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  م١٩٣٩-١٩٢٠العالقات الكويتية العراقية   عـنـوان البحث
  الزقازيق  جـامـعــــة
  اآلداب  كـلـيـــــة
  التاريخ  قـســــــم
  )م٢٠٠١(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
  :يتمثل الهدف من دراسة هذا الموضوع فيما يلى 

بيان استقالل الكويت بموجب االتفايات الدولية التى شاركت فيها كل  -١
  .من بريطانيا العظمى والدولة العثمانية والكويت والعراق

إظهار دور آل صباح فى المحافظة على استقالل الكويت ضد  -٢
 .ةاألطماع الخارجية، وضد محاوالت القوى المحلي

توضيح أن فكرة ضم الكويت للعراق يعتنقها أغلبية الشعب العراقى،  -٣
حيث أشارت بعض المصادر إلى أن الفكرة لم تقتصر على حكام 

 .العراق فقط

إبراز الدور الذى لعبته القوى المحلية والعربية والدولية فى مساعدة  -٤
  .الكويت للمحافظة على استقاللها

  منهج الدراسة
ج التاريخى القائم على جمع المادة العلمية وتحقيقها اتبع الباحث المنه
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وتصنيفها وتحليلها، باالستعانة بالمصادر األصلية كالوثائق والمؤلفات 
المتخصصة، والخروج بنتائج لهذه الدراسة، وربط النتائج باألسباب 

  .وباألحداث
  استنتاجات الدراسة

ن استقالل م بإعال١٩٦١لم تكن فكرة ضم الكويت للعراق، وليدة عام  -١
  .الكويت، ومحاولة حاكم العراق عبد الكريم قاسم ضم الكويت آنذاك

تجسيدا " م١٩٣٩-١٩٣٣"كانت فكرة ضم الكويت فى عهد الملك غازى  -٢
لبعض اآلراء التى شاعت بين العراقيين قبل الملك غازى، وحاول هو 

 .تحقيقها

كان ظهور النفط بكميات كبيرة فى الكويت دافعا ألطماع حكام العراق  -٣
لضم الكويت، رأينا هذا زمن الملك غازى، وزمن عبد الكريم قاسم، بل 
زمن صدام حسين أيضاً، ولو كانت الكويت بلداً صحراويا فقيرا لما 

 .كانت هذه المواقف الحادة من الحكام فى بغداد تجاه الكويت

الحماية البريطانية على الكويت لم تكن لحكام العراق مواقف خالل فترة  -٤
حادة وجادة لضم الكويت للعراق، إذ بمجرد اعتراف بريطانيا باستقالل 

م، ظهرت األفكار بضم الكويت للعراق ١٩٣٠العرقا بموجب معاهدة 
 .ولكنها خمدت بسبب الوجود البريطانى فى العراق والكويت

م بقيادة عبد الكريم قاسم وعبد ١٩٥٨ة وطول األربعينيات وحتى ثور -٥
السالم عارف لم تتقدم العراق خطوة لضم الكويت للعراق فنورى 
السعيد صديق المعسكر الغربى كان حريصا على عدم إغضاب 
بريطانيا، ولكن عبد الكريم قاسم انتهز معاهدة الحماية البريطانية على 

 .الكويت ليطالب بضم الكويت للعراق
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خم، ١٩٣٩م الكويت للعراق بموت الملك غازى عام انتهت فكرة ض -٦
كما انتهت فكرة ضم الكويت للعراق بمصرع عبد الكريم قاسم عام 

م، حيث اعترف خلفه عبد السالم عارف باستقالل الكويت ١٩٦٣
وترسيم الحدود بين الكويت والعراق، فهل تنتهى الفكرة بموت صدام 

 حسين؟

حم واتصال أوثق بين الشعب الرأى عند الباحث أنه يجب وجود تال -٧
العربى فى الكويت والشعب العربى فى العراق، وتأكيد المصلحة 
المشتركة انطالقا من صالت القربى والجوار واالستفادة من التاريخ 
وأحداثه فى أن وحدة الصف تستدعى عالقات حسن الجوار واألخوة، 

هى أبقى وأن تسود بين الشعبين عالقات األخوة والمصلحة المشتركة و
من فرض إرادة حكام بلد على مصير واستقالل بلد عربى شقيق، فهل 

  هناك عقالء بين الجانبين وفى األمة العربية من يحقق هذا األمل؟
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  


