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                           المادة : عراق معاصر                              كلية القانون والعلوم السياسية

  :أ.م.د حميد فجر التدريسي                                    قسم العلوم السياسية 

 

 1958تموز  14ثورة  إنجازات

 

تاريخيا في حياة العراق على المستوى السياسي  انعطافا 1958تموز  14لقد كانت ثورة 

واالجتماعي واالقتصادي والثقافي , فقد كان العراق يعاني في سياسة الخارجية من ارتباطه 

بحلف بغداد وسيره في تلك السياسة الغربية , وفي سياسة الداخلية كان يعاني من تحكم 

روائيه تصب في خدمة اريع األوكانت جميع المشاالقطاع والبرجوازية في مصير أبنائه 

يسيطرون على البرلمان العراقي , كما كانت جميع القوانين تشرع  كإنواالقطاعين الذين 

لخدمة  الثقافةلخدمة مالك األرض وحماية ملكيتهم وتقوية سيطرتهم على الفالحين وسخرت 

فكر اشتراكي..  ومحاربة كل اللبراليةهذه التوجهات وتقديس الملكية الفردية وإشاعة الروح 

ونتيجة لهذه األوضاع فقد وضعت الجماهير الشعبية امالها بقيام ثورة تموز في تغيير معظم 

 السيطرةعالقات اإلنتاج واستبدال القوانين المتخلفة بقوانين جديدة تحرر الفرد من 

ثورة انجازات الى األصالح الزراعي ويمكن ابراز ابرز  اهتماماتهاواالستغالل وقد اولت اول 

 كما يلي  1958تموز  14

  -أوال : في المجال السياسي :

 القضاء على النظام الملكي وإقامة الجمهورية  -1

 االنسحاب من حلف بغداد  -2

 الغاء المراسيم السعيدية  -3

  السياسييناطالق سراح المعتقلين والسجناء  -4

  العراقيينالغاء قرار نزع الجنسية عن  -5

 المبعدين للوطن  السياسيينإعادة  -6

 الغاء سيطرة جهاز االمن على سياسة التوظيف  -7

 ثورة وطنية  1941اعتبار حركة مايس  -8

 1/1/1960إجازة األحزاب السياسية بصدار قانون الجمعيات في  -9
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 دستور جديد في البالد  أصدر -10

 نص الدستور المؤقت على الحقوق القومية للكرد  -11

  -: االقتصاديثانيا: في المجال 

  1958لسنة  30رقم  قانون اإلصالح الزراعي -1

 4/6/1959العراق من المنطقة االسترلينية في  انسحاب  -2

  1961( لسنة 80اصدار القانون رقم ) النفطيةوفي السياسة  -3

 -ثالثا: في المجال االجتماعي :

حققت الثورة خالل اربع سنوات ونصف من حكمها إصالحات كبيرة اجتماعية وصحية وثقافية 

ومساوات الفقير بالغني بواسطة حل مشكلة السكن وانشاء مدينة لتضيق الفوارق الطبقية 

) الحرية , حي العامل ( تعميم  الثورة ومينة الشعلة وتوزيع األراضي السكنية في المناطق

 التعليم االبتدائي والثانوي وبناء المستشفيات والمدارس 

 

 


