاص

122 2 2 2 2 122 

بين العراق و"الواليات المتحدة االمريكية" وذلك  ,459رغم القطيعة السياسية في العام 
 9بسبب مواقف الواليات المتحدة ضد العرب المؤيدة لمكيان الصييوني والسيما في حرب 

اال ان ذلك لم يقطع التبادل والتواصل الثقافي بين الدولتين بل استمر بوتيرة اقل  ,459حزيران 
 Williamحيث وافق مجمس الوزراء العراقي عمى اعادة تجديد عقد الدكتور وليم كيرين )

Kireenوايفاد مفتشين تربويين من وزارة التربية ( ,,)مريكي االصل لمدة سنة بجامعة بغداد( اال
ومنحت الحكومة العراقية منظمة الطمبة العرب في "الواليات المتحدة ( 1,)الى الواليات المتحدة

دينار عراقي واكدت انيا سوف تضاعف المبمغ وتسيم في  97222االمريكية" مبمغ مالي قدره 
. ىذا وقد منحت وكالة االنماء الدولية االمريكية أحد عشر زمالة ( 5,)العممية االخرىانشطتيا 

. والجدول االتي يبين عدد ( 12)دراسية لمختمف االختصاصات في الجامعة االمريكية بيروت
الطمبة العراقيين المرسمين لمواليات المتحدة االمريكية ألكمال دراستيم كل حسب ايفاده لمعام 

459,(14 ). 
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 8597: حصة العراق من البعثات والزماالت في "الواليات المتحدة االمريكية" 7جدول 

 مجموع دكتوراه ماجستير بكالوريوس  دبموم  
  411 19 02 0 بعثات

  , 4 0 - زماالت 
  5 , 41 - مساعدات مالية

 192 - - - - الطمبة الدارسين عمى حسابيم
 4419 021 93 39 0 المجموع

 4591تموز  41استمرت اعمال التنقيب االمريكية عن االثار العراقية بعد نجاح ثورة 
في العراق الزالة الستار عن ماضي الحضارات العراقية فقد زار خيرة عمماء االثار والتنقيب 

ؤالء العمماء واطمعوا عمى المكتشفات االثرية العراقية، ومن ى 4591االمريكيين العراق بعد عام 
أحد أبرز اساتذة جامعة الحكمة في اآلثار وآرنست لنجمان  Frances Moralفرنسيس مورل 

Arnist Lenjman  متخصص في الكتابات السومرية من جامعة ىارفرد في "الواليات المتحدة
من  الرقم الطينية المدونة بالمسمارية Gritisa Drisاالمريكية" واخيرًا البروفيسور غرتزة درس 

 4592في العام  Hens. كما واكتشفت البعثة االمريكية برئاسة الدكتور ىينس ( 10)جامعة بيل
 . ( 13)ثالث وعشرين طبقة من سطح التل نزواًل الى سطح االرض

دخمت البعثة االمريكية الى مدينة  09/5/4592واصمت البعثات قدوميا لمعراق ففي 
. وقد منح ( 11)بموافقة مديرية اآلثار العراقية العامةالديوانية لمتنقيب في موقع نفر االثري 

 9في جامعة شيكاغو أقامة لمدة  George Franclin Delsاألستاذ جورج فرنكمين ديمس 
. كما ونسبت مديرة ( 19)1/40/4592أشير اللتحاقو بالبعثة االمريكية في قضاء عفك بتأريخ 

المرسمة من قبل المعيد الشرقي لجامعة  اآلثار العراقية أحد موظفييا مع البعثة االمريكية
شيكاغو ومؤسسة المدارس االمريكية لمبحوث الشرقية والتي كانت تنقب في لواء الديوانية في 

 09/5/4590. وايضًا غادرت بعثة امريكية من بغداد الى الديوانية في (19)03/3/4594
  الستئناف اعمال البحث والتنقيب لمموسم الثامن وكانت تتألف من:
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 رئيس البعثة     ريتشارد ىينس -4
 مختص آثار           د. دونالد ىينس -0
 مختص بقراءة المسماريات    جيورجو بوشالني -3
 مصور فوتوغرافي     روبرت ىنسون -1
 ميندس معماري/ لم يصل بغداد    جيمس كنودستاد -9
 اخصائي آثار/ لم يصل بغداد     وليم بويد -9

مشاركة مديرية اآلثار في معرض نيويورك الدولي وافق مجمس الوزراء العراقي عمى 
. وقدم ( ,1)الذي اقيم في مدينة نيويورك بالدعوة الموجية ليا من "الواليات المتحدة االمريكية"

الدكتور روبرت ادامس االمريكي االصل والذي كان يعمل في المعيد الشرقي بجامعة شيكاغو 
العاممة في العراق واالطالع عمى بعض المواقع  طمبًا لمعمل بضعة ايام مع المؤسسة التنقيبية

. وبعد انتياء عمل البعثة االمريكية التنقيبية كانت ( 11)05/40/4593االثرية الجديدة في 
تغادر وتأتي بديمتيا لتواصل عمل البعثة االولى وىكذا واصمت البعثات االمريكية االثرية 

ديرية االقامة اقامة السيد ماك واير االمريكي . كما مددت م( 15)والتنقيبية عمميا بوتيرة مستمرة
. وصمت ( 52)40/42/4591الجنسية لعممو في موقع نفر بالديوانية النتياء مدة اقامتو في 

البعثات التنقيبية االمريكية الى بناية ذات سور دفاعي وأبراج تعود الى الحقبة الفرثية احتوت 
ما واكتشفت البعثة تل متخصص يحتوي ادوات عمى مجموعة من الرقم الطينية واواني فخارية ك

 تعود الى العصر االيمخاني. 
شممت اعمال التنقيب االمريكية موقع تل أبو الصالبيخ حيث عثر  4599وفي العام 

عمى بقايا عشر غرف ذات طابقين يعود زمنيا الى عيد فجر السالالت االول، وعثر في أحد 
. ىذا وقد وجيت "الواليات ( 54)ادبية واسماء آليةرقمًا طينيًا فييا نصوص  410الغرف عمى 

المتحدة االمريكية" دعوة الى مديرية اآلثار العراقية لعرض آثار عراقية قديمة في اغمب 
المعارض االمريكية المقامة ىنالك لفترة ثمانية اشير من قبل المعيد السمشوني بالعاصمة 

. من جية اخرى استمرت ( 50)عراقيةواشنطن ولقد القت الدعوة قبول من لدن الحكومة ال
عمميات التنقيب االمريكية فوجدت مجموعة آثار قديمة تعود الى اوائل العيد اآلشوري فسممتيا 
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. من جانب آخر حصمت موافقة مجمس الوزراء العراقي عمى ( 53)الى مديرية اآلثار العراقية
ريكية" لممشاركة في المؤتمر الدولي ايفاد مدير اآلثار العام العراقي الى "الواليات المتحدة االم

. ( 51)4599تشرين االول  3 -ايمول 49لآلثار الذي اقيم في فالديفيا وواشنطن ونيويورك لممدة 
أعماليا في موقع لواء الديوانية تكونت البعثة  1/1/4599باشرت البعثة االثرية االمريكية في 

 من 
 _ رئيساً James Aالميندس جيمس أي  -4
 ( متخصص بالدراسات الفارسية Idward Kerbil)ادوارد كربيل  -0
 ( آثاري ومصور فوتوغرافيGeorge Bosilaniجورجيو بوسيالني ) -3
 ( آثارية ومتخصصة بالكتابات المسماريةDiana Taylorديانا تايمور ) -1
 ( آثارية ومختصة باآلثار الشرقيةGodin Frankجودين فرانك ) -9
 ( 59)( آثاريMartin Bosilaniمارتين بوسيالني ) -9

وتعبيرًا عن التواصل الثقافي أعطيت لمعرض آثار في لوس انجمس مجموعة آثارية رخامية 
. ىذا وقد عثرت البعثات التنقيبية عمى كتابات مسمارية عريقة تبين ( 59)نالت اعجاب الزائرين

آلية عمل الجياز الدفاعي لمممك سنحاريب في شمال العراق وكذلك عثرت عمى باب الشمس 
 .(,5)ابات األربعة عشر في العاصمة اآلشوريةاحد البو 
 االحاالت

                                                 
، 4512-4504، لمحقبة 4صباح كجو جي، التخطيط الصناعي في العراق. اساليبو. تطبيقاتو، واجيزتو، ج( 4)

 .,41، ص0222بغداد، 
، اطروحة دكتوراه 4593شباط  1 -تموز 41شاتي عبيول، تأريخ التخطيط االقتصادي في العراق عبد اهلل ( 0)

 .99-93، ص4559غير منشورة، جامعة بغداد، كمية االداب، 
 .91-93، ص0222صبري فالح المحمدي، دراسات في تأريخ امريكا وعالقاتيا الدولية، ( 3)
، كمية 4593 – 4591ت المتحدة االمريكية" تجاه العراق، سنان صادق حسين الزبيدي، سياسة "الواليا( 1)

 .091، ص0229التربية ابن رشد، جامعة بغداد، اطروحة دكتوراه، 
، 0222، بيت الحكمة، بغداد، 0، ج4595-4591خميل ابراىيم الزوبعي، العراق في الوثائق البريطانية ( 9)

 .3,3ص
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دائرة االحصاء واالبحاث، المصرف المركزي العراقي، بغداد، وزارة التخطيط، المصرف المركزي العراقي، ( 9)

 .,459، تموز 3العدد
 .012-092، ص4593-4591سنان صادق الزبيدي، سياسة "الواليات المتحدة االمريكية" تجاه العراق ( ,)
، 4593شباط  1 -4594نوري عبد الحميد العاني وآخرون، تاريخ الوزارات العراقية في العيد الجميوري. ( 1)

 .391، ص0222بيت الحكمة، 
 .15، ص0221رعد ناجي الجدة، التطورات الدستورية في العراق، بيت الحكمة، ( 5)
شباط  1، 9، ج4591-4591جعفر عباس حميدي وآخرون، تأريخ الوزارات العراقية في العيد الجميوري ( 42)

 .491، ص0220بغداد، -، بيت الحكمة4593تشرين الثاني  41
 .4593تشرين الثاني عام  01البمد، العدد الحادي والسبعون،  جريدة( 44)
 .595، ص0220عبد الكريم كامل ابو ىارت، النظم االقتصادية، دار الجامعة لمطباعة والنشر، ( 40)
 .13، ص4591راشد البراوي، حرب النفط في العالم، ( 43)
، انعقاد 42م السجل بال، تسمسل سجل بكر رق -د.ك.و، قرارات مجمس الوزراء في العيد الجميوري قاسم( 41)

 .0، ص43/1/4593الجمسة في 
عقدت الجمسة في  44د.ك.و، قرارات مجمس الوزراء، العيد الجميوري، بكر طاىر يحيى رقم سجل ( 49)

 .0، ص41/1/4593
 .494، ص9جعفر عباس واخرون، المصدر السابق، ج( 49)
واالستقالل، دراسة في العالقات االقتصادية الدولية لمعراق، ىوشيار معروف، االقتصاد العراقي بين التبعية ( ,4)

 .453، ص,,45، دار الحرية لمطباعة، بغداد، 45,0قبل العاشر من حزيران 
الجميورية العراقية وزارة التخطيط، دائرة االحصاء المركزي، قسم االبحاث والنشر، نشرة االحصاء الفصمية، ( 41)

 .1، ص4593ر اذا -الفصل االول، كانون الثاني
، نرمين حسن 1وزارة الخارجية، مجموعة المعاىدات واالتفاقيات المعقودة بين العراق والدول االجنبية، ج( 45)

 .4231، ص4599بغداد،  -الراوي واحسان العقاب، مطابع الحكومة
 .993عبد الكريم ابو ىارت، المصدر السابق، ص( 02)
 .4,9صباح كجو جي، المصدر السابق، ص( 04)
 41 - 4593تشرين الثاني  41، ,جعفر عباس حميدي، تأريخ الوزارات العراقية في العيد الجميوري، ج (00)

 .093، ص0221، بيت الحكمة، بغداد، 4591تشريب الثاني 
 .434صبحي عبد الحميد، المصدر الستبق، ص( 03)
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 .412صباح كجو جي، المصدر السابق، ص( 01)
 .4599السنة الخامسة، حزيران  ،4230جريدة الفجر الجديد، العدد ( 09)
، 4591، 44، 1( تأريخ الجمسة 49د.ك.و، قرارات مجمس الوزراء العراقي، طاىر يحيى، رقم السجل )( 09)

 .499ص
( ، عقدت الجمسة في 49د.ك.و، قرارات مجمس الوزراء في العيد الجميوري، طاىر يحيى رقم السجل )( ,0)

 .499، ص03/44/4591
قية، وزارة التخطيط دائرة االحصاء المركزية، قسم االبحاث والنشر االحصائية الفصمية، الحميورية العرا( 01)

 .1، ص4591، مطبوعات الحكومة، بغداد، 4591اذار،  -شباط -الفصل االول كانون الثاني
سن ، ترجمة ح1وزارة الخارجية، مجموعة المعاىدات واالتفاقيات المعقودة بين العراق والدول االجنبية، ج( 05)

 .4459، ص4599الراوي واحسان العقاب، مطبعة الحكومة، بغداد، 
 .4599، 159جريدة البمد، العدد، ( 32)
 .345، ص1جعفر عباس حميدي، تأريخ الوزارات العراقية في العيد الجميوري، ج( 34)
روحة زينب عبد الحسن محمود الزىيري، عبد الرحمن محمد عارف حياتو،دوره السياسي في العراق، اط( 30)

 .31، ص,022دكتوراه، جامعة اليرموك االردن، 
(33 )F.R.U.S, Vol. XX1, Telegram from the Embassy in Iraq to the Department of 

State, Subject: Call an President Aref, Baghdad, May, 17, 1966. 
 .4599، نيسان 919جريدة البمد، عدد ( 31)
(39 )F.R.U.S, Vol. XX1, Telegram from the Embassy in Iraq to the Department of 

State: Subject: Call on President Aref, Baghdad, November, 30, 1966. 
، دائرة االحصاء والبحث المصرف 95، رقم 4599النشرة الفصمية لمبنك المركزي العراقي، تموز ايمول ( 39)

 المركزي العراقي، ص ج.
 -مايس -لعراقية، وزارة التخطيط دائرة االحصاء المركزية قسم االبحاث، نشرة االحصاء نيسانالجميورية ا( ,3)

 .1، ص,459بغداد،  -حزيران، مطبعة الحكومة
الجميورية العراقية، وزارة التخطيط دائرة االحصاء المركزية قسم االبحاث والنشر، نشرة االحصاء الفصمية، ( 31)

 .1، ص4599، مطبعة الحكومة 4599اذار  -شباط -الفصل االول كانون الثاني
، 1بغداد، عدد  -نشرة المصرف المركزي العراقي، دائرة االحصاء واالبحاث المصرف المركزي العراقي( 35)

 .15، ص4599
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، دائرة االحصاء واالبحاث، ,9، رقم 4599النشرة الفصمية لمبنك المركزي العراقي، كانون الثاني واذار ( 12)

 .,0كزي العراقي، صالمصرف المر 
المصرف المركزي العراقي، التقرير االقتصادي لشير  -التقرير االقتصادي الدولي، دائرة االحصاء والبحث( 14)

 .41، ص,459كانون الثاني وايار 
التقرير االقتصادي الدولي، دائرة االحصاء والبحث، المصرف المركزي العراقي، التقرير االقتصادي لشير ( 10)

 .41، ص,459ني وايار كانون الثا
التقرير االقتصادي الدولي، دائرة االحصاء واالبحاث، المصرف المركزي العراقي، التقرير االقتصادي ( 13)

 .49، ص,459لشير ايار 
، ,459التقرير االقتصادي الدولي، دائرة االحصاء واالبحاث المصرف المركزي العراقي، كانون الثاني، ( 11)

 .49ص
راقية، وزارة التخطيط، دائرة االحصاء المركزي، قسم االبحاث، نشرة االحصاء الفصمية، الجميورية الع( 19)

 .1، مطبعة الحكومة ص,459ايمول،  -اب -الفصل الثالث تموز
 .,459كانون الثاني،  09، 140جريدة البمد، العدد ( 19)
 .,459كانون الثاني،  45، 129جريدة البمد، العدد ( ,1)
ية، وزارة التخطيط دائرة االحصاء المركزية قسم االبحاث والنشر، نشرة االحصاء الفصمية الجميورية العراق( 11)
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