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         Title of Thesis 

Political Discourse of Colone Abul Kareem Qasim (1958 – 1963) A 
Political study        

Abstract of Thesis 

The revolution of 14th of July, 1958 in Iraq was considered a great 
transition on all internal, regional and international levels. This study 
highlights the political discourse of Colonel Kareem Qasim, leader of the 
revolution, during his rule (1958 – 1963). 
That discourse displayed the policy that outlined features of the foreign 
policy of Iraq and it indicated the political thinking of how to deal with 
the internal and foreign questions. It also introduced the ideas and 
philosophies that made up the ruling theory in Iraq according to which 
the relation between the group and the individual was organized 
through certain codes and values that not only governed distribution of 
influence and power inside the country but 



 

        


