
 : مشكمة الموصل)) مشكمة العراق وبريطانيا وتركيا ((  -
 . حسم مشكمة الموصل لصالح العراق وما هي الضمانات التي قدمها العراق لعصبة االمم 

      
ىذه المشكمة مع انتياء الحرب العالمية االولى وتوقيع ىدنة موندرس بين  أتبد       

ثمانية عحيث كانت القوات ال 9191الحمفاء والدولة العثمانية في الثالثين من تشرين الثاني 
في الموصل اخر مواقعيا في العراق وكانت القوات البريطانية عمى مشارف الموصل عند 

لم تدخل الموصل وكان في الموصل حامية عسكرية  البريطانية أن القوات  توقيع اليدنة اي
عثمانية والتي انسحبت منيا بعد ايام من وقف اطالق الناربين الجانبين ودخمتيا القوات 
البريطانية . ومنذ ذلك الوقت اصبحت الموصل منطقة نزاع بين العراق وتركيا السيما بعد 

اتاتورك الذي اخذ يطالب باعادة والية الموصل ان تاسست الجميورية التركية برئاسة كمال 
وتوابعا الى تركيا واخذ يثير القالقل عمى الحدود بين البمدين وتحريض الكرد عمى التمرد 

ولم  9111-9111مما ادى بالطرفين الى بحث القضية بين االطراف المتنازعة في عام 
والتي قامت بدورىا الى يتوصل الجانبين الى حل مما ادى الى رفعيا الى عصبة االمم 

، زار  ابمجيكالسويد و مؤلفة من المجر   9111تشرين االول / 19في تشكيل لجنة دولية
اعضاء المجنة العراق وتركيا واالطالع عمى الخرائط الحدودية وكذلك دراسة الظروف 

قمية االجتماعية واالثينية لمسكان واالطالع عمى اراء السكان والذي تباينة بين مطالبة اال
التركمانية وبعض االسر العربية التي تربطيم مع االتراك بعالقات اقتصادية واجتماعية 
بأنظمام الموصل الى تركيا في حين طالب االكراد الذين يشكمون النسبة االكبر من سكان 
الموصل ىم من القومية الكردية بانظمام والية الموصل الى الحكومة العراقية بعد لقاء قادة 

الكردية في السميمانية واربيل وكركوك بالمجنة الدولية بشرط اعطاء الحقوق القومية  الحركة
 واالدارية والثقافية الى الشعب الكردي .

وبعد انتياء ىذه المجنة من عمميا رفعت تقريرىا الى عصبة االمم والتي توصمت الى   
/ كانون االول عام 91 اصدار قرارىا بأنياء مشكمة الموصل بنظماميا الى العراق وذلك في

 .اجتمع مجمس العصبة واصدر قرارة بالجماع تضمن ماياتي : 9111
اتخاذ خط بروكسل خط لمحدود بين تركيا والعراق واحترام الحقوق العسكرية واالدارية  - أ

  لمبمدين .



سنة عمى العراق 11استمرار االنتداب لمدة  وعقد معاىدة جديدة بين العراق وبريطانيا  -ب     
ومراعات رغبات األقميات السيما المناطق  تقديم بريطانيا والحكومة العراقية الضمانات -ج .

 الكردية بتعين موظفين ألدارة شؤونيم واحترام الحقوق الثقافية والقومية ليم .  

متياز في شركة نفط العراق إوارضاء تركيا باعطائيا الموصل  وىكذا تمت تسوية مشكمة
 ء االسكندرونة بعد استقطاعو من سوريا . فضال عن اعطائيا لوا

 :  بين العراق وبريطانيا 0391معاهدة  -

خالء مسؤوليتيا امام عصبة االمم بعد أرادة بريطانيا ان تنيي انتدابيا عمى العراق و أ     
ن حققت كل اىدافيا في العراق وبحجة تاسيس حكومة عراقية ممكية دستورية واصبح أ

لذلك شرعت في تنظيم العالقات بين ، دارت شؤنيم بأنفسيم أالعراقيون قادرين عمى 
البمدين بشكل عقد معاىدة جديدة تتضمن حقوق بريطانيا في العراق تمييدا لدخول العراق 

 .في عصبة االمم كدولة مستقمة ذات سيادة 

حكومة نوري السعيد لتشكيل  9111عام  -اذار -11صدرت االرادة الممكية في        
كان امام ىذه الوزارة عقد معاىدة جديدة مع بريطانيا ومعالجة المشكمة االقتصادية ،  االولى

، حيث سارع نوري السعيد بحل المجمس النيابي ) البرلمان (، والتاثير عمى االنتخابات 
وتأليف حزب سياسي بأسم )العيد(، واصدرجريدة ) صدى العيد( الناطقة بأسم الحزب  

 لدعم وزارتو.
بشأن تنظيم العالقات بين العراق وبريطانيا ،9111-اذار -11لمفاوضات فيا بدأت     

بعقد معاىدة بين  9111/ حزيران 11ودخول العراق عصبة االمم وانتيت المفاوضات في 
 الطرفين التي تضمنت المعاىدة ومالحقيا شروط قاسية في االمور التالية  : 

اورات تامة ويتعيد كاًل منيمابأن ال السياسة الخارجية : وافق الطرفان عمى إجراء مش -9
 يتخذ سياسة تتنافى مع التحالف .

الدفاع : تعيدت بريطانيا بالدفاع عن العراق في حالة وقوع الحرب عمى ان يقدم العراق  -1
 لبريطانيا جميع ما بوسعو من تسييالت في االراضي العراقية .



اقع لمقواعد الجوية وحصمت القواعد العسكرية :  يتعيد العراق بتأجير لبريطانيا مو   -1
 بريطانيا حق مرور جيوشيا عبر االراضي العراقية .

 الحصانات : تتمتع القوات البريطانية في العراق بأالعفاء من الضرائب . -1
تدريب الجيش العراقي : لبريطانيا الحق التام في ارسال المدربين العسكريين الى العراق  -1

 وتدريب الضباط العراقيين .
لدبموماسي : استبدال المندوب السامي البريطاني بمنصب سفير يتمتع بمركز التمثيل ا -1

 األقدمية الدائم بين الممثمين الدبموماسين االجانب .   
وعمى الرغم من أن المعاىدة قوبمت بمعارضة واسعة و برفض شعبي، ووصفت بأنيا      

قة عمييا وتبادل وثائق استبدال االنتداب الوقتي بأحتالل بريطاني دائم لكن تم المصاد
 .ابراميا 

كدولة االمم ابمغت بريطانيا عصبة االمم عن رغبتيا بأدخال العراق إلى العصبة       
مستقمة ، وبعد مذكرات طويمة حول دخول العراق العصبة قدم العراق تعيدات لمعصبة في 

تشرين  1، وبذلك اعمن مجمس العصبة قبول العراق عضوًا كدولة مستقمة في 1-1-9111
 ، اال انو كان استقالاًل شكمياً  9111االول عام 

واصبحت المعاىدة قييد التنفيذ وتبادل السفراء بين البمدين واصبح ))فرنسيس ىمفريز((     
السفارة  اول سفيرلمبريطانيا في العراق وابدل اسم دار االعتماد البريطاني في بغداد الى

 ربية مستقمة بعد ان خرجت من نظام االنتداب . البريطانية .واصبح العراق اول دولة ع

 

 
 


