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 :الممخص
أعمن العراق عن سياستو الخارجية الجديدة بعد تسمم حزب البعث السمطة 

حيث دعى الى اقامة عالقات اقتصادية وثقافية مع  ٜٛٙٔفي العراق عام 
االحترام المتبادل مع كافة الدول، وخصوصًا مع دول العالم مبنية عمى 

الواليات المتحدة االمريكية والتي كانت عالقاتيا مقطوعة معو بسبب 
النحياز التام لمواليات المتحدة  ٜٚٙٔالحرب العربية االسرائيمية عام 

االمريكية الى الكيان الصييوني. اال ان ذلك لم يوقف التبادل االقتصادي 
بمدين خصوصًا مع وجود منافس قوي جدا لمواليات المتحدة والثقافي بين ال

االمريكية وىو االتحاد السوفييتي، ىذا ما جعميا تعمل عمى اعادة وتحسين 
عالقاتيا مع العراق. وىذا البحث ىو موجز عن العالقات االمريكية 

 .ٕٜٚٔ-ٜٛٙٔالعراقية االقتصادية والثقافية لمعام 
 

DOI 

10.37653/juah.2022.176844 

 ٕٕٓٓ/ٔ/٘ تم االستالم:
 ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٓ قبل لمنشر:
 1/12/2022   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 العراق

 الواليات المتحدة االمريكية
 عالقات
 اقتصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2323) 
 

Economic and cultural relations between the United States of America 

and Iraq 1968-1972 
Dr. Salem I. Mustafa     Prf.Dr. Jamal H. Dhuwaib 

 University of Anbar - College of Education for Humanities 

Submitted: 05/01/2020 

Accepted: 20/04/2020 

Published: 01/12/2022 

Abstract: 

Iraq announced its new foreign policy after the Baath 

Party assumed power in Iraq in 1968, when it called for 

the establishment of economic and cultural relations with 

the countries of the world based on mutual respect with 

all countries, especially with the United States of 

America, whose relations were severed with it because 

of the Arab-Israeli war in 1967 due to bias The United 

States of America to the Zionist entity. However, this did 

not stop the economic and cultural exchange between the 

two countries, especially with the presence of a very 

strong competitor to the United States of America, which 

is the Soviet Union. This is what made it work to restore 

and improve its relations with Iraq. This research is a 

summary of the US-Iraqi economic and cultural relations 

for the year 1968-1972.. 
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 المقدمة
امتمكت الواليات المتحدة األمريكية أقوى اقتصاد في العالم وبذلك اعتمدت عمى 

الحر والمنافسة التجارية الكبيرة من النفط والغاز  االستثماراقتصاد السوق المبني عمى 
الطبيعي فحظيت بأىم اإلنتاجات الصناعية عمى المستوى العالمي وكذلك قدرتيا عمى التجديد 
لتقدميا التكنموجي وتنوع المنتجات ووجود اليد العاممة المؤىمة فيي تحتل الصدارة في صناعة 

، لذلك عدت الواليات المتحدة األمريكية من أكبر تيالكاالسالسيارات والطيران والكيرباء ومواد 
الدول تصديرًا واستيرادًا ومع ذلك تبقى ديونيا أعمى الديون عمى المستوى العالمي إذ يدل ذلك 

 األمريكي. االقتصادعمى قوة 
الخارجية  االقتصاديةولذلك فإن تحديد مفيوم سياسة الواليات المتحدة األمريكية 

المعتمدة  االقتصاديةالعالمي بكل امكانياتيا  االقتصادصعب كونيا سعت إلى الييمنة عمى 
 مستعممة كل الطرق التي تتيح ليا ذلك.

شكمت الشركات األمريكية نسبة كبيرة من الشركات المتعددة الجنسيات المائة األولى 
كية استثمارات ضخمة لوجود سوق العاممة في العراق، واستقطبت الواليات المتحدة األمري
 استيالكية كبيرة وكذلك لالستقرار السياسي الذي تعيشو.

ّن الحجر األساس في التعاون الثقافي العراقي األمريكي كان مساعدة الواليات  كما وا 
والتراثية فضاًل  التاريخيةفي الحفاظ عمى األماكن  كفاءتوالمتحدة األمريكية لمعراق في تطوير 

 .الدولي لدعم التراث الثقافي العراقي عن الجيد

 أواًل: العالقات االقتصادية
الواليات "سوف تفتح  ٜٛٙٔتوقع المراقبون االقتصاديون االمريكان ان بداية العام 

شركة سوف تتعامل معيا  ٕٓٓٔسوقًا لمذىب في تعامالتيا الخارجية وان  "المتحدة االمريكية
. مع ذلك كانت االستيرادات والصادرات بين العراق ( ٔ)بتراخيص من وزارة المالية االمريكية

كما في الجدول االتي )ما قيمتو آالف  ٜٛٙٔوصل في العام  "الواليات المتحدة االمريكية"و
 .( ٕ)الدنانير العراقية(

ايمول -نيسان " الواليات المتحدة االمريكية"و العراق بين والصادرات االستيرادات: 1جدول 
1991 

 استيرادات صادرات المدة
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 ٜٜٚٔٛٔٔ ٓٗٙٗٔ ٜٛٙٔنيسان 
 ٜٙٔ٘ٗ٘ ٔٛٓٙٗ ٜٛٙٔمايس 
 ٖٛٓ٘ٚٙ ٕٚٛٔٔ ٜٛٙٔحزيران 
 ٕٖٖٙٚٗ ٜٔٔٚ٘ ٜٛٙٔتموز 
 ٕٙٔٔٓٗ ٕ٘ٓٛٔ ٜٛٙٔاب 

 ٕٖٖٗٓٛ ٕٔٔٚٚٔ ٜٛٙٔايمول 
اما الجدول االتي فيبين النسبة المئوية )بالدينار العراقي( لمتبادل التجاري بين العراق 

 .( ٖ)ٜٛٙٔلمعام  "الواليات المتحدة االمريكية"و
الواليات "و العراق بين التجاري لمتبادل( العراقي بالدينار) المئوية النسبة: 2جدول 

 1991 لمعام" المتحدة االمريكية
 استيرادات صادرات المدة

 5ٓٔٓ 5ٕ٘ٓ كانون الثاني
 - - شباط
 - - اذار

 
بكل ثقميا عمى تثبيت وتطوير االستقرار  "الواليات المتحدة االمريكية"عممت 

االقتصادي العراقي لكنيا كانت عمى دراية كاممة بأن الرئيس عبد الرحمن عارف وحكومتو 
يعانيان من مشاكل داخمية وخارجية وبحسب تقرير امريكي ان انقالب قاده المواء المتقاعد 

ال تستطيع التأكد من  "مريكيةالواليات المتحدة اال"وان  ٜٛٙٔتموز  ٚٔأحمد حسن البكر في 
االوضاع الجارية في العراق والى ماذا ستؤل إليو العالقات العراقية االمريكية مع الحكومة 

 . ( ٗ)الجديدة
 ٚٔتسمم حزب البعث السمطة في العراق بقيادة المواء المتقاعد احمد حسن البكر في 

الواليات "لعالقات بين وطبق النظام سياسات كان ليا اثار واضحة عمى ا ٜٛٙٔتموز 
. ذلك الن اىمية العراق االقتصادية تزايدت لمواليات المتحدة ( ٘)والعراق "المتحدة االمريكية

جعمو سوقًا لتصريف  فضال عناالمريكية مع تصاعد االحتياطي النفطي الموجود فيو 
. وقد أكدت الحكومة العراقية عمى اىمية االستقالل االقتصادي فبدون االستقالل ( ٙ)بضائعيا
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االقتصادي يفقد النظام السياسي دعائمو ىذا ما جعل الحكومة تدعو التجاىات محدودة في 
 المسار االقتصادي العراقي وىي كما يمي: 

 توسيع قاعة القطاع العام ضمن النشاط االقتصادي وزيادة فعاليتو. - أ
 سيع القطاع الصناعي العام.تو  - ب
 ابراز دور التخطيط المركزي في التنمية االقتصادية.   - ج
 .( ٚ)تصحيح االخطاء وتالفي النواقص التي حواىا قانون االصالح الزراعي - د

خالل مؤتمر صحفي ان  Ritshard Nicsonصرح الرئيس ريتشارد نكسون 
ولذلك عمل العراق عمى تطوير وتنويع تعاونو . ( ٛ)ميتمة بالعراق "الواليات المتحدة االمريكية"

. والشكل البياني يبين نسبة الصادرات واالستيرادات ( ٜ)االقتصادي خاصة مع الواليات المتحدة
 .( ٓٔ)ٜٜٙٔلسنة  "الواليات المتحدة االمريكية"مع 

 1999 لسنة" المتحدة االمريكيةالواليات " مع واالستيرادات الصادرات نسبة:  1شكل رقم 

 
الواليات "اما الجدول االتي فيبين باالرقام )بالدينار العراقي( الصادرات العراقية مع 

 .( ٔٔ)ٜٜٙٔلمعام  "المتحدة االمريكية
 
 

 1999 لمعام" الواليات المتحدة االمريكية" مع العراقية الصادرات: 3جدول 
 الوحدة القياسية الكمية ماليين الدنانير العراقيةالقيمة  الدولة

 ،، ٖٜٛٗ ٕٕٕٙٚٚ "الواليات المتحدة االمريكية"
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بمغت  ٜٜٙٔفي العام  "الواليات المتحدة االمريكية"أما استيرادات العراق من 
دينار عراقي وكذلك تجارة الترانزيت ىي االخرى كان ليا دور في التعامالت  ٕٓ٘ٚٛٚ٘

فقد كانت نسبة قيم البضائع المارة بالترانزيت عبر  "الواليات المتحدة االمريكية"االقتصادية مع 
 . ( ٕٔ)العراقي الف دينار ٖٕٖٙٔٗ، ٜٜٙٔالعام  "الواليات المتحدة االمريكية"العراق الى 

اتسمت العالقات االقتصادية مع دول العالم والعراق بالضغوط السياسية وحتى 
العسكرية حيث انيا عندما كانت تقدم مساعدات مالية كأن تكون عمى شكل ىبات او قروض 
تقدم شركاتيا لمعمل لكن وفق شروط ىي من تحددىا وكذلك االتفاقيات عندما توقع اتفاقية 

 تتعامل مع ييرىا تجاريًا حين تمنح المساعدات الغذائية ألية دولة فيي تضع شرط أن ال
 .( ٖٔ)زاحميا اقتصادياً يبالباطن تحاول التصدي لمن يناىضيا و 

دينار عراقي اي  5ٖٕ٘ٙبمغت نسبة االستثمارات االمريكية في العراق ما قيمتو 
% وبحسب ما اعمنو سكرتير اتحاد التجارة لمواليات المتحدة االمريكية ان نسبة 5ٖٙبنسبة 

زائدًا الميزان التجاري  ٜٕٓ٘ٗوصمت  ٜٓٚٔفي العام  "الواليات المتحدة االمريكية"صادرات 
زائدًا  ٜٖٙ٘ٚالمريكية اما نسبة االستيرادات في العام نفسو فقد وصمت الى لمواليات المتحدة ا

الحتواء  "الواليات المتحدة االمريكية". سعت ( ٗٔ)الميزان التجاري ما قيمتو بالدوالر االمريكي
الدول التي تتبادل معيا تجاريًا واقتصاديا وتوظيف قدرتيا االقتصادية مما يجعميا مرتبطة بيا 

ليذه السياسة االقتصادية  "الواليات المتحدة االمريكية"التجاىات ولذلك رصدت في كافة ا
 . ( ٘ٔ)مميار دوالر امريكي
أنيا تمتزم وتحافظ عمى تنفيذ  "الواليات المتحدة االمريكية"اعمنت  ٜٓٚٔوفي العام 

جميع بنود المعاىدات التي توقعيا مع العراق وانيا سوف تستمر في تقديم المساعدات 
. ىذا وصرح مساعد الرئيس االمريكي ( ٙٔ)االقتصادية طبقًا لبنود االتفاقيات الموقعة بيننا

السيما  "يةالواليات المتحدة االمريك"ان مصالح  ٜٔٚٔلمشؤون االقتصادية في العام 
االقتصادية توجب عمييا تقديم مساعدات اقتصادية ومالية ويذائية والسيما لبنك االستيراد 

عمى االستثمارات لشركاتيا وكذلك  "الواليات المتحدة االمريكية"والتصدير إذ من خاللو تحصل 
. ولقد وصمت نسبة ( ٚٔ)تمنح القروض لمدول التي تعمل الشركات االمريكية عمى ارضيا

والعراق الى مستوى مقبول  "الواليات المتحدة االمريكية"بين  ٜٔٚٔالتجارة الخارجية في العام 
 بحسب احصائية وزارة التخطيط العراقية في الجدول االتي ما قيمتو بآالف الدنانير العراقية.
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 1991 والعراق" االمريكيةالواليات المتحدة " بين الخارجية التجارة نسبة: 4جدول 
 االستيرادات بآالف الدنانير العراقية الصادرات بآالف الدنانير العراقية السنة
ٜٔٚٔ ٖٖ٘ ٕٜٔٓٙ 

دينار عراقي بما يخص البضائع  ٕٕٛٓٗٗاما تجارة الترانزيت فبمغت في نفس العام 
. وقد بمغت صادرات التمور ( ٛٔ)التي استوردت عبر العراق اما التي صدرت بمغت صفراً 

مميون دينار عراقي كونيا  ٘ٔ، ٜٔٚٔفي العام  "الواليات المتحدة االمريكية"العراقية الى 
 اجود انواع التمور.

بالريم من القطيعة  "الواليات المتحدة االمريكية"استمرت التجارة بين العراق و
يما كما في الجدول االتي ما بين ٕٜٚٔ، حتى بمغ التبادل التجاري في العام (ٜٔ)السياسية

 "الواليات المتحدة االمريكية"قيمتو بآالف الدنانير العراقية، اما صادرات التمور العراقية الى 
 دينار عراقي. ٖٜٕٗٗ٘طن ما قيمتو  ٕٛ٘ٙفقد وصمت الى  ٕٜٚٔلمعام 

 1992 والعراق" االمريكيةالواليات المتحدة " بين الخارجية التجارة نسبة: 5جدول 
 االستيرادات بآالف الدنانير العراقية الصادرات بآالف الدنانير العراقية السنة
ٜٕٔٚ ٕٕٓٓ ٜ٘٘ٗ 

بمغت تجارة الترانزيت بين الدولتين عمى البضائع المارة عبر العراق من االقطار 
مميون دينار عراقي، أما قيمة البضائع المارة  ٜٖٗٓٗ٘االخرى التي استوردت منيا 

 "الواليات المتحدة االمريكية"بالترانزيت عبر العراق من االقطار المصدرة )الصادرات( الى 
 "الواليات المتحدة االمريكية"صفر وكانت العالقات السياسية مع بمغت  ٕٜٚٔلمعام نفسو 

من القضايا  "الواليات المتحدة االمريكية"مقطوعة لكنيا استمرت اقتصاديًا بسبب مواقف 
 .( ٕٓ)ٖٜٚٔوصواًل الى حرب  ٜٚٙٔالعربية والسيما منذ حرب 

 
 

 ثانيًا: العالقات الثقافية
وبقية الدول االخرى في عام  "الواليات المتحدة االمريكية"توقفت البعثات العراقية الى 

نتيجة الظروف السياسية التي مر بيا العراق والدول العربية والسيما خالل حرب  ٜٛٙٔ
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، واستثنت الدراسات العممية والفنية لكون الدولة كانت بحاجتيا والجدول االتي يبين ٜٚٙٔ
 .ٜٛٙٔذلك لمعام 

 عام في االخرى الدول وبقية" الواليات المتحدة االمريكية" الى العراقية البعثات: 6جدول 
1991 

الطمبة الدارسين 
 عمى حسابيم

 اجازة دراسية زماالت
مساعدات 

 مالية
 المجموع بعثات زماالت

 ( ٕٔ)ٛٚٙ ٕٙٓ ٕٓ ٔ - ٓ٘ٗ العدد
وبحسب احصائية لوزارة التعميم العالي بمغت اعداد الطمبة  ٜٛٙٔتموز  ٚٔبعد 

عمى حساب الحكومة العراقية من العام  "الواليات المتحدة االمريكية"العراقيين الدارسين داخل 
( طالب أما الذين كانوا يدرسون عمى حسابيم او نفقتيم الخاصة بين ٕٓٓٓ) ٕٜٚٔ -ٜٛٙٔ

( طالب حيث كان يوجد مكتب تابع لمواليات المتحدة ٕٓ٘بمغ ) ٕٜٚٔ -ٜٛٙٔاالعوام 
اي الشؤون  "الواليات المتحدة االمريكية"االمريكية ييتم بشؤون الطمبة العراقيين الدارسين في 

 .(ٕٕ)الثقافية
شجعت الحكومة العراقية طمبتيا عمى االطالع ودراسة التكنولوجيا الحديثة مع العمم 

يريدون اي  م يتقبل ىذه الفكرة متفقًا مع الكيان الصييوني كونيم الان الكونغرس االمريكي ل
تقدم صناعي متطور لمعراق وىذا ما جعل ايمب الدبموماسيين االمريكان يتفقون عمى ابعاد 
واشنطن من التعاون مع العراق بيذا المجال مما يشكل دلياًل عمى التآمر ضد العراق بشكل 

 . ( ٖٕ)خاص والعرب بشكل عام
في بسط سيطرتيا عمى مؤسسات النشر بوسائل  "الواليات المتحدة االمريكية"ت نجح

واستخدام نظام دقيق  CIAمباشرة ويير مباشرة تم ربطيا بجياز المخابرات المركزية االمريكية 
ومحكم لتوجيو ىذه المؤسسات وفق التطور المرحمي واالستراتيجي لعمميا في كل دول العالم 

الواليات المتحدة "، وكذلك اىتمت ( ٕٗ)ا لتحقيق ما تصبو اليو من مأربوتنظيم عالقات بيني
. وتعد ( ٕ٘)بالمؤسسات الثقافية في العراق متمثمة بأعمال التنقيب والنشاط البشري "االمريكية

جامعة الحكمة وكمية بغداد من المراكز االمريكية الثقافية في العراق ريم ايالق جامعة 
االمريكية في الكوفة اال انو لالباء اليسوعيين االمريكان استمروا في اعماليم المعونة العسكرية 

بجامعة الحكمة وكمية بغداد دون ان يتدخل احد بشؤونيم، وان خريجي ىاتان المؤسستان 
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عمموا بوظائف ميمة وبارزة بالدولة بجميع انحاء العراق وكذلك كانوا يكممون دراساتيم العميا 
 . ( ٕٙ)في امريكا
دت الجامعات والمدارس االمريكية في العراق دورًا تخريبيًا فقد اشاعت جوًا من أ

االيتراب واالنفصال بين المواطنين العرب وأبعادىم عن المحمة العربية االصيمة وزرع التفرقة 
. وخير دليل عمى ذلك دورىم في نشر مخططات خبيثة لزرع التفرقة بين ابناء ( ٕٚ)فيما بينيم

 . ( ٕٛ)العراق
اتخذ التبشير االمريكي قواعد واسس النطالقو نحو العراق فاعتمدوا عمى مبشرين 

إلبعاد الشبية عنيم وكذلك استحداث مراكز تبشيرية جديدة  نوكوادر من يير األوربيي
. ( ٜٕ)بمسميات مختمفة وتعد مستشفى الراىبات واحدة من مراكز التبشير االمريكية في العراق

في بث برامجيا بالمغة العربية  ةالتي سخرت لخدمة البعثات التبشيريأما المحطات االذاعية 
 وىي كما يمي:

 محطة الوا -ٔ
 محطة صوت االنجيل -ٕ
 محطة ترانس ورلد راديو -ٖ
 محطة صوت الغفران -ٗ
 محطة االذاعة العمدانية -٘
 محطة الساعة الموثرية -ٙ
 ( ٖٓ)محطة ساعة االصالح -ٚ

والعراقية استحصمت وزارة المعارف موافقة ومن اجل تعزيز العالقات الثقافية االمريكية 
الواليات المتحدة "مجمس الوزراء العراقي عمى التوقيع عمى اتفاقية التعاون الثقافي بين العراق و

، ومن جية (ٖٔ)ٜٛٙٔشباط  ٚوفعاًل تمت الموافقة عمى التوقيع عمى االتفاقية في  "االمريكية
الدكتور ىيك مانوكيان االمريكي الجنسية اخرى وافق مجمس الوزراء العراقي عمى انتداب 

أستاذ السينما في جامعة نيويورك ليدرس مادة السينما واالنتاج السينمائي في معيد الفنون 
الواليات ". في احصائية لمطمبة الدارسين في الجامعات االمريكية في ( ٕٖ)الجميمة ببغداد

( ٖٜٔ( طالب و)ٕٙٗن )من كال الجنسي ٜٜٙٔ -ٜٛٙٔبين عامي  "المتحدة االمريكية
وكان ذلك آخر عام دراسي حيث الغيت جامعة الحكمة بحسب  ٜٔٙطالبة اي ما مجموعيم 
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وتم نقل الكادر التدريسي والطمبة  ٜٜٙٔاب  ٘( في ٕٖٗقرار مجمس قيادة الثورة المرقم )
قرار مع موجوداتيا المالية من جية اخرى عمقت الخارجية االمريكية عمى ( ٖٖ)الى جامعة بغداد

 "الواليات المتحدة االمريكية"الحكومة العراقية الغاء جامعة الحكمة نتيجة لتأزم العالقات بين 
والعراق والتواطؤ الصييوني االمريكي بما يخدم الكيان الصييوني وان الحكومة العراقية توقعت 

ويد المخابرات ضد الحكومة العراقية وتز  "الواليات المتحدة االمريكية"ان تسير الجامعة لخدمة 
بالمعمومات عن احوال العراق السياسية وعميو ألغت الحكومة العراقية  CIAاالمريكية 

 . ( ٖٗ)الجامعة
لم يمنع انقطاع العالقات العراقية االمريكية من التواصل الثقافي بين البمدين فنرى 

عددىم الى طمبة سافروا الى الواليات المتحدة إلكمال دراستيم عمى حسابيم الخاص وصل 
. ( ٖ٘)وفق اعداد محددة من قبل الكونغرس االمريكي ٜٓٚٔطالبًا من كال الجنسين عام  ٘ٛ

ورد الرئيس العراقي عمى موقف الكونغرس االمريكي من قراراتو تجاه الطمبة العراقيين قائاًل 
بتيا تيدف الى اجياض طاقتنا العممية والشبابية وعدم ري "الواليات المتحدة االمريكية")أن 

باكتساب طمبتنا الخبرة والتعميم ألنيا تخشى من القدرات العراقية وخوفيا من مكتسبات طمبتنا 
تخضع لمضغوط الصييونية الرامية لتحطيم العقول  "الواليات المتحدة االمريكية"فضاًل عن ان 

كيان العراقية ألنيا تعتقد ان ىذه العقول تشكل خطرًا عمييا ومخططاتيا االستثمارية مع ال
امريكي مشترك في  -أقيم برنامج عراقي .  ٕٜٚٔ، استمر ىذا حتى عام (ٖٙ)الصييوني(

لمتنقيب عن اآلثار العراقية التي تعود الى بالد  ٜٚٙٔالسابع والعشرين من كانون الثاني عام 
ما بين النيرين في العصر األكدى اشتركت فيو جامعة شيكايو االمريكية ومديرية اآلثار 

. ونظرًا لجمال واصالة وعراقة المواقع األثرية العراقية ما جعميا تبير انظار ( ٖٚ)العراقية
حيث زار خمسة عشر سائحًا امريكا مدينة ( ٖٛ)الزائرين والوفود االجانب عمى مختمف جنسياتيم

بابل االثرية والمتحف العراقي فذىموا لما شاىدوا من كنوز وآثار تعود الى سنين قديمة جدًا 
. كما وقدم وارد باترسون االمريكي الجنسية لبيع منتجاتو ( ٜٖ)المتحف بشكل رائعحفظت في 

. ويادرت البعثة االمريكية ( ٓٗ)من صور فوتويرافية عن المواقع االثرية تبين جماليا وروعتيا
في الديوانية وتم عرض النتائج  ٜٛٙٔ/نيسان/ٛٔمواقعيا التنقيبية بعد انتياء عمميا في 

، وعمى ( ٔٗ)اآلثار العراقية إلجراء القسمة القانونية وفق أحكام قانون اآلثار البحثية لمديرية
الفور قدمت مؤسستان امريكيتان لمتنقيب مذكرة الى وزير الثقافة واالعالم العراقي لممباشرة 
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قدم الدكتور روبرت ادمن من جامعة  هيئة جامعة شيكاغو:  بأعماليا في العراق وىي: 
واجراء تحري في مجاري انيار قديمة في منطقة نفر بقضاء عفك لتتبع شيكايو الستكشاف 

مجارييا والتي اقتفى معالميا العام السابق في منطقة الوركاء بقضاء السماوة والتي ادت الى 
استكشافات عممية مذىمة جدًا، وبعد صدور االوامر وافقت وزارة الثقافة واالعالم لمبدء بالعمل 

  .ٜٛٙٔ/ ٚ/ٖفي 
  متحف متروبولينان وجامعة نيويورك:  هيئة

قدم الدكتور فون كروفرد من متحف متروبوليان والدكتور دونالد ىانس من جامعة 
نيويورك طمبًا لمسماح لمؤسسة واحدة منيما بالتنقيب في المدينة السومرية المعروفة بتل )الييأ( 

 . ( ٕٗ)ٖٕٖ٘بالعدد  ٜٛٙٔ/ٗ/ٙالواقع في قضاء الشطرة فوافقت وزارة الثقافة واالعالم في 
مارست المؤسسات والييئات االمريكية عمميا بشكل اظيرت تنقيباتيا تأريخ العراق الماضي 

توقفت البعثات لفترة طويمة جدًا، عاودت  ٜٛٙٔتموز  ٚٔفي ابيى صورة ونتيجة ألحداث 
حذيفة( في  أعماليا التنقيبية في العراق حيث بدأت البعثة االمريكية االولى في تل )ابو

لمتنقيب في ىذا التل ىو دراسة الكسر الفخارية ومعرفة االدوار  ٜٜٙٔ/كانون االول/ٗٔ
 ٕٛٓ -ٓٔٔوالعصور التي تعود الى ىذه الكسر والبعثة تنوي النزول في التنقيب في المربع 

الى األرض وكذلك عمل مخطط ثاني في احدى جوانب التل لمتنقيب فيو وجمع عدد من 
رية والتي ترجع الى العصر االسالمي االول وقد قامت البعثة برسم مخططات الكسر الفخا

لممقاطع التي ظيرت اثناء التنقيب وتثبيت االدوار الزمنية ونوعية الفخار استمر العمل حتى 
. وفي تقرير آخر عرضت اعمال البعثة االمريكية النيائية في تل ابو حذيفة ( ٖٗ)ٜٓٚٔالعام 

زخارف الموجودة عمى الكسر الفخارية وكذلك أخذ الصور من وقامت البعثة برسم ال
 . ( ٗٗ)الموجودات التي كانت عمى الجدران

باشرت البعثة التنقيبية االمريكية من جامعة شيكايو معيد الدراسات الشرقية عمميا 
بعد استكمال عددىم وتم  ٕٜٚٔكانون االول عام  ٙلمموسم الحادي عشر في منطقة نفر في 

وتوقف  ٜٛٛٔلتل وبعد التحري تبين وجود سجالت ادارية تعود لمكيشيين سنة استطالع ا
. ( ٘ٗ)العمل بسبب اعياد رأس السنة وعيد الجيش العراقي الى بعد انتياء تمك المناسبات

وعادت بعثة امريكية اخرى الى محافظة القادسية لمزاولة اعماليا التي انقطعت منذ سنين 
فر االثري تمثمت اعماليم بإزالة االثرية وتنظيف مقر الييئة في موقع ن ٕٜٚٔ/ٕٔ/ٖٕبتأريخ 
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وبعد االتصال بالسمطات المحمية لمحافظة القادسية قدموا ليم المساعدات بمختمف االتجاىات 
نياية العام تقريبا حيث بدأت بعثات أمريكية  ٕٜٚٔ/ٕٔ/ٕٚواستمروا بالعمل في الموقع حتى 

  .( ٙٗ)الى المواقع األثرية العراقية بعد تمك المدةمن جامعات وىيئات ومعاىد بالوفود 
 النتائج

اىتمام الواليات المتحدة  البحثان اىم النتائج التي تم التوصل الييا من أثناء 
الذي يعد المحرك االساس في العالقات الدولية، والعامل الثقافي  االقتصادياألمريكية بالعامل 

 الذي يعد بوابة الدخول إلى الدول وبناء عالقات متينة وكما يمي:
يالحظ المتتبعون والميتمون والباحثون والمحممون السياسيون في العالقات األمريكية العراقية  .1

إذ دخل العراق ضمن اىتمام الواليات المتحدة إّن تمك العالقة اخذت منذ السابق شكاًل تصاعديًا 
 األمريكية منذ اكتشاف النفط فيو.

اختمفت الواليات المتحدة األمريكية عن ييرىا في فيميا لمسياسة الخارجية فيي تناقض معظم  .3
المفاىيم الواردة عن تمك السياسة وىي بعيدة كل البعد عن المنطق واالعراف والمواثيق الدولية 

استندت سياسة الواليات المتحدة األمريكية عمى جممة مبادئ أمن بيا واضعوا الدستور  السائدة إذ
األمريكي االوائل فجعموا منيا منطمق ليم في صياية الدستور األمريكي وكذلك قواعد لتكوين 

 عالقات اقتصادية خارجية.
عادة العالقات الدبموماسية مع .2 العراق بعد حرب  حاولت الواليات المتحدة األمريكية تحسين وا 

االسرائيمية إذ قطعت العالقات الدبموماسية السيما مع وجود تقارب سوفييتي  –العربية  ٜٚٙٔ
. ٕٜٚٔعمى توقيع اتفاقية التعاون السوفييتي العراقي عام  االتفاقعراقي برز بشكل كبير مع 

وىنا أدركت الواليات المتحدة األمريكية أّن التقارب السوفييتي العراقي سيزيد من القطيعة 
وكذلك إعادة العالقة بين  االتفاقيةاألمريكية العراقية لذلك عممت جاىدة عمى عدم توقيع تمك 

 ال سيما النفط وعدم السماح لمسوفيت بالوصول اليو. تصاديةاالقالبمدين خوفا عمى مصالحيا 
وعدم اإلعالن عنيا إذ  االقتصاديةتعمد االدارات األمريكية اخفاء االبعاد الحقيقية لمخططاتيا  .4

 االقتصاديةوسياستيا  االقتصاديةتمجأ إلى االعتماد عمى مبدأ )التعتيم( عمى أىدافيا ودوافعيا 
 تجاه العالم.

 العربي بشكل عام والعراقي بشكل خاص من مشاكل واخطاء كما يمي: صاداالقتعانى  .5
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االعتماد عمى اقتصاد ربحي أي االعتماد عمى مصدر واحد لمدخل وىو النفط وترك باقي  - أ
الموارد وعدم االستفادة منيا وذلك ما سبب عدم امتالك الدول العربية وسائل واالت تكنولوجية 

 سيما الواليات المتحدة.متطورة واحتكارىا من الغرب ال 
فشل الدول العربية بإقامة تكتل اقتصادي موحد وقوي يستطيع مواجية التكتالت  - ب

األوربية وذلك سبب انقسامات داخل الصف العربي وعدم توحيد كممتيم فالدول األوربية والواليات 
غالل ذلك المتحدة اعتمدت بشكل اساسي عمى النفط العربي وكان باستطاعة الدول العربية است

 لكنيا فشمت في االستفادة من الجانب.
القوي إذ لوحظ عمى تمك  االقتصادإقامة اتفاقيات اقتصادية بين الدول الكبرى ذات  - ت

انيا بين طرفين أحدىما ضعيف اقتصاديا وآخر قوي اقتصاديا وماليا وصناعيا وذلك  االتفاقيات
 ما زاد من مشكمة التشتت واليشاشة بين الدول العربية.

العربية  البمدانعانى العراق والدول العربية من نسب البطالة الكبيرة إذ بمغت في  - ث
% من اليد العاممة وكذلك االعتماد عمى سياسة اقتصادية ضعيفة مستقمة ٘ٔبشكل عام 

 بينيم. التعاونباالعتماد عمى القدرات الذاتية وعدم 
ل سياسيا وتنمويا بالريم االقتراض الخارجي الذي سبب االنتقاص من استقاللية الدو  

من أْن شحة راس المال الذي كان يعاني منو أيمب الدول من شأنيا االستفادة من كل القدرات 
قامة تخطيط مثمي يحقق من أثناء تنمية مالية واقتصادية شاممة.  واالمكانيات والموارد الذاتية وا 

  االحاالت

 

                                                 
 .ٚٔ، صٜٚٙٔالعراقي، اذار التقرير االقتصادي الدولي، دائرة االحصاء واالبحاث، المصرف المركزي ( ٔ)
الجميورية العراقية، وزارة التخطيط الجياز المركزي لالحصاء نشرة االحصاء الفصمية، الفصل الثاني ( ٕ)

 .٘، صٜٛٙٔحزيران،  -مايس -نيسان
 -اب -الجميورية العراقية، الجياز المركزي لالحصاء، نشرة االحصاء الفصمية، الفصل الثالث تموز( ٖ)

 .ٜٛٙٔبغداد،  -نة الزىراايمول، مطبع
(ٗ )F.R.U.S. Vol. XX1 Memorandum from John w. Foster of the National Security 

Council Staff to the Presidents Special Assistant: (Rostow), Subject: the Iraq 
coup, Washington, July, 7, 1968. 
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وافاقيا المستقبمية. مركز كردستان  ٜٜٛٔاالمريكية منذ عام ريبوا كريم محمود، العالقات العراقية ( ٘)

 .ٕٗ، صٕٚٓٓستراتيجية، السميمانية، لمدراسات اال
 .ٖٙٔ. ق، ص ٜٕٓٓ، دار المورد لمطباعة والنشر، دمشق، ٜٛٙٔ-ٜ٘ٙٔ( صبحي عبد الحميد، مذكرات، العراق في سنوات الستينات، ٙ)

 .ٕٕٓ-ٕٔٓ، صٕٓٓٓ، بغداد، ٜٔٛٔ -ٕٜٔٔراق اساليبو تطبيقاتو واجيزتو، لمحقبة ( صباح كجو جي، التخطيط الصناعي في العٚ)

 .ٚٔص ،ٜٓٚٔ( اندرو كارفي، العالقات العربية االمريكية والضغط الصييوني، ترجمة اسعد حميم، المطبعة الثقافية، ٛ)
والثالثون لمواليات في كاليفورنيا، وىو الرئيس السابع  ٖٜٔٔيناير  ٜريتشارد ميمياوس نيكسون ولد في 

المتحدة االمريكية ونائب الرئيس السادس والثالثون وىو اول رئيس يستقيل في تاريخ امريكا نياية حرب 
ابريل  ٕٕ، ترك الرئاسة بسبب فضيحة ووترييت وتحت تيديد الكونغرس، توفي في ٜٜٙٔفيتنام عام 

، ترجمة، ٜ٘ٗٔلشرق االوسط منذ ، دوجالس ليتل، االستشراق االمريكي الواليات المتحدة واٜٜٗٔ
 .ٓٙٙ، صٜٕٓٓطمعت الشايب، 

محمود سالم السامرائي، استقاللية السياسة الخارجية العراقية، الجميورية العراقية منشورات وزارة الثقافة ( ٜ)
 .ٓٙٔ، صٜ٘ٛٔ، ٖٕٚواالعالم سمسمة الدراسات 

حصائي، دائرة احصاءات التجارة العامة تجارة الجميورية العراقية، وزارة التخطيط، الجياز المركزي اال( ٓٔ)
 .ٕٔ، صٜٜٙٔالعراق مع "الواليات المتحدة االمريكية"، لسنة 

الجميورية العراقية، وزارة التخطيط، الجياز المركزي احصاءات تجارة العراق الخارجية مع "الواليات ( ٔٔ)
 .ٕٓٓ، صٜٜٙٔالمتحدة االمريكية"، لسنة 

وزارة التخطيط، الجياز المركزي البحاث االحصائية، دائرة احصاءات التجارة الجميورية العراقية، ( ٕٔ)
 .ٓٗ-ٖٚ-ٕٖ، صٜٜٙٔالخارجية العراقية وتجارة الترانزيت، مطابع الحكومة بغداد 

 .ٓ٘ -ٜٔ، صٕٕٓٓ( صبري فالح الحمدي، دراسات في تاريخ امريكا وعالقتيا الدولية، ٖٔ)
يط، شعبة رعاية المصالح الجميورية العراقية في واشنطن، التقرير الجميورية العراقية، وزارة التخط( ٗٔ)

 ( .ٔاالقتصادي لمعالقات االمريكية الدولية، العالقات االقتصادية االمريكية العراقية، ممحق رقم)
حسن عمي سبتي الفتالوي، السياسة االمريكية تجاه العراق بين دبموماسية الديمقراطية والعصا الغميظة، ( ٘ٔ)

 .ٛٚ، صٜٕٓٓ، اآلدابة بغداد، كمية جامع
جيا فخري عمر محمد عمي الجاف، الستراتيجية االمريكية تجاه المنطقة العربية )العراق انموذجًا( ، رسالة ( ٙٔ)

، ٕٗٓٓماجستير يير منشورة، الجامعة المستنصرية، المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية، 
 .ٖٓٔص

(ٔٚ )F.R.U.S. 1969- 1976, Vol. IV, Foreign Assistance, inter 1 of 2, National 
Security Study Memorandum 1311, Washington, June 23, 1971. 

 .ٖٛٔ-ٔٛٔ-ٙٚٔالجميورية العراقية، وزارة التخطيط، احصائية التجارة الخارجية، الباب السادس، ص( ٛٔ)
 .ٖٕٚ-ٖٕٙالخارجية، صالجميورية العراقية، وزارة التخطيط، تجارة العراق ( ٜٔ)
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 .ٕ٘، صٙالجميورية العراقية، احصاء التجارة الخارجية، الباب ( ٕٓ)
 .ٜٛفيبي مار، المصدر السابق، ص( ٕٔ)
، مديرية العالقات الثقافية العامة، ٜٜٙٔ -ٜٛٙٔوزارة التربية، الكتاب السنوي وزارة التربية والتعميم ( ٕٕ)

 .ٜٛ -ٚٛبغداد، ص -بعة وزارة التربية والتعميمسكرتير التحرير ابراىيم محمود المدرس، مط
 .ٜٓفاطمة حمدي عبد الرحمن، المصدر السابق، ص( ٖٕ)
، ٜٚٚٔبغداد،  -مالك منصور، وسائل االمبريالية في التخريب الثقافي، دار الثورة لمنشر، العراق( ٕٗ)

 .٘ٗص
وحة دكتوراه يير منشورة، ، اطر ٜٛ٘ٔ -ٜ٘ٗٔصالح محمد حاتم عبد اهلل، تطور التعميم في العراق ( ٕ٘)

. لمعرفة المزيد عن جامعة الحكمة ينظر الى المصدر ٕٖٙ، صٜٜٗٔ، اآلدابكمية  -جامعة بغداد
، ولمعرفة المزيد عن كمية بغداد ينظر الى سعاد رؤوف شير محمد، التغمغل ٕٕٙ-ٕٕ٘نفسو، ص

، ٜٜ٘ٔب، جامعة بغداد، ، أطروحة دكتوراه يير منشورة، كمية االدٜٖٜٔ-ٕٜٔٔاالمريكي في العراق 
 .ٕٗٓص

 .ٔٔ٘قحطان احمد سممان، المصدر السابق، ص( ٕٙ)
، ٜٛٗٔبغداد،  -فاضل البراك، المدارس الييودية وااليرانية في العراق دراسة مقارنة، مطبعة دار الرشيد( ٕٚ)

 .ٖٔص
، اآلدابسالمو حسين كاظم، التبشير في العراق وسائمو واىدافو، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كمية ( ٕٛ)

 .ٕٜٔ، صٜ٘ٛٔ
-ٜٛ٘ٔمس الوزراء (نصير محمد شكر الجبوري، السياسة الخارجية العراقية في ضوء مقررات مجٜٕ)

 .ٕٚٔ، صٕٗٓٓجستير، كمية التربية ابن رشد، جامعة بغداد، ، رسالة ماٖٜٙٔ
 .ٜٓٔ( مالك منصور، المصدر السابق، صٖٓ)
 .ٜٛٙٔ، لسنة ٔٓٔجريدة المواطن، العدد ( ٖٔ)
 .ٕٕ، صٖٜٙٔ/ٜ/ٗ( ، عقدت الجمسة في ٔد.ك.و، قرارات مجمس الوزراء العراقي، رقم)( ٕٖ)
، اطروحة دكتوراه يير منشورة، جامعة ٜٛٙٔ -ٜٛ٘ٔاحمد راشد جريذي، الحياة الثقافية في بغداد ( ٖٖ)

 .ٚٚ، صٕٔٔٓ، اآلدابكمية  االنبار،
، رسالة ٜ٘ٚٔ -ٜٛٙٔعمر ياسر عيسى الدليمي، سياسة "الواليات المتحدة االمريكية" تجاه العراق ( ٖٗ)

 .ٛ٘ٔ، صٕٕٔٓ، اآلدابماجستير، جامعة االنبار كمية 
 ٜٓٚٔتشرين االول  ٜوكالة االنباء العراقية، ( ٖ٘)
 ٜٓٚٔكانون االول  ٛوكالة االنباء العراقية، ( ٖٙ)
 .ٜٚٙٔكانون الثاني  ٕٚ، ٗٓٛ، العدد ٗجريدة البمد، السنة( ٖٚ)
 .ٜٗٙٔنيسان  ٜٕ، ٕٔٔجريدة المواطن، السنة االولى، العدد ( ٖٛ)
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 .ٜٛٙٔايار  ٘ٔ، ٖٗٔجريدة المواطن، السنة االولى، العدد ( ٜٖ)
، ٜٛٙٔ/٘/ٕٔ، ٕ٘م ، حفريات البعثة االمريكية، تل ابو الصالبيخ، وثيقة رقٓٗدائرة المتحف، رقم  (ٓٗ)

 .ٔص
/ج، في ٜٕ( ، حفريات البعثة االمريكية، تل ابو الصالبيخ، رقم الوثيقة ٓٗدائرة المتحف، رقم) (ٔٗ)

 .ٔ، صٜٛٙٔ/ٗ/ٛٔ
/ج، في ٕٙ، حفريات البعثة االمريكية، تل ابو الصالبيخ، رقم الوثيقة ٓٗدائرة المتحف، رقم  (ٕٗ)

 .ٔ، صٜٛٙٔ/ٜ/ٔ
، تل ابو حذيفة، رقم الوثيقة ٜ، رقم ٙٓٚ -ٗٚٗر البعثة االمريكية في نفر، محافظة القادسية، تقاري( ٖٗ)

 .ٖ، صٜٜٙٔ/ٔ/ٕٛ، ه ت في ٖٜٕ
، تل ابو حذيفة، رقم الوثيقة ٜ، رقم ٙٓٚ -ٗٚٗمحافظة القادسية، تقارير البعثة االمريكية في نفر، ( ٗٗ)

 .ٕ، صٜٜٙٔ/ٕ/ٓٔ، ه ت ٜٕ٘
، ه ٜٕٚ، رقم الوثيقة ٜ، رقم ٙٓٚ -ٕٗٙت البعثة االمريكية محافظة القادسية، تقارير اعمال حفريا( ٘ٗ)

 .ٔ، صٕٜٚٔت، كانون االول 
، ه ٜٕٛ، رقم الوثيقة ٜ، رقم ٕٙٓ، ٕٗٙمحافظة القادسية، تقارير اعمال حفريات البعثة االمريكية، ( ٙٗ)

 .ٔ، صٕٜٚٔ/ٕٔ/ٖٕت، 
 المصادرقائمة 

  واالبحاث، المصرف المركزي العراقي، اذار التقرير االقتصادي الدولي، دائرة االحصاء
ٜٔٙٚ 

  ،الجميورية العراقية، وزارة التخطيط الجياز المركزي لالحصاء نشرة االحصاء الفصمية
 ٜٛٙٔحزيران،  -مايس -الفصل الثاني نيسان

 F.R.U.S. Vol. XX1 Memorandum from John w. Foster of the 
National Security Council Staff to the Presidents Special 
Assistant: (Rostow), Subject: the Iraq coup, Washington, July, 7, 
1968. 

  وافاقيا المستقبمية. مركز  ٜٜٛٔريبوا كريم محمود، العالقات العراقية االمريكية منذ عام
 ،ٕٚٓٓستراتيجية، السميمانية، كردستان لمدراسات اال

 ق، ٜٕٓٓ، دار المورد لمطباعة والنشر، دمشق، ٜٛٙٔ-ٜ٘ٙٔفي سنوات الستينات،  صبحي عبد الحميد، مذكرات، العراق . 

  بغداد، ٜٔٛٔ -ٕٜٔٔصباح كجو جي، التخطيط الصناعي في العراق اساليبو تطبيقاتو واجيزتو، لمحقبة ،ٕٓٓٓ ، 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)ٖٕٖ٘ ) 
 

                                                                                                                                        

  ٜٓٚٔالثقافية، اندرو كارفي، العالقات العربية االمريكية والضغط الصييوني، ترجمة اسعد حميم، المطبعة، 
  محمود سالم السامرائي، استقاللية السياسة الخارجية العراقية، الجميورية العراقية منشورات

 ، ٜ٘ٛٔ، ٖٕٚوزارة الثقافة واالعالم سمسمة الدراسات 
  الجميورية العراقية، وزارة التخطيط، الجياز المركزي االحصائي، دائرة احصاءات التجارة

 ، ٜٜٙٔ"الواليات المتحدة االمريكية"، لسنة  العامة تجارة العراق مع
  الجميورية العراقية، وزارة التخطيط، الجياز المركزي احصاءات تجارة العراق الخارجية مع

 ،ٜٜٙٔ"الواليات المتحدة االمريكية"، لسنة 
  الجميورية العراقية، وزارة التخطيط، الجياز المركزي البحاث االحصائية، دائرة احصاءات

 ،ٜٜٙٔالخارجية العراقية وتجارة الترانزيت، مطابع الحكومة بغداد  التجارة
  ،ٕٕٓٓصبري فالح الحمدي، دراسات في تاريخ امريكا وعالقتيا الدولية ، 
  ،الجميورية العراقية، وزارة التخطيط، شعبة رعاية المصالح الجميورية العراقية في واشنطن

 ة، العالقات االقتصادية االمريكية العراقية، التقرير االقتصادي لمعالقات االمريكية الدولي
  حسن عمي سبتي الفتالوي، السياسة االمريكية تجاه العراق بين دبموماسية الديمقراطية

 ، ٜٕٓٓ، اآلدابوالعصا الغميظة، جامعة بغداد، كمية 
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