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 ملخص البحث:

 ،(8518-8591)المدةبالكويت،خالل المطالبات العراقية دراسة موضوعة لولت اتنا    
سعت للحفاظ على القيام بدور نشط في شؤون  والتيوالسياسة البريطانية إزاء تلك المطالبات،

قتصاد تعد مرتكزًا بالغ األهمية بالنسبة الى االو ة.وكانت الكويت ذات أهمية اقتصادية المنطق
،لذلك عّد الكويتية الى بريطانيا فضاًل عن تدفق االستثماراتالبريطاني بموضوع النفط،
 وسط،حيث أحدثات عسكرية بريطانية الى الشرق األرسال قو دة إلالبريطانيون مرة أخرى،الع  

،رد فعل كبير من قبل العراق الذي طالب 8518عامالكويت في حزيران  اعالن استقالل
َن بريطانيا أ اوتوصلت الدراسة الى جملة من النتائج منهبالكويت كجزء من االراضي العراقية.

اني في منطقة الخليج العربي وجدت في قضية الكويت نوع من الحفاظ على القوة والنفوذ البريط
إلستعادة دورها من و ،الذي أخذ بالتراجع بعد الحرب العالمية الثانية،والشرق األوسط عامةخاصة 

خالل حفظ التوازن في منطقة الخليج العربي،لذلك وقفت الحكومة البريطانية بكل ثقلها 
الدبلوماسي والعسكري ضد المطالبة العراقية بالكويت.وهذا بالتحديد يصب في مصلحة الكويت 

فضاًل عن ، باعتراف الدول الكبرىدولة مستقلة غة الخطورة التي خرجت من هذه األزمة البال
   عربية.و الى شبه عزلة دولية ،بينما تعرض العراق اإلعتراف العربي 

 
Abstract 



2 
 

     The study deals with the subject of the Iraqi demined of Kuwait 

between(1958-1961)and the British Policy towards these demands 

that lead to have an active role in the state concerns. 

     Kuwait had an economic importance and a Centre for the British 

economy in the subject of oil. In addition to the Kuwaiti on contacts 

in Britain. Thos,the British work had to send military force to the 

middle East. 

     The announce of Kuwait as an independes state in 1961 had a 

quick reaction from Iraq that demanded of Kuwait as part of the 

Iraqi lands. 

     The study concluded that Britain found in Kuwait issue as a 

chance to keep the British force in Arab Gulf and in middle East in 

general which began to reduce after the second world war. and get a 

benefit by keeping the balance in Arab Gulf.Thos the British 

government with Kuwait against the Iraqi demands of Kuwait. This 

work had a positive attitude from Kuwait which came out of this 

dangerous problem as a independence a state with the agreement of 

the great states and the Arab states whole Iraq had faced an 

national and Arabic isolated state. 
 

 
 المقدمة 

 ثارة للجدل،يتية من أكثر الدراسات تعقيدًا وا  الكو  -عد دراسة موضوعة العالقات العراقية ت    
 ويرجع ذلك للعوامل التاريخية،والجغرافية،واالجتماعية المتشابكة،والتي تربط الكويت بالعراق.

 ى مصر عامعقبت حرب السويس)العدوان الثالثي(علالرغم من النتائج السلبية التي أ وعلى
بريطانيا سعت للحفاظ على وجودها في منطقة الشرق االوسط،واستمرت بالقيام ،غير أن 8591

ين أغنى دول منطقة بدور نشط في شؤون المنطقة.وكانت الكويت ذات أهمية اقتصادية ومن ب
بموضوع ،والتي تعد مرتكزًا بالغ األهمية بالنسبة الى االقتصاد البريطاني بالنفط(8)الخليج العربي

النفط،إذ تعد الكويت واحدة من أهم الدول المنتجة للنفط في العالم،حيث تصدر سنويًا ما قيمته 
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من انتاج الكويت االجمالي فضاًل %13مليون برميل تستلم بريطانيا وحدها نسبة033الى  093
هار عن تدفق االستثمارات الكويتية الى بريطانيا والتي شكلت مفصاًل مهمًا في تعزيز وازد

مليون دوالر سنويًا عند  13الى 93االقتصاد البريطاني،حيث تتراوح قيمة االستثمارات ما بين 
.لذلك عًد البريطانيون مرة أخرى،العدة 8591تموز عام80ظام الملكي في العراق فياالطاحة بالن

الرسال قوات عسكرية بريطانية الى الشرق االوسط،حيث أحدث اعالن استقالل الكويت في 
،رد فعل كبير من قبل العراق الذي طالب بالكويت كجزء من االراضي 8518يران عامحز 

 العراقية.
بناءًا على ذلك،فقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على فترة بالغة االهمية في تاريخ     

عام  تشرين األولوحتى 8591تموز 80البلدين الممتدة من نهاية الحكم الملكي في العراق في
،وبيان طبيعة الموقف 8518اعالن استقالل الكويت في حزيران عام على تداعيات زةً مرك8518

 البريطاني،ومعرفة مدى اثره في رسم الخارطة السياسية بين العراق والكويت.
على الوثائق البريطانية ذات  للخوض في هذا الموضوع،هو اطالعهم ينومما شجع الباحث    

نافذة للدراسات المستقبلية في تاريخ العالقات  ني،ليفتحوااالصلة في االرشيف الوطني البريط
 الكويتية. -العراقية 

السياسة  ألولالثة مباحث وخاتمة،تناول المبحث اوزعت مادة الدراسة على مقدمة وث    
المبحث ،وبين في العراق8591تموز80قبيل ثورة  الكويتية -واإلشكاليات العراقيةالبريطانية 

ريطاني تجاه تطور العالقات بين العراق والكويت بعد قيام الحكم الجمهوري الموقف الب الثاني
 اتالمطالبو سياسة بريطانيا ،ودرس المبحث الثالث 8518حزيران-8591تموز80في العراق 

 .8518تشرين األول -8518 حزيران العراقية بالكويت
 

 المبحث األول
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                              في العراق 8591تموز  81قبيل ثورة الكويتية -واإلشكاليات العراقيةالسياسة البريطانية 
بالحكم الملكي في العراق في المدة التي سبقت االطاحة  ضغطت الحكومة العراقية     
من أجل (0)على حاكم الكويت عبداهلل سالم الصباح،(2)بقيادة عبدالكريم قاسم،8591عام

شباط 80راق،والذي تم التوقيع عليه في الردن والعالذي ضم ا االنضمام الى االتحاد الهاشمي
 8591الكويت الى االتحاد الهاشمي،ففي نيسان عام  إلى ضمبريطانيا وسعت (0).8591عام

،مع حاكم  George Middletonالتقى السفير البريطاني في بيروت السير جورج ميدلتون
الخيرة الى كويت النضمام اجل التوسط في تقريب وجهات النظر بين العراق والمن أ الكويت

ن شيخ الكويت عبداهلل الصباح رفض ذلك المقترح،فحسب وجهة نظره االتحاد الهاشمي،غير أ
ن االتحاد الهاشمي،هو مجرد اتفاق بين الحكومات على عكس اتحاد مصر وسوريا في أب

الشيخ عبداهلل يبدو أن موقف (9)اتحاد حقيقي بين الشعوب. ه  الجمهورية العربية المتحدة الذي عدّ 
كان متأثرًا باالوضاع الداخلية المتمثلة بميول الشباب الكويتي المتحمس العتناق أفكار الرئيس 

والمناهضة للغرب وتحديدًا الى الواليات المتحدة االمريكية (1)المصري جمال عبدالناصر،
المحافظة على  وبريطانيا.لذلك أراد الشيخ عبداهلل أن يخلق نوع من التوازن السياسي عن طريق

الحفاظ على عالقات جيدة عالقات جيدة مع بريطانيا الحليف االستراتيجي للكويت من جانب،و 
ما مصر التي تتمتع بنفوذ واسع النطاق في الوطن العربي من جانب ة والسيّ العربي مع الدول

 آخر.
يت لقبول لقبول الرفض الكويتي،وحاول الضغط على حاكم الكو  اً العراق مستعد لم يكن     

عالقات متميزة ووثيقة بين الطرفين،من جانبها،كانت للكويت معاهدة حماية مع بريطانيا التي 
 (7)مشيخة الكويت. من،والتي نصت على ضمان وحماية أ8155وقعت في عام 

خبر وزير الخارجية العراقي حاول العراق الضغط على الكويت بشأن تلك المعاهدة،عندما أ    
،الشيخ عبداهلل سالم الصباح بأن بريطانيا لديها الرغبة 8591في ربيع عام(1)توفيق السويدي
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،غير أن باالنسحاب من معاهدة الحماية لصالح تعهد الكويت باالنضمام الى االتحاد الهاشمي
 ، Bernard Burrowsالمقيم السياسي البريطاني في منطقة الخليج العربي السير بيرناد بورس

لسويدي،وأكد بأن بريطانيا ليست لديها أي استعداد لتغير خارطة أدان تصريحات توفيق ا
عالقاتها في منطقة الخليج العربي بشكل عام والكويت تحديدًا،فضاًل عن ذلك،فقد أكد المقيم 

ي مفاوضات مع أي أن بريطانيا غير مستعدة للدخول بأالسياسي البريطاني لحاكم الكويت ب
بيد أن بورس نصح حاكم (5)خيرة بتلك المفاوضات.طرف بشأن الكويت من دون ابالغ اال

نتيجة راق،الذي يخدم المصالح الكويتية.و الكويت على ضرورة تحسين العالقات والتعاون مع الع
لتلك النصيحة البريطانية،وبعد تردد وافق حاكم الكويت على منح االستثمارات الكويتية في 

لى تعزيز العالقات مع العراق الكويت وافق ع ،كما ان حاكممجاالت الزراعة والصناعة العراقية
النصيحة البريطانية على جل االحتفاظ بالمساندة البريطانية،غير أنه كان مجبرًا على قبول من أ

على أية حال،كيف تستطيع وضح ذلك الى المقيم السياسي البريطاني قائاًل:))مضض،حيث أ
بريطانيا كانت تسعى من جانبها لتعزيز أن  ينويبدو للباحث(83)((.أن تثق بهم"العراقيين" ؟

ما ضد سياسات مشروع االتحاد الهاشمي رغبًة منها في خلق نوع من التوازن االقليمي السيّ 
جمال عبدالناصر في المنطقة العربية عمومًا ومشروع الجمهورية العربية المتحدة مع سوريا 

 . على نحو خاص
العالقات الثنائية بين العراق والكويت،حيث واصر استمرت بريطانيا بالسعي لتعزيز أ     

ما شجعت العراق على العمل بشكل جدي على حل المشكالت العالقة بين الطرفين،والسيّ 
لة ترسيم الحدود مع العراق،ففي تبادل الرسائل والمتمثلة في مسأالمشكلة الجوهرية لدى الكويت 

،أكد نوري 8502سياسي البريطاني في عام م الوالمقي(88)بين رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد،
السعيد بأن الحدود اليمكن ترسيمها على االرض بشكل عملي ألنها تحتاج الى اجراءات فنية 
 اليمكن اتخاذها في الوقت الحاضر،والتي ترغب الكويت باتخاذ تلك االجراءات بشكل سريع،
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،نتيجة للضغوط 8591يارر أغير أن نوري السعيد وافق في شه(82)األمر الذي رفضه العراق.
ن يتعهد حاكم الكويت الحدود وضمان سالمة الكويت،بشرط أالبريطانية على موضوع ترسيم 
إال أن دعوة رئيس الوزراء العراقي قد واجهت الرفض من (80)باالنضمام الى االتحاد الهاشمي.

لدخول في أي بأنه اليرغب با أوضح في مجال رفض الدعوة العراقية يقبل حاكم الكويت،الذ
 ونويفسر الباحث(80)اتحاد اقليمي سواء كان االتحاد الهاشمي أو الجمهورية العربية المتحدة.

نضمام الى ن عملية االم الكويت كانت لديه قناعة كاملة أسبب الرفض الكويتي بأن حاك
ل ن الكويت تؤكد على إنها جزء من العراق،وتكرر الفكرة نفسها خالاالتحاد الهاشمي تعني أ

الحكم العثماني،األمر الذي أدركته بريطانيا عندما أوضحت بأن ثمن عضوية االتحاد الهاشمي 
أن الرفض الكويتي للدعوة العراقية  ينسألة ترسيم الحدود.ويتضح للباحثسيكون كبيرًا قياسًا بم

ل مع ترغب بالدخو لالنضمام الى االتحاد الهاشمي كان مبنيًا على أساسين،األول،بأن الكويت ال
ي اتفاق أو معاهدة التي ستصبح من الصعب التحرر من بنودها مستقباًل،في وقت العراق بأ

التوجهات  يرغب الكويت باالبتعاد عن العراق أكثر من االقتراب منه،وهذا نابع من خلفية
.والثاني،رغبة الكويت للعمل على االستقالل الذي إدارتهاتحت  والبقاء الكويت تجاه العثمانية

عدم اثارة حفيظة مصر  -يتحسب رأي الكو  -اج الى اعتراف ودعم عربي والذي يتطلبيحت
 متوترة . على أنهاالعراق وصفت عالقاتها بثير الواضح على الدول العربية،والتي ذات التأ
 Michael،ناقش السفير البريطاني في العراق ميشيل رايت8591ففي شهر حزيران عام      

Wrightرئيس الوزراءدود مع نوري السعيد)الذي كان يشغل منصب ،قضية ترسيم الح                       
(،حيث أوضح السفير البريطاني بأن موقف العراق غير مبرر لحكومة االتحاد الهاشمي آنذاك

ض ارادتها على الكويت بعد باستخدام القوة لفر وأنها تحاول الضغط على الكويت حتى بالتلويح 
 (89)ة لالنضمام الى االتحاد الهاشمي.خيرة الدعو رفض األ
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لم تغير تلك الضغوط البريطانية من موقف العراق،على العكس،أوضح وزير الخارجية        
في عالقاته مع توفيق السويدي عند لقاءه مع السفير رايت،بأن العراق لم يعد بوسعه االستمرار 

العراق لم يصغ الى صوت يبدو أن (81)ساس كما كان في الماضي.الكويت على نفس األ
ثير البريطاني في المنطقة ع الكويت،بسبب تراجع النفوذ والتأالضغط البريطاني،بشأن العالقة م

لشركة النفط  ،وذلك بتأمين ايران8598يران عامعلى أثر خسارة مصالحها الحيوية في ا
والعسكرية في  من جانب،ونكستها السياسية(87)محمد مصدق،الدكتور ايرانية من قبل  -االنكلو

 (81)من جانب آخر. 8591حرب السويس عام 
خيرة والمطالبة بها كجزء من على األ بدأ العراق بتصعيد الموقف باتجاه الكويت بالضغط    

رفضوا حق العراق باستخدام منافذه كام الكويت قد االراضي العراقية،حيث أوضح العراق بأن ح  
لى حبطت جميع المحاوالت العراقية لبناء ميناء يطل عحرية المطلة على الخليج العربي،وأ  الب

ن الكويت أخذت على عاتقها تزعم الدعاية المصرية وترويج الخليج العربي.فضاًل عن ذلك،فأ
وأمن االفكار المضادة للشيوعية.نتيجة لذلك،فأن االتحاد الهاشمي تأسس لضمان االستقرار 

ادة.والعراق من جانبه،قد توقع موافقة الكويت ثير الدعاية المضالمنطقة،وحماية مصالحه من تأ
لعضوية االتحاد الهاشمي وبشكل سريع،ولكن حاكم الكويت كان غير مستعد الى االنضمام الى 
االتحاد الهاشمي،بالمقابل،عبر حاكم الكويت عن رغبته بزيارة مصر ولقاءه الرئيس جمال 

ى االنضمام لالتحاد الهاشمي وعدم عبدالناصر،واستمرت الكويت بانتهاج سياستها الرافضة ال
مضطرًا أن يعلن بأن جميع الجزر التي احترام مصالح العراق،لذلك فأن العراق سيجد نفسه))

تقع ضمن المياه االقليمية ستكون ضمن حدود االتحاد الهاشمي،وان خط الحدود االرضي 
ويمتد شرقًا بخط بين االتحاد الهاشمي والكويت يبدأ من تقاطع وادي الدجا وحفر الباطن 

 (85)((.مستقيم الى الجهراء في خليج الكويت
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 المبحث الثاني
لكويت                      الموقف البريطاني تجاه تطور العالقات بين العراق وا

                                 في العراقبعد قيام الحكم الجمهوري 
 8598حزيران -8591تموز81

ثر قيام النظام التوتر بين العراق والكويت على أ لكريم قاسم الزالةسعت حكومة عبدا     
ح عبدالكريم قاسم وأوض،بحل االتحاد الهاشمي(23)،8591تموز عام80الجمهوري في العراق في 
كان في مصلحة النظام الملكي الفاسد أن يجعل ثغرة في التضامن في سياق ذلك قائاًل :))

مصلحة عصابة من المستفيدين،من ناحية أخرى،ضد إرادة العربي من ناحية،وأن يحافظ على 
 (28)((.وأمن الشعب

وفي الوقت نفسه،رأى حاكم الكويت بأنه اليوجد خطر مباشر من العراق،لذلك،إن طلب      
المساعدات العسكرية البريطانية لحماية الكويت ستكون غير ضرورية،غير أن موقف حاكم 

المقيم السياسي  ندما طلب من السير جورج ميدلتونع8595الكويت قد تغير في شهر أيار
البريطاني في البحرين،بلقاء عاجل معه،وخالل ذلك االجتماع أوضح حاكم الكويت الى امكانية 

اقترح ميدلتون على حاكم الكويت  ،بناءًا على ذلكحدوث هجوم عسكري عراقي على الكويت.
مواجهة أي هجوم عراقي محتمل،حيث كويتية مشتركة ل-بضرورة وجود خطط عسكرية بريطانية

نه التوجد في غير أ(22)أعرب حاكم الكويت عن موافقته على مقترح المقيم السياسي البريطاني.
ثان ويرى الباح(20)الحقيقة أي خطط جاهزة للتطبيق حسب رأي الدبلوماسيين البريطانيين.

يا في تقديم المساعدة الى ن يشعر بمدى جدية بريطانمبررات تصرفات حاكم الكويت بأنه أراد أ
الكويت،وفي الوقت نفسه،أراد أن يضمن عدم وجود أي خطر سياسي داخلي أو خارجي من 

 جراء طلب المساعدة العسكرية البريطانية للكويت.
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مريكية التي عبرت عنه طانيا بموقف الواليات المتحدة األفي غضون ذلك،اهتمت بري     
تعهدات لالشتراك بأي عمل عسكري في مواجهة أي مشكلة األخيرة عن عدم رغبتها في تقديم 

همية ت وزارة الخارجية البريطانية عن أعبر 8513هر شباط ففي ش(20)في منطقة الخليج العربي.
،وعلى الرغم من وجود األمريكية بشأن قضية الدفاع عن الكويت-تنسيق المواقف البريطانية

لم تسفر عن أي اتفاق بشأن خطط عسكرية محادثات بين الجانبين،غير أن تلك المحادثات 
وقد فسر هيلين فون بسمارك الموقف البريطاني (29)مشتركة لمواجهة أي هجوم على الكويت.

بأن باشراك الواليات المتحدة االمريكية في أي عمل عسكري في منطقة الخليج العربي،بقوله:))
لى تغطية نفقات أي عمل قادرة ع ربريطانيا كانت تعاني من أزمات اقتصادية وأنها غي

بعد خروجها من حرب السويس،التي اثرت عليها بشكل سلبي  السّيماعسكري بشكل منفرد 
 (21)((.سياسيًا واقتصاديًا في المنطقة العربية

صبحت مسألة النشاط العسكري في منطقة الخليج العربي من أهم القضايا ذات لذلك،فقد أ     
،وقعت كل 8518ففي شهر حزيران عام (27)ارجية البريطانية.االهتمام الكبير في السياسة الخ

في الوقت نفسه،أعلنت بريطانيا (21)من بريطانيا والكويت على اتفاقية لضمان استقالل الكويت.
 (25).هاعن استعداداتها لتقديم المساعدة للكويت إذا طلبت االخيرة المساعدة من

الكويتية فقد ظهر بشكل سريع بعد اعالن -لبريطانيةتجاه عقد االتفاقية ا العراقرد فعل أما      
الكويت على اعتبارها جزءًا باالستقالل وطالب ب استقالل الكويت،فأعلن العراق رفضه االعتراف

 (03)راضي العراقية.من األ
 المبحث الثالث

 8598 تشرين األول-8598حزيران العراقية بالكويت اتالمطالبو  بريطانيا
موقف العراقي الرافض الستقالل الكويت صرح رئيس الوزراء عبدالكريم قاسم تاكيدًا على ال     

،بأن العراق اليعترف بمعاهدة 8518في مؤتمر صحفي عقده في الخامس والعشرون من حزيران
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راضي العراقية وأنه سوف طانيا،وشدد بأن الكويت جزء من األتفرض على الكويت من قبل بري
مقام منطقة الكويت.وأكد أيضًا بأن الشيخ الصباح بمنصب قائم بتعيين يصدر مرسومًا جمهورياً 

 ،وأبلغ بريطانيا بعدم التدخل في شؤون الكويت،هو لم شمل األشقاءالهدف من هذا االجراء 
بأن القوى الخارجية،بضمنها :))..ئالً وأوضح عبد الكريم قاسم وجهة نظر الحكومة العراقية قا

لعثماني ى الكويت،والسلطان ابسيادة الدولة العثمانية علالحكومة البريطانية نفسها،اعترفت 
استمد شيوخ الكويت قوة 8581ابعًا للبصرة.وحتى عام مقام تمنح شيخ الكويت لقب قائم

 (08)((.إدارتهم من السلطات العثمانية في البصرة وأكدوا على والئهم الى السلطان العثماني
العراقية مذكرة رسمية الى كل البعثات الدبلوماسية  وفي اليوم التالي سلمت وزارة الخارجية     

 العربية واالجنبية في بغداد،أكدت فيها على موقف العراق الرسمي الرافض الستقالل الكويت،
اليوجد مشددة على أن الكويت كانت جزء اليتجزأ من األراضي العراقية،كما جاء في المذكرة:))

 وهي حقيقة استندت الى الشواهد التاريخيةشك بأن الكويت جزء من األراضي العراقية،
..،الكويت كانت جزء من البصرة لوقت طويل واستمرت على هذا الوضع خالل الحكم العثماني 

 (02)((.الى بداية الحرب العالمية األولى
بناءًا على الموقف العراقي الرسمي،أرسلت وزارة الخارجية البريطانية ببرقية مستعجلة الى      

في بغداد،أشارت فيها بأن القوات البريطانية ستصل الى الكويت قبل وصول أي قوة سفارتها 
ردًا على إصدار الحكومة العراقية أوامرها بحشد قواتها على مقربة من (00)عسكرية عراقية.

الكويت كوسيلة ضغط على الكويت للتخلي عن قرار االستقالل وعن التوقيع على المعاهدة 
من جانبه،رد السفير البريطاني في بغداد السير هامفري تريفيليان الجديدة مع بريطانيا.

Humphrey Trevelyan(00) بأنه طلب من موظفيه في البصرة على التركيز في مراقبة
لم يالحظوا  لكن في هذه المرحلة ،الموظفين البريطانيين في البصرة(09)تحركات القوات العراقية.

 فضاًل عن ة من شأنها أن تثير الشك والريبة تجاه الكويت.أي حركة غير طبيعية للقوات العراقي
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ذلك،أن حركة الطيران المدني بين العراق والكويت كانت طبيعية،وال توجد أي إجراءات أمنية 
 (01)مشددة في نقاط التفتيش بين الجانبين.

غير أن بريطانيا صعدت من موقفها تجاه العراق،عندما اتهمت األخير بأنه يرغب      
 حسب رأي بريطانيا-ئيسير افع الطرة على عائداته النفطية وهو الداالستيالء على الكويت والسيب
فضاًل عن ذلك،أوضح السفير البريطاني في بغداد،بأن العراق (07)لمطالبات العراق بالكويت. -

يد يسعى الى تعزيز عالقاته مع االتحاد السوفيتي،طبقًا الى السفير تريفيليان،بأن عملية التوح
بين العراق والكويت تقتضي حصول العراق على دعم ومساندة سوفيتية.لذلك نصح السفير 
البريطاني وزارة الخارجية البريطانية على تعزيز الفكرة القائلة بان أي عمل عسكري ضد الكويت 

يلخص الباحثان من (01)فأن العراق سيضطر الى التعامل مع القوات البريطانية.من قبل العراق 
ي عمل عسكري بمواجهة ًا بأن العراق اليستطيع القيام بأ،أن السفير البريطاني كان مدركذلك

ن تعزيز فكرة المواجهة مع بريطانيا عسكريًا في دون دعم االتحاد السوفيتي.لذلك فأبريطانيا من 
 الكويت ستكون بمثابة إجراء لردع العراق وتخليه عن فكرة مهاجمة الكويت.

تقارير المخابرات البريطانية في الكويت الى عدم وجود تنظيم كرت ذفي غضون ذلك،     
على الرغم من (05)عراقي داخل الكويت يهدف الى التخطيط لعملية انقالب داخلي في الكويت.

 من ذلك،إن عدد العمال العرب فضاًل عن(عراقي يعملون في الكويت.03،333وجود نحو)
العراق بضم اجدين في الكويت اليؤيدوا فكرة قيام والفلسطينيين والمصريين(المتو  )السوريين

يزاد على ذلك،أكدت تلك التقارير أيضًا على أن الكويتيين أعربوا عن والئهم الكبير (03)لكويت.ا
 (08)لعائلة آل صباح.

شار تريفيليان بأن السفير البريطاني في بغداد،حيث أ تلك المعطيات قد عززت وجهة نظر     
لقيام بأي عملية لضم الكويت إال عن طريق استخدام القوة العسكرية التي العراق اليستطيع ا

حسب رأي السفير البريطاني بأن العراق اليملكها.وتوقع تريفيليان بأن أي قوة عسكرية عراقية 
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سوف تتفرق مع أول ضربة جوية بريطانية،وبالتالي،فأن الدفاع عن الكويت اليتطلب إال قوة 
 (02)بريطانية صغيرة.

 Haroldعلى أية حال،وقفت الحكومة البريطانية برئاسة رئيس الوزراء هارولد ماكميالن     
Macmillan(00) بثقلها السياسي والعسكري مع الكويت لمواجهة المطالب العراقية بالكويت،بل

 (00)الكويتية.-خططت لنشر جنودها على الحدود العراقية
نطقة الخليج العربي عمومًا والكويت إَن تنفيذ أي عمل عسكري بريطاني في م     

خاصًة،اليكتب له النجاح من دون الدعم والمساندة المسبقة من حليفتها الواليات المتحدة 
بناءًا على ذلك،بدأت وزارة الخارجية البريطانية اتصاالتها المبكرة مع وزارة (09)االمريكية.

رب وزير الخارجية األمريكية أع8591عام مريكية بشأن الكويت،ففي شهر تموزالخارجية األ
عن مساندته ألي خطة بريطانية تهدف الى الحفاظ John F.Dulles،(01)س.داالفوسترجون 

المقابل فأن بخرى في منطقة الخليج العربي،على حقول النفط في الكويت والحقول النفطية األ
ة العربية السعودية مريكية سوف تعد الخطط من أجل احتالل أمريكي للمملكالواليات المتحدة األ

 للحفاظ على حقول النفط.غير أن وزارة الخارجية األمريكية كانت مترددة بشأن تبني وجهة نظر
س،وأكدت بأن الواليات المتحدة االمريكية ال ترغب حاليًا في إعطاء أي التزام داال جون فوستر

 (07)ي عمل في الكويت.بريطانيا في حالة قيام األخيرة بأالى 
،أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تعليماتها الى 8518ي الثامن والعشرون من حزيرانفف      

البالغ وزير الخارجية   Harold Cacciaالسفير البريطاني في واشنطن السير هارولد جاكسيا
بأن لندن ليس لديها معلومات واضحة بشأن Dean Rusk ،(01)األمريكي الجديد ديين رسك

واضحًا بأنه ال  عبدالكريم قاسم كانيام بعمل عسكري،مشددًة على أن))استعداد العراق بالق
ي عمل عسكري،ولكن اآلن ليس لدينا دليل واضح بوجود استعدادات يستثني القيام بأ

كدت على التزامها المطلق غير أن الحكومة البريطانية أ(05)((.عسكرية ينوي العراق القيام بها
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أكدت ذلك، فضاًل عنحالة أي هجوم عسكري عراقي. في تقديم المساعدة الى الكويت في
على  بريطانيا على ضرورة التعاون وتنسيق الجهود مع الواليات المتحدة األمريكية في الحفاظ

أمن واستقرار منطقة الخليج العربي التي تعد بالغة األهمية لكل من بريطانيا والواليات المتحدة 
         (93)األمريكية.

ة الخارجية البريطانية بتصعيد الموقف ضد العراق من أجل كسب تأييد الواليات أخذت وزار      
التاسع والعشرون من  في المتحدة األمريكية حيث بعثت بريطانيا ببرقية الى سفارتها في واشنطن

وبدورها الى وزير الخارجية األمريكي رسك،طبقًا الى ما جاء بالبرقية،بأن هناك 8518حزيران
على أن العراق قد عزز قواته العسكرية بالقرب من مدينة البصرة،وتوقعت واضحة  مؤشرات

رسال قواته في األول من تموز لعبور الحدود يتها بأن العراق سيكون مستعدًا إلبريطانيا في برق
جل صد أي تقدم بناءًا على ذلك،تحركت الوحدات البريطانية في المنطقة من أ(98)مع الكويت.

لغت وزارة الخارجية البريطانية حاكم الكويت باستعدادها لتقديم المساعدة بعراقي بشكل مبكر،وأ
أنت تعلم جيدًا سوف لن نقدم المساعدة ما لم إذا طلب منها ذلك كما جاء ذلك في البرقية:))

تطلب أنت ذلك،وأن القوات البريطانية سوف لن تبقى في الكويت أكثر من الوقت المحدد 
بة الى العالم الغربي كبيرة،لذلك لن نسمح للعراق باالستيالء على لها.إن أهمية الكويت بالنس

 (92)((.الكويت من دون معارضة ذلك
وفي هذه المرحلة،استمرت بريطانيا بتحمل مسؤولية الدعم السياسي للكويت ضد أي هجوم      

 (90)عسكري عراقي من خالل استخدام نفوذها لدى الدول العربية للوقوف الى جانب الكويت.
على الرغم من أن عالقاتها الجيدة مع بعض الدول العربية والخليجية،غير إنها كانت بحاجة 
الى تدخل الواليات المتحدة األمريكية في التأثير على المملكة العربية السعودية،الدولة الفعالة 

طها مع في منطقة الخليج العربي لمساندة التحركات البريطانية،نتيجة للعالقة السيئة التي ترب
المملكة العربية السعودية على خلفية رفض بريطانيا لمطالب المملكة العربية السعودية في 
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لذلك،طلبت وزارة الخارجية البريطانية من الواليات المتحدة األمريكية (90)األراضي العمانية.
السياسة  استخدام نفوذها من أجل التأثير على المملكة العربية السعودية لتبني موقف يتطابق مع

البريطانية في تخلي العراق عن مطالبته بالكويت.في الوقت نفسه،كانت بريطانيا قلقة جدًا من 
تدويل القضية الكويتية إذا ما قام العراق بعمل عسكري ضد الكويت،مما يضعف فرصة التأييد 

دة جميع مم المتحدة التي التستطيع ضمان مسانلسياستها في مجلس األمن الدولي التابع الى األ
 (99)أعضائه.

بأن (91)من جانبه،أكد العراق من خالل ممثله الدائم في األمم المتحدة عدنان الباجه جي     
والعراق أعلن بشكل واضح بأنه سوف يستخدم الطرق (97)موقف العراق لم يشكل تهديدًا للكويت،

لحكومة البريطانية السلمية في الوصول الى حقوقه الوطنية المشروعة.وأوضح الباجه جي بأن ا
ويلخص (91)قد تبنت سياستها باشاعات غير حقيقية بشأن مزاعم تهديد القوات العراقية للكويت.

الباحثان الموقف البريطاني الحرج،فيبدو أن بريطانيا كانت مدركة بشكل تام بعدم قدرتها على 
عراق،لذلك ضمان تأييد أعضاء مجلس األمن بشأن أي قرار لصالح الكويت أو قرار ضد ال

 سعت بريطانيا بكل ثقلها الدبلوماسي في منطقة الخليج العربي ومع الواليات المتحدة األمريكية
التستطيع بريطانيا توقع كويت وتدويل القضية الكويتية مما تحديدًا لتجنب دخول العراق ال

 نتائجها.
السفير البريطاني  عند استالم وزارة الخارجية األمريكية الطلب البريطاني الذي قدمه     

رسال تعليماته الى السفارة ذي بدوره وعد السفير البريطاني بإجاكسيا الى وزير الخارجية رسك،وال
األمريكية في المملكة العربية السعودية بشأن مفاتحة األخيرة بموضوع التوسط في نزع فتيل 

مريكي في جدة السفير األالتقى  8518ففي الثالثون من حزيران (95)األزمة بين العراق والكويت.
الذي أوضح صعوبة التفاهم بشأن األزمة مع عبدالكريم (13)مع الملك سعود بن عبد العزيز،

يتصرف كرجل مجنون وأنه اليحظى بتأييد غالبية الذي وصفه الملك سعود على أنه))(18(،قاسم



15 
 

عبد الكريم  الملك السعودي بخصوص اتهامواليتفق الباحثان مع وجهة نظر (12)((.العراقيين
بأنه غير سوي عقليًا واليحضى بـتأييد غالبية الشعب العراقي،إذ على العكس من ذلك كان  قاسم
يا والوسطى من بناء الشعب العراقي السَيما الفئات الدنبد الكريم قاسم محبوبًا من معظم أع

المجتمع بسبب العدالة والسلم االجتماعي الذي ساد العراق في عهده،فضاًل عن نزاهته 
واخالصه لبلده وتفضيل المصلحة الوطنية على مصلحته الشخصية،ومن الطبيعي أن يكون له 

 معارضين وقادحين في داخل العراق وخارجه ومنهم ملك السعودية.
الملك سعود استعداده للتوسط في انهاء األزمة عن طريق على الرغم من ذلك،أبدى      

زمة بين العراق والكويت.في لحل األ مناشدة السياسيين العراقيين باستخدام الطرق الدبلوماسية
وهذا يبين لنا أن (10)الوقت نفسه،أمر الملك سعود بإجراء التعبئة العسكرية للقوات السعودية.

ن كان ذلك عن طريق تنفيذ  شعر بأهميتها األقليميةالمملكة العربية السعودية بدأت ت حتى وا 
على الرغم من عدم وجود طلب بريطاني رسمي للمملكة -بريطانيا-سياسات الدولة االستعمارية

 العربية السعودية للتدخل في األزمة الكويتية.
رتها في ،بعثت وزارة الخارجية البريطانية ببرقية الى سفا8518من حزيران وفي الثالثين     

واشنطن،أكدت فيها عن توفر معلومات جديدة بشأن االستعدادات العسكرية العراقية تجاه 
كري عراقي وشيك الكويت.وفي ضوء تلك االستعدادات،فأن بريطانيا قد اقتنعت بوجود عمل عس

على ذلك،أبلغت بريطانيا حاكم الكويت،بأنها قد وضعت قواتها تحت ضد الكويت.بناءًا 
وتتألف 8518الى الكويت في األول من تموزطالئع تلك القوات ستصل تصرفه،وأول 

وأبلغت بريطانيا كل من (10)(جندي بريطاني لنشرهم على طول الحدود مع العراق.1333من)
 (19)الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا بشأن تقديم المساعدة العسكرية البريطانية للكويت.

انية الى الكويت ردود فعل داخلية وعربية،على سبيل أحدث موضوع إرسال قوات بريط     
المثال،ألقت مصر اللوم على العراق بعودة القوة االستعمارية البريطانية للكويت،وذكرت 
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،أوجدت تعاطف ومساندة عربية على اعتبارها 8591الصحافة المصرية بأن حرب السويس عام
الل دولة عربية من قبل العراق قد أتاح رمز للنضال من أجل الحقوق العربية،ولكن بتهديد استق

خرى من دون إراقة الدماء أو يطانية الى المنطقة العربية مرة أالفرصة لعودة االمبريالية البر 
في الوقت نفسه،كان هناك بعض االختالف داخل الكويت وأن الرأي العام (11)إطالق نار.

 فضاًل عنية في الكويت.جود القوات البريطانمنقسم بشكل حاد بشأن و  أضحىالكويتي 
راد العائلة الحاكمة كانوا معارضين لفكرة تواجد القوات األجنبية على أراضي فذلك،بعض ا

-ألهمية الرأي العام العربي والعالقات العربية من جانبها،كانت بريطانيا مدركةً (17)الكويت.
هو ضروري،سوف  أطول من ما مدةالعربية،وأن مسألة بقاء القوات البريطانية في الكويت ل

يشكل ضررًا كبيرًا في عالقاتها مع الدول العربية.فضاًل عن ذلك،الترغب بريطانيا بجالء قواتها 
 (11)من الكويت من دون توفر قوات بديلة لحماية الكويت.

حاكم الكويت بقلق شديد بشأن مسألة انسحاب القوات البريطانية  شعرمن جانب آخر،     
نتيجة لذلك وفي العشرون من تموز (15)(جندي بريطاني.1333قرابة) كآنذادها تعداوالتي بلغ 

على المقترح الذي تقدمت به ،وافقت الجامعة العربية،بعد تجاهل المعارضة العراقية،8518عام
 (73)الكويت والقاضي بتشكيل قوات عسكرية من الجامعة العربية لتحل محل القوات البريطانية.

،أكدوا الدبلوماسيين البريطانيين الى وزارة الخارجية 8518ولوفي الثالث عشر من ايل     
البريطانية،بأن حاكم الكويت سوف لن يطلب انسحاب القوات البريطانية حتى تأمين أفضل 

من جانبها،أكدت الخارجية البريطانية (78)الدعم السياسي والعسكري من قبل الجامعة العربية.
انية قيام تها من الكويت،غير أنها ظلت قلقة بشأن امكعلى أن بريطانيا كانت تواقة لسحب قوا

 (72)والتعاون مع قوات الجامعة العربية. رادت التنسيقالعراق بهجوم مفاجىء،وأ
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 على كل حال،وافق حاكم الكويت على المقترح البريطاني واقترح ثالث قيادات كويتية،     
نتيجًة لذلك،انسحبت القوات (70)كرية.بريطانية،وعربية للتنسيق والتعاون في مجال الخطط العس

 (70).8518البريطانية من الكويت في شهر تشرين األول عام 
نها أكدت على موقفها الثابت في -واصلت بريطانيا مراقبتها لألزمة العراقية      الكويتية،وا 

جية وأشارت وزارة الخار (79)إحترام التزاماتها للدفاع عن الكويت إذا دعت الضرورة الى ذلك.
البريطانية،في وقت الحق،أن عبدالكريم قاسم في أواخر حكمه،كان معزواًل داخليًا وخارجيًا،لكنه 

حكم  مدةوهكذا كانت (71)،تمسك بموقفه بالمطالبة بالكويت.8510شباط عام 1حتى اغتياله في 
مل عبدالكريم قاسم قد اتسمت باستمرار المطالبة بضم الكويت الى العراق،إستنادًا الى عوا

جتماعية واقتصادية،تعود لفترات ما قبل قيام الحكم الوطني في  دارية وا  جغرافية وسياسية وا 
العراق مطلع القرن العشرين،على الرغم من ثبات الموقف البريطاني المساند للكويت في نزاعه 

 المصيري مع العراق.  
 

 الخاتمة
في منطقة الخليج  تها ونفوذهاقو بريطانيا في قضية الكويت نوع من الحفاظ على وجدت      
بالتراجع بعد الحرب العالمية الثانية،وتعزز  تاأخذ لتانوالشرق األوسط عامة،ال خاصة العربي

لة محاولًة ،لذلك وجدت بريطانيا في تلك المسأ8591ذلك التراجع في حرب السويس عام
ت على الكيان إلستعادة دورها من خالل حفظ التوازن في منطقة الخليج العربي،فهي حافظ

الجديد للكويت من تهديد العراق من جانب،وحافظت على نفوذها في المنطقة واستمرار سيطرتها 
 على حقول النفط في الكويت تحديدًا من جانب آخر.

أرادت بريطانيا من موقفها الحصول على أي ذريعة لدخول القوات البريطانية "كاحتالل      
ن لم يكن هناك أي  تحرك عسكري عراقي ضد الكويت.مما يؤكد على أهمية مشروع" حتى وا 
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الكويت في دائرة السياسة البريطانية وعدم استعدادها التخلي عن اإلمارة الغنية بالنفط تحت أي 
ظرف،لذلك وقفت الحكومة البريطانية بكل ثقلها الدبلوماسي والعسكري ضد المطالبة العراقية 

كويت التي خرجت من هذه األزمة البالغة الخطورة بالكويت.وهذا بالتحديد يصب في مصلحة ال
باعتراف الدول الكبرى،بريطانيا،الواليات المتحدة األمريكية،فضاًل عن اإلعتراف العربي الذي 

مع إهتمام مصر تحديدًا في دعم توجهاتها ضد العراق،الذي بدوره تعرض الى شبه عزلة  التقى
 دولية،وعزلة عربية تحديدًا.

عبدالكريم قاسم في عالقات العراق مع الكويت والمحيط العربي،حتى إغتيال لم تنفرج      
على الرغم من استمرار التأييد الدولي للكويت السَيما من بريطانيا والواليات ،8510شباط عام

المتحدة األمريكية،يزاذ على ذلك الموقف العربي المعارض لضم الكويت الى العراق والذي لعبت 
وقد أدت تلك المعوقات الى بقاء مشكلة كل من مصر والمملكة العربية السعودية. دورًا كبيرًا فيه

 بين الجانبين. ومثار خالف محتملبدون أي تسوية، والكويت الحدود بين العراق
 

   الهوامش والمصادر
العربي( )الخليج ـ)الخليج أو الخليج الفارسي(،وسيشير الباحثان لها بدت في الوثائق والمصادر االجنبية.ور 8

 في الصفحات الالحقة من الدراسة.

،التي 8591تموز  80أول رئيس وزراء في العهد الجمهوري،تزعم حركة الجيش في ثورة عبد الكريم قاسم:.2
،عمل معلمًا في 8580 تشرين الثاني 28ولد في محلة المهدية ببغداد في أنهت النظام الملكي في العراق،
،ثم دخل الكلية 8502 -8508للمدة  -أحد توابع لواء الديوانية -الشامية مدرسة الشامية االبتدائية بقضاء

تدرج في الرتب ،8508وتخرج من كلية األركان سنة 8500العسكرية وتخرج منها برتبة مالزم في نيسان 
إلى 8595كانون الثاني  1وترفع في 8599 رآيا 2العسكرية حتى وصل رتبة زعيم ركن)عميد ركن(فـــــي 

ترفع إلى رتبة فريق ركن، اشترك في العديد من الحركات العسكرية 8510كانون الثاني  1ء ركن وفي رتبة لوا
عب العراقي بكل مكوناته ونزيهًا وحريصًا على خدمة الشكان معتداًل ، 8501الداخلية وحرب فلسطين سنة 
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شباط  1انقالب  قتل بعد،واعتماد سياسة الوسط بين التيارات السياسية في العراق آنذاك وطوائفه
.وللمزيد عن سيرته ودوره في تاريخ العراق السياسي والعسكري،ينظر:فائق عبد الهادي صالح،عبد 8510

،أطروحة دكتوراه)غير منشورة(،معهد 8510 -8591الكريم قاسم ودوره السياسي والعسكري في العراق 
في العراق،مكتبة 8591تموز80دي،ثورة (؛ليث عبد الحسن الزبي2330)بغداد،ي والتراث العلمي،التاريخ العرب

  .008 -020(،ص ص، 8518،)بغداد،2ط اليقظة العربية،

بعد وفاة ابن عمه الشيخ احمد عبداهلل السالم الصباح:أمير الكويت الحادي عشر،تولى حكم المشيخة .0
لها بعهده،من ،وحصلت الكويت على إستقال8593شباط  29الجابر الصباح،تسلم مقاليد الحكم رسميًا بتاريخ 

،كان محبًا للعلم واألدب،لم يكن راغبًا 8519تشرين الثاني  20م مدينة الكويت،توفي في 8159مواليد 
الكويتي بألقاب عدة  من الشعب ،تلقب8591عام  االردن والعراق ضمباالنضمام الى االتحاد الهاشمي الذي 

وللمزيد من التفصيالت عن سيرته ودوره  دستور.منها:أبو االستقالل،أبو النهضة الحديثة،أبو الكويت،وأبو ال
 ؛  http:Har.wikipedia.org/wiki الحرة: الموسوعة -ويكيبيديا:السياسي واالصالحي في الكويت،ينظر

http://www.alqabas.com.kw/Newspaper websit                                                  

شــباط  80ن عنـه رسـميًا فـي لـالعربي،هـو اتحـاد غيـر انـدماجي أعباالتحـاد  الهاشـمي وي عـرف أيضـاً  .االتحـاد0
ــــة الهاشــــمية 8591عــــام ــــة والمملكــــة االردني ــــين المملكــــة العراقي ــــل هــــذا المشــــروع بمعارضــــة شــــعبية ،ب وقد قوب
 السـّيما،كمـا رأى أكـراد العـراق بحجة أنه كان يهدف الى تفريق وحدة الصف العربـي بـدعم مـن بريطانيا،واسعة
وكان هــذا االتحــاد مفتوحــًا للــدول ،دســتان عامــة بــأن االتحــاد العربــي يشــكل تهديــدًا مباشــرًا لكيــانهم المســتقلوكر 

العربيـــة األخـــرى التـــي ترغـــب فـــي االنضـــمام إليه،ويشـــمل وحـــدة السياســـة الخارجيـــة والتمثيـــل السياســـي،ووحدة 
 وللمزيـد عـنوتوحيـد منـاهج التعليم..، الجيش)الجيش العربي(،فضاًل عن إزالة الحواجز الكمركية بين الـدولتين،

،الوحـدة دار الكتب والوثـائق ببغداد:ينظر ودستوره ووزارته، سيس االتحاد ومبرراته ودور الطرفين فيهأظروف ت
؛الملفـة 8591دسـتور االتحـاد العربـي،  ،0711/088، تسلسـلها83/1الوثائقية،ملفات الـبالط الملكي،ملفـة رقـم

 عبـــدالرزاق الحســني،تاريخ الــوزارات العراقيـــة،؛8591،،وزارة االتحــاد العربــي0750/088ا رقــم) بــال (،تسلســـله
  .082-275،033-210،ص207-223ص (،8570،)بيروت،0ط ،83مطبعة دار الكتب،ج

5. Memorandum for the Files, Kuwait Association with AU, Washington, 11 April 

1958, no 59, Lot File 61, D 43, National Archives, Washington, D.C. [hereafter 

called NAUS]. 
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،إشترك في المظاهرات ضد النظام 8581كانون الثاني89ولد في باالسكندرية في جمال عبد الناصر:.6
،تخرج من الكلية 8509فكان عنصرًا فعااًل في الحركة الوطنية المصرية بعد عام  الملكي منذ وقت مبكر
،من المؤسسين لتنظيم الضباط االحرار 8501،إشترك في حرب فلسطين عام8501العسكرية المصرية عام 

 8591،تولى السلطة في مصر من عام 8592يوليو)تموز(20ثورة  في مصر بعد الحرب العالمية الثانية،قاد
لحركات التحرر في الشرق األوسط والقارة األفريقية،من مؤسسي حركة عدم ًا ،كان رائد8573الى وفاته عام 

(،ودعم 8518-8591،دعم الوحدة العربية فألف مع سوريا الجمهورية العربية المتحدة)8599حياز عام االن
ده عبشكل مباشر حرب اليمن األهلية سياسيًا وعسكريًا،حيث وقف ضد النظام الملكي في اليمن)اإلمامة(،و 

شرق التاريخ الحديث في الالكثير من المؤرخين والباحثين بأنه واحدًا من الشخصيات السياسية البارزة في 
 وللمزيد عن سيرته ونشاطه العسكري والسياسي في تاريخ مصر المعاصر، األوسط في القرن العشرين.

 -وما بعدها؛ويكيبيديا 81،ص8572محمد حسنين هيكل،عبدالناصر والعالم،دار النهار للنشر،بيروت، ينظر:
؛موقع الرئيس جمال عبدالناصر على الشبكة الدولية  http://ar.wikipedia.org/wiki  :الموسوعة الحرة

 .  .Nasser.bibalex.orgلألنترنيت:

7. See Bismarck, British Policy in the Persian Gulf, 1961-1968: Conceptions of 

Informal Empire, pp.20-21; Salwa Alghanim, The Reign of Mubarak-Al-Sabah: 

Shaikh of Kuwait, 1896-1915 (London: L.B. Tauris, 1998), pp.88-89; see also Jill 

Crystal, Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1990), p.22; Michael S. Casey, The 

History of Kuwait (Westport: Greenwood, 2007), p.51; Britton Cooper Busch, 

Britain and the Persian Gulf: 1894 – 1914 (California: University of California 

Press, 1967), p.304. 

م،دخل الوظيفة 8152في بغداد عامولد ،السويدي سياسيًا مثقفًا وقانونيًا المعاً توفيق كان  .توفيق السويدي:1
عن إدارة  فعين معاون مشاور الحكومة في وزارة العدلية فضالً 8528الحكومية في أول تشرين الثاني عام

فضاًل عن العديد من المناصب في الوزارات ،شكل الوزارة ثالث مرات في العهد الملكيمدرسة الحقوق،
،وللمزيد عن شخصيته ودوره السياسي والفكري عضوًا في مجلس األعيان لسنوات عدة ،عمل العراقية المختلفة

)بيروت، دار الكاتب العربي،نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية، -ينظر:توفيق السويدي،مذكراتي
 لندن، أعالم السياسة في العراق الحديث،رياض الريس للكتب والنشر،بعدها؛مير بصري،وما9ص(،8515
  .829-881،ص ص،8517

http://ar.wikipedia.org/wiki
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9. Telegram 184, Consulate to State Department, Kuwait, 28 May 1958, NAUS, 

pp. 1-2. 

10. Ibid., p.2. 

فـــي بغــــداد ســــنة ولــــد عراقيـــة الفاعلــــة فـــي العهــــد الملكي،الشخصــــيات السياســــية الأبـــرز .نـــوري الســــعيد:من 88
ــدفاع فــي حكم8111 كمــا  ومــات عــدة،،شــغل مناصــب وزاريــة مهمــة كــوزارة الداخليــة ووزارة الخارجيــة ووزارة ال

شغل منصـب رئـيس الـوزراء  8591أيار عام  85،وفي أربع عشرة مرة طوال العهد الملكيشغل رئاسة الوزارة 
وللمزيــد عــن ســيرته ودوره  بــين العــراق واالردن وحتــى نهايــة الحكــم الملكــي، )الهاشــمي(لحكومــة االتحــاد العربي

د النصيري،نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية في تاريخ العراق السياسي المعاصر،ينظر:عبد الرزاق احم
ـــى عـــام  نوري ومـــا بعدها؛ســـعاد رؤوف شـــير محمـــد،89(،ص8517ربية،)بغـــداد،،مكتبـــة اليقظـــة الع8502حت
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