
 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 

 

 757 

 الفكر السياسي للنظام السياسي يف العراق وأثره على السياسة السراعية
 7616لغاية عام  7691متوز  71للمدة من 

 /قسم التاريخ/ابن رشد لمعموم االنسانية –كمية التربية /أ.م.د.كريم مراد عاتي
 جامعة بغداد 

 الممخص:
عمى السياسات العامة  يعد الفكر السياسي لمنظاـ السياسي العامؿ األساسي في التأثير

لمدولة والمجتمع، لتوضيح طبيعة التحوالت والتغيرات االصبلحية التي سيتـ اجرائيا في الدولة 
أف النظاـ السياسي في طبيعتو يعمؿ أو يحاوؿ رسـ صورة تاريخية لنفسو اماـ  مايعنيوالمجتمع، وىو 

تمع بأف سياساتيا اختمفت نوعا ما المجتمع، عف طريؽ السياسات التي سيقـو بتنفيذىا الشعار المج
عف السياسات السابقة. وفي الوقت الذي عد القطاع الزراعي مف االنشطة الميمة والرئيسية في 
العراؽ، نظرًا لقوة العمؿ الموظفة فيو وكونو المصدر الرئيس لمتطمباتو الحياتية االخرى وفي مقدمتيا 

القومي، اال اف الطابع العاـ لو اكد مقدار التخمؼ الغذاء، فضبًل عف اىميتو في زيادة ونمو الدخؿ 
ف االفتراض وعميو أالذي كاف يعاني منو بسبب سوء وضعؼ السياسات االقتصادية التي اتبعت بو. 

األساسي في البحث ىو معرفة طبيعة األسس الفكرية واالجراءات التي وضعت لمسياسة الزراعية في 
وفقًا لمظروؼ التاريخية التي مر بيا  7616حتى عاـ  7691تموز عاـ  71العراؽ لممدة مف انقبلب 

، قسـ الموضوع الى فرعيف، األوؿ بعنواف: المنظومة الفكرية لمسياسة في ضوء المعمومات المتوافرة
، والثاني 7691تموز عاـ  71حتى انقبلب -7691شباط  1الزراعية في العراؽ لممدة مف انقبلب 

حتى عاـ  -7691تموز  71الزراعية في العراؽ لممدة مف انقبلب بعنواف: الفكر السياسي لمسياسة
7616. 

وقد بينت المعمومات الواردة في البحث اف المنظومة الفكرية لمسياسات الزراعية لمنظاـ 
 7616حتى عاـ  7691تموز  71السياسي الذي انبثؽ في العراؽ اثر قياـ حزب البعث في انقبلب 

لفكر السياسي لمنظاـ السياسي وعدـ اقترابيا مف االصبلح الجذري، بأنيا جاءت تعبيرا عف طبيعة ا
االمر الذي توضح ببروز المشكبلت المتعمقة بالجوانب الزراعية والنشاط الزراعي بالكامؿ، فاالخطاء 
استمرت وتوضح ذلؾ في الصعوبات القانونية وتعقيداتيا مما جعؿ عمميات االصبلح الزراعي غير 
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كاف سائدا قبؿ تمؾ المدة. فضبل عف ذلؾ اف رؤية البعث افصحت انيا كانت  قادرة عمى تجاوز ما
اقرب الى الوسطية في معالجتيا لعمميات االصبلح الزراعية في الببلد وابعدىا عف اطرىا الوطنية 

 التي كاف يجب التعامؿ بيا بعيدا عف الفكر السياسي لمنظاـ السياسي.
 النظاـ السياسي، السياسة الزراعية(. الكممات المفتاحية: ) الفكر السياسي،

 

The political thought of the political system in Iraq and its 

impact on agricultural policy 

For the period from 17 July 1968 until 1979 
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Abstract: 

The political thought of the political system is the main factor in 

influencing the general policies of the state and society, to clarify the nature 

of the transformations and reform changes that will be made in the state and 

society. Which means that the political system in its nature is working or 

trying to draw a historical picture of itself in front of the community, through 

the policies that it will implement to make the community aware that its 

policies differ somewhat from the previous policies. At a time when the 

agricultural sector is considered one of the important and main activities in 

Iraq, due  to  the employed workforce in it and being the main source of its 

other life requirements, foremost of which is food, as well as its importance 

in increasing and growing the national income, but the general nature of it 

confirmed the amount of backwardness that it  suffers  from due to poor and 

weak economic policies that were followed by it. Accordingly, the main 

assumption in the research is to know the nature of the intellectual 

foundations and the procedures that were established for the agricultural 

policy in Iraq for the period from the coup of July 17, 1968 until 1979, 

according to the historical conditions that it experienced in the light of the 

available information, the subject was divided into two sections, the first 

entitled: The intellectual system of agricultural policy in Iraq for the period 

from the coup of February 8, 1963 - until the coup of July 17, 1968, and the 
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second entitled: The political thought of agricultural policy in Iraq for the 

period from the coup of July 17, 1968 - until 1979.                         

The information contained in the research showed that the intellectual 

system of the agricultural policies of the political system that emerged in Iraq 

after the Baath Party in the coup of July 17, 1968 until 1979, that it came as 

an expression of the nature of the political thought of the political system and 

its lack of approach to radical reform, which clarifies the emergence of 

problems related to the agricultural aspects and the agricultural activity in 

full, the errors persisted, and this was illustrated by the legal difficulties and 

its complexities, which made the agrarian reform processes unable to 

overcome what prevailed before that period. In addition, the Baath's vision 

revealed that it was closer to moderation in its handling of the agricultural 

reform processes in the country, and away from its national frameworks that 

should have been dealt with away from the political thought of the political 

system. 

 Keywords: (political thought, political system, agricultural policy). 

                                               

 :المقدمة
السياسات  امؿ األساسي في التأثير عمىالسياسي الع لمنظاـالسياسي  الفكريعد 

بعث  عمى يعمموفعمى السمطة السياسية  ، سيما اف القائميفوالمجتمع دولةلمالعامة 
التحوالت  لتوضيح طبيعة ،ليـ جديدةالسياسات العامة اللتوضيح  المجتمعرسالة الى 
النظاـ ف أو يعني وى، الدولة والمجتمع التي سيتـ اجرائيا فيية صبلحاالوالتغيرات 

اماـ المجتمع، عف صورة تاريخية لنفسو رسـ السياسي في طبيعتو يعمؿ أو يحاوؿ 
طريؽ السياسات التي سيقوـ بتنفيذىا الشعار المجتمع بأف سياساتيا اختمفت نوعا ما 

المضاميف جدية  عف السياسات السابقة، التي بطبيعتيا تحدد بنحو كبير مدى اىمية
 مف عدميا في تحقيؽ اىداؼ المجتمع وتطوره. اولسياسات ا لتمؾ الفكرية

لعراؽ واحد مف الدوؿ التي تعرض لتمؾ المظاىر في ضوء طبيعة االنظمة عدَّ ا
منذ تكوينو كدولة والمراحؿ وفكرىا السياسية السياسية التي تسنمت السمطات السياسية 
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ة في ضوء ما تـ تنفيذه مف سياسات وبرامج اقتصادي التي أعقبت ذلؾاألخرى 
التشريعية واالدارية والتنفيذية الفكرية و افصحت عف الكثير مف االخطاء واجتماعية، 

بما يتوافؽ مع  تبني سياساتبسبب اصرار تمؾ األنظمة عمى  ،وغيرىا مف المشكبلت
 في ادارة الدولة والمجتمع.فكرىا السياسي 

 وفي الوقت الذي عد القطاع الزراعي مف االنشطة الميمة والرئيسية في
االخرى متطمباتو الحياتية العراؽ، نظرًا لقوة العمؿ الموظفة فيو وكونو المصدر الرئيس ل

، فضبًل عف اىميتو في زيادة ونمو الدخؿ القومي، اال اف الطابع غذاءوفي مقدمتيا ال
 اكد مقدار التخمؼ الذي كاف يعاني منو بسبب سوء وضعؼ السياساتلو العاـ 

 اتمف تطور الزراعي ولو استعرضنا ما وصؿ اليو القطاع بو،  تي اتبعتلا االقتصادية
التي بمغت  األخرى الدوؿمقارنة مع عمى مستوى االنتاجية واألسس الحديثة في التغير 

لنا مقدار التخمؼ كد ؤ مف حيث األساليب المتبعة بو لتأو جو، تاضعاؼ مضاعفة بما تن
السياسات الى نا وعف مدى حاجتالذي عانى منو القطاع الزراعي في العراؽ 
تطوير وتقييـ مستوى ليتـ في ضوء االقتصادية والزراعية والبرامج العممية والعممية 

 واالنظمة التي عمؿ بموجبيا. العمؿ واالنتاج في القطاع الزراعي، فضبًل عف القوانيف
الفكرية واالجراءات األسس طبيعة في البحث ىو معرفة اف االفتراض األساسي 

في التي مر بيا مظروؼ التاريخية ل اً اسة الزراعية في العراؽ وفقلمسي التي وضعت
مف سياسات وقوانيف عف طريؽ دراسة وتقييـ ما تـ وضعو و المتوافرة ، المعمومات  ضوء

وانظمة في القطاع الزراعي، سيما اف تحميؿ السياسات االقتصادية ال يكوف ذو مغزى 
ترف بدراسة لمتطور التاريخي لما كاف وما معيف، وال يحقؽ نتائجو المطموبة، اال اذا اق

ضعيا في مكانيا و ضرورة تتبع مراحؿ تمؾ السياسات لغرض و ، بويجب العمؿ 
ألي نظاـ اقتصادي حقيقي كونيا ستكوف القاعدة التي سيتـ العمؿ بيا الصحيح، 
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الصحيحة  التغييرتقدير احتماالت  ال نستطيعقد إذ اننا  المطموب التغيير إلحداث
أو مجموع مف دوف الرجوع الى الماضي، لغرض معرفة السياسة ة االصبلح لعممي

والسياسات  والعوامؿعتمد عمييا النشاط الزراعي في عمميات النمو سيالتي السياسات 
كيفية العمؿ عمى تبحث عف . وىي في حقيقتيا تساؤالت خاصة نشاطوفي األكثر تأثيرًا 

الكتشاؼ االجابات الصحيحة التي تتعمؽ تطور النشاط الزراعي في العراؽ ومحاولة 
االجتماعية قتصادية و العبلقات االطبيعة بيا إلحداث التطور عمى المستوى االنتاجي و 

في  لمنظاـ السياسيثر الفكر السياسي أمعرفة واالىـ مف ذلؾ في النشاط الزراعي، 
 وىنا تكمف الزراعية لمعرفة مظاىر التخمؼ والقصور في ذلؾ، وضع السياسات

حموؿ لمجموعة الوضع ل الفكرية والتنظيمية منظومةالبوصفيا (، اشكالية الدراسة)
في ضوء ؿ ليا، اال و ال يمكف وضع الحمالتي ، البعض مشكبلت مترابطة مع بعضيا

تجزئتيا لغرض الكشؼ عف دور الفكر السياسي لمنظاـ وعدـ شمولية تمؾ الحموؿ 
لمحادثة يعني تفسير  الذي، ليالرئيس كونو الفاعؿ افي التأثير عمى ذلؾ السياسي 

التاريخي ويكوف الحدث  بصفتيـ صناعاالفراد  عد، التي تامينيا الفكريةالتاريخية ومض
ودراستو لوضع المعادلة (،  أهمية الموضوع)ىنا تكمف المؤثر بو، و العنصر الفرد 

، وؼ حدوثيالمرحمة ومدى دقتيا وظر الدقيقة لما تـ تنفيذه مف سياسات زراعية في تمؾ ا
ية والعممية لطبيعة نظر وفي الوقت نفسو تحديد المعيارية لمفكر السياسي واطره ال

 .صبلحات المطموبةئللاجراءاتو االقتصادية واالجتماعية 
 7691تموز  71قياـ انقبلب منذ لممدة الواقعة مبحث لحددت المدة الزمنية 

في السمطة السياسية  وؿ انتقؿمثؿ التاريخ االحيث ، 7616لغاية عاـ الذي قاده البعث 
الى قوى سياسية اخرى لـ تكف بعيدة عما تـ وضعو مف سياسات زراعية سابقة العراؽ 

، فيما مف جديد  العراؽحزب البعث الستبلـ السمطة في  بعودة وذلؾلمقطاع الزراعي، 
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نظاـ دارة المثؿ التاريخ الثاني انتقاؿ السمطة السياسية داخميًا الى شخصية جديدة إل
  .المختمفة السياسي وسياساتو

المنظومة الفكرية لمسياسة الزراعية : قسـ الموضوع الى فرعيف، األوؿ بعنواف 
تـ ، 7691تموز عاـ  71انقبلب  حتى -7691شباط  1 لممدة مف انقبلب في العراؽ

الفكري واالقتصادي  يافيو توضيح طبيعة السياسة الزراعية في العراؽ مف حيث مضمون
التطورات السياسية التي حدثت مف حيث طبيعة الفكر السياسي في ظؿ  مؾ المدةفي ت

عمى النظاـ عسكريًا وتمثؿ ذلؾ بنظاـ البعث الذي قاد انقبلبًا  في تمؾ المدةلمنظاـ 
، وتنصيب عبد 7691شباط عاـ  الثامف مففي  7691تموز  71الجميوري لثورة 

تشريف  71اـ األخير بانقبلب آخر في السبلـ محمد عارؼ رئيسًا لمجميورية، ثـ قي
وتسنـ شقيقو  7699تسنمو السمطة الكاممة حتى وفاتو عاـ الثاني مف السنة نفسيا و 

  .7691تموز  71انقبلب  حتى قياـالسمطة مف بعده لممدة المتبقية عبد الرحمف عارؼ 
 ب انقبل الفكر السياسي لمسياسة الزراعية في العراؽ لممدة مف: والثاني بعنواف

لتوضح األسس والبرامج التي وضعيا النظاـ ، 7616حتى عاـ  -7691تموز  71
صبلح القطاع السياسي الجديد ومدى ارتباط القوانيف والتشريعات والبرامج االصبلحية إل
 الزراعي بالنظاـ وفكره السياسي، وتأثير ذلؾ عمى مجمؿ العممية الزراعية.

األقرب في خي التحميمي، وذلؾ بوصؼ تـ االعتماد عمى المنيج الوصفي التاري
التي تـ تحميميا عمميًا لموصوؿ الى الحقيقة التاريخية في  دراسة مثؿ تمؾ المواضيع

 وصؼ االحداث وتطورىا وفقًا لممنيج العممي الدقيؽ.
 -7691شباط  1 لممدة مف انقبلب اواًل: المنظومة الفكرية لمسياسة الزراعية في العراؽ

 :7691ز تمو  71انقبلب حتى 
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والسياسات الفرعية االخرى  (69، ص7691الداىري، ) *السياسة العامةترتبط 
المنبثقة عنيا التي تقوـ بيا الدوؿ لتحقيؽ أىدافيا بطبيعة النظاـ وفكره السياسي او 
األسس واالجراءات النظرية والعممية التي سيتـ االعتماد عمييا في تطبيؽ خططو 

ؽ عميو )النظرية السياسية( في ادارة الدولة والمجتمع في وبرامجو المختمفة، أو ما اطم
. ومع ذلؾ فيذا ال يعني اف ما تـ (76، ص6176)كريستي، ومينوج، وقت واحد

وضعو مف افكار واجراءات في ضوء تمؾ السياسات ىي الصحيحة او األفضؿ لتحقيؽ 
)ديمو، وديمف األىداؼ. بؿ قد تكوف مجموعة مف االفكار واآلراء األقرب الى التجارب

 . (11-19، ص6171
وكما معروؼ أف السياسة الزراعية تعد جزءًا مف السياسة العامة لمدولة ، والتي 
تتمثؿ باالجراءات النظرية والعممية التي تقوـ بيا الدولة، وتتضمف مجموعة الوسائؿ 

كاف االصبلحية الزراعية المناسبة التي يمكف بموجبيا تنظيـ العممية الزراعية سواء ا
ذلؾ عف طريؽ القوانيف والتشريعات القانونية والبرامج العممية والفنية لتحقيؽ اكبر قدر 
مف االنتاجية والرفاىية لمعامميف في النشاط الزراعي في ضوء زيادة اإلنتاج وتحسيف 

، ويعد تنظيـ العبلقات االنتاجية (69، ص7691)الداىري،  نوعيتو وضماف استمراره
رفي العممية االنتاجية مظيرًا بارزًا في تمؾ السياسة، ومع ذلؾ مف واالقتصادية بيف ط

الصعوبة بمكاف تطبيؽ تمؾ السياسة نتيجة الرتباط ذلؾ بكثير مف المتغيرات واألسس 
االقتصادية والبشرية التي قد تستطيع الدولة تنفيذىا بدقة، اذ اف طبيعة التغيرات 

ير ترتبط بظروؼ مختمفة ، فضبًل عف االقتصادية واالحداث التي ترافؽ ذلؾ التغي
النتائج قد تتحقؽ، ولما معناه اشار احد الباحثيف بالقوؿ: "اذا كاف النظاـ االقتصادي 

                                                 
السياسػػػة العامػػػة مجموعػػػة مختػػػارة مػػػف الوسػػػائؿ واالجػػػراءات التػػػي تقػػػـو بيػػػا الدولػػػة لفػػػرض تحقيػػػؽ ىػػػدؼ او غايػػػة يحػػػاوؿ  *

عمػػى اسػػاس تحسػػيف االوضػػاع والظػػروؼ التػػي يعػػيش المجتمػػع تحقيقيػػا لزيػػادة وتحسػػيف الرفاىيػػة بمعنػػى وضػػع الخطػػط 
 بيا المجتمع وفقًا لمخطط التي تتبناىا الدولة والقيادات المسؤولة عنيا.
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الجديد يتمحور كونو )انموذج(، فاف ذلؾ النموذج يجب أف يحمؿ منذ بدايتو عناصر 
تغيير النظاـ المستقبمي والنموذج الذي سيظير في المستقبؿ وقبؿ بروز الدعوات ل

. بمعنى اف كؿ التغيرات التي تحدث في (79-79، ص7611)دوب، النموذج السائد
العمميات االصبلحية واالقتصادية مف الممكف تغييرىا حتى واف ظير النموذج المتكامؿ 
بسبب عمميات التطور المستمرة تتبعو الرتباط ذلؾ بالنمو المعرفي والتطورات 

اف التطور يستطيع اف يقدـ لمسياسة االقتصادية او االقتصادية المستمرة ، اف لـ نقؿ 
االقتصاد بنحو عاـ تبعًا لمتطورات التاريخية سياسات جديدة تتجاوز ما تـ العمؿ بو، 

 وىي بدورىا قد تصبح متطابقة لمرحمة زمنية معينة ىي األخرى.
 71وقد أتسمت السياسة الزراعية في العراؽ في المدة التي سبقت قياـ انقبلب 

،  بالضعؼ وعدـ الدقة، نظرًا لما رافؽ تطبيؽ قانوف االصبلح الزراعي 7691وز تم
)الوقائع  *مف اخطاء وسمبيات عمى الصعيد النظري والتنفيذي 7691( لسنة 11رقـ )

ثـ جاء نظاـ البعث  .( 11-11، ص7696( )الطالباني، 11، العدد 7691العراقية، 
رئيسًا لمجميورية  (61-6، ص7691)عارؼ،  *الذي نصب عبد السبلـ محمد عارؼ

، 6116( )المقصود، 11، ص7611)ىويدي،  *7691شباط  1في انقبلب 
. ليكمؿ ذلؾ لما رافؽ تمؾ السياسة مف سياسات فاشمة تـ تطبيقيا مف قبؿ (667ص

قادة االنقبلب في القطاع الزراعي، لمقضاء عمى قانوف االصبلح الزراعي لمثورة ، اذ لـ 
                                                 

، وجػػاء فػػي االسػػباب الموجبػػة لػػو 7691فػػي الثبلثػػيف مػػف ايمػػوؿ  7691( لعػػاـ 11صػػدر قػػانوف االصػػبلح الزراعػػي رقػػـ ) *
ستغبللية في العمميػة االنتاجيػة، ولمقضػاء عمػى النظػاـ االقطػاعي ضعؼ التخطيط لمنشاط الزراعي وسيادة العبلقات اال

)اال اف القػانوف المػػذكور سػرعاف مػػا بػدا عميػػو الضػعؼ وعػػدـ الدقػػة فػي التطبيػػؽ واخػتبلؼ القػػوى السياسػية فػػي تنفيػػذ  –
 بنوده.

ؿ دراسػتو االبتدائيػة ، في منطقة سوؽ حمادة )قضاء الكرخ( وىو مػف عشػيرة الجمػيبلت، اكمػ7667آذار عاـ  67ولد في  *
واشػػػترؾ فػػػي  7617وتخػػػرج منيػػػا عػػػاـ  7611والمتوسػػػطة والثانويػػػة فػػػي المدينػػػة نفسػػػيا. دخػػػؿ الكميػػػة العسػػػكرية عػػػاـ 

، تقمػػد فػػي حياتػػو العسػػكرية الكثيػػر مػػف المناصػػب العسػػكرية واسػػتمر فػػي عممػػو العسػػكري حتػػى 7617انتفاضػػة مػػايس 
 .7691تموز  71اشتراكو في ثورة 

ذي قاـ بو حزب البعث وشارؾ معو مجموعة مف الضباط المتقاعديف، فضبًل عف غيػرىـ ممػف كػانوا عمػى عمػـ االنقبلب ال *
 باالنقبلب ومنيـ العقداء عبد السبلـ عارؼ وعبد الغني الراوي ورشيد مصمح وطاىر يحيى وصالح ميدي عماش.
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لسياسي في ابقاء النشاط الزراعي مف دوف مستواه المطموب وترسيخ يتوانى النظاـ ا
العبلقات شبو االقطاعية في الريؼ العراقي ومواالة الطبقات البرجوازية وأصحاب 
األراضي الزراعية لغرض المحافظة عمى استمرارية النظاـ تتويجًا لفكره السياسي 

رفع شعار )ال اقطاع بعد اليوـ  وموقفو مف عممية االصبلح الزراعي إذ في الوقت الذي
واالرض لمشعب(، والقضاء عمى الطابع االستغبللي في الريؼ العراقي، اال اف الطابع 
العاـ لمتغيرات كانت بسيطة، ولـ تمس جوىر العممية االقتصادية في النشاط الزراعي 

حزب البعث والريؼ العراقي، ومما ال ينكره النظاـ السياسي، اف المؤتمر القومي الثامف ل
الذي يمثؿ اعمى سمطة في الحزب في تقييمو لتمؾ التجربة حدد بأف "الفكر السياسي لـ 
يمتمؾ الرؤية الواضحة لمواقع االقتصادي واالجتماعي في الببلد، مما ادى الى فشمو، 

، مما (11، ص7611)القيادة القومية،  وعدـ قدرتو عمى تحقيؽ االنجازات المطموبة"
، 7616)بينروز، ؿ فكر البعث في عمميات االصبلح االقتصاديأدى ألمر الى فش

، وىو ما كاف متوقعًا اذا لـ يكف يؤمؿ مف نظاـ شبو عسكري سيطر عميو (1ص
مجموعة مف السياسييف يفتقروف الى الخبرات العممية والنظرية أف يقدموا عمى خطوة 

متفقة أساسًا عمى  جيدة، لتنظيـ السياسة الزراعية ، سيما اف تمؾ العناصر لـ تكف
المبادئ العامة إلدارة الدولة ووضع سياساتيا العامة فأغمب قياداتيا كانت تفتقر الى 
الخبرة السياسية والفيـ االقتصادي وال ييميـ سوى السيطرة عمى السمطة والتشبث بيا 
واخضاع المجتمع لشروط فكرىـ السياسي وكاف مف نتائج ذلؾ الفشؿ في ادارة الدولة 

. ووصؿ األمر اف الفكر السياسي لمنظاـ (791، ص6116)رشيد، تيا المختمفةوانشط
السياسي، كاف مف الضعؼ لو القدرة عمى تبني مفاىيـ جديدة بعيدة عما كاف يشير او 
يدعي بو في سبيؿ استمرارية حكمو السياسي، وىو ما كاف يتناقض مع متطمبات 

صاد الوطني ورفع المستوى المعاشي السياسة الزراعية لتحقيؽ أىدافيا لتحسيف االقت
وتحقيؽ رفاىية المجتمع ، سيما الفبلحيف ومف يعمؿ معيـ عف طريؽ وضع الوسائؿ 

الخاصة بالببلد التي  (Conditions)الفعالة لتحقيؽ تمؾ االىداؼ، وفقا لمظروؼ 
( 7تعترض المنياج العممي والذي يمكف توضيحو عف طريؽ المخطط رقـ )

 .(16-61، ص7691)الداىري، (6و)
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 ( 1مخطط رقم )
 نوع منهاج السياسة الزراعية العممي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الييئة العامة
Acting 

Authority 

 أىداؼ
Ends (Objecting) 

 وسائؿ
Means 

 وسائؿ
Means 

 وسائؿ
Means 

 الظروؼ المحمية
Conditions 

 تسعى الى تحقيؽ

 اختيار أنسب

 التي ال تتعارض كثيرًا مع
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 ( 2مخطط رقم )
 يوضح عالقة اهداف السياسة العامة بوسائل السياسة الزراعية

 أىداؼ السياسة العامة
 

 الرفاىية العامة
 

 السياسيةالرفاىية االجتماعية و     الرفاىية االقتصادية
 

 تساوي او تكافؤ الفرص   الحد األقصى لبلنتاج االجتماعي
 

 توزيع أمثؿ لمثروة والمدخوالت  تخفيض واستغبلؿ أمثؿ لمموارد
 

 ضماف ثبات االسعار. -7 توفير السمؼ والقروض -7
اعادة توزيع الممكية  -7

 عمى الفبلحيف.
المحافظة عمى خصوبة  -6

 التربة.
ؿ مف تأميف المحاصي -6

 الكوارث.
توسيع الجمعيات  -6

 التعاونية.

 االرشاد الزراعي. -1 انجاز اعماؿ الري والبزؿ. -1
تحديد العبلقات  -1

 الزراعية.

التخطيط الريفي الستغبلؿ  -1
 األرض.

القياـ بالتجارب  -1
 واالبحاث الزراعية.

نشر انشاء مشاريع  -1
االسكاف والكيرباء والماء 

 والصحة.
ت الزراعية وتحسيف الوحدا -1

  الثروة النباتية والحيوانية.
نشر التعميـ الميني في  -9

 الريؼ.
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كما يمكف القوؿ اف أىداؼ السياسة الزراعية قد تتعارض فيما بينيا، عف طريؽ 
بعض مف العقبات التي تواجو الوصوؿ الييا، لكف المفروض تفضيؿ اليدؼ 

طبيؽ األمثؿ لمسياسة الزراعية، االقتصادي عمى اليدؼ السياسي، بمعنى أف الت
واالبتعاد عف السيطرة الحكومية أذ اف ذلؾ كثير ما يؤدي الى افراغ تمؾ السياسة مف 
محتواىا الحقيقي، وىو ما يمكف حدوثو في الوسائؿ التي يتبعيا النظاـ السياسي لتطبيؽ 

الزراعية،  سياستو الزراعية ايضًا، إذ يجب تطابؽ الوسائؿ مع اليدؼ، واىداؼ السياسة
بمعنى ضرورة وجود تطابؽ بيف االىداؼ والوسائؿ لتحقيؽ أىداؼ السياسة الزراعية 
كوف ذلؾ يؤدي الى معرفة الوسائؿ األكثر فعالية القادرة عمى تحميؿ تمؾ السياسة 
إلحداث التغييرات المناسبة، سيما اف معظـ التحوالت االقتصادية في العمميات 

نب االقتصادي فقط، بؿ بالفكر السياسي لمنظاـ االصبلحية ال ترتبط بالجا
. الذي بدوره يحدد دور النظاـ في وضعو (76-71، ص6111)فوكوياما، السياسي

لمسياسات االقتصادية المطموبة ، فضبًل عف طابع االنتاج واسموبو ودرجة تطوره، وعميو 
والثقافة  مثؿ فئة محددة مف انصاؼ السياسييف 7691شباط  1يرى الباحث اف انقبلب 

المحدودة تحكمت بالدولة وسياساتيا المختمفة، وقد تسترت بالشعارات السياسية والحزبية 
الفضفاضة التي اثبتت فشميا بعد تسمـ السمطة في الببلد مما أكد عمى عدـ قدرة البعث 

 في ادارة الدولة ووضع سياساتيا العامة .
راؽ، اذ قاـ عبد ميدت تمؾ المظاىر لحدوث انقبلب سياسي جديد في الع

 71السبلـ محمد عارؼ الذي كاف في وقتيا رئيسا لمجميورية بانقبلب عسكري في 
ضد البعثييف لعدـ اقتناعو بالدور السياسي الذي اسند اليو  7691تشريف الثاني عاـ 

صبلحات والمسؤوليات العامة التي أنيطت بو ، وابرز ما مف قبميـ مف حيث اإل
غة القيادة الجماعية التي اعتمدتيا السمطة السياسية السابقة استيدؼ في ذلؾ الغاء صي
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، والتي جسدت بالمجمس الوطني لقيادة االنقبلب، نظرًا لما كاف يتمتع بو األخير مف 
صبلحيات واسعة في السيطرة عمى السمطة ، الذي افضى الى اضعاؼ دور رئيس 

االولى الى األسس الدستورية الجميورية ، وعميو كاف االنقبلب الجديد موجيًا بالدرجة 
، كونيا 7691شباط  1والفكر السياسي الذي اعتمد عميو النظاـ السياسي النقبلب 

 شكمت عقبة اماـ رئيس الجميورية في ممارسة سمطات مؤثرة في ظؿ ذلؾ النظاـ
مواقع السياسي بعد حدوث ، وعميو مف كاف ينظر ل(716-711، ص6111)الجدة، 
)الجدة، جميورية اصبح السمطة السياسية االولى في الببلد، أف رئيس الاالنقبلب
، ومع ذلؾ نجد اف  السياسة االقتصادية وفي مقدمتيا السياسة (711، ص6111

الزراعية لـ تختمؼ عما سبقيا مف سياسات سابقة، فالنظاـ الجديد كاف يفتقر الى 
في وضعيا الجديد النظرية السياسية يعتمد عميو في ذلؾ ، كما اف الحكومة لـ تبادر 

الى البدء في وضع اولويات لمخطط الزراعية ومشاريعيا، التي كانت تعاني مف 
المشكبلت المستمرة ، كبحوث الري والتجارب الزراعية وتطوير االنظمة الزراعية 

( )الحبيب، 711، ص7696)الخياط،  لتحقيؽ التطور والنمو في النشاط الزراعي
دـ انتباه الدولة الى كيفية توزيع األراضي ، ووصؿ األمر بع(6-61ببل.ت، ص

الزراعية وزيادة زراعتيا، ومما رافؽ ذلؾ التمكؤ في تطبيؽ بنود قانوف االصبلح 
ومحاولة القضاء عميو، وتأجيؿ تنفيذ القرارات ذات  7691( لسنة 91الزراعي رقـ )

ياسة العبلقة بالمشاريع الزراعية، مما اوضح عف عدـ قدرة النظاـ عمى وضع الس
الزراعية المطموبة لمببلد ، كما كانت االوضاع مرشحة ألكثر مف ذلؾ بسبب طبيعة 
النظاـ السياسي الجديد وتكوينو السياسي والطبقي، إذ أصر النظاـ عمى وضع 
السياسات المطموبة لحماية الطبقة السياسية التي ائتمفت معو واالقطاعييف، وعميو نجد 

ف اعادة االعتبار الى طبقة المبلكيف واصحاب األراضي أف النظاـ السياسي لـ يتورع ع
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القدماء، اذ اقدـ النظاـ عمى زيادة الفائدة لؤلراضي الزراعية العائدة ليـ ومصادرتيا مف 
%(، فضبًل عف تحديد كمية مياه األنير التي تتدفؽ الى 1%( الى )7قبؿ الدولة مف )

)البزاز،  بمبلييف الدنانيرتمؾ األراضي، مما منح أصحاب األراضي مبالغ قدرت 
. مما اشر عف التناقض الكبير (161، ص7661( )بطاطو، 19، ص7691

لمضاميف الفمسفة السياسية لمنظاـ السياسي الذي يجب اف يجب اف يحاوؿ العمؿ عمى 
تقويـ السياسات العامة لمدولة عمى اعتبار ذلؾ منطمقًا لنشاط النظاـ، وفكره السياسي 

االقتصادية واالجتماعية في الببلد ، وتوضح االمر ايضًا بسيطرة  في اجراء التحوالت
العبلقات شبو االقطاعية واصحاب االراضي عمى النشاط الزراعي، ولـ يعد ىناؾ اي 

( )الحركة 76، ص7616)ىاشـ، وآخروف، تأثير لتغيير تمؾ السياسات أو اصبلحيا
 .(6-9، 7619التعاونية في العراؽ ، 

سوءًا اف النظاـ السياسي خصص في حقؿ التخصيصات ومما زاد االوضاع 
( مميوف دينار بيدؼ زيادة االنتاج 1139مبمغًا قدره ) 7691 -7699االستشارية لممدة 

%(. كما 16( مميوف دينار اي نسبة )99الزراعي وتطوره، لـ يصرؼ منو اال مبمغ )
 مف تمؾ الخطة جاءت نسبة التنفيذ في أنشطة القطاع الزراعي في المرتبة األخيرة

( )خمفف 1، ص7617( )وزارة التخطيط، 7719، العدد 7699)الوقائع العراقية، 
. مما انعكس عمى االنتاج الزراعي وانخفاض انتاجيتو، اذ انخفضت (611، ص7611

. 7691%( عاـ 1736انتاجية المحاصيؿ الزراعية األساسية كالحنطة والشعير الى )
المدة التي سبقتيا، وعند اضافة المحاصيؿ الزراعية %( في 9631بعد اف كانت تعادؿ )

%( 9931االخرى كالقطف والرز والتبع والتمور نجد انيا انخفضت ىي األخرى الى )
، مما أشر (7617)وزارة التخطيط،  %(1639بعد اف كانت تعادؿ ) 7691عاـ 

ر التذبذب الكبير في االنتاج الزراعي بسبب غياب التخطيط الزراعي وعدـ توفي
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مستمزماتو الضرورية، كاستعماؿ الوسائؿ الحديثة في النشاط الزراعي، التي كانت 
محدودة وال تتناسب مع الحاجة الفعمية، واقتصرت عمى االشخاص القادريف عمى شرائيا 
مف الفبلحيف وكبار االقطاعييف والمتنفذيف الحكومييف، فيما بقى الفبلحوف في منأى 

قراض ليـ، اذ لـ تتجاوز القروض المقدمة لمفبلحيف عف ذلؾ، بسبب قمة مصادر اال
، 7691)التقرير السنوي لممصرؼ الزراعي،  *( الؼ دينار69االعتيادييف سوى مبمغ )

. ومف جانبيا لـ تقـ الدولة بتنفيذ بمشاريع لمري والبزؿ وكاف مف تراكـ ذلؾ (16ص
حة التي تأثرت المموحة في االراضي الزراعية وضعؼ استغبلليا، حيث وصمت المسا

، والممفت (71، ص7619)النوفؿ،  *( ألؼ دونـ سنوياً 711بالمموحة الى اكثر مف )
)وزارة  لمنظر في ذلؾ اف الدولة لـ تبدي بالموضوع اىتمامًا يذكر اال بنحو بسيط

، مما اكد ضعؼ الفكر السياسي والتنظيمي لمسياسة (791، ص7691التخطيط، 
ا النظاـ السياسي كوف تمؾ السياسات تحولت الى الزراعية التي كاف يعتمد عميي

سياسات اقتصادية تعمقت بطبيعة النظاـ السياسي نفسو ، وفي الوقت نفسو اساليب 
انعكست عمى القطاع الزراعي، في الوقت الذي كاف عمى الدولة العمؿ عمى وضع 

قدرتيا  تنظيـ وتخطيط دقيؽ، وجعؿ النشاط الزراعي في سّمـ اولوياتيا، لمتأكيد عمى
عمى صياغة السياسات ووضع االجراءات المناسبة ليا وتنفيذ القوانيف المتعمقة بالنشاط 

، بما يضمف التوازف والتكييؼ البنيوي (91، ص6111)فوكوياما،  الزراعي وتطوره
لبلقتصاد، سيما اف الدولة ليا القدرة عمى اف تكوف اكثر اىمية في تحديد معدالت النمو 

. وفي الوقت نفسو يمثؿ نقطة ارتقاء (1، ص6179)ماركيس،  هاالقتصادي وتطور 
لمسياسة االقتصادية ضد سمطة وامتيازات االقطاع وامتيازات والقيود المستمرة ليا والتي 
ال تتوقؼ عمى حرية تطور االنتاج وحرية استغبلؿ االنساف لبلنساف. سيما اف الفبلح 

                                                 
 الييئة العميا لئلصبلح الزراعي. كانت مبالغ القروض التي ُتمنح لمفبلحيف مف ذوي الدخؿ المحدود بضمانة *
 %( مف االراضي الزراعية الجديدة التي سيطرت عمييا الدولة قد اصيبت بالمموحة.11اشار احد التقارير اف حوالي ) *
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رة عمى التطور وتحدي االوضاع التي العراقي في الوضع المتحكـ فيو لـ تكف لو القد
 .(6، ص7696)عبد،  كانت سائدة في الريؼ العراقي

والراجح اف السياسة الزراعية لمنظاـ السياسي كانت بمثابة عتمة لمنظاـ ولفكره 
السياسي ولممتنفذيف السابقيف والجدد لمسيطرة عمى القطاع الزراعي والفبلحيف والعمؿ 

ى ازدواجية الفكر السياسي لمنظاـ السياسي وعدـ قدرتو عمى عمى عدـ تطوره وتأكيدًا عم
اتخاذ االجراءات المناسبة لتحقيؽ االصبلح الزراعي المطموب، خوفًا اف تؤدي 

 .(6، ص7696)الجاسـ، اجراءاتيا الى نتائج معاكسة لمصالحيا الطبقية والسياسية
تحققة في انعكست تمؾ السياسة عمى النشاط الزراعي اذ اصبحت النسبة الم

%( واسياـ القطاع 11ال تتجاوز ) 7691 -7691قيمة االنتاج الزراعي لممدة 
، كما أنخفض معدؿ دخؿ 7691%( عاـ 1931الزراعي في الدخؿ القومي لـ يتجاوز )

( دينار، بينما كاف معدؿ الدخؿ العاـ في سنة 96الفبلح لممدة نفسيا الى حوالي )
ىاشـ، ) المعدالت مقارنة بالسنوات السابقة ( دينار، ومثمت تمؾ أدنى1631) 7691

، فضبًل عف ذلؾ واستمرار انخفاض تمؾ المعدالت تبعًا (11، ص7617وآخروف، 
لحجـ الممكية الزراعية، مما عكس ضعؼ عدالة الدولة، كوف عداتيا ارتبطت بما 
 افضت اليو سياساتيا االقتصادية لمسياسة الزراعية في العراؽ، وفي الوقت الذي حدد
عف مدى ابتعاد الفكر السياسي ليا عف مفيـو العدالة الذي يعد الميمة األساسية لمفكر 

األمر  –باستمرار  (61، ص6179)المحمداوي،  السياسي الذي يجب العمؿ نحوه
الذي أبقى المشكبلت الزراعية تبلـز النشاط الزراعي والفبلحيف مف دوف توقؼ وعدـ 

ا رافؽ ذلؾ مف مصروفات القطاع الزراعي، اذ لـ وضع الحموؿ المناسبة ليا، سيما م
%( وقابمو في ذلؾ انخفاض في 6131مف ) 7691 -7699يبمغ ما تـ صرفو لممدة 

المبالغ التي صرفت مف قبؿ وزارة الزراعة واالصبلح الزراعي التي لـ تبمغ سوى 
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في  )التقريري السنوي لمقطاع الزراعي ( مف المناىج االستثمارية في العراؽ7631)
، وكاف مف نتائج (676-677، ص7616( )وزارة التخطيط، 1، ص7691العراؽ، 

ذلؾ فشؿ وايقاؼ أغمب المشاريع الزراعية واجيزة االصبلح الزراعي ودوائره وعدـ 
 القضاء عمى عبلقات االنتاج شبو االقطاعية التي بقيت قائمة في الريؼ العراقي.

االدراؾ لمفيوـ السياسة الزراعية ولما سبؽ يتضح انو كمما ازدادت المعرفة و 
ومضامينيا االقتصادية، فاننا نقترب مف اىميتيا واالدراؾ بأنيا ال تعد محركًا لمنشاط 
الزراعي وتنظيمو وعمى طبيعة العبلقات االنتاجية بيف طرفي العممية الزراعية، بؿ تعد 

كما معروؼ ال المتغير الفكري بيف النظـ بعضيا مع البعض اآلخر، واف اغمب النظـ و 
يمكف اف تكوف في مستوى الكماؿ المطموب، وعميو يجب البد اف يكوف ىناؾ تمييز 
عمى مستوى الفكر السياسي لؤلنظمة السياسية المختمفة ويكوف ىناؾ تواجد لمعناصر 
المميزة لممدة السابقة والمدة البلحقة حتى تستطيع تقديـ مزيج متطور مف السياسات 

ـ األكثر توافقًا لمسياسة الزراعية التي كاف يجب اف تنفذ في الصحيحة، وىو المفيو 
العراؽ، سيما اف ىناؾ وجيات نظر اشارت الى التطور االقتصادي لؤلنشطة المختمفة 
يتضمف عوامؿ متشابكة ذات درجات متفاوتة مف االستمرارية وترى اف التغيير يحدث 

)دوب،  حداث التطور المطموبنتيجة بروز اىمية عامؿ معيف عمى غيره مف العوامؿ إل
 واالنتقاؿ الى المرحمة الجديدة. (71-71ص، 7611

 7691تموز  71ثانيًا : الفكر السياسي لمسياسة الزراعية في العراؽ لممدة مف انقبلب 
 . 7616لغاية عاـ 
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بعد  7691( لسنة 11كاف مف الطبيعي ادخاؿ تعديبلت اساسية عمى قانوف )
)حراسة الوطف،  (1911، العدد 7616)غيداف،  *7691تموز  71قياـ انقبلب 

لسد الثغرات والفجوات وكخطوة أولى في ذلؾ اصدر قادة االنقبلب  (1، العدد 7611
، لغرض تحقيؽ أصبلح زراعي متكامؿ في  7616آيار  61بعض مف القرارات في 

ذي التي الريؼ العراقي واالفي ما كاف سائدًا مف االجراءات المعقدة عمى الصعيد التنفي
، 7619)خدوري،  لحقت بقانوف االصبلح السابؽ وما أصاب النشاط الزراعي

. قبؿ الشروع (9، ص7617( )منصور، 791، ص7617( )إسماعيؿ، 671ص
بوضع سياسة زراعية متكاممة لتحقيؽ االصبلح الزراعي الجذري في الببلد وشممت 

، 7617)عثماف،  (71، ص7611( )احمد، 111، ص)عمي،  ذلؾ ما يأتي
 :(769ص
( الذي الغي بموجبو حؽ 719قرار مجمس قيادة الثورة )المنحؿ( رقـ ) -7

التعويض لبلقطاع عف االراضي المستولى عمييا بموجب قانوف االصبلح 
 وممحقاتو. 7691( لسنة 11الزراعي )

( بإلغاء حؽ االختيار الممنوح سابقًا لممبلؾ، 617قرار مجمس قيادة الثورة رقـ ) -6
( ميمة تحديد مساحات جديدة 11جاف المختصة بموجب قانوف )الذي منح الم

 ليـ بما يتبلئـ ومصمحة الفبلحيف ووحدة االراضي الموزعة في المناطؽ.
                                                 

امػػرًا يقضػػي بتحػػرؾ المػػواء المػػدرع العاشػػر بقيػػادة أمػػر المػػواء حمػػادي اشػػياب الػػى االردف ، اال اف امػػر  7691صػػدر عػػاـ  *
يتأخر في ذلؾ بػداعي التػدريب ، وكػاف المػواء يضػـ عػدد مػف الضػباط البعثيػيف وبعػد تكامػؿ قطاعػات المػواء المواء كاف 

االخرى في الفرقػة الثالثػة ، مػع  ةفي منطقة الوروار كاف مف المؤمؿ اف يتحرؾ لمجبية الغربية في االردف لتبديؿ األلوي
تػػدريبات ، فػػي الوقػػت الػػذي كانػػت الخطػػة مييئػػة لمقيػػاـ ذلػػؾ اسػػتمر امػػر المػػواء بتأجيػػؿ االمػػر بحجػػة عػػدـ أسػػتكماؿ ال

تمػوز ، فضػبًل عػف أبعػاد  79/71باالنقبلب وضماف مشاركة المواء فييا ، حيث صدرت االوامر الى أمراء السرايا فػي 
العناصػػػر المشػػػكوؾ بيػػػا أو عػػػف طريػػػؽ مػػػنح االجػػػازات االسػػػبوعية لؤلخػػػريف لغػػػرض تحقيػػػؽ الدقػػػة والتخطػػػيط لتنفيػػػذ 

اذ اجتمػػػع امػػػر المػػػواء  7691تمػػػوز  79/71ذلػػػؾ باالعتمػػػاد عمػػػى البعثيػػػيف ، االمػػػر الػػػذي تحقػػػؽ فػػػي ليمػػػة االنقػػػبلب و 
 حمادي شياب بأمراء الكتائب والضباط 3اصدر االوامر بالحركة الى بغداد ونفذ االنقبلب .
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تخفيض قيمة الفائدة المفروضة عمى بدؿ االرض الموزعة وتمديد مدة دفع  -1
 االقساط، واعقبو قرار الغاء دفع بدؿ مثؿ لبلراضي الموزعة عمى الفبلحيف.

، الذي الغي بموجبو جعؿ ميمة تنفيذ القانوف 7696( لسنة 99ف رقـ )قانو  -1
( مف اختصاص لجاف التسوية، التي حمت محؿ 11وكما جاء في قانوف )

لجاف االستيبلء والتوزيع، كما عد القانوف نفسو االراضي الممغاة قراراتيا 
 واالراضي االميرية، التي لـ تصدر قرارات التسوية بشأنيا في محافظتي

 )العمارة والناصرية( اميرية صرفة وتسجؿ باسـ وزارة المالية.
 تمميؾ المكائف واآلالت الزراعية لمجمعيات التعاونية الزراعية. -9

ولما جابو القطاع الزراعي مف تخمؼ واضح امتدت جذوره الى أنشطتو المختمفة، 
نوف واثرت بنحو واضح عمى االقتصاد الوطني والطبقة الفبلحية، فتـ تشريع قا

، الذي شكؿ بموجبو المجمس الزراعي 7611( لسنة 771لبلصبلح الزراعي ذي الرقـ )
 االعمى )الذي عد بموجب القانوف الجديد أعمى سمطة لتنفيذ القانوف(، ليقوـ بميمة

 )قانوف االصبلح الزراعي تنظيـ السياسة الزراعية في الببلد تخطيطًا وتوجييًا ومتابعة
، حيث أوكؿ لو تنظيـ ذلؾ وعميو أصبحت ميمو (71، ص7611 لسنة 771رقـ 

 :(71-71، ص7611لسنة  771)قانوف االصبلح الزراعي رقـ تتمثؿ بما يأتي
إصدار القرارات التشريعية وفقًا ألحكاـ القوانيف النافذة مف قبؿ رئيس الجميورية  -7

 بناًء عمى اقتراح وزارة الزراعة واالصبلح الزراعي.
ات لتسييؿ تنفيذ أحكاـ التشريعات النافذة مف قبؿ الوزير اصدار البيانات والتعميم -6

في وزراتي الزراعة واالصبلح الزراعي والري حسب االختصاص، ولكبل الوزيريف 
صبلحية تعديؿ أو الغاء تعميمات او بيانات المجمس الزراعي النافذة عند 

 االقتصاد.
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جمس حصر بعض صبلحيات المجمس االعمى في مجؿ الوزراء )تخصيص الم -1
االعمى لممكننة الزراعية، توزيع وتثبيت النتائج مف المحاصيؿ الزراعية، وتحديد 
الحد االقتصادي لؤلراضي والممكيات الزراعية(، فضبًل عف تخويؿ ىيئة االصبلح 
الزراعي صبلحيات المجمس الزراعي بخصوص النظر في قرارات المجاف 

مجمس صبلحيات مجمس المختصة مف حيث التصديؽ أو االلغاء، كما خوؿ ال
 التخطيط في مجاؿ القطاع الزراعي.

أما ما يتعمؽ بقانوف االصبلح الزراعي الجديد فقد كاف ابرز ما جاء فيو: 
تحديد شروط معينة لمحد االعمى لعممية الزراعية، وىي )خصوبة التربة وطريقة االرواء 

مصادر المياه ونوع المحصوؿ، وبعد االرض وقربيا مف مراكز التسويؽ والقرب مف 
. بغية تبلفي االخطاء (61، ص7619)المجمس الزراعي األعمى،  * (ونوع الحاصؿ

 .7691التي برزت في قانوف االصبلح الزراعي لسنة 
كما عد القانوف االرض الزائدة عف الحد االعمى بأنيا آلت الى الدولة حاؿ 

لموسـ الزراعي صدور القانوف، ويبقى لصاحب االرض حقو في زراعتيا حتى نياية ا
لحيف االستيبلء عمى االرض، وبمساحة ال تقؿ عف المساحة قبؿ صدور القانوف، فيما 
تعد المسافة الزائدة عف الحدود المقررة بػ)المادة الثانية( مف القانوف، اميرية صرفة 
اعتبارًا مف تاريخ نفاذ القانوف، وفي الوقت نفسو تعد بحكـ المؤجرة الى صاحبيا 

، 7619)المجمس الزراعي األعمى،  ًا لبياف يصدره المجمس الزراعي االعمىالسابؽ، وفق
 .(69ص

ووحد القانوف تصنيؼ االراضي الزراعية عمى صنؼ االراضي االميرية 
الصرفة، في الوقت الذي كانت ىذه االراضي اما تسجؿ ممكًا صرفًا باسـ وزارة المالية 

                                                 
 .7611( لسنة 771المادة االولى، قانوف رقـ ) *
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 لة عدـ ثبوت حؽ تصرؼ االفرادلغرض االصبلح الزراعي او كأراضي اميرية في حا

 (.7619)المجمس الزراعي األعمى، 
فيما ألغى القانوف التعويض عمى األراضي المستولى عمييا الزائدة عف الحد األعمى 

، والطعف بالقرارات اماـ محاكـ (776، ص7616)السامرائي،  لمممكية الزراعية
لمجمس الزراعي األعمى استئناؼ التسوية واستئناؼ االصبلح الزراعي، حيث جعؿ ا

، المادة 7611لسنة  771قانوف االصبلح الزراعي رقـ ) *لمجية المسؤولة عف ذلؾ
11). 

وتبعًا لمنظرية الفكرية التي استند عمييا النظاـ الساسي نجد اف القانوف الجديد 
لـ يغفؿ حقوؽ الممكية الخاصة اذ عدىا مصونة، وعميو نظـ القانوف اداء وظيفتيا 

ية أذ اقر واشترط ذلؾ عدـ انتزاعيا اال ألغراض المنفعة العامة ، فضبًل عف االجتماع
)الداىري،  ذلؾ تقديـ عوضًا عاداًل لمف تـ االستيبلء عمى أرضو مف قبؿ الدولة

 .(111، ص7691
عمى الرغـ مف ذلؾ كانت التخصيصات التي رصدت في خطة التنمية القومية 

( مميوف 111ر كبيرة، إذ لـ تبمغ سوى )غي 7619 -7611لمقطاع الزراعي لممدة 
دينار بضمنيا المبالغ التي خصصت لممؤسسة العامة لمحبوب، ولـ يصرؼ منيا سوى 

( مميوف دينار، كما رافؽ ذلؾ التخمؼ عمى مستوى التنفيذ بسبب ضعؼ اجيزة 711)
انب اعداد المناىج والخطط االستثمارية، التي كانت تعاني مف الثغرات الكثيرة في الجو 

العممية والتخطيطية لمسياسات الزراعية التي أقرت لعدـ قدرتيا عمى فيـ واستيعاب 
التنمية الزراعية واستراتيجياتيا مف قبؿ العامميف في القطاع الزراعي، وضعؼ اعداد 

                                                 
 (، الييئة العامة لئلصبلح الزراعي.11قانوف رقـ )كانت الجية المسؤولة عف قرارات الطعف في  *
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)العامري،  مواعيد المناىج االستثمارية، ومتابعة انجاز المشاريع واالعماؿ السابقة
 .(61المصدر السابؽ، ص

ومما أسيـ في تخمؼ صرؼ التخصيصات المرصودة لمقطاع الزراعي، ايضًا 
 بروز مشكبلت حيث عانى النشاط الزراعي في تمؾ المرحمة مف المشكبلت ومنيا

 :(11-16، ص7616)جاسـ، 
تعدد المشكبلت المتعمقة بتخصيص واستمبلؾ االراضي واالجراءات الطويمة  -7

 .مؽ بالتصاميـ والخرائط والمستنداتالبلزمة لتخصيصيا والمشكبلت التي تتع
المشكبلت الخاصة بالظروؼ الطبيعية والمناخية التي كانت تؤثر عمى النشاط  -6

 .الزراعي
 المشكبلت الخاصة باالستيرادات ذات العبلقة بالطابع التجاري لتمؾ االستيرادات.  -1
صورة قمة الكوادر المدربة االساسية والرئيسة الضرورية لتنفيذ مشاريع الخطة ب -1

 .(61)العامري، المصدر السابؽ، ص كاممة
وفي شير ايموؿ أصدر النظاـ السياسي قانوف تنظيـ وتوحيد الممكية الزراعية 

، تـ بموجبو تخويؿ المجمس الزراعي صبلحية االستبلء عمى  7611لسنة  796المرقـ 
وفؽ  اي ارض او بستاف لتمكيف الدولة مف تنظيـ وتوحيد ممكية االرض الزراعية عمى

وامتدادًا لتمؾ السياسة ،  (169، العدد 7611)صوت الفبلح،  الطرؽ العممية الحديثة
( 71)د.ؾ.و، ببل.ت، ص (61قانوف تنظيـ الممكية الزراعية رقـ ) 7619صدر عاـ 

)الكيالي، وآخروف،  *لمنطقة الحكـ الذاتي (6119، العدد 7619)الوقائع العراقية، 
                                                 

وىي المناطؽ التي يشمميا النظاـ السياسي في العراؽ بحقوؽ سياسية وقوانيف واقتصادية لتعزز دورىا في بناء العراؽ  *
 واستقرار اوضاعو وشممت السميمانية واربيؿ ودىوؾ وما تبع ليا.

ؤونيا الداخميػػة بكػػؿ حريػػة ومػػف دوف الخضػػوع لتوجيػػات الدولػػة، وقػػد يكػػوف والحكػػـ الػػذاتي: يعنػػي حػػؽ المنطقػػة فػػي ادارة شػػ
خطػػوة نحػػو االسػػتقبلؿ، اال فػػي العػػراؽ عنػػدما مػػنح الحكػػـ الػػذاتي جعػػؿ ىػػذا االمػػر خاضػػع لسػػيطرة الدولػػة وقوانينيػػا، 

 بمعنى العمؿ ضمف قوانيف الدولة واجراءاتيا.
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ر الطبيعية في المنطقة الشمالية التي أدت الى ، بسبب الظروؼ غي(996، ص7667
عدـ تطبيؽ قانوف االصبلح الزراعي الجديد بصورتو الصحيحة إذ حددت بموجبو 
مساحات الممكية الزراعية لمفبلحيف، بمقدار اقؿ مما أقر في القانوف الجديد نتيجة لزيادة 

)الوقائع العراقية،  *سكاف الريؼ في ىذه المنطقة وقمة اراضي الدولة الصالحة لمزراعة
 . (6119، العدد 7619

احدثت السياسة الزراعية الجديدة تطورًا واضحًا وممموسًا في مساحة االراضي 
التي تـ السيطرة عمييا في محافظات العراؽ كافة، وكاف لتؾ التوجيات اثرىا في تطور 

فضبًل عف عمميات االستيبلء واعادة تنظيـ االراضي وشموؿ اكبر عدد مف الفبلحيف، 
متابعة المجمس الزراعي االعمى لتنفيذ القرارات ومراقبة نشاطات االصبلح الزراعي 

. مما انعكس (6119، العدد 7619)الوقائع العراقية، حسب وصؼ مصدر رسمي لذلؾ
عمى مساحة االراضي الزراعية التي وزعت عمى الفبلحيف بما فييا منطقة الحكـ 

( مميوف دونـ 139913111ة في عموـ العراؽ )الذاتي، إذ بمغت األراضي الموزع
)وزارة 7619كانوف االوؿ ،  17( عائمة فبلحية لغاية 6663669استفادت منيا )

 .(776، ص7619التخطيط، 
لـ تخمو تمؾ السياسات مف عيوب، فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر )اف فبلحي 

التي تـ محافظة ديالى ودىوؾ عانوا مف مشكبلت كثيرة في موضوع االراضي 
االستيبلء عمييا، فالقرارات التي صدرت في قضايا االستيبلء لـ يكف مصادقًا عمييا 
بنحو نيائي، ما جعؿ الفبلحيف مرتبطيف بالعبلقات الزراعية واالنتاجية السابقة مع 
المبلكيف السابقيف، مما دفع الفبلحيف في محافظة ديالى الى ترؾ زراعتيـ واليجرة الى 

                                                 
وارؽ الطبقية في الريؼ والقضػاء عمػى بقايػا االقطػاع والنفػوذ فػي المنطقػة جاء في األسباب الموجبة ليذا القانوف، لتقميؿ الف *

ولتػػػوفير مسػػػاحات اكبػػػر مػػػف االراضػػػي الزراعيػػػة لتوزيعيػػػا عمػػػى الفبلحػػػيف لتحقيػػػؽ التنميػػػة الزراعيػػػة واقامػػػة التنظيمػػػات 
 التعاونية.
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الفبلحوف في محافظة دىوؾ محروميف مف تمؾ األراضي وطالبوا المدينة، وبقى 
 .(6، ص77)د.ؾ.و، ببل.ت، صبضرورة تثبيتيا إلقرار حقوقيـ الزراعية واالجتماعية

يمكف القوؿ أف السياسة الزراعية اشرت في ظؿ قانوف االصبلح الزراعي 
 – 7691مدة الجديد نوع مف التقدـ مف حيث المساحات التي تـ االستيبلء عمييا لم

( 773166( مميوف دونـ ووصمت الى )13111) 7691، إذ بمغت عاـ 7611ولغاية 
، وارتفع عدد االشخاص الذيف تـ توزيع االراضي الزراعية 7619مميوف دونـ عاـ 

، 7696)د.ؾ.و،  ( شخص1193111( شخص الى )913611عمييـ مف )
ؿ التعاوني الذي . وما تبع ذلؾ مف تنظيـ العم(717، ص7611)د.ؾ.و، (761ص

اقره القانوف لغرض برمجة االنتاج الزراعي وتطبيؽ الخطط الزراعية المطموبة لتعزيز 
القطاع الزراعي، فضبًل عف تمميؾ واستئجار المكائف واآلالت الزراعية وتسويؽ 

، الذيف (11، المادة 7611، )قانوف اإلصبلح الزراعي المنتجات الزراعية لمفبلحيف
، وعمى اساس (97-91، ص7616)الحبيب،  اضي بموجب القانوفوزعت عمييـ االر 

 الممكية الجماعية لوسائؿ االنتاج وتوحيد العمؿ والجيود والمصالح المشتركة.
)الوقائع  7619( لسنة 91جاء قانوف توحيد اصناؼ اراضي الدولة رقـ )

صيغ جديدة اخرى لغرض اعادة صياغة السياسة  (6917، العدد 7619العراقية، 
لزراعية التي رسمت لمقطاع الزراعي وادواتو في النشاط الزراعي في المرحمة السابقة، ا

بسبب تعدد التشريعات القانونية المتعددة لواقع التصرؼ باألراضي العائدة لمدولة، 
تب عمى ذلؾ مف وأصبحت تسجؿ كأصناؼ مستقمة في دوائر التسجيؿ العقاري، وما تر 

حقوؽ مما أدى الى حدوث الكثير مف التعقيدات التي اصبحت واحدة مف العراقيؿ التي 
تقؼ بوجو التحوالت التي تعمؿ الدولة عمى القياـ بيا في الريؼ لتنظيـ النشاط الزراعي 
وتحسيف اوضاع الفبلحيف، مما فرض عمى الدولة ضرورة العمؿ لتغيير ذلؾ عف طريؽ 
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لتصرؼ وتصحيح الجنس التي تحولت الى أداة لممضاربة واالستغبلؿ، تنظيـ حقوؽ ا
وليست وسيمة لبلنتاج، وعميو أصبح مف الضروري منح الدولة حؽ استعادة اراضييا 
عند اقتضاء المصمحة العامة، والتعويض عف الحقوؽ التصرفية تعويضًا عاداًل مف 

. وىذا (6917، العدد 7619اقية، )الوقائع العر دوف الحاجة الى االستيبلء او االستمبلؾ
يعني أف  صدور القانوف جاء لتوحيد اصناؼ االراضي العائدة لمدولة لحمايتيا مف 
االستغبلؿ بما يؤمف وضع األراضي الزراعية تحت تصرؼ الفبلحيف القادريف عمى 
 استثمارىا بأنفسيـ بالتوافؽ مع السياسة الزراعية التي انتيجتيا الدولة، ومتوافقًا مع
الفكر السياسي لمنظاـ السياسي في العراؽ. حتى يمكف القوؿ اف القانوف مثؿ واحد مف 
أكثر االتجاىات المكممة لقوانيف االصبلح الزراعي لتنظيـ النشاط الزراعي واحداث 

 التحوالت المطموبة في الريؼ العراقي. 
( تـ بموجبو وضع االيد عمى 191قانوف رقـ )  7611صدر في عاـ و 

ي الزراعية الممموكة ممكًا صرفًا أو موقفة وقفًا صحيحًا التي لـ يتـ استغبلليا االراض
زراعيًا مف قبؿ اصحابيا لمدة سنتيف متتاليتيف مف دوف عذر قانوف أذ حاوؿ النظاـ 
السياسي وفقًا لذلؾ القانوف التوضيح باف الممكية الزراعية في حقيقتيا ممكية اجتماعية 

الدولة والمجتمع ، وال تعد حقًا مطمقًا ألصحاب االراضي يتـ العمؿ بيا في اطار 
( 797، العدد 7611)العراؽ،  ، ص(7611)وزارة التخطيط، الزراعية والفبلحييف
اال اف بروز الممكية الفردية التي أقرىا النظاـ  (96، العدد 7616)الثورة الزراعية، 

)حميد،  نشطة المختمفةنفسو، عندما سمح لمقطاع الخاص بالعمؿ واالستئجار في األ
، أفرز الكثير مف المظاىر السمبية عمى النشاط الزراعي، (191، ص7617والسمماف، 

والراجح اف عممية الترابط والتنمية ارتبطت الى حد كبير بالفكر السياسي لمنظاـ 
السياسي، مما أفرغ السياسة الزراعية مف محتواىا النظري وأصبحت درجة التغيير 
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يؽ ونجاح السياسة الزراعية المطموبة غير قادرة عمى إحداث التغيير المطموبة لتحق
االقتصادي واالجتماعي. بؿ جعميا ابطأ في احداث درجة التغيير مقارنة بالمجاالت 
االقتصادية والتقنية في القطاعات األخرى، حتى اصبح القطاع الزراعي غير قادر عمى 

سيما اف التطورات التي شيدىا واقع استيعاب وتنفيذ السياسة الزراعية الجديدة، 
التصرؼ باألراضي العائدة لمدولة، وتعدد تسمياتيا بموجب القوانيف المتعددة، مما ادى 
الى بروز  المشكبلت الكثيرة التي أخذت تواجو تنفيذ السياسة الزراعية المطموبة 

مصدر )عزيز جاسـ محمد عمي، الوالتحوؿ االقتصادي واالجتماعي في الريؼ العراقي
، االمر الذي لـ يمنع مف ظيور الكثير مف السمبيات واالخطاء، ( 119السابؽ، ص

وتممس االثار السمبية ليذه السياسة في ظؿ قانوف االصبلح الزراعي الجديد وتأثيرىا 
( 71-71، ص7616)العزاوي، عمى القطاع الزراعي، والتي يمكف اجماليا بما يأتي

 :(117)العمواني، المصدر السابؽ، ص
أبقى القانوف عمى نظاـ المحاصصة، إذ القانوف أقر التوزيع العيني عمى عناصر  -7

االنتاج وكاف ىذا المظير سائدًا في ظؿ النظاـ شبو االقطاعي، وىو ال يتبلئـ مع 
نيج السياسة الزراعية الحديثة التي طرحيا القانوف نفسو، وىو ما ادى الى فسح 

رعة وما ورد فييا مف تحديد نسب استحقاؽ المجاؿ الى التحايؿ عمى احكاـ المز 
كؿ عنصر، إذ سيمجأ المالؾ الى االمتناع مف اعطاء ارضو )بالمزارعة( وايجارىا 
بالنقد مف اجؿ الحصوؿ عمى استحقاؽ يفوؽ ما يمكف الحصوؿ عميو )بالمزارعة( 

 لوجود القيود القانونية المنظمة لبلستحقاؽ.
راضي كافة. فالقانوف وتعميمات المجمس لـ تكف احكاـ القانوف سارية عمى اال -6

الزراعي البلحقة لـ تتطرؽ الى تنظيـ العبلقة في اراضي البساتيف التي تقؿ 
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مساحتيا عف )خمس دونمات( بحيث بقيت العبلقة الزراعية بيف اطراؼ العممية 
 الزراعية، وكما كانت في السابؽ.

ـ الذاتي بعد تنفيذ قانوف رقـ كثرة الممكيات الزراعية الصغيرة جدًا في منطقة الحك -1
، كما رافؽ ذلؾ قمة حصة الفبلحيف مف االراضي الوزعة، في 7619( لسنة 61)

الوقت الذي شيد زيادة ىذه الممكيات لممبلؾ الكبار بحيث بقيت االؼ العوائؿ 
( دونـ مف االراضي 91161الفبلحية مف دوف ارض، وكاف ىناؾ ما ال يقؿ عف )

تغميا كبار االغوات ورؤساء العشائر تجاوزًا ودوف ترخيص الزراعية االميرية يس
 قانوني.

كاف المستفيدوف مف قانوف االصبلح الزراعي مضطروف الى دفع حصة  -1
االقطاعييف والمبلؾ عف اراضييـ التي وزعت عمييـ بموجب القانوف الجديد، مما 

، مما جعميـ في وضع غير المستفيد مف التوزيع والتعاقد مع االصبلح الزراعي
)عزيز جاسـ محمد عمي، المصدر  عرضيـ لبلستغبلؿ االقطاعي مف جديد

 .(116-169السابؽ، ص
واجو القانوف اثناء تنفيذه بعض الصيغ البيروقراطية الفوقية مف االجيزة االدارية،  -9

وتوضح ذلؾ عندما وجو النظاـ السياسي مف خطورة تحويؿ المركزية في تنفيذ 
 أسمالية الدولة.القوانيف الى احد انماط ر 

قمة الكوادر الزراعية المتخصصة في المجاؿ الزراعي، ما ادى الى البطء في  -9
التنفيذ وبعثرة الجيود والموارد المتاحة، وىو ما دفع الدولة ايضًا باإلشراؼ عمى 

 تنفيذ السياسة الزراعية بنفسيا وبنحو مباشر لتبلفي سمبيات التطبيؽ.
مموحة االراضي الزراعية، سيما التي تـ توزيعيا لـ تستطع الدولة معالجة مشكمة  -1

عمى الفبلحيف بموجب القانوف، فضبًل عف عدـ انتظاـ الموارد المائية في فصوؿ 
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السنة، في الوقت الذي كاف عمى الدولة التركيز عمى المشاريع االرتكازية كمشاريع 
زارع الدولة، او الري والبزؿ والكيربة الريفية واقرار الجدوى االقتصادية مف قياـ م

المزارع الجماعية التي اقرىا القانوف والتي تحولت الى عبء عمى القطاع الزراعي 
 .(11-11، ص6119)الناشي،  بداًل مف تطوره

والراجح اف رؤية البعث في الجانب االقتصادي اتجاه التحوالت االقتصادية، أنيا كانت 
لطبقة المالكة لوسائؿ االنتاج، أقرب الى الوسطية، إذ انو لـ يستطع الغاء سيطرة ا

والعمؿ عمى إنياء دورىا، وعزز مف ذلؾ بروز طبقات جديدة أفرزىا النظاـ السياسي 
نفسو نتيجة لتمؾ التحوالت كاف في مقدمتيا بعض القيادات السياسية ومف يعمموف 
معيـ، كما أف التطبيؽ العممي لعمميات التوزيع لـ يراعى فييا طبيعة الظروؼ في 

ض مف مناطؽ الريؼ العراقي مف حيث زيادة كثافتيا السكانية، سيما في المنطقة البع
الوسطى بسبب قمة األراضي في تمؾ المناطؽ، مما دفع الكثير مف الذيف لـ توزع عمييـ 
األراضي الزراعية الى بيع قوت عمميـ لآلخريف او اليجرة وىو ما حدث في العديد مف 

، إذ وصؿ األمر اف المستفيديف مف اإلصبلح مناطؽ الحكـ الذاتي في كردستاف
الزراعي كانوا مضطريف الى دفع حصة االقطاعييف ومف معيـ بمعنى اف الفبلحيف لـ 
يستفيدوا مف التوزيع او التعاقد مع اإلصبلح الزراعي، بؿ بقوا معرضيف لبلستغبلؿ 

، كما (111-161)عزيز جاسـ محمد عمي، المصدر السابؽ، صاالقطاعي الجشع
( مميوف دونـ مف األراضي الزراعية الخصبة امتمكيا حوالي 13766قى ما ال يقؿ عف )ب
( ثماف االؼ وتسعة عشر فردًا مثموا اغنياء الفبلحيف وأسر االقطاعييف القدماء 1176)

الذيف جنيت ليـ تمؾ األراضي، بعد اف تـ االستيبلء عمى الحدود العميا التي جاوزت 
، وتوضح اف التطبيؽ الفكري لمفكر السياسي لحزب (71، ص7616فرج، ) *القانوف

                                                 
 ( مميوف دونـ.93699( فبلحًا امتمكوا مزارع صغيرة وبمغت مساحاتيا حوالي )611199اضيؼ الى ىؤالء ) *
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البعث لعمميات التحوؿ االجتماعي في سياستو الزراعية سمح بنحو واضح لعمؿ النشاط 
الخاص في اطار القوانيف التي شرعيا وبحدود ترفض االستغبلؿ، وكاف األجدر اعادة 

التوازف بيف  النظر بذلؾ مف حيث نوع العمؿ وحجمو وصيغ اتجاىاتو، لغرض تأميف
القطاع العاـ والقطاع الخاص، والتاكيد عمى قدرة الدولة في الحد مف بروز القطاع 
الخاص عف تجاوز الحدود المقرر لو ، واال فاف تدىور معدالت االنتاج وتشويو 
التركيب الييكمي لبلنتاج يصبح أمرًا مؤكدًا ، وبعكسو فاف عمميات التحوؿ االجتماعي 

نت عميو فضبًل ، مما قد يؤدي الى نمو لمرأسمالية الزراعية ستكوف اضعؼ مما كا
)عزيز جاسـ واالقطاع واألغنياء معيـ سواء اكاف ذلؾ مف المبلكيف او اغنياء الفبلحيف

 (.119-111محمد عمي، المصدر السابؽ، ص
ومما أثر في ذلؾ اف الدولة لـ تراعي في سياستيا الزراعية التقمبات السعرية 

الزراعية الرئيسية، وفي مقدمتيا الشعير في كيفية توزيع المساحات  لبعض الصادرات
المزروعة مقارنة بالمحاصيؿ األخرى، اذ اتسمت سياسة الدولة بالبطء الشديد، في 
الوقت الذي كانت الفرصة متاحة لتوسيع المساحات المزروعة، سيما اف تمؾ المساحات 

مح والقطف والرز، التي اخذ دورىا ال تقتصر عمى محصوؿ الشعير فقط ، إذ شممت الق
 .(161-169)ىوشيار معروؼ، المصدر السابؽ، صيبرز سنة بعد أخرى

ويبدو أف العامؿ األساسي في عمميات التحوؿ الذي كاف يجب االعتماد عميو 
في السياسة الزراعية مدة البحث ارتبط الى حد كبير بالعامؿ السياسي ودوره في اجراء 

قتصادية واالجتماعية، بمعنى طبيعة الفكر السياسي ومنظومتو عمميات التحوالت اال
الفكرية واالقتصادية إلجراء تمؾ التحوالت والقضاء عمى األنظمة القديمة وفي مقدمتيا 
األنظمة االقطاعية وشبو االقطاعية عف طريؽ األنظمة والقوانيف التي كاف يمنع 

شريعات الممحقة بو، مما جعؿ إقرارىا، وبصفة خاصة قوانيف اإلصبلح الزراعي والت
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عمميات التعثر التنموي في القطاع الزراعي يتصؼ باالستمرار مف دوف توقؼ، فيما 
أفرزت التجارب الخارجية وبنحو واضح نوع السياسات التي كاف يجب األخذ او 
االعتماد عمييا في وضع السياسات الزراعية المناسبة ووفؽ الواقع الخاص لمعراؽ مف 

مبات المطموبة والواقع العممي والظروؼ الخاصة بالعراؽ وبمنظور تكاممي حيث المتط
مف حيث طبيعة العبلقات الزراعية وتوزيع األراضي الزراعية عمى الفبلحيف وزيادة 
الطاقة االنتاجية لبلنتاج الزراعي، الذي في ضوئو سيتـ رفع معدالت أسيـ القطاع 

. وىذا مف جممة ما يعني اليدؼ (79، ص6117)سعود،  الزراعي في الدخؿ القومي
األساسي مف تمؾ السياسة ىو الحياة األفضؿ، وليس التركيز عمى النمو االقتصادي 
فقط ألف االنساف ىو اليدؼ مف تمؾ السياسات، فيما يكوف النمو االقتصادي وتطوره 

 األداة الفعالة لتحقيؽ ذلؾ.
عية،  اوضحت اف تمؾ وتبعًا ولما سبؽ فقد وجدت رؤية جديدة لمسياسة الزرا

السياسة ليس مف الصحيح اف تركز اىتماميا بأىداؼ االنتاج فقط، إذ يجب اف تكوف 
مف الساعة والشموؿ الفكري ذات أبعاد أكبر مف االنتاج واالستيبلؾ وذلؾ بأف تكوف 
المسؤولة عف تمبية احتياجات المجتمع في الحاضر والمستقبؿ لتحقيؽ المضموف 

، واف ال يبتعد عف تمؾ (17، ص6171)السالـ،  لزراعية المطموبةالحقيقي لمتنمية ا
االتجاىات مدى قبوليا مف المجتمع والقوى التي تعمؿ في النشاط الزراعي بنحو 

 خاص.
عدت التجربة اليندية واحدة مف الدوؿ ذات التجارب الرائدة في وضع 

ر في القطاع السياسات الزراعية التي استطاعت عف طريقيا تحقيؽ النمو والتطو 
الزراعي، إذ بدأت منذ عقد الستينات مف القرف الماضي في وضع المتطمبات والخطط 
والبرامج المطموبة لتمؾ السياسة، وكاف مف ضمف البرامج التي اعتمدت برنامج )الثورة 
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، واستطاعت عف طريقيا الوصوؿ الى 7696الخضراء( الذي بدأ العمؿ بو منذ عاـ 
لمواد الغذائية، األمر الذي تـ تحقيقو عف طريؽ زيادة مدخبلت االكتفاء الذاتي مف ا

العممية الزراعية كالبذور المحسنة واالسمدة وتحسيف انظمة الري وتوفير التعميـ 
والتدريب البلـز لمفبلحيف، مما أسيـ في زيادة االنتاج الزراعي والتأكد مف صحة تمؾ 

، وكاف (http://www.India.housing.com) *السياسة والبرامج التي وضعت ليا
مف أكثر السياسات الزراعية تميزًا انشاء جامعات زراعية يدرس فييا مختمؼ العمـو 
الزراعية، والتركيز بأف تحقيؽ عمميات التغيير يعتمد عمى تنمية المجتمع الزراعي، 

ية النشاط الزراعي واالىتماـ بإنشاء الشركات ذات والتركيز عمى الجانب االروائي لتنم
العبلقة بالنشاط الزراعي، كشركات انتاج وتوزيع البذور المحسنة ذات االنتاجية العالية 
والبيانات البلزمة وتحميميا لكؿ ما يتعمؽ بسياستيا الزراعية لتشجيع الفبلحيف عمى 

مصدريف وتقديـ الحوافز البلزمة االستمرار في العمؿ الزراعي، فضبًل عف ذلؾ تشجيع ال
ليـ لغرض التأثير عمى قيمة الصادرات الزراعية ولـ يبتعد عف كؿ تمؾ السياسات ربط 
المنظمات العاممة عمى نشر المعمومات عف التكنولوجيا الزراعية بشبكة واحدة عف 

في طريؽ عمؿ البحوث الزراعية لزيادة التنسيؽ ونشر المعرفة الزراعية بيف العامميف 
 .(http://www.India.housing.com)النشاط الزراعي والقوى البشرية المتعممة

في سياساتيا االقتصادية،  7611ومما مييز التجربة الصينية التي بدأت عاـ 
ة انيا اعتمدت اسموب االنتقاؿ مف مرحمة الى أخرى بنحو تدريجي عف طريؽ تجرب

حالة معينة مثؿ نظاـ التخطيط المركزي عمى مناطؽ معينة، ثـ العمؿ عمى نقميا الى 
كؿ المناطؽ في الببلد في حالة نجاحو، وكاف مف ضمف شروط ذلؾ اف تقتصر تجربة 
االصبلح عمى نشاط معيف، ثـ تعميميا عمى األنشطة األخرى، فتـ اختيار النشاط 

                                                 
اسػػتمر برنػػامج )الثػػورة الخضػػراء( فػػي العيػػد اكثػػر مػػف عشػػريف عامػػًا لتحقيػػؽ أىػػداؼ السياسػػة الزراعيػػة، وطيمػػة تمػػؾ المػػدة  *

 خضع لمتوجييات والمتابعة والتقييـ المستمر.

http://www.india.housing.com/
http://www.india.housing.com/
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ىتمت الحكومة الصينية بعمميات االنفاؽ ، حيث ا(91، ص6171)السالـ،  الزراعي
المالي واالصبلح المستمر في القطاع الزراعي، فضبًل عف تحرير وتطوير القوى 
العاممة في الريؼ، لتحقيؽ التطور في سياستيا الزراعية، وكاف لنجاح تجربتيا أثرًا في 

ي اضعافًا ارتفاع معدؿ النمو االقتصادي في الببلد وارتفاع الناتج المحمي االجمال
مضاعفة مف حيث الناتج المحمي ومعدالت النمو االقتصادي والتحسف الممحوظ في 
متوسط دخؿ الفرد، ولـ تقتصر تمؾ السياسات عمى ذلؾ فقد شممت االنفتاح الصيني 
عمى التجارب الخارجية واالستفادة مف المؤسسات المالية الدولية لتأميف انشاء وتطوير 

 *صبلحيا لتنويع الزراعة في الببلدالمشاريع الزراعية واست
(http://web/worldbank.org). 

ولما سبؽ يتوضح اف السياسة الزراعية مدة البحث قياسًا بما اتبعتو مف 
سياسات زراعية في بعض الدوؿ، ارتبطت بطبيعة الفكر السياسي لمنظاـ السياسي مف 

رامج، إذ في الوقت الذي ركز النظاـ السياسي عمى تصحيح االخطاء حيث الخطط والب
، وما 7691والخروقات التي ظيرت في بعض مف مواد قانوف االصبلح الزراعي لسنة 

تمخضت عف تمؾ السياسات في االنظمة السياسية البلحقة لما اتصفت بو مف الحموؿ 
واالقتصادية الصحيحة، سيما اف  الترقيعية وغير الواقعية في إحبلؿ الممكية االجتماعية

النظاـ السياسي اقترب كثيرًا مف الطبقة البرجوازية الصغيرة التي برزت في تمؾ المرحمة 
مف حيث رغبتيا في السيطرة عمى القطاع الزراعي خمفًا لمطبقة االقطاعية وىبلؾ 

الغاؤىا األراضي، مف دوف االلتفات لمحفاظ عمى المكتسبات السابقة وتطويرىا، فالميـ 

                                                 
غػرب الصػيف التػي  مف التجارب التي وظفت في ذلؾ مشروع المادة مجمع المياه في ىضػبة )المػوس( التػي تقػع فػي شػماؿ *

( مميوف نسػمة، حيػث تػـ اعػادة تأىيػؿ تمػؾ اليضػبة، ممػا ادى الػى اسػتفادة اكثػر مػف مميػوف 91كاف يسكنيا اكثر مف )
( الػؼ 961( الػؼ طػف الػى )161مزارع بصورة مباشرة مف زيادة االنتاج الزراعػي، حيػث ارتفػع االنتػاج الزراعػي مػف )

 الخضروات والفواكو، وحدوث زيادة في متوسط دخؿ الفرد الزراعي.طف، مما انعكس ذلؾ عمى التنوع في زراعة 

http://web/worldbank.org
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وتقميؿ دورىا االصبلحي، وارجاع كافة االخطاء والعثرات عمييا، وقابمو في ذلؾ اف 
الفبلحيف لـ يبرىنوا عمى قدراتيـ في تحمؿ السياسات الزراعية الى الفبلحيف انفسيـ، 
والراجح اف النظاـ السياسي أسيـ بذلؾ بنحو او بآخر لعدـ قيامو بدوره في عمميات 

ى المستوى الفكري والقانوني والعممي لتنفيذ السياسة الزراعية تكييؼ الفبلحيف عم
المطموبة، مما جعميـ غير متأقمميف مع متطمبات التطور الذي كاف يجب اف يحدث في 
القطاع الزراعي ، كما برز جانب اخر تمثؿ طبيعة االجيزة الحكومية ابتداًء مف 

يف التي صدرت كانت نوعًا ما المشرع الى المشرؼ عمى التطبيؽ، فضبل عف ذلؾ القوان
تحمؿ طابع الميادنة، كما اف اجيزة التطبيؽ لقانوف االصبلح الزراعي وسياساتو 
والتعديبلت أنطيت غالبيتيا بأشخاص مف غير ذوي االختصاص ، التي لـ تدرؾ أبعاد 
المشكمة الزراعية ، كما لوحظ في الوقت نفسو ضعؼ االنسجاـ والترابط في االعماؿ 

-711)الحبيب، ببل.ت، ص زرات ذات العبلقة المباشرة بالقطاع الزراعيبيف الو 
711). 

وعميو أف اعادة النظر في السياسة الزراعية في العراؽ يتطمب تشخيص 
المشكبلت الزراعية بالكامؿ ومعرفة اسبابيا ، بداًل مف التركز عمى المصالح السياسية ، 

تبعًا تمؾ المسببات وطبيعة النظاـ والفكر والتنبيو اف حدة تمؾ المشكبلت ستزداد عمقًا 
السياسي لو ، فضبل عف موقفو مف وضع الزراعية الصحيحة لتطوير القطاع الزراعي 

 وانشطتو المختمفة .  
 الخاتمة:

لمسياسات الزراعية بينت المعمومات الواردة في البحث اف المنظومة الفكرية وقد 
تموز  71قياـ حزب البعث في انقبلب  لمنظاـ السياسي الذي انبثؽ في العراؽ اثر

، جاءت تعبيرًا واضحًا عف طبيعة الفكر السياسي لذلؾ النظاـ وتوجيياتو 7691
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سيتـ سياساتو باف التأكيد عمؿ عمى الربط و اف النظاـ السياسي  ، بمعنىاالقتصادية 
الفرعية او السياسات العامة  وسياساتتنفيذىا طبقا لما كاف يأمف بو مف أفكار سواًء في 

افصحت عف الكثير مف االخطاء التشريعية واالدارية ، سيما اف السياسات السابقة  ليا
 والتنفيذية وغيرىا مف المشكبلت األخرى.

في العراؽ طيمة المدة التي التي طبقت وحقيقة األمر اف السياسة الزراعية 
اء عمى لما رافقيا مف اخطاتصفت بالتخمؼ والضعؼ  7691تموز  71سبقت انقبلب 

، 7691( لسنة 11المستوى النظري والتنظيمي في تنفيذ قانوف االصبلح الزراعي رقـ )
التي قامت بيا والمواالة  في تنفيذهبروز االتجاىات الطبقية واالجتماعية فضبًل عف 

ألصحاب االراضي والطبقات البرجوازية لغرض استمرارية النظاـ السياسية االنظمة 
بًل عف التركيبة الطبقية السياسية التي تكونت منيا تمؾ وسيطرتو عمى الحكـ، فض

االنظمة وتأثيرىا عمى القرارات والسياسات ذات العبلقة بالسياسة الزراعية، مف دوف 
تنظيـ تمؾ السياسة مف ل ىاإقرار  التي يجبالنظر الى طبيعة االجراءات والبرامج العممية 
يبتعد عف ذلؾ ضعؼ ، كما لـ  لمببلد حيث االىداؼ والوسائؿ الظروؼ الداخمية

وضع اولويات الخطط الزراعية ومشاريعيا لتحقيؽ النمو في النشاط  المبادرات في
الزراعي مما اشر عف التناقض الكبير في المنظومة الفكرية لتمؾ االنظمة وضرورة 

 لمقياـتقويـ تمؾ السياسات عمى اعتبارىا جزءًا مف نشاط وعمؿ النظاـ السياسي 
وتبعًا لذلؾ مما كاف يفترض وجود تميز االقتصادية واالجتماعية في الببلد،  التحوالتب

يجب اف يكوف ىناؾ تحيز عمى مستوى المنظومة الفكرية لنظاـ سياسي معيف عف غيره 
 المرتبطة بيا. الفرعيةإلحداث التطور المطموب في السياسات العامة او السياسات 

مف القرارات  البعضجديد قاـ بإصدار وتبعًا لذلؾ نجد اف النظاـ السياسي ال
ووضع السياسات االقتصادية ذات العبلقة بالقطاع الزراعي لتنظيـ السياسة الزراعية 
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في الببلد، ومحاولة لتحقيؽ االصبلح الزراعي الجذري حسب وجية نظره الفكرية، 
اعي جراء التعديبلت عمى قانوف االصبلح الزر الالقرارات  وعميو تـ اصدار البعض مف 

كمحاولة لمقضاء عمى الثغرات النظرية والعممية التي ظيرت ، 7691( لسنة 11رقـ )
عمى القانوف المذكور ، والكماؿ تمؾ السياسة بالكامؿ قاـ النظاـ السياسي بأصدار 

، الذي شكؿ بموجبو المجمس 7611( لسنة 771قانوف االصبلح الزراعي رقـ )
ياسة الزراعية تخطيطًا وتوجييًا وتنظيمًا، فضبًل الزراعي االعمى ليقوـ بميمة تنظيـ الس

عف اصدار القرارات التشريعية وفقًا لمقتضيات المصمحة العامة لتنظيـ تمؾ السياسة 
 وتطويرىا.

عمى الرغـ  مف ذلؾ نجد اف طبيعة تمؾ السياسات سرعاف ما بدأت تتوضح 
عنو النظاـ السياسي، إذ مبلمحيا الفكرية، بعدـ اقترابيا مف االصبلح الجذري الذي نوه 

برزت المشكبلت المتعمقة بتخصيص واستمبلؾ األراضي وضعؼ االجيزة االدارية 
والتنظيـ االداري لعمميا الذي يعد مف أخطر المشكبلت واىميا لتنفيذ القانوف 

اال المسؤوؿ عف تنفيذ القانوف ونوعيتو وكما معروؼ يعد بالجياز االداري فواستمراريتو، 
ستسبلـ المسؤوليف عميو لمضغوط المختمفة وتمسكيـ بالروتيف وحرصيـ وااف رضوخ 

عمى االبتعاد عف دورىـ وعجزىـ بالوقوؼ بالضد مف ذلؾ مف قبؿ النظاـ السياسي 
 .وعممية بناءىا  وتعدد مصادر قراراتو، ما اسيـ في فشؿ تمؾ السياسة

بات القانونية النقاط الميمة التي برزت في تمؾ السياسة الصعو مف نجد اف  كما
االشكاؿ المتعددة لنظاـ استغبلؿ وبرز في ذلؾ االعتماد عمى وتعقيداتيا الشائكة 

االصبلح  قانوفمما اضعؼ ضاربة حوؿ حقوؽ التممؾ، تاألرض واالدعاءات الم
الجديد الذي اصدره النظاـ السياسي وجعؿ عمميات االصبلح الزراعي غير  الزراعي

السابقة بؿ سرعاف ما عمؿ بيا وتخذىا نقطة لتعقيدات واالمشكبلت تجاوز  عمى قادرا
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تصفية بقايا الشروع في تطبيؽ القانوف الجديد ، في الوقت الذي كاف مف المفروض 
اف لـ نقؿ وضع سياسة العبلقات ذات الطبيعة االقطاعية في الريؼ العراقي بالكامؿ، 

الشعب، وىو جوىر  وجعميا األقرب الى مفيوـاالصبلحية لمفيوـ االصبلح الزراعي 
االتجاه الفكري النمو االشتراكي الذي كاف النظاـ السياسي يدعو بو باستمرار. وىو 

بداًل  اكثر مف غيره وبنحو كبير الذي تكوف احتماالت نجاحو  بالنيج الذي يمكف وصفو
شتراكية الفي خطط وبرامج وقوانيف حتى ال يتـ المزج بيف اتبني العمؿ االشتراكي مف 

راض يجب اف يكوف كيؼ تتحوؿ البرامج فت، فااللتؾ السياسة  العممي واقعالو  ةمخططال
 الى واقع عممي وفعمي في التطبيؽ.

حاوؿ النظاـ السياسي وضع صيغ جديدة لغرض اعادة صياغة بعض  وعميو
في بعض مف القوانيف التي صدرت الحقًا  وتمثؿ ذلؾمف جوانب سياساتو الزراعية 

اصبحت التي القانونية لواقع التصرؼ باألراضي العائدة لمدولة بسبب تعدد التشريعات 
تسجؿ كأصناؼ مستقمة في دوائر التسجيؿ العقاري وما ترتب عمى ذلؾ مف حقوؽ مما 
ادى الى حدوث الكثير مف التعقيدات التي اصبحت واحدة مف اكثر العراقيؿ التي تقؼ 

نظيـ النشاط الزراعي وتحسيف بوجو التحوالت التي كانت الدولة تروـ القياـ بيا لت
 اوضاع الفبلحيف، وفقًا لمنظومتو الفكرية والسياسية.

مسياسة الزراعية لذلؾ النظاـ إقرار النظاـ عمى الفكر السياسي لُأشَِّر  ومما
بالممكية الفردية، عندما سمح لمقطاع الخاص بالعمؿ واالستئجار في االنشطة الزراعية 

االقتصادي، مما اخرج تمؾ السياسة مف محتواىا النظري المختمفة كنوع مف االستثمار 
والعممي، اذ اصبحت درجة التغير المطموبة غير قادرة لتحقيؽ ونجاح السياسة 
الزراعية، بسبب الطابع الذي يتصؼ بو القطاع الخاص واختبلفو عف العمؿ الفبلحي 

وبروز جتماعية، وتطبيقاتو مف حيث مستوى االنتاج وطبيعة العبلقات االقتصادية واال
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التي اخذت تواجو تنفيذ السياسة الزراعية والتحوؿ االقتصادي الكثيرة المشكبلت 
 واالجتماعي في الريؼ العراقي.

لـ يقؼ األمر عند ذلؾ فقد أبقى القانوف الجديد عمى نظاـ المحاصصة وىو 
لزراعية نظاـ اقرب الى النظاـ شبو االقطاعي مما مّثؿ ذلؾ تعارضًا مع نيج السياسة ا

التي اقرىا قانوف االصبلح الزراعي الجديد، وما رافؽ ذلؾ مف عدـ تطبيؽ القانوف عمى 
جميع األراضي الزراعية وكثرة الممكيات الزراعية الصغيرة وزيادة مساحتيا لممبلؾ 

في الجانب االقتصادي كانت اقرب الى الوسطية  ثالكبار. ويرى الباحث اف رؤية البع
رية التجاىات التحوؿ االقتصادي في القطاع الزراعي لـ تستطع كوف المنظومة الفك

بروز تمؾ المرحمة شيدت  كماالغاء سيطرة الطبقة المالكة لوسائؿ االنتاج وانياء دورىا، 
طبقات جديدة لمسيطرة عمى القطاع الزراعي بالكامؿ افرزىا النظاـ السياسي نفسو مما 

قوت عمميـ لآلخريف، او اليجرة الى  اضطر الى دفع الكثير مف الفبلحيف الى بيع
المدينة بسبب قوة تمؾ الطبقات وقربيا مف مراكز القرار السياسي في الببلد، وفي الوقت 

التي الخارجية نفسو اف النظاـ السياسي لـ يحاوؿ االستفادة مف التجارب االقتصادية 
لمثاؿ ال الحصر، عمى سبيؿ اواليندية التجربة الصينية ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ سبقتو 

وكاف عمى النظاـ السياسي ادراؾ اف منظومتو الفكرية لمسياسة الزراعية في العراؽ 
بداًل مف ، يجب اف تكوف اداة لمبحث ووضع المعايير والتجارب العممية الصحيحة

، لغرض الوصوؿ الى تحميؿ نفسو  االعتماد عمى الفمسفة السياسية لمنظاـ السياسي
اصر األولية واألساسية التي يقوـ عمييا النشاط الزراعي وانشطتو وفيـ المبادئ والعن

بداًل مف احتكار السمطة وتسخير الدولة لصالحو، األمر دوف التوقؼ عمى المختمفة، 
الذي جعؿ الدولة في تمؾ التوجيات اليامشية تبتعد عف وضع السياسات الصحيحة 
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تمؾ السياسات واالبتعاد عف  وجعؿ النظاـ نفسو عرضة لمضغوط الداخمية لمتأثير في
 دورىا الحقيقي في رسـ السياسة الزراعية المطموبة في سياؽ المرحمة االنتقالية.

 المصادر والمراجع :
 (، النموذج الثوري لمتجربة االشتراكية في الريؼ، بغداد.7611أحمد، ماجد، ) -
مطباعػة ، (، سياسة التنميػة الزراعيػة ، دار الكتػب ل7617إسماعيؿ، عزيز شاىو، ) -

 الموصؿ.
 (، مع الشعب، مطبعة العاني، بغداد.7691البزاز، عبد الرحمف، ) -
(، البعثيػػػوف والشػػػيوعييف والضػػػباط االحػػػرار، الكتػػػػب األوؿ، 7661بطػػػاطو، حنػػػا، ) -

 ترجمة وتحقيؽ: الرزازة مؤسسة االبحاث العربية، بيروت، لبناف.
قاتػو الخارجيػة وتطوراتػو (، العراؽ دراسة فػي عبل7616اديث وائي، ايؼ، )بينروز،  -

، ترجمػػػة: عبػػػد المجيػػػد حسػػػيب القيسػػػي، ج األوؿ، الػػػدار 7619 -7679الداخميػػػة 
 العربية لمموسوعات، بيروت، لبناف.

التجربػػػػػػػػػػػة الينديػػػػػػػػػػػة لخمػػػػػػػػػػػؽ قطػػػػػػػػػػػاع وطنػػػػػػػػػػػي، شػػػػػػػػػػػبكة المعمومػػػػػػػػػػػات واالنترنيػػػػػػػػػػػت.  -
http://www.India.housing.com. 

 ، بغداد .7691(، 7691 -7699التقرير السنوي لمقطاع الزراعي في العراؽ ) -
 (، بغداد.7691التقرير السنوي لممصرؼ الزراعي، ) -
 ، بغداد . 96(، مجمة ، العدد 7616الثورة الزراعية، ) -
، مشػػػاكؿ االصػػػبلح الزراعػػػي فػػػي العػػػراؽ، )االقتصػػػادي(، 7696الجاسػػػـ، خزعػػػؿ،  -

 راف .)مجمة(، العدد االوؿ، حزي
(، موضػػوعات فػػي التنظػػيـ والتثقيػػؼ الفبلحػػي، دار 7616جاسػػـ، لطيػػؼ نصػػيؼ، ) -

 الطميعة، بيروت.

http://www.india.housing.com/
http://www.india.housing.com/
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 (، التطورات الدستورية في العراؽ، بيت الحكمة، بغداد.6111الجدة، رعد ناجي، ) -
(، عػػػػػرض قػػػػػانوف االصػػػػػبلح الزراعػػػػػي، الثقافػػػػػة 7616الحبيػػػػػب، محمػػػػػود محمػػػػػد، ) -

 ف الثاني، كانوف االوؿ.الجديدة، العدد الحادي عشر، تشري
الحبيب، محمود محمد، )ببل.ت(، اقتصاديات العػراؽ، دراسػة تحميميػة، دار الطباعػة  -

 الحديثة، البصرة.
 ، تموز.1(، جريدة، بغداد، العدد 7611حراس الوطف، ) -
 (، المؤتمر التعاوني الزراعي الثاني، بغداد.7619الحركة التعاونية في العراؽ، ) -
 در السابؽ.حسف العامري، المص -
(، مبػػادئ عمػػـ االقتصػػاد، 7617حميػػد، لطفػػي، والسػػمماف، محسػػف عميػػوي مجيػػد، ) -

 بغداد.
 (، نظاـ الحكـ في العراؽ ، بيروت .7619خدوري، مجيد، ) -
(، التنميػػػة والتخطػػػيط االقتصػػػادي فػػػي العػػػراؽ، مطبعػػػة 7611خمػػػؼ، فػػػالح حسػػػف، ) -

 االرشاد، بغداد.
اع الزراعػي فػي العػراؽ مػع مسػح شػامؿ (، القط7696الخياط، كماؿ محمد سعيد، ) -

 لموارده وتقييـ أساليب التنمية، مطبعة العاني، بغداد.
د.ؾ.و. الوحػػػػػػػػػػػدة الوثائقيػػػػػػػػػػػة، )بػػػػػػػػػػػبل.ت(، ممفػػػػػػػػػػػات مديريػػػػػػػػػػػة الجغرافيػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة،  -

 ، ميزانية الجميورية العراقية، شباط.761/16776
 (، ممفػػػػػػػػػػػػػات البنػػػػػػػػػػػػػؾ المركػػػػػػػػػػػػػزي العراقػػػػػػػػػػػػػي،7696د.ؾ.و، الوحػػػػػػػػػػػػػدة الوثائقيػػػػػػػػػػػػػة، ) -

 ، بغداد، مطبعة العاني.7696، التقرير السنوي لسنة 761/16771
. 711/96771(، ممفات البنؾ المركػزي العراقػي 7611د.ؾ.و، الوحدة الوثائقية، ) -

 .7611التقرير السنوي العاـ 
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، 61/9611د.ؾ.و، الوحدة الوثائقية، )بػبل.ت(، ممفػات المجمػس الزراعػي االعمػى،  -
 11فػػي المحافظػػات، المػػؤتمر التعػػاوني الزراعػػي الثػػاني الحركػػة التعاونيػػة الزراعيػػة 

 ، تقارير محافظة ديالى ، ومحافظة دىوؾ.7619تموز  1، ولغاية 7619حزيراف 
(، السياسػػة الزراعيػػة، اقتصػػاديات االصػػبلح 7691الػػداىري، عبػػد الوىػػاب مطػػر، ) -

 والتعاوف الزراعي، الكتاب الثالث، شركة الطبع والنشر االىمية، بغداد.
(، دراسػػػات فػػػي التطػػػور الرأسػػػمالي، ترجمػػػة: رؤوؼ عبػػػاس 7611ب، مػػػوريس، )دو  -

 حامد، مدينة نصر، القاىرة.
(، التفكيػػػػر السياسػػػػي والنظريػػػػة السياسػػػػػية 6171ديمػػػػو، سػػػػتيفف ،و ديػػػػؿ، ثيمػػػػػوف، ) -

 والمجتمع المدني، ترجمة وتقديـ: ربيع وىبة، المشروع القومي لمترجمة، مصر.
(، العػراؽ المعاصػر، دار المػدى لمثقافػة والنشػر، 6116رشيد، عبػد الوىػاب حميػد، ) -

 دمشؽ.
(، واقع التنمية الزراعيػة المسػتدامة ومتطمباتيػا فػي 6171السالـ، أحمد جبر سالـ، ) -

 العراؽ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية االدارة واالقتصاد، جامعة البصرة.
دراسػػة تحميميػػة فػػي  (، االقتصػػاد العراقػػي الحػػديث ،7616السػػامرائي، سػػعيد عبػػود، ) -

 مطبعة القضاء، النجؼ االشرؼ. –ىيكؿ االقتصاد العراقي وافاؽ تطوره 
 (، دليؿ المصطمحات التنموية، دار المدى لمنشر، سورية.6117سعود، مجيد، ) -
 ايموؿ . 61، بغداد  169(، جريدة ، العدد 7611صوت الفبلح، ) -
- ( ، ي فػػي العػػراؽ، شػػػركة (، فػػي سػػبيؿ اصػػبلح زراعػػي جػػذر 7696الطالبػػاني، مكػػـر

 الطبع االىمية، بغداد.
(، مػذكرات الػػرئيس الراحػؿ، المؤسسػػة القوميػة لمتػػأليؼ 7691عػارؼ، عبػد السػػبلـ، ) -

 والنشر، بغداد.
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 عبد الصاحب العمواني، المصدر السابؽ. -
(، مبلحظػػات حػػػوؿ قػػػانوف االصػػبلح الزراعػػػي، ممحػػػؽ 7696عبػػد، مولػػػود كامػػػؿ، ) -

 بي(، حزيراف، بغداد.(، )مجمة العمؿ الشع79العدد )
(، االسػػػس النظريػػػة لمتطبيػػػؽ االشػػػتراكي فػػػي العػػػراؽ 7617عثمػػػاف، سػػػعد محمػػػد، ) -

 ومكامف خصوصيتيا ، دار الحرية، بغداد.
 ، ايموؿ  797(، جريدة ، العدد 7611العراؽ، ) -
(، أحكػػػػاـ العبلقػػػػات الزراعيػػػػة، المجمػػػػس الزراعػػػػي 7616العػػػػزاوي، عػػػػدناف حمػػػػد، ) -

 االعمى، بغداد.
 اسـ محمد عمي، المصدر السابؽ.عزيز ج -
يػػػػػة ، العػػػػػدد (، خطػػػػػة تنفيػػػػػذ االنقػػػػػبلب، جريػػػػػدة الجميور 7616غيػػػػػداف، سػػػػػعدوف، ) -

 .تموز 76، بغداد، 1911
(، مسػػػيرة االصػػػبلح الزراعػػػي وآفػػػاؽ المرحمػػػة المقبمػػػة، 7616فػػػرج، سػػػاماؿ مجيػػػد، ) -

 المجمس الزراعي، بغداد.
العػالمي ومشػكمة الحكػـ واالدارة  (، بنػاء الدولػة، النظػاـ6111فوكويامػا، فرانسػيس، ) -

فػػػي القػػػرف الحػػػادي والعشػػػريف، نقمػػػو الػػػى العربيػػػة: مجػػػاب االمػػػاـ، العبيكػػػاف لمنشػػػر، 
المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية بالتعاقػػػد مػػػع مطػػػابع جامعػػػة كورنيػػػؿ، الواليػػػات المتحػػػدة 

 االمريكية.
 .7611لسنة  771قانوف االصبلح الزراعي رقـ  -
كتػػػػب الثقافػػػػة واالعػػػػبلـ، لمحػػػػات مػػػػف نضػػػػاؿ البعػػػػث (، م7611القيػػػػادة القوميػػػػة، ) -

 ، بغداد.1، ط7611 -7661
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(، ـ فبلسػػفة السياسػػة فػػي القػػرف 6176كريسػػتي، انطػػوني دي، و مينػػوج، كيػػنش ، ) -
 العشريف، ترجمة: الييئة المصرية لمكتاب، مصر.

، المؤسسػػػة 6(، الموسػػػوعة السياسػػػية، ط7667الكيػػػالي، عبػػػد الوىػػػاب، وآخػػػروف، ) -
 دراسات والنشر، بيروت.العربية لم

، دار الطميعػػة الجديػػدة، 7، أصػػؿ رأس المػػاؿ، ط6179مػػاركيس، قػػارف مػػع كػػارؿ،  -
 مراجعة: اسامة دليفاف، مرواف صقاؿ، سورية، دمشؽ.

(، انجازات وتطمعات، المجمس الزراعي االعمػى، 7619المجمس الزراعي االعمى، ) -
 بغداد.

اسػية، كشػؼ لمػػا ىػو كػاف وخػػوض (، الفمسػػفة السي6179المحمػداوي، عمػي عبػود، ) -
 في ما ينبغي لمعيش معًا، دار ومكتبة عدناف، بغداد.

ثػػورة  –(، سػػيرة ثػػائر، مػػدارات االخػػوة االعػػداء 6116المقصػػود، حامػػد مصػػطفى، ) -
النيايػػػػػات، وسػػػػػيرة ذاتيػػػػػة، مكتبػػػػػة مصػػػػػر، دار  –الخمفيػػػػػات، الوقػػػػػائع  –تمػػػػػوز  71

 المرتضى، بغداد.
 ؽ الريؼ االشتراكي، دار الحرية، بغداد.(، عمى طري7617منصور، مالؾ، ) -
المؤسسػػػة الدوليػػػة لمتنميػػػة عمػػػى أرض الواقػػػع والبيئػػػة، تػػػدىور األراضػػػي فػػػي ىضػػػبة  -

، بحػػػػػػػث متػػػػػػػاح عمػػػػػػػى الشػػػػػػػبكة الدوليػػػػػػػة لبلنترنيػػػػػػػت: 6171المػػػػػػػوس فػػػػػػػي الصػػػػػػػيف، 
http://web/worldbank.org. 

(، التحػػػػػوالت فػػػػػي بنيػػػػػة المجتمػػػػػع العراقػػػػػي، 6119عويػػػػػد، ) الناشػػػػػي، سػػػػػميـ ابػػػػػراىيـ -
، رسالة ماجسػتير غيػر منشػورة، المعيػد العػالي لمدراسػات السياسػية 6111 -7691

 والدولية.

http://web/worldbank.org
http://web/worldbank.org
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(، طػػػرؽ واسػػػاليب االنتقػػػاؿ واالنتػػػاج الفبلحػػػي الفػػػردي الػػػى 7619النوفػػػؿ، سػػػامي، ) -
 (، حزيراف .76د )االنتاج التعاوني الكبير، )الثورة الزراعية(، )مجمة(، العد

 -7691(، تقيػػػيـ النمػػػو االقتصػػػادي فػػػي العػػػراؽ )7617ىاشػػػـ، جػػػواد، وآخػػػروف، ) -
 (، وزارة التخطيط، بغداد.7611

(، تقيػػػػػػيـ النمػػػػػو االقتصػػػػػػادي فػػػػػي العػػػػػػراؽ، وزارة 7619ىاشػػػػػـ، جػػػػػػواد، وآخػػػػػروف، ) -
 التخطيط، بغداد.

 ىوشيار معروؼ، المصدر السابؽ. -
، دار المسػػػتقبؿ 7699-7691فػػػي العػػػراؽ  (، كنػػػت سػػػفيراً 7611ىويػػػدي، أمػػػيف، ) -

 العربي، القاىرة.
(، الجيػػاز المركػػزي لبلحصػػاء، المجموعػػة االحصػػائية لعػػاـ 7691وزارة التخطػػيط، ) -

7691. 
(، الػػػػػدائرة االقتصػػػػػادية، قسػػػػػـ المتابعػػػػػة وتحميػػػػػؿ البيانػػػػػات، 7617وزارة التخطػػػػػيط، ) -

 .عرض موجز لتقييـ القطاع الزراعي في العراؽ، بغداد، مايس 
، كراسػػات خطػػة 7699-7699(، تقيػػيـ الخطػػة الخمسػػية، 7617وزارة التخطػػيط، ) -

 (، نيساف .7التنمية القومية رقـ )
(، الدائرة االقتصادية، متابعة تنفيذ األىداؼ االستثمارية في 7616وزارة التخطيط، ) -

 (، بغداد.7617 -7697العراؽ )
 ، بغداد.7619ة (، المجموعة االحصائية السنوي7619وزارة التخطيط، ) -
(، الجيػػاز المركػػزي لؤلحصػػاء الزراعػػي ، شػػعبة المؤشػػرات 7611وزارة التخطػػيط، ) -

 .االحصائية ، شباط
 أيموؿ. 11(، 11(، العدد )7691الوقائع العراقية، ) -
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 -7699(، المنيػػاج التفصػػيمي لمخطػػة الخمسػػية لمسػػنوات 7699الوقػػائع العراقيػػة، ) -
 ، االوؿ مف تموز .7719، العدد 7696

 حزيراف. 7، 6119(، العدد 7619الوقائع العراقية، ) -
 حزيراف. 17، 6917(، العدد 7619الوقائع العراقية، ) -
 


