
 
 . 0291العشرين او الثورة العراقية الكبرى عام ثورة 

  -اسباب ثورة العشرين : -
 .مباشرة وأخرى خارجية  هناك اسباب داخمية غير   
 : مقدمات ثورة العشرين -

م 0201 -0201الشعب العراقي االحتالل البريطاني في النجف االشرف عام قاوم        
م مرحمة تحشيد 0291م الى 0202ومدن اخرى وكان لمفترة الممتدة من واعالن ثورة النجف 

 االستقالل التام من العراقبالى الثورة ضد االحتالل البريطاني عمى العراق والمطالبة 

 : مثورة ل االسباب الغير مباشرة _ 9

 .لممحتمين  سوء وتعسف االدارة العسكرية  -0
 .وتزايد حجم الضرائب التي تجبى من السكان  -9
 -.وتدهور الوضع االقتصادي  - -3
 وعدم عزم االحتالل اقامة حكم وطني وفاء الى العهود ,  -4

 وثمة اسباب خارجية 

 .م 0202تاثير الثورة المصرية عام  -0

 ,ونجاح السوريون من تشكيل دولة بزعامة الممك فيصل بن الحسين  -9

  . عربية في اثارة الحركة الوطنية في المطالبة في االستقاللاالحزاب والجمعيات ال ودور -3

 
اما السبب المباشر ألعالن الثورة هو حادثة اعتقال شيخ قبائل الظوالم شعالن ابو 

 الجون 
كة بدات شرارة ثورة العشرين عندما أقدمت سمطات االحتالل البريطاني بأعتقال قادة الحر 

الوطنية العراقية وبعض الشيوخ والمثقفين ومنيم الشيخ شالن ابو الجون شيخ قبائل الظوالم 
وقتموا  0293حزيران عام  03في الرميثة فمجأرجالة الى مياجمة سراي الحكومة في 



البريطانيون الموجودون ىناك وأنقذوا شيخيم فكانت تمك الشرارة التي اشعمت نار الثورة 
ق من جنوبو الى شمالو واستمرت الثورة نحو خمسة اشير تكبد فييا لتشمل كل العرا

االحتالل عد كبير من القتمى واالسرى وغنم الثوار عدد من البنادق ومدفع واحد في معركة 
 الرارنجية .

عمى الرغم من عدم التكافىء العسكري بين الطرفين والتفوق البريطاني في العدة والسالح 
ولكن كان من اىم نتائج ىذه الثورة ىو اجبار السمطات البريطانية عمى تغير سياستيا تجاه 
الشعب العراقي والتفكير بشكل جدي عمى االسراع بتشكيل حكومة وطنية والتقميل من قواتيا 

ي العراق وتاسيس جيش عراقي يحل محل الجيش البريطاني الحالل االمن في العسكرية ف
تاسست الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة نقيب اشراف بغداد في الخامس من و العراق .

  0293تشرين االول عام 
وتاتي اىمية ىذه الحكومة ىي التمييد الجراء استفتاء لمشعب العراقي الختيار   -

 الحكومة التي يريدىا 
 تقسيم العراق الى وحدات ادارية ) الوية ( وتعين موظف اداري عراقي  ليا . -
السمطات البريطانية الى اعادة السياسين العراقين ا لذين  شاركوا في ثورة العشرين وابعدتيم  -

 خارج العراق  .

التي دارت بين االطراف و العراق بعد ثورة العشرين  اوضاع ةمناقشل مؤتمر القاىرةفي عقد 
 ىي : المشاركة من العراقين والبريطانين فيو .واىم الشخصيات التي شاركت فيو 

المندوب السامي البريطاني برسي كوكس ، المس بيل سكرتيرة المندوب السامي في      
ومن الجانب العراقي كان وزير الدفاع جعفر العسكري وساسون حسقيل وزير المالية  العراق

وتم مناقشة  نوع االدارة في العراق وتم االتفاق عمى تاسيس حكومة عراقية ممكية دستورية 
 وترشيح االمير فيصل بن الحسين ممكا عمييا .

صل ممكا عمى العراق وفاز بنسبة عمى اختيار االمير في يتم اجراء االستفتاء  لمشعب العراق
29 % 



في تموز عاد االمير فيصل عمى ظير باخرة  نورث بروك البريطانية قادما من لندن وصل 
  0290البصرة في تموز 

استقبل بحفاوة من قبل الشعب العراقي وقبل وصولو الى بغداد زارة المرجعية الدينية في 
بين اوساط الشعب العراقي وبعدىا دخل الى  النجف تقديرا لمكانتيم الدينية واالجتماعية

في ساحة القشمة وذلك العالنو ممكا عمى العراق وقد  0290اب  90بغداد وتم تتويجو في 
حضرت عدد من الوفود من كل االلوية العراقية لمشاركة في ىذا اليوم العظيم . وقد تعيد 

 راقين  .بتشكل المجمس التاسيسي وانجاز دستور لمبالد يحقق رغبات الع
 


