
    

 تاسعةالذكرى السنویة ال
  لرحیل ابراھیم كبة

   
  سالم كبة

    
تمر ھذه االیام ذكرى الرحیل الصامت للدكتور ابراھیم كبة ففي یوم    

 غاب عنا وألجل غیر مسمى بعد ان اقعده تعب السنین 26/10/2004
وكعادتنا ننتھز !وارھقتھ الضغوطات الشمولیة واستفزازات الجھلة واالمیة

  !رصة للمرور على بعض من مواقفھ وآراء محبیھھذه الف
    

  حول االنقالب العسكري الجدید في الجزائر ومسؤولیات (تصریح الدكتور ابراھیم كبة
  ...25/4/1961 تاریخ 685العدد ) صوت االحرار(نقال عن صحیفة  .. )الدول العربیة

ومیة التي جرت في فرنسا والجزائر االنقالب الفاشي الجدید،كسائر التحوالت واالنقالبات الحك   "..
منذ بدایة الثورة الجزائریة حتى اآلن،وقد بلغ عددھا التسعة،انما تعكس بصورة مباشرة حقیقیة ان 

،وعلى االخص منذ االنقالب 1954القضیة الجزائریة اصبحت منذ انفجار الثورة اواخر عام 
اسة الفرنسیة،القضیة الملتھبة  قضیة الساعة في مجموع السی1958الدیغولي الفاشي في ایار 

االولى التي تدور حولھا وترتبط بھا جمیع القضایا الحیویة الملحة االخرى للشعب الفرنسي،وفي 
  .مقدمتھا قضیة مستقبل الدیمقراطیة،بل مستقبل النظام االجتماعي بكاملھ في فرنسا

رب وكونھا تشكل اھم قطاع   ان الثورة الجزائریة فضال عن كونھا اھم معركة قومیة في تاریخ الع
ثوري في حركة التحرر الكولونیالیة ومساھمتھا الجدیة في زعزعة اسس الجبھة االستعماریة 
العالمیة بتأزیمھا للتناقضات الموضوعیة داخل الجبھة المذكورة،ادت وال تزال تؤدي الى نتائج 

 الفرنسیة ودفعت بالغة الخطورة في تطور السیاسة الفرنسیة،فزعزعت اركان االمبریالیة
بالبورجوازیة االحتكاریة الفرنسیة الى احضان الفاشیة من جھة واحضان االمبریالیة االمیركیة 
وااللمانیة من جھة اخرى،ودكت االشكال التقلیدیة للدیمقراطیة البورجوازیة البرلمانیة واطاحت 

یھ المالیة رجعیة  التقدمي،ووضعت اشد عناصر االولیغارش1946بالجمھوریة الرابعة ودستور 
وتطرفا وبعض عمالئھا العسكریین مباشرة في الحكم عن طریق الحكم الفردي لدیغول وعرت تمام 
التعریة خیانة الوسط الفرنسي وخاصة االشتراكیین الدیمقراطیین،وادت الى انفجار ازمة عنیفة 

واالھم من .داخل الحزب االشتراكي تمخضت عن نشوء حزب اشتراكي جدید وتجمع یساري جدید
كل ذلك ان الثورة الجزائریة اصبحت القوة المحركة االولى في الوقت الحاضر لتقدم الجھود 



المثابرة في فرنسا نحو تألیف الجبھة الدیمقراطیة الموحدة المعادیة لالحتكارات والتي یؤمل ان 
لدكتاتوري الدور الحاسم في االطاحة بالحكم ا) الى جانب كفاح الشعب الجزائري البطل(تلعب 

  .."  الحالي وفرض السالم في الجزائر وتصفیة الكولونیالیة الفرنسیة الى االبد
            
  النقاب عن ان ) خالد محمد عزب(كشف رئیس قسم األرشیف بمكتبة االسكندریة في مصر

 الف وثیقة خاصة بالثورة الجزائریة بعضھا یعد من النوادر التي قامت 12المكتبة تحوي 
من خالل بعض ) 1962 – 1954(ة بجمعھا أثناء ثورة التحریر الجزائریة المكتب

  .التسجیالت الصحفیة واعتمادا على اشخاص ساندوا القضیة الجزائریة
 لمعرض 17 في اطار فعالیات الدورة ال14/12/2012   وقال عزب خالل محاضرة القاھا یوم 

 -  دار نشر مصریة 108اجنبیة من بینھا  دار نشر عربیة و600الجزائر الدولي للكتاب وبمشاركة 
أضواء على " عنوانا یتعلق بالجزائر من بینھم كتاب 640ان مكتبة اإلسكندریة تحتوى ایضا على 

،وھو من ابرز الكتاب العرب الذین تطرقوا الى الثورة للدكتور ابراھیم كبة" القضیة الجزائریة
" ذاكرة مصر المعاصرة"زب الى مشروع وتطرق خالد ع.الجزائریة وقد طبع الكتاب في العراق

الذي تسعي مكتب األسكندریة من خاللھا أن تكون نموذجا ومصدرا مھما للبلدان العربیة في استقاء 
وتخلل المحاضرة عرض لبعض اللقطات ألفالم صورت ابان الثورة !المعلومات المتعلقة بالتاریخ

ون المصري وكذا بعض التسجیالت الجزائریة مأخوذة من االرشیف السمعي البصري للتلفزی
  ..."لفنانین مصریین ساندوا الثورة الجزائریة عن طریق الغناء امثال شادیة وعبد الحلیم حافظ

 
 24/3/1964 بتاریخ 103 العدد  الحكومیةجاء في جریدة الجمھوریة...   
لزعیم  بمقرھا في معسكر الرشید برئاسة ا23/3/1964عقدت محكمة الثورة جلستھا صباح     "

عبد الرحمن التكریتي وعضویة كل من الزعیم خالد رشید الشیخلي والعقید احمد محمود النعیمي 
وجھت ھیأة المحكمة عدة و.وقد مثل االدعاء العام العسكري المالزم االول الحقوقي راغب فخري

  :حو التالياسئلة الى المتھم ابراھیم كبة وزیر االقتصاد في عھد قاسم المندثر،اجاب عنھا على الن
  اذكر ماھي اسباب ھذا الفصل؟..  فصلت من الخدمة لمدة خمس سنوات 16/9/1954 بتاریخ –س 
وقد فصل عدد كبیر من . فصلت بسبب نشاطي في الوطنیة ومقاومة حكومة نوري السعید–ج 

 تموز 14وبعد ثورة .،وانا من جملتھماالساتذة والطالب كجزء من حركة التصفیة للحركة الوطنیة
  .لغي ھذا القرارا

 كانت موقعة من قبل عدد من االساتذة 23/2/1954 المذكرة التي قدمت من قبلكم في –س 
  من ھم ھؤالء وماھي مبادئھم وغایاتھم؟.والدكاترة

 فیصل السامر والدكتور عبد هللا البستاني والدكتورة روز خدوري وطلعت الشیباني والدكتور –ج 
فیصل السامر دیمقراطي والشیباني منتسب للحزب الدیمقراطي ان .. صالح خالص وصفاء الحافظ 

اما الدكتورة روز خدوري فھي غیر حزبیة والدكتور صالح خالص غیر حزبي لكنھ دیمقراطي 
  . والبستاني دیمقراطي ایضا اما صفاء الحافظ فاعتقد انھ شیوعي

   این فیصل السامر؟–س 
  . ولیس لدي معلومات عنھ في الخارج وال اعلم بھ وكان سفیرا وقنصال–ج 

  لشجب قرار الفصل ، اي االحزاب كانت قائمة آنذاك؟ وقعت مذكرة 1954 في عام –س 
  . ال توجد احزاب وكانت توجد احزاب سریة وكان الحزب الدیمقراطي موجودا–ج 

   ھل الذین وقعوا على المذكرة ھم من حزب االستقالل فقط؟–س 
  .جمیع المیول نحن اول دفعة وصارت دفعات من – ج 
   متى استوزرت في عھد عبد الكریم قاسم؟–س 



  . تموز14 في 1958 سنة –ج 
   متى التحقت بمنصبك؟–س 
  . تموز16 في یوم –ج 

   لماذا تأخرت عن ذلك؟–س 
  . كنا نجتمع في بیت كامل الجادرجي–ج 

   تموز؟14 ماھي عالقة كامل الجادرجي بثورة –س 
  .تمع في بیت كامل الجادرجي باعتباره زعیم الجبھة الوطنیة كنا نمثل الجبھة الوطنیة ونج–ج 

   ممن شكلت الجبھة الوطنیة ؟–س 
  . من الحزب الدیمقراطي واالستقالل والشیوعي والبعث والمستقلین- ج 

   تموز؟14 ھل كانت الوزارة وطنیة بعد –س 
دة احزاب قد باعتبار ان ع في اول بیان عرفت بأن الوزارة تشكلت من الجبھة الوطنیة –ج 

  .اشتركت فیھا
 تحدث عن وزراء ذلك العھد مثل الجومرد ومحمد حدید وشنشل ومصطفى علي وھدیب –س 

  .الحاج حمود وجابر عمر وفؤاد الركابي وبابا علي وغیرھم
 عبد الجبار الجومرد المعروف عنھ قومي من المعارضین البارزین ولم یكن بالجبھة الوطنیة –ج 

  .وھو مستقل
  یق شنشل ما ھو؟ وصد–س 
  . استقاللي–ج 

   ومصطفى علي؟–س 
  . مستقل–ج 

   وھدیب الحاج حمود ما ھو؟–س 
  . وطني دیمقراطي–ج 

   جابر عمر؟–س 
  . مستقل وقومي–ج 

   فؤاد الركابي؟–س 
  . بعثي–ج 

   وبابا علي؟–س 
  . مستقل–ج 

   ومحمد حدید؟–س 
  . وطني دیمقراطي–ج 

   والدكتور محمد صالح؟–س 
  . مستقل–ج 

    وانت ماذا تقول عن نفسك؟-س 
  ! ھذا كیفكم–ج 

   لماذا؟ما دخلنا نحن؟–س 
  . دیمقراطي مستقل- ج 

   یعني مثل مصطفى علي؟–س 
  ! یمكن اكثر دیمقراطیة منھ–ج 

  من كان یجتمع في بیت كامل الجادرجي؟ –س 



ئي وھدیب  كنت اذھب الى بیتھم وارى كثیرا من الجماعة ومنھم صدیق شنشل وفائق السامرا–ج 
  .الحاج حمود

   كم اجتماع حصل؟–س 
  . ال اذكر–ج 

  این كنت اذن؟. تموز ایضا15 تموز وانت لم تلتحق یوم 14 ان یوم االثنین ھو یوم ثورة –س 
   . تموز16 كنت في البیت والتحقت في –ج 

   ھل كان الجادرجي لھ تأثیر على الوزراء؟–س 
  . كال–ج 

  سم؟ ما ھي عالقتھ بعبد الكریم قا–س 
  . ال اعرف–ج 

   ھل كان یتصل بھ؟–س 
  . ال اعرف–ج 

   ماھي عالقتك بعبد الكریم قاسم؟–س 
  . عالقتي بھ كوزیر–ج 

  … اني ال احاكم ابراھیم كبة وانما احاكم الوزیر ابراھیم كبة–س 
 اشتركت بالوزارة على اساس انھا حكومة ثوریة وشغلت مناصب وزارات االقتصاد والصناعة –ج 

 مدیریة عامة ووضعت خطة للسیاسة 15وتحت متابعتي .. واالصالح الزراعي والتجارة والنفط 
  .االقتصادیة وتغییر النظام االقتصادي

   تموز ماذا جرى فیھ؟14 االجتماع الذي عقد بعد –س 
 اھم مشكلة كنا نفكر بھا ھي كسب ود المعسكر االشتراكي وكسب ود الجمھوریة العربیة –ج 

وبناء على ذلك ارسل فعال ھاشم جواد الى .االمم المتحدة بالجمھوریة الجدیدةالمتحدة واعتراف 
االمم المتحدة وفائق السامرائي الى الجمھوریة العربیة المتحدة كسفیر للعراق وكان من المقرر ان 

  .اذھب انا ایضا الى االتحاد السوفییتي
  

   ..."! صفحة300ر من وكان مؤلفا من اكثبنفسھ  ابراھیم كبة دفاعھالمتھم ثم القى 
 مرافعة  تموز امام المحكمة العسكریة بنفسھ في14ابراھیم كبة عن ثورة الدكتور دافع لقد    ".. 
وثیقة تاریخیة فریدة من نوعھا  و تموز14 ثورة فترة ما بعددراسة عن االقتصاد العراقي في كانت 

 دفاع - تموز 14 طریق   ھذا ھو(بعنوان ، نشرت فیما بعد في كتاب اقتصادي وفكري ثمین 
بعث والقومجیة حول محاكمتھ الى محاكمة للو...1969 عام  )ابراھیم كبة امام محكمة الثورة

نتقائیة النفعیة لیسحب البساط من تحت جھل وغباء وحماقة  االقتصادیة االا وبرامجھوالرجعیة
   !كاتب الدراسة" ....اعتباطیةالمدعي العام وما وجھھ من اتھامات 

  
 مقالة عن 27/7/2010ب الدكتور زھیر عبد الجبار الدوري في صحیفة الزمان بتاریخ كت 

  :حركة الضباط االحرار،ومما جاء فیھا
جنة العلیا لتنظیم الضباط لوكان ھناك اتصال اخر بین خلیة العقید عبد الوھاب االمین عضو ال"..

 عبد هللا بق العقید شمس الدیناالحرار وبین السید محمد مھدي كبة رئیس حزب االستقالل عن طر
،وخالل ھذه االتصاالت تم ترشیح 1957بسبب صلة القرابة بینھما،وقد بدأ ھذا االتصال منذ عام 

 وتم تسلیم 1958 والسید علي الحمامي وزیرا للصحة وذلك في نیسان ابراھیم كبة كوزیر لالقتصاد
  .". مسؤول الخلیة عبد الوھاب االمینىالترشیحات ال

  



 یكتب )ھكــذا تشكلـت حكومـة تمـوز األولى: یتحدثون1958 تموز 14راء ثورة وز(في
       :)الكاردینیا( في 30/8/2012ھادي حسن العلوي في 

السریة والمفاجأة والمباغتة كانت اھم ما استخدمھ قائد الثورة الزعیم الركن عبدالكریم قاسم "...
ید الركن عبداللطیف الدراجي،فلم یبلغوا سوى وزمیلھ العقید الركن عبدالسالم محمد عارف والعق

عدد ال یتجاوز اصابع الید في موعد تنفیذ الثورة،وھكذا سمع اعضاء اللجنة العلیا للضباط االحرار 
بالثورة من الرادیو،وھو االسلوب نفسھ الذي استخدم في التعیین للمناصب الرفیعة سواء مجلس 

ب نائب رئیس اللجنة العلیا لتنظیم الضباط االحرار السیادة او مجلس الوزراء، فحتى ناجي طال
ً من الرادیو صبیحة یوم الثورة  ) انا كاتب المقالة(،واكد لي )1958 تموز 14(سمع بتعیینھ وزیرا

  ... في لقاء معھ ان عبدالكریم قاسم وعبد السالم عارف انفردا في تشكیل وزارة الثورة االولى
دھم االخر،ویبرر طالب ھذا االسلوب،بالخوف من انكشاف حتى ان بعض الوزراء الیعرف اح    

  :واضاف طالب قائال!!امر الثورة للسلطة وبالتالي اجھاضھا
  ).ھناك شخصیات سیاسیة معروفة ولھا وزنھا على الساحة،اختار منھا قاسم وعارف الوزارة(

نیة المنضویة تحت والواقع انھ كان لعبد الكریم قاسم عالقات ببعض احزاب المعارضة الوط   ....
 بالحزب الشیوعي 1956رایة جبھة االتحاد الوطني،فكان لعبدالكریم قاسم اتصاالت منذ العام 

رشید مطلك (العراقي والحزب الوطني الدیمقراطي وحتى حزب االستقالل عن طریق صدیقیھ 
ً للسیاحة بعد الثورة،فیما كان الثاني ممث)وكمال عمر نظمي الً عن الحزب ،االول عینھ قاسم مدیرا

الشیوعي في جبھة االتحاد الوطني،فقد طلب الزعیم قاسم من الحزب الشیوعي رسم التدابیر 
،لكن عند قیام )خارج اختصاص العسكر(الخاصة بالشؤون االقتصادیة باعتبار ان ھذا الموضوع 

الماركسي الثورة واعالن التشكیل الوزاري للثورة لم یكن لھذا الحزب وزیر فیھا،فھل كان تعیین 
ً لرسم السیاسة االقتصادیة للبالد؟،ویقال ان المعروف ابراھیم كبة  والقریب من الشیوعیین كافیا

قیادة الثورة لم تشرك الحزب الشیوعي في الحكم، بدایة الثورة،خشیة من اتھام الثورة من قبل 
  .الدول الغربیة ودول حلف بغداد بأن الثورة شیوعیة،وبالتالي التدخل الجھاضھا

 قال لي كمال عمر نظمي انھ التقى عبدالكریم 1975وخالل تحضیري لرسالتي للماجستیر العام     
 وطلب منھ عبدالكریم قاسم ابالغ الحزب الشیوعي بموعد 1958 تموز 10قاسم یوم الخمیس 

الثورة وطلب من الحزب دعم الثورة خاصة في الساعات واالیام االولى للثورة وھو ما تحقق 
ً لالقتصاد من 1967 لي الدكتور ابراھیم كبة عندما التقیتھ العام وذكر.لھ  بانھ سمع بتعیینھ وزیرا

  .الرادیو صبیحة یوم الثورة،وانھ التحق بمنصبھ في الیوم التالي
احد (یذكر عبداللطیف الدراجي ان قائمة اسماء الوزارة االولى كانت تضم فائق السامرائي و.....

ً للداخلیة،وكامل الجادرجي و) قیادیي حزب االستقالل ) رئیس الحزب الوطني الدیمقراطي(زیرا
 تموز لكنھ اعتذر،فاقترح عبداللطیف الدراجي 11وزیرا لالقتصاد،وقد فوتح االخیر بذلك فعال في 

بینما ھناك معلومات تشیر الى ان ابراھیم كبة كان مرشحا لوزارة ...ترشیح ابراھیم كبة بدال عنھ
احد اعضاء ( من خالل االتصاالت بین العقید الركن عبدالوھاب االمین 1958 االقتصاد منذ نیسان

  ..."ومحمد مھدي كبة زعیم حزب االستقالل) اللجنة العلیا لتنظیم الضباط االحرار
  

  كیف تصبح خبیرا اقتصادیا بستة ایام بدون معلم؟؟؟؟(كتبت الدكتورة سالم سمیسم في (
  :التالي

العزل والمدنیین ولكن الفروسیة في  ي امتطاء الخیول والھجوم علىان الفروسیة لیست ف   "...
وعند ھذه النقطة بالذات یقتضي واجب .وجھ الظلم والطاغوت من یتقلد سیف الحق فیشھره في

استاذنا الكبیر اجالال الى  نذكر استاذ العراق العظیم ومفكره االقتصادي وبكل فخر وانحني الوفاء ان
ھذا العالم الجلیل الذي قاد مواجھة فكریة عاصفة ضد الطاغوت   وطیب ثراه ، رحمھ هللابراھیم كبة



الذي بدأ یرسم خطوط  "القائد" ندوات مایسمى بمناقشات سبل رفع االنتاجیة وظھور شعارات  في
  .واولھا الفكر والمفكرین مالمح صورتھ كدیكتاتور اوحد یحكم كل شيء

یشكلون مجسات التنبؤ  علیھ ان المفكرین عادة ما     ان مما تجدر االشارة الیھ والتأكید
تلك التي تستعین  وتقدیرھم لحجم وشكل الخطر القادم ، ومن ھنا نرى االمم المتقدمة لمجتمعاتھم

القرار والسیما تلك التي تتعلق بمصیر ومستقبل  بالمفكرین والحكماء لیكونوا دلیال لعملیات صنع
القادم  وعودا على بدء فان مجس التنبؤ بخطر االجتیاح.مصیر ھذه االمة ابناء ذلك البلد او

اذ  موقف التصدي الذي سأورده ادناه ، والمملوء شراسة ودمویة ھو الذي قاد مفكرنا الراحل الى
 انفصال الجبھة مفصلیة في الحیاة السیاسیة كاحداث كانت قبلمن ھذا القبیل  ان اعمال ندوات

قد بدأ باطالق   كانةعظیم كاستاذنا الراحل ابراھیم كب انذاك اال ان تحسس عقل وھاجس مفكر
بارتفاع الدخول جراء  العقل العراقي ودق جرس االنذار المة غلب علیھا ھموم االستمتاع استنفار

المعیشة واالنشغال بانماط االستھالك الجدید الذي اغرق  الطفرة النفطیة المفاجئة وصعود مستویات
طوابیر ابناء الشعب  یة واسعارھا المشجعة واستنفاذ عقل وصبرببضائع االسواق المركز السوق

في ذلك الوقت عندما وقف ابراھیم كبة وسطر  ..... في حلم الحصول على اناء كرستالي او خزفي
الفروسیة  سابقة لعصرھا واوانھا وشجاعة قلما تجد نظیرا لھا في اوقات شح موقفھ في فروسیة

: فوقف متسائال !!!!! الینتج الیأكل  من: دت شعار الطاغیة والرجولة ، فكانت صرختھ التي تح
   !!!!! ؟؟؟ ام نرمي بھن الى الشوارع وارصفتھا النھن الینتجن ؟؟؟؟ امھاتنا العجائز من یطعمھن

طرد فیما بعد من قسم     كانت ھذه الصرخة وكان ان وقف معھ جمع من اساتذة االقتصاد ممن
باحالة على التقاعد تماثل الفصل ، في وقت عد ذلك   الوظیفةواخرج ابراھیم كبة من!االقتصاد

الفكر وقدسیة  ھكذا ھي االمور وبعد استباحة حریة!!!! تصوروا .... یقتل او یغیب  مكرمة النھ لم
النظام وذیولھ للتحرك بكل حریة في الجامعات  العلم انفتح الطریق وأعطي الضوء االخضر لزبانیة

وواقعكم  خافت الطاغوت لم یدركھا العامة لقد استباحوكم انتم وعقولكما ، فرسالة المفكر التي
  "..... ومستقبلكم لمجرد تفرجكم على ھذه المھزلة الفكریة

  
  التالي 4/12/2012بتاریخ ) العملة الردیئة والعملة الجیدة(كتب امیر الحلو في:  

كالسیاسة واالجتماع خرى اقد تنطبق بعض القوانین واالعراف االقتصادیة على مجاالت "..
قتصادي اوالعالقات العامة، ولكن المھم أن یفھم الطرف اآلخر معنى اعتماد الكاتب على قانون 

، وقد ذكرني ذلك )عني فاسمعي یا جارةایاك ا(خرى على طریقة امعین لیعكس رأیھ في جوانب 
براھیم االمرحوم تنا ساتذابرز ا وكان من 1960بحادثة وقعت خالل دراستي الجامعیة لالقتصاد عام 

 الذي كان یمثل مدرسة في الفكر االشتراكي، فقد كان یدرسنا مواد النفط واالقتصاد الزراعي كبة
تلقف ما یقولھ في المحاضرة غیر المكتوبة فأكتب كل شيء اوتأریخ المذاھب االقتصادیة، وكنت 

  .جعلھ مرجعاً لي حتى في خضم السیاسةاو
ن العملة الردیئة تطرد العملة الجیدة من السوق وشرح ان حقیقة حدى محاضراتھ تحدث عافي    

ن یطرد اعترض بقولھ أنھ غیر مقتنع بذلك فال یستطیع الرديء احد الطلبة اسباب ذلك، ولكن ا
ً باالمثلة الواقعیة، وفي  ً في العملة واالقتصاد، فقام االستاذ باعادة الشرح مستعینا الجید خصوصا

ً والب النھایة لم یقتنع الطا ن ما أقولھ لك ایا فالن : ، فقال لھ االستاذ)صراراا(صر على رأیھ ایضا
سئلة االمتحان فاكتب كما اقتصادیة ثابتة وھناك أمثلة واقعیة على صحتھا، فأذا جاءت في احقیقة 

  .كثر من النظریة ذاتھااقلت لك لتحصل على درجة النجاح، فأقتنع الطالب بالعقوبة المقبلة 
نھا تصلح للحدیث عن الكثیر من اجد ا الخوض ھنا في ھذه النظریة االقتصادیة ولكني ریداال    

حیث نرى ان الكثیر من الساسة ) المناطق الساخنة(االوضاع السیاسیة السائدة في الكثیر من 
ن الشعب وقواه الوطنیة الدیمقراطیة ھم العملة اوحتى القادة ھم من نوع العملة الردیئة، في حین 



و او الدوالر اة التي تستحق أن تبقى عالمة للقوة والمعرفة، سواء كان المقصود الدینار الجید
ً أن تكون مقالید األمور بید قادة االیورو  و الین الیاباني، فالمھم في عالم السیاسة واالقتصاد معا

  ..."ن یكونوا سیوفاً مسلطة علیھمایحترمون شعوبھم ویخضعون الرادتھم، ال 
  

  صفحات من كتاب تحت ...قصة الفساد في العراق( كتب موسى فرج في 15/10/2012في
  :التالي) الطبع

 كان التوجھ االقتصادي معروفا فھو اقتصاد سوق ذو 1958حقبة ما قبل عام : من حیث الرؤیة"...
 كان التوجھ العام في الفكر والممارسة االقتصادیة تنُح باتجاه 1958بعد عام .. طبیعة اقطاعیة 

االقتصاد العراقي عدیم اللون والطعم والرائحة ال رؤیة وال نمط وال .. الیوم .. تصاد االشتراكي االق
استراتیجیة ، اسألوا رئیس الجمھوریة واسألوا رئیس الحكومة ان تمكن اي منھما ان یحدد 

.. .بالضبط ووفق شواھد ملموسة فیما اذا كان االقتصاد العراقي اقتصاد اشتراكي او اقتصاد سوق
اقتصاد العراق اقتصاد .. لكم عندي عزومة مسموطھ ریحتھا یشمھا المستطرق في رابع شارع 

ریعي یعتمد على صادرات النفط فقط وان انفجر لغم بحري في الخلیج الذي مازال اسمھ غیر متفق 
 .. . علیھ البعض یسمیھ فارسي واآلخر یسمیھ عربي تحل المصیبة باالقتصاد العراقي 

 ھذا في - االشراف كان یتولى االشراف على المشاریع تخطیطا وتنفیذا مجلس األعمار   من حیث
، وفي حقبة حكومة عبد الكریم قاسم كانت لالقتصاد العراقي خطة 1958الحقبة التي سبقت عام 

ً مثل   ومحمد سلمان حسن فأنتجت تلك الحقبة التي لم تزد عن األربع ابراھیم كبةویدیره افذاذا
.. الت جذریة في الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق معالمھا ماثلة حتى الساعةسنوات تحو

اما الذین یقودون اقتصادكم الیوم فوداعتكم آنا في احد األیام كنت في زیارة عمل ألحدھم وكنت في 
س ؟ ثكلتك أمك لو كنت اجل..تستخیر..یاویلتي : قلت لھ ..! دعني استخیر : حدیث بشأن أمر ما فقال

وذاك لیس غمزا لقناة صاحبي ألن الذین غیره ..محلك ألصدرت قرارات بقوة قرارات مجلس األمن
وسبق لي ان نادیت لتأسیس مجلس اقتصادي اعلى من خبراء ال یخضعون .. لیسوا أفضل حاال 

فیستبدلون المصفوفات وجداول المستخدم المنتج (لسطوة المقربین من رئاسة الحكومة 
 یضعون استراتیجیة اقتصادیة اجتماعیة لتعظیم االفادة من االمكانات الھائلة ..)باالستخارة 

  .. ". لالقتصاد العراقي وتحقیق النھوض في كل المیادین 
  

  واحباط جھود مكافحة ... قضیة البنك المركزي ( كتب موسى فرج في 21/10/2012في
  :التالي) الفساد في العراق

 في العراق عمدت حكومة عبد الكریم 1958 تموز عام 14ة بعد نجاح واستقرار حكومة ثور".. 
قاسم الى تحریر الدینار العراقي من كتلة االسترلیني ، لكنھ وضع على رأس االقتصاد العراقي 

 وزمالءه فعمد ھذا الى خطة محنكة لتجنیب الدینار العراقي السقم الذي رافق الجنیھ ابراھیم كبة
 واستمر لغایة ھذا الیوم ، الخطة التي اعتمدھا 1952 عام المصري في اعقاب الثورة المصریة

 : ابراھیم كبة ھي 
انھ طلب من شركات النفط األجنبیة والتي كانت تسیطر على النفط العراقي یوم ذاك بأن تسدد قیمة 

ووسط سخریتھم من مضمون الطلب باعتبار أن !عائدات النفط للحكومة العراقیة بالدینار العراقي
عراقیة ضعیفة والشائع ان تطلب الحكومات عوائدھا بالعمالت القویة فقد سددت الشركات العملة ال

تلك العوائد بالدینار العراقي،وفي الشھر الثاني طلب نفس الطلب من الشركات فواجھت الشركات 
شحة بالدینار العراقي وصعوبة في جمعھ لكنھا جمعت الموجود منھ في البنوك األجنبیة،وفي 

الث كرر نفس الطلب فكانت الشركات األجنبیة تبحث عن الدینار العراقي في مصارف الشھر الث
في الشھر الرابع وبعد ان جمع كل الدنانیر العراقیة من بنوك العالم .. وخزائن العالم حتى استنفذتھ 



وصارت تحت تصرفھ فاجأ الشركات األجنبیة بان طلب منھم تسدید عوائد النفط بالعمالت األجنبیة 
  ...لم یطلبھا بالدینار العراقيو

فكان سعر ..    نتائج تلك الخطة ان الدینار العراقي بات في طلیعة العمالت القویة في العالم 
بمعنى ان العراقي یدفع ..  دوالر امریكي 3.333دینار عراقي مقابل : الصرف للدینار العراقي ھو 

واستمر ھذا الحال الى منتصف .. ي دوالر امریك333 دینار عراقي فیحصل مقابلھا على 100
حتى ان عقد السبعینات شھد .. الثمانینات فكان العراقي یجوب الجزء الشرقي من أوربا بمئة دینار 

  .." حركة سفر سیاحیة من قبل العراقیین خصوصا الى بلغاریا ورومانیا وقبرص
  

  كتب رفعت " من اقدم محالت رصافة بغداد) صبابیغ اآلل: (اسماء تعرفھا بغداد" في
  :التاليمرھون الصفار 

لقد شارك العراقیون في الحیاة السیاسیة قبل قیام الحكم الوطني، اذ انتمى البعض منھم الى " 
األحزاب والجمعیات التي كانت موجودة آنذاك، من اجل التخلص من الحكم العثماني وجبروتھ، ففي 

البصام، وجعفر حمندي، وصادف صادق ( أسست جمعیة الشبیبة وكان من مؤسسیھا 1908عام 
حبھ، وصادق الشھربللي وذیبان الغبان، وكاظم الشماع ومحمد الشماع، وانتمى جعفر أبو التمن 

وفي ثور ة العشرین .. 1920 واصبح امین سرھا عام 1919الى جمعیة حرس االستقالل عام 
وكانت وجوه المشاھمة ساھم أھالي محلة صبابیغ اآلل بشكل أو بآخر وبمختلف االسالیب المتاحة 

، نشأت أحزاب 1921وبعد تأسیس الدولة العراقیة . تتجلى في تحدي السلطة بكل ثقل وإصرار
محمد أمین الچرچفچي وعبد ( وكان من مؤسسیھ 1921/وطنیة وقومیة فقد أسس حزب النھضة

وي الرسول كبة ومحمد حسن كبة وعبد الرزاق األزري ومھدي البیر وذیبان الغبان وحسن عال
وفضالً عن ھؤالء كان لھذه . وعبد الغني كبة وجعفر أبو والتمن من مؤسسي الحزب الوطني

محمد كبھ وعلي البازركان، وجمیل :( المجموعة دور رائد ومشرف في إذكاء الروح الوطنیة منھم
 وعواد علي النجم، ورؤوف الشھربللي وتوفیق عالوي وعبد األمیر السعدي وابراھیم كبةكبة 

مھدي، وعبد المجید عالوي، وعبد الغني كبة وعبد المجید محمود، وعبد األمیر عالوي وعباس 
وال بأس ان اذكر ان محلة صبابیغ اآلل قدمت .. ویوسف عمانؤیل  ویوسف غنیمة ورزوق شماس 

ومنھم خالي سلیم ولم ) روسیا(واستشھد اغلبھم في بحیرة وان) السفر برلك(خیرة شبابھا اثناء 
:  قدمت المحلة الشھداء من ابنائھا منھم على سبیل المثال1941وفي ثورة .  القلیل یسلم منھم االّ 

  .."أول طیار ناجي الزنبوري وعباس علي الگط وغیرھم. أول طیار مصطفى حسن زلزلة وم. م
  

  سراب التنمیة ) ... اقتصاد الكازینو:( البنك المركزي العراقي "كتب عزیز الدفاعي في
 :التالي!!" 

محفال علمیا لنخبة من كبار العلماء في   اغالي اذ قلت ان جامعتي بغداد والمستنصریة كانتاال"..
.... ایضا   معروفا على النطاق العالمي والعربي وكان بعضھم!االختصاصات االقتصاد وغیره من

ة مع الى جوار ربھ كانت لھم معاناة مریر وھؤالء االكادیمیون الرواد الذین انتقل الكثیرون منھم
 ....  ولم ینصفھم سوى طلبتھم والمقربین منھم وبعض زمالءھم  العراق الحكومات المتعاقبة في

البروفیسور والعالم مقدمتھم  وفي..  شغلوا منھم مواقع وزاریة وحكومیة مرموقة خاصة من
الة والذي شغل ایضا بالوك حكومة عبد الكریم قاسم  وزیر التجارة فيكبة الكبیر المرحوم ابراھیم

اسھم في كل قراراتھا االقتصادیة الھامة في مجاالت النفط  وزارات اخرى مثل النفط والزراعة حیث
بالنفط الذي ساھم في   المتعلق  80واالتفاقیات الثنائیة والدولیة وخاصة قانون رقم  والتخطیط

ذي دافع  قانون االصالح الزراعي وال1958 ةلسن 30زیادة عوائد العراق النفطیة وقانون رقم 
أجاد دون  ویعد عالمنا الفاضل بفخر مفكرا اقتصادیا.التي نجمت عن تطبیقھ الحقا عن االخطاء



 مفخرة للعراق والعرب  االشتراكي ویعد غیره ست لغات عالمیة واغنى بدراساتھ الفكر االقتصادي
ونحن طلبة  وقد اثأر اندھاشنا. نضالیة تقدمیة نھل اآلالف من علمھ الغزیر وفیلسوفا و مدرسة

  .ماركس حینما ارجع اصل نظریة القیمة البن خلدون قبل كارل
وھو في زنزانتھ بعد انقالب شبط   من تموز14ولعل راحلنا العبقري الذي دافع عن منجزات     

  صحیفة    في رسالتھ التي بعث بھا الى1968تموز  17  ھو اول من نصح قادة انقالب1963
والتي ترددت ) الحكم في العراق  من اجل حل سلمي ألزمة-كام الجدد نصیحة للح(بعنوان .. التآخي 

 الحریات الدیمقراطیة وعلى رأسھا حریة النشاط الحزبي للقوى في نشرھا نصح البعثیین إلطالق
القائد ، وترك مقولھ الوصایة  السیاسیة الفعالة في المجتمع ، والتخلي عن مفھوم الحزب الواحد او

وقد احیل !!!!السنوات مبكرة الزالت حاضرة الیوم بقوه كأنھا كتبت ھذه صایاوھي و!على الجماھیر
 ابناء العراق من عبقریتھ الفذة وعلمھ  حرم  حیث1977عالمنا الجلیل على التقاعد عام 

   .."ظاھرة فكریة سیمر زمان طویل قبل ان تتكرر واظن انھ..الغزیر
  

  الویكیبیدیا (سوعة ومو) علماء االقتصاد في العراق(جاء في موسوعة– Wikipedia( 
  :عن الدكتور ابراھیم كبة السیرة الذاتیة التالیةالعالمیة 

،وترعرع في 1919في مدینة النجف عام  كبة مفكر اقتصادي،ولد الدكتور ابراھیم عطوف ".. 
ق محمد مھدي كبة الذي لعب دورا مھما في تاریخ العرا بیئة وطنیة دینیة،تتلمذ على ید خالھ الشیخ

شبابھ األولى تشرب ابراھیم كبة بالحس الوطني وتأثر بأفكار جعفر أبو التمن  ومنذ سنوات.الحدیث
 الوطني قبل سفره خارج العراق،حیث درس دراستھ األولیة والعلیا في جامعات مصر والحزب

الملكیة   عمل في جامعة بغداد،وقد ناھضتھ السلطة1952وفرنسا،وبعد عودتھ الى العراق عام 
االتحاد الوطني سنة  اردتھ في العمل والسكن،واثناء ذلك ساھم كبة في صیاغة میثاق جبھةوط

  . وكان على صلة مباشرة بالحركة الدیمقراطیة العراقیة1957
 حیث 1958 تموز عام 14  استوزر ابراھیم كبة في اول حكومة في العھد الجمھوري بعد ثورة 

 ریة اخرى بالوكالة كوزارة النفط ووزارة الزراعةوزارة االقتصاد،كما تولى حقائب وزا تولى
عالقة  الذي نظم) 80(وفي ھذه الفترة كان لھ الفضل في صدور قانون رقم .واالصالح الزراعي

القانون بزیادة حصة  الدولة بعمل الشركات النفطیة العالمیة العاملة في العراق،حیث ساھم ھذا
تنمیة فعالة آنذاك،كما كان لھ  ن قدراتھا على احداثالحكومة من عوائد النفط ،األمر الذي زاد م

  .قطاع الزراعة دور فاعل في صیاغة قوانین االصالح الزراعي،وتحسین
القاسمیة في حقل   من وزارة عبد الكریم قاسم بسبب تردد السیاسة1960  استقال كبة اواسط عام 

وبعد ذلك عاد . الدستور الدائم  عالحریات العامة وبناء أسس المجتمع المدني الحدیث وتأخیر تشری
حصل على درجة استاذ مساعد في عام  كبة الى مزاولة عملھ التدریسي بجامعة بغداد ، حیث

  . ،اضافة الى مشاركتھ في حركة انصار السالم1962
 واثر االنقالب البعثي اعتقل ابراھیم كبة وحكم علیھ بالسجن 1963من شباط عام    وفي الثامن

 وات مع األشغال الشاقة ،غیر ان الرئیس األسبق عبد السالم عارف قد اصدر عفواعشرة سن لمدة
بناءا   تمت اعادتھ الى جامعة بغداد1968وفي بدایة العام الدراسي  .1965رئاسیا عنھ في عام 

على اعمالھ العلمیة،وفي نفس العام قدم الى الترقیة لدرجة األستاذیة،وبالرغم من تأیید القسم 
لجنة الترقیات العلمیة بجامعة بغداد  مادة كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة آنذاك غیر انالعلمي وع

رفضت الترقیة بحجة عدم استكمال المدة القانونیة،حیث اعتبرت فترة العزل السیاسي خارج نطاق 
ة  قد الف عشر1962ترقیتھ الى استاذ مساعد في عام  الخدمة الجامعیة علما بأن ابراھیم كبة بعد

البحوث والدراسات المعروفة وعقدت جامعة القاھرة ندوة  مؤلفات علمیة وكتب العشرات من



وبالتالي فھو یستحق اكثر من لقب استاذ لو قدم ترقیتھ .العلمیة علمیة خاصة لتثمین احد مؤلفاتھ
  .العلم والعلماء في ذلك الوقت الى جامعة تحترم

نھ استمر في عطائھ العلمي،حیث كانت الھ غیر  لبائدوبالرغم من مضایقة النظام الدكتاتوري ا   
الفكر والمذاھب االقتصادیة في جامعتي بغداد  محاضراتھ في االقتصاد السیاسي وتاریخ

كلیة اإلدارة واالقتصاد في النصف األول من عقد  فضل زاد فكري لطلبةاوالمستنصریة تعد 
ورغم ضغوط ھذا  .1977عام  ى التقاعد فيلاحالھ نظام البعث  االسبعینات من القرن الماضي،حتى

وفیا لمبادئھ في الفكر المادي واالشتراكي العلمي والماركسي والدیمقراطي  ن كبة بقياالنظام غیر 
 تاركا لتالمذتھ ولجیل 2004عام تشرین االول المنیة في السادس والعشرین من  حتى وافتھ

 المؤلفات والترجمات المھمة،حیث كان كبة یجیدالعراقیین الشباب تراثا علمیا غنیا ب االقتصادیین
ھم ھذه المانیة واالسبانیة والروسیة والیونانیة واالیطالیة،ومن اللغات االنجلیزیة والفرنسیة واال

، اإلقطاع في العراق  )1954(، تشریع المكارثیة) 1953(زمة الفكر االقتصادي ا: المؤلفات ھي 
، ) 1960(البراغماتیة والفلسفة العلمیة  ، )1960 (لمخططة، انھیار نظریة الرأسمالیة ا) 1957(

، الرأسمالیة ) 1970(االقتصاد والفكر االقتصادي  ، دراسات في تاریخ) 1961(ماھي االمبریالیة 
 العشرات ةكما نشر كب).1979 (كتاب رأس المال لكارل ماركس ، مشاكل الجدل في) 1972( نظاما 

ي العدید من الدوریات العراقیة والعربیة منھا الثقافة الجدیدة ، العلمیة ف من البحوث والمقاالت
األقالم ،  االقتصاد والعلوم السیاسیة ، االقتصاد ، مجلة الجامعة المستنصریة ، االقتصادي ، مجلة

 .."الثقافة ، المثقف العربي وغیرھا من الدوریات
  

 ما 26/7/2013اریخ لطفي شفیق سعید كتب من بوسطن في رسالة خاصة الى الكاتب بت 
  :یلي

؟وتعقیبا على مقالة االستاذ سالم ابراھیم كبة بالعنوان من انتھك وینتھك الشرف العسكري..."
  :اود ان اخاطب االستاذ كبة..السابق والتي وصلتني على موقعي االلكتروني

  
  االستاذ سالم ابراھیم كبة المحترم           

  
ى علیھا ستون عاما یوم كانت للعسكریة العراقیة شرف بعثھا لك من عبق فترة مضاتحیة     

ویومھا كان المرحوم والدك طیب ،ویوم كنا تالمذة في الكلیة العسكریة الملكیة/ المھنة وحب الوطن
 محكوما بالتدریب القسري في الكلیة العسكریة مع نخبة من خیرة ةبراھیم كباالدكتور هللا ثراه 

تذكر الدكتور فیصل جري السامر والدكتور الفترة ومنھم على ما ساتذة ومثقفي العراق في تلك اا
قصد نخبة ولیس الكل ا وحینھا كنا نحن و ..طلعت الشیباني والشاعر عبد الوھاب البیاتي وغیرھم

الذي كانت تعقده مجموعة الوالد في حانوت الكلیة بعد انتھاء ) مجلس التنویر(نحلق بالقرب من 
وقد !حادیث سیاسیة وقفشات انتقادیة للوضعاتمع الى مایدور بینھم من فترة التدریب الصباحي لنس

  !ن نتحدث الیھم ونكتفي بما نستفید مما نسمعھ منھماكان محذور علینا 
وكنا نرصد ..كانت مجموعة الوالد تتدرب في ساحة التدریب العنیف المجاورة لساحة تدریباتنا   

ن مسؤوال عن تدریبھم ھو ضابط الفروسیة الرئیس ن الضابط الذي كااذكر اوللتاریخ ..حركاتھم
ودوود محمد بسیم وھو اخو الشھید زكي محمد بسیم عضو المكتب السیاسي للحزب الشیوعي 

ن الضابط المذكور كان ودودا معھم أویمكنني القول ب!1949العراقي الذي اعدم مع رفاقھ عام 
حرار قي الكلیة عضاء تنظیمات الضباط االا حدا تموز بأنھ 14وظھر بعد ثورة ..حترامویبادلونھ اال

 لذلك كانت تلك النخبة وبضمنھم الوالد تؤدي مایصدر الیھا ..العسكریة مع عدد آخر من الضباط 
  .الاوامر بشكل جید وبشرف العسكریة لیس امن 



عرف الوالد قبل انتمائي الى الكلیة العسكریة ومعرفتي بھ لم تكن شخصیة بل عن القد كنت    
حتفظ بھ مع المجموعة المخفیة باتقان االذي كنت ) كراس ما ھي المكارثیة(یق كتاباتھ وخاصةطر

 وخاصة عن طلبة الكلیة العسكریة ومنھا كتاب كھان الھیكل لجورج ..من الكتب الممنوعة آنذاك
  .باریق مھشمة لعبد الوھاب البیاتي وغیرھااحنا ودیوان 

مریكي مكارثي لمحاربة صدره السناتور االاون السيء الذي وعلى ذكر كراس المكارثیة وھو القان  
ورد المرحوم الوالد مثاال شیقا حول المكارثیة یمكن مطابقتھ مع القد .الفكر التقدمي والیساري

فكار التقدمیة والعلمانیة من قبل زمر الفاشیة وضاع العراق الحالیة وما یجري من قمع لالا
ن أرنبا كان یختبيء في جحره في ارج یصطاد الوعول وصادف ن مكارثي خاوالمثل یقول !الدینیة

ن مكارثي یصطاد الوعول اختبائھ فذكر لھ اذلك الیوم فمر علیھ واحد من جماعتھ فسألھ عن سبب 
نني اثبت لھ ارنب عندما یمسك مكارثي بي كیف فرد علیھ صاحبھ وما دخلك أنت؟ فقال األ

مرحوم في كراسھ وفي كتبھ األخرى سببا في شمولھ رنب؟وكان ذلك الرأي الذي طرحھ والدك الا
  .بقانون مكارثي العراقي

لقد ذكرت كل ھذه المعلومات التي اخنزنتھا ذاكرتي العسكریة المشحونة بشرف المھنة     
  .والوطنیة التي دفعنا ثمنھا باھضا في وطن اصبح علینا عصیا وشیمتنا ھو الصبر

 تموز ومنذ صدورھا في 14عداد الكاملة من جریدة  منھ في االكتبت الكثیر مما افرزتھ الذاكرة تجد
 14 ولغایة العدد األخیر الذي صدر بمناسبة مرور خمسة وخمسین عاما على ثورة 2004عام 

لكتروني لمركز النور بمجرد النقر الا كما یمكنك األطالع على ما نشر في الموقع !تموز العمالقة
  . حدى حلقات ذكریات الماء والطوفاناد في على اسمي وبالذات فیما یخص الوال

حترام والتقدیر لفكره المنیر حترام والتقدیر لكونك األبن البار ألب نكن لھ كل االلك مني وافر اال   
  .نار طریق الحریة والدیمقراطیة لآلخریناالذي 

  
  لطفي شفیق سعید 

  ...."2013 تموز 26بوسطن في 
  

  في   وفي تقریرعن بدایات تأسیس حركات السلمالعراقیة" جماعة ال عنف"في موقع
تنسى في حركة انصار السلم   ورد التالي عن شخصیات ال19/9/2010 بتاریخ العراق
 :ةالعراقی

یكون بامكان الساعي لقراءة وفھم تاریخ حركة السلم في العراق تغطیة المساحة الزمنیة  قد ال"..
عینیات من القرن المنصرم وبدأت كحركة مدنیة التي برزت فیھا سمات تكوینھا منذ نھایة االرب

جماھیریة سلمیة منظمة اواسط الخمسینیات وامتدت حتى اواخر الستینیات من القرن نفسھ،اال ان 
الحركة ومواقفھا االنسانیة والوطنیة المحبة للسالم ودور الشخصیات التي ساھمت في تأسیسھا 

تستحق وبكل جدارة بذل اقصى الجھود العطاءھا مضحیة بكل ما امتلكت من طاقات معنویة ومادیة 
حقھا وفي السیاق التأریخي الحافل باالحداث والحروب في ظل ھیمنة القوى االجنبیة االستعماریة 
التي طمعت في ثروات بلداننا الطبیعیة والبشریة وذاقت شعوب المنطقة دون أي تمییز بینھا 

ً لو لم .االمَرین ً سلفا نتمكن من تغطیة شاملة لما قدمتھ كل الشخصیات ونستمیح المتتبع عذرا
ً في نشوء و تأسیس حركة انصار السلم العراقیة التي سجلت  ً حاسما العظیمة التي لعبت دورا

  .صفحات خالدة في مسیرة المجتمع العراقي السلمیة
    كان ابراھیم كبة من رواد حركة انصار السلم في العراق التي تأسست مطلع خمسینیات القرن

 في بغداد في دار احمد جعفر 1954/ 7 /22،23العشرین وعقدت مؤتمرھا الوطني االول في 
 المجیدة،وخالل عملھ كوزیر 1958 تموز 14واستوزر كبة في اول حكومة وطنیة بعد ثورة .الجلبي



ً في سبیل تطور البنى التحتیة لالقتصاد العراقي وحقق نجاحات باھرة في ھذا المجال  عمل جاھدا
 التي وضعت حجر األساس للتطور 1959 السوفیتیة عام - تم باشرافھ ابرام  االتفاقیة العراقیةحیث 

االقتصادي الالحق ولتحویل الصناعة العراقیة من مشاریع صغیرة متفرقة الى جیل متكامل من 
المشاریع الصناعیة الثقیلة والمتوسطة والخفیفة لتتكون مشاریع صناعیة ستراتیجیة مثل معامل 

ً لجھوده الجبارة .. سكندریة للمكائن ومصنع العدد الكھربائیة، ومصنع الزجاج وغیرھااال وتقدیرا
ابراھیم كبة ( في كل مرة بشعار ) المثنى حالیا(استقبلتھ الجموع الحاشدة في مطار بغداد الدولي "

 وتنقل في  شباط االسود8 اعتقل ابراھیم كبة بعد 1963وفي عام )!"دیمقراطیة وسالم ... لألمام 
، وسجن نقرة السلمان ، 1وبین الموقف المركزي رقم .. معتقالتھ بین مركز شرطة المأمون 

وعرضتھ شاشة تلفزیون بغداد في لقاء مقتضب ردا على الحملة العالمیة ... ومعسكر الرشید 
ر التضامنیة ألطالق سراحھ وباالخص الوسائل االعالمیة السوفییتیة فحول ھذا اللقاء الى منب

 رغم محاوالت المذیع المتكررة لنھره بناءا على تعلیمات اسیاده 1958للدفاع عن ثورة تموز 
وحول محاكمتھ الى محاكمة للبعث والقومجیة والرجعیة وبرامجھا االقتصادیة االنتقائیة ..الفاشست

النفعیة لیسحب البساط من تحت جھل وغباء وحماقة المدعي العام وما وجھھ من اتھامات 
یذكر ان الحملة التضامنیة العالمیة المكثفة تمكنت من حصر الحكم علیھ بعشرة اعوام .. باطیةاعت

خلف لنا ابراھیم كبة خزین من المؤلفات والترجمات عن االنكلیزیة والفرنسیة ..مع االشغال الشاقة
    :حصر  منھا ال على سبیل ال ..والتي نشرت بعضھا بأسماء مستعارة .. وااللمانیة واالسبانیة 

 1953 –تطور النظام االقتصادي  .1945 –روح العصر  .1941 –وجھة القومیة الحدیثة 
أزمة الفكر  .1953  -نظریة التجارة الدولیة  .1953 –المفاھیم االساسیة لالقتصاد العلمي .

تشریح  .1954 –معنى الحریة  .1953 - أزمة الفلسفة البورجوازیة  .1953  -األقتصادي 
 1956 –أزمة االستعمار الفرنسي  .1956 –أضواء على القضیة الجزائریة  .1954 – المكارثیة

 –العراق والوحدة االقتصادیة  .1957 –االقطاع في العراق  .1956 –النفط واالزمة العالمیة .
انھیار نظریة  .1960 –حول بعض المفاھیم االساسیة في االشتراكیة العلمیة  .1959 -كراس 

البراغماتیة والفلسفة  .1960    -الماركسیة والحرب االمبریالیة  .1960 –خططة الرأسمالیة الم
تشریح  .1961 –االمبریالیة  .1960 –الجزائر وقضیة الشعب الفرنسي  .1960 –العلمیة 

 – تموز 14ھذا ھو طریق  .1967 –محاضرات في التاریخ األقتصادي  .1961 –الكوسموبولیتیة 
 –محاضرات في تاریخ األقتصاد والفكر االقتصادي  .1969 –حكمة الثورة دفاع ابراھیم كبة امام م

الرأسمالیة  .1973 – الطبعة الثانیة –محاضرات في تاریخ األقتصاد والفكر االقتصادي  . 1970
   .1979 –مشاكل الجدل في الرأسمال لماركس  .1973 –نظاما 

  :والغیر منشورةمن دراسات ابراھیم كبة في المجالت العراقیة والعربیة 
 1954 – الثقافة الجدیدة –نظریة القانون الصرفة  .1940 – الحقوقي –عبء االثبات في القوانین 

   -حول مؤلف عن تاریخ العراق الحدیث  .1954 – الثقافة الجدیدة -ازمة النظام الكولونیالي .
سیاسة  .1958 –یدة  الثقافة الجد -حول المعاھدات غیر المتكافئة  .1954 –الثقافة الجدیدة 

الكینزیة كمنھاج اقتصادي للرأسمالیة  .1959 – مجلة الكمرك –الجمھوریة العراقیة االقتصادیة 
 عدد - دراسات عربیة -مذكرة السادة مصطفى علي وجماعتھ  .1960 – الثقافة الجدیدة -المنظمة 
نصیحة للحكام  .5/5/1967 - دراسة غیر منشورة –الفكـر الرجعـي في العـراق .1966 –أكتوبر 
مالحظات عامة حول مادة  .8/1968 /3 - من اجل حل سلمي ألزمة الحكم في العراق - الجدد 

   .1969 – مجلة االقتصاد والعلوم السیاسیة –التاریخ األقتصادي 
 الثقافة -بعض التقییمات الماركسیة للكینزیة  .1969 – الثقافة الجدیدة  -النكة والمادیة التاریخیة 

حول  .1970 – مجلة الجامعة المستنصریة –من نظریات الدورة االقتصادیة  .1969 –جدیدة ال
 االقتصادي –حول نظریة شتایرمان  .1970 – مجلة الجامعة المستنصریة –   النظریة العامة لكینز



اولیات حول الدورة االقتصادیة  .1970 – االقتصادي –تحلیل شومبیتر للفكر السكوالئي  .1970 –
 – المثقف العربي -نظریة كوفولیف حول مرحلة االنتقال للعبودیة  .1970 –المثقف العربي  –

استعراض نقدي لالدب االكادیمي  .1970 – المثقف العربي -حول طبیعة النظام االقطاعي  .1970
 –حول نظریة القیمة الماركسیة  .1970 – االقتصادي -المعاصر حول مادة التاریخ األقتصادي 

موریس دوب ومفھوم التراكم البدائي  .1971 – االقتصاد –االقتصاد الكینزي  .1970 –صادي االقت
 1971 – االقتصاد –حول مفھوم رأسمالیة الدولة االحتكاریة  .1971 – االقتصادي –للرأسمال 

االقتصاد الماركسي واالدب  .1971 – االقتصادي –حول العالقة بین الماركسیة والفیزیوقراطیة .
 –    ھنري دني وموضوعة عدم اكتمال رأسمال ماركس .1971 – االقتصاد –لماني المعاصراال

في االدب االقتصادي  . 1971 – االقتصاد –ھكس ونقاده المحافظون  .1971 –االقتصادي 
 1971 - 13 العدد – االقتصاد –قتصادي ھكس ونظریة التاریخ األ .1971 – االقالم –السوفیاتي 

نظریة  .1972 – االقتصادي –حول تحلیل ماركس لنمو المتناقضات داخل الظواھر االقتصادیة .
 – االقتصاد –دني وتاریخ الفكر األقتصادي  .1972 – االقتصاد –   النمو في االقتصاد االشتراكي

 – االقتصاد –نتقال نحو االقتصاد االشتراكي اال .1972 – االقتصاد –اقتصادیات االمبریالیة  .1972
 –اشكالیة االقتصاد االنتقالي  .1972 – االقتصاد –القومیة والرأسمالیة في البیرو  .1972

ضوء جدید على مشكلة  .1972 – االقتصاد –حول كتاب الرأسمالیة نظاما  .1972 –االقتصاد 
   . "1973 – االقتصاد – - العالقة بین الدین ونشوء الرأسمالیة 

ً یسوده السالم وتحترم فیھ   ً بكل حیاتھ من اجل ان یرى عراقا ً مضحیا    عاش ابراھیم كبة انسانا
حریة الفكر والتعبیر ویعید للعراقي كرامتھ المسلوبة،فالف تحیة واجالل لھذا الرجل الذي یبقى ابداً 

      .."اق والعراقیین المحبین للسالمحیاً بیننا بمواقفھ و نتاجاتھ وافكاره وخدماتھ الالمتناھیة للعر
  

 ابراھیم " مقالة تحت عنوان4/7/2010ماھر موسى العبیدي في المدى العدد . د.كتب أ
  :،جاء فیھا!"المفكر البارع واالقتصادي المتمیز..كبة

یتقدم الكاتبون بعضھم على بعض اال على قدر  وال،تتفاوت الدوافع للكتابة بقدر تفاوت الكاتبین"..
 وھم بعد ذلك ال یغیرون من،فمنھم الصادق ومنھم دون ذلك،جوانحھم حملون من نیات بینما ی

بصورتھا البیضاء  واظھارھا،ولكنھم یتفاضلون في سعیھم لكشف تلك الحقیقة،الحقیقة شیئًا
وعلى ھذا ال على غیره وددت الكتابة عن   غبطة وسروًرا تسر الناظرین وتملؤھم،الناصعة

اال وھي شخصیة المفكر البارع  ،البارز في تاریخ العراق الحدیث لھا دورھاشخصیة متمیزة كان 
  .الكبیر المرحوم إبراھیم كبة االستاذ

ً لالصالح الزراعي 1958 تموز 14اختارتھ قیادة ثورة    ً لالقتصاد ثم وزیرا وكان ،لیكون وزیرا
ً في وفي وزارة االقتصاد .لمنصبینا ادائھ وافكاره خالل المدة القصیرة التي شغلھا في ھذین متألقا

 اال،مقاطعة فرنسا اقتصادیاً مناصرة للثورة الجزائریة العظیمة) اتذكر على ما(كان ابرز ما نادى بھ 
كان یظھره العرب في  انھا لم تلق استجابة من دول الجامعة العربیة على الرغم من التبجح الذي

ًا،ھذا الجانب كما كانت ،عسیًرا تمیز فیھ الصادق من الكاذب فكان ما طرحھ في ذلك االجتماع امتحان
وحدتنا  وما زالت،االقتصادیة العربیة اسبق من الوحدة االقتصادیة االوروبیة افكاره في الوحدة

  .األسف ن معآلااالقتصادیة العربیة تحبو في خطواتھا األولى حتى 
ً لبدایة التصنیع في العراق بقیادة را  السوفیتیة فكانت مثاالً -أما االتفاقیة االقتصادیة العراقیة     ئعا

الضجة التي اثارھا معارضو عبد الكریم قاسم وحاسدو إبراھیم كبة  القطاع العام على الرغم من
بعد تسع او  عاد ھؤالء انفسھم الذین وقفوا ضدھا،والى تعطیل تنفیذھا في ذلك الوقت التي ادت

مصانع ومنشآت مساھمة كبیرة  تحتویھ منعشر سنوات لیعملوا جاھدین على تنفیذھا فكانت بما 
ً منھ على  ولم یكن عمل.في التصنیع في العراق االستاذ ابراھیم كبة على صعید الزراعة اقل شأنا



ً لتنفیذ القانون الذي كان یھدفلفعند تس،صعید التجارة بمضمونھ  مھ وزراة الزراعة عمل جاھدا
ً  ادي ورفع مستوىالسیاسي الى انھاء نفوذ االقطاع السیاسي واالقتص وقد .اإلنتاج الزراعي الحقـا

ً في كلیة االقتصاد والتجارة في  أوضح لنا رحمھ هللا في محاضراتھ فیما بعد عندما عمل استاذا
  ..سباب السرعة العالیة في تنفیذ ذلك القانون ا1962 جامعة بغداد سنة

القطاع  سباب انخفاض انتاجیةنحن طلبتھ المعجبین بمستواه العلمي العالي عن ا عندما سألناه   
ً ولكن بأن تفتیت الملكیة، كانت اجابتھ1958 تموز 14الزراعي بعد ثورة  ً سیاسیا  …كان ھدفـا

ً اخر صاغھ بصورة ً طریفا اذ قال ان احد االسباب االخرى ھو ان الوزارات ،بالغیة واضاف سببا
ً على خط واحد في ادائھا العراقیة ال تسیر یصل ،بھ ما تكون بخیول السباقوانما اش،جمیعھا معا

والحالة األخیرة ھي حال جمیع .احدھا الى المقدمة في الوقت الذي یكون بعضھا في مؤخرة الركب
  .وزاراتنا اذ تحبو وال تركض مسرعة

االقتصاد وكان یضع  لمالزم الفكر االقتصادي المئة أثرھا الكبیر فیما تعلمناه في قسم كانت   
ولیس الحفظ اما الدرجات فھي على مستوى   اذ یبغي منھا التحقق من الفھماألسئلة بطریقة متمیزة

كانت محاضراتھ في مرحلة و.السؤال ولیس اإلسھاب باإلجابة اإلجابة التي تصب في الھدف من
میشنیفسكي  الجامعیة األولیة المئة صفحة أفضل من كتاب المفكر االقتصادي البولوني الدراسة

رحم ،دراستي مرحلة الدكتوراه ة صفحة والذي درستھ في بولونیا خاللئاالذي كان یحتوي ثمانم
  "..االقتصادي العظیم والنزیھ هللا األستاذ إبراھیم كبة المفكر

  
  في المثقف العربي "كلمة وفاء في ذمة الخلود:ابراھیم كبة"كتب الدكتور مصدق الحبیب

  : ،ومما جاء فیھا2/1/2011 تاریخ 1625العدد 
الشرف ان اتتلمذ على ایدي ثالثة من ألمع االقتصادیین العراقیین الذین احتلوا لي الفخر و"..

مكاناتھم المرموقة في موقع الریادة في مجال دراسة االقتصاد السیاسي دراسة اكادیمیة علمیة 
واجتھدوا فاصبحوا ابرز المحترفین في مجال الممارسات التطبیقیة على واقع االقتصاد   مقارنة،
ن اولئك االقتصادیون الرواد الرجال،اساتذتي الكرام، وھم ابراھیم كبة ومحمد حدید كا.العراقي

  .ومحمد سلمان حسن
تمر في السادس والعشرین من شھر اكتوبر ذكرى رحیل االستاذ الجلیل ابراھیم كبة الذي غادر    

تي عاشھا االرض التي احبھا وكرس كل ماكان في حیاتھ لخدمتھا طوال الخمس والثمانین سنة ال
لقد غادر ھذه الدنیا والعراق . مترعة بالعطاء ومصحوبة بااللم ومكللة بالغبن والظلم واالجحاف

یرزح تحت رحمة القوات متعددة الجنسیة ویتفتت یومیا بالذبح واالرھاب والفوضى الخالقة التي 
 كل الذي ناضل من ویاللخزي والعار لنا جمیعا، فكأن!! ماتزال نارھا تستعر حتى كتابة ھذه السطور

اجلھ االستاذ كبة وعمل جاھدا مع آالف المبدعین العراقیین المخلصین لم یكن لھ اي معنى ولم تكن 
لیس ذلك من عظائم ا. فقد راح ھباًء منثورا ذرتھ الریاح وتبدد فتاتا جرفتھا االمواج ! لھ اي فائدة

 على العراق بثروات طائلة طبیعیة سخریات القدر ومن كبریات مھازلھ؟ أھي لعنة القدر ان ینعم هللا
وبشریة ولكن یبتلیھ ایضا بوحوش كاسرة لیس لھا اال القسم على تقویض تلك الثروات وتبذیرھا 
ّع العراق كل مبدعیھ االفذاذ دون استثناء بینما  وحرقھا بال ھوادة؟؟؟ أھي مشیئة االقدار ان یضی

لنجوم في كبد السماء؟؟  تكاد االجیال الحاضرة تفخر االمم وتتباھى بمبدعیھا وترفعھم الى مصاف ا
والسابقة ان التسمع حتى باسماء االعالم المبدعین، ناھیك عن ان تعرف آثارھم وتمجد 

  ...!!مساھماتھم
لم یعرف االلتفاف والمراوغة ولم یمارس ایا . كان الفقید استاذا ملتزما صارما مبدئیا وحریصا  

ولم یتورط قط بالنقد غیر الموضوعي او الكالم . لفرص من اسالیب تبذیر الوقت وتضییع ا
وكان موسوعیا شامال بمعلوماتھ یحیط المواضیع من .الرخیص رغم ماكان یتلقى من استفزازات



كل جوانبھا ویشبعھا نقاشا ویوثق مصادره اثناء المحاضرة الى حد ذكر تفاصیل وتواریخ النشر 
یة مع اي استاذ آخر قط، ال عراقي وال اجنبي،خالل لم أر ھذه الصفة الموسوع. وارقام الصفحات

كانت ذاكرتھ خیالیة وتحلیلھ محبوك .حیاتي االكادیمیة الطویلة ودراستي وتدریسي في عدة جامعات
لم یتعود ان یحمل معھ مالحظاتھ المكتوبة مثلما ھو شائع . وصیاغتھ سلیمة ولغتھ منسابة قویمة

اغالي ابدا بقولي  وال. كانت تتدفق كالشالل من وحي ذاكرتھلكن محاضراتھ . لدى جمیع التدریسیین
ان كل ماتعلمتھ من دراستي االقتصاد في جامعة بغداد یعود منفردا لما تعلمتھ في صفوف االستاذ 

ولست بمغاٍل ان قلت . فقد تبخر وتبدد مع االمتحانات النھائیة. كبة،وماعداه لم یكن بذي شأن مطلقا
ن قصد ماحولھ من اساتذة بفضل جبروتھ المعرفي وسطوتھ العلمیة وتجربتھ ان كبة كان قد قّزم دو

نشھده في الدروس  نشھد في درسھ وما الثرة، فكان البون شاسعا ومھیبا ومضحكا بین ما
ولست اجامل بالقول بأنھ كان انسانا طیبا یحمل قلبا كبیرا عطوفا وضمیرا حیا  یتعایشان .االخرى

كانت لي ولزمیلتي التي اصبحت زوجتي . ن وراء وجھھ الذي قلما یبتسممع عقلھ المتفوق ویختفیا
الحقا، معھ عالقة صداقة خاصة توثقت من خالل مطاردتنا لھ باسئلتنا الكثیرة والتي كانت تضیع 
علیھ فترة االستراحة بین الدروس التي یقضیھا في غرفة استراحة االساتذة في الطابق الثاني من 

ولم یتضایق یوما او یتملل مطلقا،بل كان یسھب باجاباتھ كما . االدارة واالقتصادالجناح االول لكلیة
  "..رحم هللا الفقید واسكنھ فسیح جناتھ،ولنا ان نتعلم من ذكراه ونتبارك بھا. یسھب في محاضراتھ

  
  في " فجوة العقل االقتصادي العربي" كتب الدكتور محمود عبد الفضیل 11/1/2007في

  :،جاء فیھا2007 تاریخ اكتوبر 88العدد "اسواقاقتصاد و"دوریة 
فھو في حالة جدل وتفاعل دائم مع حركة التاریخ وحركة " عقل جدلي"بطبیعتھ العقل االقتصادي"

ولذا نجد . یدلوجیات المختلفةیتأثر ھذا العقل بتطورات النظم االقتصادیة والسیاسیة واآل. المجتمع
 عبر مسیرتھ الطویلة منذ تأسیس علم ،كریة عنیفةقد شھد تقلبات ف" العقل االقتصادي"أن 

 ستیورات ، ماركس، ریكاردو،آدم سمیث"االقتصاد الحدیث على أیدي أعالم المدرسة الكالسیكیة
ً لمدارس وتیارات الفكر االقتصادي المعاصر على انكار امن الصعب و..".مل ً واضحا ن ھناك تأثیرا

المدرسة  والمدرسة النیوكالسیكیة وة الكینزیةال سیما المدرس،كتابات االقتصادیین العرب
وقد كان للنظریة العامة لكینز تأثیر واضح على . المدرسةالماركسیة و)الالتینیة- األمریكیة(البنائیة

ً أكثر ،الفكر االقتصادي العربي  إذ وجد عدد كبیر من االقتصادیین العرب في التحلیل الكینزي إطارا
ال سیما مشاكل التخلف وعدم التشغیل (اكل الواقع االقتصادي العربيحیویة وأكثر مالئمة لتحلیل مش

بالمقارنة مع التحلیل النیوكالسیكي الذي یھتم ،)والتعبئة الكامل للطاقات البشریة واإلنتاجیة
في ظل فروض ،"المنافسة الكاملة"لى نوع من التوازن العام في ظل حال افتراضیة من ابالوصول 

ً للتفكیر والرؤیة الكینزیة في عدد من المؤلفات ول. ساكنة وغیر واقعیة ھذا نجد صدى واضحا
ً على أھمیة أدوات التحلیل الكینزي المستندة . المھمة لالقتصادیین العرب التي ،لى التغیراتاوتأكیدا

في مقدمة مؤلفة عن ) مصر( رفعت المحجوب.  یقول د،"و الفعالا"تطرأ على حجم الطلب الفعلي
ال نعتقد أن نظریة ":"الصادر في الستینیات من القرن الماضي" البلدان النامیةالطلب الفعلي في"

اقتصادیة ما قد عكست تطور الفكر االقتصادي وتطور السیاسة االقتصادیة ومشكلة الحریة 
  ".والتدخل مثلما عكست كل ذلك نظریة الطلب الفعلي لكینز

ّى بعض أدوات ،الجانب األعظم من الكتابات...  التحلیل الكینزي في إطار تحلیالت النمو  قد تبن
األستاذ إبراھیم كبة مقال اال  دون رؤیة نقدیة للنھج الكینزي في تحلیل االستثناءات ،والتنمیة

 والمنشور بمجلة الثقافة ،"الكنزیة كمنھاج اقتصادي للرأسمالیة المنظمة" والمعنون ،)العراق(
 نالحظ أن استخدامات االقتصادیین ،ة أخرىمن ناحی". 1960سبتمبر  - عدد أغسطس"،الجدیدة

 ولكن دون وعي كاف ،ظلت واسعة النطاق" النیوكالسیكیة"العرب لمقوالت وأدوات التحلیل 



ولعل من بین النزر . للقیمة والتوزیع" النیوكالسیكي"بعناصر الضعف المنھجي في البناء التحلیلي
عبد .  لقضایا المنھج في علم االقتصاد مقال دالیسیر من الكتابات االقتصادیة العربیة التي تصّدت

والمنشور بمجلة مصر " المثالیة والمادیة في التحلیل االقتصادي" عن ) مصر( الرزاق حسن
في مؤلفھ األخیر قبل ) العراق(محمد سلمان حسن . كذلك د" 1953 أكتوبر ،القاھرة"المعاصرة 

الذي تصدى لعدد من القضایا " شتراكیةالرأسمالیة واال: االقتصاد السیاسي"  المعنون،وفاتھ
باالستناد " النظریة والمنھجیة المتعلقة بدینامیات النمو والتنمیة في ظل الرأسمالیة واالشتراكیة

محمد . وقد لخص د.ألعمال االقتصادیین البولندیین البارزین أوسكار النجھ ومایكل كالیتسكي
یعاني الفكر االقتصادي في " ر على النحو التاليسلمان حسن أزمة الفكر االقتصادي العربي المعاص

ً بین ما یُنقل على األغلب من الفكر االقتصادي األجنبي نقالً غیر ھادف  ً شدیدا البالد العربیة تناقضا
 وبین ما یكتب من وصف ، وبین الواقع االقتصادي من جھة ،وال تركیبي على الصعید النظري

 االقتصاد الوصفي وما تفتقر إلیھ ھذه المشكالت من تحلیل للمشكالت االقتصادیة الحیة على صعید
  ". ...نظري عیني یمیط اللثام عن قوانین حركتھا العامة وتطورھا الخاص من الجھة األخرى

  
 د كتب )2("1959- 1958تحلیل عمل البعثة الدبلوماسیة البریطانیة في العراق "في .

  : ما یلي31/3/2009 تاریخ االلكتروني في موقع بوابتي  برلین–ضرغام عبد هللا الدباغ 
لى امن المؤكد أن الدبلوماسیة البریطانیة واألمریكیة سوف لن تكف عن محاوالتھا للتوصل "..

مكافحة حركة التحرر العربیة ومحاصرة :ھداف الواضحة المعلنة ھيواال.ھدافھا بوسائل شتىا
وسط  في الوطن العربي والشرق االاقتصادیة/ قامة صالت سیاسیة ااالتحاد السوفیتي ومنعھ من 

، حیال األنظمة العمیلة المتواطئة مع االستعمار وضمان حمایة أمن الكیان الصھیوني،وقد ةعام
  .كانت ھذه األھداف قدیماً وحدیثاً ھي عماد السیاسة االستعماریة في المنطقة،بل في العالم بأسره

: استھا ھذه تناقض مصالح شعوب المنطقةن سیاوالدبلوماسیة البریطانیة تعلم علم الیقین    
ن انحیازھا اوبدقھ أكبر، تعلم ) یران ـ باكستان وغیرھماا(العراق، الدول العربیة والدول األخرى

نما ھي سیاسة بغیضة عامة وغیر مقبولة حتى لدى الحكام اودعمھا للكیان الصھیوني، 
رة في كافة المراسالت الدبلوماسیة المتواطئین معھا الذین یقبلونھا على مضض، وتلك مسألة مؤش

ثارة الدسائس بین الدول العربیة وغیرھا من ابصدد الموضوع دون استثناء،وكانت المؤامرات و
دول المنطقة،وبین الدول العربیة نفسھا وداخل المجتمعات العربیة ھو األمر الشاغل للجھاز 

 مئات و اعشرات یتردد عضھاجدا،ب كثیرة عراقیة لشخصیات سماءافنجد .الدبلوماسي الیومي
الدبلوماسي /السیاسي الخط قبولھا بمقدار تلك،ھو أو الشخصیة لھذه قبولھم ودرجة.المرات

البریطاني،وعلى قدر التقاء المصالح،فقد بدت لھم بعض الشخصیات العراقیة مقبولة ألنھا لم تكن 
نا لم نلمس وال مره واحدة وحدویة االتجاه بعمق،ودرجة قبولھم أو سخطھم ھو بھذا المقیاس،ولكن

بل ھم تستخدم الدبلوماسیة البریطانیة .و وطنیةاو قومیة،او شیوعیة اقبولھم لشخصیات بعثیة 
  ).وطني متطرف(مصطلح 

، وقد عانى براھیم كبةابشخصیة الوزیر وعلى سبیل المثال، نجدھم على مدى صفحات ینشغلون    
ذا كان ا في السفارة البریطانیة العذاب في معرفة ما الدبلوماسي البریطاني المتابع لھذه األخبار

 ً ً . م ال، وكذلك شخصیة عبد الكریم قاسمالى الحزب الشیوعي االسید كبة منظما سم اكما تردد كثیرا
نھ بعثي اساس اعلى )مین سر القیادة القطریة لحزب البعث العربي االشتراكيا(فؤاد الركابي

الوزیر ورئیس (اللواء الركن ناجي طالب ) الحر(لقومي وقومي متعصب،وكذلك شخصیة الضابط ا
 ً خرى اسماء كثیرة ابوصفھم قومیین ال یلتقون مع مصالح الغرب مطلقاً، و) الوزراء الحقا

دراكھم التام وطنیة الجیش السیاسیین وضباط من الجیش العراقي، وأنھ لما یسعد المرء مالحظة 
  ..."لعراق واألمة العربیةن معظم ضباطھ مخلصون لاالعراقي وقادتھ، و



  
 1958- 1935 بریطانیة وثائق في العراقیة الشخصیات مأعال(مؤید الونداوي في .یكتب د:(  

 وثائق أربعة على اختیاري وقع ولقد.البریطانیة الوثائق من مجموعة ترجمة من أخیرا تمكنت "..
 ،1935 السنوات في ھاكتابت تم وثائق العراقیین،وھي للقادة الشخصیة السیر خاللھا من تعرض
 صدر الكتاب .عراقیة شخصیة 240 لسیر عرض بمجموعھا تناولت وقد 1958 ،1945 ،1939
 ب جاء وقد)   info@amnahhouse.com (والتوزیع للنشر منةآ دار عن عمان في مؤخرا

 الحقیقة في والكتاب. العراقیین القادة بعض حیاة عن معروفة تكن لم جوانب ویعرض صفحة، 300
 ینظر كان كیف یضاا یعرض ما بقدر فقط الشخصیات لھذه الكاملة السیرة بتقدیم معني لیس

 جرى التي المراحل من تاریخیة مرحلة كل وفي الشخصیات لھذه البریطانیین الدبلوماسیین
 لغایة تمتد جدیدة تاریخیة مرحلة یغطي سوف الموسوعة ھذه من الثاني الجزء وان ھذا. توثیقھا

  ....1979 عام
 الكتاب في دراجھاا من أتمكن كي الشخصیات لھذه شخصیة صور عن كثیرا بحثت جانبي من   

 دعوتنا خالل من نتجاوزه أن نأمل نقص فھنالك ولھذا منھا، الكثیر على اعثر لم األسف مع ولكن
 ولدیھ الكتاب تناولھا التي العراقیة صیاتالشخ مع صلة لھ من لكل كتابات موقع خالل من ھذه

 العنوان على مراسلتنا ویمكن التوثیق ألجل  الثانیة الطبعة في عرضھا الجل شخصیة صورة
  .شاكرین لھم وسنكون منةآ لدار البریدي

 مادة یضیف الكتاب بوصف كتابات موقع عبر تباعا عرضھا یتم فسوف الكتاب مادة یخص وفیما
  .العراقي بالشأن والمھتمین احثینللب جدیدة تاریخیة
  الكتاب في تناولھا تم التي االسماء
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 یقول الوزیر 22/5/2009 مكرم الطالباني في جرید الصباح العراقیة تاریخ . دفي لقاء مع 
  :السابق الطالباني

ھناك مجموعة من العصابات   وانما كانتاما في زمن الحرس القومي فاساسا الیوجد قانون،" 
الغابة ووحشیتھا، فتحولت كل مقرات الحرس القومي الى  وقطاع الطرق التي كانت تحكم بمنطق



والتحقیقات بالنسبة لي  بشریة،فاغلب الذین قتلوا من جراء التعذیب الوحشي بدون محاكم مسالخ
د حسن البكر، وكنت وقتھا موقوفا في الوزراء آنذاك احم شخصیا انقذني من قسوة التعذیب رئیس

الجمھوري للتحقیق  بمعسكر الرشید، وحدث ان استدعوني اثناء التوقیف الى القصر 1سجن رقم 
اعرفھا عن عالقاتي بحادثة تفجیر طائرة الیوشن  معي على اثر اعترافات قدمتھا ضدي مجموعة ال

مھني  عام للقوة الجویة وھو شخصقاسم، ومن حسن حظي ان معاون القائد ال في زمن عبدالكریم
  .التھمة الباطلة كان یحقق معي في ھذه القضیة المفبركة ولذا برأني من ھذه

افساد نظام الحكم، وبعد االستجواب وشھادة الشھود  بتھمة) الثورة(احلت الى ما تسمى بمحكمة   
سراحي ولكن  اطالقدلیال ضدي اال انتمائي الى حركة السلم، وقررت المحكمة  لم تثبت المحكمة

الذي لم یوافق على اطالق سراحي واختلق  كان ذلك مرھونا بموافقة الحاكم العسكري رشید مصلح
 في غرفتي الرسمیة عندما كنت مفتشا عاما في وزارة الزراعة لي تھمة وجود كتاب ممنوع

، )ل والفالحینالتحالف بین العما(واالصالح الزراعي في عھد عبد الكریم قاسم وكان عنوان الكتاب
 سنوات بضغط مباشر من الحاكم العسكري رشید مصلح، 3ب  حكموا علي بسبب الكتاب المذكور

سجن بغداد  اشھر النتمائي الى حركة السلم العالمي قضیت من الحكمین سنتین في 6اضیف لھا 
لك بطلب ،ونقلنا بعد ذالسابق ابراھیم كبة المفكر االقتصادي والوزیرالمركزي وكان معي وقتھا 

 اخر من السجناء السیاسیین الى سجن نكرة السلمان في بادیة السماوة  معتقل1700جماعي قدمھ 
الحاكم العسكري بالتبرؤ من  لاللتحاق برفاقنا الذین سبقونا ھناك، بعد ان رفضت طلبا شخصیا من

 السلمان ولیس نقلي الى نكرة السلمان، قضیت في نكرة االفكار الشیوعیة كشرط الطالق سراحي
الى بغداد  السابق، وعند تولي المرحوم صبحي عبد الحمید وزارة الداخلیة دعاني عامین من حكمي

  ...."تربطني معھ منذ فترات سابقة  وذلك لوجود عالقة طیبة1965وعمل على اطالق سراحي عام 
  

 عن دار قرطاس للنشر تحت  طالب البغدادي· یقول د ً في كتابھ الصادر مؤخرا
  ":كایتي مع صدامح"عنوان

 لقد كانت القضیة نموذجا حیا للقمع الفاشي بما یتعلق بحریة الفكر واالعتقاد، ومثاالً سیئاً "...
للتدخل البولیسي في شؤون الجامعات وانتھاك حرمتھا وقدسیتھا، فقد كان اعتقالي من على منصة 

رج على اإلطالق عن إطار التدریس یمثل أول حالة من نوعھا في العراق المعاصر وألسباب ال تخ
التدریس وممارسة العمل األكادیمي وكان قرار فصلي من الخدمة المتخذ من مجلس قیادة الثورة 
الذي أذیع في رادیو النظام الحاكم وتلفزیونھ ونشر في جریدة الوقائع العراقیة أول قرار فصل 

 انتھز النظام ھذه الفرصة وقد.1968سیاسي ألستاذ جامعي منذ تسلم حزب البعث للسلطة في تموز 
لیحیل على التقاعد وألول مرة مجموعة من خیرة أساتذة العراق بینھم من لھ سمعة عالمیة كبیرة 

 والدكتور محمد سلمان حسن، ابراھیم كبةمثال اومن یصنف ضمن مشاھیر العلماء في العالم 
دین وملئھا بعناصر حزبیة غیر وتتابعت بعد ذلك الحملة المنظمة لتطھیر الجامعات من األساتذة الجی

جدیرة ال قدرة لھا سوى تبعیث المناھج وفرض االنتماء الحزبي على مجموعة الطلبة وبالتالي 
  .."" الذھنیة-الطالب"بدالً من "  األداة- الطالب"تحقیق الھدف التربوي العام للحزب وھو خلق 

  
  دراسة 9/4/2013 و 8  تاریخ) المراقب العراقي(كتب حمد مدیح المنصراوي في صحیفة 

دورسیاسي وفكري واقتصادي مؤثر في العراق : ابراھیم كبة "معنونة
  :،ومما جاء فیھا"الحدیث

 تموز بتغییرھا النظام السیاسي من نظام موجھ لخدمة 14ان االنتصار الذي حققتھ ثورة "....
ر وأحالفھ االستعمار ومشاریعھ وشركاتھ االحتكاریة إلى نظام مستقل موجھ ضد االستعما



لذا ،كان ال بد من أن یصاحبھ تغییر في العالقات االجتماعیة السابقة في الریف والمدینة،ومخططاتھ
ً كان المھمة األولى من مھام الثورة الوطنیة التي ال تقبل التأجیل  فإن حل مسألة األرض حالً جذریا

 ).1958(لسنة) 30(وألجل ذلك شرع قانون اإلصالح الزراعي رقم 
وكان في مقدمتھا تحقیق األماني ،كست األسباب الموجبة للقانون األھداف وراء تشریعھوع   

الوطنیة التي جاءت من اجلھا الثورة وفي طلیعتھا القضاء على اإلقطاع وعالقاتھ اإلنتاجیة،وان 
تحقیق ھذا الھدف في نظر حكومة الثورة یعد نقطة انطالق لإلصالحات األخرى بوصفھ أھم أساس 

وعده ،وھو القاعدة األساسیة التي یقوم علیھا اإلصالح االجتماعي،ي لكل تلك اإلصالحاتاقتصاد
ً على كل فرد ً وطنیا وان مجرد التفكیر بعرقلة تنفیذه ھو إساءة ،الزعیم عبد الكریم قاسم واجبا

   . للوطن
ُ أھم خطوة إصالحیة اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة قامت بھا     وان ،الثورة أما إبراھیم كبة فعّده

 سینھي العالقات اإلنتاجیة اإلقطاعیة ویوفر القاعدة المادیة الالزمة لبناء -باعتقاده-تنفیذ القانون 
اقتصاد زراعي جدید قائم على أساس الملكیة الفردیة الصغیرة وعلى رعایة مصالح المنتجین 

ً ضرورة اإلسراع في تنفیذه ألنھ یمس ،الحقیقیین وھم الفالحین شریحة كبیرة من سكان وأكد أیضا
العراق أوالً وألنھ شرط ضروري لنجاح التصنیع على أساس أن الزراعة ھي المصدر األول للمواد 

 ً وان نجاح اإلصالح الزراعي ھو الشرط األول لصیانة ،األولیة الصناعیة والعمل الصناعي ثانیا
 ً مقراطي في العراق لكون وان نجاحھ ضروري لتطویر النظام الدی،الجمھوریة وتثبیت أسسھا ثالثا

ً   التنظیمات الفالحیة الركن األساس  ً یكون نجاحھ ،في مجموع التنظیمات الدیمقراطیة رابعا وأخیرا
ً في زیادة الدخل القومي وتحویل مركز الثقل في االقتصاد العراقي من االعتماد على  عامالً أساسیا

  .تصدیر النفط إلى االعتماد على الزراعة والصناعة
أصبح مسؤوالً مسؤولیة مباشرة عن تنفیذ ،دما تولى إبراھیم كبة وزارة اإلصالح الزراعيوعن   

فضالً عن كونھ العضو المفوض عن الھیئة العلیا ویُشرف على عملیة االستیالء على ،القانون
ً للتعلیمات كما كان یرأس جلسات الھیئة العلیا في حالة غیاب ،األراضي وإدارتھا وتوزیعھا وفقا

  .عن اجتماعاتھا)رئیس الوزراء(سالرئی
أدرك إبراھیم كبة عظم المھمة الملقاة على عاتقھ والمھام الصعبة التي سیواجھھا في وزارتھ      

  .فعلى سالمة تطبیق القانون والصدق في تنفیذه تتوقف الغایة النبیلة المرجوة منھ،الجدیدة
جھاز جدید لإلصالح الزراعي وضعھ ولتحقیق ذلك شرع عند تسلمھ مسؤولیة الوزارة بإنشاء     

على مجموعة أسس تضمنت االستقالل والتحرر الروتیني والمالي في اإلدارة واالستخدام واالھتمام 
 كذلك توحید جمیع أجھزة ،)مدیریة التخطیط العامة(بالتخطیط المدروس للوزارة باستحداثھ

مدیریتھا العامة والسكرتاریة ب) مؤسسة اإلصالح الزراعي(اإلصالح الزراعي في مؤسسة واحدة 
فضالً عن االھتمام ،والھیئة االستشاریة ومحكمة تمییز اإلصالح الزراعي والمصرف الزراعي

ھدفھا نشر آیدیولوجیة اإلصالح ومقاومة الحمالت ،بالتوجیھ والنشر وأحداث مدیریة خاصة لذلك
 التوفیق بین المركزیة وأستحداث مدیریات إصالح زراعي لأللویة لغرض،)اإلقطاعیة(الرجعیة 

وألجل إكمال الرقابة على أعمال ،والالمركزیة في اإلدارة وربطھا مباشرة بالجھاز المركزي
وتم ،وربطھا بالوزیر مباشرة) المفتشیة العامة في دیوان المؤسسة(اإلصالح الزراعي تم استحداث 

لى الفور في توفیر وضعھ لھذا الجھاز خالل شھر واحد من تسلمھ مسؤولیة الوزارة وباشر ع
  .عناصر العمل الضروري لملئ الجھاز الجدید

وضرورة اطالع ،وألجل توضیح األھداف الوطنیة الكبرى لقانون اإلصالح الزراعي في العراق     
 مؤتمراً 1959 آب 20عقد إبراھیم كبة في ،الرأي العام العراقي علیھا لیأخذ دوره في تنفیذ القانون

 ً ً یعني الثورة الزراعیة التي أشار فیھ إلى ،صحفیا ً وروحا أن تطبیق قانون اإلصالح الزراعي نصا
  :مبیناً أھداف اإلصالح الزراعي الواجب تحقیقاً وھي ، تموز14ھي جوھر ثورة 



  .القضاء على اإلقطاع بوصفھ نظاماً اجتماعیا واقتصادیاً للعالقات الزراعیة. 1 
  .حمایة الطبقة المتوسطة من المزارعین .2 
  .تحویل النظـــام اإلقطاعي إلى نظام تعاونـي مبني على الملكیة الصغیرة للفالحین. 3 

وأكد أیضاً أّن اإلصالح الزراعي ال یمكن أن ینجح إال بوجود حملة فكریة توضح أھداف اإلصالح     
 وتبرز انجازاتھ إلى الرأي العام وتستفید من مراقبة،،الزراعي وتثبت المفاھیم الصحیحة حولھ

ولفت االنتباه بأن القضاء على اإلقطاع ال یعني بأي شكل من األشكال ،الرأي العام للعملیة كلھا
القضاء النھائي على العالقات اإلنتاجیة بتطبیق   وإنما یعني بالضبط  التعرض لألشخاص واألموال 

  .القانون
ر إبراھیم كبة عدداً اصد،ولمواجھة المشاكل الناتجة عن عملیة تطبیق قانون اإلصالح الزراعي   

مع التأكید ،من البیانات التي عالج بھا قضیة اإلنتاج الزراعیوواجبات األشخاص الخاضعین للقانون
وعالج  على أصحاب العالقة في تقدیر مسؤولیاتھم لصیانة اإلنتاج الزراعي وزیادة الدخل القومي

كین وجعلھا ضمن اختصاص مشكلة المنازعات الخاصة بالعالقة الزراعیة بین الفالحین والمال
ً ومن قبل موظفین  القانون والمحاكم المختصة بعد أن كان حسم المنازعات یجري أداریا

ً منھم ,،أداریین ولمالحظتھ توقف الفالحین عن زراعة األرض التي یعلن خضوعھا لالستیالء ظنا
 على الحقوق القانونیة اصدر بیاناً أعلن فیھ عدم تأثیر االستیالء،أن االستیالء یحرمھم من حقوقھم

  .صاحب األرض أن یستمر في زراعتھا لرفع اإلنتاج الزراعي لذوي العالقة وعلى 
وفي السیاق نفسھ اخذ بعض اإلقطاعیین تقدیم استمارات غیر واقعیة لحیازة األرض    

سھم لذلك أمر إبراھیم كبة بوجوب تقدیم استمارات اإلقرار ألصحاب األراضي الذین لھم أ،ألبنائھم
فیھا مصحوبة بقسامات شرعیة ونظامیة وال یقبل دون ذلك وتقدیمھا إلى مدیریات اإلصالح 

  ...الزراعي في األلویة وخالل مدة محدودة
  
كما صدرت قوانین وأنظمة وتعلیمات عدة من الھیأة العلیا لإلصالح الزراعي على خلفیة    

وألجل ،غرات الناتجة عن تطبیق القانونالمذكرات التي قدمھا العضو المفوض عن الھیئة لسد الث
انصراف وزارة اإلصالح الزراعي إلى واجباتھا الرئیسة طلب إبراھیم كبة تشكیل ھیأة تحقیق دائمة 

ن أھم مرحلة في قانون اإلصالح ا.للنظر في الشكاوى المھمة التي تحیلھا الیھا الھیأة والوزارة
 الملكیات الكبیرة باالستیالء علیھا تمھیداً والتي تعني تفتیت،الزراعي ھي مرحلة االستیالء

ورأت الھیأة العلیا في بدایة عملھا ضرورة اإلسراع باالستیالء على ،لتوزیعھا على الفالحین
لتحقیق الھدف الرئیسي وھو اإلسراع في توزیع األراضي على ،األراضي الخاضعة للقانون كافة

الذي اقر ) االستیالء الفوري(منت إلغاء برنامج ما خطة إبراھیم كبة لالستیالء فقد تضا.الفالحین
ً وإكمال إجراءاتھ وتصحیحھا من خالل وضع تعلیمات كاملة لالستیالء وإكمال اللجان ،وسابقا

الخاصة بذلك مع تصحیح نواقص قرارات االستیالء في المرحلة السابقة على إنشاء 
البدء بكبار اإلقطاعیین السیما ووضع نظام دقیق لألرجحیات في تنفیذ ذلك یقوم على ،الوزارة

فكان یرى أن عملیة االستیالء یجب أن تنفذ كجزء من مجموع عملیة اإلصالح ،العشائریین منھم
 .الزراعي وال یمكن أن ینظر إلیھا بشكل مستقل عن العملیات األخرى

     ً ف بأن إبراھیم كبة وعبد اللطی،في حین یذكر محمد حدید في مذكراتھ التي صدرت مؤخرا
 ،واألعضاء القانونیین في الھیأة عبد الرزاق زبیر واحمد جمال الدین) وزیر التجارة(الشواف 

یؤیدون اإلسراع في االستیالء على األرض وطرد اإلقطاعیین والذي شجع ھذا االتجاه برأیھ 
ً أنھُ مع ،تنظیمات الحزب الشیوعي في األریاف التي غالت في مھاجمة اإلقطاعیین ویذكر أیضا

یري الداخلیة والزراعة كانوا یحذرون من التسرع في االستیالء على األراضي قبل انجاز وز



وقد سبب ذلك تذمر إبراھیم كبة متھماً محمد حدید وھدیب الحاج ،اإلجراءات الالزمة إلنجاح العملیة
  .حمود بعرقلة تطبیق قانون اإلصالح الزراعي من اجل مصالحھم الشخصیة والطبقیة

فقد بلغت خمسة ،1959بة لألرض التي أعلن عن خضوعھا لالستیالء حتى أواخر عام أما بالنس   
وقد وضع إبراھیم كبة خطة للتوزیع تضمنت توزیع ،مالیین دونم استولي على ملیونین منھا

ألف دونم اغلبھا من األراضي المستولى علیھا والعائدة إلى كبار اإلقطاعیین العشائریین ) 750(
العائلة المالكة ،حمدي الباچچي،حكمت سلیمان،آل یاسین،أمیر ربیعة،لشعالنعلي ا(والمدنیین 

  .السابقة
وذلك عن طریق ،كذلك ساھم إبراھیم كبة في إیجاد القطاع العام لإلصالح الزراعي في العـراق     

ُدخلت ضمن اتفاقیة التعاون االقتصادي  المباشرة في تأسیس المزارع الحكومیة الكبرى التي أ
إذ أنشئت خمس مزارع للحبوب والقطن والرز والبنجر السكري ،مع االتحاد السوفیتيوالفني 

  .والنباتات الطبیة بالتعاون مع الوزارات األخرى
وأشار أیضاً إلى أّن وزارتھ اتخذت اإلجراءات الالزمة لتحقیق الزیادة في اإلنتاج الزراعي ووقف    

إذ تم تشكیل ،عن إشراف وزارة اإلصالح الزراعيالتدھور في إنتاج القطاع الخاص الذي ھو خارج 
  .مئة لجنة إلكمال العقود وتأجیر األراضي الخاضعة لإلصالح الزراعي

ً بالجمعیات الفالحیة وصرح بأن اإلصالح الزراعي ال یمكن أْن       ً كبیرا اھتم إبراھیم كبة اھتماما
قیق مھماتھ التاریخیة وتنصرف ینجح من دون منظمات جماھیریة فالحیة تسیر على نھج قویم لتح

ً في جمیع أعمال اإلصالح الزراعي على ،إلى واجباتھا الحقیقیة ً كبیرا ً أنھا تؤدي دورا وأكد أیضا
ً الشروط الواجب تحقیقھا في الجمعیات الفالحیة ،اختالف مراحلھ من االستیالء حتى التوزیع مبینا

  :كي تستطیع النھوض بعملیة اإلصالح الزراعي وھي
  .ْن تكون جمعیات فالحیة بالمعنى الصحیح أي أنھا تعبر فعالً عن إرادة الفالحین أنفسھمأ. 1
تمثل جمیع االتجاھات الوطنیة وتلتقي في ،أْن تكون الجمعیات موحدة خالیة من شوائب االنشقاق. 2

  .النقاط األساسیة التي یجب أْن تلتقي عندھا جمیع المنظمات الدیمقراطیة المھنیة
  .ھم ھذا التنظیم ألفالحي بالفعل في أعمال اإلصالح الزراعي الكثیرة وفي جمیع مراحلھأْن یسا.3
ً على تلبیة طلبات الجمعیات الفالحیة وتسھیل أعمالھا ومتابعتھا بحرص فیما یخص . 4 وعمل أیضا

  .اإلصالح الزراعي
ً من دار ألقى إبراھیم كبة ،وبمناسبة الذكرى األولى لصدور قانون اإلصالح الزراعي     خطابا

ذكر فیھ أْن الشروط األساسیة لنجاح اإلصالح الزراعي ،1959 أیلول 30اإلذاعة في بغداد یوم 
تكمن في وحدة القوى الوطنیة وتضامن الشعب مع الحكومة ووحدة الحركة الفالحیة بقیام تنظیمات 

ً إلى أن قانون وأشار أی،الفالحین بدورھا في جو دیمقراطي فضالً عن رقابة الشعب االیجابیة ضا
 تموز وان على نجاحھ ال یتوقف 14اإلصالح الزراعي ھو أھم قانون ثوري تمخضت عنھ ثورة 

مصیر االقتصاد الوطني فحسب بل مصیر الجمھوریة نفسھا ومصیر الدیمقراطیة في العراق 
اح الذي أكد علیھ في الخطاب ھو شرط تحقیق االستقرار السیاسي إلنج والجانب المھم ،الجدید

وذلك بإعالن الحیاة البرلمانیة وإجازة األحزاب الوطنیة وإعالن الدستور الدائم ،اإلصالح الزراعي
ومن دون ذلك ال یمكن نجاحھ على الوجھ األتم حتى وان توافرت الشروط الفنیة والتنظیمیة 

  ...."النجازه
  

  ھل یجوز ذلك یا رئیس الوزراء؟  (- مقاال تحت عنوان) الوثیقة نت(كتب ابراھیم الالمي في
بتاریخ !!) بائع متجول یمثل سیاسة العراق واقتصاده في المحافل الدولیة

  :ومما جاء فیھا..11/9/2013



ھجیة في اذالل العراق وتصویره للعالم ن ما یؤسف لھ اننا في كل یوم نشاھد وكأنھا خطة منا"...
بانھ بلد متخلف ال بموارده وثرواتھ الطبیعیة بل بموارده البشریة الذي یفتقد للحد االدنى من 

وكأنھ لیس البلد الذي اشتھر عبر الزمن برجاالتھ وعباقرتھ كالعالم الفذ عبد ،الكفاءات الوطنیة
 ورجل القانون واالقتصادي العالمي ابراھیم كبةلدوري الجبار عبد هللا والمؤرخ الكبیر عبد العزیز ا

وغیرھم ،الدولي عبد الجبار عریم واالدیب الخالد مصطفى جواد واالجتماعي الالمع علي الوردي
فلم یجدوا مكانا لھم في  اما المعاصرون منھم،من االساتذة والعلماء في داخل العراق وخارجھ

ات ومستقبال لشذاذ االفاق وانصاف المتعلمین والباعة العراق الجدید الذي اصبح طاردا للكفاء
المتجولین لیعتلوا مناصب ووظائف اقل ما یقال بحقھم انھم ال یستحقون ان یكونوا حتى كتبة 
عرائض امام الوزارات والجھات التي یحتلون مراكز قیادیة فیھا مع احترامنا لكتاب العرائض الذین 

  ..." الحاللیمتھنون عملھم بشرف لیكسبون الرزق
  

 حرب الخلیج(مظھر محمد صالح في مقالتھ الموسومة.یستشھد االقتصادي العراقي د :
 بتاریخ 886المنشورة في صحیفة العالم العدد ) اللعبة ذات المجموعة السالبة

الماركسیة والحرب (یستشھد بما جاء في كتاب ھیرمان شیلر ...6/10/2013
 :1960، عام إبراھیم كبة. العالمة االستاذ دة ،والذي نقلھ إلى العربی)اإلمبریالیة

إن الحكم على الحرب، من وجھة النظر التاریخیة الحسیة، الذي ینطلق من شمول التحلیل .. ".
وتعمیمھ، یقتضي أن یدرس سیاسة الدول القائمة بالحرب، قبل الحرب وأثناءھا، في سیاقھا 

تأریخي، بمجرد رفض تبضیع االرتباطات التأریخي، وال یصح أن یكتفي، بغیة حل االرتباط ال
المعقدة، بل الوقوف بحزم ضد جمیع المحاوالت التي تؤدي الى استحالة المعرفة الموضوعیة 

  .."للحقیقة، عن طریق الخلط غیر الواعي بین الجوھري وغیر الجوھري، وبین المھم والطارئ
  

  لطلبة ضد الدكتاتوریةوكفاح ا) ام ایار(الشھیدة رمزیة جدوع (كتب مھند البراك في (
  :الصادرة عن مؤسسة الذاكرة العراقیة ) اوراق الذاكرة( في 13/3/2006بتاریخ 

 تصاعدت نشاطات اتحاد الطلبة العام،مدعومة بجھود التنظیم الطالبي للدراسات االنسانیة "....
القات مع اساتذة واتسعت الفعالیات الطالبیة المطلبیة والسیاسیة واالحتفالیة،الى اقامة اوسع الع

القانون واالقتصاد والفنون الجمیلة الدیمقراطیین والقومیین التقدمیین واثمرت عن تصعید النشاط 
  .المطلبي والسیاسي الوطني في جامعة بغداد آنذاك

اضافة الى نشاطات طلبة واساتذة معھد واكادیمیة الفنون الجمیلة من معارض ومسرحیات نادت    
 الفكر وبحل المشاكل المعیشیة للمالیین،اقام اساتذة االقتصاد الدیمقراطیون بالدیمقراطیة وحریة

محاضرات شبھ یومیة مفتوحة في كلیة االدارة واالقتصاد ـ جامعة بغداد،تناولت سبل االصالح 
االقتصادي والسبل الناجحة لتقویة قطاع الدولة وتشجیع القطاع الخاص بما ینسجم مع وجھة 

" محمد سلمان حسن"صادي االجتماعي، كان في طلیعتھم استاذ االقتصاد زیادة الرفاه االقت
  .." ."ابراھیم كبة"ومشاورة االقتصادي المعروف ورعایة 

  
  مرور خمسة وخمسین عاما على ثورة الرابع عشر من تموز (یكتب طارق عیسى طھ في

  :17/7/2013في ) العراق تایمز(في ) المجیدة
بل قام بتظاھرات خاطفة في عام  1952عام ي بانتفاضتھ المجیدة لم یكتف الشعب العراق"....  
وتم ،وزیارة عدنان مندرس للعراق) الحلف التركي الباكستاني (  ضد االحالف العسكریة 1955

الذین تنتھي  تشكیل معتقالت عسكریة مثل معسكر الشعیبة في البصرة للتالمیذ المفصولین أو
 ایضا من  وكان د كاظم حبیب،لدخول الى ھذا المعسكرمحكومیتم من السجون وكان لي شرف ا



خر في السعدیة لضباط االحتیاط والذي تم احتواء عناصر مھمة آومعسكر .الذین خدموا فیھ
 والدكتور صباح الدرة والدكتور احمد الحكیم والدكتور صالح الدكتور ابراھیم كبةوشخصیات مثل 

  ..."ألخرىا والكثیر من الشخصیات الوطنیة   انيخالص والشاعر مظفر النواب والفنان یوسف الع
  

  یذكر صالح المندالوي في موقع ) االلتزام بالقانون سمة بارزة للشعوب المتحضرة(في
  :24/7/2013 بتاریخ  pukmedia.comاالتحاد الوطني الكردستاني 

سیاسة  عن ال تموز14حكومة ثورة اقتصاد البروفسور ابراھیم كبة وزیر  وذات یوم سؤل "...
 في لقاء تلفزیوني مكره علیھ ا ذ جيء بھ من السجن فقال 1963 شباط 8اثر الخارجیة العراقیة 

لقد ،ویقول المسوؤل العسكري لالذاعة وھو مالزم..)السیاسة الخارجیة انعكاس للسیاسة الداخلیة(
  ..."بعد اللقاء التلفزیوني ) طبل(ضربناه ضربا الى ان احلناه الى 

  
  في 14/7/2013كتب فاضل فرج في ) 1958وصبیحة الرابع عشر من تموز الذاكرة (في 

  ):اتحاد الجمعیات المندائیة في المھجر(موقع
) فندق االمین( سافرت وبصحبة اخي االكبر الى بغداد ونزلنا في 1958/تموز/13عصر یوم "...

 14/7 یلیھ وھو في الیوم الذي القریب من ساحة الرصافي حالیا،تمھیدا لاللتحاق بالمستتشفى 
 14/7اي  وعند صبیحة الیوم االموعود .الستخراج الحصاة الكلویة الجراء العملیة الجراحیة

كنت قد ) شارع السردین المعلب( اسیقظت مبكرا كعادتي وامضیت وقتا في قراءة كتاب لروایة
دق واذا حوالي ساعة من الزمن اي بعید السادسة صباحا ذھبت الى صالة الفن احضرتھ معي،وبعد

بي ارى جمھرة من نزالءه قد تحلقوا حول رادیو تلك الصالة وكان ساعتھا استمعت معھم الى 
قواتنا   بعد االتكال على هللا وبمؤازرة اخوانكم في (صوت من شخص لیس بمذیع وھو یقول

 ).الخ....الطغمة الحاكمة التي نصبھا االستعمار المسلحة الوطنیة تم ازالة
البیان المذكور تعالى تصفیق المتجمھرین حول الرادیو واخذ كل واحد منھم  ءةوبعد ان تمت قرا  

وبعدھا ،بنادي بانھ قد حصلت ثورة قام بھا الجیش وازیلت الملكیة وتحول العراق الى جمھوریة
 قد تم تعیینھ الدكتور ابراھیم كبةوعندما سمعت اسم االستاذ ..استمعنا الى بیان بتعیین الوزراء

تصاد تیقنت ان الحكم اصبح وطنیا لمعرفتي السابقة باسمھ الذي كان یتردد بین االوساط وزیرا لالق
 ..."التقدمیة كخبیر اقتصادي مرموق وذي اتجاه فكري تقدمي

  
  المواطن نیوز في بفي مقاالت تحت عباد الشمس ) اعجابي باالرھابي(كتب نبیل یاسین في

   :5/10/2013عدد 
ولكن إحدى ابرز فضائلھ . اسم رجال عسكریا واجھ كثیرا من النقد واللوم لقد كان عبد الكریم ق"....

كان لدیھ الدكتور . ھي انھ كان یستمع للمفكرین والتكنوقراط ویعتمد علیھم في الحكم وفي المشورة
إبراھیم وكان لدیھ . مصطفى علي وزیرا للعدل وھو مثقف قانوني ومعرفي شرح دیوان الرصافي

وكان لدیھ نزیھة الدلیمي إضافة الى فیصل السامر وعبد  . صادیین العراقیینكبة احد ابرز االقت
الجبار الجومرد ومحمد حدید وغیرھم ممن كانوا جزءا من التاریخ الثقافي واالجتماعي والعلمي 

ممن احتلوا مكانة ) ولیس االدباء فقط(للعراق، فأیة حكومة جاءت فیما بعد واستفادت من المثقفین 
  تاریخ بلدھم الثقافي والفكري واالجتماعي؟مرموقة في 

ان ما یحدث االن ھو العكس،إذ یھرع المثقفون لیسمعوا المسؤول السیاسي والحكومي ویتثقفون    
وبینما استمعت أوروبا الى المثقفین ووصلت الى .على یدیھ وھو جاھل وأمي ثقافیا وعلمیا ومعرفیا

 السیاسي لكي یكرسوا دكتاتوریتھ ویعمقوا تبعیتھم الدیمقراطیة وما یزال مثقفونا یستمعون الى
  .."لھ



  
 مقاھي بغداد سیرة وطن مأل الدنیا وشغل (في العباسیة نیوز نشر مقال بعنوان

  : جاء فیھ15/8/2012بتاریخ )الناس
 شكل مقھى البرازیلیة العھد الذھبي في الحیاة األدبیة والفنیة في العراق،إذ أصبح لكل أدیب "...

خاصة،وظھرت وجوه أخرى جدیدة كالشاعر رشدي العامل، والقاص نزار عباس، شخصیتھ ال
ومحمد روزنامجي، والصحفي الكبیر عبد المجید الونداوي، وھناك وخلف الواجھة الزجاجیة 
العریضة وحول منضدة صنعت من أعواد الخیزران كان یجلس الفرسان األربعة، حسین مردان، 

د، وعبد الملك نوري، الذین أصبحوا نقطة االرتكاز لكل أطراف وعبد الوھاب البیاتي، وكاظم جوا
الحركة األدبیة في العراق، ومع أنھم كانوا مختلفین من ناحیة اتجاھاتھم األدبیة، إال أنھم شكلوا 
وحدة متراصة ضد كل بوادر الشعوذة ومحاوالت االرتداد، كما یذكر حسین مردان، وفي تلك الفترة 

ة، كل من سعدي یوسف، ومحمود الخطیب، وماجد العامل، وكان یحضر انضم إلى ھذه المجموع
ً بعض المفكرین المعروفین كالدكتور فیصل السامر،  ، واألستاذ ابراھیم كبةللبرازیلیة أحیانا

 وفي مقھى البرازیلیة بالذات نشأت التیارات واألفكار التجدیدیة ..والدكتور علي الوردي، وغیرھم
ً لبدء مسار الحركة التشكیلیة ونھضتھا في یذك.. في الشعر واألدب ر أن ھذا المقھى كان مسرحا

   .".العراق على أیدي الفنانین الكبیرین جواد سلیم، وفائق حسن
  

  بغداد
5/10/2013  


