
 
   

  [9]  خليل العالف       إبراهيم أ. د.                                 .    ثمانون عامًا على دخول العراق

  2991 ثمانون عاما على دخول العراق عصبة األمم
 دولة مستقلة

 
 إبراهيم خليل العالف ا.د.

 العراق –أستاذ التاريخ الحديث 
 

 مستخلص البحث
 ولـلدخ 08 رىـالذك 2102 رـأكتوب – األول تشرين من الثالث اليوم في مرت
 دـبع تأسست يالت الدولية المنظمة يـوه   League of Nationsاألمم عصبة العراق
 تخلي 0121 ورةـث جـنتائ نـم انـك. 0101-0101 األولى العالمية ربـالح انتهاء

فساح ،المباشر العراق حكم في أسلوبهم عن نيالبريطاني  حكومة لتشكيل الـالمج  وا 
 أغسطس -آب 12 في العراق ىـعل ملكا الحسين بن فيصل األمير وتتويج عراقية،

 الدستورية األسس الستكمال تتوالى الخطوات بدأت لةالدو  تأسيس وبعد .0120 سنة
 سنة تأسست التي الدولية المنظمة ذهـه األمم، عصبة ىـإل باالنضمام وذلك للدولة
 بالطرق والدولية اإلقليمية القوى بين النزاع وحل العالمي، السالم حفظ بهدف 0101

 دولة منذئذ العراق د  ع   إذ األمم، عصبة إلى الدخول خطوات الدراسة تعالج .السلمية
 .مستقلة
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  01الرررذكر   2102أكترررو ر  -مررررت ارررم اليررروم الثالرررث مرررن ت ررررين ا ول 
وهم المنظمة الدولية الترم    League of Nationsلدخول العراق عص ة ا مم

وق ررل الرردخول اررم  .0100-0101تأسسرت  عررد انت ررار الحرررم العالميرة ا ولررى 
أول مرا ن رأ   .ال د من الوقوف عنرد أمررين اثنرين ،تفاصيل هذا الحدث الك ير

. وثاني مررا تأسرريب عصرر ة ا مررم سررنة 0120الدولررة العراقيررة الحديثررة اررم سررنة 
ودخول العراق  عد تأسيب الدولة ايه وانت ار ع د االنتدام ال ريطانم  0101
ن مررررن ا رررررز مررررا تمخ ررررت عنرررره أحررررداث الحرررررم إاكمررررا هررررو معررررروف  اي رررا.

ع العراق  والياتره الرث ث الموصرل و درداد وال صرر ، تحرت العالمية ا ولى وقو 
االحرررت ل ال ريطرررانم وانت رررار الحكرررم العثمرررانم ل رررذد الواليرررات الرررذ  ا تررردأ ارررم 

 النصف الثانم من القرن السادب ع ر.
ا عرررررد انت رررررار الحررررررم ودخرررررول العرررررراق تحرررررت االحرررررت ل ال ريطرررررانم، ثرررررار 

آلن مجرال ل ررح ا ولكرن قسرما العراقيون على المحتلين لعوامرل عديرد  لريب ا
مررن هررذد العوامررل يتعلررق  ترروق العررراقيين إلررى االسررتق ل والررتخل  مررن الحكررم 
ا جن ررم. وقررد ت رركلت أحررزام سياسررية تعاونررت مررة القررو  الدينيررة والع ررا رية 
والمثقفين ل نتفاض على ال ريطانيين ام ثور  عارمة امتدت من ال رمال إلرى 

ن ي ر  والتم كان من نتا ج ا تخلم ال ريطانيالك 0121الجنوم تلك هم ثور  
اسررررا  عرررن أسررررلو  م اررررم حكررررم العررررراق الم ا رررر، المجررررال لت رررركيل حكومررررة  وا 

 -آم  20عراقيررة، وتتررويم ا ميررر ايصررل  ررن الحسررين ملكررا علررى العررراق اررم 
 .0120أغسطب سنة 

و عررد تأسرريب الدولررة  رردأت الخطرروات تترروالى السررتكمال ا سررب الدسررتورية 
هذد المنظمة الدولية التم تأسست  ك  االن مام إلى عص ة ا مم،للدولة وذل

اإلقليميرررة    ررردف حفرررظ السررر م العرررالمم، وحرررل النرررزاع  رررين القرررو  0101سرررنة 
 والدولية  الطرق السلمية.

نمررررا كرررران ال ررررد مررررن  لررررم تكررررن مسررررير  العررررراق إلررررى عصرررر ة ا مررررم سرررر لة، وا 
اجرررل تحقيرررق هرررذا أن ت رررذل مرررن  0120الحكومرررة العراقيرررة الترررم ت ررركلت سرررنة 
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خاصرة ، قاسرية م نية، وتنفرذ التزامرات كثيرر ، وتل رم  رروطاً  ج وداً  ال دف،
و رررة  0121 عررد  قرررار مجلررب الحلفررار ا علررى ارررم سرران ريمررو اررم نيسرران 

ذلرك القررار الرذ  اسررد العراقيرون علرى انره  العراق تحت االنتدام ال ريطانم..
يقت رررم أن يكرررون هنررراك وصررراية. وممرررا عرررزز هرررذا الف رررم أن نظرررام االنتررردام 

ن يمست ررارون  ريطررانيون إلررى جانررم كررل وزيررر، وان يرررت ط أول ررك المست ررار 
  المندوم السامم ال ريطانم.

ة منظمرررة سرررلمية ومسرررلحة  رولقرررد حررراول العراقيرررون مرررن خررر ل حركرررة مقاومررر
-0120ه اهلل رل ا ول رحمرررو ررذل الملررك ايصرر ،الررتخل  مررن أغرر ل االنترردام

 ،وتحديد ا طرر الدسرتورية واإلداريرة ،رير  ؤون الدولةج ودا ك ير  لتق 0111
 ،ون ررر التعلرريم ،والتنظيميررة للدولررة الجديررد  وخاصررة علررى صررعيد  نررار الجرري 

وتنظريم الع قرة مرة  ،وو رة اإلدار  علرى المرن م الصرحي  ،وتحديث الصحة
ي ررر  مصررال  العررراقيين وطموحررات م اررم  نررار دولررت م  الدولررة المنتد ررة  مررا ال

وحرل الم رك ت السياسرية واالقتصرادية واالجتماعيرة  ،ثة الموحد  القويرةالحدي
اررم محيطرره العر ررم واإلقليمررم  مررؤثر    مررا يسرراعد علررى أن يكررون للعررراق دور  

وكانررت المعاهردات  ررين العرراق و ريطانيررا واحرد  مررن ا سراليم التررم  .والردولم
معاهرررد  و  0121ومعاهرررد   0122نظمرررت الع قرررة  تلرررك ولعرررل أ رزهرررا معاهرررد  

التررم م رردت لرردخول العررراق عصرر ة ا مررم دولررة مسررتقلة، وانت ررار ع ررد  0111
 .االنتدام ال ريطانم

لقرررد  رررعر العرررالم  عرررد انت رررار الحررررم العالميرررة ا ولرررى   ررررور  أن تكرررون 
وتمنة  ،هناك منظمة دولية تعمل على ت ي ة س ل التعاون والتفاهم  ين الدول

 . ل  اكررر  السرر م مكرران اكررر  الحرررموتسررعى إلحرر ،انرردالع الحررروم المرردمر 
-0101كرم وودرو ولسرن يوكان من ا رز دعا  ت ركيل العصر ة الرر يب ا مر 

الرررذ  رأ  أن سياسرررة التحالفرررات السرررا قة الداعيرررة إلرررى تحقيرررق التررروازن  0120
وقررد تقرردم ولسررن  مقترحرره  .ا ور ررم هررم التررم سرر  ت الحرررم العالميررة ا ولررى

 وندرب ا ميركرررم ارررم الثرررامن مرررن  ررر اط سرررنةإن رررار منظمرررة دوليرررة  إلرررى الكررر
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و ررمن المقتررر  نقاطرره ا ر عررة حررول  ،ثررم إلررى مجلررب الحلفررار ا علررى 0100
عطار  مانات ل ستق ل السياسم للردول ،تقرير المصير ك يرر  كانرت أم  ،وا 

وعقرررد أول  0101نيسررران  20وقرررد أعررد م رررروع ميثرراق  للعصررر ة اررم  .صرردير 
العصرر ة مررن أع ررار أصررليين وهررم الرردول اجتمرراع لمجلررب العصرر ة وتكونررت 

ومررررن أع ررررار غيررررر أصررررليين يرومررررون دخررررول  ،التررررم وقعررررت علررررى الميثرررراق
وااق على ق ول ا ثلثا أع ار  إذادولة ام العص ة  أيةالعص ة على أن تق ل 

الجمعيررررة العامررررة للعصرررر ة   رررررط أن تقرررردم مررررا يفيررررد علررررى التزامات ررررا الدوليررررة 
م قواعرررد القرررانون الررردولم والتع ررردات وخاصرررة ارررم عررردم اللجرررور للحررررم واحتررررا

ومجلررب، وأمانررة عامررة  ،وكرران للعصرر ة جمعيرة عامررة .الروارد  اررم المعاهرردات
)سكرتارية( ومؤسسات سياسية وقانونيرة مرت طرة   را مرن ق يرل محكمرة العردل 
الدوليررررة واللجنررررة التح رررريرية لمررررؤتمر نررررزع السرررر   ولجنررررة ا قليررررات ولجنررررة 

ولجنرررة الرررررق  ،ولجنرررة التعررراون الفكرررر  ،دوليرررةومنظمرررة العمرررل ال ،االنتررردا ات
 وقد تعاقم على أمانت ا .ولجنة ال ج ين ومنظمة الصحة العالمية ،والع ودية

-0111وجوزيررف أاينررول  0111-0121العامررة كررل مررن السررير اريررك درومونررد 

  .0111-0111و ون ليستر  0111
مو روع .هرذا ال.دخرول العرراق عصر ة ا مرمهرو ي منا ام هذد ال رأن  وما

الررذ   رردل   ررال العررراقيين والملررك ايصررل ا ول  الررذات والحكومررات العراقيررة 
والقو  الوطنية اعتقادا من م جميعا أن دخرول عصر ة ا مرم يعرد خطرو  ك يرر  

لررذلك  ررذلت ج ررود ك يررر  اررم هررذا الم ررمار وتع رردت  ،نحررو االسررتق ل التررام
-0121نتدام ال ريطانم الوزارات العراقية المتعاق ة التم ت كلت إ ان ع د اال

علررى أن مررن ا رررز م ام ررا اسررتكمال دخررول العررراق ع رروا اررم عصرر ة  0112
ومرررن ج ت رررا عملرررت السرررلطات  .ا مرررم وقرررد دخرررل هرررذا التع رررد ارررم مناهج رررا

ال ريطانيررة المنتد ررة علررى اإليفررار  تع رردات ا اررم مجررال إدخررال العررراق العصرر ة 
أن ينا رل مرن اجرل  ولكن  عرد أن و رعت  رروطا وقيرودا كران علرى العرراق

 .تحقيق ا
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أغسررررطب  -آم 21اررررم خطررررام التتررررويم قررررال الملررررك ايصررررل ا ول يرررروم 
" لررذلك تررم التفرراهم  هررم اسررتق ل المملكررة العراقيررة ،أن غايترره المن ررود " 0120

مرررة السرررلطة ال ريطانيرررة المنتد رررة علرررى أن  العرررراق سررري نم نظامررره السياسرررم 
ويجرررر  االنتخا رررات إلن رررار  ،الدسررتور  ويقرررر القرررانون ا ساسرررم أ  الدسررتور

 رلمرران )مجلررب تأسيسررم(، ويتفرراهم مررة  ريطانيررا مررن خرر ل التصررديق علررى 
المعاهدات واالتفاقيات الملحقة   ا وا  رام الصل  مة تركيا  عرد انت رار م ركلة 

وتقويرة الجري  للحفراظ علرى  ،وتحديد حدود العرراق ،مطال ت ا  والية الموصل
 0120وقرد سرعت الروزارات الترم ت ركلت ارم العرراق  رين . أمرن العرراق و رع ه

واتخذت  ،ومعا د  الملك ايصل ،إلى العمل على تحقيق االستق ل 0112و
الكثير من الخطوات التم أوصلت العراق إلى ع وية العص ة ومن ا التوقية 

مرررة  ريطانيرررا وال روتوكرررول الملحرررق   رررا وممرررا ت رررمنته  0122علرررى  معاهرررد  
ك  ريطانيا يتع د  أن "ي ذل مساعيه لتأمين إدخال العراق ارم المعاهد  أن مل

وقررد حردد ال رتوكررول  الملحررق  .ع روية عصرر ة ا مرم اررم أقرررم وقرت ممكررن"
تحررددت حرردود العررراق ال ررمالية  0121واررم  . المعاهررد  الوقررت  ررأر ة سررنوات

وصرررلت إلرررى  0121مرررارب  -وارررم الخرررامب والع ررررين مرررن آذار  .مرررة تركيرررا
م ال ريطررانم اررم العررراق السررر هنررر  دو ررب  رقيررة مررن وزيررر المنرردوم السررام

المستعمرات ال ريطانم ليو ولد ايمر  تعلن استعداد الحكومة ال ريطانية  ت ليغ 
عصررر ة ا مرررم ارررم أول ارصرررة ممكنرررة عزم رررا تر ررري  العرررراق ل ن رررمام الرررى 

وعلررى هررذا ا سرراب قامررت مفاو ررات  ررين حكومررة  .0112العصرر ة اررم سررنة 
نرروام ر  –ت رررين االول  01 -0111مررارب  –آذار  21ا ولررى  نررور  السررعيد

مررن اجررل عقررد معاهررد  جديررد  تؤكررد اي ررا  ريطانيررا تأييررد تر رري  العررراق  0110
والترررم  0111وكانرررت معاهرررد   0112ع ررروا مسرررتق  ارررم عصررر ة ا مرررم سرررنة 

يرران  ،أتاحت لحكومة نور  السعيد الفرصة لتث يت حدود العراق مة ا ردن وا 
كمرررا سررراار نرررور  السرررعيد إلرررى جنيرررف  سويسررررا  .السرررعودية والكويرررتوسررروريا و 

  1والثانيرة ارم  0110يونيرو  -حزيرران 1حيث مقر العص ة مرتين ا ولى ام 
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كمررررا سررررراار للمرررررر  الثالثررررة للتم يرررررد لررررردخول  .0110ديسرررررم ر  -كررررانون ا ول 
و مو رررروع  ،العصرررر ة وحررررل  عررررض اإل رررركاالت المتعلقررررة  التعامررررل التجررررار 

وأكد أن القروانين العراقيرة تحترو  مرن  ،ا قليات العرقية والدينية  مان حقوق
النصررررو  مررررا ي ررررمن تلررررك الحقرررروق راا ررررا مقترحررررا  تحديررررد أمرررراكن معينررررة  

ع ررروا مرررن  00كمرررا واارررق الملرررك ايصرررل ا ول علرررى إيفررراد  .لألقليررات الدينيرررة
مجلرب ا مرة يمثلرون مختلرف قوميررات وطوا رف العرراق إلرى جنيرف ليح ررروا 

 .جديداً  عص ة ا مم  ق ول العراق ع واً احتفال 
وعندما زالت جمية العق ات أمام دخول العراق العص ة ا رق نور  السعيد 
إلرررى  درررداد م  ررررا   صررردور قررررار مجلرررب عصررر ة ا مرررم ق رررول العرررراق ع ررروا 

وتم االحتفال  راة العلم العراقم اوق سارية مقرر العصر ة مرة أعر م  ،مستق 
وقررد  0112أكتررو ر سررنة  -الثالررث مررن ت رررين ا ول  الرردول ا خررر  اررم اليرروم

عررين نررور  السررعيد نفسرره ممررث  للعرررراق اررم عصرر ة ا مررم وعررد أول منررردوم 
و عد صدور القرار القم نور  السعيد خطا ا  كر ايره  .عر م يدخل العص ة

وعرد إلدرار االنتردام ال ريطرانم  ،كل الذين عملوا من اجل تحقيق هرذا ال ردف
 ة ا مرم كرأول دولررة عر يرة مسرتقلة مكسرر ا وطنيرا وقوميررا ودخرول العرراق عصرر

 . ارزا وحدثا م ما من ا حداث التم يحتفل   ا العراقيون حتى يومنا هذا
السرريد عليرره غيررر  ،قررال الملررك ايصررل ا ول "أن العررراق أصرر   حرررا طليقررا

مسررتقلون" وطلررم مررن الصررحفيين أن يكت رروا ذلررك إلررى  ،نحررن أحرررار ...إرادترره
رف  رارز  قررا   ل رمذ "اذه روا  رين إخرروانكم وان رروا علري م كلمرراتم ال رعم  رأح

رقيرم علينرا  عرد  ال ريك لنا ام مصالحنا وال ،إننم و  د  مستقلون ...هذد
 .دخولنا عص ة ا مم إال اهلل" س حانه وتعالى

وقرررد أرسرررل الملرررك ايصرررل ا ول  رقيرررة إلرررى ر ررريب مجلرررب العصررر ة  رررول 
ترمم  ...عص ة "جار محققا للم ادئ السامية التم ونكور قال اي ا أن قرار ال

إن  ...إلي ا عصر ة ا مرم ارم تمكرين ال رعوم مرن التمترة  حريت را واسرتق ل ا
ويعرردد اك ررر م ررجة لرره  ، ررع م ليقرردر هررذا القرررار مررن ق ررل المجلررب حررق قرردرد

ودخول العراق سيكون مؤيدا كل التأييد للدايات  ،على السير ام س يل التقدم



 
   

  [21]  خليل العالف       إبراهيم أ. د.                                 .    ثمانون عامًا على دخول العراق

وعنرردما تسررلم  .لتررم تسررعى العصرر ة لتحقيق ررا مررن سررلم عررالمم دا ررم"السررامية ا
الملررررك ايصررررل ا ول الت ن ررررة مررررن الملررررك جررررور  الخررررامب ملررررك  ريطانيررررا رد 
 ال ررركر علرررى مرررا قدمتررره  ريطانيرررا مرررن مسررراعدات للعرررراق ارررم سررر يل دخرررول 

كما أعلن الملرك  أنره تسرلم آخرر رسرالة مرن وكيرل المنردوم السرامم  .العص ة
كمرا  .الذ  أص   ر يسرا لل عثرة الد لوماسرية ال ريطانيرة ارم العرراقال ريطانم و 

تسرررلم الملرررك ايصرررل ا ول  رقيرررات الت ن رررة مرررن ملررروك ورؤسرررار الررردول الجرررار  
والصديقة ومن ال خصيات العالمية ومن قاد  ا حزام. وألقى  الملك ايصل 

 0112أكتررو ر  -ت رررين ا ول  1ا ول اررم   ررو أمانررة العاصررمة خطا ررا اررم 
أ   عرررد ث ثرررة أيرررام مرررن دخرررول العررررراق عصررر ة ا مرررم قرررال ايرررهذ "ا رررركر اهلل 

وازنرا  عرد  ،واهنيئ نفسم و ع م على هذا اليوم الذ  نف نا ايره غ رار الرذل
عامررا  ا مررانم الك ررر  التررم كنررا نصرر و  00جرردال سياسررم دام مررا ينرروف عررن 

ات سرررياد  إلي رررا وهرررم إلدرررار االنتررردام واعترررراف ا مرررم  نرررا و أننرررا امرررة حرررر  ذ
.. "كما أكد الملرك  رأن االسرتق ل كران نتيجرة لج رود  م رتركة اعتمردت .تامة

وعلينررا أن نث ررت أنفسررنا  أننررا عنررد حسررن ظررن ا مررم التررم  ...الصرر ر والحكمررة
دخلنررا اررم مصرراا ا" وأ ررار إلررى  رررور  أعمررار العررراق وتحديثرره وتقدمرره دون 

 .تردد ووجل
حثيثررة اررم مجررال  ج رروداً  ودو منررالو عررد دخررول العررراق عصرر ة ا مررم  ررذل 

 ،الرردااع عررن الحقرروق العر يررة ومناق ررة ق ررايا كثيررر  من ررا الق ررية الفلسررطينية
 ،وسرررعى العرررراق لمسررراعد  مصرررر ارررم دخرررول العصررر ة ،وق رررية االسررركندرونة

دانة العدوان االيطالم على الح  ة وما  اكل  .وا 
ماجستير وقد يكون من المناسم هنا التنويه إلى أننم أ رات على رسالة 

قرردم ا تلميررذ  الرردكتور عررامر سررلطان قررادر مصررطفى االسررحاقم إلررى مجلررب 
 عنررروانذ "العرررراق وعصررر ة ا مرررم  0111كليرررة التر يرررة  جامعرررة الموصرررل سرررنة 

" قلنرا اي را أن دخرول العرراق عصر ة  سياسرية -دراسة تاريخية  0111 -0121
ظرر القرانون ا مم كان ارصة لمن  العراق حق التمتة  االستق ل من وج ة ن

وقرررد اسرررتطاع العرررراق مرررن خررر ل ممثليررره ارررم جنيرررف أن يكرررون علرررى  .الررردولم



 

 
 
 

 [21] (29) 9دراسات إقليمية                                                        كز الدراسات اإلقليميةمر             

أمرا  النسر ة لعصر ة ا مرم  .اتصال ومتا عة كل التطورات الحاصلة ام العالم
اعلرررى الررررغم مرررن أن رررا ا رررلت ارررم تحقيرررق أهرررداا ا إال أن رررا حاولرررت أن ترررنظم 

ت لن ور منظمة أكثر من التعاون الدولم وم د الع قات الدولية وتخلق نوعاً 
 .وأوسة أهدااا من العص ة، ونقصد هي ة ا مم المتحد  ،ااعلية
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Abstract  
October, 3, 2012 is the 80 anniversary of Iraq joining to the league of 

Nations which is the international organization founded at the end of World 

War I in 1914-1918.One of the consequences of revolution 1920 is that the 

British left their tactic in ruling Iraq directly and to open the door to form an 

Iraqi government by crowning prince Faisal Bin Al-Hussein as a king of Iraq 

on August 21,1921.After that, the constitutional bases of the state completed 

by joining the league of Nations.This organization is aiming at keeping 

international peace, solving struggles among regional and international  

powers peacefully. This study tackles the steps of joining the organization 

and since then, Iraq is considered an independent state. 


