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 المقدمة
شهد العراق العديد من االحداث الكبيرة التي ساهمت بشكل فعال 

 1958في التخلص من النظام الملكي الذي حكم العراق حتى سنة 

والتي قام بها الظباط االحرار بثورتهم التي اطاحت بالحكم الملكي 

الحكم الجمهوري وشخصية الزعيم عبد  واعلنو من خاللها قيام

الكريم قاسم من الشخصيات المهمة التي كان لها دورا كبيرا في 

صنع قيادة هذه الثورة وتحقيق العديد من المنجزات التي ظلت 

باقية الى يومنا هذا موضوع الدراسة يدول حول هذه الشصية 

ويتناول واقامت به وكيف رسمت سير االحداث من هنا باءت 

مية اختيار هذه الشخصية لكي تناولها موضوع بحثي هذا من أه

اجل ابراز واقام به وكيف عمل كل قيام الثورة وتحقيق أهدافها 

التي كان يؤمن بها وألشك ان الباحث في هذه الشخصية يجد 

العديد من الصعوبات في تناول الموضوع الختالف بعض االراء 

 المولفين الذين درسوا هذه الشخصية. 

د قسمت بحثي هذا الى ثالثة فصول ضم الفصل االول حياتة وق

 وفيها المباحث األتية :

 المبحث االول : والدتة ونشاتة

 المبحث الثاني : الكلية العسكرية

 المبحث الثالث : اشتراكه في حرب فلسطين

 المبحث الرابع : حركة الضباط األحرار

 

 

تموز  14قيام ثورة والفصل الثاني وتناولت فيه العوامل الموجب ل

 وضم : 1958عام 

 المبحث االول : العامل السياسي

 المبحث الثاني : العامل االقتصادي

 المبحث الثالث : العامل االجتماعي 

 وضم الفصل الثالث قيام الثورة 

 المبحث االول : وبداية الثورة وظروف انطالقها

لحكم لتنفيذ للثورة والقضاء على ا: التخطيط واالمبحث الثاني

 الملكي

 المبحث الثالث : أنجازات الثورة



 

 الخاتمة
من خالل ماتم طرحه وتناوله  في موضوع بحثي هذا أجدني اصل الى 

 ابرز النتائج االتية:

اوال: ان شخصية الزعيم عبد الكريم قاسم قد مثلت هموم وتطلعات الشعب 

عهد العراقي بمختلف اطيافة حيث كان هذا الشعب يعاني االمرين من ال

 الملكي السابق .

ثانيا : كان للزعيم عبد الكريم قاسم الدور الكبير المؤثر في التخطيط 

والتي ادار دفتها وعمل مع من  1958تموز عام  14والتنفيذ لقيام ثورة 

معه من القادة على تنفيذها والقضاء على العهد الملكي السابق وما كان 

اني فعمل على التخلص من هذا يفضل يجعل العراق تابعا لالستعمار البريط

 األستعمار .

ثالثاً : حققت الثورة المباركة العديد من االنجازات للشعب العراقي في كافة 

المستويات السياسية واألقتصادية واالجتماعية فضالً عن مكاسب في 

 العالقات الدولية .

 


