
 

  الذكرى السنوية لرحيل العالم االقتصادي الكبير ابراهيم كبةفي 

(1) 

 
  سالم كبة

 
من كبار رواد السياسة  –تمر علينا الذكرى الثامنة لرحيل ابراهيم كبة  62/01/6106في    

 بهذه المناسبةو!واالقتصاد في تاريخ عراق القرن العشرين،السياسي واالقتصادي واالكاديمي

ونترك !رغم اننا قد ال نتفق مع البعض من مضامينها!لى بعض الشهادات التقديريةنلقي الضوء ع

 !   الحكم للقراء الكرام

 

   وجمماء فممي سمميرت  .الممدكتور ابممراهيم كبممة موسمموعة علممماء االقتصمماد العممراقيينضممم

مدينممة الن ممش االعممر  عممام  ولممد المفكممر االقتصممادي ابممراهيم عفممو  كبممة فممي:"الذاتيممة

 اكممل دراسمت  االوليمة والعليما فمي جامعمات مصمر.بيئة وطنية دينية،وترعرع في 0101

استوزر بموو  حكوممة .،عمل في جامعة بغداد0196وفرنسا،وبعد عودت  الى العراق عام 

،حيم  تمولى وزار  االقتصمماد،كما 0191تمموز عممام  01فمي العهمد ال مهموري بعممد  مور  

  الزراعمممة واال ممم   تمممولى حقاومممي وزاريمممة اامممرى بالوكالمممة كممموزار  المممنف  ووزار

الممذي ن ممم ع قممة  11وفممي هممذه الفتممر  كممان لمم  الفضممل فممي  ممدور قممانون رقممم .الزراعممي

الدولة بعمل الشركات النففية العالمية العاملة في العراق،حي  سماهم همذا القمانون بزيماد  

علمى احمدات تنميمة  حصمة الحكوممة ممن عواومد المنف  ،نمذاك،االمر المذي زاد ممن قمدراتها

ما كممان لمم  دور فاعممل فممي  ممياغة قمموانين اال مم   الزراعي،وتحسممين قفمماع فعالممة،ك

ممن الموزار  وعماد المى مزاولمة عملم  التدريسمي  0121اسمتقا  فمي اواسم  عمام .الزراعة

 .0126ب امعة بغداد،حي  حصل على درجة استاذ مساعد في عام 

لمد  عشمر  سمنوات ممع  اعتقل ابراهيم كبة وحكم علي  بالس ن 0121في الثامن من عباط عام    

 0121وفمي بدايمة العمام الدراسمي .0129االعغا  الشاقة،غير ان عفوا رواسيا  در عن  في عمام 

العلميمة،وفي نفما العمام قمدم المى الترقيمة لدرجمة  تم  اعادت  الى جامعمة بغمداد بنماءا علمى اعمالم 

 .االستاذية

 وري ل ،حي  كان  محاضرات  فياستمر كبة في عفاو  العلمي رغم مضايقات الن ام الدكتات  

االقتصاد السياسي وتاريخ الفكر والمذاهي االقتصادية في جامعتي بغداد والمستنصرية من افضل 

ما قدم لفلبة كلية االدار  واالقتصاد في النصش االو  من سبعينيات القرن الماضي،حتى سنة 

 .0111تقاعده في عام 

تاركا  2004 ادس والعشرين من تشرين االو  عامتوفي الدكتور ابراهيم عفو  كبة في الس  

بالمؤلفات والترجمات  لت مذت  ول يل االقتصاديين العراقيين الشباب ترا ا علميا غنيا

المهمة،حي  كان المرحوم ي يد اللغات االن ليزية والفرنسية وااللمانية واالسبانية واليونانية 

 ،تشريع (0191)االقتصاديازمة الفكر :وااليفالية،ومن اهم هذه المؤلفات

 ،انهيار ن رية الرأسمالية المخففة(0191) ،االقفاع في العراق(0191) المكار ية

،دراسات في تاريخ (0120) ،ماهي االمبريالية(0121) ،البراغماتية والفلسفة العلمية(0121)

،مشاكل ال د  في كتاب راس (0116) ،الرأسمالية ن اما(0111) االقتصاد والفكراالقتصادي

 .(0111) لكار  ماركا  الما



العديد من الدوريات العراقية والعربية  العشرات من البحوت والمقاالت العلمية فية كما نشر كب   

والعلوم السياسية،االقتصاد،م لة ال امعة  منها الثقافة ال ديد ،م لة االقتصاد

 ."المستنصرية،االقتصادي،االق م،الثقافة،المثقش العربي وغيرها من الدوريات

http://www.shaaubmagazine.com/view.1912 

 

  ضم منتدى علماء االقتصاد في العراق 

دكتور ال"http://www.bargah.in/vb/showthread.php?t=5149"االلكتروني

في مدينة  ولد،مفكر اقتصادي:"وعر  المنتدى الدكتور كبة كاآلتي!راهيم عفو  كبةاب

محمد مهدي  ،وترعرع في بيئة وطنية دينية،تتلمذ على يد اال  الشيخ0101الن ش عام 

عباب  األولى تشرب  ومنذ سنوات.الذي لعي دورا مهما في تاريخ العراق الحدي  ةكب

الوطني قبل سفره  ي وتو ر بوفكار جعفر أبو التمن والحزبإبراهيم كبة بالحا الوطن

وفرنسا،وبعد عودت   اارج العراق،حي  درس دراست  األولية والعليا في جامعات مصر

الملكية وطاردت  في  ،عمل في جامعة بغداد،وقد ناهضت  السلفة0196إلى العراق عام 

 0191االتحاد الوطني سنة  العمل والسكن،وأ ناء ذلك ساهم كبة في  ياغة ميثاق جبهة

 .وكان على  لة مباعر  بالحركة الديمقراطية العراقية

،حي  0191تموز عام  01إبراهيم كبة في أو  حكومة في العهد ال مهوري بعد  ور   استوزر  

 وزار  االقتصاد،كما تولى حقاوي وزارية أارى بالوكالة كوزار  النف  ووزار  الزراعة تولى

ع قة  الذي ن م( 11)وفي هذه الفتر  كان ل  الفضل في  دور قانون رقم .يواإل    الزراع

القانون بزياد  حصة  الدولة بعمل الشركات النففية العالمية العاملة في العراق،حي  ساهم هذا

تنمية فعالة ،نذاك،كما كان ل   الحكومة من عواود النف  ،األمر الذي زاد من قدراتها على إحدات

  .قفاع الزراعة  ياغة قوانين اإل    الزراعي ،وتحسيندور فاعل في 

القاسمية في  من وزار  عبد الكريم قاسم بسبي تردد السياسة 0121استقا  كبة في أواس  عام    

وبعد ذلك .الدستور الداوم حقل الحريات العامة وبناء أسا الم تمع المدني الحدي  وتواير تشريع

حصل على درجة أستاذ مساعد في عام  يسي ب امعة بغداد،حي إلى مزاولة عمل  التدر ةعاد كب

  .،إضافة إلى مشاركت  في حركة أنصار الس م0126

وا ر االنق ب البعثي أعتقل إبراهيم كبة وحكم علي  بالس ن  0121من عباط عام  وفي الثامن   

 قد ا در عفوا عشر  سنوات مع األعغا  الشاقة،غير أن الرويا األسبق عبد الس م عار  لمد 

بناءا  تم  إعادت  إلى جامعة بغداد 0121وفي بداية العام الدراسي .0129رواسيا عن  في عام 

على إعمال  العلمية،وفي نفا العام قدم إلى الترقية لدرجة األستاذية،وبالرغم من توييد القسم 

ات العلمية ب امعة بغداد ل نة الترقي العلمي وعماد  كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،نذاك غير أن

رفض  الترقية بح ة عدم إكما  المد  القانونية،حي  اعتبرت فتر  العز  السياسي اارج نفاق 

قد ألش عشر   0126ترقيت  إلى أستاذ مساعد في عام  علما بون إبراهيم كب  بعد،الخدمة ال امعية

جامعة القاهر  ندو   البحوت والدراسات المعروفة وعقدت مؤلفات علمية وكتي العشرات من

وبالتالي فهو يستحق أكثر من لقي أستاذ لو قدم ترقيت  .العلمية علمية اا ة لتثمين أحد مؤلفات 

  .العلم والعلماء في ذلك الوق  إلى جامعة تحترم

ل  غير أن  استمر في عفاو  العلمي،حي  كان   وبالرغم من مضايقة الن ام الدكتاتوري الباود  

الفكر والمذاهي االقتصادية في جامعتي بغداد  قتصاد السياسي وتاريخمحاضرات  في اال

كلية اإلدار  واالقتصاد في النصش األو  من عقد  والمستنصرية تعد أفضل زاد فكري لفلبة

ورغم ضغوط .0111أحال  ن ام البع  إلى التقاعد في عام  السبعينات من القرن الماضي،حتى

لمبادو  في الفكر المادي واالعتراكي العلمي والماركسي  وفيا هذا الن ام غير أن كبة بقي

تاركا لت مذت   6111المنية في السادس والعشرين من أكتوبر عام  والديمقراطي حتى وافت 

العراقيين الشباب ترا ا علميا غنيا بالمؤلفات والترجمات المهمة،حي  كان  ول يل االقتصاديين

ية واأللمانية واالسبانية والروسية واليونانية وااليفالية،ومن اللغات االن ليزية والفرنس كبة ي يد

http://www.shaaubmagazine.com/view.1912
http://www.bargah.in/vb/showthread.php?t=5149


،اإلقفاع في (0191)،تشريع المكار ية (0191)أزمة الفكر االقتصادي:أهم هذه المؤلفات هي

،البراغماتية والفلسفة العلمية (0121)،انهيار ن رية الرأسمالية المخففة (0191)العراق 

االقتصاد والفكر االقتصادي  اسات في تاريخ،در(0120)،ماهي االمبريالية (0121)

كتاب رأس الما  لكار  ماركا  ،مشاكل ال د  في(0116)،الرأسمالية ن اما (0111)

العلمية في العديد من الدوريات العراقية  كما نشر كب  العشرات من البحوت والمقاالت(.0111)

سية،االقتصاد،م لة ال امعة االقتصاد والعلوم السيا والعربية منها الثقافة ال ديد ،م لة

 ."وغيرها من الدوريات،المستنصرية،االقتصادي،األق م،الثقافة،المثقش العربي

 

  جامعة بغداد،نشر الخبر التالي في /كلية االدار  واالقتصادااللكتروني ل موقعالفي

09/1/6106"

http://coadec.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=25":" بحضور

السيد رويا جامعة بغـــداد االستاذ الدكتور موسى جواد الموسوي وضمن فعاليات 

االسبوع الثقافي االو  الذي تقيم  كلية االدار  واالقتصاد بمناسبة يوم ال امعة األُم 

للكلية،تم افتتا  مكتبة ضمن  26( دور  الوفاء)ين جامعة بغـــداد واحتفاًء بالفلبة الخري 

 .مكتبة الكلية تحمل اسم استاذ من اساتذتها االع م باسم مكتبة الدكتور ابراهيم كبة

ان مكتبة الكلية اليوم تقش عامخة بكتبها وم لداتها ورساولها واطاريحها وبحو ها مر و ةٌ   

يعلوهن التراب   ان  مستلقيات على االرضموضوعة بوماكنها محاف ةً على هيبتها بعد ما ك

وايوط العنكبوت الواهنة،حتى امتدت اليها يد عماد  الكلية الموقر  متمثلةً بعميدها البار 

االستاذ المساعد الدكتور عبد ال بار محمود فتا  برفعها من االرض ووضعها على رفو  !لكليت ُ 

 ". واعاد  تن يمها

ابراهيم كبة والمبادرات الخ ولة )الخبر المقتضي في دراستناقمنا بالرد على هذا االجراء و"

ترات ابراهيم كبة الغني يوبى التوويل والتفسير :"،وجاء فيها(للمؤسسات االكاديمية العراقية

الفوباوي والسباحة في ل ة االح م واالوهام،او ان تتلقف  ايادي غير امينة ت ري المتاجر  ب  

ة،ولصالح اهدا  دعاوية رايصة او وجوه اجتماعية وسياسية ألغراض نفعية براغماتية محض

وحتى اكاديمية تنتمي الى الفكر البورجوازي الرجعي والفاوفي والقومي ولزبانيت ،هذا الفكر 

الذي امضى المرحوم كبة جل عمره في فضح  ونشر اكاذيب  وترهات  وسخافات ،وبسبب  اودع 

 ةالرجعيالسرطنة ابراهيم كبة من الد اعداء و.0121الس ن والمعتق ت في رمضان االسود 

 يةفكراآلراء والحنقبازيات ال وساهم في فضح،دون الوطنية او العابر  لها اوازعب ته ابت وينه

 0191تموز  01القومية والفاوفية والتي كان  فاعلة في اجهاض  ور  سفسفاوية النفعية ال

 .الم يد 

من االرض "مر و ةٌ ال بحوتالطاريح واألول ورساالم لدات والكتي وال"رفعاما مهمة 

يعلوهن التراب   بعد ما كان  مستلقيات على االرض،رفو  واعاد  تن يمهاالووضعها على 

في المكتبات ال امعية العراقية،فهي ولعمري،من  لي المهمات  وايوط العنكبوت الواهنة

 ""!األساسية للعمادات ال امعية ال تتفضل بها على احد

 

 عيد مي د ...ماركا...ابراهيم كبة..القران.....حكايات متفرقة" وانتح  عن 

 تاريخ ( 6161)العدد –في الحوار المتمدن  رعيد الغاليكتي .."حمودى

1/01/6111"http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=149532

كنا م موعة ط ب فى كليات علمية نلتقى مع طلبة اكاديميين ......االستاذ ابراهيم كبة"":

وكليات انسانية،ونستمع من الشعر واالدب والمواضيع االقتصادية من عباقر  ذلك 

ففى كلية اآلداب كنا نذهي لها عندما نسمع محاضر  او القاء قصيد  او مناظر  .الزمان

ذكر حضرنا عد  محاضرات ل ستاذ  لميعة عباس عمار  وحسي ما ات.ادبية وغيرها

 ...والمرحومة الدكتور  نازك الم وكة والدكتور المرحوم عناد غزوان وغيرهم

http://coadec.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=25
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=149532
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=149532


حد نا احد طلبت ،ان ديوان الرقابة .وفى كلية االدار  واالقتصاد ل ستاذ ابراهيم كبة رحمة هللا

عن االستاذ ابراهيم كبة،ان هذ  ال هة طلب  من  المالية او جهة تدقيقية،والك م لهذا الصديق نق 

ليا )0129االستاذ ان هناك نقصا فى ميزانية الدولة وبالذات فى ديوان رواسة ال مهورية عام 

ويريدون ان يعرفوا سبي هذا (..ماوة و مانون دينارا ال غيرها)011نقصا سنويا قدر  (االن

لهذا الغرض وبعد التدقيق والتمحيص اتضح ان بعد تشكيل ل نة اا ة : يقو  االستاذ كبة.النقص

قد امر بتعيين حدق ى  انى فى بيت ،وذلك (عبد الس م محمد عار )السيد رويا ال مهورية ،نذاك

امسة عشر دينار فق  )09بسبي بعض التو يرات علي  من بعض معارف  وبراتي قدر  

ي  رويا ال مهورية حسي واحد فى ب(ف  )حي  ان التعليمات ،نذاك تسمح لحدق ى (.عهريا

وعلي  تم توجي  كتاب لرواسة ال مهورية،اما ان .التعليمات المالية ويكون راتب  على حساب الدولة

... يكون راتي هذا الف   من حساب رويا ال مهورية الخاص او على الف   ترك العمل

 !". ياس م

 

  دراسة في "توردار الدس"االستاذ باسم الشيخ رويا م لا ادار  وتحرير كتي

دوره في  -ابراهيم كبة ودوره السياسي والفكري في العراق "تح  عنوان 61/1/6100

أن "0191افو  اقتصادية وسياسية وا  حية لثور  .. اإل    الزراعي تحقيق

تموز بتغييرها الن ام السياسي من ن ام موج  لخدمة  01االنتصار الذي حققت   ور  

ت  االحتكارية إلى ن ام مستقل موج  ضد االستعمار االستعمار ومشاريع  وعركا

كان ال بد من أن يصاحب  تغيير في الع قات االجتماعية السابقة في ،وأح ف  ومخففات 

لذا فون حل مسولة األرض ح ً جذرياً كان المهمة األولى من مهام الثور  ،الريش والمدينة

لسنة ( 11)ون اإل    الزراعي رقم الوطنية التي ال تقبل التوجيل وألجل ذلك عرع قان

كان في مقدمتها تحقيق ،وعكس  األسباب الموجبة للقانون األهدا  وراء تشريع !0191

األماني الوطنية التي جاءت من اجلها الثور  وفي طليعتها القضاء على اإلقفاع 

 وع قات  اإلنتاجية،وان تحقيق هذا الهد  في ن ر حكومة الثور  يعد نقفة انف ق

وهو القاعد  ،لإل  حات األارى بو ف  أهم أساس اقتصادي لكل تلك اإل  حات

وعده الزعيم عبد الكريم قاسم واجباً ،األساسية التي يقوم عليها اإل    االجتماعي

 .وان م رد التفكير بعرقلة تنفيذه هو إساء  للوطن،وطنياً على كل فرد

وان ،اجتماعية واقتصادية وسياسية قام  بها الثور  أما إبراهيم كبة فعّدهُ أهم افو  إ  حية   

سينهي الع قات اإلنتاجية اإلقفاعية ويوفر القاعد  المادية ال زمة لبناء  -باعتقاده -تنفيذ القانون 

اقتصاد زراعي جديد قاوم على أساس الملكية الفردية الصغير  وعلى رعاية مصالح المنت ين 

يضاً ضرور  اإلسراع في تنفيذه ألن  يما عريحة كبير  من سكان وأكد أ،الحقيقيين وهم الف حين

العراق أوالً وألن  عرط ضروري لن ا  التصنيع على أساس أن الزراعة هي المصدر األو  

وان ن ا  اإل    الزراعي هو الشرط األو  ،للمواد األولية الصناعية والعمل الصناعي  انياً 

وان ن اح  ضروري لتفوير الن ام الديمقراطي في ،ثاً لصيانة ال مهورية وتثبي  أسسها  ال

في م موع التن يمات الديمقراطية  العراق لكون التن يمات الف حية الركن األساس 

وأايراً يكون ن اح  عام ً أساسياً في زياد  الدال القومي وتحويل مركز الثقل في ،رابعاً 

 .االعتماد على الزراعة والصناعة االقتصاد العراقي من االعتماد على تصدير النف  إلى

أ بح مسؤوالً مسؤولية مباعر  عن تنفيذ ،وعندما تولى إبراهيم كبة وزار  اإل    الزراعي    

فض ً عن كون  العضو المفوض عن الهيئة العليا ويُشر  على عملية االستي ء على ،القانون

جلسات الهيئة العليا في حالة غياب  كما كان يرأس،األراضي وإدارتها وتوزيعها وفقاً للتعليمات

 .عن اجتماعاتها(رويا الوزراء)الرويا

المهمة الملقا  على عاتق  والمهام الصعبة التي سيواجهها في وزارت   ةأدرك إبراهيم كبة ع م   

ولتحقيق .فعلى س مة تفبيق القانون والصدق في تنفيذه تتوقش الغاية النبيلة المرجو  من ،ال ديد 

عند تسلم  مسؤولية الوزار  بإنشاء جهاز جديد لإل    الزراعي وضع  على  ذلك عرع



واالهتمام ،م موعة أسا تضمن  االستق   والتحرر الروتيني والمالي في اإلدار  واالستخدام

كذلك توحيد جميع أجهز  ،(مديرية التخفي  العامة)بالتخفي  المدروس للوزار  باستحدا  

بمديريتها العامة ( مؤسسة اإل    الزراعي)ة واحد  اإل    الزراعي في مؤسس

فض ً ،والسكرتارية والهيئة االستشارية ومحكمة تمييز اإل    الزراعي والمصر  الزراعي

لوجية اإل    يويد،هدفها نشر ،عن االهتمام بالتوجي  والنشر وأحدات مديرية اا ة لذلك

مديريات إ    زراعي لأللوية لغرض  وأستحدات،(اإلقفاعية)ومقاومة الحم ت الرجعية 

وألجل إكما  !التوفيق بين المركزية وال مركزية في اإلدار  وربفها مباعر  بال هاز المركزي

وربفها ( المفتشية العامة في ديوان المؤسسة)الرقابة على أعما  اإل    الزراعي تم استحدات 

من تسلم  مسؤولية الوزار  وباعر  وتم وضع  لهذا ال هاز ا   عهر واحد،بالوزير مباعر 

 .على الفور في توفير عنا ر العمل الضروري لملئ ال هاز ال ديد

وضرور  ،وألجل توضيح األهدا  الوطنية الكبرى لقانون اإل    الزراعي في العراق    

 0191،ب  61عقد إبراهيم كبة في ،اط ع الرأي العام العراقي عليها ليواذ دوره في تنفيذ القانون

أعار في  إلى أن تفبيق قانون اإل    الزراعي نصاً وروحاً يعني الثور  ،مؤتمراً  حفياً 

 :مبيناً أهدا  اإل    الزراعي الواجي تحقيقاً وهي،تموز  01الزراعية التي هي جوهر  ور  

 

 .القضاء على اإلقفاع بو ف  ن اماً اجتماعيا واقتصادياً للع قات الزراعية. 0 

 .ية الفبقة المتوسفة من المزارعينحما .6 

 .تحويل الن ـــام اإلقفاعي إلى ن ام تعاونـي مبني على الملكية الصغير  للف حين. 1 

 

وأكد أيضاً أّن اإل    الزراعي ال يمكن أن ين ح إال بوجود حملة فكرية توضح أهدا     

إلى الرأي العام وتستفيد من وتبرز ان ازات  ،اإل    الزراعي وتثب  المفاهيم الصحيحة حول 

ولف  االنتباه بون القضاء على اإلقفاع ال يعني بوي عكل من ،مراقبة الرأي العام للعملية كلها

القضاء النهاوي على الع قات  وإنما يعني بالضب  ،األعكا  التعرض لألعخاص واألموا 

 .اإلنتاجية بتفبيق القانون

ا در إبراهيم كبة عدداً ،تفبيق قانون اإل    الزراعي ولمواجهة المشاكل النات ة عن عملية   

مع ،وواجبات األعخاص الخاضعين للقانون من البيانات التي عالج بها قضية اإلنتاج الزراعي

التوكيد على أ حاب الع قة في تقدير مسؤولياتهم لصيانة اإلنتاج الزراعي وزياد  الدال 

ع قة الزراعية بين الف حين والم كين وجعلها وعالج مشكلة المنازعات الخا ة بال!القومي

ضمن ااتصاص القانون والمحاكم المختصة بعد أن كان حسم المنازعات ي ري أدارياً ومن قبل 

ولم ح ت  توقش الف حين عن زراعة األرض التي يعلن اضوعها ل ستي ء !موظفين أداريين

ناً أعلن في  عدم تو ير االستي ء على ا در بيا،ظناً منهم أن االستي ء يحرمهم من حقوقهم

 احي األرض أن يستمر في زراعتها لرفع اإلنتاج  وعلى ،الحقوق القانونية لذوي الع قة

وفي السياق نفس  ااذ بعض اإلقفاعيين تقديم استمارات غير واقعية لحياز  األرض .الزراعي

ر أل حاب األراضي الذين لهم لذلك أمر إبراهيم كبة بوجوب تقديم استمارات اإلقرا،ألبناوهم

وتقديمها إلى مديريات ،وال يقبل دون ذلك،أسهم فيها مصحوبة بقسامات عرعية ون امية

 .اإل    الزراعي في األلوية وا   مد  محدود 

الفية  كما  درت قوانين وأن مة وتعليمات عد  من الهيو  العليا لإل    الزراعي على   

وألجل ،المذكرات التي قدمها العضو المفوض عن الهيئة لسد الثغرات النات ة عن تفبيق القانون

انصرا  وزار  اإل    الزراعي إلى واجباتها الرويسة طلي إبراهيم كبة تشكيل هيو  تحقيق 

قانون ن أهم مرحلة في ا.داومة للن ر في الشكاوى الهامة التي تحيلها اليها الهيو  والوزار 

والتي تعني تفتي  الملكيات الكبير  باالستي ء عليها ،اإل    الزراعي هي مرحلة االستي ء

ورأت الهيو  العليا في بداية عملها ضرور  اإلسراع باالستي ء ،تمهيداً لتوزيعها على الف حين

األراضي لتحقيق الهد  الرويسي وهو اإلسراع في توزيع ،على األراضي الخاضعة للقانون كافة



الذي ( االستي ء الفوري)أما افة إبراهيم كبة ل ستي ء فقد تضمن  إلغاء برنامج .على الف حين

وإكما  الل ان ،من ا   وضع تعليمات كاملة ل ستي ء،اقر سابقاً وإكما  إجراءات  وتصحيحها

 مع تصحيح نواقص قرارات االستي ء في المرحلة السابقة على إنشاء،الخا ة بذلك

ووضع ن ام دقيق لألرجحيات في تنفيذ ذلك يقوم على البدء بكبار اإلقفاعيين السيما ،الوزار 

فكان يرى أن عملية االستي ء ي ي أن تنفذ ك زء من م موع عملية اإل    ،العشاوريين منهم

 !الزراعي وال يمكن أن ين ر إليها بشكل مستقل عن العمليات األارى

بون إبراهيم كبة وعبد اللفيش ،في مذكرات  التي  درت مؤاراً  في حين يذكر محمد حديد   

واألعضاء القانونيين في الهيو  عبد الرزاق زبير واحمد جما  ( وزير الت ار )الشوا  

يؤيدون اإلسراع في االستي ء على األرض وطرد اإلقفاعيين والذي ع ع هذا االت اه ،الدين

ويذكر أيضاً أن ُ !التي غال  في مهاجمة اإلقفاعيين برأي  تن يمات الحزب الشيوعي في األريا 

مع وزيري الداالية والزراعة كانوا يحذرون من التسرع في االستي ء على األراضي قبل ان از 

وقد سبي ذلك تذمر إبراهيم كبة متهماً محمد حديد وهديي ،اإلجراءات ال زمة إلن ا  العملية

 .الزراعي من اجل مصالحهم الشخصية والفبقية الحاج حمود بعرقلة تفبيق قانون اإل   

فقد بلغ  ،0191أما بالنسبة لألرض التي أعلن عن اضوعها ل ستي ء حتى أواار عام    

وقد وضع إبراهيم كبة افة للتوزيع تضمن  ،امسة م يين دونم استولي على مليونين منها

لعاود  إلى كبار اإلقفاعيين ألش دونم اغلبها من األراضي المستولى عليها وا( 191)توزيع 

العاولة ،حمدي الباچچي،حكم  سليمان،،  ياسين،أمير ربيعة،علي الشع ن)العشاوريين والمدنيين

 !المالكة السابقة

عن طريق ،كذلك ساهم إبراهيم كبة في إي اد القفاع العام لإل    الزراعي في العـراق    

لتي أُدال  ضمن اتفاقية التعاون االقتصادي المباعر  في توسيا المزارع الحكومية الكبرى ا

إذ أنشوت امسة مزارع للحبوب والقفن والرز والبن ر السكري ،والفني مع االتحاد السوفيتي

وأعار أيضاً إلى أّن وزارت  اتخذت اإلجراءات .والنباتات الفبية بالتعاون مع الوزارات األارى

ش التدهور في إنتاج القفاع الخاص الذي هو ال زمة لتحقيق الزياد  في اإلنتاج الزراعي ووق

وة ل نة إلكما  العقود وتوجير اإذ تم تشكيل م،اارج عن إعرا  وزار  اإل    الزراعي

 .األراضي الخاضعة لإل    الزراعي

و ر  بون اإل    الزراعي ال يمكن أْن ،اهتم إبراهيم كبة اهتماماً كبيراً بال معيات الف حية   

من مات جماهيرية ف حية تسير على نهج قويم لتحقيق مهمات  التاريخية ين ح من دون 

وأكد أيضاً أنها تؤدي دوراً كبيراً في جميع أعما  اإل    .وتنصر  إلى واجباتها الحقيقية

مبيناً الشروط الواجي تحقيقها في ،الزراعي على اات   مراحل  من االستي ء حتى التوزيع

 :تفيع النهوض بعملية اإل    الزراعي وهيال معيات الف حية كي تس

 

 .أْن تكون جمعيات ف حية بالمعنى الصحيح أي أنها تعبر فع ً عن إراد  الف حين أنفسهم . 0

تمثل جميع االت اهات الوطنية وتلتقي , أْن تكون ال معيات موحد  االية من عواوي االنشقاق. 6

 .ها جميع المن مات الديمقراطية المهنيةفي النقاط األساسية التي ي ي أْن تلتقي عند

أْن يساهم هذا التن يم ألف حي بالفعل في أعما  اإل    الزراعي الكثير  وفي جميع مراحل  .1

. 

وعمل أيضاً على تلبية طلبات ال معيات الف حية وتسهيل أعمالها ومتابعتها بحرص فيما . 1

 .يخص اإل    الزراعي

 

ألقى إبراهيم كبة افاباً من دار ،ولى لصدور قانون اإل    الزراعيوبمناسبة الذكرى األ    

ذكر في  أْن الشروط األساسية لن ا  اإل    الزراعي ،0191أيلو   11اإلذاعة في بغداد يوم 

تكمن في وحد  القوى الوطنية وتضامن الشعي مع الحكومة ووحد  الحركة الف حية بقيام 

وأعار أيضاً إلى ،ديمقراطي فض ً عن رقابة الشعي االي ابية تن يمات الف حين بدورها في جو



وان على ن اح  !تموز 01أن قانون اإل    الزراعي هو أهم قانون  وري تمخض  عن   ور  

ال يتوقش مصير االقتصاد الوطني فحسي بل مصير ال مهورية نفسها ومصير الديمقراطية في 

لي  في الخفاب هو عرط تحقيق االستقرار السياسي الذي أكد ع وال اني المهم .العراق ال ديد

وذلك بإع ن الحيا  البرلمانية وإجاز  األحزاب الوطنية وإع ن ،إلن ا  اإل    الزراعي

حتى وان توافرت الشروط الفنية ،ال يمكن ن اح  على الوج  األتم،ومن دون ذلك .الدستور الداوم

 .والتن يمية الن ازه

و حش ( الحرية)انتقادات عديد  من قبل الصحش المحلية مثل  حيفة  من جاني ،ار أُ يرت   

ضد أجهز  اإل    الزراعي (  دى األهالي)و( األهالي)الحزب الوطني الديمقراطي 

وأ يرت عكاوى ضد موظفي !وال معيات الف حـية بونَّ الحــــزب الشيوعي استـــــو ر بها

ونها وراء قلة المحا يل الزراعية والفوضى اإل    الزراعي ول ان  واتهام الوزار  ب

 ..واالضفراب الزراعي

وبصور  اا ة عكاوى الف حين فيما يخص ،تابع إبراهيم كبة هذه المساول باهتمام كبير   

وكان يؤكد على مدراء اإل    الزراعي في األلوية عندما .تفبيق قانون اإل    الزراعي

يق في هذه الشكاوى واالتصا  بو حابها واتخاذ اإلجراءات ي تمع بهم أن من أهم واجباتهم التحق

فووضح كبة ،أما بالنسبة للشكاوى التي تخص موظفي اإل    الزراعي.القانونية بحق المخالفين

وأن المصدر الحقيقي ،أن التحقيقات في هذا ال اني دل  على أن الشكاوى مفتعلة وغير  حيحة

ودعا !جراء تعدي ت رجعية على القانون وعرقلة تنفيذهوكان غرضهم إ،لها إنما هم اإلقفاعيون

الرأي العام إلى اليق ة والحذر من هذه المحاوالت اإلقفاعية واإلسهام في تفبيق القانون 

أيضاً نقابة الصحفيين وساور المن مات  ىودع،بمساعد  السلفات اإلدارية والقضاوية والزراعية

 .ناد قانون اإل    الزراعياالجتماعية إلى القيام بحملة فكرية إلس

كما عد جهاز اإل    الزراعي احد االن ازات التي تحقق  في المد  التي عغل بها وزار     

كذلك نفى عن أجهز  ،اإل    الزراعي ونفى عن نفس  تهمة التحزب إلى جهة سياسية معينة

نوا من المستقلين وان وأكد أن جميع المدراء العاملين في وزارت  كا!وزارت  تو رها بالحزبية

بعٌض منهم يذكر أن الوزار  فيها عدد كبير من الشيوعيين اللكّن !بعضهم من القوميين البارزين

أما بالنسبة النخفاض مستوى .مسير  اإل    الزراعي بصور  موافقة ألهدافهم الذين قرروا 

ار  اإل    الزراعي ألن وز،اإلنتاج الزراعي فوكد إبراهيم كبة عدم مسؤولية وزارت  عن ذلك

إلى ن ام ( الن ام اإلقفاعي) مختصة فق  بتحويل الن ام االجتماعي في الريش  -كما يقو -

أما اإلنتاج الزراعي فمسؤولية .تعاوني وتنحصر جميع أعمالها التفصيلية لتحقيق هذا الغرض

تاج الزراعي إال وان وزارت  ال تملك التدال في اإلن،جميع أجهز  الدولة واا ة وزار  الزراعة

 !بنسبة ضئيلة جداً 

كان إبراهيم كبة مدركاً لما يدور على الساحة العراقية من تدهور في الوضع السياسي    

ولم ،وانعكاسات  الخفير  على مسولة اإل    الزراعي في العراق وتفبيق  لمصلحة الف حين

بدافع من حر   على ، ديدار جهداً في توضيح ذلك للرأي العام والقوى السياسية في الب

فقبل أْن يخرج من الوزار  ،المصلحة العامة والحفاظ على مكتسبات الشعي التي جاءت بها الثور 

بويام قليلة  ر  أن اإل    الزراعي ال يمكن أن ينفذ لمصلحة الف حين إال في جو ديمقراطي 

الفتراءات ضد قانون وان هذه االتهامات وا،يستند إلى إراد  ساور طبقات الشعي الوطنية

وليا هناك حل ،اإل    الزراعي مصدرها الخ فات الحزبية الضيقة واإلغراض األنانية

وعن طريق ،للقضاء على هذه الخ فات إال بإجاز  األحزاب التي تعبر عن إراد  الفبقات الوطنية

ل التناقضات تبلور ات اهات الشعي وتوحد ا فات  وتح( جبهة اتحاد وطني)تعاون األحزاب في 

 .الثانوية التي البد من وجودها بين مراتي الشعي األساسية في مرحلة الثور 

أعار إليها إبراهيم كبة ،الزراعي منذ البداية نواقص وعيوب أساسية الزم  جهاز اإل        

لّكن أكثرها يعود إلى التناقضات المتفاقمة في الوضع ،مؤكداً أن بعضها بسبي القانون نفس 

ال في  ومن هذه العيوب عدم وضو  مفهوم اإل    نفس !ياسي وانعكاساتها في أجهز  الدولةالس



فض ً عن االزدواجية مع بعض أجهز  الدولة وعلى ،األجهز  يةوال في ازدواج، لي القانون

فلم يكن هناك جهاز !وعدم استيعاب األجهز  األساسية لإل   ،األاص مع وزار  الزراعة

لإل    الزراعي وال يوجد جهاز قضاوي مستقل متفرغ لإل    ورب   كامل للري تابع

ال معيات الف حية ب هازه بو فها عنصراً أساسياً في تنفيذ أهدا  اإل    الزراعي فض ً عن 

عدم تمكين مديريات اإل    الزراعي في األلوية من اإلعرا  على جميع أعما  اإل    

 ..الزراعي في مناطقهم

واستثماره الدعاوي كان الدافع ،كان الفابع السياسي هو الغالي في قانون اإل    الزراعيلقد    

وكان أ ره السياسي واضحاً من ا   قضاو  على القوانين ال اور  التي !األكثر نصيباً في إاراج 

عبد  لم يكنو.تمتع بها طبقة معينة وتشريع قوانين تضمن العدالة االجتماعية للفبقات كافة  تكان

وقد أابر وزيره فؤاد عار  بغرض  ،الكريم قاسم جاداً في تفبيق قانون اإل    الزراعي

وأدرك بونَّ عبد الكريم قاسم لم يكن ،وتنب  إلى ذلك أيضاً إبراهيم كبة،الحقيقي من تشريع القانون

وان  وضع ،بنيت  تفبيق سياسة اإل    الزراعي وفق التشريعات التي جاءت بها الثور 

 موعة من العراقيل للحيلولة دون تنفيذ سياسة اإل    الزراعي التي تضفلع بها م

ومنها مماالت  لإلقفاعيين وعدم الوقو  في وجههم وقبول  االتصا  بهم مباعر  ،وزارت 

وتدال  في تعيين حتى ا غر الموظفين والمستخدمين إلغراض ،مت اوزين المراجع األ ولية

موظفين لوزار  اإل    الزراعي من الوزارات األارى على كذلك منع  إلعار  ال،اا ة

 .الرغم من موافقة األاير 

كذلك عدم موافقت  على تعيين كبار الموظفين في الوزار  وقيام  وأجهزت  بمخالفات قانونية     

و ( ،  الرعيد)ومثا  ذلك توجيره أراضي الف حين لإلقفاعيين كما حدت في أراضي ، ريحة

وتوجيره أراضي الف حين أل حاب المصالح في المو ل وتوجيره أراضي ( يصلمشعان الف)

األوقا  لغير الف حين وعلى أساس مبدأ االلتزام القديم ا فاً لرأي الهيو  االستشارية في 

كما حصل في أراضي ،فض ً عن توجيل  االستي ء على أراضي بعض الم كين،الوزار 

وقيام  بمحاوالت إلجراء تعدي ت رجعية في قوانين ،راهيم كبةودون موافقة إب( محروت الهذا )

ن ح في بعضها وا فدم بمقاومة عديد  من قبل إبراهيم كبة في القسم المهم ،اإل    الزراعي

واستفاع كبة أيضاً منع ،حتى اضفر إلى توجيل القيام بها إلى ما بعد اروج  من الوزار ،منها

ع بقانون اإل    الزراعي إلى الوراء وإفراغ  من بعض محاوالت رويا الوزراء للرجو

للم كين إلى ضعش الحد األعلى ( الم نبة)ومنها محاولت  إحباط زياد  األراضي ،محتواه الحقيقي

والتوزيع على أساس عشاوري ومحاولة فرض االاتصاص اإلداري ،المنصوص علي  في القانون

باط  أيضاً محاولة االستمرار في إجار  وإح ،بد  القضاوي في دعاوى الع قات الزراعية

 ..أراضي العمار  لإلقفاعيين وغير ذلك

وضع ،ومن جاني ،ار حاو  اإلقفاع بعد أن تو رت مصالح  بقانون اإل    الزراعي   

العراقيل أمام سياسة اإل    الزراعي ومنها محاولة عل جهاز اإل    الزراعي بتقديم 

الف حين على الرغم من البيانات الرسمية التي تمنع  كذلك ته ير،الشكاوى المفتعلة

والتشهير بسياسة اإل    ،واالعتداء على حصص الف حين والح ز عليها ا   القانون،ذلك

 !يتية وغير ذلكيكما في موضوع المزارع الحكومية بح ة أنها مزارع سوف،الزراعي

أافاء جسيمة في تفبيق اإل     يفض ً عن توجي  االتهام إلى إبراهيم كبة بون  ارتك    

وجاءت الشهاد  هذه المر  لصالح  من البريفانيين الذين رأوا بوّن ليا من العد  أْن ،الزراعي

مثل تلك  الذي لم تسنح ل  الفر ة الحقيقية كي يرتكي ))ينسي ذلك إلى إبراهيم كبة 

وأمام ذلك !((  الزراعي وذلك أن األافاء كان  موجود  قبل أن يصبح وزيراً لإل  ،األافاء

كان إبراهيم كبة مدركاً  عوبة تحقيق نتاوج فورية في اإل    الزراعي وقد نبّ  الشعي 

 !العراقي من ان  ال يمكن تحقيق تقدم سريع من دون توطيد استقرار اجتماعي وسياسي في الب د

الزراعي في  اإل     وبهذا يمكن القو  أن جهود إبراهيم كبة قد أ مرت في النهوض بعملية    

مؤسسة اإل    )فقد ساهم في وضع أساس جديد لوزارت  من ا   إنشاو  ،العراق



كذلك دلل  إجراءات  الكثير  وسعي  ال اد على حر   الحقيقي بتفبيق قانون ،(الزراعي

والقضاء على ،اإل    الزراعي لصالح الف حين ورفع مستواهم االجتماعي واالقتصادي

 .شكل نهاوياإلقفاع ب

واذا كان عمل  في وزار  اال    الزراعي قد انصي على حماية طبقة بعينها اال وهي طبقة    

فون عمل  في وزار  النف  لم يخرج عن االطار ولكن بشكل اوسع وهو حماية حقوق ،الف حين

 .الشعي بوكمل 

كان متوقعاً :0191تموز 01 دوره في مفاوضات النف  مع الشركات األجنبية بعد قيام  ور :  الثاً   

لدى الرأي العام وكذلك الشركات النففية االجنبية أن تبادر حكومة الثور  بإ ار  موضوع حقوق 

وكدليل على عزم الحكومة تغيير .العراق المشروعة مع عركات النف  األجنبية العاملة في العراق

نص على تعيين عبد  0191تموز  61االتفاقيات مع عركات النف   در مرسوم جمهوري في 

وتعيين أديي ال ادر مديراً عاماً لشؤون ،مديراً عاماً لمصافي النف  الحكومية الفتا  إبراهيم

وبذلك تم إبدا  المسؤولين عن السياسة النففية بشخصيات لها ماٍض سياسي و قافي !النف 

م من توكيده فعلى الرغ،وجاءت تصريحات إبراهيم كبة لتؤكد التوج  ال ديد للحكومة.معرو 

لكن ُ أعار إلى ضرور  ااذ ال رو  العالمية ،على احترام العراق والتزام  باالتفاقيات السابقة

والسيما الدو  الم اور  بالحسبان في حالة الرغبة في تفوير تلك االلتزامات بما يتفق مع 

 .مصلحة العراق من جهة ومصلحة االقتصاد العالمي من جهة أارى

م تشكيل ل نة من كبار موظفي وزار  االقتصاد لدراسة القضايا مع عركات وفي ضوء ذلك ت   

حي  قدم  تقريرها إلى إبراهيم كبة والذي تضمن جميع األمور التي تحتاج إلى مفاوضة ، النف 

وتضمن التقرير موضوعات مهمة لم تكن محل ،وا  ة بالمفاوضات التي جرت قبل الثور 

يل مساهمة العراق برأسما  الشركات وتعيين مدراء عراقيين من قب،مفاوضات في العهد الملكي

وبعد تحديد النقاط المختلش عليها !يتمتعون بص حيات تنفيذية في الشركات وحساب كلفة اإلنتاج

لدراسة  تشكيل ل نة وزارية  0191،ب  01مع الشركات النففية اقتر  إبراهيم كبة في 

ة في منتصش عهر ،ب برواسة رويا الوزراء إذ قرر م لا الوزراء توليش ل ن،التو يات

 ...".وعضوية كل من وزراء الشؤون االجتماعية والمالية واإلرعاد واالقتصاد

 

  دراسة  1/9/6106في الحوار المتمدن تاريخ  الدكتور حسين علوان حسينكتي

بتاريخ :"،جاء فيها"0/فاوض القيمة بين ماركا واالكتشافات ال ديد  إلبراهامي"معنونة

 -فاوض القيمة في "،قرأت على ع ل مقالة للرفيق عذري مازغ الموسومة1/9/6106

من الحوار المتمدن،فوع بتني طريقة عرض   1101المنشور  في العدد " -زوبعة فن ان

ال ديد لهذه الن رية العلمية الفذ  والتي ستبقى حية ونافذ  المفعو  حتى زوا  الن ام 

الموضوع على نحو وا  من طر  "تبسي "إلى ولتفرق الباح  الكريم.الرأسمالي

ماركا،تذكرت الكيفية التي بّس  فيها المرحوم الدكتور إبراهيم كبة هذه الن رية ألحد 

الفلبة بع الة،فوددت إط ع قراء الحوار المتمدن األعزاء عليها ك زء يسير جداً من 

 !"واجي الوفاء لهذا العالِم العراقي الكبير المغدور

في العراق عاش بين ظهرانينا وزيراً وأستاذا ومربياً جلي ً "حسين علوان حسين. د واستفرد   

وهو أحد الذين غدر بهم أهليهم مثل كل العقو  )عالم إقتصاد فذ هو الدكتور المرحوم إبراهيم كبة

مرة .الدكتور المذكور كان يتقن تسع لغات(.ولحد اآلن 0121العراقية الكبير  المغدور  منذ عام 
العمل وحده هو خالق :"ط قانون فائض القيمة ألحد محدثيه من زمالئي الطالب،أمامي،فقالبس  

الرأسمالي ال يعمل،إذن هو ال .القيمة بفضل إنتاج العامل للبضاعة في نظام اإلنتاج الرأسمالي
ق من سرقة حقوق العامل الخال:من أين تأتيه عوائد اإلنتاج ما دام ال يعمل؟الجواب.يخلق أية قيمة
 ".إنتهى"ذلكم هو فائض القيمة،تحياتي وتقديري لكم.الوحيد للقيمة

الدكتور إبراهيم كبة أستاذ "حسين علوان حسين وهو يخاطب يعقوب ابراهامي.وتابع د   
س مؤلفات ماركس أكاديمياً في  متخصص في اإلقتصاد السياسي وعالم ماركسي َدَرس ودر 



وهو في تقييمه لقانون ونظرية فائض القيمة !...أرقى الجامعات العالمية بنصوصها األصلية
وهذا المبدأ يعود لريكاردو والذي إستعاره ماركس )يؤكد ان العمل وحده هو خالق القيمة

أولئك الذين يعملون ال ..،ويعكس ما جاء في البيان الشيوعي أنه في المجتمع البورجوازي(منه
" رأس المال"ملك كل شيء،وما جاء في يمتلكون شيئاً،وأولئك الذين ال يعملون يستطيعون ت
وان مبدأ فائض القيمة ال ينطبق إال على !حول سرقة البورجوازي لقوة عمل العامل األجير لديه

 !أسلوب اإلنتاج الرأسمالي
ليش :" أجاب" إقتصادنا؟:دكتور شنو رأيك بكتاب الصدر:"مرة سأل الدكتور كبة أحد الدينجية   

 .إنتهى." نتقاد سهل،أما اإلبدا  فهو صعباإل"هوا أكو إقتصاد إسالمي؟
يذكر ان الدكتور حسين علوان حسين كان يرد في دراسته القيمة هذه على الشيوعي العراقي    

السابق يعقوب ابراهامي الذي وصف تبسيط الدكتور كبة اعاله بالتشويه،وبعد ان تجاوز 
 !" وتخرص كثيرا على ماركس نفسه

http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=306806" 
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