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 االسكان الريفي في العراق  
 موفق الطائي معمار أكاديمي

 استشاري الهيئة العامة لإلسكان . العراق
  

 شفقيِّ مكرَّدو مخضكب             كؿُّ شيءو تحت السماء بمكفو   
 بآصاًليا إطاره ذىيب            ككأف اآلفاؽى تىٍحتىًضفي األرضى 

سنان تراهي  ٌتًع العيفى إفَّ حي  اآلفى مف بعًد ساعةو منيكب                   مى
 بكؼّْ الدُّجى أًخيذه سميب   كالذم يخمىعي األصيؿي عمى األرض 
ذ يىحًيفي الغركب     منظره لمحقكًؿ إذ تيشرؽي الشمسي   جميؿه كا 

 ،العراقية القريةىذا مطمع لقصيدة الى الشاعر العربي الكبير محمد ميدم الجكاىرم يصؼ بيا 
أسػػاس تكػػكيف المجتمعػػات المدنيػػة لككنػػو النػػكاة األكلػػى لبلسػػتقرار البشػػرم ،  ة كالمسػػتقرات الريفيػػة الزراعػػ 

سػػمككيات مؤسػػس   األنسػػاف فػػي بيعػػة معينػػو يعنػػي تكيفػػو ألجكاعيػػا كبالتػػالي التطبػػع لػػذلؾ المحػػيط فاسػػتقرار
 االجتماعيػةلعبلقػات ا كمػف مػـ ءالغػذالصراعو مع الطبيعة كعناصػرىا لتػأميف   نتاج  ىيمرتبطة باألرض 
 ىذا الصراع كانت المقكلة الجغرافية تصنع التاريخ. فكاالقتصادية. م

  واالستدامةالتاريخ 
 .كبالتالي فجر الحضارات اإلنسانية العالـ  ياالستقرار فىي اقدـ مراكز  العراقية  القرل الريفية

تميزت  ارتباطو بالمبلجئ كالتيككاف أكؿ  األنساف القديـ كلمدة طكيمو يسعى الى الكبلء كالماء كاألماف ، 
مكانياتيػػػػا السػػػػتغبلؿبتركيػػػػز جيػػػػكد األنسػػػػاف  بعػػػػض األدكات   كاختػػػػراعلبقػػػػاء اكمكاردىػػػػا لمحاكلتػػػػو  البيعػػػػة كا 

 مجتمعػػات بشػػريو تسػػعى الػػى المعرفػػة كالعمػػؿ  لتأسػػيس الػػى السػػحر مؤسػػسالفنػػكف  كالتكصػػؿ الػػى  لمعػػيش
المباشػػرة كىػػذا مػػا كشػػفت عنػػو أمػػار  بيعتػػوعناصػػر ف األنسػػاف ك كتميػػزت بالتفاعػػؿ بػػي ،ذلؾ تأسسػػت القػػرللػػك 

تعػػػػكد الػػػػى العصػػػػر الحجػػػػرم القػػػػديـ فػػػػي شػػػػماؿ العػػػػراؽ منيػػػػا كيػػػػؼ شػػػػاندر ككيػػػػكؼ زرزم فػػػػي محافظػػػػة 
جيػػػكد  فقػػػد أتصػػػفت  المانيػػػةأمػػػا المرحمػػػة ،  األكلػػػى  البداعيػػػةة التطػػػكر طػػػكانػػػت ىػػػذه ىػػػي مح ،السػػػميمانية

التػػي فرضػػيا  كالذاتيػػةضػػكعية ك الم الظػػركؼمػػف  المتأتيػػة االجتماعيػػةتػػو بػػالتركيز عمػػى بيعاألنسػػاف القػػديـ 
لؤلرض كتأسػيس المجتمػع الزراعػي األكؿ بعػد  استغبللوكسعيو لمعيش مف خبلؿ  تفاعؿ األنساف مع البيعة

أمػػار تعػػكد الػػى العصػػر الحجػػرم كشػػفت عنػػو   ككمػػا كعنػػد نزكلػػو الػػى السػػيكب كالسػػيكؿ مرحمػػة الكيػػكؼ 
يػػاـر تبػػو كجرمػػك فػػي شػػماؿ العػػراؽ مػػع سمسػػمة مػػف القػػرل مؤسسػػة لمػػا يسػػمى بػػاليبلؿ  الحػػديث ممػػؿ قريػػة

 .( ُ  شكؿ )   حيث حضارات كادم الرافديفالخصيب 
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 كأصؿ اليبلؿ الخصيب  الحضارة( ياـر تبو كقرل العراؽ القديـ جذكر ُشكؿ )
تبة )عصر حسكنة األلؼ  ـزراعية في سيؿ سنجار تسمى يار ال القرلاقدـ  كاحدة مف  لقد تـ اكتشاؼ    

    الكظيفيػة القريػةالػى قيمػة  وأضػاف،    (ِككصؼ الجكاىرم )شػكؿ  درامي المكقع   السادس قبؿ الميبلد( 
. 
 

 
 بمكقعيا كشكميا  ( ياـر تبو في سيؿ سنجار في العراؽ )األلؼ السادس قبؿ الميبلد (،جميموِشكؿ ) 

 
   ،شػػيدت عمػػى اسػػس مػػف حجػػارة كبيػػرة( ّ)شػػكؿ المػػدخؿ مبنيػػة مػػف )الطػػكؼ( كانػػت البيػػكت مسػػتديرة مػػع  

مػع مجػاز يقػكد الػى سػاحة مفتكحػة الشكؿ الداعرم السيؿ التنفيػذ بمػادة الطػيف كالتػبف )الطػكؼ(  تكظيؼتـ 
 .(ْ)شكؿ رقـ  عراؽ كشماؿ سكرياىذا يؤكد المدخؿ كىك نفس االسمكب المتبع لحد اآلف في شماؿ ال
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  الدكر في العالـلبناء  أنشاعي نمط( البيت المستدير في ياـر تبو أكؿ ّشكؿ )      
               

 
فػػي شػػماؿ العػػراؽ كسػػكريا كمسػػتمر لحػػد األف  الداعريػػة( أكاعػػؿ المسػػتقرات فػػي العػػالـ مػػف البيػػكت ْشػػكؿ )

 لخصيب ()اليبلؿ ا
 مسػػتطيؿ مػػـ تػػـ بػػويكافكالػػذم الحػػؽ  ( ٓشػػكؿ )الحقػػان تػػـ تطػػكير ىػػذا الشػػكؿ الػػى مػػا يسػػمى بطػػكر حمػػؼ  

حيث يككف  عقبلني حصيؼ  ؿككاف ح رابمو(بتسقيفو كبعدىا تغير شكؿ القبة الى مقطع منحني القكل )ال
لحفػػاظ عمػػى الشػػكؿ ا  مػػعمعػػدؿ القػػكل متعػػادؿ عمػػى ام جػػزء مػػف المقطػػع كىػػذا انسػػب مػػف شػػكؿ الػػداعرة 

 ( ٔ)شكؿ   الحديمةالعراقية  الريفية المستدير لمقبة . لقد اصبح ىذا الشكؿ ظاىرة تككينية في العمارة
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 ( مراحؿ تطكر البيت الريفي مف طكر حسكنو الى طكر حمؼ  في العراؽ القديـ ٓشكؿ )    
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 الحالية طكر حمؼ في البيكت الريفية العراقية  ( بناء عمىٔشكؿ )       
 

السادس قبؿ الميبلد  ىك البنػاء ذات السػقؼ الماعػؿ  األلؼساد خبلؿ  الدكر الريفية ممة نمط اخر مف بناء
 (.ٕشكؿ ) مما دلؿ عمى صبلحية التصميـ كالشكؿ  كالمستطيؿ الشكؿ كالزاؿ ساعد في قرل كسط العراؽ
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 األلؼ السادس قبؿ الميبلد  مفتؿ حسكنو قرب ناحية الشكرة جنكب المكصؿ مجسمة في  ( دارٕشكؿ )

 .كرامة كاضحة الستدامة التقنية القديمة في العراؽ  كالى جانبيا دار مف الريؼ في كسط العراؽ الحديث،
 
مسػتكم لقمػػة  سػطح ذات  تصػميـ دكر السػكف التػػي شػيدت بػالطيف )الطػكؼ( فكانػػت مسػتطيمة  أسػتمر    

كالتػي قػد نراىػا  ( ٗك) (ٖ) شػكؿ  السػمة األساسػية لعمػارة السػكف الريفػي فػي العػراؽ ياألمطػار كىػتساقط 
 أيضان في بعض الدكؿ العربية كاسبانيا كامريكا الشمالية كالجنكبية . 

صػػػحة ىػػػذه األسػػػاليب كعالميػػػة  ىيػػػدؿ عمػػػ مسػػػتمر لحػػػد األف ممػػػا كالتخطػػػيط العمػػػارةىػػػذا الػػػني   فػػػي    
لممكاد المصادر الطبيعية  كىي  ةأسس االستدام لؾ العتمادىا عمىذكطاف كالسنيف ، ك عبر األ استخداميا

المناسب لتكجيو القرية حيث غالبآ ما تكضع القػرل عمػى ضػفاؼ  ياإلنشاعية كاستخداميا النظاـ األيككلكج
 الترع كاألنيار كباتجاه الريح الساعدة  )الشمالية الغربية( كمفتكحة عمى الحقكؿ 

 
 ( تفاصيؿ إنشاعية لمبيت الطيني العراقي الحالي المطابقة لمبيكت الطينية التاريخية القديمة ٖشكؿ) 



 - 7 - 

 
 

  االستدامةكأسس  ياأليككلكجقرل تاريخية  تعمؿ كفؽ النظاـ  حديمة عمى ني  عراقيةقريو  (ٗ)شكؿ
 
نكعيػػان فػػي شػػكؿ  اف تحػػدث تغيػػران  )األلػػؼ السػػادس قبػػؿ المػػيبلد( بػػد لمخبػػرة المتراكمػػة فػػي عصػػر حسػػكنةال

الشػكؿ  الػدكر تاتخػذ فقػد )األلػؼ الخػامس قبػؿ المػيبلد ( البناء كقد جاء ذلؾ في تؿ الصكاف قػرب سػامراء
متطػػكر  شػػكؿذات ك  اكتراصػػي الػػدكر تجميػػعم لسػػيكلة  الػػداعر الشػػكؿ  عمػػى ؽكالمتفػػك  المنتصػػرالمسػػتطيؿ 
فكػؿ فضػػاء لؾ اجػزاء البيػت ككػذكػؿ مبنػػى   نجػػد فصػؿ الكظػاعؼ كفػي مسػتكطنةال ىػذه فػي  ،خطػي محػدد
فصمت البيكت بأزقة ضيقة مرصكفة بعضيا بالحصى كمفتكحػة الػى الخػارج باتجػاه كاضحة ، ذات كظيفة 

الػريح السػاعدة الشػمالية الغربيػة كمػػا اف مكاقعيػا غالبػان مػاتككف عمػى ضػػفة دجمػة اليسػرل كذلػؾ ليمػر اليػػكاء 
كبعػدىا يػدخؿ القريػة كفػي اتجاىػات مكازيػة لحركػػة عبػر البسػاتيف مػف الضػفة المانيػة مػـ يرطػب بنيػػر دجمػة 

أضػحى  ،الريح مفتكحة بشكؿ اكبر عند بداية الزقاؽ لينفذ الييا اليكاء عبر االزقة كمػف مػـ سػاحات الػدكر 
 . الحديث  كؿ قرية في كسط كجنكب العراؽالتي أتبعتيا  السمة الساعدة ىذا النظاـ االيككلكجي 

كأبعاد كسعة كػؿ  Tكؿ الكظيفة المطمكبة فغرؼ خزف الحبكب تأخذ شكؿ البيكت في تؿ الصكاف شتتبع   
سكف آمف كحماية بيعية ككحػدة جيػرة محػددة غرفة حسب كظيفتيا سكرت القرية بسكر رصيف الجؿ تحقيؽ 

بخدمات تخص ىذه الكحدة كتؤمف فعاليات العػيش كبعػض الحػرؼ كػالخزؼ كالحياكػة اضػافة الػى الزراعػة 
   ( . َُ)كؿ ش كتدجيف الحيكانات 
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 كبالمقارنة مع قرل العراؽ القديمة  قرية تؿ الصكاف االلؼ الخامس قيؿ الميبلد تطكر (ٗشكؿ )
العراقية ذلؾ ىك  الريفية العمارة كزىكجاءنا عبر التاريخ كمنذ األلؼ الخامس قبؿ الميبلد نمكذج راعع      
يمتػػاز ىػػذا المنشػػأ بضػػخامتو كىػػك عمػػى   ، )المضػػيؼ القصػػبي( جنػػكب العػػراؽ  فػػيالقصػػبي  البيػػتمبنػػى 

كتػػربط  بقنػػاطر مػػف القصػػب   مػػف حػػـز القصػػبشػػكؿ انفػػاؽ كبيػػرة مػػف الحصػػراف المشػػدكدة الػػى االعمػػدة 
يغمػؽ فػي الشػتاء اما الجزء االسفؿ مػف المبنػى فيتكػكف مػف مشػبؾ مػف القصػب المفتػكح  ،الحصرافكتكسى 

االنسػاف عنػد الصػيؼ كفػي الشػتاء يغمػؽ بكضػع كيفتح في الصيؼ ليؤمف حركة اليكاء في مستكل جمػكس 
اكػػداس القصػػب التػػي يػػراد تجفيفيػػا فيكقػػؼ الريػػاح البػػاردة الغيػػر مرغكبػػة يكػػكف اطػػكؿ ابعػػاد المبنػػى متعامػػدان 

كمػف ىػذا سػاد االعتقػاد اف  .عمى الشماؿ الشرقي كبػذلؾ يكػكف اتجػاه المبنػى )نحػك القبمػة( الجنػكب الغربػي
االغراض المطمكبة لو كبناء . اف تكحيد ىػذا االتجػاه جعػؿ  مال يؤدمة سكؼ يككف باتجاه القبام مبنى ال 

جميػػػع الكحػػػدات التصػػػميمية لكػػػؿ مجمػػػع باتجػػػاه كاحػػػد ممػػػا اكجػػػد القيمػػػة الجماليػػػة المميػػػزة لمجمعػػػات قػػػرل 
  (.ُُ)شكؿالمستدامة  االىكار اضافةن الى قيمتيا البيعية

الماء  ذ كترؾ الجية االخرل ألخ الجاريةت الماء تيارا جيات عمى احد الصحية  لقد تـ كضع الخدمات
التي تصفي كتعقـ المياه بشكؿ طبيعي ككما ىك معتمد في  بالمار عبر اجمة القصالجارم  الصافي
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النمط  كبسبب جكدة كصحة ىذاالقصب  بأجمةبر مركرىا عحيث يتـ تعقيـ المياه  األف ةيكلنديالمدف ال
رغـ أنو  في العراؽ الجنكبيةمستمر في حياة القرل فبل زاؿ  المستدامة الفنيو التحتيةكالبنى  المباني مف 
 .  . كاستمراريتو أكبر داللة عمى جكدتو  قبؿ الميبلدالسابع  باأللؼ  تأسسقد 
 

 
 

البيػػت )المضيؼ(منشػػاء يعتمػػد تقنيػػو عمرىػػا  
سػػنو كمػػا فػػي الصػػكرة الجانبيػػة لخػػتـ   َََٗ

كسط  سكمرم كالزاؿ يشكؿ أىـ بناء في ريؼ
 كجنكب العراؽ 

 
فػػػػي جنػػػػكب العػػػػراؽ فػػػػي كسػػػػط أىػػػػكار  القريػػػػة

سػػػػنة  َََٗعمػػػػره  العػػػػراؽ تتبػػػػع نظػػػػاـ بيعػػػػي
متبػػػػع لحػػػػد األف فػػػػي أتجػػػػاه المبنػػػػى المناسػػػػب 

 لمخدمات  لكاألخر  لمشرب المصفى بالقصب  رمالمماء الج القنكاتكترشيد الماء الجارم أحد 
 
 
 

كمبػػاني تعمػػؿ بأسػػس  مسػػتقرةعػػراؽ فػػي منطقػػة األىػػكار ريػػة فػػي جنػػكب القالبيػػت القصػػبي كال(  ُُ )شػػكؿ
 في العراؽ  لئلسكاف العامةالييعة  ؿمف قب حدمت ببحكث عمميو المستدامةالتنمية 

 
 الفزعة الجيد الذاتي) كبأسمكب جماعي بشكؿ العاعمة كالجزر كالسدكد الزقكرات يشيدكف العراقيكف أستمر

نما كغيرىا دالعبي جمب طريؽ عف كباقي الحضارات كليس ( بالجيد  فالعمؿ البيي  الجماعي بالعمؿ كا 
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 ممؿ  المكقعمكجكدة في  محيط  المحمية نباتية  مكادكىي  الطبيعةعمى  المادية مكاردة في يعتمد الذاتي 
(    PHRAGMITES  COMMANIS ) & ( TYPHA LATIFOLIA)  كالقصب البردم
 .  الدىر مدل كعمى بالعراؽ معتمدا أسمكبا كاليزاؿ كاف ، الذاتي الجيد بأسمكب اإلنجاز كيتـ كالطيف

عميو سكاف  ؿما جبكىذا  االستدامةكعمؿ المسكف أىـ عامؿ مف عكامؿ  اإليكاءفي  البشريةتعد المكارد 
لحد األف ، حيث  كاستمرارىا العراقية لمحضاراتكاف سبب  األىكار في العراؽ فالعمؿ الجماعي ىك ما

كتشيد البيكت كجميعيا تؤدل  الجماعيةالجامكس كصناعة القصب كحياكتو  ةيتتمحكر الحياة حكؿ ترب
 (ُِكىذا عنصر االستدامة األساسي شكؿ ) كىك سمة الحياة العامة بالعمؿ الجماعي

        

 
 

 
 
 

( بيكت في منتصؼ اليكر كعمى حافتو  تبنى جماعيآ )الفزعو (ككذلؾ رعي الجامكس كحياكة ُِشكؿ )
 سمؾ الحصراف كصيد ال
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بسرير جماعي كاحد القكارض أف تشترؾ العاعمة الزكاحؼ ك  كمف أجؿ التخمص مف  القاسيةفرضت البيعة 
قصبية مسندة بجدراف طينيو ، كالسكف في العراء، لعميا حياة صعبو لكنيا جعمة العاعمة  حـزمككف مف 

 (ُّمنذ الصغر الى الكبر شكؿ  ) باأللفةنكاة كاحدة تشعر 
ى المضيؼ  ىناؾ نمطيف ساعديف في بناء الدكر في األىكار األكؿ عمى شكؿ منحني أضافة الى مبن 

( كقد تمحكرت تجارب الييعة العامة لئلسكاف في البناء كالمذككرة ُْالقكل )برابمو( كاألخر ماعؿ شكؿ)
 الحقآ حكؿ أنجاز الدكر بالشكؿ   كبأساليب الجيد الذاتي المعتادة )الفزعة ( 

( كتزاؿ عنو ُٓر الفصكؿ فتكضع حـز القصب عمى الشبابيؾ السفمية في الشتاء شكؿ )تتكيؼ الدكر بتغي
 ألجؿ التيكية في الصيؼ 

 

 
 
 

 ( السرير المشترؾ لمعاعمة الكاحدة في أىكار العراؽ ُّشكؿ )
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 ( النمطيف األساسيف في بيكت األىكار المقكس كالماعؿ )الجمالي (ُْشكؿ )

 
 

بالشتاء حيث تكضع الكاح أك حـز القصب فكؽ الشبابيؾ السفميو لمنع تيرات ( بيكت األىكار ُٓشكؿ )
 اليكاء الباردة كأزالتيا في الصيؼ لتمير اليكاء البارد 

تحتاج الى مكاد خفيفة الكزف عضكية ممؿ القصب كالبردم أما حافة   عالية برطكبةتمتاز بيعة اليكر 
مقيمة  إنشاعيةكتحتاج في بعض المرافؽ الى مكاد  ةالرطكبعة مزدكجة متكسطة ياألىكار فيي ذات  طب
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أما المرافؽ األخرل فتنفذ  خفيفة الكزف  إنشاعيةببناء ذات مكاد  ينفذالضيافة  لذلؾ نجد فضاء ممؿ الطيف 
 (ُٔالشكؿ ) في البيكت عمى حافة اليكر كفي منتصفو ما نراهكىذا بمكاد مقيمة مف الطيف 

 
 

 تصؼ اليكر كطينيو كقصبيو عمى حافة اليكر ( بيكت قصبيو في منُٔشكؿ ) 
 
 

قريبو مف األىكار مباني تحاكي مباني اليكر في الشكؿ كالمكاد كغالبآ ما تككف كمدف  نجد في مستقرات 
كىذه المباني كانت ساعدة في العراؽ الى منتصؼ الستينات مف القرف الماضي  (ُٕالشكؿ )  قصبيو

 المحيطة كليس المبنى بحالة سيعة مما أستدعى أزالتيا . كانت البيعة ، ككانت تسمى بالصرايؼ
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 التي كانت ساعدة في العراؽ قبؿ الستينات مف القرف العشريف  (الصرايؼ قصبيو ) ( مبانيُٕشكؿ )
 

 كالمستمرة لحد األف كمنيا أقامو الجزر العاعمة في اليكر العمميو التاريخ العراقي غني بالتجارب العممية
كالمستمدة تجربتيا مف الزقكرة القديمة . كألجؿ االستفادة مف التاريخ كاستحضاره المساكف فكقيا  ألجؿ بناء

 لئلسكاف العامة المؤسسة ، لذلؾ قامت  عامآ َََٗ عمره عمؿ اسمكب  لدعـ التدخؿ  مف البد كاف، 
الجزر  ءبنا اسمكب دتعتم جزيرة بناء ككل  ؿاألمبير  كجامعة البريطاني البناء بحكث مركز مع كبالتعاكف

 فقد   ،  (ُٖشكؿ ) السكمرم التربةمف أسمكب تسميح  أكمر تطكرآ بطريقو  كلكف لسكمريةاد ك كالسد
 التراب نكعية مع التعامؿ عند العمؿ تكاجو التي المشاكؿ عمى الكقكؼ ألغراض تعميو ترابيو انشأت
ًن  المشبع  المميعة العميقة المتكررة الطيف طبقات اف شؾال، الترابية التعميات عمؿ عند بالماء كامبلن  اشباعاى
 ىذاكلدراسة أيقاؼ  المنشاةفي الجزر   ككاضح كبير ىبكط تسبب لذلؾ لمتعفف قابمة   العضكية بالمكاد
  األعمى كمف  مترا ّٕ القاعدة مف كمي كبعرض  متر ٓ بارتفاع  ترابية اتتعمي أنشاء تـ  اليبكط

  تكديس مف يحدث كاف كما كليس  ،مف القصب بكمية محدكدة  حـزب التعميةمسمحة في أسفؿ  متراُِ
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 الكبيرة القصب كميات الى أضافة كبيرا ىبكطا تمفيا عند تسبب كبيرة كبكميات التعمية العمى لمقصب
 فمف التاـ اليبكط بعد تمفيا كعند التعمية أسفؿ في لمتسميح المطمكبة الشد منطقة في كضعت كقد المطمكبة

    (PORE WATER PRESSER)  ماء  ضغط لقياس اجيزة كضعت كما ،   لقممتو تعميةال عمى يؤمر
 اليبكط مقدار لقياس  كجياز مقطع كؿ في منيا سبع كضع كقد(  PIZOMETERS)كتسمى

SETTELMENT) (  )كيسمى  HORIZONTAL PLAT GAUGE  )ككذلؾ   (
INCLINOMETR TUBBES     )لكحظ   في  مقطع لكؿ منيا أمنيف كقدر   (P.W.P)  كبعد 

 تخفيض في التسميح تأمير لكحظ لقد ،  المسمح لجزء ا في  بطيء اليبكط اف القراءات اظيرت    مدة
 مقطع جميع في منتظـ اليبكط اف كما التعمية لتراب الجانبي الدفع(   LATERAL SPREAD)  مف

 الجزء عمى تشكه تأمير  أم يمحظ فمـ  االكؿ االشير في  العالي اليبكط  كرغـ  التعمية مف المسمح الجزء
 االرض مف جزء كأم الجزيرة اصبحت كبعدىا كاحدة كلسنة  منتظـلا البطي باليبكط استمر الدم  المسمح
  القصب استخداـ ترشيد بعد عمميان  الذاتي العفكم الجيد دعـ كبذلؾ

 
 
 
   
 
 
 
 
 

 األكاعؿ  فالسكمرييخبرة  فت تقنيتيما ماستمدفي األىكار  ( تعميو ترابيو تجريبيوُٖشكؿ )
 
 

 

شكل رقم 

( تل 7)

 الصوان
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البناء بالقصب كالبردم ىي السمو الساعدة في البناء في أىكار العراؽ كانطبلقآ مف مبدا التنمية المستدامة 
كاف البد لنا اف نستخدـ ىذه المادة الطبيعة المتكفرة في كؿ مكاف ألجؿ بناء البيكت كمف خبلؿ برنام  

حديمو كسيطو كبمعدات  ةر باشرت باتجاىيف االكؿ استخداـ القصب بتكنكلكجيكزارة االسكاف كالتعمي
كالبناء  جتعتمد الجيد الذاتي لتصنيع الخشب المضغكط كالمانية ترشيد كتطكير األساليب الساعدة لئلنتا

 بالقصب الطبيعي دكف أم معالجو .
( ُٗشكؿ ) م في مدينة الجبايشألجؿ تصنيع ألكاح القصب المضغكط لمبناء تـ تشيد معمؿ إلنتاج رياد

بالقصب كقكالب حديديو لتشكيؿ االلكاح، يتـ أحماعيا  الصماغ، يحكم عمى قاطعات القصب ك خبطات 
 بمراجؿ بيتيو صغيره ، تضمف اإلنتاج الكاح لبلستعماؿ الخارجي كالداخمي كحسب الجدكؿ ادناه .

  
Code  Glue composition % 

T.Latifolia 

% 

P.Communis 

1. LP Urea-formal 10% asphalt  80% 20% 

2. LP Melamine  urea formal 80% 20% 

3. LP Isocyanine ekanate PS2 80% 20% 

4. LP Isocyanine ekanate TS38 80% 20% 

5. P Urea-formal 0.5% wax for joinery and 

internal use only . 

  

 

 
 

 ية في الجبايش( معمؿ صناعة األلكاح القصبُٗشكؿ )
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البناء  كىككبشكؿ كاسع اباف الفترة السكمرية أستخدـ ىناؾ تطكر آخر مكازيان ليذه البيكت قد  كاف  
 –ـ المبف )المستكم ااآلجر )الطابكؽ المفخكر( اضافة الى المبف )الطابكؽ الغير مفخكر( كاستخدب

ؿ التماسؾ الجيد كمنع صعكد عظاـ السمكة ألج فريد يشبو لذم كاف يصؼ بشكؿ( ا َِ)شكؿالمحدب( 
بعد ذلؾ في عصر فجر السبلالت تـ استخداـ الطابكؽ )اآلجر المفخكر( كبشكؿ   .   الماء الى الجدار

نجد اف الجدراف تبنى احيانان مف الطيف الغير مفخكر كمف مـ تحفظ رغـ كفاءة الطابكؽ المفخكر  .متميز
كقد ادرؾ العراؽ القديـ استخداـ  رارمؿ الحز يمة العمف الطابكؽ المفخكر الجؿ المحافظة عمى قبجدراف 

المكاد المناسبة في بناعو كليس مكاد االبية فقط كقد سمي ىذا الجدار مف الطابكؽ لذم يحفظ الطيف بػ 
كىذه  االنكميزية كمف مـ الكيس بالمغة العربية كىي مف اصؿ سكمرم Casing)كيسك( منيا جاءت الكممة 

   . الريفيةيا سارم في البيكت الزاؿ العمؿ ب التقنية
 

 
قبؿ َََٕالمحدب بالبناء السكمرم  -أكضاع مختمفة فريده لصؼ االجر المبف المستكم(  َِ)شكؿ 
 الميبلد

أستمر البناء بالطيف كبالطريقتيف الطكؼ كالطابكؽ الى يكمنا ىذا مما دفع بكزارة االسكاف كالتعمير بالبدء 
في الريؼ كقد قمت كبالتعاكف مع مركز  استعماؿمف األسكاف كاألكمر ببرنام  كاسع لتطكير ىذا النمط 

بحكث البناء البريطاني كفي منشعات المركز الكطني العراقي لممختبرات اإلنشاعية بتجارب امبتت نجاحيا 
 العممي كالعممي  العالمي .

القالب الخشبي  بناء أ .أعتمد  برنام  كزارة االسكاف كالتعمير لتطكير البناء بالطيف عمى اسمكبيف بال
، كلسبب كجكد  (ِِشكؿ ) الكباسات لمطابكؽ الغير مفخكر ب . (  ُِشكؿ ) المتحركة لمطكؼ

% مف التربة المستخدمة لمبناء ،لذلؾ تمت المباشرة ّاالمبلح العالية في الطيف العراقي كالتي قد تصؿ 
كليس الحد المدف  optimum moister contentبأسمكب  كبس الطيف بمحتكل الماء الممالي لمطيف 

plastic limit    مع ممبتات مف النكرة لمتربة الطينية كأسمنت لمتربة المزيجيو كالرممية كلمترب متكسطة
% كالممبتات مف النكرة كالسمنت   َُالقكاـ يستعمؿ مزي  مف النكرة كالسمنت كانت نسب الماء بمعدؿ 

 . ِمكنيكتف سـ ٕالى ّاط مف % كأظيرت النتاع  بمعامؿ انضغٕ% الى ْمف 
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كالمداعف كجزيرة االعراس كمف المناسب اف نذكر اف جزيرة   ةتـ تنفيذ جممو مف البيكت الريادية في السيدي
كغمر البيت الطيني بالكامؿ لمبلث شيكر كبعد زكاؿ الفيض كاف   ُٖٔٗاألعراس قد جاءىا فيضاف عاـ 

ر مماؿ لديمكمة المبنى كما عرضت ىذه التجربة في الندكة جيده كىذا خي إنشاعيةالبيت كاليزاؿ بكضعيو 
العالمية حكؿ استعماؿ الطيف في تشيد المساكف المقاـ مف قبؿ مجمس كزراء األسكاف العرب في تكنس 

 كقد اشاد المؤتمركف بومكانية قكة االنضغاط العالية لمطيف العراقية الخالد . ُٖٔٗأيمكؿ  َُالى ٖمف 

 
 ( لطيف الخشبية المتحركة التي استعممت لمبناء بالمطيف بطريقة )الطكؼ( قكالب اُِشكؿ )

 

 
 اليدكية التي استعممت لمطابكؽ الطيني الغير مفخكر  الكابسة( ِِشكؿ )
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 تما مبكرغـ   العربية الى المغة بيتك  Betu(  القديمة العراقية البابمية)المغة  ةاألكاديالمغة  أضافة      
ىـ  فاألكاديك اف نعتقد  فأنناية اف البيت جاء مف مبيت ام بقاء الشخص ليمة كاحدة في القكاميس العرب

       الذيف اىدكا ىذه المفردة لمعرب 
األكلى في كادم الرافديف فقد عرؼ العمؿ االستشارم  القرلكالتصميـ غريبان عمى لـ يكف الترشيد      

 الحديمة  اؿ الخراعط كىذه ىي ادكات تخطيط المدفالدقيؽ مف خبلؿ المعرفة العالية في الرياضيات كاعم
سكمريو الحقآ  ممؿ قرية نفر التي اضحت أىـ مدينو القرل لذلؾ نجد تصاميـ دقيقة كمختمفة لتصميـ

 .كالخطية كما في بابؿالمدف كبمبادئ مختمفة منيا الشعاعية كما في سبار  كبالتالي ( ُّشكؿ )
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 . قبؿ الميبلد َََٓنفر الحقا مدينة نفر السكمرية   قرية  (ُّ)شكؿ  
 

 اإلسالم وقوانين األرض
المستقرات السكنية ىك اعتماد التشريع  أزافكاف الدكر األساسي الذم لعبو   اإلسبلـتكالت العصكر كجاء 
حتكرة اختص اكؿ تشريع زراعي صدر في االسبلـ بمكارد المركة العامة االساسية المكأداة لمتصميـ فقد 

مف قبؿ ذكم النفكذ في الجزيرة العربية كمياه اآلبار كالعيكف كالينابيع كالمراعي العامة . كجاء ىذا التشريع 
في عيد الرسكؿ محمد )ص( " ال حمى اال حمى اهلل كرسكلو ". .. مـ كاجيت الدكلة االسبلمية المكرات 

مطة في سكاد الككفة .. كاالخيرة كانت متنفسا الراديكالية في مقدمتيا مكرة الزن  في البصرة كمكرة القرا
الممكية  بولغاءالزراعية كفرض الضراعب التصاعدية ، كانتيكا  باإلصبلحاتلمفبلحيف الذيف اخذكا يطالبكف 

الشيكع المطمؽ لؤلرض الذم أسيـ في التكسع بالمستقرات حيث لجاء الكمير الى الزراعة  الفردية كاقامة 

  ( بيت في اور السومرية11شكل رقم )
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التخمص مف  ألجؿكذلؾ كالفبلحيف  كالكسبةككانت لقرل تحكم خيرة الحرفيف  مف سطكة الحكاـ لمتخمص
 األقطاع كاألقطاع العسكرم .

الى تطكير الزراعة لكف العيكد التي أعقبت  قاد اجتماعياألكلى مف تطكير  اإلسبلميةلـ تخمك العصكر 
ىماؿل العيش في الريؼ في مستك  عاـ انحطاطالعباسية  شيدت  الخبلفةبعد  اإلسبلمية الحضارةأفكؿ   كا 

 كالزنككية كااليكبية   كلسمجكقيو  العيكد البكييية االقطاع العسكرم في  الزراعة كذلؾ لعكدة سيطرة 
كفي العيد العمماني تكزع التقسيـ ، !  لؤلرضكااليمخانية .. كتطكر االقطاع العسكرم الى اقطاع كرامي 

ليحؿ محمو قانكف االراضي  ُّٖٗكلة العممانية عاـ الى اف الغتو الد ت ااالقطاعي الى خاص كزعام
( ، ُُٕٖ-ُٖٗٔ.. اال اف القانكف لـ يطبؽ في العراؽ اال في زمف مدحت باشا )  ُٖٖٓالعمماني عاـ 

كاشتريت السندات مف قبؿ التجار كالمكظفيف كبعض الشيكخ المتنفذيف .. كفي عيد االحتبلؿ البريطاني 
اعتبرتو السمطة  ُُّٗداكسف الذم قدـ تقريرا عاـ  أرنست باألرضيطاني استقدمت الحككمة الخبير البر 

اساس االصبلحات الزراعية ، كتضمف التقرير تقسيـ االراضي بيف افراد العشاعر حسب تصرفيـ الفعمي 
فييا كحسب العرؼ القبمي ام اف يعطى لمشيخ الخمس كالباقي تكزع عمى افراد العشيرة .. بعدىا شرعت 

 (.ُلممكية جممة قكانيف مستندة عمى تقرير داكسف )الحككمات ا
 جاءت الضربة التي تمقتيا العبلقات اإلنتاجية شبو اإلقطاعية كبالتالي كزف كدكر الشيكخ مف  

كتسمـ السمطة مف قكل  ُٖٓٗاإلقطاعييف ككبار مبلكي األراضي الزراعية في أعقاب مكرة تمكز عاـ 
ىيمنة المشايخ عمى الفبلحيف كصدكر قانكف اإلصبلح الزراعي كقفت مف حيث المبدأ ضد اإلقطاعييف ك 

% مف العكاعؿ ٖٓكالبدء بتكزيع األراضي عمى فقراء كصغار الفبلحيف. لـ تممؾ  ُٖٓٗلسنة  َّرقـ 
% مف العكاعؿ الريفية امتمؾ مبلمة ارباع ُتمكز شبرا كاحدا مف االرض في حيف اف  ُْالريفية حتى مكرة 

اء الفبلحيف ىـ المرتبة اك الطبقة االشد مكرية في الريؼ كال يفتقركف الى االرض االراضي !.كبقي فقر 
 ٔكاف لكؿ  ُٕٓٗكحسب احصاء  كحسب بؿ يفتقركف ايضا الى الرأسماؿ " النقكد كادكات االنتاج".

% مف مجمكع َٕ -%َٔ فما بيعكاعؿ فبلحية حصاف كاحد ام سدس حصاف لكؿ عاعمة .. ككاف 
ال يممؾ حصانا كاحدا اك بغبل اك حتى حافرا!.. كاف تممؾ الفبلح اك عدـ تممكو لحيكاف  العكاعؿ الفبلحية

حرامة قكم يمكف اف يتخذ مقياسا لتصنيفو مف مرتبة فقراء الفبلحيف اك اغنياءىـ اك متكسطييـ الى جانب 
دارسة  ( حاصدة َُٔٓ( ساحبة ك)  ُِِٕ) ُٖٓٗالمقاييس االخرل .. لقد استغمت في زراعة ما قبؿ 

كآالؼ اآلالت الزراعية مما اسيـ في تفكيؾ العبلقات االبكية اال اف انتشار الكعي السياسي بيف الفبلحيف 
الى نيضة ة كانت ىذه األحداث مدعا االصبلحات الزراعية . فأيدكافجر غضبيـ عمى االقطاع ال اآللة 

 كاخرل مخططة جديدة  متطكرةقديمة  الريؼ كتأسيس قرل 
إال كبالتالي تطكير القرل  بداية جيدة لمسيرة اإلصبلح الزراعي ُٖٓٗلعاـ  َّالقانكف رقـ لقد سجؿ   

اف السنكات التي أعقبت صدكر القانكف شيدت تراجعا خطيرا في تطبيؽ فقراتو، اك تجاكزا عمييا في كمير 
 تشريعاتو مف 
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ي دكنـ في األراضي الديمية مع بحد األلؼ دكنـ في األراضي المركية كألف َّلقد أخذ القانكف رقـ     
 ف الفاعض عف الحد األعمى يدفع لممالؾ بأقساط تؤخذ مف الفبلحيف المستفيديف...ماألخذ بمبدأ التعكيض 

أف تسيـ في تطكير الريؼ كأنعكسٌ ذلؾ عمى منياج تطكير القرل كتصاميميا  ليكذا قكانيف اال فال يمك
 كتنفيذىا 

 
 لتخطيط والتصميم الريفي في ا العراقية الحديثةالريادة 

الماضي البعيد فحسب فقد كاف ىناؾ ممة  ندالعراؽ في مجاؿ األسكاف الريفي لـ تتكقؼ عتجارب  
عف تمؾ التي حدمت في الماضي كتـ أحياعيا  شعنا ؿال تقعالميو حدمت في الماضي القريب  إنجازات
العالمية  مختبر االفكارمف القرف العشريف  كاف العراؽ في الخمسينات   ، المستدامة الريفية التنميةألجؿ 

فقد عـز العراؽ عمى تطكير األسكاف بعد مجيء كاردات ،   في مجاؿ األسكاف الريفي  كالعربية كالمحمية
مخطط األسكاف العاـ في العراؽ كبناعآ عمى تكصية مف األمـ ب يأعد ما سم النفط الكبير في حينيا 

الطميعية في مجاؿ األسكاف في أفكاره ة المشركع كطبؽ كألكؿ مره المتحدة تـ ترشيح دكقسيادس لقياد
 العراؽ كخصكصآ األسكاف الريفي .

مخططي أمنا الكبرل خبلؿ الحرب  شامؿ شغؿ منصب كبير كمعمار سيادس مخططقدك  كاف ككنستانت
 ، الصعبةركؼ الظ كرغـ )ىيبايستكس ( أياـ الحرب اليكنانيةقد التحؽ بالمقاكمة  ككاف المانية العالمية
التي تعد  ةالبلحقالمدف كالعمراف عرضت لمعظـ أراعو  كتخطيط ر مجمو بعنكاف التخطيط اإلقميميأصد

بعد الحرب أصبح مساعد لكزير األسكاف كاألعمار كالمنسؽ األعمى  في حينيا ، اإلقميمياسس التخطيط 
في مجاؿ  العاليةالكاقعية  لمعرفةاكىذا كفر لو  ُُٓٗالى  ُْٖٗالبناء مف  ألعادهلمبرنام  اليكناني 

عادةكالتخطيط  لئلسكافاليكناني في المؤتمر العالمي  س الكفدأكي ير ل كتأىؿ حينيا  البشريةالمستقرات   كا 
النقطة الدالة في تاريخ عمـ األسكاف كالتخطيط ككانت طركحات دكقسيادس  ،ُْٕٗاألعمار في عاـ 

   مميو عالميو في أطارىا التاريخي المناسب. كالتي كضعت األسكاف كنظريو ع األساسيةىي 
كاف اىميا  األعمار ألعادهمؤسسة دكقسيادس عيد ليا بمشاريع عالميو  ُُٓٗعاـأسس دكقسيادس 

كعمى مدل أمنا عشرة سنو نمت المؤسسة لتصمـ مشاريع ألربعكف دكلة  في العراؽ فمخطط اإلسكا
 .DA International Co Ltdالتنمية كالعمراف  ك_ استشاري العالميةكاصبح أسميا الحقآ دم أيو 

Consultant on Development and Ekistics. 
 اإلنساني ؿبالتفاع المشركط البشريةعمـ المستقرات   Ekisticsقسيادس يعني بمفيكـ )العمراف( ك كاف د
 تما نصكالجماؿ)كىذا كالتقنية كقكاعد الفف  كاإلداريةكالسياسية  كاالجتماعية االقتصاديةبالعمكـ  كالمتأمر

مشتقو مف الكممة اليكنانية    Ekisticsكممة    جاءتعميو جميع طركحات حسف فتحي الحقآ ( ، 
Oikistikos   في  العمارةيختمؼ عف  العمرافلذلؾ فدكقسيادس يرل أف  مستقرةأك  استقرارالتي تعني

 الذاتية اإلنسانية لظركؼاجكانب  ليدم  كؿ االىتماـ المحدد لمبنى كاحدأبعد مف  ذىبككنو ي
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     عكأقتنبعد الحرب  التقميديةالقرل  ةلئلعاد،كقد جاء ىذا االعتقاد مف خبلؿ ممارستو  كالمكضكعية
يقكدىـ  آكىذا قطع المجتمع كؿ افيي يجب أف يشارؾالبشرية شأف حسف فتحي بأف أنشاء المستقرات ك

ال  العمارة ، بالناس ابناعي يتـ  فيجب أفالناس ب بناعيا كما يقكؿ )لك أف المنازؿ يمكف أليماف مشترؾ
فف الناس كتعبيرىـ الخاص عف  لجماعة المعماريف بؿ يجب أف تككف الفف الخاص يجب أف تككف

عاـ  كبرنام  خطةتضع ف أ شيء كاحد يمكف لمحككمة القياـ بو كىك الخاص في الحياة ،ىناؾ نمطيـ
 . (لمجميع لمتنمية

ككاف في حينيا قد ترؾ مصر  (ِْ -ِّ)شكؿ ىك حسف فتحي المؤسسةىذه  كاف المعمـ األكؿ في    
فكجد  فألتحؽ بمؤسسة دكقسيادس كبالذات في برنام  األسكاف العراقي ، يا بناءن عمى احباطات العمؿ في

الذاتي في العراؽ ككذلؾ  الجيد مفيـك ك دكقسيادس كمؤسستو لقد بمكر حسف فتحي ،في العراؽ ضالتو 
الغير مفخكر  الطابكؽك كالقكس كالقبو كالمكاد المحمية  اإلنشاعيةكالعناصر  لمقرل مناسبةاألشكاؿ ال
 كالتكييؼ البيعي لممبنى .  كالمخفكر 

 
ما سمي ) مدف  اجتماع فريؽ عمؿ دكقسيادس الذم عمؿ عمى مشركع المسيب الكبير كالحقآ (ِْ)شكؿ 

تحي في أقصى اليسار كعمى يساره تتحدث المستقبؿ ( يظير دكقسيادس في أقصى يميف الصكرة كف
 جاكميف تركيت رافعة يدىا 

 ،كافُٖٓٗ عاـ كأستمر حتى ُٔٓٗعاـالذم بدأ في الجديدة  كالقرل فتحي في مشركع المدف عمؿ  
مؤسسة دكقسيادس ككانت فرصة الختبار اآلراء كالنظريات عمى دل برنام  األسكاف العراقي أىـ مشركع ل

أمر عمى األخر كمف صمب  ـسيادس أحدىكقكتفاعميا بيف فتحي كد اآلراء مخاض فترة  ك مقياس كبير
 تكضحوككما  ،كبالذات مف قرل مشركع المسيب الكبير اإلقميمي الحديث ـفكر التصميىذا الحكار كلد 

ـ لمقياليستخدميا الفريؽ العامؿ بيذا المشركع  التي أعدت األكليةعف التصاميـ  الطكيمةكرات البحمية ذالم
نكع احد ىذه المبلحظات ىك الت كاف مكضكع ، بعدة تصاميـ لكاحدة مف القرل الزراعية لممشركع 

 ، لمقرية ابميتيا لمحياة كالتجديد كالتطكر كطكؿ العمرقالجديدة كذلؾ لزيادة  القريةالضركرم في مخطط 
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كمير مف شبابيا الى  فقد لكحظ أف القرل الزراعية في الشرؽ األكسط تعاني مف اليجرة الحضرية كتفقد
المدف القريبة كبذلؾ تختفي المجاميع الزراعية البشرية كتتحكؿ الى مجاميع ىجينيو في المدف ، كقد 

كغزه كاألردف كالعراؽ ليمبت أف المجتمعات  امف مختمؼ أنحاء أكربا كأمريكاإلحصاعيات أستخدـ فتحي 
تتكقع  مستقرةكأف أم  المختمفةمف الحرؼ  ةمقبكلتحكم عمى نسبو متكقعة  االستمرارمالتي يتكقع ليا 

في تقريره )تصنيؼ الميف في غزه ( ككاف  الحظ ، ككاف قدكعدـ الزكاؿ يجب أف تفعؿ ذلؾ  االستمرار
فريؽ األمـ المتحدة  بيا كجزء مف في فمسطيف الذم شارؾ فالبلجعيىذا جزء مف عممية تصميـ مستقرات 

 دس .خبلؿ فترة عممو مع دكقسيا كتـ تنفيذه
تجسيد لما عبر عنو  (ِٔ-ِٓ)شكؿ  دكقسيادس فتحي ك التي أعدىا الكبير قرل مشركع المسيبت كان

في القرية كالتي سبؽ كأف المكاني كالفضاعي )الفراغي(  كالتدرج بالتنكع بالرغبة بالتقارير السابقة فتحي
المساحات المخصصة مارسيا في قرية القرنة الجديدة في مصر قبؿ عشرة سنكات فقد كتب فتحي ) 

التي تحكم عمى الجامع كالحماـ العاـ كتقؿ في  المركزية العامةمف المساحة  تبدءالمشتركة  لبلستخدامات
 كالمجاكرة لمحقكؿ ( . القريةحيف الكاقعة في محيط بلالحجـ حتى تصؿ الى منازؿ الف

)المكديكؿ (كالتنظيـ  ررةالمك النمطيةدة حكانت ىناؾ ظاىره غير معيكدة في عمؿ فتحي ذلؾ ىك الك  
كالمزارع المفتكحة  تنظيـ المنازؿ المزارعيف بحيث يككف ليا مدخؿ عمى الحقؿ الشبكي )الحديدم (. أما

التي بنيت )قرية النساجيف( في الحرانيو في مصر رمسيس مركز كأخر عمى الشارع العاـ يشبو كتصميمو 
 السكنيةالتنظيـ الخطي لمكحدات  اعتمادالقريتيف قاـ فتحي في كبل  ، فقدقرية المسيب في نفس الكقت 

 كنظميا أزكاجآ عمى الشارع الخاص بالمشاة كجعؿ الكحدات تكاجو الحقكؿ مباشرتآ كعمى كبل الجانبيف
ا الصحراء كفيم لؤلؤةأستعمميا في  التي  السابقةفكرتو  بير نفسكأستخدـ فتحي في مشركع المسيب ال،

فكضع مدخؿ  بحماية الحيكانات داخؿ المنزؿ الريفية تـ فييا مراعات التقاليد الجديدة كالتي القرنةبعد في 
الفارؽ بيف الحرانيو ، تطؿ عمى شارع المشاة  االستقباؿقاعة  الحيكانات مكاجو لمحقكؿ كتـ كضع

الحرانيو  عمى ممرات المشاة غير  الكقت الذم كانت فيوف منتظمةصفكؼ  يف كالمسيب ىك أف البيكت
التشابو  المقارنةنبلحظ في ،كزكايا مميره تشكؿ ظبلؿ يمكف الجمكس فييا بصرم  تعطي تنكعك  المنتظمة

في المفيكـ كليس الشكؿ بيف مخططات الحرانيو كالمسيب اضافة الى التزامف التاريخي فقد كاف فتحي قد 
  .( ِٕ-ِٖ)شكؿ عمى قرية المسيب  في نفس الكقت عاد الى مصر إلنجاز الحرانيو كىك يعمؿ

كانت  يبخصكص مخططات المسيب كالت ُٖٓٗحزيرافُِسيادس الى فتحي بتاريخ قممة مذكرة مف دك 
قمت بدراسة مخططات  الماضيةالعشرة أياـ  خبلؿ - ُ)  يما يم  نص كىيكبير عمى فتحي  ذات تأمير

ؿ البحث مساىمة ىامة جدآ ألعمابالتأكيد فتحي كىي  البرفسكركالمنازؿ كالمباني التي أعدىا  القرية
 الى ؿأكد أف أقكؿ أنو بينما يبدأ عممنا مف التخطيط العاـ نزك  كفي كممات قميمو كالتصميـ التي نقـك بيا ،

مف كاجبنا حاليآ  -ِ القريةالى بناء   التفاصيؿ فأف البرفسكر فتحي يعمؿ مف أصغر التفاصيؿ متصاعد
 spirit ofكء ركح عمـ العمراف )أف ندم  األسمكبيف معآ لنصؿ الى التخطيط الكطني العاـ في ض
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Ekistics )   تمكننا بسيكلة مف أف نطؿ عمى  األسباب ىي أف التعميـ كالنظـ العامة لؤلفكار ..الخ
 يقكد الى خطر  تصاعدم الناحية األخرل فأف العمؿ مف التفاصيؿ بينما مفعنيا  ىال غنالتفاصيؿ التي 

عمى  مبلحظاتي -ّالذم نسعي أليو  كاليدؼ كبير قياسعمى م المطبقة الحمكؿ ؤيةاف ر أمك أممبلؾعدـ 
 القياس بكحدات الفعة األكلى تتعمؽ: أساسيو تصنيفو مبلث فعات أنجازه بالفعؿ يمكف ـالعمؿ الذم ت

األسباب  حتى األف نظاـ كحدة القياس الذم نعمؿ بو لتغير ضركريةحاجة  )المكديكؿ(حيث يكجد النمطية
 gridالشبكي ) باستخداـ النظاـ حميا فال يمكأف بعض تصاميـ المباني  رؤية جيدآ ،أستطيع معركفو

system  )\ في أحد مخططات  استخدمت التي متر َٔ.ّكحدة  أستخدـمتر كأقترح  ّك الكحدة
أف نصمـ قريو أك  بال يج ىي أننا األساسية المانيةالمبلحظات  -ْعمميتيا  كأمبتتالبرفسكر فتحي 

 عدة مرات كىذا ال تكراراىالقرل التي  كلكف أنماط مف  كمنازليا كخدماتيا انيياقريتيف أك مبلث قرل بمب
ي كؿ مكاف متشابية فتمامآ بطريقة  يتـ بناعو أف يككف لنا نفس النمط مف لمقرم يجب أف يقكدنا الى فكرة

رم أف نج الى يجب أف تككف المنزؿ كالمبنى لذا نحف نحتاج Unitالكحدة  حيث أف ذلؾ سيككف خطآ ،
كأخر لؤلسكاؽ  (الدراسية)لمفصكؿ صمميا البرفسكر فتحي الى أنماط مف المباني كاحد يتظـ البناء الت

بالشبكة التي  احتفظنا كاذا مختمفةعديده ؽ كيكف تجميعيـ بطر  ،كأخر لمحمامات كاخر لممساجد ...ألخ
فأني ألتمس مف البرفسكر  لذا -ٓفأنو يمكننا عمؿ عدة تككينات بشكؿ سيؿ . البداية في  كافقنا عمييا

نمط كاحد مف المساجد سكؼ  لف يككف لنا بالتأكيد ،الزاكيةاط المباني مف ىذه مفتحي أف ينظر الى أن
تككف  بالمسجد كالتي يجب أف مباني ممحقة تصميـ نستطيع  الاألحياف  لدينا العديد كفي بعض يككف

لدينا الجزء االساسي مف المسجد  أف يككفيجب كلكف، كالمسجد  المختمفةبيف المباني عناصر أتصاؿ 
البرفسكر فتحي أف ينظر الى عمؿ معاير قياسيو  سجد ،أني ألتمس مفلمكنمط  مصمـ

standardization    الى المباني التي نفذناىا مؤخرآ معo-GAB    النكع المالث مف  -ٔبالعراؽ
أف تككف  بالتي  يج ؽ بحركة المشاةبما انيا تتعممبلحظات تخطيطيو جانبيو  المبلحظات ىي ما أسميو

مبلث حمكؿ  إعطاءمع طبيعية التي يجب أف تككف  المزركعةمعزكلة عف حركة السيارات كالنباتات 
االف سنعمؿ بطريقو تنفيذ ىذه األفكار كنعطي  مف لمممرات المشاة المسقفو كالمياديف الخضراء ..ألخ

ألف  مستقيمو كذلؾ لنصؿ لمحمكؿ التي تككف رجالمساعدة لمبرفسكر فتحي خصكصآ حيمما يسافر لمخا
 اإلنكميزممرفؽ أدناه النص األصمي  .تمت دراستيا كىي سميمو األساسية العناصر 



 - 25 - 
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أكجد كىذا ما   يذا العصؼ الفكرم مساىمة راعدة في الفكر العالمي في البحث كالتصميـ لمقرل ،لكاف   

النياعي فنجد ما أنتجو فتحي خارج أسمكبو كما أقره  ما يسمى األطركحة كعكسيا الستخبلص النات 
كاف ىذا المخاض في العراؽ كبالذات في قرل مشركع المسيب  ،دكقسيادس مبادئ أساسيو مف فكر فتحي

الكبير، أسس الى مبادم التصميـ لمقرل العراقية كبالتالي لمقرل العربية كما في السكداف كلبناف كعالميآ 
 أفريقيا حيث كاف يعمؿ دكقسيادس. كما في الباكستاف كدكؿ

انحراؼ في مسيرة فتحي المينية ، كما أننا نجد محاكلة فتحي  يرل البعض أف مشركع المسيب الكبير
لمتكأمة بيف التقاليد كاألفكار اإلبداعية مع مراعاة الخصكصية التي كاجييا كاف حدث مقافي  أكجدتو 

. المعمار ،أال أف ىذا المبلمي ّ. الحرفيِ. الزبكفُمارية ظركؼ العمؿ بيف المبلمي المككف لمعممية المع
قد تغير دكف ادراؾ فتحي فالزبكف لـ يد شخص كالحرفة تحكلت الى مينة كالعمارة اصبحت )عماره 
نما مؤسسات يقكدىا المتخصصكف ،كلكف مع ىذا فأف ارتباط فتحي  متكاممة ( كليس بيد معمار كاجد كا 

الى  الرجكع الى القيـ  اليادفةككاف تعزيز لممفاىيـ األساسية لمعمراف بدكقسيادس كاف تعاكف مبلعـ 
، أضحت ىذه  اإلقميمي اإلطاربالمكازاة مع حتمية التغير ،كىذا التغير يجب أف يأتي مف داخؿ  التقميدية

الحقآ  ممؿ محمد مكيو كرفعة  المقكلة قاعدة معماريو أرتكز عمييا جميع المعماريف العراقييف الركاد
 الجادرجي كقحطاف عكني كقحطاف المدفعي
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 ( الدكر السكنية في  قرية حسف فتحي كدكقسيادس في )جبمو ( مشركع المسيب الكبير ِٓشكؿ )
 

 

 
 في  قرية حسف فتحي كدكقسيادس في )جبمو ( مشركع المسيب الكبير المركز المدني ( ِٔشكؿ )
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رست قكاعد اساسيو أككر ادناه ك مذفؽ الجدكؿ الك لمقرل  األساسيةكقسيادس المتطمبات دحددت دراسة 
و كالعالـ يلمقرل كالتي عممت عمى كؿ تجارب بناء القرل في الدكؿ العرب المطمكبةالفنية  التحتيةلمبنى 

 العراؽ الريادم في تجارب البناء الريفي   المالث كىذا ما يدعنا أف نككد دكر
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 ( مقارنو بيف قرية الحرانيو في مصر كقرية المسيب المصممة مف قبؿ فتحي ِٕشكؿ )
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 ( تصميـ القرية في مشركع المسيب الكبير )جبمة ( ِٖشكؿ )
 

 آيػا التػي عمػى ضػكعيا تػـ الحقػيتحتؿ كماعؽ مشػركع المسػيب الكبيػر أىميػة عاليػة بسػبب ريػادة التصػاميـ ف
أنشػرىا نصػآ  لعػراؽ كالعػالـ ، ككميػر مػف أدعػى التصػميـ مػف المعمػاريف لػذلؾ كميػر مػف القػرل فػي اال ذتنفي

البػػد ليػػذا الجيػػد العػػالمي أف يعػػرض كيػػدرس مػػف قبػػؿ دارسػػيف أخػػريف كألجػػؿ ذلػػؾ أرفػػؽ لؤلمانػػة العمميػػة ، ك 
 مباني متعدة الطكابؽ لـ تنفذ كانت مصممو ةالرعيسي القريةكمركز  السكنيةىذه التصاميـ الميمة لمكحدات 

ف العػػزاب مػػف العمػػاؿ الػػزراعيف ىػػذه التصػػاميـ كانػػت مػػف أعػػداد حسػػف فتحػػي كدكقسػػيادس فػػي حػػكار كلسػػ
 (ّٔ-ِٗشكؿ )تصميمي قؿ حدكمو في العالـ في مجاؿ تصميـ القرل 
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 سية التي صممت الى مشركع المسيب الكبير )جبمة(ا( نماذج البيكت األسِٗشكؿ ) 
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 في مشركع المسيب الكبير دكر الفبلحيفنماذج  يؿ ألحد( تفص َّشكؿ ) 
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 في مشركع المسيب الكبير  تالحيكانا( تفاصيؿ أخرل لنمكذج لبيت فبلحي مع اسطبؿ لتربية ُّشكؿ ) 
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 مف تصاميـ حسف فتحي جبمة (  المركز المدني لمقرية األساسية لمشركع المسيب الكبير)(  ِّ) شكؿ
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 في مشركع المسيب الكبير  العزاب في القرية األساسية  ( شقؽ العماؿ الزراعيفّّشكؿ )



 - 36 - 

 
 
 
 

 ( نماذج أخرل مف الشقؽ السكنية لمعماؿ الزراعيف في مشركع المسيب الكبير ّْشكؿ )
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 ( تفاصيؿ كمقاطع الشقؽ السكنية لمعماؿ الزراعيف في مشركع المسيب الكبير ّٓشكؿ )
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 لمعماؿ الزراعيف في مشركع المسيب الكبير  أخرل  يؿ كمقاطع الشقؽ السكنية( تفاصّٔشكؿ )
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القريػة لمنمػك  أمكانيػةكأنمػا  فحسػب ليس عمػى مسػتكل الكحػدات عاليةيتميز مشركع المسيب الكبير برياديو 
أكؿ مف نكاة )المب( الى قريو أساسيو كحسب الطمب كالنمك المستقبمي تمػؾ ىػي قريػة كحػدة المػب التػي تعػد 

 (ّٕتجربة مف نكعيا في الشرؽ األكسط ككما تكضحيا تخطيطات دكقسيادس الشخصية شكؿ )
 

 
 

 ( تجميع الدكر في مشركع المسيب الكبير كتأسيس قرية كحدة المب ّٕشكؿ )
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 تجارب مصمحة األسكان الريفي 
ككاف في مقدمتيا   استنياض الماضي كاستحضار الحديث  جعؿ  العراؽ مؤىؿ لمشركع بالتنمية المستدامة 

تطكير الريؼ العراقي  ، كانشأ ألجؿ ذلؾ  منشاعو االسكاف الريفي التابعة لكزارة االسكاف كالييعة العامة 
أعتمد عمى تجارب العراؽ  لئلسكاف حيث اعدت تصاميـ كنفذت قرل كفؽ تصكر نمكذجي عممي دقيؽ

مصمحة  لكزارة الزراعة تابعة  كاف الريفيمنشاة اخرل تعني باإلسكاف ىناؾ في نفس الكقت  ك ، الريادية
كميرآ عف  ؼال تختممنيجية  تكأتبعكأخرل عامو  متخصصانتاج ك  تككيف  لقرل ذات االسكاف الريفي 

فكانت فرصة جيدة  اكمنيجيتيالكزر األكبر مف عممية أنشاء القرل  المصمحة ىذه  تحممة دكقسيادس ،
تحكؿ ىذه القرل الحقآ الى مراكز  مف كليس أدؿ عمى ذلؾممية اآلراء التصميمية مف الناحية الع الختبار

التطكير  كاحتماالتيعرض لعبلقة القرية بالمحيط )الحقكؿ (   (ّٖشكؿ)  حضرية) ناحية أك قضاء (
 (َْ-ّٗ) شكؿ ككذلؾ تخطيطات أكليو لقرل متخصصو لؤلبحاث كلتربية الحيكانات )الجامكس (

 
 

 التطكير كاحتماالتالحجـك كالعبلقات بيف القرية كالحقؿ ( تخطيطات أكليو تكضح ّٖشكؿ )
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 ( تخطيطات أكليو لقرية لتربية الحيكانات كأخرل قرية لمبحكث مع عبلقتيا بالحقكؿ المجاكره ّٗشكؿ )
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 ( نمكذج لقرية لتربية الجامكس في أىكار العراؽ  َْشكؿ )
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يأخذ باالعتبار  ذج دكقسيادس ككاف ىناؾ تطبيؽ حرفي لـريفي عمى خطى نمالسارت مصمحة األسكاف ا
ككاسع كىناؾ بعض  بدؤك يد التنفيذم كاف جكلكف ال  (ُْ)شكؿ  كاالجتماعية الجغرافيةطبيعة المكقع 

التككيف العشاعرم كالبيكت التي التسع لمعاعمة  االعتبارالتي لـ تأخذ بنظر  المنفذةفي القرل  اإلخفاقات
 (  ِْشكؿ ) لتصميـ قرل مقبكلة  جفقد كانت تجربو ناجحة فقد قدمة نماذلؾ ذالممتدة كلكف رغـ 
كتصاميـ لمباني  بنى (  ْٔ-ْٓ-ّْف حظاعر لمحيكانات كأخرل بحظاعر  )ك بد مختمفةكتصاميـ لبيكت 

 ( ْٕ) وميمة ممؿ المستكصؼ كالمدرس اجتماعية  تحتيو
 
 

 
 
 

 
 
 

 جف مختمفو نفذتيا مصمحة األسكاف الريفي مخططات لقرل زراعية كتربية دكا(  ِْشكؿ) 
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 ( دكر بدكف حظاعر لمحيكانات  ّْشكؿ )
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 ( تصاميـ نمكذجية  لدكر بحظاعر كأخرل بدكف حظاعر ْْشكؿ )
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 ( تصاميـ  لنماذج متنكعة لدكر بحظاعر ْٓشكؿ)
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 ( نماذج متنكعة أخرل لدكر فبلحيف بحظاعر ْٔشكؿ )
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 ماذج لمستكصؼ كمدرسة لقرل مصمحة األسكاف الريفي( نْٕشكؿ )
  برنامج األسكان الريفي الثاني ومؤسسة بول سيرفس البولندية

لـ يكف  أسستيا مؤسسات األسكاف الريفي الكف مستكل الترشيد كالتصميـ العممي رغـ التجربة الجيدة التي
 سعت القرل ، لذلؾ دلتشييكم كتكصيات تصميمو تقكد العمؿ التنم الذم يستدعي معاير كمتكامؿ 

نماعي البرنام  ايذا اللتطكر الريفي بمتكامؿ كربط  ا تصميميلعمؿ برنام   لئلسكافالمؤسسة العامة 
أعدتو الييعة العامة لئلسكاف بالمشاركة مع مؤسسة بكؿ سيرفس االستشارية في منتصؼ الذم  مستداـال

كقد كاف  بعد البرنام  األكؿ لدكقسيادس، ؽ المانيالسبعينيات ، كىك برنام  االسكاف العاـ في العرا
 : ىدفو ككاف  قمو حدكمو في تطكير القرل الزراعية عالميآ برنام  طمكح 

.تطكير المستقرات الزراعية كايجاد مستقرات جديدة مع كامؿ المتطمبات لمبنى التحتية كنظـ االنتاج ُ
ؼ االنتاج يتكمالتصميـ ل  .ِالمختمفة .  دركلكجيةالييالزراعي كاساليب الزراعة كتصريؼ المياه كالنظـ 

الزراعي ممؿ التربية الحيكانية كصناعة االلباف كالصناعات الزراعية المختمفة كفؽ الخصكصيات البيعية 
.استحداث تقنية زراعية ّلكؿ منطقة كاعيد النظر في كامؿ شبكة تكزيع القرل كالنسي  الخاص بالقرية . 

.تشجيع االنتاج الزراعي ْج مما يستدعي قرل متخصصة بطبيعة انتاج محددة . جديدة لمضاعفة االنتا
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الزراعي كاعتماد مفيـك األرض  باإلصبلحالكبير كالمفيـك التعاكني كذلؾ لفشؿ بعض التجارب الخاصة 
. تطكير قطاع االنتاج الزراعي عمى اساس الممكية الخاصة ٓلمف يحسف زراعتيا كليس لمف يزرعيا . 

ة اك التعاكنيات الخاصة بما يعني المكننة العالية كالتسكيؽ الغير معتمد عمى الدكلة كالذم يؤدم المحدكد
 الى ىيكؿ اجتماعي جديد .

تـ تشخيص كاقع األسكاف الريفي ،حيث تـ أحصاء كافة القرل  -أعتمد ىذا البرنام  المنيجية التالية :  
% ّْ%كالريؼٕٓنفكس الحضر  حينيا يث بمغتفي العراؽ كمبتت النسبة بيف سكاف الحضر كالريؼ ح

،كما درست أنكاع القرل كفؽ التنكع الجغرافي لمعراؽ ،الجبمية كالسيكب كالصحراء كاألىكار كالمنطقة 
(، كاعدت مقارنو بيف  development patternتطكر القرل )ىيعة ك  ( ْٖشكؿ ) الكسطى المستكية

القرل القديمة التي نمت بشكؿ طبيعي كالمنفذة بالجيد الذاتي  كبيف (ْٗشكؿ )  القرل المتنامرة كالمتمركزة
 (َٓشكؿ) كالقرل الحديمة المصممة مف قبؿ دكقسيادس كالبرنام  اإلسكاني األكؿ المدعكـ مف قبؿ الدكلة

كطرؽ تجميعيا حكؿ  القاعمة  ،كما درست أساليب األنشاء كالتكزيع الفضاعي لمكحدات الخدمية )الغرؼ(
الزراعية كالمجاالت  ة،كما تـ تصنيؼ كتكزيع نكع الييدركلكجي(َٓشكؿ) ك مجمكعة غرؼساحة البيت أ

 (.ُعمى القرل جدكؿ ) ةالبيعيكالمؤمرات  أمر الجكجدكؿ  عدتكجبيا أم( كبُٓالبيعية المتنكعة شكؿ )
 ( كفؽ جداكؿ تراجعية ككانت determining factorsحددت استراتيجيات التخطيط العكامؿ الحاسمة )

كىذه ىي أسس التنمية  (ِجدكؿ ) البيعة )المناخ ،المكقع األيككلكجي ( كالعكامؿ االجتماعية كاالقتصادية
عمى الكظيفية  عمييا كنتاعجيا المبنية التصميميةالتخطيط كالتكصيات  استراتيجيةتحدد  التي المستدامة

لسكانية كاالجتماعية كما يترتب المؤمرات المكضكعية االقتصادية كا ( ّ)جدكؿ كما في لمفضاء المصمـ 
االستراتيجيات التخطيطية كالتكصيات التصميمة  (ْجدكؿ )كما في  عمييا مف كظيفية الفضاء المصمـ

مؤمرات البنى التحتية الفنية ، ( ٓجدكؿ ) ديد القيمة الفضاعية الكظيفية المطمكبةحمف أجؿ ت  المناسبة
كاالجتماعية  القنيوالتكصيات التخطيطية لمبنى  ( ٔ)كؿ كما في الجد عمى الفضاء كالكظيفية المطمكبة

المتطمبات الكظيفية لمرافؽ فضاءات العيش لمدكر الفبلحية كدكر  (ٕجدكؿ ) كما في لممستقرات الزراعية 
كأعطت الدراسة  ( ٗجدكؿ ) العبلقات الكظيفية لعبلقات فضاء المعيشة (ٖجدكؿ )المكظفيف كالكسبة 

كذجية لمحقكؿ كدكر الفبلحيف تـ مممة عبلقة كحجكـ ضركرية ن ،(ّٓة شكؿ )نماذج لمبيكت المقترح
 التحتيةلمبنى  المقترحةلممساحات  البد مف التحديد الكمي كاف  ام، ك (ْٓتكضيحيا كتحديدىا شكؿ )

ارتبطت ىذه البنى التحتية بأنكاع القرل كالخدمات الضركرية لكؿ كمافو ، (َُجدكؿ ) كاالجتماعية الفنية
تـ أعداد جدكؿ تراجعي لنكع   ، (ُُ) جدكؿ قريبة ليا انية كبالعبلقة مع أقرب كحدة أداريو حضريوسك

( كما بيف الشكؿ ُِجدكؿ ) إكطاءلتاميف البناء بكمؼ  التحتيةناسبة لمباني البنى ملاإلنشاعية ا المكاد
فضاءات ل  لمقترحةكذجية مقترحة ، تـ تحديد الحجـك ام( مخططات الى أنكاع مختمفة مف قرل نْٓ)

، حددت المتطمبات القياسية ( ُّالفبلحيف كدكر الكسبة كالمكظفيف جدكؿ ) الدكر كلنكعيف دكر مرافؽ 
 .( ُٓجدكؿ )االجتماعية ( ، تـ جدكلة مساحات البنى التحتية ُْجدكؿ ) الريفيةلممستقرات 
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ذم يرقى الى معيار متقدـ الجدكؿ التراجعي ال ىك يعد النات  النياعي مف كؿ ىذا السفر الكبير 
تـ تمبيت البنى التحتية الفنية كاالجتماعية كفؽ فقد  الجداكؿ عمى ضكء  (،ُٔلممستقرات الريفية الجدكؿ )

 .     المراكز الحضرية ف عالقرل  أك بعد محددة كفضاءات مرشدة حسب الكمافة السكانية كقرب احتياجات
  

 
 

 
 
 
 

 الجغرافي لمعراؽ ( شكؿ القرل كفؽ التككيف ْٖشكؿ )
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 ( شكؿ القرل المتنامرة كالمتمركزة  كالقرل الجديدة كقرل االىكار ْٗشكؿ )

 
 

  مباشر ( قرل متنكعة مشيدة بدعـ أك تنفيذ حككميَٓشكؿ )
 
.  
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 ( أنكاع البيكت الريفية الساعدة ُٓشكؿ )
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 في العراؽ المتنكعة كمجاالتو البيعية الزراعي يالييدركلكج( التككيف ِٓشكؿ)
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 ( العبلقات بيف المؤمرات البيعية كالجك الساعد كالحمكؿ المترتبة عميياُجدكؿ )
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 ( العبلقات الحاسمة االجتماعية كاالقتصادية في البيكت الفبلحيةِجدكؿ )
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مييا مع مقترح المساحات ع  المترتبةاالستراتيجيات التخطيطية كالتكصيات التصميمية  (ّجدكؿ )
 لمقطع السكنية  المناسبة
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( المؤمرات المكضكعية االقتصادية كالسكانية كاالجتماعية كما يترتب عمييا مف كظيفية ْجدكؿ ) 
 الفضاء المصمـ 
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 ( االستراتيجيات التخطيطية كالتكصيات التصميمة المناسبة  ٓجدكؿ )
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 حتية الفنية عمى الفضاء كالكظيفية المطمكبة( مؤمرات البنى التٔجدكؿ )
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 كاالجتماعية لممستقرات الزراعية  الفنية( التكصيات التخطيطية لمبنى ٕجدكؿ )
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 لمرافؽ فضاءات العيش لمدكر الفبلحية كدكر المكظفيف كالكسبة  الكحدة الكظيفية  متطمبات ( ٖجدكؿ )
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 فضاء المعيشة  كمرافؽقات الكظيفية ( العبلٗجدكؿ)



 - 63 - 

 
 (نماذج مقترحة لدكر الفبلحيف  ّٓشكؿ )

 
  الفبلحيةر ك لعبلقة الحقؿ بالد( نماذج مقترحة ْٓشكؿ )
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 ( المساحات المقترحة لمبنى التحتية  الفنية كاالجتماعية َُشكؿ ) 
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 مع أقرب كحدة أداريو حضرية  بالعبلقة االجتماعية( المساحات المقترحة لمبنى التحتية ُُجدكؿ)
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 المناسبة لممباني الخدمية  ةاعيش( المكاد االنُِجدكؿ )
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 ( مخططات مقترحات  مختمفة لقرل مدعكمة حككميآ  ٓٓشكؿ)
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 68 - 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ظفيف ( الحجـك النياعية المطمكبة لمرافؽ الدكر السكنية الفبلحية كدكر الكسبة كالمك ُّجدكؿ )
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 ( المساحات المطمكبة لمستقرات السكف الريفي ُْجدكؿ )
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 ( مساحات البنى التحتية االجتماعية بالعبلقة مع أقرب كحدة أداريو حضرية ُٓجدكؿ )



 - 71 - 

 
 

 ( الجدكؿ التراجعي النياعي لكامؿ الدراسة  ُٔجدكؿ )
 
 

رل حككمية ذات تخصص عالي كبحجكـ كبيرة . ق -أ  -لقد اكجد برنام  األسكاف  الماني ما يمي  :    
قرل متداخمة مع بساتيف النخيؿ ذات انتاج زراعي عالي كبييعة بساتيف كحقكؿ عاعمية تعتمد العاعمة  –ب 

 –ىكتاران كتعتمد عمى تسكيؽ تعاكني . ج  ٓ – ِالمركبة اساسان في تجميع كحداتيا البناعية كبمعدؿ مف 
متداخمة مع مساحات زراعية مفتكحة مركية سيحآ كتعتمد في تجميعيا  قرل خاصة بالتربية الحيكانية

قرل خاصة بالتربية الحيكانية كمشتقاتيا مع  –ىكتاران . د  ٓ.ٕ – ٓاسمكب العاعمة المركبة كقد تككف مف 
زراعة متنكعة متداخمة مع بساتيف اك حقكؿ الرز كالحنطة كالفاكية كتعتمد بشكؿ مدركس عمى االركاء 

دار  ََُعف  ؿكما ىك في شماؿ العراؽ كالمناطؽ الكردية . لقد حددت القرية االساسية بما اليق الديمي
مع جميع الخدمات الضركرية كفؽ جدكؿ احتياجات محدد مف بنى تحتية خدمية كاجتماعية مف مدارس 
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 َِٓمف كمركز صحي كغيره كىناؾ تصنيؼ آخر لمقرية كىي القرية الخدمية الذم غالبان ماتككف اكمر 
دار تككف مجيزة بحجكـ اكبر مف خدمات االبنية التحتية كالفعاليات االنتاجية . ألجؿ خمؽ مفيكـ الجيرة 

قرل اساسية تككف نكاتيا القرية الخدمية . اف مجمكع القرل الخدمية  ٓ – ٕضركرة تجميع كؿ مف 
حمية كمقرات التعاكنيات تخضع لتنظيـ كسيطرة اصغر كحدة مدنية ىي الناحية حيث تككف الحككمة الم

كاالنتاج الزراعي كتسكيؽ االنتاج الزراعي المكمؼ ، لقد حددت القرل كتكزيعيا الشبكي كالمخططات 
العامة كالمعايير القياسية التخطيطية كفؽ تصميـ محدد كزع بشكؿ منتظـ لجميع الكحدات االدارية ، لقد 

الحككمية كالمؤسسات المنتفعة كالجمعيات التعاكنية كاف تخصيص القرل كفيبلن بتمكيميا كمف قبؿ الدكاعر 
فقد كاف ىناؾ قرل لتربية الجامكس كقرل لرعي الحيكانات كقرل إلنتاج المشتقات الحيكانية كالفكاكو 
كالبساتيف . لقد كصؿ التخصص في تصميـ القرل الى تصميـ قرل الغجر، أال أف ىذا البرنام  لـ يكف 

 ركب كالحصار .  لو مقدرآ أف يستمر بسبب الح
  تجربة  قرية مخفر الزرقة في ريف المثنى 

بيا  ـقا لمسكف الريفي  أخرل تقكدىا كزارة الزراعة في معزؿ عف المخطط العاـ راعدةكاف ىناؾ تجربة 
ييا مف أراء طميعية فتستحؽ الدراسة  لما محافظة الممنى ب سكيسريكف في مدينة السماكة  استشاريكف

الفضاعي بالعبلقة مع البنى  عالتكزي( يكضح ٔٓشكؿ )بط ذكي بيف الحقؿ كالسكف صيؿ دقيقة كر اكتف
، يعد لترشيد المقترح لمفعاليات الزراعية مف الميمات الضركرم تحديدىا كبشكؿ دقيؽ  الضركرم التحتية

( ، ٕٓلممجاالت المتخصصة  ككما ىك في الشكؿ )دقيؽ  كمي  احتساب اعتمادكما مف الضركرم 
الجيد التصميمي كالتنفيذم لكزارة الزراعة  كتدعـالتجارب السابقة ك  ذكيالتجربة الراعدة لت ىذه جاءت
( ىك ٖٓ)   ، كلعؿ تصميـ القرية النمكذجي ك أضافة ذكية لتصاميـ مصمحة األسكاف الريفي  العراقية

ا األساسية لمقرل كذلؾ لتكيؼ القرية ككؿ الى البيعة كعناصرى نمكذجيةمف أنض  ما قدـ مف تصاميـ 
مناسب لمشمس كالريح ىك التكجيو الكىذا  الشماؿالى  كاف التكجيو الصحيح الشمس كالريح الساعدة فقد

،كما حددت الجداكؿ الدقيقة مع تدبير ذكي لمتكسع كتنكع كحدات السكف  الغربيةالساعدة الشمالية 
يختمؼ بعض الشيء  اعتمدتومي كفؽ معيار عال كاالجتماعيةلتحتية الفنية االمساحات المطمكبة لمبنى 
كطرؽ  المضطرديكـ كنمكىا لالحد  نجاحيا  كليس أدؿ عمى صحتيا مف ، عف معيار بكؿ سيرفس 

أكمر  استنيضتتتميز أىمية ىذه التجربة ككنيا ، لكؿ القرل المحيطة   جيد  التي أضحت نمكذج أتناجيا
األىمية  ؿما يحتميمشة معدكمة كىذا  الفبلحيف فقرآ في العراؽ حيث حمة مشكمة اشباع كتشغيؿ فعة

االستدامة، تعطي ىذه الدراسة معطيات الحاجة الممحة أكآل كبعدىا ترتفع القصكل في التمية الريفية كقمة 
  بالمتطمبات لتكفي معطياتيا الحاجة القياسية كىذا ما يجب أف يحدث في قرل المعدميف في الريؼ .
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 لممستقرة الريفية  بالعبلقة مع البنى التحتية( يكضح التكزيع الفضاعي ٔٓشكؿ )

 
 كالسكنية في المستقرة الريفية  اإلنتاجية( مخطط المساحات المتخصصة ٔٓشكؿ )  
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 تصميـ القرية النمكذجي ( ٖٓشكؿ )
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  منطقة الخالصأسفل تطوير 
كنفذت  أعدتي راسة التدلعاصمة كتمؾ ال قد يندر أف يتـ تصميـ لمنطقة ريفية تعمؿ كسمة غذاء 

أف تتـ عمى أيدم أكبر مكتبيف أستشاريف  هندر  رمكاألك ، شماؿ بغداد منطقة اسفؿ الخالص يف آجزعي
 معآ عمبلك شركاعو كشنكبلند كشركاعو  كقد  دماكدكنالسير ىـ  في العالـ  لمعماريف كمخططيف ركاد

قة بجك محمي خاص يختمؼ عف صادؼ أف تتمتع المنط ام ،العراقيةكمكتب كاحد لصالح كزارة الزراعة 
النير دجمة الكيرة في شماؿ بغداد مما يسب كجكد نسبة   كالتكاءاتكؿ أنحاء العراؽ بسبب كمرة البساتيف 

ما يسبب فارؽ في درجات   ،ىذالساعدة  الغربيةجيدة كتيارات ىكاء باردة بسبب الريح  الشمالية  رطكبة
درجة مؤيو كىذا يؤىؿ المنطقة مف زراعة اصناؼ مف  ُٓالى  َُمف  المجاكرةعف المنطقة الحرارة 
التي  كالحمضياتركـ كال آكاألشجار قد ال يمكف زراعتيا في أم مكاف في العراؽ كخصكص النباتات
 .المنطقة تاريخيآ بيا اشتيرت

مفاىيـ كمنيجية راعدة في مجاؿ التخطيط كالتصميـ لممستقرات الزراعية كربط حكت الدراسة عمى 
كاف ىذا   ( ٗٓمدينة الخالص شكؿ ) ـأقاليالى  المجاكرةلمدينة بغداد  اإلقميمي ربالتطكيمجمؿ ذلؾ 

سياسيآ في العراؽ كلك كاف قد أكمؿ لقضى عمى كؿ التكتر السياسي  الساخنةالتطكير في أكمر المناطقة 
كف الحرب كالحصار حالة د ظركؼفي محيط بغداد كأمف فرص عمؿ كغذاء كامؿ لمدينة بغداد لكف 

 فقط . اإلداريةأكمالو كأنجزت المباني الخدمية 
ىيكمية المستقرات السكنية بتحديد  الدراسةباشرت كبعدىا كاقع حاؿ  بتحميؿشرعت الدراسة 

( كمف مـ تـ تحديد الييكمية السكانية كبداعؿ تحكيؿ ُٔالمتضمنة مجمكعة قرل إنتاجيو ميمة شكؿ )
 .(ِٔذاتية كالمكضكعية األساسية لممشركع شكؿ)السكاف الى مناطؽ أخرل كفؽ المعطيات ال

جيده الكبير بتحميؿ نكع المباني الخدمية كتحميؿ مرافقيا كتحديد  االستشارمأكمؿ العمؿ 
يسعيا أم عرض  ال قدلكؿ فعالية انتاجية ككاف ىناؾ مجمدات  المناسبةمساحاتيا ككذلؾ نكع الدكر 

 التصميـ الريفي .ىندسية كاممة في مجاؿ  مكسكعةاف يككف  يمكفك 
اعتمدت لربما قاد لعدـ تنفيذ جزء منيا فقد العالي  يرل البعض أف تخصص التصاميـ قد  
كالتي أعتاد  كالغريبةنكعيآ  المتميزةككانت المنتكجات  االعتياديةكليس  المتميزةنطقة عمى الزراعة مال

كالحصر لـ يعد في أمكاف الفرد كلكف مع ظركؼ الحرب   ناجح راع   تبلقي سكؽاستيرادىا مى عالعراؽ 
مف المنتكجات الزراعية كلذلؾ تكقؼ أنتاج ىذه القرل كلـ يرل المشركع تنفيذ  الغاليةالعراقي شراء األنكاع 

 فالمسؤكليعمى  اعتباطيبشكؿ  المتميزة الحقآاألراضي  الزراعية كتـ تكزيع اإلنتاجيةكمير مف مرافقو 
في الشرؽ األكسط كأصبح أصآل كفشمت أرقى تجربو زراعية  ارعيفمز لذيف لـ يككنكا كالضباط الكبار ا

 أىؿ المنطقة بدكف عمؿ كبغداد تعاني األف شحة المنتكجات الزراعية بسبب فقدانيا سمتيا الغذاعية.  
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   المجاكر لمدينة بغداد يـ مدينة الخالصمأق  ( ٗٓشكؿ )

 
 مع تحميؿ عاـ لممعطيات األساسية  (التكزيع العاـ لمرافؽ القريةَٔشكؿ )
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 ىيكمية المستقرات السكنية المتضمنة مجمكعة قرل إنتاجيو ميمة  (ُٔشكؿ )

 
 ( المعطيات الذاتية كالمكضكعية األساسية لممشركع ِٔشكؿ)

 
 

 
 



 - 78 - 

 تجربة أسكان السيدية والمدينة 
الى تطكير األسكاف في  لئلسكافعمدت الييعة العامة مف القرف الماضي  في بداية الممانينات

شكؿ ي ذمالالمممث المحصكر بيف مدينة العمارة كالناصرية كالبصرة ك  ، منطقة األىكار في جنكب العراؽ
 .ربع حجـ العراؽ 
مف تجارب األسكاف مف خبلؿ مكقعي  وما تعممتمره أف أضع كؿ  كألكؿالفرصة  جاءتني

لبيكت مف القصب  مختمفةفكاف ىناؾ تككينات  ديةالسيمنسؽ التنفيذ لقرية نمكذجية في منطقة الكمصمـ ك 
ات التي تشكؿ الكحدة دكما تـ ترشيد الكح (ّٔشكؿ ) المادة المستعممة في البناء في منطقة األىكار

كحسب تككيف كعدد العاعمة  القياسيةكالتي يمكف تشكيميا مف مجمكعة الكحدات    )الدار الكاحدة (الكظيفية
اليدؼ مف التصميـ أف يتـ تنفيذ القرية بالجيد  كاف، الريؼ كيبة العاعمية في المركبة التي ىي سمة التر 

كسياج بشكؿ حيكم رغـ تككف أجزاء البيت مف  مختمفةالذاتي فأعتمد نظاـ تنميط مغمؽ يؤمف تشكيبلت 
 ( . ْٔ)شكؿ   األساسيةكحدات قياسية تعتمد كحدة لب 

لمكحدة الكظيفية نظاـ التنميط المفتكح  اعتمدت حيث المدينةأخرل في مدينة بالتجربة  ىذه أعقبت
ككاف ىناؾ أمكانية تجميع مختمفة مف خبلؿ ىيكؿ بسيط بشكؿ منحني القكل ) البرابمو ( كىك الشكؿ 

 (ٓٔ( شكؿ )ةالكظيفية )الدار الكاحد لمكحدة تؤسسكحدة المب األساسية التي ل مككنة الساعد في األىكار 

 
 

 التجريبية  (  قرية السيديةّٔشكؿ ) 
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 ( تفاصيؿ القرية التجريبية في السيدية ْٔشكؿ)
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  ( القرية التجريبية في المدينة ٓٔشكؿ )

 تطوير السكن في األهوار لممكتب االستشاري  هوتيمير الفرنسي 
كاف في منتصؼ التسعينات قد اعتمدت الييعة العامة لئلسكاف بالمشاركة مع مؤسسة ىكتيميرز    

مشركع تطكير السكف في االىكار ككنت انا شخصيان منسؽ المشركع اعتمدت منيجية كاف  قد الفرنسية  
بيا فتحي في برنام  األسكاف األكؿ كالذم يعني بالبدء مف البيت الكاحد أنتياعآ بالقرية كبالفعؿ  بشر

لؾ ألف  االىكار أعدت دراسة كاقع المنازؿ كمف مـ تطكر أشكاؿ القرية ،  فقد كاف نمكذجيان كمتميزان  كذ
تتميز بنمط يعتمد الماء المتجمع اساسان لمصدر العيش كىي تربية الجامكس كصيد االسماؾ كالطيكر 

لؾ ركزت ذكر في أعبله ، ل\ككما كزراعة الرز كيتـ استخداـ القصب كالبردم كالطيف ألجؿ السكف 
شكؿ   عمى ىيعة القرية كتأميرهلماء كالشكؿ الذم يكجده مسار اكاليكر  اليابسةالدراسة عمى االختبلؼ بيف 

 development pattern ألجؿ الكصكؿ الى نسؽ التطكير ل المختمفةالقر  تدراسة ىيعا( كتـ ٔٔ)
كأم قرية في   ،الكؿ قريو فييك الكظيفية كالجمالية  تيا قيم منطقة األىكار ك زما يمي( كىذا ٕٔشكؿ )

فقد تـ دراسة التككيف العاعمي ألجؿ   العاليةاإلنتاج  كفاءةالعراؽ تعتمد عمى العاعمة المركبة ألجؿ 
( كما تـ دراسة كاقع أشغاؿ ٖٔشكؿ )  ـالممكف التصميـ لي الساكنيف  مف األفراد الكصكؿ ألفضؿ عدد

 .( ٗٔ)الدار( شكؿ ) الكظيفيةفي الكحدة  يا اليات المعيشية في الميؿ كالنيار كمناطقفعال
المحدد الى نمطيف مف البناء  األكؿ الذم يتكاجد في منتصؼ األىكار يعتمد شكؿ القرل العامؿ البيعي 

حيث الرطكبة العالية التي تستدعي مركر تيارات اليكاء لذلؾ يجب اف يككف البناء خفيؼ الكزف كبمادة 
القصب كالبردم ، كالنكع الماني يجمع بيف بيعتيف مختمفتيف الحار الجاؼ الذم يقتضي البناء المقيؿ  بمادة 

عمى النمط الساعد شكؿ  لطيف ، كالحار الرطب البناء الخفيؼ ، تـ تصميـ جممة مف القرل كالبيكتا
 كباستدامةبيعي عقبلني حديث  نتاجالقرية النمكذجية  فجاءت السمبيةمع مراعات تجنب الجكانب ( َٕ)
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فيذ عدد محدكد منيا كتن (ُٕكشكميا العقبلني الجميؿ شكؿ)  البناعيةالى مكادىا  حرفتياكاممة مف تكارث 
  اقد تـ مؤخران ارجاع الماء الييك .  ََِّلمتجفيؼ القسرم كتـ جفافيا لحيف  الحقآ تعرضت المنطقة،  
 

 
 
 
 

( العبلقة بيف القرية كالمحيط مف الداخؿ الى الخارج في كسط اليكر كمف الخارج الى ٔٔشكؿ )
 اختبلؼ ىيعات القرل بسبب مسارات  مجارم المياه الساعدة  الداخؿ عمى حافة اليكر  مع
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 التنمية فييا  الحياة ك لقرل األىكار الجميمة كالمعبرة عف نمطالعامة كالمككنات ( الييعة  ٕٔشكؿ )
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 العاعمة )الممتدة ( المركبة المككنة لجميع التجمعات السكانية في منطقة األىكار  تشكيؿ( ٖٔشكؿ )
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 يؿ كالنيار كمكضع مرفقات الكحدة الكظيفية في األىكار م( مكقع الفعاليات اليكمية في الٗٔ) شكؿ
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 ( نمكذج لقرية قاعمة في األىكار تككنت بشكؿ طبيعي غير مصمـ  َٕشكؿ )
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 العامة لئلسكاف  كاستشارم الييعةىكتيميرز الفرنسية رية نمكذجية مصممو مف قبؿ ق( ُٕشكؿ )
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 ايشالجبقرية 
القرل التي كانت في مكقع االرض التي جفت في   مفغمر الفيض كمير ،  بعد أرجاع الماء الى االىكار

أستبرؽ الشكؾ بأعداد تصميـ قريو  السيد االقدـ حينيا ككمفت شخصيآ مف قبؿ السيد ككيؿ كزير األسكاف
لذلؾ  كذج لقرل الحقو منأف تككف ككاف قد طمب مني  في أىكار العراؽ لمنازحيف في منطقة الجبايش

كالقرل البلحقة  لمقرية يأيككلكجػاميف افضؿ نظاـ تالنظاـ البيعي في المنطقة ل اعتمادالبد لنا مف كاف 
المتكقعة في  االحتماالتعي المقترح لكافة ي( كما يجب أف يستجيب التصميـ البِٕشكؿ ) المزمع تشيدىا 

كما تـ كضع متطمبات قرية  (ّٕس المخطط  شكؿ )نف استخداـتكرر  بسبب أمكانية المكقع  اتجاىات
مركز نشاط  كجعؿزيع مباني الخدمات الرعيسة ك كت كالعرضيةكسعيا الطكلية تالمب األساسية كاحتماالت 

ىذه ىي المؤمرات ، ( ْٕ)شكؿ  بدآل عف بيكت الفبلحيف الرعيسية القريةفي ساحة  اإلنتاجيالقرية 
فقد كاف العامؿ الحاسـ ىك  الذاتية( أما المؤمرات ٕٓة العاـ شكؿ )المكضكعية كتأميرىا عمى شكؿ القري

كفؽ كحدة نياج لممساحات ببرنامجيف أحدىما يممؿ اعمى حاجة متكقعة كاألخر أقؿ حاجة مأعداد 
بسد الحاجة األساسية  تبداعميو منيجية كحدة المب حيث  دما تعتم( كىذا ٕٔشكؿ ) تصميمية منمطة 

في تصميـ البيكت مبدأ تصميـ المب حيث تككف الكحدة  كقد اعتمدت قياسية الحقآ ،كصكآل الى الحاجة ال
الخدمية المطبخ كالحماـ كحدة خاصة كتككف مدعكمة كشبو مصنعة مف قبؿ الدكلة ككحدة النـك أك السكف 
كحدة المب ىي المب التي تضاؼ لكؿ جزء كحسب نكع العاعمة المركبة  كىذا ما يشكؿ البيت ، بذلؾ 

أميف مكاف لمحرؼ بنا عمى ما أكد عميو فتحي باعتماد تكزيع الكحدات كفؽ العاعمة المركبة ، كضركرة تأج
 استجدت،أمناء التنفيذ (  ٖٕشكؿ) تـ تصميـ قرية في كسط اليكر لـ تنفذ كما، ( ٕٕكالحيكانات شكؿ)

كىذا كاف بناعآ عمى  حاجة لتصميـ بيكت فبلحية مغمقة مع حظيرة كأخرل لمكسبة كالمكظفيف بدكف حضيرة
 . كترؾ المقترح األخر لتجربو الحقو ( كبالنتيجة نفذ المقترح األخير . ٕٗرغبة لساكنيف شكؿ )

كأنما تكاجد فعمي  االستشاريةمف أىـ مزايا ىذه التجربة ىي أف التصميـ لـ يعد ترؼ فكرم في المكاتب  
ألجؿ تطكير األىكار التي  ابقو س اميـتصحقيقي خمص الى نتاع  كاقعية كحصؿ عمى تغذية مرتدة مف 
د ر يتميز بطبيعة غناء كمكا ك،  كاالضطيادتشكؿ جزء ميـ مف العراؽ كالذم يعاني أسكاء أنكاع الفقر 

كما أف المنطقة معظـ ميزانية العراؽ  مف ىذه كارد الماليةمحيث يشكؿ ال كنفطيةطبيعية كبيرة نباتيو 
لمنطقة االقياـ ببرنام  تنمكم كبير يتفؽ كمعطيات  ستدعيي ؼ مماكالجفا المنطقة معرضة لمتمكث البيعي

 المادية كاالقتصادية كاالجتماعية 
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 البيعي لتػاميف افضؿ نظاـ أيككلكجي لمقرية  تككيفالشكؿ المناسب لم  (ِٕشكؿ ) 
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 المخطط راأمكانية تكر مع مكقع لم اتجاىاتمف  االتعي المقترح لكافة االحتميالتصميـ الب(ّٕشكؿ )

 

 
 

مع  ( قرية المب األساسية كاحتماالت تكسعيا الطكلية كالعرضية كتكزيع مباني الخدمات الرعيسةْٕشكؿ )
 المشترؾ  اإلنتاجيساحة القرية الفضاء  تأكيد أىمية العمؿ الجماعي بجعؿ
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 كمككناتيا األساسية في الجبايش القرية العاـ  مخطط (ٕٓ) شكؿ 
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 مع التنميط ( منياج لممساحات ببرنامجيف أحدىما يممؿ اعمى حاجة متكقعة كاألخر أقؿ حاجة ٕٔشكؿ )
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كحدة النـك أك السكف كحدة المب ،و مصنعة الكحدة الخدمية المطبخ كالحماـ كحدة خاصة كشب (ٕٕشكؿ) 

،  الكاحد )الكحدة الكظيفية ( التي تضاؼ لكؿ جزء كحسب نكع العاعمة المركبة  كىذا ما يشكؿ البيت  ىي
 مكاف لمحرؼ كالحيكانات مع تأميف العاعمة المركبة ،  تككيف  كفؽ
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 في كسط اليكر لـ تنفذ  كحدة كظيفيوتصميـ (  ٖٕشكؿ)

 

 
 

 بيكت فبلحية مغمقة مع حظيرة كأخرل لمكسبة كالمكظفيف بدكف حضيرة  ( ٕٗشكؿ)
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 ومنظمة طبيعة العراق ناإليطاليي نسكن وتطوير األهوار لالستشاريي

العراؽ نشاط تصميمي كتنفيذم حميث قادتو مؤسسات في منطقة األىكار  تشيد ََِّبعد أحداث 
سميت الحقآ  عراقيةمع منظمة  اإليطالية يلمجتمع المدنكاف أىميا مجمكعة مف منظمات ا كميرهعالمية 

ىذه المنظمات لتحديد طبيعة السكف في األىكار ككاف عمميـ  قبؿ ، استدعيت مفبمنظمة طبيعة العراؽ 
بيني كبيف المصمميف خمص الى  رممجمؿ فعاليات تطكير المنطقة ككاف ىناؾ حكر مست يتضمف

مدة سبع سنكات تكمؿ بتصاميـ متكاممة نمكذجيو شكؿ كداـ  تخطيط كتصميـ برنام  متطكر قؿ حدكمو
الى نكعيف  نفس األسس التي سبؽ كأف مبتيا في تصاميمي السابقة بفصؿ الدكر تاعتمد( كقد َٖ)

كاف عمي تدقيؽ كبعد أنجاز العمؿ  األكؿ في داخؿ اليكر كعمى جزر منفصمة كاألخر في منتصؼ اليكر
كفي الطريؽ حدمت لي حادمة اصطداـ أدت الى  االستشارمفريؽ العمؿ في عماف حيث كاف يعمؿ ال

ة أشير حينيا أكمؿ الفريؽ ترحة أكقفتني عف العمؿ لمدة سبرأسي أصابو م كأصابوتيشيـ رجمي 
كعدد  التحتيةكبعض البنى  اإلنتاجيةتصاميمو كباشر بتنفيذ نماذج مف التصميـ كقد تـ أنجاز المكاقع 

كبكؿ الحسابات أرقى تجربة تصاميـ بيعية لقرل تـ أنجازىا ليس في  كانت  السكنية،محدكد مف الدكر 
 العراؽ فحسب كلكف في منطقة الشرؽ األكسط .

 كاستجابةكالتصميـ  يطحالتصميـ مف فرادة في الم وما قدمكسكنيا في اليكر أميز  اإلنتاجيةكانت الجزيرة 
عمى في عيشيا د ملسكنية في األىكار كالتي تعتا اإلنتاجيةالمنطقة مف ىذه الجزر  جما تحتاكاممة لكؿ 

السكنية  الكظيفية( الكحدة ِٖ( .كما يكضح الشكؿ )ُٖشكؿ )كجني القصب كالصيد  الجامكسة يترب
( ٖٓيكضح الشكؿ )،( ْٖ) اليكميةاقع فعاليات المعيشة ك كم اإلنتاجية ( بمرافقياّٖالشكؿ ) اإلنتاجية

 ( ٕٖ_ٖٔتكضح الرسكـ شكؿ ) ليكر كعمى األرض اليابسة،الكحدة الكظيفية السكنية عمى حافة ا
نفذ بشكؿ تجريبي محدكد في منطقة  تفاصيؿ كحدة المب السكنية الكاحدة المعتمدة في التصميـ  كىذا ما

 الجبايش
 كمعايشتنالقد جاءت ىذه التجربة نتاج لكؿ خبر الماضي البعيد كالقريب كتجارب برام  األسكاف المختمفة 

التي كنا أما جزء منيا أك  المشاريعمرتدة مف الالحقيقة كالتجارب المتأتية مف التغذية  كمكابدتنا  الميدانية
أمؿ أف يرل نعمييا ، أنيا بحؽ حصيمة عمرنا المعمارم كأنجاز حياتنا الذم  كالمشرفيف ليا  المنسقيف

معمارم مشرؼ لي كسجؿ  كىـ الفبلحيف  النكر ليككف نتاج معرفي يخدـ أكمر الناس حاجة لمسكف
أمؿ  .رأسي ىباعآ كأصابويذىب تيشـ رجمي  كلمعامميف في مجاؿ التصميـ الريفي في العراؽ كأف ال

    .محركميف في العالـلكلربما لكؿ ا لفاعدة العراؽ مخمصآ أف بنفذ ىذا العطاء المعمارم الميـ 
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الجيد التصميمي المتكامؿ لتطكير  كىذا ىقرية في منتصؼ اليكر كأخرل عمى حافة اليكر ، (َٖشكؿ )
صنكؼ المعرفة لتطكير ربع العراؽ مختمؼ األىكار كالذم عمؿ عميو متخصصيف مف كؿ الدكؿ ك 

عرفيا  حضارة  فريدة في الشكؿ متنكعة السكف كمكطف أقدـ  بالمكارد الطبيعية الجنكبي في بيعة غنيو 
أبراىيـ عميو السبلـ كخزيف النفط العراقي الذم يشكؿ  السكمرية كأكؿ الديانات ديانة النبي حاضرالتاريخ ال

 معظـ ميزانية العراؽ  
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( تككيف الجزيرة في منتصؼ األىكار كالتكزيع النباتي ككياف الجزيرة المتكامؿ لمحماية مف ُٖشكؿ )
 كمسارات التيارات الماعية ةالتأميرات الييدركلكجي
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اجية في كسط اليكر مكضحآ عمييا التكزيع لمفعاليات السكنية كاإلنتاجية (الجزيرة السكنية اإلنتِٖشكؿ )
 التي تؤسس لمكحدة الكظيفية )الدار ( كحسب نمط العيش الساعد 
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كالتكزيع الدقيؽ لمفعاليات اليكمية  راألىكامكاقع كمككنات الكحدة الكظيفية السكنية في ( ّٖشكؿ )

 كالسكنية  اإلنتاجية
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 كمككنات كمكاقع الفعاليات لمكحدة الكظيفية عمى حافة اليكر  ( المحيطْٖشكؿ )

 
 ( مخطط ككاجية جانبيو لكحدة المب السكنية ٖٓشكؿ )
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 ( منظكر كمقطع لكحدة المب السكنية في األىكارٖٔشكؿ )
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 الخارج في الجبايش لتصاميـ مشركع تطكير االىكار مف الداخؿ ك  المنفذة( صكر لنماذج الدكر ٕٖشكؿ )
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 الخاتمة 
الحضارات في قدـ التي أكجدت أ البشريةعمى أديـ العراؽ كفي كادم الرافديف كانت أكلى المستقرات 

كاف يرفد العالـ بفكره النير ك كفي التاريخ القريب  اإلسبلمية البلحقةالتاريخ كأستمر العراؽ في العيكد 
مف  المتطكرة العالميةكأستمر يقدـ المنجزات  العالمية الزراعية قرل في تصاميـ ال األفكار الراعدة ختبر م

 .ميـك في الجبايش في أىكار العراؽ لقبؿ التاريخ في ياـر تبو ك 
ريفيو رصدت ليا الدكلة  مبالغ ىاعمة عمينا أف نستنيض تاريخنا  تنمكيةاليكـ نقؼ عمى أعتاب مكره 

نذكي ،كبالمعرفة كالعمـ كالتصاميـ   المرتقبةضة الزراعية النيىذه المعرفي القديـ كالحديث ألجؿ رفد 
  الجيكد كالمكاردالفرص التنمكية السريعة ك كمير مف عمينا كتضيع  جديدبدكنو سكؼ نبداء مف الذم ك عممنا 

المستقبمية  لتنميتنامف أجؿ ىذا أنجز ىذا البحث الذم نتمنى أف يككف عكف ، ليذا القطاع الحيكم الميـ 
 السعيد  اآلتيكغدنا  ة المستدام

 
 المصادر األساسية

  general Housing  programfor Iraq 1977 polservice .Poland  

Iraq Housing Programme1958   .  Doxiadis associates consulting engineers   

Doxiadis associates consulting engineers notes for professor Fathy 21-7-1958  

0-GAH O-GAB 

 ُٖٓٗقانكف مصمحة مشركع المسيب الكبير  
 .َُٕٗشاكر مصطفى سميـ ، الجبايش، دراسة أنمركبكلكجية لقرية في أىكار العراؽ، بغداد،    

 .ُٕٓٗجاسـ، عبلء الديف، البناء االجتماعي ك التغير في المجتمع الريفي، بغداد،  ،
 َُِِاألسرة في قرية عراقية ماىر فرحاف مرعب 

 ُٖٓٗيـ بركات، المجتمع العربي المعاصر، بيركت،  ، حم
 ََِٔاإلسكاف في منطقة األىكار   مكفؽ الطاعي معمار كأكاديمي     

 َُِّحسف فتحي .. فيمسكؼ العمارة كميندس الفقراء.    
 ُٗٓٗطو باقر مقدمة في تاريخ الحضاره العراقيو ،بغداد ، 

  ُِٖٗسطى ، د. طارؽ الجنابي ،بغداد، دراسة في العمارة العراقية في القركف الك 
تاريخ حضارة كادم الرافديف في ضكء مشاريع الرم الزراعية كالمكتشفات اإلمارية كالمصادر التاريخية 

 ُٖٔٗ،أحمد سكسو، بغداد،
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 الزراعية في العراق  ا لتنمية
 مجمة التنمية الزراعية كزارة الزراعة العراقية 

مػػػف عناصػػػر النيػػػكض باالقتصػػػاد العراقػػػي الػػػذم يعػػػاني مػػػف الكسػػػاد ، الف  تشػػػكؿ الزراعػػػة عنصػػػران ميمػػػان 
عناصر االقتصاد تتمحكر في )الزراعة الصناعة كالتجارة (إضافة إلى المكاد األخرل ، لكف الحاؿ لـ يكف 
كما يتمناه ، فاالقتصاد الحالي فردم التكجيو كاعتمد بشكؿ أساسػي عمػى الػنفط كأىممػت العناصػر األخػرل 

ـ تفعيميا لتككف حالة إسناد قكم لمنيكض باالقتصػاد ، فالزراعػة دخمػت فػي دىػاليز ضػيقة كاكتشػفتيا كلـ يت
ظركؼ معقػدة جعمتيػا فػي زاكيػة مظممػة كحكلػت عمػى أمػر ذلػؾ البمػد مػف زراعػي إلػى مسػتكرد كىػذا مايمقػؿ 

بتػكفير اإلمكانيػات كاىؿ االقتصاد العراقي كيجعػؿ الحالػة تسػتند عمػى ىػذا اإلطػار كالبػد أف تقػـك الحككمػة 
التي تسيـ بالنيكض بالزراعة ك ألجؿ أف نضع الحقاعؽ التي أدت إلى تدىكر الزراعة مػف جيػة كالكسػاعؿ 
التػػي يمكػػف أف تعيػػد لمزراعػػة عافيتيػػا كتػػكفر غػػذاء الشػػعب مػػف جيػػة مانيػػة فبلبػػد مػػف االىتمػػاـ بمجمػػؿ ىػػذه 

الزراعي كانتعاشو ك تحقيؽ نتاع  ايجابية في  األمكر التي سيككف ليا تأمير فعاؿ مف اجؿ النيكض بالكاقع
 ظؿ الكضع الراىف ، كمف اجؿ ذلؾ تناكلنا عدة أبكاب كي نصؿ إلى قناعة حقيقية بيذا المكضكع .

 
 ممحؽ  أسباب تعمر الزراعة

 
األسباب كميرة كتكررت خبلؿ سنكات بسيطة بعد التغييػر الف االىتمػاـ بالزراعػة لػـ يكػف ضػمف الحسػابات 

نما ىمشاالقتصا كبدأ التفكير باقتصاد أحادم الجانب أال كىك النفط ، مما كلد مضاعفات أمرت    تدية كا 
عمى االقتصاد كانحدرت بو إلى جكانب أفقدتو بريقو كانعكس ذلؾ جميان عمى الشعب الذم مازاؿ يعاني مف 

االقتصػػادية المفقػػكدة ىػػي  رداءة االسػػتيراد لممػػكاد الزراعيػػة بنكعياتيػػا غيػػر الجيػػدة كالتػػي لػػـ تخضػػع لمرقابػػة
كذلؾ إضافة إلى ما تعانيو مف فترة االستيراد مما يؤمر عمػى الجػكدة كيفقػد المػادة مككناتيػا الغذاعيػة ، ليػذا 

عػدـ تػكفر  فأف األسباب التي جعمت الزراعة تتعمر كميرة منيػا : شػحة الميػاه كحالػة التصػحر التػي كلػدتيا،
لمزارع في حرث االرض كحصاد المحصػكؿ ،عػدـ تػكفير نسػبة كافيػة اآلالت الزراعية التي تساند الفبلح كا

كىػػػػذا ممػػػػا يػػػؤمر عمػػػػى التػػػػكازيف بػػػػيف  باىضػػػومػػػف األسػػػػمدة الكيمياكيػػػػة كاف تػػػكفرت فأنيػػػػا تعطػػػػى بأسػػػػعار 
المصركؼ عمى األرض كبيف النات  منيػا ممػا جعػؿ الفػبلح كالمػزارع يشػعر بالخسػارة ممػا دعػاه الػى ىجػر 

تكفير البذكر بشكؿ انسيابي ، تحكيػؿ أكمػر األراضػي الزراعيػة إلػى دكر سػكف  االرض كترؾ الزراعة ،عدـ
ممػػػا تسػػػبب فػػػي قمػػػة األراضػػػي الصػػػالحة لمزراعػػػة كىػػػذا نػػػات  مػػػف كػػػكف الفػػػبلح كالمػػػزارع لديػػػو اكالده الػػػذيف 
انخرطكا في قػكل األمػف الػداخمي ممػا جعمػو يسػتغني عػف األرض كمتابعتيػا كبالتػالي بيعيػا كليػذا البػد مػف 

قانكف يساعد الفبلح عمى مينتو ك يكمؼ جيده بأرضو كزراعتيػا ،عػدـ العنايػة بػالفبلح كالمػزارع كعػدـ سف 
االستماع إلى آراعو تسبب في تعطيؿ عمؿ الجمعيات الفبلحية التي أصبحت مجرد عبلقػة كلػيس ليػا فعػؿ 

ا حمقػة الكصػػؿ بػػيف يػذكر لخدمػػة األرض كالفػبلح ألنيػػا أىممػت كلػػـ يتػػكفر ليػا اإلمكانيػػات بػالنيكض لككنيػػ
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الفبلح كاألرض كليذا فأف تفعيؿ ىذه الجمعيات مف األساسػيات الرعيسػية لمنيػكض بػالكاقع الزراعػي لككنيػا 
ستحتمؿ مسػؤكلية اإلشػراؼ كالمتابعػة كتييعػة كػؿ مسػتمزمات العمػؿ الزراعػي ،رفػع الػدعـ المػادم كالمعنػكم 

 راعة كيتجو إلى أعماؿ أخرل .لمفبلح كالمزارع كىذا امر سمبان مما جعمو يعزؼ عف الز 
 كقد أكد مختصكف إف مشاكؿ القطاع الزراعي تتمحكر بالنقاط التالية :

 المشاكؿ االدارية
كتتخمص بالمشاكؿ اإلدارية بالنقاط التالية : قمة اليندسة الزراعية في الشعب الزراعية كالعامميف في مجاؿ 

 ة المحمية لدعـ القطاع الزراعي ،اإلرشاد الحقمي ،قمة التخصيصات المالية مف الحككم
 

، عػػدـ تكافػػؽ القػػكانيف الحاليػػة كخاصػػة قػػكانيف األراضػػي مػػع التطػػكير الزراعػػي كبػػاألخص قػػكانيف الممكيػػة 
كقػػانكف التػػأجير ،عػػدـ تفعيػػؿ قػػانكف حمايػػة اإلنتػػاج الزراعػػي فػػي الكقػػت الحاضػػر ،بعػػض  (ُٕٕكقػػانكف )

لخػدمات المقدمػة مػف قبػؿ المجمػس البمػدم كمنظمػات القرل تعاني مف عدـ كصكؿ الخدمات حيث تتركػز ا
المجتمػػع المػػدني عمػػى بعػػض القػػرل مػػف دكف أخػػرل كحسػػب المحسػػكبية كالعبلقػػات الجانبيػػة ممػػا أدل إلػػى 

 ترؾ األراضي كزراعتيا كاليجرة إلى المدف كمحاكلة الفبلحيف أيجاد أعماؿ أخرل لديمكمة معيشتيـ
 مشاكؿ التربة كالمياه
مف عدـ كجكد شبكة مبازؿ نظامية كالشبكات الحالية قديمة ،قمة األرباح في البادية مما  تعاني المحافظات

أدل إلى عدـ استغبلليا بشكؿ جيد ،إتباع الطرؽ القديمة بالرم لمبساتيف كالخضركات مما أدل إلى ممكحة 
 التربة كعدـ كفاية المياه ليا .

يػكدان اسػتمناعيان كتػكفير كافػة الكسػاعؿ الكفيمػة ليػذا كيؤكد المختصكف إف النيكض بالكاقع الزراعػي يتطمػب ج
النيػػكض الف الزراعػػة عمػػكد ميػػـ مػػف أعمػػدة االقتصػػاد العراقػػي الػػذم تشػػكؿ الزراعػػة احػػد ىػػذه المفاصػػؿ 
ذ تحققت لدينا عناصر النيكض فاف الزراعة ستأخذ دكرىػا فػي  باإلضافة إلى الصناعة كالتجارة كالنفط ، كا 

 لحد مف ظاىرة االستيراد كمف أىـ مقكمات النيكض بالكاقع الزراعي ما يمي :دعـ االقتصاد العراقي كا
إجراء مسح ميداني لؤلراضي الصالحة لمزراعة كتحديد المناطؽ المػراد إصػبلحيا ، اسػتغبلؿ األراضػي فػي 

ط البادية لككف المحافظة تحتكم عمى ماني اكبر مساحة في العراؽ كاستخداـ اآلبار االرتكازية لغرض تنشي
الزراعة في البادية لتككف سمة ليا القدرة عمى تصدير محصكليا إلى المحافظات األخرل ، إذا تـ االىتماـ 
بيا كمتابعػة زراعتيػا بشػكؿ جيػد كدعػـ الفػبلح كالمػزارع كتػكفير كسػاعؿ المعيشػة فػي الباديػة ،كضػع برنػام  

فظ عمػى عػدـ ىػدر الميػاه ،أقامػة حػديث السػتخداـ الميػاه فػي الزراعػة مػف خػبلؿ التنقػيط الحػديث الػذم يحػا
بعػػػض السػػػدكد مػػػف اجػػػؿ خػػػزف الميػػػاه كعػػػدـ جعميػػػا ميػػػاه ضػػػاععة ألنيػػػا ديمكمػػػة الزراعػػػة ، تػػػكفير اآلالت 
دخاؿ المكننة المتطكرة في الزراعة ،تكفير الحبكب كاألسمدة الكيمياكية ككؿ ما يحتاجػو  الزراعية الحديمة كا 

ت الفبلحيػة كفػتح المجػاؿ ليػا لتأخػذ دكرىػا فػي تنشػيط حركػة الفبلح كالمػزارع لخدمػة االرض كدعػـ الجمعيػا
الزراعػػػة ،زيػػػادة عػػػدد الميندسػػػيف الػػػزراعييف مػػػف اجػػػؿ اإلشػػػراؼ المباشػػػر ككضػػػع الخطػػػط الكفيمػػػة بونجػػػاح 
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حصاعيات لممركة الحيكانية مف اجؿ تػكفير  المشاريع الزراعية كالدعـ الحككمي ليذا القطاع ،كضع دراسة كا 
زىيدة ،تػكفير الخػدمات بشػكؿ عػادؿ بػيف القػرل حتػى نجعػؿ الفػبلح كالمػزارع متمسػؾ األعبلؼ ليا بأسعار 

بأرضػو مػػف دكف ىجرىػا ،تفعيػػؿ التسػميؼ الزراعػػي كتشػػكيؿ لجنػة لمتابعػػة ذلػؾ لغػػرض تكجيػو الفػػبلح حػػكؿ 
 المشاريع التي يمكف االستفادة منيا كحسب كؿ منطقة .

 الخبلصة
نيػػكض اقتصػػاد الػػببلد النيػػا قػػكت الشػػعب كىػػذا يتطمػػب  اتضػػح ممػػا تقػػدـ بػػاف الزراعػػة عنصػػر اسػػاس فػػي

تكميؼ الجيػكد لمنيػكض بيػذا الكاقػع الػذم مػازاؿ يعػاني مػف الكسػاد كعػدـ االىتمػاـ بػو ، الف تنػكع اقتصػاد 
الببلد ىك حالة ايجابية مما يسيـ في تطكره كتعزيز اقتصاده العاـ ، فبلبػد مػف كضػع كػؿ الجيػكد كتنشػيط 

الدراسػػات البلزمػػة التػػي يمكػػف مػػف خبلليػػا اف نحقػػؽ قفػػزة نكعيػػة فػػي مجػػاؿ التطػػكر العمػػؿ الزراعػػي كاعػػداد 
          الزراعي .

 
 مشاكل الزراعة في العراق 

 ناجحة لمنيكض بكاقع القطاع الزراعي( استراتيجية)مبلحظات في بناء 
 د. سمير حسف ليمك

اقبة تضع في أكلكياتيا تطكير القطاع ( كالحككمات المتعُُِٗمنذ تأسيس الدكلة العراقية الحديمة عاـ )
ىذا القطاع في النيكض باالقتصاد المستداـ كتقدـ الببلد، لكف لـ   الزراعي أنطاقان مف إدراكيا ألىمية

تؤدم أم مف تمؾ السياسات إلى النتاع  المرجكة كرغـ تحقيؽ بعض النجاحات البسيطة ىنا كىناؾ، إال 
كمر مف ذلؾ فأف كاقع الحاؿ الذم نعيشو يكميان يشير إلى تخمؽ أنيا لـ ترتقي لمستكل الطمكح، بؿ كأ

القطاع الزراعي )بما في ذلؾ المركة الحيكانية( كمعاناة ىذا القطاع مف مشاكؿ في عدـ القدرة عمى تغطية 
السكؽ المحمية باإلنتاج المطمكب، كأصبحنا نستكرد كؿ المنتجات الزراعية كالحيكانية ببل استمناء مف 

عدا ىجرة أىؿ الريؼ إلى المدنية كالبطالة كغيرىا مف المشاكؿ المترتبة في تدىكر ىذا القطاع.  الخارج،
( كلكف ََِّقد يتصكر البعض في تسمية ىذا التدىكر إلى االحتبلؿ كما صاحبو مف مشاكؿ بعد عاـ )

حقيقي  ىذا ال يكفي أذا ما أردنا الكصكؿ إلى حمكؿ ناجحة لمنيكض بكاقع القطاع الزراعي بشكؿ
كمستداـ. أف المسألة الزراعية في العراؽ ذات خصكصية مختمفة عف بقية البمداف المتميز بونتاجيا 
الزراعي الكفير، فعمى الرغـ مف أف سكاف ببلد الرافديف ىـ أكؿ مف أكتشؼ الزراعة في العالـ أجمع، 

ضحان مف الدالالت المتكفرة لدينا يبدك كا“ما يمي: ” العراؽ القديـ“ككما يقكؿ المؤرخ جكرج ركك في كتابة 
اآلف أف المكرة النيكليميو )أم بداية العصر الحجرم الحديث عندما تحكؿ االقتصاد مف جمع القكت إلى 
اقتصاد أنتاج القكت بكاسطة الزراعة كتدجيف الحيكانات( قد حدمت بخطكات متسارعو في منطقة الشرؽ 

أم بكقت مبكر بالنسبة إلى أم ” ؽ.ـ( َََٕكالي عاـ )األدنى )بضمنيا العراؽ حاليان( في كقت ما ح
منطقة في العالـ ممؿ كادم النيؿ أك اليند كالصيف كغيرىا. ربما ألف الشرؽ األدنى كاف يتمتع بأفضؿ 
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الظركؼ المناخية المبلعمة، كربما كاف البقعة الكحيدة في العالـ القديـ التي نمت فييا حبكب الحنطة 
جعمت أمكانية زراعتيا بكاسطة اإلنساف بشكؿ كاسع كمنتظـ يكفر أمكانية تخزيف  كالشعير البرية كالتي

قكت غير قابؿ لمتمؼ لفترة مف الزمف، يستطيع اإلنساف أف يستقر كيٌككف تجمعات سكانية مدنيو كالتي 
 كذلؾ كاف العراؽ يطمؽ عميو بأرض السكاد في العصكر”. بحضارة كادم الرافديف القديمة“ندعكىا اآلف 

لى أياـ العباسيف حيث أصبح مركزان إلمبراطكرية عظيمة لما يتمتع بو مف مميزات زراعيو  التي تمت ذلؾ كا 
كخصكبة تربو كخيرات كفيرة، لكف حصمت تطكرات عديدة بيف تمؾ العصكر كعصرنا الحالي فقد كانت 

ة األمطار كخطكط تكزيع حياة اإلنساف كنشاطاتو المختمفة مشركطان لحد بعيد باألرض كطبيعة التربة ككمي
الينابيع كاآلبار كمسارات األنيار كمعدالت المياه الجارية فييا، لقد كاف لتمؾ العكامؿ تأميرىا العميؽ عمى 
اإلنساف فيي التي تؤشر طرؽ تجارتو كمغامراتو العسكرية، كىي التي تدعكه االستقرار كمزارع أك تحتـ 

لو إلى مرحمة رعي الحيكانات األليفة، كما كانت تساىـ أيضان في عميو الترحاؿ كالبداكه الرعكية عند انتقا
 تشكيؿ صفاتو الجسمية كالخمقية كتحدد نمط تفكيره كمعتقداتو الدينية كالفمسفية لدرجة ما.

لقد حصمت تطكرات كميرة في البيعة فمـ تعد األنيار تسير في نفس كديانيا القديمة، كلـ تكف الشمس بتمؾ 
ىناؾ انحباس حرارم في المحيط الجكم لمكرة األرضية، الذم أدل بدكره إلى المزيد مف  الحرارة، كلـ يكف

التصحر كنقصاف المياه، كزيادة في ممكحة األرض كنقصاف في الخصكبة، كصعكبات جمو في الرم مف 
 األنيار الكفيرة في المياه كما كانت عميو الحاؿ في العصكر السابقة.

ير مف العناصر الضركرية لنمك الزراع ككانت عمميو التبخر السريع عامبلن لقد استنزفت الفيضانات الكم
ميمان في زيادة الممكحة القاتمة لكافو المزركعات، لذلؾ لـ تعد الزراعة مقتصرة عمى أيجاد حمكؿ لمعبلقة 
بيف مالؾ األرض )اإلقطاعي( كالمزارع كما يتصكر البعض، كلـ تعد عممية أنشاء مشاريع زراعيو 

ية تشكؿ جبلن جذريان لمشكمة الزراعة في العراؽ. كما أمبتت تجارب السنيف القريبة الماضي فشؿ كؿ حككم
تمؾ الجيكد المضنية التي بذلت كالتي ساعدت اإليرادات النفطية المتصاعدة في تمكينيا، كلـ يقتصر 

نا في تمؾ التجربة ككاف الزراعية الحككمية عمى العراؽ فقط، بؿ أف أمامنا دكالن قد سبقت  فشؿ المشاريع
الفشؿ مصيرىا ممؿ )االتحاد السكفيتي السابؽ(. البد مف التأشير ىنا إلى البداعؿ في التركي  لمشركات 
االستممارية الزراعية ضمف نشاط القطاع الخاص كالبد مف دعـ كتنشيط االستممار الزراعي بكؿ الكساعؿ 

كغيرىا. ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تمعب دكران ىامان  ىيعة االستممار كالمصرؼ الزراعي  المتاحة كمنيا
في أعاقة الزراعة كزيادة كتطكير المحاصيؿ الحقمية كالمركة الحيكانية، البد مف تسميط الضكء عمييا لكي 

ناجحة كمستدامة. كلكف قبؿ ذلؾ أكد أف أشير إلى  ةاستراتيجيتؤخذ في نظر االعتبار لرسـ سياسة 
 التي تجعؿ مف االىتماـ بالزراعة أمران حتميان ال جداؿ فيو ككما يمي:األسباب الرعيسية 

المحاصيؿ الحقمية كارتفاع  شحة( تكفير األمف الغذاعي كاالبتعاد عف تأمير األزمات العالمية في ُ)
 أسعارىا بيف الحيف كاآلخر ككف الغذاء مف الحاجات المادية األساسية في حياة اإلنساف.
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البطالة كتكفير فرص عمؿ بأعداد كبيرة كالتخمص مف آفة العنؼ كاإلرىاب التي تجد ( معالجة مشكمة ِ)
 ليا مف الريؼ حاضنو مف خبلؿ التستر في مناطؽ غير مأىكؿ كناعية يصعب الكصكؿ إلييا.

لمدكلة دكف االعتماد الكمي عمى تصدير النفط الخاـ  إضافية( بناء اقتصاد متيف كمستداـ كتكفير مكارد ّ)
 كد كالخاضع لمعديد مف األزمات كالتقمبات في األسعار كغيرىا.المحد

 ( معالجة البيعة كتقميؿ التمكث الناجـ عف حرؽ كميات كبيرة مف النفط كالغاز كتحسيف المناخ.ْ)
( تقكية الشعكر باالنتماء لؤلرض لما تنتجو مف ممرات تدخؿ في عركؽ المكاطنيف كتصبح جزءان منو ٓ)

 يكية كحب الكطف كتزيد مف حرصو عمى بمده.كتمٌده بالطاقة الح
 ( تزكيد الصناعة ببعض المنتجات كمادة أكلية لتصنيع حاجيات أساسيو مختمفة.ٔ)

 أف الزراعة تعتمد عمى أربع مككنات أساسية مؤمرة في استدامتيا بنجاح كىي:
دارة كتكفير البني اإل -ْالمياه  -ّ   الطاقة البشرية )الفبلح أك المزارع( -ِ   األرض كالمناخ -ُ

 التحتية. كلنأخذ كؿ كاحدة مف تمؾ المككنات عمى انفراد لمعرفة ما يتطمب مف أصبلح حكليا ككما يمي:
( األرض كالمناخ: تختمؼ التربة العراقية في طبيعتيا كمككناتيا بيف الشماؿ كالكسط كالجنكب مف ُ)

غيرىا، كيمكف تصنيؼ معظـ األراضي في حيث الخصكبة كالمبلعمة ألنكاع محدكدة مف المزركعات دكف 
الكسط كالجنكب )عدا المنطقة القريبة مف الحدكد السكرية كالمحاذية لنير الفرات( باعتبارىا ذات خصكبة 

استنادان إلى تصنيؼ فريؽ مف الخبراء الركس )االتحاد السكفيتي السابؽ( الذيف قدمكا إلى العراؽ  كاطعة
كبعد تحميؿ التربة تبيف ليـ أف التربة العراقية تعتبر مف الدرجة الرابعة في الستينات مف القرف الماضي، 

مف الممر كخمكىا مف  عاليةكفاءة  إعطاءفي الخصكبة، ألنيا تخمك مف العناصر المفيدة لمنبتة كعدـ 
 المفيد لمنبتة. النيتركجيفكالبكتريا النافعة التي تحتفظ بعنصر  كالسيميمكزالمكاد العضكية 

ميز بالتصمب السريع بعد عممية السقي كالجفاؼ مما تتسبب في غمؽ المسامات كمنع جذكر ككذلؾ تت
النبتة مف التنفس، كتحتاج إلى المزيد مف التقميب كالتسكية الحتكاعيا عمى مركبات الكالسيكـ كالمغنيسيـك 

( كتمؾ Resilience) اإلسفنجيةبدرجو كبيرة، بينما تتميز األراضي الخصبة بدرجة عاليو مف الطبيعة 
التي تصنؼ بالدرجة األكلى في الخصكبة كيككف لكنيا أسكد كتأتي بعدىا األرض ذات المكف البني 
المحمر التي تحكم عمى نسبو عاليو مف الحديد كالمعادف األخرل الضركرية لنمك المزركعات بكفاءة 

الفبلح مضطرا لئلكمار مف  عاليو، كذلؾ فأف نسبو الممكحة )الضارة( كنقصاف العديد مف العناصر تجعؿ
األسمدة الكيمياعية التي تمعب ىي األخرل دكران في أضرار التربة مف خبلؿ حصكؿ تمكث في المياه 
الجكفية كزيادة تصمب التربة كمنع نفاذ اليكاء إلى الجذكر مما تستدعي التقميب الداعـ، ككؿ ذلؾ يتطمب 

غير قابؿ لممنافسة مع المحاصيؿ المستكردة، كذلؾ جيدان كبيران كصرؼ في األمكاؿ مما يجعؿ المحصكؿ 
( لمحمكؿ التربة قاعدم أم فكؽ PHىناؾ خاصية أخرل في التربة العراقية كىي أف األس الييدركجيف )

( كىذا غير نافع لنمك األحياء بالمعدؿ المطمكب، كيمكف معالجو ذلؾ بسيكلة برش التربة بحامض ٕ)
( المبلعـ لمنمك ٓ.ٓ-ٓه السقي لكي يصبح األس الييدركجيف بيف )الكبريتيؾ المخفؼ أك خمطة مع ميا
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كما ىك معمكؿ بو في بريطانيا. فعمى الرغـ مف اإلمطار الحامضية لدييـ فأف المزارع االنكميزم يستخدـ 
 حامض الكبريتيؾ في التربة لتسريع نمك المزركعات العشبية ألغراض أعبلؼ الحيكانات كغيرىا.

ياية المطاؼ بؿ أف المعالجة سيمو، كذلؾ مف خبلؿ المراكز البحمية التابعة لكزارة أف ذلؾ ال يعني ن 
الزراعة في أف تقكـ بدراسة الترب العراقية لكؿ منطقة لمكقكؼ عمى المككنات كالعناصر األصمية التي 

عؿ تحتكييا كتصنيفيا بشكؿ ينسجـ مع نكع المحاصيؿ كالمزركعات المبلعمة لكؿ تربو عمى انفراد كج
رعت لمحصكؿ  أكلكيات في زراعو كؿ صنؼ حسب الجدكل االقتصادم لغمو الدكنـ الكاحد فيما لك زي

( في معرفة Feasibilityمعيف دكف غيره. مف ىذا المنطمؽ تأتي أىمية دراسة الجدكل االقتصادية )
د دأبت األسمكب الممالي لمزراعة لما تكفره مف مردكد اقتصادم أعمى كلكؿ نكع مف المحاصيؿ. لق

( نحك سياسة االكتفاء الذاتي أنطبلقان مف مبدأ االشتراكية، كما ََِّالحككمية السابقة )قبؿ التغيير عاـ 
يمكف أف تتعرض ليا الببلد مف مخاطر اقتصادية كالحصار كمحف الحركب كغيرىا أدت ألف ينتي  

لؾ مف خبلؿ الدعـ المتزايد النظاـ السابؽ سياسة أجبار الفبلح عمى زراعو محصكؿ معيف دكف غيره، كذ
مف خزينة الدكلة لتكفير محصكؿ الحنطة كالشعير كالقطف كغيرىا مف المحاصيؿ كالتي لـ تصؿ إلى 
النتيجة المرجكة أصبلن. أما اآلف فبلبد مف تغيير تمؾ السياسات، كالبد مف المجكء إلى مبدأ سياسة 

في المنافسة كالتي أصبحت حتمية كال يمكف عزؿ باالندماج مع العالـ الخارجي كالدخكؿ ” اقتصاد السكؽ“
الببلد عنيا عاجبلن أـ آجبلن. لذلؾ فأف النظر في الجدكل االقتصادية لكؿ مشركع اقتصادم تصبح 
ضركريان التخاذ القرار الصاعب بشأنو كمف ىذا المنطمؽ فأف الزراعة يجب أف تتجو نحك زراعة ما يحقؽ 

كالحنطة كالشعير التي قد تستمنى  ةاالستراتيجيعتبار المحاصيؿ قيمو مضافة أعمى مع األخذ بعيف اال
مف القاعدة ألىميتيا في تكفير غذاء أساسي. كلك أخذنا محصكؿ الحنطة كالشعير كيدؼ استراتيجي لسد 

، فيمكف الكصكؿ إلى سد ىذه  ْ.ْ-حاجة المستيمؾ العراقي مف الحنطة البالغة ) مميكف طف( سنكمن
يد مناطؽ التربة الصالحة كالمبلعمة كاستخداـ البذكر المحسنة جينيان كتمؾ التي الكمية مف خبلؿ تحد

تحتاج ألقؿ كمية مف المياه كتنسجـ مع األجكاء الحارة أمناء النمك كاستخداـ طرؽ الزراعة الحديمة مف 
جدكل حيث السقي كالتقميب كالبذار كغيرىا بدالن مف صرؼ الجيكد المبعمرة ىنا كىناؾ دكف اعتبار لم

االقتصادية. أف دراسة غمة الدكنـ الكاحد مف المحصكؿ أمران ميماى فكمير مف الدكؿ الزراعية الميمة تترؾ 
مردكد اقتصادم  إعطاءلكي تستعيد قدرتيا عمى  الحنطةاألرض بيف سنو كأخرل لزرعيا محصكؿ 

( َٕة الكاحدة تعطي )مجزم، لقد كصؿ أنتاج حبو القمح في الكاليات المتحدة األمريكية إلى أف الحب
( حبو كما ىك عميو الحاؿ في بريطانيا ّٓ -ْٓ)    حبو، بينما تتراكح في الدكؿ األكركبية بيف

، كىكذا الحاؿ في أستراليا كغيرىا. لذلؾ أصبح معركفان أنو مف غير المجزم أف تزرع الحنطة كالدنمارؾ
ا ما أنتجت دكف ذلؾ، كىذا يدعكا لمتفكير ( حبو كتعتبر خسارة أذِٓ-َّ)  لتنت  الحبة الكاحدة أقؿ مف

جديان في التكجو نحك البذكر المحسنة مع تحديد المناطؽ الزراعية األكمر مبلعمة، كيمكف عمؿ خارطة 
لمعراؽ تكضح فييا المناطؽ الزراعية األكمر مبلعمة لكي يككف دليبلن لممزارعيف كالمستممريف كتصنيؼ 
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راء تجارب عديدة عمييا. ىنا ال بد لنا مف طرح مقترح ىاـ نحك األراضي بدرجات مف الخصكبة بعد أج
التكجو باالىتماـ بالمركة الحيكانية بكؿ أشكاليا مف األسماؾ كالدجاج كاألبقار كالجامكس كاألغناـ كالماعز 

 كالجماؿ كغيرىا.
د تكفره مف لما تغطيو مف مردكد اقتصادم عالي في تكفير المحـك كالمنتجات الحيكانية األخرل، كما ق

أسمدة طبيعية مف الفضبلت المتبقية لتحسيف التربة. أف تكفر اإلمكانات المادية لمعراؽ مف خبلؿ ما 
يمتمكو مف مركة نفطية تتيح الفرصة الكاسعة في تنمية المركة الحيكانية مف خبلؿ شراء أفضؿ أنكاع 

أقامو محطات متخصصة كمتكاممة، األبقار، كذلؾ بوعطاء قركض لمفبلحيف الراغبيف في تربية المكاشي ك 
( لتران أمف الحميب يكميان )أمريكية( بينما ال يصؿ منتكج َٔتعطى ) محسنةكىناؾ عمى سبيؿ المماؿ أبقار 

( لتر حميب يكميان بأحسف األحكاؿ كىذا يشكؿ فرقان كبيران في َِاألبقار المتكفرة لدينا حاليان بأكمر مف )
لى ظاىرة مكرمو لدينا منذ القدـ كىي أف الفبلح ال يتخصص بنكع معيف اإلنتاج. ىنا البد مف اإلشارة إ

مف المنتكج الزراعي فقد مبت خطأ ىذا الني  ألف التخصص في زراعو معينو أك تربية حيكانات تجعؿ 
بكؿ جكانبيا السمبية كااليجابية كقادران عمى أدارتيا كتطكيرىا كتسكيقيا بشكؿ أفضؿ. لقد أدت   منو مممأ

ات الزراعية في جعؿ الفبلح يعمؿ كؿ شيء مف زراعو شتكية كصيفيو كقميؿ مف تربية األغناـ األزم
 كاألبقار كالدجاج كربما حتى حكض مف األسماؾ لكي تسد كاحدة باألخرل أذا حصمت أم خسارة.

عطاء حقو مف  أف ذلؾ الني  خاطئ كىك الخسارة بعينيا، فمك قارنا التركيز عمى نكع معيف كالتكسع بو كا 
كاالستفادة مف اليفكات كالتجارب السابقة فأنو سكؼ يحقؽ أفضؿ النتاع  كعمى المرشد الزراعي   العناية

الطبيعية ألغراض  األعشابأف يعمؿ بيذا االتجاه في التكعية. البد مف اإلشارة ىناؾ أمكانية زراعو 
العراقي الحار كالمتكفرة في  األعبلؼ الحيكانية مف خبلؿ جمب أنكاع مف البذكر التي تتبلءـ مع الجك

أفريقيا كاليند كأمريكا البلتينية يمكف البحث عنيا. كتجربتيا كتعميـ المفضؿ منيا مف حيث النتاع  
كسيكلة االنتشار كالحاجة القميمة لمسقي كعمكدىا أياـ الجفاؼ كالممكحة أحيانان. كىذا يتـ مف خبلؿ المراكز 

ذكر عشبية متنكعة مف مناطؽ مختمفة مف العالـ كتحديد األصمح البحمية في كزارة الزراعة بجمبيـ لب
 لتعمييا في الزراعة البرية.

كعكدة إلى مكضكع تحسيف خصكبة التربة فمف المعركؼ أف ىناؾ محاصيؿ تتميز باحتفاظ جذكرىا 
بيؿ كالبقكليات كعباد الشمس كغيرىا، كمف التجارب التي جرت في بمداف العالـ نذكر عمى س بالنتركجيف

-Redالمماؿ بمداف أمريكا الكسطى ممؿ ىندكراس كنيكاراككا كبنما حيث أعطت الفاصكليا الحمراء )

Beans ،مكرة زراعيو عندىـ كشجعت االستممار. لما أعطية مف  كأحدمت( مردكدان اقتصاديا ممحكظان
تربو رخكة  بؿ ساعدت في تككيف بالنتركجيفمميزات في تحسيف التربة ليس فقط مف خبلؿ االحتفاظ 

(Resilient كفي )أعبلؼ غنية بالبركتيف الذم يسٌرع في نمك  إعطاعيا( ال تحتاج إلى التقميب )الكراب
 األبقار كالعجكؿ كبالتالي زيادة في أنتاج المحكـ كمنتجات األلباف.
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الفبلحيف الذيف أعطتيـ   كذلؾ فأف ضركرة زراعة األشجار المعمرة في محيط األراضي المكزعة عمى
الدكلة األراضي بالمزمو كذلؾ بتحديد أسيجو مف ذلؾ األشجار لكي تككف مصدرات لمرياح الحارة في 
الصيؼ كما معمكؿ بو في دكؿ زراعية مختمفة ممؿ بريطانيا حيث تـ تشريع قانكف أجبر المزارعيف 

ظان منذ ذلؾ بتحديد أراضييـ باألشجار ككاف ذلؾ منذ القرف المامف عشر كأحدمث تطكران زراعيان ممحك 
الحيف. لذلؾ كمف أجؿ المضي قدمان في مكافحة التصحر البد مف أيجاد سبؿ لتحفيز المزارعيف باإلكمار 
في زراعو األشجار كالتي تمد جذكرىا نحك المياه الجكفية دكف الحاجة إلى السقي، بعد سنكات قميمو عف 

دة في صناعات مختمفة كبالتالي زيادة في عمر النبتة األكلية، كىذا سكؼ يساعد في تكفير األخشاب المفي
 المركة الكطنية.

( الطاقة البشرية )الفبلح أك المزارع(: ال شؾ أف الذم يقكـ بعممية الزرع فعميان ىك المزارع في الحقؿ ِ)
كال أم جية أخرل، كتتكقؼ عممية نجاح البرنام  الزراعي برمتو مف  المعنية الكزارةأك  الحككمةكليس 

الكفكء كالمممر لمف يزرع األرض، كأكاد أف أجـز بعدـ كجكد مزارع بالمستكل العصرم  خبلؿ العمؿ
الحديث )في االعـ األغمب( بالمقارنة مع الكمير مف الدكؿ ذات اإلنتاج الزراعي الكفير سكاء في العالـ 

كجيو كاإلعداد المتقدـ أك في بعض الدكؿ النامية حديمان. لذلؾ تحتاج المزيد مف الجيد في اإلرشاد كالت
كتطكير القدرات كذلؾ يتطمب رفع المستكل المقافي كالمعرفي كمحك األمية ألبناء الريؼ نساءان كرجاالن 
لكي نستطيع مف نقؿ المعمكمة إلييـ بسيكلة. كيتكجب عمينا في كضع إستراتيجية بعيدة المدل في تطكير 

 القطاع الزراعي اتخاذ الخطكات التالية:
 حك األمية ألبناء الريؼ كتكزيع نشرات إرشادية دكريو عمييـ.أقامة مراكز م -أ

أنشاء المدارس كمراكز التدريب المتخصصة بالزراعة كالتربية الحيكانية كالصحة العامة كمحاكلة  -ب
تكصيؿ كؿ خدمات االتصاؿ مع العالـ الداخمي كالخارجي مف القنكات الفضاعية كالبريد االلكتركني 

(Inter- netلكي يك ) كنكا عمى بينو بما يجرم مف تطكرات عممية كتقنية في حقؿ الزراعة، كتسييؿ طرؽ
 األداء لبلستفادة منيا في حياتيـ اليكمية كتطكير حياتيـ.

العمؿ عمى أقامو دكرات تدريبيو كمحاضرات متخصصة إرشاديو في المناطؽ الريفية بالتعاكف مع  -ج
 كتنمية ركح المبادرة في حؿ المشاكؿ الزراعية اآلنية.منظمات المجتمع المدني لرفع مستكل األداء 

إرساؿ متدبيف مف أبناء الفبلحيف الشباب في دكرات إلى الخارج متخصصة الطبلعيـ عمى الطرؽ  -د
الحديمة في األداء الزراعي كتربية الحيكانات في الدكؿ المتقدمة، كلفترات قصيرة لكي يتمكنكا مف كسر 

العالـ المتمدف كاالرتقاء بمستكل األداء الذم سكؼ ينعكس عمى زيادة اإلنتاج ىذا االنقطاع الطكيؿ عف 
 كتحسينو.

تشجيع كزيادة دعـ المبادرات الزراعية الحديمة مف خبلؿ زيادة حصة التسميؼ لمف يبادر في زراعو  -ىػ
ة محصكؿ جديد كمحسف أك أنتاج حيكاني يحدث طفرة مميزاه في اختصاص معيف. كتكزيع جكاز رمزي

في الحقؿ الزراعي أك الحيكاني. كتشجيع بناء المشاريع  عاليةلممزارع الذم يحقؽ كفاءة إنتاجيو كنكعيو 
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الزراعية االستممارية المتكاممة كتمؾ التي تقكـ بعمميات التعبعة كالتغميؼ الحديمة أك عمميات صناعية 
 كتعميب التمكر كغيرىا. ـالطماطبسيطة مف منتجاتيـ الزراعية كونتاج األلباف كالمحـك معجكف 

تكفير طرؽ المكاصبلت السيمة كالتي تتيح التكاصؿ بيف الريؼ كالمدينة لتسييؿ إيصاؿ المنتجات  -ك
الزراعية كالحيكانية مف المناطؽ الناعية إلى مراكز التسكيؽ كدعـ أنشاء المخازف المكيفة المبلعمة لحفظ 

ء الطرؽ كالقناطر في المناطؽ الناعبة مف اختصاص تمؾ المنتجات لمنع تمؼ المحصكؿ. أف عممية أنشا
مجالس المحافظات بالتعاكف مع المزارعيف كأصحاب األراضي أنفسيـ دكف الحاجة إلى السمطة المركزية، 

 كيمكف القياـ بيا لمنيكض بكاقع القطاع الزراعي المتدىكر حاليان.
  حتاج لبحث منفرد، كلكف ال بد مف( المياه: عمى الرغـ مف أف ىذا المكضكع أصبح متخصصان، كيّ)

التأشير لبعض النقاط اليامة لمتذكير كىي أف المياه المتكفرة عبر نيرم دجمة كالفرات كالركافد كالمياه 
 الجكفية الصالحة لمزراعة غير مستغمو بشكؿ ممالي في الزراعة، لذلؾ البد مف اتخاذ الخطكات التالية:

مكانية أنشاء سد عمى شد دراسة مكضكع أقامة سدكد عديدة ل -أ تنظيـ مناسيب المياه في األنيار كا 
لبلستفادة القصكل مف المياه كالحيمكلة دكف ىدرىا إلى الخمي ، كاإلكمار  القرنةالعرب أك حتى بالقرب مف 

 مف تخزيف المياه في مكسـ الشتاء في البحيرات كاألىكار.
يمة في كافة المدف كمعالجة المياه المقيمة كأعادتيا ضركرة اإلسراع بتنظيـ شبكات المجارم لممياه المق -ب

إلى المشاريع األركاعيو الزراعية القريبة مف مناطؽ المعالجة كمنع رمي المخمفات في األنيار مف خبلؿ 
 مف قبؿ الجيات المعنية باألمر. الصارمة كالمراقبةسف القكانيف 

ي الزراعة بالغرؼ الزجاجية كالببلستيكية بالنسبة التركيز في استخداـ الرم بالرش كالتنقيط كالتكسع ف -ج
دخاؿ أصناؼ مف الرز التي ال تحتاج لكميات كبيرة مف المياه كاستغبلؿ المياه الجكفية  لمخضركات كا 

 الحمكة كالمستدامة كذلؾ بزيادة حفر اآلبار االرتكازية في تمؾ المناطؽ.
سكاء كانت مف المصب العاـ لمياه البزؿ أك أقامة دراسة أمكانية أنشاء محطات تحميو المياه المالحة  -د

مشاريع التحمية مف مياه الخمي . كيمكف أف يتـ ذلؾ أما بطريقة الترشيح الجزيعي لمممح باستخداـ ما 
( أك بطريقة التبخر كالتكميؼ باستخداـ الغاز الطبيعي كالمصاحب النفط Osmosis pressureيعرؼ بػ )

القريبة مف اآلبار النفطية، أك بطرؽ استخداـ الطاقة الشمسية لنفس الذم يحرؽ ىدرا في المناطؽ 
 الغرض.

اختيار المزركعات ذات المحاصيؿ التي تحتاج ألقؿ كمية مف المياه، فممبلن محصكؿ البطاطا يحتاج  -ىػ
إلى نصؼ ما يحتاجو محصكؿ الرز باإلضافة ألف البطاطا تحكم عمى مكاد بركتينيو أعمى كذات فاعدة 

 ية أكبر مف الرز. كيتـ ذلؾ مف خبلؿ زيادة الدعـ ليذا المحصكؿ دكف غير.غذاع
تبطيف الجداكؿ كالسكاقي الناقمة لممياه خاصة تمؾ التي تذىب لتزكيد المياه لمناطؽ بعيدة أك نقميا  -ر

 باألنابيب الببلستيكية لمنع التبخر غير المبرر كالتسرب إلى المياه الجكفية.
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البني التحتية: مما ال شؾ فيو أف عممية اإلدارة لمزراعة تمعب دكران ميمان في نجاح ( اإلدارة كتكفير ْ)
مف عممية تكزيع البذكر كالتقاكم الخاصة بالمزركعات الخضرية المحسنة  ابتداءالخطة الزراعية، كتشتمؿ 

الريؼ  إلى عمميات الخزف التي تضمف المحافظة عمى المنتكج الزراعي مف التمؼ كالتي يفتقر إلييا
العراقي في الكقت الذم يتميز فيو البمد مف جك حار كجاؼ مما يتطمب المزيد مف الجيد لتكفير ظركؼ 

 خزف مبلعمة كفي مناطؽ سيمو كقريبو الستبلـ المنتكجات الزراعية مف الفبلحيف.
ممبلن كيمكف لمحككمة أف ترسـ سياسات متكازنة مف حيث التحكـ باألسعار بالنسبة لممحاصيؿ الحقمية 

كالحنطة كالشعير كالرز كحتى في مجاؿ المركة الحيكانية بحيث ال تٌعرض الفبلح أك المزارع إلى األزمات، 
فعمى سبيؿ المماؿ ىناؾ مكاسـ كحاالت تصؿ فييا ربحية المزارع إلى درجة عالية جدان كغير معقكلة 

اجعة القادمة إليو، كعدـ كجكد قدرة المف باألرباحككيفية التصرؼ  عابياياستبحيث ال يستطيع ىك نفسو مف 
عمى استممارىا في أنشاء مزارع نمكذجية كتطكير حالتو االجتماعية، بينما تأتي مكاسـ أخرل مف القحط 
بحيث يتعرض إلى خساعر كبيرة ترغمو عمى ترؾ أرضو كاليرب إلى المدينة لعدـ قدرتو عمى تسديد 

األسعار كتحديد الربحية تعتمد عمى الحككمة كمدل أتباعيا الديكف المترتبة عميو، أف عممية السيطرة عمى 
لسياسات سعريو معقكلو كمتكازنة لممنتجات الزراعية كمداخبلتيا كالخدمات المقدمة، كىذا يتكقؼ عمى 
التخطيط السميـ مف خبلؿ دراسة بيانات لحالة السكؽ كمدل الحاجة كالكميات المنتجة كنكعياتيا باإلضافة 

أسعار المدخبلت الزراعية كالخدمية كالمكازنة مع المخرجات، أف عممية تنظيـ كمكازنة إلى التحكـ في 
األسعار منتجات الزراعية يمكف التحكـ بيا مف قبؿ الحككمة مف خبلؿ قنكات عديدة تصب في عمميا 

تشجيع لخدمو زيادة اإلنتاج الزراعي كتحقيؽ العدالة في التكزيع ما بيف المزارع كالمستيمؾ. كالبد مف 
كدعـ عمميات التععبو كالتغميؼ لممنتجات الزراعية في كؿ الريفية لتسييؿ عممية التسكيؽ كمنع المنتجات 
مف التمؼ أف السياسات الزراعية الرصينة ىي مف اختصاص الحككمة، ألنيا ىي كحدىا المسؤلة عف 

الحاضر فأف عممية رسـ  عمميات تنمية الببلد برمتيا كنظرا لعدـ كجكد نظاـ ضريبي متطكر في الكقت
سياسات زراعية رصينة تضمف التنكع في المنتجات المربحة كتكفؿ حاجو المستيمؾ النياعي كتحقؽ 

 العدالة أمران ضركريان.
 أما فيما يخص البني التحتية لمنيكض بالقطاع الزراعي فيمكف تمخيصيا بما يمي:

حطات كيرباعية عمى الطاقة الشمسية كبناء تكفير الكيرباء لمقرل كاألرياف كتشجيع كدعـ تأسيس م -أ
طاحكنات اليكاء البسيطة منيا لغرض سحب المياه مف اآلبار ممبلن كحتى لتكليد كمية مف الكيرباء تكفي 

 لسد احتياجات مناطؽ ناعيو قميمو السكاف باستخداـ طاقة الرياح المستدامة.
فر فييا حمامات نظيفة كتكفير المياه أنشاء البيكت الحديمة البلعؽ بالعيش العصرم بحيث تتك  -ب

 الصالحة لمشرب في كؿ المناطؽ الريفية عمى المدل البعيد.
أنشاء المراكز الصحية تكفير كؿ المستمزمات المطمكبة كاإلسعافات األكليو في المناطؽ الريفية الناعبة  -ج

 كتكفير األدكية كالرعاية الصحية البلزمة لمفبلحيف كأبناعيـ.
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لمراكز البيطرية لمحيكانات كمعالجة األمراض المستكطنة كالشاععة في الريؼ العراقي ككذلؾ تكفير ا -د
معالجة األمراض المشتركة بيف اإلنساف كالحيكاف كتحذير المزارعيف منيا لمنع نقؿ األمراض مف 

ابة الحيكانات التي تعيش في محيطيـ إلييـ، كتكفير كؿ األدكية كالمعقمات المطمكبة لتفادم اإلص
باألمراض قبؿ كقكع الكارمة، كيمكف استخداـ اليكرمكنات التي تساعد في اإلسراع بالنمك بالنسبة لمعجكؿ 

 كغيرىا مف الكساعؿ الحديمة.
 التكصيات:

جديدة لتنمية القطاع الزراعي تأخذ بعيف االعتبار دراسة الجدكل  استراتيجية( ضركرة كضع ُ)
 ربيو الحيكانات في أكلكياتيا مع مراعاة طبيعة التربة المبلعمة.كالمزركعات كت  االقتصادية المحاصيؿ

رشاد المزارع بالشكؿ الذم يمكنو مف حؿ المشاكؿ كتطكير العمؿ كاالرتقاء باألداء  ىتماـاال( ِ) بتعميـ كا 
 لتحقيؽ الزيادة في اإلنتاج الزراعي كتحسيف النكعية كالكفاءة.

برات المتكفرة في دكؿ العالـ التي سبقتنا في ىذا المضمار ( ضركرة االستفادة مف كؿ التجارب كالخّ)
 كنقؿ ما يتناسب مع التربة كالمناخ العراقي.

( نكصي باالىتماـ بالمركة الحيكانية كتكفير كؿ المستمزمات الضركرية لبلرتقاء في زيادة كتحسيف ْ)
 منتجاتيا.

 ف نشاط القطاع الخاص( ضركرة التركي  إلقامة شركات استممارية زراعية متخصصة ضمٓ)
                                                                                                      
                                                                                                       
 األسرة في قرية عراقية 

 اف مرعبماىر فرح
 مػقػدمػة

تشكؿ العاعمة نكاة التنظيـ االجتماعي ك مركز النشاطات االقتصادية في المجتمع العربي القديـ ك  
الحديث، ك تتمحكر حكليا حياة الناس بصرؼ النظر عف أنماط معيشتيـ ك انتماءاتيـ الطاعفية ك االمنية 

ط بيف الفرد ك المجتمع ك المؤسسة التي يتكارث فييا األفراد ك ك ىي أيضا الكسي ك اإلقميمية ك القبمية.
لقد تناكلت ىذه  . الجماعات انتماءاتيـ الدينية ك الطبيعية ك حتى المقافية ك السياسية إلى حد بعيد

الدراسات كظاعؼ األسرة الريفية في قرية بدراف ) قرية عراقية( في ناحية الراشدية شماؿ العاصمة بغداد ك 
متعرؼ عمى طبيعة ىذا النظاـ في قرية عصرية ذات طابع مميز يختمؼ عف ما ىك مألكؼ في قرل ذلؾ ل

الريؼ العراقي، ك يأتي انفرادىا ىذا ككنيا قرية صغيرة تجمع ما بيف التقميد أك األصالة ك المعاصرة أك 
ك مجمكعة القيـ ك  التجديد، ك يظير ذلؾ ك بصكرة جمية مف خبلؿ طبيعة عمرانيا كنكع العبلقات الساعدة

.كما ك ينقسـ مجتمع البحث )مجتمع القرية( عمى الرغـ مف  المقاييس المتعارؼ عمييا بيف أفرادىا
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محدكدية حجمو إلى مجتمعيف شبو منعزليف عف بعضيما، يممؿ األكؿ مجمكعة أسر مالكي األرض ك 
 الماؿ ك الجاه ، ك يممؿ الماني مجمكعة أسر الفبلحيف األجراء.

، أال ك ىي محاكلة تحميؿ طبيعة المجتمع  ليذه الدراسة انطبلقة جديدة في البحث االنمركبكلكجيكانت  
ك الكصكؿ إلى أبعاده المختمفة مف خبلؿ دراسة بعض الكحدات كاألسرة التي تعكس طبيعة ك أساليب 

 micro-phénomenonسمككو ك مكاقفو، ك بذلؾ فوننا نستطيع االنػػتقاؿ مف فػػػػيـ الػظػكاىر الصػغػرل 
 Oscarك ىذا ما استخدمو أكسكار لكيس  macro-phenomenonإلػػػػػػى فػػػيـ الػػظػػػكاىر الكبرل .

Lewis ( ك ىي تعنى بحياة أسرة تعيش مقافة الفقر في مدينة ِفي دراستو المكسكمة ) ال فيدا( أك )الحياة
استخدـ الباحث المني  السكسيك  ك قد ساف جكاف في بكرتريكك ك نيكيكرؾ في الكاليات المتحدة.
، تشكمت العينة ياألنمركبكلكجك  السيككلكجيأنمربكلكجي الذم يجمع ما بيف أساليب ك أدكات المنيجيف 

 (األسرة ....البناء ....الكظاعؼ ( أسرة مجمؿ مجتمع البحث )مجتمع القرية ُٓمف )
 Royal anthropological institute ofأنظر : polygamousكنعني باألسرة متعددة الزكجات   

great Britain and Ireland   
تكجد في القرية نماذج متعددة مف األسر فيناؾ األسرة المركبة  ك الممتدة )عمى الرغـ مف قمتيا (، يعيش 
أفرادىا في دار مشتركة ك يخضعكف إلى سمطة كاحدة، تربطيـ مجمكعة مف العبلقات ك األىداؼ ك 

حدكم المتماسؾ، ك قد تككف ىذا النكع نتيجة لزكاج الرجؿ بأكمر مف زكجة ك ذلؾ المصالح ك الشعكر الك 
طمبا لمعزة ك الجاه ك لميد العاممة ك نتيجة لئلقامة األبكية إذ إف مجتمع القرية مجتمع أبكم النسب 
كالسمطة ك المكانة فيو لمذككر، فاالبف عندما يتزكج يسكف ىك كزكجتو مع أسرة أبيو إذ يخصص لكؿ 
زكجة مف زكجات األب غرفة خاصة بيا كلكؿ ابف متزكج غرفة خاصة بو أما بػاقي األكالد غػػير 
المتزكجػػيف فيجػمعكف فػي غػػرفة كاحػػػػػدة، ك كذاؾ الحاؿ بالنسبة لئلناث غير المتزكجات، كىذا ىك حاؿ 

مجتمع أك أسر  مالكي األرض كما أشرنا سابقا كلنسميو مجتمع )أ( ك الحاؿ نفسو عند بعضّمجتمع
الفبلحيف األجراء كلنسميو مجتمع )ب( أما البعض األخر فميس لدييـ غرفة خاصة بالذككر نظرا لصغر 
الدار مما يجعؿ األكالد يشغمكف غرفة "المضيؼ*"لمنـك ليبل ، ك مف مـ تعكد ىذه الغرفة لممارسة دكرىا 

 الطبيعي نيارا.
ار أبيو، ىك تحقيؽ لرغبة أفراد ىذه األسرة إذ يعزز ذلؾ مف أسباب سكف االبف المتزكج مع أسرتو ك في د

مف مكانتيا كيدؿ عمى درجة التماسؾ ك الترابط ما بيف أفراد األسرة الكاحدة، كما يزيد مف قدرات األسرة 
عمى إدارة شؤكنيا الحياتية بالصكرة الجماعية مف خبلؿ دكر االبف ك مساعدتو ألفراد أسرتو مف جانب ك 

مة جديدة ) زكجة االبف ( تضاؼ إلى قكة عمؿ األسرة فضبل عف ككنيا كحدة إنتاجية تزيد لقدكـ يد عام
 Extendedالنمكذج الماني في القرية فيك األسرة الممتدة  مف حجـ األسرة عف طريؽ ما تنجبو مف ذرية.

family زكجاتيـ ك  المتككنة مف الزكج ك زكجتو ك أبناعو ك بناتو غير المتزكجيف كأبناعو المتزكجيف ك
،إضافة إلى جيؿ اآلباء ىناؾ جيؿ األبناء ك  أطفاليـ ، فيي بذلؾ تتككف مف مبلمة أجياؿ أك أكمر
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األحفاد، تحمؿ ىذه األسر الصفات نفسيا التي تحمميا األسرة المركبة مف حيث ترابط أفرادىا كتماسكيـ ك 
كغيرىا مف الكظاعؼ األخرل. كعمى تعاكنيـ الجماعي عمى تحقيؽ كظاعؼ األسرة االقتصادية كالتربكية 

"إريؾ ككلؼ" في دراسة المكسكمة ) الفبلحكف(عمى أىميتيا في  ذكر أىمية األسرة الممتدة فقد أكد
ك عمى العمكـ فاألسرة ال تتمتع بصفة الديمكمة ك االستمرار في البقاء ألنيا  الجماعات الزراعية المستقرة.

جزعي حيف يكبر األبناء ك يتزكجكف كيترككف البيت ليؤلفكا أسرا خاضعة داعما إلى التغير ك االنقساـ ال
ك لذلؾ كجدنا نمطا آخر مف األسرة ك ىك األكمر انتشارا أال ك ىك األسرة النككية المتككنة  خاصة بيـ.

مف الزكج ك زكجتو ك أطفاليما التي تسكف دارا مستقمة، ك يأتي ىذا االستقبلؿ نتيجة لتأمير رياح التمدف 
دينة عمى مجتمع القرية ك يأتي أيضا نتيجة لمكت رب األسرة ك غياب الرمز الذم كاف يجمعيـ ك الم

باألمس ك لتحسيف الحالة االقتصادية لمشباب، ك في أحياف قميمة يككف سبب االستقبلؿ كجكد بعض 
غـ مف ىذا عمى الر  الميدانيةالمشاكؿ ما بيف أسرة االبف ك أسرة أبيو، ىذا ما أشارت إليو اإلحصاعيات 

االستقبلؿ ألسرة االبف إال أنو يبقى استقبلال نسبيا، إذ تبقى أسرة االبف عمى اتصاؿ كميؽ ك ترابط داعـ ك 
تعاكف مستمر مع أسرة أبيو، فنجد العمؿ المشترؾ ك الزيارات المستمرة ما بيف األسرتيف الزكجية ك 

  اإلنجابية.
ك مكانتيـ مقارنة مع ما تحتمو اإلناث مف مكانة  لمركزتييـالسمطة داخؿ أسر القرية  بيد الذككر ك ذلؾ   

ك لككف مجتمع القرية أبكم النسب يؤكد االنتساب لمذككر ك اإلقامة األبكية ك العصبة ألقارب األب، 
فضبل عف ىيمنة األنماط االقتصادية ذات السيادة الذككرية، فالسمطة بذلؾ تركزت بيد الذككر ك ال سيما 

األمر ك النيي في جميع أمكر األسرة ك قراراتيا كتكجيياتيا، فمؤلب حؽ المكافقة أك األب فيك صاحب 
الرفض في اختيار زكجة ابنو أك زكجة ابنتو كفي تحديد نكع المير ك كميتو، ك لو الحؽ في تحديد 

 سمطة،مستقبؿ أبناعو ك معاقبة مف يسيء منيـ، ك في أحياف كميرة يككف لؤلبناء الكبار مشاركة في ىذه ال
ك ىذا كاحد مف مؤشرات الديمكقراطية األسرية التي لـ تشيدىا البعض مف قرل ريفنا العراقي ك كما يقكؿ 
الممؿ عند أىالي القرية )لك كبر ابنؾ خاكيو(*، ك ذلؾ مف خبلؿ تشاكر األب مع أبناعو الكبار بشأف تمؾ 

زه عف تحمؿ مسؤكلية األسرة ك التزاماتيا األمكر ك القرارات، تنتقؿ ىذه السمطة في حالة كفاة األب أك عج
إلى ابنو األكبر، فبذلؾ يتحمؿ ىذا االبف مكانة أبيو ك يتمتع بحقكقو السمطكية كافة لذلؾ نراه ميتما 
بشؤكف األسرة ماسكا زماـ السمطة بيده ك ذلؾ لقيادتو القيادة التقميدية التي تشرب مفاىيميا ك قكاعدىا ك 

تو ك عف طريقيا، ك في حالة غياب األخ األكبر تنتقؿ مركزية السمطة إلى أصكليا ك خفاياىا مف أسر 
 األخ األصغر أك إلى أحد أخكاف األب في حالة انتفاء كجكد أخ بالغ قادر عمى تحمؿ ىذه المسؤكلية.

ك لمكانة المرأة في القرية عبلقة بالسمطة ك بعممية اتخاذ القرار داخؿ األسرة، تحتؿ المرأة في مجتمع  
لقرية مكانة اجتماعية أقؿ مف تمؾ المكانة التي يحتميا الرجؿ ك ذلؾ لككنيا )المرأة( أقؿ أىمية مف الرجؿ ا

في أسرتيا مقارنة بأىمية الذكر ك أقؿ قدرة ك قابمية عمى رعاية األسرة ك القياـ بنشاطاتيا أك مسؾ زماـ 
ة المجتمع إلى النساء عمى أنيف السمطة كقيادتيا ككنيا أقؿ كفاية ك خبرة مف الرجؿ فضبل عف نظر 
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نصؼ ال يعكؿ عميو، محدكد الفعالية ك الفاعدة، فانتيى أسيرا لبلعتبارات ك القيـ االجتماعية التي كضعيا 
لكف ىذا ال ينفي دكر المرأة خاصة األـ في مجتمع القرية بالذات ك في  النصؼ اآلخر ك فرض احتراميا.

يا في اتخاذ القرارات المتعمقة بأمكر األسرة داخؿ حدكد المنزؿ ، ك مشاركتٔالريؼ العراقي بصكرة عامة
كتقسيـ العمؿ ما بيف نساء األسرة )البنات ك زكجات األبناء( كتكجيييف نحك بعض األعماؿ ك في تحديد 
نكع الطعاـ المعد ك ترتيب أماث المنزؿ ك تكجيو اإلناث ك تدريبيف عمى فنكف إعداد الطعاـ ك الخبز ك 

 األمكر المنزلية . غيرىا مف 
يظير الفارؽ بصكرة كاضحة في تحديد مف ىك صاحب السمطة المركزية في األسرة مف خبلؿ نكع القرار، 
فمعظـ القرارات الخاصة باألب ىي مف النكع األكمر أىمية ك مساسا بحياة األسرة ك مستقبميا أما قرارات 

األقؿ أىمية في حياة األسرة ك مستقبميا، ك كما اإلناث أك األـ فيي مف القرارات البسيطة ك ذات األمر 
بأنو ال يكجد بناء كاحد لمقكة داخؿ األسرة ك إنما بناءاف، يركز  Balesك بيمز  Parsonsيقكؿ بارسكنز 

ممؿ اتخاذ القرارات االقتصادية ك إمداد  instrumental performanceاألكؿ عمى األداء الكسػػػػػاعمي 
ـ ك إدارة مزرعة األسرة، بينما يركز البناء اآلخر عمى ما يطمؽ عميو القيادة األسرة بالمؤكنة ك الدع

ممؿ السمكؾ التربكم ك الغذاعي ك رعاية األطفاؿ، ك عادة ما يككف  Expressive leadershipالتعبيرية 
تركة بيف فالسمطة داخؿ أسرة القرية مش أما الزكجة فيي أكمر ميبل لمتعبيرية. ةلمك ساعميالزكج أكمر ميبل 

ك كذلؾ ىك الحاؿ في الريؼ العراقي بصكرة عامة كما أشارت  -كؿ حسب نكع كأىمية القرار -الزكجيف 
ىناؾ مف فسرىا عمى أساس الحاجات ك كساعؿ إشباعيا فقد قدـ العالـ ككلؼ  إليو العديد مف الدراسات.

Wolf  حجـ قكة أحد أفراد األسرة نظريتو عف القكة داخؿ األسرة مشيرا مف خبلليا إلى أف  ُٗٓٗسنة
عمى اآلخريف فييا ىك نتيجة لحاجات اآلخريف ك مصادر الشخص األكؿ ك ىنا يمكف فيـ الحاجات بأنيا 
أىداؼ اآلخريف أما المصادر فيي ما يشبع تمؾ الحاجات أك ىي التي تساعد األسرة عمى تحقيؽ أىدافيا، 

مية لتحقيؽ أىداؼ األسرة فونػو بذلؾ يممؾ القكة عمى فوذا كاف أحد األفراد يمتمؾ المصادر التي تعد كساع
 أفراد أسرتو.

مف أشار بأف  ِِك قد أشارت النتاع  الميدانية حكؿ )القيادة ك اتخاذ القرار داخؿ المنزؿ( أف نسبة %
ممف أشار إلى أف األـ ىي صاحبة  ِالرجاؿ ىـ أصحاب القيادة ك اتخاذ القرار داخؿ المنزؿ ك بنسبة %

ممف أشار بالمشاركة بيف الطرفيف . كمير مف العمماء ك الدارسيف ممف ينظركف إلى  ٕٔك %القرار 
األسرة عمى أنيا كحدة مف األفراد المتفاعميف يجمعيـ اتصاؿ داخمي متبادؿ كيشغمكف أدكارا اجتماعية 

قات ىناؾ مجمكعة مف العبل ك مقررة مف قبؿ المجتمع كزكج كزكجة، أب كأـ، أخ كأخت، ابف كبنت.
تسكد ما بيف أفراد أسر القرية كالعبلقة ما بيف الزكجيف قاعمة عمى أساس تنظيـ الحقكؽ كالكاجبات لكؿ 
منيما فعمى الزكج مجمكعة مف الكاجبات يقكـ بيا تجاه زكجتو، كتكفير الطعاـ كالكساء كتييعة دار أك 

حقكؽ الزكجة في كؿ مف المجتمع  ،ىذه غرفة تأكييا كحمايتيا كتحقيؽ األماف كاالطمعناف ليا كألكالدىا
)أ( ك )ب( كما أشرنا سابقا. أما الزكجة فعمييا كاجبات تجاه زكجيا كبيتيا كالقياـ بالشؤكف المنزلية كطيي 
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ىذه  الطعاـ كتنظيؼ الدار كرعاية األطفاؿ كما يمقى عمييا مف مسؤكليات تجاه زكجيا كأفراد أسرتيا،
إلييا كاجبات أخرل عند المجتمع )ب( كجمب الماء مف النير كاجبات المرأة في المجتمع )أ( يضاؼ 

كالحطب مف البستاف كذلؾ لعدـ امتبلؾ المجتمع )ب( لمياه شرب كافية كال يزالكف حتى اآلف يعتمدكف 
عمى األخشاب في تحضير الخبز كالطيي. كىذه الكاجبات ىي في الكقت نفسو تممؿ حقكؽ الزكج عمى 

عمى تربية األبناء في كؿ مف )أ ك ب( كعمى العمؿ في الحقؿ كتحػػػصيؿ زكجتو كما يتعاكف الزكجاف 
 الػػرزؽ عند المجتمع )ب(.

تتكقؼ حقكؽ الزكجة عمى تفيـ الزكج كمدل التزامو باالتفاؽ ما بينو ك بيف أىؿ الزكجة عند زكاجيما،إذ 
 يقكؿ كالد الزكجة )البنية صارت أمانة بركبتؾ(.

ت داخؿ األسرة كالعبلقة ما بيف األب ك أبناعو القاعمة عمى أساس رعاية ىناؾ أنكاع أخرل مف العبلقا
األب ألبناعو ذككرا ك إناما ك إعالتيـ ك حمايتيـ كتعميميـ حتى يصبحكا قادريف عمى العمؿ ك يسيمكا في 
ند دخؿ األسرة. ك عمى األبناء طاعة اآلباء ك احتراميـ ك االلتزاـ بتكجيياتيـ ك مساعدتيـ ك إعالتيـ ع

تقدـ السف أك عجزىـ، ك لعبلقة األب بابنتو طابع شبو رسمي فبل يجكز لمبنت أف تخاطب أباىا في 
أمكرىا الخاصة عمى الرغـ مف كجكد نكع مف التقارب في العبلقات ما بينيما خبلفا ما كاف يسكد في 

ار عبلقة البنت الماضي، ك لؤلـ عبلقة أقكل مع بناتيا مف أكالدىـ لككنيف مف الجنس نفسو ك استمر 
أما عف عبلقة األخكة مع بعضيـ البعض ذككرا ك إناما فونيا  بأميا حتى عند بمكغيا ك حتى بعد زكاجيا.

تقكـ عمى التقارب ك المبلطفة ك المعب عند الصغر ك عمى المساعدة ك التعاكف في الكبر، يحدث نكع 
ما قبؿ النض  كالبمكغ فتبدأ ىيمنة ك سيطرة  مف التحديد لنكع العبلقة ما بيف األخكة ك األخكات عند مرحمة

 الذكر بالظيكر مقابؿ خضكع اإلناث ليذه السيطرة.
لعبلقة )الكنة( زكجة االبف بأىؿ زكجيا طابع آخر يمتاز باحتراـ كطاعة الذككر البالغيف ك التعاكف ك 

في بعض األحياف المساعدة ك االحتراـ مع اإلناث ك خاصة أـ الزكج، كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد تظير 
خبلفات ما بيف الكنة ك أـ الزكج ك كما يقكؿ الممؿ عند أىالي القرية )لك رضت العمة عمى الكنة لدخؿ 

ىذه الخبلفات تككف محدكدة ك تنتيي بسرعة إذ غالبا ما تككف أـ الزكج ىي في  إبميس الجنة (**.
ىالي القرية. كما يشار إليو مف خبلؿ الكقت نفسو عمة أك خالة زكجة االبف نظرا لمزكاج الداخمي عند أ

ك ذلؾ تأكيدا عمى   الممؿ التالي )تفاح ماناكمو مشمش محمينة لك ريـ ماناخذه إال مف أىالينا***.(
الزكاج الداخمي ك خاصة مف بنت العـ حتى ك إف كانت غير جميمة ك تفضيميا عمى الغريبة حتى ك أف 

 كاف جماؿ الغريبة يضاىي جماؿ الغزاؿ.
 ؼ األسرة كظاع

إف ألسر القرية نفس الكظاعؼ التي تقكـ بيا أم أسرة أخرل في الريؼ العراقي، فأسر القرية تقكـ  
بمجمكعة مف الكظاعؼ األساسية ك المانكية ك لكف ىناؾ ما يميز ىذه األسر بكظيفتيا االقتصادية لككنيا 

اقتصاد السكؽ كمفردة تعامؿ داخؿ األبمغ أىمية في حياة سكاف القرية، خاصة بعد دخكؿ مبدأ الربح ك 
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النسؽ االقتصادم لمجتمع القرية ذلؾ المجتمع الذم شيد تفاكتا اقتصاديا ك خاصة في عنصر رأس 
الماؿ ما بيف مف يممؾ )المجتمع أ( ك مف ال يممؾ )المجتمع ب( كبصكرة عامة حددنا النشاطات 

ك  -التجارة -تربية المكاشي ك الدكاجف  -عةالزرا -االقتصادية في القرية ك كانت عبارة عف مبلمة كىي 
لكف ىذه النشاطات متباينة ما بيف سكاف القرية إذ تركزت أعماؿ التجارة )تجارة األراضي ك السيارات( 
استممار األراضي بالزراعة ك إقامة حقكؿ المكاشي ك الدكاجف بيد أصحاب أبناء المجتمع )أ( بينما يعمؿ 

فبلحيف في الزراعة ك عند أبناء النصؼ األكؿ، ك تربية بعض المكاشي ك أبناء المجتمع )ب( كعماؿ ك 
الدكاجف ألجؿ االستيبلؾ األسرم، ك مف خبلؿ ىذا يمكف أف نستشؼ أدكار األفراد الكظيفية ك طبيعة 
اإلنتاج ك نكعو ك نظاـ تقسيـ العمؿ ك السمطة االقتصادية، كؿ ذلؾ يتضح مف خبلؿ النشاط الذم تقكـ 

 قرية.بو أسر ال
 الخبلصة

عمى الرغـ مف  -ك كما ىك مبيف  -ىدؼ ىذا البحث إلى دراسة األسرة الريفية في قرية عراقية عصرية 
كجكد بعض األسر الكبيرة إال أف النمكذج الساعد في مجتمع القرية ىك نمكذج األسرة النككية، أم أف حجـ 

لكبير إلى آخر صغير شبو متمدف، ىناؾ األسرة في القرية أخذ بالضيؽ ك االنتقاؿ مف الشكؿ األكؿ ا
نظاـ تقسيـ لمعمؿ ما بيف أفراد األسرة عمى أساس الجنس ك العمر ك لكنو غير كاضح المعالـ كما كاف 
سابقا أك كما ىك عميو الحاؿ في قرل الريؼ العراقي األخرل كذلؾ بسبب تأمير قرب العاصمة بغداد عمى 

كز الحضارية القريبة مف القرية، السمطة قد تركزت بيد الذككر مع القرية إضافة لتأمير طبيعة حياة المرا
إعطاء نكع مف الممارسة ك المشاركة ألعضاء األسرة كاألبناء ك حتى الزكجة، ارتفاع مكانة المرأة في 
مجتمع القرية، كما اتسمت العبلقات ما بيف أفراد األسرة باالحتراـ ك الطاعة كالتعاكف ك المساعدة، ك ليذه 

سر العديد مف الكظاعؼ منيا ما ىك أساسي كتنظيـ العبلقة الجنسية ك اإلنجاب ك تربية األبناء ك منيا األ
ما ىك مانكم، إال أف الكظيفة التي انعكس تأميرىا عمى أسمكب حياة األسرة في القرية ك في الريؼ العراقي 

زراعة في اقتصادىا ك حياتيا بصكرة عامة، ىي الكظيفة االقتصادية، تعتمد معظـ أسر القرية عمى ال
المعيشية إضافة إلى تربية المكاشي ك الدكاجف ك تأتي أخيرا التجارة ك قد نكقشت ىذه النتاع  مع نتاع  
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  التشريعات العراقية ذات العالقة باألراضي الزراعية
   القاضي ناصر ياسيف حمكد

  المقدمة
لـ تعد التشريعات الزراعية  بمفيكميا الكاسع  مجرد تطمعات فمسفية ممالية لما يجب أف يككف عميو 

االجتماعي فقد أصبحت في المجتمعات الحديمة عمما كاقعيا كمنيجيا يستخدمو العالـ المتمدف السمكؾ 
لتنظيـ أكضاعو كعبلقاتو المختمفة بحيث اف أم مجتمع ما لـ يعف بيا كيضعيا في مكانيا البلعؽ 

 .كيستخدميا استخداما صحيحا فأنو لف يجد الحمكؿ الصحيحة كاالمنة لمشكبلتو مف ام طبيعة كانت
أف منطؽ الفطرة كمنطؽ العقؿ ال يمكف أف يتصكر المجتمع االمف اال عمى اساس مف التقارب النسبي 
مف المعيشة ككذلؾ أيماف الغالبية العظمى منو بمبلعمة القانكف لكاقع المجتمع كايمانو أيضا بشرعية 

فيأسس النظـ االجتماعية  الييعات النظامية القاعمة عمى تطبيقو أف العراؽ كىك يشيد االف تغيرات جذرية
كاالقتصادية كالسياسية كفي كؿ المجاالت ألحكج ما يككف الى القانكف يستخدمو في تنظيـ العبلقات 

 الجديدة كارساء البناء االجتماعي الجديد عمى أسس عممية كمبدأيو ضمف اطار مف الشرعية كااللتزاـ .
في عممية البناء كالتنمية عمكما كدكر القانكنييف  كمف ىذا التصكر ال بد مف ابراز أىمية القانكف كدكره

كمكانيـ منيا ، كذلؾ القاء نظرة فاحصة عمى كاقع مجمكعة التشريعات الزراعية الخاصة باألراضي 
 الزراعية كمحاكلة تقييميا الستظيار مدل أمرىا كتأميرىا عمى البناء القانكني كاالجتماعي .

تكضيح المقصكد بالتشريعات الزراعية اذ ال تكجد تسمية متفؽ  كقبؿ االسترساؿ في المكضكع ال بد مف
عمييا في فقو القانكف بيذا االسـ ، لكف اطبلقيا ىنا لغرض تسييؿ كتكضيح ميمة البحث ، كيمكف القكؿ 
انيا تنصرؼ الى مجمكعة مف التشريعات تشترؾ بمجمكعيا في تنظيـ جكانب مختمفة لمكضكع كاحد كىك 

التشريعات تتألؼ مف شقيف الشؽ األكؿ  كيعنى بالمركتيف النباتية كالحيكانية أم تتعمؽ مرفؽ الزراعة كىذه 
بتنظيـ االنتاج النباتي كالتقاكم كالمشاتؿ كالمخصبات كالكقاية الزراعية كتداكؿ المكاد الزراعية كالمتاجرة 
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ذيتيا كمكافحة أمراضيا كحمايتيا كتغ بيا كتنمية المراعي الطبيعية كتنمية المركة الحيكانية كالسمكية
كحجرىا كتنظيـ ذبحيا كتسكيؽ المنتجات الزراعية كالحيكانية كالعقكبات التي تكقع عمى مخالفي أحكاـ 
تمؾ التشريعات كتتكلى الجيات االدارية تطبيؽ ىذا النكع مف التشريعات  )كزارة  الزراعة ككزارة الرم( 

 مف التشريعات نظرا لطابعيا الفني كاالدارم. كسكؼ لف نخكض في الشرح كالتعميؽ عمى ىذا الجانب
أما الشؽ الماني ) كىك نطاؽ مكضكع بحمنا ( فيعنى بالتشريعات المتعمقة بالممكية الزراعية كحيازة األرض 
كما يتفرع عنيا كقكانيف االصبلح الزراعي نظرا لطابعيا االجتماعي كخضكع قسـ كبير منيا لبلختصاص 

 القضاعي .
ا أف نعرؼ األراضي الزراعية بما عرفيا المشرع العراقي في قانكف تنظيـ الحد كمف المفيد ايض

)الممغي( بانيا ) كؿ ارض تستغؿ بالفعؿ أك تصمح  ُٕٗٗلسنة  ُّٕاالقتصادم لؤلراضي الزراعية رقـ 
 كانية (.في كاقع حاليا إلنتاج المحاصيؿ الحمقية أك العمفية أك األشجار غير الممرية  أك لتنمية المركة الحي

كاذا كاف القانكف عمكما بممؿ ىذه األىمية فيؿ اف التشريعات الزراعية الخاصة باألراضي الزراعية 
بكضعيا الراىف ىي بالمستكل المطمكب لتحقيؽ التنمية الزراعية كاالستقرار االجتماعي ؟ كىؿ انيا متسقة 

 كغيرة في مبلث أقساـ : مع النظاـ القانكني بصكرتو العامة ؟، سكؼ نجيب عمى ىذا التساؤؿ
 القسـ األكؿ دكر القانكنييف في تطكير تشريعات األراضي الزراعية ؟.
 القسـ الماني الجانب التشريعي النظرم لتشريعات األراضي الزراعية .

 القسـ المالث الجانب التطبيقي لتشريعات األراضي الزراعية . 
 القسـ األكؿ

 راضي  الزراعيةدكر القانكنييف في تطكير تشريعات األ
أف تقدـ أم مجتمع كلك عمى الصعيد االقتصادم أك التقني مرتبط بمدل ما يتمتع بو ذلؾ المجتمع مف 
استقرار كما تشيع فيو مف ضمانات المف كالمحافظة عمى األركاح كالممتمكات ككرامة المكاطف ، كبالقدر 

مأنينة شركط أساسية لمشاركة األفراد في مشاركتيـ في الحياة  العامة فاألمف كالعدؿ كالط تفتضيوالذم 
بدكنيا ال يستطيع المكاطف أف ينصرؼ الى أداء الدكر المحدد لو في عممية التنمية  االجتماعيالنشاط 

كالبناء كما ينطكم عميو القانكف مف ضمانات كفيؿ بتحقيؽ ىذه الشركط حيث تساىـ في تكريس ىذه 
قابية كالمالية كاالدارية كحتى التنظيمية منيا ، كتبرز ، أىمية الضمانات كافة التشريعات الدستكرية كالع

القانكف ككسيمة لتعجيؿ بمكغ أىداؼ التنمية كتحسيف أحكاليا كتطكير مستكياتيا بسد اليكة  التي تفضؿ 
بيف المستكيات االقتصادية كلك نسبيا بما يساعد في حؿ التناقضات كتغيير جكىر النظاـ االجتماعي مع 

عمى التكازف القيمي لممجتمعات بدكف مقاكمة عنيفة كبدكف الكقكع في الفكضى أك التجاكزات  المحافظة
 عمى الحقكؽ العامة كضماف تحقيؽ تنمية ناجحة.

أف نجاح ذلؾ يتطمب اكال ادارة كفكءة كاعية لميماتيا كالتخمص مف البيركقراطية االدارية كضعؼ الكادر 
ألجيزة كاستبداليا بغيرىا شكبل " كمضمكنا كنجد القانكف ىنا ايضا االدارم فبل بد مف تغيير كاقع حاؿ ا
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عامبل فعاال ككسيمة ميمة في بناء ىيكؿ االجيزة التنمكية كتحديد مستكياتيا كاختصاصاتيا كاحكاميا 
 كعبلقتيا بغيرىا كفؽ احدث التطكرات لمتجربة االدارية في العالـ .

يتطمب التجديد داعما ألف القاعدة القانكنية جامدة في القالب  ىذه أمممة عمى اىمية القانكف كىك بطبيعتو
التشريعي الذم كضعت فيو بينما كقاعع الحياة في تغيير مستمر كحيث أف المينة القانكنية تتصؿ بجميع 
النشاطات كتتعاطؼ مع كؿ الكظاعؼ فاف لمقانكني دكرا ميما يتممؿ في أيجاد األطر الشرعية لؤلكضاع 

كدمجيا كتنسيقيا ببعضيا بشكؿ يجنب الكقكع في أم ارباؾ أك عدـ تكازف قد يؤمر  ديدةكالعبلقات الج
بسمبياتو عمى البناء االجتماعي اضافة الى خدمات أخرل يستطيع تقديميا باعتباره مخططا كمنفذا لمنظاـ 

ميا الى القانكني في البمد فبحكـ اتصالو بمختمؼ طبقات المجتمع يستطيع أف يتحسس أحتياجاتيـ كينق
كذلؾ يستطيع القانكني أف ،السمطتيف التشريعية كالتنفيذية بأمانة لمعالجتيا كاحداث االصبلحات الميمة

يبث الكعي كالفكر المتطكر البلزميف لتقبؿ التغيرات الجذرية في األدكار المرسكمة لكؿ الطبقات كيعمؿ 
ينة كاالرتياح بيف المكاطنيف كبالتالي عمى تطكير التشريعات كينظـ عمؿ االدارة كتطكيره كيدخؿ الطمأن

 فأف دكر القانكنيف في التنمية كمشاركتيـ ىي في الحقيقة دعـ لدكر القانكف كأعتراؼ بأىميتو.
كرغـ أىمية دكر القانكنيف في تطكير التشريعات فاف ىناؾ مف يشكؾ بيذا الدكر الى حد الدعكة الى 

عمى عممية التغيير القاعمة بحجة أف تككينيـ الفكرم تنحيتيـ كابعادىـ . كمنيـ مف يرل منيـ خطرا 
مرتبط بدراسات كتطبيقات قديمة كممارسات قانكنية ترتبط بزمف معيف في الماضي كال شؾ أف مجارات 

و تجاىبل كبيرا لدكر القانكنيف كاغفاال كاضحا لمحافز الحقيقي في تطكير التشريعات ، تىذا الرأم عمى عبل
كنيف مف يضع نفسو فعبل في ممؿ ىذا الدكر السمبي لسبب أك ألخر كلكنو ال يممؿ فبل ينكر أف مف القان

كؿ رجاؿ القانكف كال حتى األقمية منيـ ، كمف الممارسات الحديمة امبتت التجارب أف مف رجاؿ القانكف 
اسية مف ىـ عمى درجة عالية مف المعرفة كاالدراؾ لجكىر كأسس الفمسفات االجتماعية كاالقتصادية كالسي

كالشعكر بالمسؤكلية كامبتكا جدارات فاعقة في تطكر المجتمع كأسيمكا مساىمات جديرة باالعجاب كالمناء 
 كمف التعسؼ اغفاؿ دكرىـ االيجابي في تطكير القانكف .

كما سيذكر الحقا في ىذا البحث مف مبلحظات ىي نماذج فقط عمى بعض القصكر في التشريعات 
فأف ىذه الدراسة قد تككف نقطة ألنطبلؽ أفكار قانكنيف اخريف ال عأدت  كليس كميا . كعمى أية حاؿ

 دراسة التشريعات الزراعية كتطكيرىا .
كاذا كانت الصكرة النياعية لؤلحداث كالتحكالت الجكىرية في العراؽ لـ تظير بكضكح كجبلء بعد كعدـ 

كنية كاعادت تقييميا كعرض ما كجكد سياسة زراعية كاضحة ، فأف ىذا ال يمنع مف عرض القكاعد القان
فييا مف اشكاالت قانكنية عمى بساط البحث كالمناقشة كتناكؿ نتاعجيا بالتحميؿ ، كتأصيؿ كبناء قكاعد 
جديدة لتشريعات األراضي الزراعية ربما سيككف مختمفا عما ألفناه منذ ما يقارب الماعة عاـ كليككف كؿ 

تنشيط البحث كالحكار حكليا كلربما التأمير بقدر أك باخر في ميتـ بالشؤكف القانكنية  عمى اطبلع بيا ك 
 نتاعجيا النياعية .
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 القسـ الماني
 الجانب التشريعي النظرم لتشريعات األراضي الزراعية

اف العراؽ ليس حديث عيد التشريعات الزراعية فتاريخ العراؽ يؤكد أف شريعة حمكرابي كالشراعع األخرل 
 ت أحكاما لتنظيـ أصكؿ الزراعة بدرجة عالية مف االتقاف نسبيا .المكغمة في القدـ قد تضمن

لكننا ىنا كاف كاف مف حقنا أف نفاخر برسكخ الشرعية في األمكر الزراعية في بمدنا كانغراس جذكر 
أحكاميا في تمؾ الحقبة الزمنية البعيدة ، فأنو ليس مف حقنا أف نربط عمما حديما بماض سحيؽ تقطعت 

بيف الحاضر القريب ببعد زمني كحكادث شكمت تاريخ العراؽ القديـ كالحديث كما عاناه مف األسباب بينو ك 
غزكات كاستعمار كحصار اقتصادم كاحتبلؿ كما تبله مف أحداث ، لذلؾ سنحصر البحث في التشريعات  

كىك تاريخ  تأسيس الدكلة العراقية بمفيكميا  ُِٓٗالنافذة في الكقت الحاضر  الصادر مف سنة 
لسياسي حيث اقر الدستكر )القانكف األساسي (حتى العصر الراىف تاركيف جانبا التتبع التاريخي لمراحؿ ا

 تطكر التشريعات .
كالمقصكد بالجانب التشريعي النظرم عمكما النصكص التشريعية بحالة السككف )صياغتيا، معطيات 

ي كبالدستكر ، كالمستكل العممي كالفني تشريعيا ، مبادعيا ، عبلقتيا ببعضيا كعبلقتيا بالنظاـ القانكن
الذم تمممو ( كبصكرة عامة تحميؿ النصكص القانكنية النظرية ، كىنا يمكف أف نكرد المبلحظات التالية 

 -بشأنيا :
 تعدد التشريعات كالجيات المنفذة ليا كتنازع االختصاص -أكال

أذا أمكف تبلفي عيكب التعدد في عدـ  ال يعتبر تعدد التشريعات التي تنظـ مكضكعا  كاحدا عيبا بذاتو
تكرار األحكاـ  كضماف عدـ التعارض كالتناقض كاف كاف ذلؾ مدعاة  لبعمرة الجيكد كتشتت األحكاـ 
بشكؿ يجعؿ تطبيقيا غير دقيؽ لكف التشريعات الخاصة باألراضي الزراعية اضافة الى تعددىا أصابتيا 

كرىا عمى مدل فترة زمنية طكيمة كمحاكلة أشباع  عيكب التعدد كيعزل ذلؾ الى تبايف كمراحؿ صد
لمتطكرات المختمفة دكف االىتماـ بمركزية اليدؼ ككحدة المكضكع  مجاراتحاجات انية تقتضي تشريعيا 

 ( قانكنا كنظاما.ِّٔ، فقط )  ُٕٖٗلغاية  ُِِٗحيث بمغ عدد التشريعات الزراعية كالرم لمفترة مف 
نص عمى اختصاص محكمة بداءة مكقع  ََِِلسنة  ُُٖالمنحؿ المرقـ فممبل قرار مجمس قيادة المكرة 

العقار بالنظر في دعكل أطفاء حؽ التصرؼ  في األراضي المشمكلة بقانكف تكحيد أصناؼ أراضي 
كتقدير التعكيض كفؽ األسعار الساعدة كقت اجراء الكشؼ ، لكنو لـ  ُٕٔٗلسنة  ّٓالدكلة المرقـ 
لسنة  ِْٓالمعدؿ بالقرار  ُُٖٗلسنة  ُُّس القيادة المكرة المنحؿ رقـ قرار مجم بولغاءيتضمف نصا 

الذم نص عمى تشكيؿ لجنة في كؿ محافظة برعاسة معاكف المحافظ كعضكية مممؿ مف كزارة  ُْٖٗ
الدفاع كمدير بمديات المحافظة كمدير التسجيؿ العقارم في المحافظة كرعي شعبة األراضي تتكلى أيضا 

في األراضي المممككة لمدكلة كتعكيض  أصحاب الحقكؽ التصرفية أك المنشاءات  اطفاء حؽ التصرؼ
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كالمغركسات كالمزركعات كيككف قرارىا بيذا الشأف قطعيا ، مما يجعؿ تنازع االختصاص بيف المجاف 
 المذككرة كمحاكـ البداءة أمرا كاردا ؟.

االلتزاـ بالتعكيض اذا اخؿ الطرفيف  ككذلؾ فاف النص القانكني ) التعيد بنقؿ ممكية عقار يقتصر عمى
القانكف المدني  ُُِٕبتعيده سكاء اشترط التعكيض في التعيد أـ لـ يشترط فيو ( فأنو كرد في المادة 

مع بعض االضافات كمع ذلؾ تركت كمير مف  ُّٖٗلسنة  ُِْٔكالقرار  ُٕٕٗلسنة  ُُٖٗكالقرار 
مما أدل الى تعدد االراء كاالجتيادات بشأنيا ، كال  معالجة كخضع ذلؾ الجتياد المحاكـ الجزعيات بدكف

يقتصر التعدد عمى التشريعات الخاصة باألراضي الزراعية بؿ يتعداه الى جيات تطبيؽ ىذه التشريعات 
فيي متعددة أيضا بيف السمطة التنفيذية كالسمطة القضاعية مما يؤدم الى تنازع االختصاص كتجاكز 

ليا في تطبيؽ تشريع معيف أك اىماؿ تطبيقو بسبب عدـ كضكح حدكد  بعض الجيات الحدكد المرسكمة
االختصاص ، كأسباب ذلؾ ىك اختبلؼ جيات اقتراح التشريعات بيف كزارة الزراعة ككزارة الزراعة ككزارة 

 االصبلح الزراعي ) الممغاة ( ككزارة الرم كالمجمس الزراعي األعمى .
غير مكضكعيا كتنظيميا فأف تنازع االختصاص كاحتماالت كفي ممؿ ىذا الكسط الكاسع المتطكر المت

( مف ّّ( مف المادة )ِالتداخؿ فيما بينيا يصبح نتيجة طبيعية كمف امممة ذلؾ ما نصت عميو الفقرة )
الزراعي برعاسة مكظؼ يرشحو المحافظ كعضكية مممؿ عف االصبلح الزراعي كمممؿ  اإلصبلحقانكف 

نظر في االعتراضات عمى قرارات لجاف الفصؿ في المنازعات الخاصة عف اتحاد الجمعيات الفبلحية لم
بالعبلقات الزراعية كيككف قرارىا نياعيا باستمناء قرار انياء العبلقة الزراعية حيث ال يعد نياعيا اال باقترانو 
بمكافقة كزير االصبلح الزراعي ، حيث يبلحظ عدـ كجكد ضكابط محددة لتحديد اختصاص المجاف كما 

 خؿ ضمف اختصاصيا كما يخرج عنو.يد
كيبلحظ اف لجاف فض المنازعات الزراعية التي يترأسيا عادة رعيس الكحدة االدارية يتصدكف لمفصؿ في 
منازعات تتعمؽ بتجاكز االغيار عمى المساحات المتعاقد عمييا رغـ أنيا مف اختصاص محاكـ البداءة 

نة قانكنا ينحصر في الفصؿ في المنازعات الخاصة بسبب الجيؿ بأحكاـ القانكف حيث اف اختصاص المج
 بالعبلقات الزراعية كما ذكرناه اعبله .

 مانيا ": تشتت التشريعات
تكاجو القاعميف عمى تطبيؽ التشريعات المتعمقة باألراضي الزراعية صعكبات عممية في الكصكؿ الى 

جمكعات الرسمية كالمصادر ، الم الحكـ القانكني المطمكب نتيجة تشتت ىذه األحكاـ كتفرقيا في
فباإلضافة الى كمرتيا كطكؿ فترة صدكرىا نجد كميرا منيا قد الغي أك عدؿ كبمعزؿ عف التشريعات 

 َْاألخرل  التي ليا عبلقة بيا فأحكاـ حقكؽ االرتفاؽ ممبل التي نص عمييا القانكف المدني العراقي رقـ 
الخاصة كمف تمؾ القكانيف قانكف بيع كتصحيح عدلت بالقكانيف  ُِْٖ-ُُِٕفي المكاد  ُُٓٗلسنة 

كتعديمو الماني  َُٔٗلسنة  ُْكتعديمو بالقانكف رقـ  ُٗٓٗلسنة  ُٓصنؼ األراضي االميرية رقـ 
كقانكف  ُٗٓٗلسنة  ُّٓكقانكف حؽ المزمة في األراضي الزراعية رقـ  َُٔٗلسنة  ْٓبالقانكف رقـ 
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كقانكف التسجيؿ  َُٔٗلسنة  ِٖاطفاء حؽ العقر رقـ كقانكف  َُٔٗلسنة  ُّٖاطفاء حؽ الحكر رقـ 
اضافة الى ذلؾ تـ الغاء بعض القكانيف مع االبقاء عمى االنظمة  ُُٕٗلسنة  ّْالعقارم رقـ 

 كالتعميمات الصادرة بمكجبيا لحيف اصداء ما يحؿ محميا كلكف عمميا تبقى في النفاذ كال تستبدؿ.
 حة االىداؼمالما / غير مرتبطة بسياسة زراعية كاض

صدرت التشريعات الخاصة باألراضي الزراعية عمى مدل ما يقارب القرف مف الزماف كما ذكرنا كبظؿ 
حككمات مختمفة االىداؼ كالغايات ككؿ منيا كاف يصدر ألشباع حاجة انية لذلؾ ال تكجد مبادئ عميا 

مفة بيدؼ مركزم كسياسة مركزية محددة تراعييا تمؾ التشريعات فمتى ارتبطت ىذه التشريعات  المخت
 زراعية كاضحة  فانيا بذلؾ تصبح كيانا كليس مجرد رغبات اصبلحية لنظاـ قانكني

 رابعا ": اغمبيا قديمة
عند النظر في قاعمة التشريعات النافذة  يتضح اف اغمبيا قديـ صدر منذ عشرينات القرف الماضي كاف 

لنتاع    ارتباطيا بمعطيات كحاجات المجتمع مجرد كصؼ التشريعات بالقدـ يترتب عميو ما يمي مف ا
 التي صدرت بظميا

المتعارؼ عميو في فقو القانكف أف القاعدة القانكنية انما تصدر تمبية لحاجة اجتماعية انية كاف ىذه 
الحاجة تنبع مف كاقع ذلؾ المجتمع كترتبط بمبادعو العميا كفمسفتو االيدلكجية . فممبل قرار مجمس قيادة 

الذم كضح الحد االدنى الفراز ممكية االراضي الزراعية حيث  ُٕٖٗلسنة  ِٖٔلمنحؿ ذم الرقـ المكرة ا
مف القطاعات االساسية حيث يمد السكاف بالشطر االكبر مف احتياجاتو  آنذاؾكاف القطاع الزراعي 

القرار لـ يعد الغذاعية كيمد القطاع الصناعي بجزء كبير مف احتياجاتو كسكؽ راعجة لبليدم العاممة . فاف 
يتبلعـ مع المتغيرات الجديدة فالكاقع المعاصر يشير الى زيادة سكانية كبيرة كخاصة في االرياؼ جعمت 

كعمى الشيكع في  تصرفيوالمكاطنيف مضطريف الى تشييد دكر سكف في اراضي زراعية ممقمة بحقكؽ 
بيف الشركاء عمى الشكع يقتضي الكمفة كاف حؿ النزاعات  باىضواغمب االحكاؿ كالكمير مف ىذه الدكر 

ازالة شيكعيا قسمة حيث يختص كؿ شريؾ بجزء مف االراض بحيث تبقى المشيدات التي تـ انشاعيا 
القرار  بمكجب لئلفرازضمف حصصيـ كاف ممؿ ىذا الحؿ المنطقي يصطدـ داعما بقيكد الحد االدنى 

خاصة  لئلفرازنقترح تخفيض الحد االدنى المشار اليو انفا كنرل ضركرة صدكر تشريع يعال  ىذه الحالة ك 
بعد دخكؿ المكننة الزراعية كالكساعؿ العممية الحديمة في الزراعة التي يمكف بكجكدىا انتاج محاصيؿ 
زراعية بكيمة كبيرة باقؿ ما يمكف مف مساحة في األرض ، كمف نافمة القكؿ نذكر أف العراؽ خبلؿ 

ع كاف قد تخمص لتكه مف السيطرة االستعمارية البريطانية كمف السنيف المنصرمة كفي بداية عيده بالتشري
 ُٖٓٗمـ جاء النظاـ الممكي الذم تبنى فمسفة النظاـ الرأسمالي كاتسع فيو النظاـ االقطاعي كبعد سنة 

تغيرت معالـ النظاـ الساسي كاالجتماعي كقامت أسس كمبادئ تختمؼ جذريا عف تمؾ التي ذكرناىا أما 
د جرت تحكالت كبيرة نحك االشتراكية كصدر كـ ىاعؿ مف التشريعات المتعمقة فق ُٖٔٗبعد سنة 

فنبلحظ ندرة التشريعات المتعمقة باألراضي الزراعية  ََِّ/ْ/ٗباألراضي الزراعية. أما بعد تاريخ 
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ال يجد فيو عبارة كاضحة الى طبيعية النظاـ االقتصادم  ََِٓكالمتصفح  لدستكر جميكرية العراؽ لعاـ 
ىك رأسمالي أك اشتراكي كاف ما كرد في الفصؿ االكؿ /مانيا منو ) الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية ىؿ 

 كالمقافية ( يقتصر عمى حرية التممؾ كصيانة الممكية الخاصة .
كال يفكتنا أف نذكر بأف الكمير مف التشريعات اصبحت معطمة عمميا بسبب التغيرات الكبيرة عمى الصعيد 

تصادم كالجتماعي فممبل جمعيات التعاكف الزراعي كالمزارع الجماعية لـ يعد ليا كجكد مف السياسي كاالق
الناحية الكاقعية منذ عقكد . كلـ تعد تنشر قرارات المجمس الزراعي في الجريدة الرسمية كما نص عمى 

 ذلؾ القانكف.
 بعض منيا بمستكل تشريعي معيف ارتباط  - ِ

ف الدكؿ كحتى عمى الصعيد العالمي قد ادركت بعد مستكل جيدا في العمـك في أكاعؿ القرف العشريف لـ تك
القانكنية فبل تتكفر الدراسات القانكنية أك الخبرات التشريعية كال الككادر القانكنية الكاعية ألىداؼ التشريع 

مستكل كاالمكر المتعمقة بو لذلؾ فما كجد مف تشريعات في تمؾ الحقبة كالسنيف التالية ليا ليس بال
المطمكب نسبيا ، كفي كمير مف الدكؿ كخاصة العراؽ فقد كاف حديث عيد بالتشريع ) بمفيكمو المعاصر 
( كلـ يرث مف الدكلو العممانية المنحمة اال تركة قميمة مف التشريعات الخاصة بالزراعة ، كىي قديمة 

ليس العراؽ اال كالية منيا  شرعت لتطبؽ في امبراطكرية ذات ظركؼ جغرافية كمناخية كسكانية متباينة
اضافة الى قمة الكادر القانكني انذلؾ كحتى االنساف الممقؼ . كنتيجة ليذا الكاقع جاءت ىذه التشريعات 
ركيكة غامضة كبصياغة كالفاظ غريبة يصعب تطبيقيا في بمد كالعراؽ كاالبقاء عمييا فيو مجانبة لمكاقع 

ما اف بعض منيا لـ يعد يستعمؿ في لغة القانكف كال في كاغفاؿ لمحاجات الحقيقة لممجتمع الحديث ك
الكبلـ المألكؼ تداكلو بيف الناس في الكقت الحاضر كما تكجد الفاظ كمصطمحات استبدلت بغيرىا مف 
االلفاظ كالمصطمحات الحديمة كربما يؤدم استعماليا الى اشكاالت ) كمتصرؼ ( أم محافظ ، ك)لكاء( 

 د رجاالت االقطاع كالذم لـ يعد لو كجكد بعد ىدـ النظاـ القطاعي.أم محافظة. )سركاؿ( كىك اح
 .االطناب كتفصيؿ االحكاـ الجزاعية غير الضركرية –خامسا 

يبلحظ أف بعض أحكاـ التشريعات الخاصة باألراضي الزراعية مبتسرة كال تكشؼ بكضكح عف الغرض 
االمتداد القانكني في التكزيع كعقكد االيجار  مف تشريعيا فممبل قكانيف االصبلح الزراعي رغـ أخذىا بمبدأ

بعد كفاة المكزع عمييـ أك المستأجريف اال انيا لـ تحدد طبيعة حؽ ذكيو بشكؿ كاضح بحيث أذا قامت 
خصكمة بيف ذكم المستأجر أك ذكم المكزع عمييـ كاالغيار ىؿ يككف سند ىذه الخصكمة كفؽ القساـ 

 الشرعي أـ كفؽ القساـ القانكني ؟ .
المرجح عندنا أف يجرم االعتماد عمى القساـ الشرعي لتحديد االشخاص الذيف يخمفكا صاحب العبلقة 
الزراعية كالدليؿ عمى ذلؾ أف القساـ القانكني خاص بحؽ التصرؼ كما كرد ذلؾ في نصكص القانكف 

( منو ِٔكفي المادة ) َُٕٗلسنة  ُُٕالمدني ىذا مف جية ، كما أف قانكف  االصبلح الزراعي رقـ 
( خامسا مف قانكف القرل العصرية ٕأكرد كممة ) كرمة(. كما كردت كممة )كرمة المستأجر ( في المادة )
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المادة السادسة  ُٖٓٗلسنة  ََُ. كما أنو جاء في التعميمات رقـ  َُِِلسنة  ٗٓالزراعية رقـ 
( ْارع تربية االسماؾ الفقرة )الصادرة مف كزارة الزراعة بشأف مز  َُِِ( لسنة ُالمعدلة بالتعميمات رقـ )

) لممستأجر أك كرمتو التنازؿ عف العقد الى الغير بمكافقة كزير الزراعة أك مف يخكلو بعد مضي Lمنيا 
( سنكات في االقؿ ابراـ العقد (( . كىذ كمو يدؿ أف المقصكد بػػػ ) الكرمة( ىـ أصحاب الحصص ّ)

 االحكاؿ الشخصية . االرمية بمكجب القساـ الشرعي الذم تصدره محكمة
حيث جرل  ُّٖٗلسنة  ّٓكينطبؽ ما ذكرناه اعبله عمى قانكف ايجار اراضي االصبلح الزراعي رقـ 

 العمؿ عمى اف كرمة المستأجر يحمكف محؿ مكرميـ في الحقكؽ كااللتزامات الناشعة عف عقد االيجار .
رل فييا ميؿ لبلطناب كبالعكس مف ذلؾ نجد نصكص أخرل مف نفس التشريع أك مف تشريعات أخ

كتحشية النص بعبارات زاعدة ال جدكل مف اقحاميا في صمب القانكف فقد يفرد المشرع مادة كاممة لتحديد 
اسـ القانكف اضافة الى عنكانو كبالتالي ال تعطيو الرقـ الذم يميزه عف غيره كما في التشريعات الحديمة 

ديا بعيدا لغة القانكف يكضح امكر جزعية كبدييية ال كيسترسؿ المشرع أحيانا بحيث ياتي النص كامبل عا
 تحتاج حتى الى تعميمات لتكضيحيا.

كما يبلحظ أف بعض التعميمات تشكؿ تعديؿ لمقانكف الذم صدرت لتكضيحو مماؿ ذلؾ بياف كزير الزراعة 
فييا  التي منع ُٖٗٗ/ٓ/ِٗفي  ِّٕٓالمنشكر في الكقاعع العراقية العدد  ُٖٗٗ( لسنة ُكالرم رقـ )

رغـ أف  َُٕٗلسنة  ُُٕقبكؿ طمبات تمبيت حقكؽ المغارسة بعد صدكر قانكف االصبلح الزراعي رقـ 
مف القانكف اعبله جاءت مطمقة كلـ تميز فيما أذا كانت حقكؽ المغارسة نشأت قبؿ صدكره أـ  ُْالمادة 

النياعية المسجمة بعد نفاذ يخص المغارسات المكتسبة قراراتيا الدرجة  ٓ/ُْبعده كاف ما كرد في المادة 
الذم اعطى محكمة  ََِِ/ٖ/ُِفي  ُِٖالقانكف ، كحسنا فعؿ المشرع عندما أصدر قراره المرقـ 

مف قانكف االصبلح  ُْبداءة مكقع العقار النظر في دعكل طمب تمبيت حؽ المغارسة كفؽ أحكاـ المادة 
 . َُٕٗلسنة  ُُٕالزراعي رقـ 

 -ة ناقصة :تنظيـ المكاضيع بصكر  –سادسا 
بعض القكانيف تنظـ المكاضيع التي تتناكليا ناقصة كبشكؿ يؤمر عمى النتيجة التي ارادىا المشرع نفسو 

 كتؤدم الى تعدد االجتيادات في تطبيقيا مماؿ ذلؾ :
عدد المغركسات في الدكانـ الكاحد كالذم عنو تتكفر شركط   ُّٖٗلسنة  ُِْٔلـ يحدد القرار     -ُ

الحاؿ لطبيعة المشيدات اف تككف مسقفة اك غير مسقفة كنكع البناء بحيث فتح المجاؿ  التمميؾ ككذلؾ
كاسعا الجتيادات المحاكـ بيذا الشاف كما اف المشرع أعتبر الحكـ القضاعي الذم تصدره محكمة البداءة 

نافي رغـ بدرجة اخيرة قابؿ لمطعف تمييزا اماـ محكمة استعناؼ المنطقة كحـر الخصكـ مف الطعف االستع
 اىمية العقارات مف الناحيتيف المادية كالمعنكية

لـ يكضح القانكف بعض المصطمحات التي يصعب ادراؾ معناىا حتى عمى كمير مف رجاؿ     -ِ
 (ِ( ك)االرض المجنبة()ُالقانكف )كالتجنيب()
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ة( ىؿ ىي المقصكد ب )الكحدة الزراعي َُٕٗلسنة  ُُٕلـ يحدد قانكف االصبلح الزراعي رقـ     -ّ
 الكحدة العقارية المنصكص عمييا في قانكف التسجيؿ العقارم اـ المساحة المتعاقد عمييا .

( مف ٔيبلحظ اف ) كزارة الشؤكف البمدية كالقركية ( لـ يعد ليا كجكد المنصكص عميا في المادة )    -ْ
 َٖدارية )البمديات ( رقـ قانكف تمميؾ االراضي االميرية الكاقعة ضمف حدكد البمدية الى الكحدات اال

 الذم ال زاؿ نافذا . َُٕٗلسنة 
 كنتساعؿ ما ىي الكزارة التي حمت محميا ىؿ كزارة البمديات كاالشغاؿ العامة اـ كزارة أخرل .

 ال تنسجـ مع الدستكر النافذ كطبيعة العبلقات االجتماعية الحديمة . -سابعا
كالعبلقات الجديدة فاغمبيا يجيز لمسمطة  يتبلءـبما  كبتعبير اخر ال تراعي الحقكؽ كالحريات العامة

االدارية اتخاذ أجراءات قيرية بحؽ المخالفيف سالبة لمحرية كالحجز كالتكقيؼ كمالية كالمصادرة كالغرامة 
كما انيا ، تضمنت نصكص تمنع المحاكـ مف سماع الدعاكل الناشعة عف تطبيقيا . فقد خكلت االدارة 

الزراعية كتمارس ىذه السمطة  باألراضيبيؽ الكمير مف التشريعات المتعمقة سمطات قاضي جزاء بتط
 بشكؿ غير مدركس كال دقيؽ كتطبؽ مف اشخاص ليس لدييـ خبرة قانكنية .

بعض االمكر مف  تطمبوكقد قيؿ في تبرير ذلؾ أف قكاعد المرافعات في القضاء العادم قد ال تتفؽ مع ما 
لردع كازالة المعكقات أك عندما تككف القكانيف الخاصة تتصؿ بتنظيـ مساعؿ السرعة كالعجالة في التنظيـ كا

كميقة الصمة بأعماؿ المكظؼ االدارم لرفع مستكل االنتاج الزراعي كحماية المركة القكمية كتحصيؿ 
 الديكف الحككمية.

ال مصكنة فيذه االجراءات أذا كانت مألكفة قبؿ سنكات حيث الحريات العامة كالشخصية غير كاضحة ك 
فأنيا اليكـ حيث العبلقات االجتماعية المتطكرة كالديمقراطيات السياسية كاالجتماعية بحيث ال يمكف قبكؿ 
تمؾ االجراءات كينبغي تقميؿ الخركج عف سمطة القضاء الى صبلحيات االدارة لككف سمة القضاء األقدر 

العدالة الى كافة األقضية كالنكاحي  عمى تحقيؽ العدالة كتؤمف طرؽ التظمـ كالطعف بعد أف كصمت دكر
في العراؽ بمختمؼ انكاعيا )مدني ، جزاعي( ، ككجكد القضاة يمارسكف مياميـ الكظيفية كفؽ القانكف 
نظرا لما يتمتع بع حكـ القاضي مف ضمانات دستكرية تكفؿ حماية المصمحة العامة كالفردية في اف كاحد 

منظمات المجتمع المدني كالمنظمات المينية كالجماىرية كما يقتضي االمر اعطاء الدكر الحقيقي ل
لممساىمة في حؿ الخبلفات كتسكية النزاعات الزراعية ، فيذه نقاط يجب أف تراعى في التشريعات 

 الحديمة .
فقد منع تكقيؼ احد اك التحقيؽ معو اال بمكجب قرار قضاعي  ََِٓكبعد صدكر الدستكر العراقي لسنة 

 ما منع تحصيف أم قرار ادارم مف الطعف ./اكال( كّٓ)المادة 
) الغاء النصكص التي تمنع المحاكـ مف سماع الدعاكل( . كمع  ََِٓلسنة  ُٕكما صدر القانكف رقـ 

ذالؾ فاف القانكف المذككر لـ يمغ اختصاص المجاف القضاعية كالمجاف الخاصة بدعاكل شركات النفط 
يض اك منع المعارضة في المكاقع التي تمارس فيو اعماليا العامة بالنسبة لدعاكل اجر الممؿ اك التعك 
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حيث شكمت   ُٕٔٗلسنة  ٕٗبمكجب قانكف تخصيص مناطؽ االستممار لشركة النفط الكطنية رقـ 
لسنة  ْْٓ –كتعديمو القرار  ُِٖٗلسنة  َُُٖالمجاف بمكجب قرار مجمس قيادة المكرة المنحؿ رقـ 

صكص عمييا في قانكف التسجيؿ العقارم . ككنيا لجاف قضاعية المن الممكيةككذلؾ لجاف تمبيت  ُّٖٗ
يراسيا قاضي بترشيح مف رعيس االستعناؼ كحددت طرؽ طعف قانكنية ليا . كىذا نا استقر عميو قضاء 

 محكمة التمييز االتحادية.
تصرؼ كما أننا ندعك الى تفعيؿ المجاف الزراعية كلجاف حؿ االراضي المممككة لمدكلة الممقمة بحؽ ال

المستممرة كمقالع بدكف عقد استممار كذلؾ لكمرة المقالع غير المجازة لؤلراضي الزراعية . كذلؾ لتجنيب 
القضاء الخكض في حؿ منازعاتيا كالتي يفترض اف تككف الحقكؽ التصرفية محمكلة كتعكد لكزارة المالية 

ارضة كيعطي حؽ القرار عمييا كحتى ال يفضي االمر الى صدكر أحكاـ قضاعية برفع التجاكز منع المع
 .ُٖٖٗلسنة  ُٗلؤلفراد رغـ مخالفتيا لقانكف االستممار المدني رقـ 

 تخمفيا عف مسيرة التطكر العممي . –مامنا 
ال ترتبط التشريعات باالكضاع االجتماعية أك السياسية أك المقافية كحسب بؿ ترتبط بالمستكل العممي 

 اف ال تقؼ عند مستكل معيف في كقت معيف . كتطكراتو كخاصة الزراعية منيا كيجب
لقد أحرزت العمكـ الزراعية خبلؿ السنكات االخيرة تقدما ىاعبل بعد اف استخدمت فييا التكنمكجيا الحديمة 
كالكساعؿ العممية في النتاج مما جعؿ بعض التشريعات الخاصة باألراضي الزراعية الحالية متخمفة عمميا 

كانيف االصبلح الزراعي لـ تتضمف نصا بالزاـ دكاعر الزراعة بأعداد مرتسمات الى حد يخؿ بقيمتيا ، فق
لممساحات المتعاقد عمييا مف قبؿ االفراد أك المكزع عمييـ فكانت بعض مف اقرارات التكزيع )شيادة 
التكزيع المؤقتة ( جعمت مجمكعات مف الفبلحيف بالعشرات طرؼ كاحد في استغبلؿ عشرات أك معات 

بحيث يككف االستغبلؿ عمى الشيكع كىذا انعكس سمبا في كمرة المنازعات بينيـ كتجد المحاكـ الدكانـ 
صعكبة بالغة في البت في دعاكل رفع التجاكز أك دعاكل منع المعارضة سكاء بيف الشركاء عمى الشيكع 

ض كيعتذر أك بيف أحد ىؤالء كاالغيار عف العقار ككف المساحة المتعاقد عمييا غير محددة عمى االر 
تحديد المساحة المتعاقد عمييا لكؿ كاحد عمى انفراد ككنو مف قرار التكزيع الجماعي كقد استقر القضاء 

 عمى رد ممؿ ىكذا دعاكل.
كلنا أيضا عدة مبلحظات عمى قانكف تقدير بدؿ ايجار االراضي الزراعية المشغكلة لؤلغراض العسكرية 

 -منيا : ََِِلسنة  ُِالمعدؿ بالقانكف رقـ  ُٖٔٗلسنة  ّٕرقـ 
أف تسمية القانكف بػػػػ )تقدير بدؿ ايجار ( غير دقيقة ألف كممة ) ايجار( تقتضي كجكد عقد ايجار     -ُ

حرة بيف صاحب االرض ككزارة الدفاع في حيف اف االراضي الزراعية المشمكلة بأحكامو ىي  بورادةمبـر 
كحدات العسكرية كالمفركض تبديؿ التسمية بػػػ )قانكف التي تـ االستيبلء عمييا عنكة كاشغاليا مف قبؿ ال

 تقدير اجر الممؿ لؤلراضي الزراعية المشغكلة لؤلغراض العسكرية (.
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عدـ كجكد المجنة المختصة بتقدير بدؿ ) االيجار ( مف النحية الكاقعية المنصكص عمييا في     -ِ
 عمميا . القانكف كغياب االلية الكاضحة لتشكيؿ المجنة ككيفية اجراء

 أف رعيس لجنة التقدير مف كزارة الدفاع ىك الخصـ في النزاع كىذا ال يجكز بالمنطؽ القانكني    -ّ
( منو ال تزيد عمى خمسة ّأف الحدكد العميا لبدؿ ) االيجار( التي حددىا القانكف في المادة )    -ْ

 االقتصادية كمستكل االسعار . عشر الؼ دينار لمدكنـ الكاحد لكؿ عاـ لـ تعد تتناسب مع المتغيرات
القانكف حـر مالؾ األرض أك صاحب حؽ التصرؼ مف اقامة الدعكل المدنية عمى امر الكحدة     -ٓ

العسكرية لممطالبة باجر الممؿ في حالة مخالفتو لشركط استخداـ االرض اذا كانت االرض خاضعة 
 المذككر . ناءلبلستملمناكرات الدفاع الجكم كنرل أنو لـ يعد ىنالؾ مبرر 

 الجانب التطبيقي لتشريعات االراضي الزراعية –القسـ المالث 
الزراعية تمر بمرحمتيف األكلى أصدار التشريع كالمانية تطبيقو لذا تناكلنا  باألراضيأف التشريعات الخاصة 

 ىذا المكضكع في أكال : الية اصدار التشريعات كمانيا : تطبيؽ التشريعات كما يمي :
 الية اصدار التشريعات –أكال 

كلفترة قصيرة بعد استحدامو كانت  َُٕٗلسنة  ُُٔقبؿ استحداث المجمس الزراعي االعمى بالقانكف رقـ 
القكانيف كاالنظمة الزراعية تقترح مف قبؿ الدكاعر الفنية المختصة في كزارات القطاع الزراعي كمؤسساتو 

عد تدقيقيا تدكينيا مف قبؿ ديكاف التدكيف القانكني ترسؿ كتصاغ بشكؿ العحة مف قبؿ الدكاعر الفنية فييا كب
الى رعاسة ديكاف رعاسة الجميكرية مـ الى مجمس قيادة المكرة المنحؿ تشريعيا أما التعميمات كالبيانات  

 الى قكانينيا . استنادافتصدر مف قبؿ الكزارة المختصة 
لتشريع المذككرة مرحمة أخرل حيث تعرض لكنو بعد قياـ المجمس الزراعي االعمى أضيفت الى سمسمة ا

الى احكاـ قانكنو كالمفركض ىنا أف يككف ىذا االجراء  استناداالمكاعح التي تعدىا الكزارات عميو ليقرىا أكال 
 ايجابيا في صالح التشريع كالسياسة الزراعية ... فيؿ كاف كذلؾ عمميا ؟.

راعي التـز بفكرة النظر في مكضكع مشركع القانكف باعتقادنا انيا يجب اف تككف كذلؾ لك أف  المجمس الز 
كتأميره بالسياسة الزراعية لكف الكاقع لـ يكف كذلؾ انما كاف دكره كمدكف قانكني في بحث  ارتباطوكمدل 

االخطاء المغكية كالمطبعية كالصياغة التدكينية اضافة الى اعادة دراسة مكاضيعيا مف الناحية الفنية 
بيعة التشريعات المقترحة مف مستكل الى اخر العتماده عمى الفنييف فقط  في كاالجتياد في تغيير ط

اعداد التشريعات الزراعية بما في ذلؾ صياغتيا كاغفاؿ دكر القانكنيف كىذا يؤدم حتما الى عدـ الدفة 
 كالكماؿ في تمؾ التشريعات كيقمؿ مف فاعميتيا في تحقيؽ الغرض مف التشريعات .

لذم حصؿ فالية اصدار التشريعات تتـ باقتراح يقدـ مف رعيس الكزراء أك مف رعيس كاالف بعد التغيير ا
الجميكرية أك أقتراح يقدـ مف عشرة مف اعضاء مجمس النكاب أك مف احد لجانو الخاصة . كيقدـ االقتراح 
 الى مجمس النكاب مف رعاسة الكزراء عادة كيصكت عميو االغمبية البسيطة بعد تحقؽ النصاب ) حضكر

 االغمبية المطمقة لعدد اعضاعو (.
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كيرسؿ القانكف الى رعيس الجميكرية لممصادقة عميو كيعد مصادقا عميو بعد مضي خمسة عشر يكما مف 
تاريخ تسمميا ، كبعد المصادقة عمى القانكف ينشر في الجريدة الرسمية )الكقاعع العراقية ( ليدخؿ حيز 

 النفاذ .
نذكر منيا قانكف الغابات  ََِّ/ْ/ٗالزراعية بعد أحداث  ألراضيباكيبلحظ قمة التشريعات الخاصة 

 . َُِِلسنة  ٗٓ، كقانكف القرل العصرية الزراعية رقـ  ََِٗلسنة  َّكالمشاجر رقـ 
 تطبيؽ التشريعات -مانيا

تطبؽ أغمب التشريعات الزراعية فيما يخص االراضي الزراعية مف قبؿ االدارييف كالفنييف كتشريعات 
ك احكاـ محدكدة مف بعض التشريعات يطبقيا قانكنيكف ، كتطبيقيا يبلقي مصاعب في الحالتيف يسيرة أ

فبالنسبة لمفنييف مف ميندسيف زراعييف كمرشديف كمراقبيف زراعييف تنقصيـ الخبرة القانكنية كابسط المبادئ 
شكمية بتعديميا كما شاكؿ المتعمقة بتطبيؽ القانكف كقكاعد التفسير ككيفية سرياف القكانيف كاالجراءات ال

كالفنية فانيـ لـ يتمفكا دركسا في مبادئ تطبيؽ   اإلداريةذلؾ فبحكـ دراستيـ كاختصاصيـ في األمكر 
التشريعات التي سيشرفكف عمييا بعد تخرجيـ كبذلؾ سيظؿ تطبيقيـ ناقصا كغير دقيؽ كيمير كمير مف 

عي فأستطيع القكؿ بمقة انيـ غير مؤمريف كال فعاليف االشكاالت ، أما بالنسبة لمقانكنييف في القطاع الزرا
في ضماف احتراـ القانكف كمراقبة تطبيقو بدقة كلـ يستطيعكا أف يترفعكا بمستكاه تشريعا ك تطبيقا لعدة 
 أسابا يعكد بعضيا الييـ ذاتيـ كالبعض االخر يعزل لمظركؼ العامة الساعدة في البمد  المعركفة لمكافة .

يـ أىميا عدـ اىتماميـ بتحسيف مستكياتيـ القانكنية عمميا بالمتابعة لمسيرة تطكر العمـك فالتي تعكد الي
القانكنية كاالدارية كالفكرية العامة كاكتفاعيـ بما تكفره ليـ مراكزىـ مف حصانة كعدـ محاسبة كمراعاتيـ 

في تصرفاتيـ كقراراتيـ . الزاعدة لممجامبلت الشخصية لممسؤكليف كعدـ التنبيو الى المخالفات القانكنية 
بالعكاطؼ كالمجامبلت أيضا عند االفتاء بمكاضيع تتعمؽ بزمبلعيـ المكظفيف أما االسباب التي  كتأمرىـ

تعزم الى الظركؼ المحيطة فأىميا قمة عدد القانكنييف قياسا الى عدد الفنييف في مراكز الكزارات 
ككذلؾ الظركؼ االمنية التي  آلراعيـتسممكف كالمؤسسات بحيث يطغى رأييـ عمى رأم القانكنييف كيس

كالتي غمت أيدم السمطة التنفيذية عف أداء الكمير مف المياـ  ََِّ/ْ/ٗالمت بالبمد بعد أحداث 
 الكظيفية المناطة بيا .

إف ألسر القرية  ، فأسر القرية تقكـ بمجمكعة مف الكظاعؼ األساسية ك المانكية ك لكف ىناؾ ما يميز ِٖ
بكظيفتيا االقتصادية لككنيا األبمغ أىمية في حياة سكاف القرية، خاصة بعد دخكؿ مبدأ الربح  ىذه األسر

ك اقتصاد السكؽ كمفردة تعامؿ داخؿ النسؽ االقتصادم لمجتمع القرية ذلؾ المجتمع الذم شيد تفاكتا 
جتمع ب( اقتصاديا ك خاصة في عنصر رأس الماؿ ما بيف مف يممؾ )المجتمع أ( ك مف ال يممؾ )الم

تربية  -الزراعة -كبصكرة عامة حددنا النشاطات االقتصادية في القرية ك كانت عبارة عف مبلمة كىي 
ك لكف ىذه النشاطات متباينة ما بيف سكاف القرية إذ تركزت أعماؿ  -التجارة -المكاشي ك الدكاجف 

حقكؿ المكاشي ك الدكاجف بيد  التجارة )تجارة األراضي ك السيارات( استممار األراضي بالزراعة ك إقامة
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أصحاب أبناء المجتمع )أ( بينما يعمؿ أبناء المجتمع )ب( كعماؿ ك فبلحيف في الزراعة ك عند أبناء 
النصؼ األكؿ، ك تربية بعض المكاشي ك الدكاجف ألجؿ االستيبلؾ األسرم، ك مف خبلؿ ىذا يمكف أف 

عو ك نظاـ تقسيـ العمؿ ك السمطة االقتصادية، كؿ نستشؼ أدكار األفراد الكظيفية ك طبيعة اإلنتاج ك نك 
 ذلؾ يتضح مف خبلؿ النشاط الذم تقكـ بو أسر القرية. 

 أف أصبلح التشريعات المذككرة يجب أف يراعي المبادئ التالية
الفاظ  كاستعماؿرفع المستكل التشريعي شكبل كمضمكنا كذلؾ باعتماد صياغة فنية دقيقة مبسطة     -ُ

كمة كسيمة كتجاكز االسياب كالتفصيبلت الجزعية لؤلحكاـ . كذلؾ بالنص عمى القكاعد كمصطمحات مفي
االساسية في القانكف كترؾ كتنظيـ التفصيبلت الجزعية بأنظمة كتعميمات لتسييؿ متابعة التطكر العممي 

 .               تفتضيياكتكفير المركنة لمعالجة االمكر المتغيرة بالسرعة التي 
التشريعات بالمستكل العممي كبالمرحمة الحاضرة بحيث تحقؽ الفاعدة مف استعماؿ العمـ  ربط    -ِ

 كالتكنمكجيا كالمكننة في الزراعة كاالنتاج .
مراعاة االكضاع الزراعية الجديدة كتعديؿ النصكص القاعمة عمى فكرة االستغبلؿ الجماعي     -ّ

 قعية .كالمزارع  الجماعية لعدـ كجكدىا مف الناحية الكا
ربط التشريع بمعطيات المجتمع الجديد كترجمة مبادعو كفمسفتو االجتماعية كاالقتصادية كمراعاة     -ُ

 حالة الفبلح كتييعة اسباب ارتباطو بارضو .
تكميؼ  التشريعات الزراعية بصكرة عامة كتشريعات االراضي الزراعية عمى االقؿ أك تكحيدىا     -ِ

تشريعيا كذلؾ عف طريؽ اصدار بضعة تشريعات زراعية كدم  القكانيف كبشكؿ ال يخؿ بالغاية مف 
المتقاربة أك المتشابية في المكضكع الذم تنظيمو في قانكف كاحد عمى سبيؿ المماؿ أصدار قانكف ) 

 أحكاـ االراضي الزراعية ( أك أم تسمية تفيد المقصكد منيا .
 
منيما مما يحكؿ دكف التنازع كالتداخؿ في تحديد دقيؽ لجية تنفيذ القانكف كصبلحية كؿ     -ّ

خضاعاالختصاص   القضاعية.جميع المنازعات الزراعية الختصاص السمطة  كا 
كأخيرا ال بد أف يمتد االصبلح القانكني الى أجيزة التنفيذ في القطاع الزراعي كغيره كذلؾ برفع الكادر 

كادر الفني بحد ادنى مف العمـك القانكنية لجعميـ القانكني فيو نكعيا كعدديا كدعمو ماديا كمعنكيا كتزكيد ال
 ادارييف جيديف كمنفذيف مدركيف ايضا لمقكاعد القانكنية االساسية لمتشريع ككيفية تطبيقو كتفسيره .
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بعد االطبلع عمى الدستكر المؤقت كبناء عمى ما عرضو كزير االصبلح الزراعي العضك المفكض عف 

 َالييعة العميا لبلصبلح الزراعي ككافؽ عميو مجمس الكزراء كالمجمس الكطني لقيادة المكرة 
 –دؽ القانكف االتي ص

 ُمادة 
تؤسس مصمحة باسـ )مصمحة مشركع المسيب الكبير ( كاراضي االصبلح الزراعي الكاقعة فيو ادارة  – ُ

مستقمة في شؤكنيا المالية كاالدارية كفؽ االحكاـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف كتعمؿ عمى رفع 
كاالجتماعي كالمقافي لمفبلحيف داخؿ حدكد  مستكل االنتاج الزراعي لبلرض كرفع المستكل االقتصادم

 َالمشركع 
تعيف حدكد المشركع بقرار مف الييعة العميا لبلصبلح الزراعي كلمييعة اف تضـ لو مشركع رم اخر  –ب 

اك ام مساحة مف اراضي االصبلح الزراعي ببياف تنشره في الجريدة الرسمية اذا اقتضت مصمحة االنتاج 
 َالزراعي ذلؾ 

 ِمادة 
لمصمحة مؤسسة عامة ذات شخصية معنكية كىي ترتبط بالييعة العميا لبلصبلح الزراعي كليا حؽ ا

 َالتممؾ كالتصرؼ باالمكاؿ المنقكلة كالعقارات كاستمبلؾ العقارات تحقيقا الغراضيا 
 ّمادة 

 َتمكؿ المصمحة مف المصادر االتية  –ا 
لعامة محسكبة عمى ميزانية الييعة العميا اك ميزانية المبالغ التي تخصصيا الحككمة ليا مف الميزانية ا -ُ

 َمجمس التخطيط االقتصادم اك ام مصدر اخر 
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  حصة الييعة العميا في اراضي االصبلح الزراعي داخؿ حدكد المشركع كبدؿ ايجارىا كام كارد منيا  -ِ
 ارباح بيع المنتجات الزراعية كالحيكانية كالصناعية كغيرىا -ّ
 َالعاعدة ليا  كاآلالتالمكاعف  بدالت ايجار -ْ
 َاجكر الخدمات التي تقدميا  -ٓ
 َالتبرعات كاليبات  -ٔ

تحؿ المصمحة محؿ الييعة في ادارة اراضي االصبلح الزراعي داخؿ حدكد المشركع كيقيد باسـ  –ب 
  المصمحة صافي حصة االصبلح الزراعي مف الحاصؿ التي تحقؽ كتجبي كفؽ احكاـ القكانيف المختصة 

 
 ْمادة 

يدير المصمحة مجمس ادارة يؤلؼ برعاسة المدير العاـ لممصمحة كعضكية متصرؼ لكاء الحمة اك 
المكظؼ االدارم الذم ينيبو كمدير الزراعة العاـ كمدير الرم العاـ كدير التعاكف كاالنتاج الزراعي العاـ 

العضك المفكض عف الييعة العميا  كمدير الرم العاـ كمدير المصرؼ الزراعي العاـ كخبير اك اكمر يعينو
 َعمى اف يككف لمعضك الخبير منفعة في ام عمؿ مف اعماؿ المصمحة 

 ٓمادة 
يدير المجمس شؤكف المصمحة بصكرة عامة كيقكـ بتخطيط سياستيا الزراعية كاالقتصادية كالفنية  –ا 

 َخاص بما يمي  كاالدارية كالمالية مع مراعاة احكاـ قانكف الخطة االقتصادية كيقكـ بكجو
مسح اراضي االصبلح الزراعي في المشركع كتصنيؼ تربتيا كاستصبلحيا كاستزراعيا حتى يتـ  – ُ

 َتكزيعيا 
 َالرم كالبزؿ كانشاء ما تدعك اليو الحاجة نميا  تمنشعاصيانة  – ِ
 َصيانة الطرؽ كفتح ما تدعك اليو الحاجة منيا  – ّ
 َسقى مف المشركع ميما كاف صنفيا تكزيع المياه بيف االراضي التي ت – ْ
 َانشاء البساتيف كالمشاتؿ كالحقكؿ التجريبية كالغابات كانماء المركة الحيكانية  – ٓ
 َالزراعية  اآلفاتمكافحة  – ٔ
تعييف الدكرة الزراعية عند يكفر الشركط الفنية االزمة لذلؾ كتعييف الحاصبلت التي يجب اف تزرع  – ٕ

 َلمختصة مع مراعاة القكانيف ا
 َتصنيع المنتجات الزراعية كالحيكانية  – ٖ
تجييز الزراع كالجمعيات التعاكنية داخؿ حدكد المشركع بما يقتضيو االنتاج الزراعي مف سمؼ  – ٗ

 َعينيو اك نقدية اك خدمات 
 َتعييف مكاقع القرل كمساحاتيا  – َُ



 - 134 - 

ات التعاكنية كسكنى المكظفيف كالمستخدميف المشركع كلنظريات الجمعي إلدارةانشاء المباني االزمة  – ُُ
 َكالفبلحيف كالعماؿ 

العمؿ عمى رفع المستكل كاالجتماعي كالمقافي كاالقتصادم لسكاف المشركع بالتعاكف مع الجيات  – ُِ
 َذات العبلقة 

لممجمس في سبيؿ تحقيؽ االغراض المنصكص عمييا في الفقرة ) ا ( اف يستخدـ الخبراء كيستعيف  –ب 
لميندسيف االستشارييف كالشركات كالمؤسسات االخرل كاف يؤلؼ لجاف لمقياـ ببحكث اك انجاز ميمات با

العاعدة لممشركع اك التي تمتمكيا المصمحة  اآلالتمعينة كاف يشغؿ النقؿ كالمضخات كالمكاعف كغيرىا مف 
َ 
ماتيا كلو في سبيؿ ذلؾ اف لممجمس شراء المكاد كاالالت التي تحتاجيا المصمحة كبيع منتجاتيا كخد –ج 

يجرم المناقصات كالمزايدات كيبـر العقكد كفؽ تعميمات الييعة العميا كاف يحدد اسعار المنتجات 
 َكالخدمات 

 َكاالدكات بمقتضى القكاعد الفنية  لآلالتلممجمس اف يعيف نسب االندمار  –د 
 ٔمادة 

دعكتو لبلجتماع اكمر مف ذلؾ بطمب مف يجتمع المجمس في مركز المشركع مرة في الشير كيجكز  –ا 
 َالمدير العاـ اك اكمرية االعضاء 

يتـ النصاب بحضكر اكمرية االعضاء بعضيـ الرعيس كتصدر القرارات باالتفاؽ اك االكمرية كعند  –ب 
 َتساكم االصكات يرجح الجانب الذم فيو الرعيس 

س مف بيف اعضاعو المكظفيف كاذا غاب اذا غاب المدير العاـ يعيف العضك المفكض رعيسا لممجم –ج 
 َالعضك الخبير عف الحضكر مبلث جمسات متتالية دكف معذرة يقبميا المجمس يعتبر مستقيبل 

 لممجس اف يكمؼ بعض اعضاعو بالقياـ بميمة اك دراسة خاصة تحقيقا الغراض المصمحة –د 
مكضكع يقترحو احد االعضاء  يضع المدير العاـ مناى  جمسات المجمس كعميو اف يدخؿ فييا ام –ق 
َ 
 َيتقاضى اعضاء المجمس المخصصات التي يقررىا العضك المفكض كفؽ تعميمات الييعة العميا  –ك 
 

 ٕمادة 
نقدية اك عينية لمزراع كالعماؿ الذيف يبدكف نشاطا فاعقا كلو اف يقرر  تمكافعالممجمس اف يقرر تخصيص 

ال تتجاكز الراتب االسمي لشيريف في السنة  تمكافعاازة منح منتسبي المشركع الذيف يبدكف خدمة ممت
 َالى المخصصات التي يستكفكنيا بمقتضى ام قانكف اخر  باإلضافة

 
 ٖمادة 
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يعرض المجمس قراراتو عمى العضك المفكض عف الييعة العميا كلمعضك المفكض اف يصدؽ عمييا اك  –ا 
رة يكما مف تاريخ كصكليا اليو كاذا اصر اف يطمب الى المجمس اعادة النظر فييا خبلؿ خمسة عش

المجمس عمى قراره فممكزير تصديقو اك رفعو الى الييعة العميا كلمييعة تصديقو اك تعديمو اك الغاؤه كيككف 
 َقرارىا نياعيا 

اذا لـ يصدر العضك المفكض قرار بتصديؽ قرار المجمس اك اعادتو اليو العادة النظر فيو اك رفعو  –ب 
 َالعميا خبلؿ المدة المنصكص عمييا في الفقرة ) ا ( يككف قرار المجمس نياعيا  الى الييعة

 ٗمادة 
يقـك المدير العاـ بتنفيذ قرارات المجمس المكتسبة الدرجة النياعية كقرارات الييعة العميا بكاسطة الجياز 

في حدكد اختصاصيا  االدارم لممصمحة كلو االستعانة في سبيؿ ذلؾ بالدكاعر الرسمية كشبو الرسمية كؿ
كما يقـك بتمميؿ المصمحة اماـ المحاكـ كالييعات كالدكاعر الرسمية كشبو الرسمية كىك مسؤكؿ اماـ العضك 

 َالمفكض 
 َُمادة 

يخضع منتسب كالمصمحة لمقكانيف كاالنظمة كالتعميمات المعمكؿ بيا في مؤسسة االصبلح الزراعي عدا 
 َما يتعارض منيا كاحكاـ ىذا القانكف 

 ُُمادة 
يضع المجمس مبلؾ تاـ مكظفيف كالمستخدميف كيعرضو عمى الييعة العميا لتصديقو قبؿ شيريف عمى  –ا 

 َاالقؿ مف ابتداء السنة المالية 
يضع المجمس الميزانية السنكية لممصمحة كيرسميا الى العضك المفكض قبؿ اليـك االكؿ مف كانكف  –ب 

 َية لعرضيا عمى الييعة العميا لتصديقيا الماني السابؽ البتداء السنة المال
 َاذار مف السنة التالية  ُّنيساف في  ُتبدا السنة المالية مف  –ج 
 َتعتبر ميزانية المصمحة احد اقساـ ميزانية الييعة العميا  –د 

 ُِمادة 
صكليا لممجمس صبلحية الصنؼ في حدكد الميزانية المصدقة كلو حؽ اجراء المناقمة بيف مكادىا كف –ا 

 َبمكافقة الييعة العميا كتخكيؿ المدير العاـ صبلحية الصرؼ كفؽ تعميمات الييعة العميا 
/  ُاذا حمت السنة المالية قبؿ تصديؽ الميزانية فيجرل العمؿ بميزانية السنة السابقة عمى اساس  –ب 
 َشيريا مف اعتماداتيا حتى يتـ تصديؽ الميزانية  ُِ

 ُّمادة 
لممكظفيف كالمستخدميف كميزانية مكقتة لما بقى مف السنة المالية عند العمؿ بيذا  يضع المجمس مبلكا

 َالقانكف كيعرضيا عمى الييعة العميا لتصديقيا 
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 ُْمادة 
 َيعيد المجمس الى محاسب قانكني اك اكمر لتدقيؽ الحسابات السنكية لممصمحة كيعيف اجكرىـ  –ا 

محة بعد تاييد صحتيا مف المحاسبيف القانكنييف الى العضك يقدـ المجمس الحسابات السنكية لممص –ب 
 َالمفكض خبلؿ ستة اشير مف انتياء السنة التي تتعمؽ بيا 

 َتككف حسابات المصمحة خاضعة لرقابة مراقب الحسابات العاـ  –ج 
 ُٓمادة 

مفقكدة اذا كانت لممدير العاـ اف يقرر شطب المبالغ غير اف القابمة لمتحصيؿ كاالمكاؿ المستيمكة اك ال
قيمتيا االصمية ال تتجاكز ماعة دينار في كؿ قضية كلممجمس ىذا الحؽ في ما ال تتجاكز قيمتيا الؼ 

 َكخمسماعة دينار اما اذا زادت قيمتيا عف ذلؾ فتطبؽ بشانيا تعميمات الييعة العميا 
 ُٔمادة 

العميا في الشؤكف المالية كالحسابية تسرل عمى المصمحة احكاـ قانكف الخطة االقتصادية كتعميمات الييعة 
 َكاالدارية عدا ما نص عميو في ىذا القانكف 

 ُٕمادة 
تعفى المصمحة مف رسـك الطابع كالتنفيذ كالطابك كالكاتب العدؿ كساعر الرسـك االخرل كتجبى ديكنيا كفؽ 

 َقانكف جباية الديكف المستحقة لمحككمة 
 ُٖمادة 

 َالبلزمة تسييبل لتنفيذ احكاـ ىذا القانكف  لمييعة العميا اصدار التعميمات
 ُٗمادة 

 ُٓٔٗ – ٖ – َُفي  ُُْٗنشر في الكقاعع العراقية عدد 
 

 األسباب المكجبة
 الممحؽ

سنة كانفؽ  ُِاف مشركع رم المسيب الكبير مف اىـ مشاريع الرم في الببلد ، فقد بدلء بانشاعو منذ 
كقد كزعت مف االرض  َ( دكنـ َََِْٕاحة تتجاكز ) عمى تعميره عشرة مبلييف دينار كىك يركم مس

التي يركييا كحدات استممارية كفؽ قانكف اعمار كاستممار االراضي االميرية الممغى يبمغ مجمكع مساحتيا 
اسرة كلـ تسجؿ ىذه المكجدات باسماء اصحابيا حتى االف لعدـ تكافر  ََِٓدكنـ عمى  َََُٖٔ

 َشركط التسجيؿ 
لحككمات السابقة عمى تنفيذ بعض اعماؿ المرافؽ العامة في جزء مف منطقة المشركع كقد اقتصر تدخؿ ا

كالترع كالطرؽ كالمنازؿ الرعيسية كمع ذلؾ فانيا لـ تعمؿ عمى تكفير اسباب التعمير الكامؿ فيو كال العناية 
قترف كؿ ذلؾ االزمة لو كما لـ يظفر االقتصاد الزراعي بتكجيو رشيد مممر اال في حاالت نادرة كقد ا
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بظركؼ سيعة منيا ضعؼ االستعداد الفني لدل االسر التي كزعت عمييا االرض كفقر حاليا مما اعجزىا 
عف التعمير بكساعميا الخاصة ككذلؾ انتشار السبخ في االرض انتشارا جعؿ متعذرا عمى ىذه االسر اف 

الزراعة في حاؿ متخمفة فيبط تزيمو لذلؾ فقد بقي القسـ االعظـ مف مياه الرم دكف استغبلؿ كبقيت 
 َاالنتاج الزراعي ىبكطا جسيما كىبط معو دخؿ ىذه االسر فادل ذلؾ الى ىجرتيا الى المدف 

كبذلؾ لـ تتحقؽ مف االمكاؿ التي انفقتيا الدكلة ام نتيجة مممكسة لمببلد كال لبلفراد ىذا مع اف في 
كاىـ ىذه المقكمات ىي صبلحية التربة لمزراعة  المنطقة مف المقكمات ما يجعميا صالحة لمتنمية الزراعية

اذا حمت مشكمة مبلحتيا ككذلؾ كفاية مياه الرم كانبساط االرض انبساطا يسيؿ معو استصبلح التربة 
فسبب اخفاؽ المشركع ال يرجع الى مقكمات المنطقة كاحكاليا بؿ الى ضعؼ العناية بالتعمير  َكتسكيتيا 

َ 
ىذا المشركع بصكرة يحظى معيا القطاع الزراعي بعناية الحككمة الف  لذلؾ اقتضت الضركرة اف يدار

تنمية الزراعة ال تقؼ عند حد العناية بالناحية االقتصادية بؿ انيا تتكخى اىدافا اجتماعية ككطنية بعيدة 
كما يقتضي اف تعمؿ الحككمة عمى تعمير المناطؽ الجديدة بحيث يتناكؿ عمميا النطاقيف الفني  َالمدل 

االقتصادم كاف يككف ذلؾ كفؽ مخطط يضمف تنفيذه حصكؿ الزراع عمى دخؿ ينافس الدخؿ مف العمؿ ك 
 َفي القطاعات االخرل 

كمما يجدر ذكره اف تغيير البيعة كادخاؿ نظـ جديد لبلنتاج كتنمية طاقات الزراع في العمؿ كرفع مستكاىـ 
اكؿ التسكيؽ اىداؼ ال تتحقؽ اال بمجيكد داعب الفني كالمقافي كاالجتماعي كتييعة اجيزة تعاكنية كحؿ مش

كىذا يستكجب تركيز اختصاص الحككمة في جياز تنفيذم كاحد  َمف الزراع كتكجيو داعـ مف الحككمة 
الف سبلمة التنظيـ ال تتكافر اذا اتيح لكؿ داعرة اف تتصرؼ عمى استقبلؿ دكف تنسيؽ بيف اعماليا كلك 

يؿ امد التنفيذ كيكلد تضاربا في الرام كيمحؽ ضررا بالخطة اما كانت تتكخى نفس الغرض الف ذلؾ يط
الجياز الكاحد فانو يضمف كحدة االم كالجسـ السريع كسعة البصر بالمشكبلت يضاؼ الى ذلؾ اف ىذا 
 َالتركيز في االدارة يجعؿ المسؤكلية كاضحة عمى كؿ خطا اك تقصير فيتيسر اصبلحو كالمحاسبة عنو 

شؤكف المشركع كاحكالو اف تحقيؽ نتاع  مضمكنة لنجاحو تقتضي اف يدار بشكؿ كقد كجد بعد دراسة 
يجنبو التعقيدات المالية كاالدارية كذلؾ باف تككف ادارتو عمى شكؿ مصمحة مستقمة في شؤكنيا المالية 

الزراعي ذات شخصية معنكية كليا حؽ التممؾ كالتصرؼ  لئلصبلحمرتبطة بالييعة العميا  كاإلدارية
كرفع  لؤلرضكاستمبلؾ العقارات كتككف كاجباتيا العمؿ عمى رفع مستكل االنتاج الزراعي  كاؿباألم

 َالمستكل االقتصادم كاالجتماعي كالمقافي لمفبلحيف داخؿ حدكد المشركع 
كتمكؿ ىذه المصمحة مما تخصصو الحككمة مف مبالغ كمف حصة الييعة العميا مف الحاصؿ داخؿ حدكد 

بيع منتجاتيا كخدماتيا كىي تحؿ محؿ الييعة العميا في ادارة اراضي االصبلح المشركع كمف ارباح 
 َالزراعي كتككف ليا نفس حقكقيا كالتزاماتيا فييا 
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كتككف قرارات مجمس ادارة المصمحة تابعة لتصديؽ العضك المفكض كالييعة العميا كيقكـ مديرىا العاـ 
 َكتسبة الدرجة النياعية بتنفيذ قرارات الييعة العميا كمجمس االدارة الم

كتككف لممجمس سمطة التصرؼ في حدكد الميزانية المصدقة كلو الحؽ في اجراء المناقمة بيف مكادىا 
 َكفصكليا كتعتبر ميزانيتيا احد اقساـ ميزانية الييعة العميا 

 َالمذككرة شرع ىذا القانكف  فمؤلسباب
 
 

 2794( لسنة 243قانون مصمحة االسكان الريفي رقم )
  ُِ-ُُ-ُّٕٗتاريخ التشريع:  ّٕٗسنة التشريع: ُِّرقـ التشريع:  المحتكل التصنيؼ: قانكف عراقي

 ٓٓٗقرار رقـ 
 مجمس قيادة المكرة باسـ الشعب

كاالربعيف مف الدستكر المكقت كبناء عمى مكافقة رعيس  ِاستنادان الى احكاـ الفقرة )آ( مف مادة 
 كاالصبلح الزراعي.الجميكرية عمى اقتراح كزير الزراعة 

 .ُّٕٗ – ُُ – ُِقرر مجمس قيادة المكرة في جمستو المنعقدة بتاريخ 
 –اصدار القانكف اآلتي : 

 ُمادة 
 –يقصد الغراض ىذا القانكف بالكممات كالعبارات المدرجة فيما يمي المعاني المبينة ازاءىا : 

 المجمس الزراعي االعمى. –المجمس  -ُ
 راعة كاالصبلح الزراعي.كزارة الز  –الكزارة  -ِ
 كزير الزراعة كاالصبلح الزراعي. –الكزير  -ّ
 مصمحة االسكاف الريفي. –المصمحة  -ْ
 مجمس ادارة المصمحة. –مجمس االدارة  -ٓ
 مدير عاـ المصمحة كرعيس مجمس ادارتيا. –المدير العاـ  -ٔ

 ِمادة 
ريفي( ترتبط بالكزارة كليا شخصية تنشأ بمكجب ىذا القانكف مصمحة باسـ )مصمحة االسكاف ال – ُ

الكاممة لتحقيؽ اغراضيا المنصكص عمييا في ىذا  باألىميةمعنكية كاستقبلؿ مالي كادارم كتتمتع 
 القانكف.

 يككف مركز المصمحة في بغداد كليا فتح فركع في كافة انحاء العراؽ. – ِ
 ّمادة 

 –تتككف اىداؼ ككاجبات المصمحة كما يأتي : 



 - 139 - 

 الريفي كتنفيذىا. لئلسكافسة العامة كضع السيا -ُ
 ر الرحؿ كتحضيرىا.عالعشا فال سكارسـ السياسة العامة  -ِ
 سكاف الريؼ في تطكير مساكنيـ كالمرافؽ العامة في قراىـ. ـال سياكضع الخطط البلزمة  -ّ
 انشاء معامؿ لممكاد االنشاعية لسد متطمبات مشاريع المصمحة. -ْ
القرل كمناطؽ اسكاف العشاعر الرحؿ بالتعاكف مع الجيات المعنية  ءال نشامة اختيار المناطؽ المبلع -ٓ

 االخرل.
 متابعة تنفيذ كتقييـ المشاريع السكنية الخاصة بتنمية المجتمع الريفي. -ٔ
 اعداد دكرات لتدريب الفبلحيف في مراكز خاصة لبلسياـ بأعماؿ البناء. -ٕ
 شأف انشاء االبنية الخاصة لمختمؼ الخدمات الريفية.التنسيؽ كالتعاكف مع الجيات المعنية ب -ٖ

 ْمادة 
لممصمحة اف تستعيف بالدكاعر كالمؤسسات الحككمية كالمنظمات الدكلية ذات العبلقة بأىدافيا داخؿ العراؽ 

 كخارجو لمساعدتيا في تأدية المياـ المناطة بيا كاالستعانة بذكم الخبرة.
 ٓمادة 

الزيفي وفك هذا القانون باحدى  باإلسكانع السكنية الخاصة تتولي المصلحة تنفيذ المشاري

 الطزق التالية : 

 االنشاء بأجيزتيا الخاصة مباشرة. -ُ
%( لمقياـ بالبناء ِعف طريؽ التسميؼ النقدم كالعيني لمفبلحيف بفاعدة سنكية قدرىا امناف مف الماعة ) -ِ

 تحت اشرافيا ككفقان لمتصاميـ المقررة مف قبميا.
 نشاء عف طريؽ المقاكالت.اال -ّ

كتعمؿ المصمحة عمى االستعانة بالمنتفعيف كالمستمفيف بالعمؿ الجماعي كمما كاف ذلؾ ممكنان في حالتي 
 المباشر بكاسطة اجيزتيا اك التسميؼ النقدم كالعيني. باإلنشاءالقياـ 
 ٔمادة 

اف تقع في االراضي االميرية الصرفة اك ىذا القانكف  ألحكاـيراعى في انشاء الدكر كالمرافؽ العامة تنفيذان 
المممككة لمدكلة بعد استحصاؿ مكافقة الجيات المعنية. كاذا اقتضى انشاؤىا عمى اراض تعكد لمغير 
فمممصمحة الطمب مف المجمس الزراعي االعمى اف يقرر االستيبلء عمييا كالتعكيض عنيا كفقان الحكاـ 

 .َُٕٗ( لسنة ُُٕمف قانكف االصبلح الزراعي رقـ ) ٗمادة 
 ٕمادة 

 –يجرل تمميؾ الدكر الى المنتفعيف كفقان لما يأتي : 
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تممؾ الدكر المنشأة مف قبؿ المصمحة مباشرة ارضان كبناء بكمفة البناء فقط مقسطة عمى خمس عشرة  -ُ
كال  %(ِامناف مف الماعة ) ىيسنة اعتباران مف تاريخ تكقيع عقد التمميؾ مضافان الييا فاعدة سنكية قدر 

 تسجؿ باسـ المنتفع اال بعد تسديده تماـ البدؿ كفكاعده.
تممؾ الدكر المنشأة مف قبؿ المستمفيف ارضان كبناء بعد تسديد مقدار السمفة كفكاعدىا خبلؿ مدة ال  -ِ

 تتجاكز عشرة سنكات.
ذار فمممصمحة عند اخبلؿ المنتفع بشركط العقد المبـر اك عدـ تسديده المبالغ المتحققة عميو رغـ االن -ّ

اف تقرر الغاء العقد كسحب الدار منو كيعتبر ما سدده مف بدؿ التمميؾ كفكاعده بدؿ ايجار لمدار مدة 
 اشغالو ليا.

اذا تخمؼ المستمؼ عف تسديد المبالغ المستحقة عميو في مكاعيدىا رغـ االنذار تقكـ المصمحة بالغاء  -ْ
قبؿ لجنة تشكميا المصمحة مف ذكم الخبرة بعد تنزيؿ ما عقد التسميؼ كتممؾ البناء بقيمتو المقدرة مف 

 تبقى بذمتو مف السمفة كفكاعدىا.
لمجمس ادارة المصمحة اف يقرر اعادة الدار الى المنتفع اك المستمؼ اذا تقدـ بتسكية مرضية خبلؿ  -ٓ

 مدة سنة كاحدة مف الغاء العقد المبـر معو.
 ( مف ىذه المادة بمصادقة مجمس االدارة.ْ( ك )ّمفقرتيف )يجب اف تقترف القرارات المتخذة كفقان ل -ٔ

 ٖمادة 
عمى المنتفع اك المستمؼ صيانة الدار كالعناية بيا كفقان لشركط العقد كعند تخمفو اك تعذر ذلؾ فمممصمحة 
القياـ بأعماؿ الصيانة بدالن عنو كتحميمو كافة النفقات كتحصيميا منو كفقان لبلسمكب المتبع في تحصيؿ 

 مكاؿ المصمحة.ا
 ٗمادة 

يتكلى ادارة شؤكف المصمحة مجمس ادارة يرأسو المدير العاـ كيشارؾ في عضكيتو ممممكف عف  – ُ
 –الكزارات التالية يعينيـ المجمس الزراعي االعمى بترشيح مف الجية المختصة : 

االشغاؿ كاالسكاف، الداخمية، الزراعة كاالصبلح الزراعي، العمؿ كالشؤكف االجتماعية، شؤكف الشماؿ، 
البمديات، كمممؿ عف كؿ مف االتحاد العاـ لمجمعيات الفبلحية، كاالتحاد العاـ لمتعاكنيات الزراعية. عمى 

 اف ال تقؿ درجة كؿ مف مممؿ الكزارات عف الدرجة المانية مف درجات الخدمة المدنية.
يس كتتخذ قراراتو بأكمرية ينعقد مجمس االدارة بحضكر مممي اعضاعو عمى االقؿ بضمنيـ الرع – ِ

 اصكات الحاضريف كعند التساكم يرجح الجانب الذم صكت فيو الرعيس.
ينفذ المدير العاـ قرارات مجمس االدارة فكر صدكرىا عدا القرارات المتعمقة باالمكر المدرجة ادناه  – ّ

مؾ القرارات في حكـ كالتي يجب اف تعرض عمى الكزير لممصادقة عمييا كيعتبر قراره نياعيان، كتصبح ت
المصادؽ عمييا اذا لـ تتـ مصادقة الكزير عمييا خبلؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ تسجيميا في الكزارة : 

– 
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 الخطة السنكية كالمنياج السنكم لفعاليات كنشاطات المصمحة. –أ 
 الميزانية السنكية كالتقرير السنكم لحسابات المصمحة. –ب 
 كمستخدمييا.مبلكات مكظفي المصمحة  –ج 
 االسس الخاصة باالستقراض كاالقراض. –د 
 العقكد كالمقاكالت التي تزيد كمفة كؿ منيا عمى ماعة ألؼ دينار. –ىػ 
 منح الدرجات االضافية لممكظفيف. –ك 

 َُمادة ُالمحتكل 
ار يعيف مدير عاـ المصمحة بمرسـك جميكرم بناء عمى اقتراح مف كزير الزراعة كاالصبلح الزراعي كقر 

 مف المجمس عمى اف ال يككف مف ذكم الخبرة بشؤكف االسكاف كتنمية المجتمع الريفي.
 ُُمادة 

تعتبر المصمحة داعرة شبو رسمية، خدمات مكظفييا كمستخدمييا تقاعدية كيطبؽ بشأنيا قانكف صندكؽ 
لمعدؿ اك ام ا ُٕٔٗ( لسنة ْٗتقاعد المكظفيف كالمستخدميف في الدكاعر كالمؤسسات شبو الرسمية رقـ )

 قانكف يحؿ محمو.
 ُِمادة 

يطبؽ عمى مكظفي كمستخدمي المصمحة قكاعد خدمة خاصة كفؽ نظاـ يصدر بمكجب احكاـ ىذا  – ُ
 القانكف.

 َُٔٗ( لسنة ِْتطبؽ عمى مكظفي كمستخدمي المصمحة احكاـ قانكف الخدمة المدنية رقـ ) – ِ
( لسنة ٗٔكقانكف انضباط مكظفي الدكلة رقـ )المعدؿ  َُٔٗ( لسنة ِٓالمعدؿ كقانكف المبلؾ رقـ )

( لسنة ِّالمعدؿ كاالنظمة كالتعميمات الصادرة بمكجبيا كنظاـ تعييف كترفيع المستخدميف رقـ ) ُّٔٗ
اك ام قانكف اك نظاـ يحؿ محميا فيما لـ ينص عمى خبلفو في ىذا القانكف، اك في النظاـ  ُِٕٗ

( الصادر ُٖٓكص عمييا في قرار مجمس قيادة المكرة رقـ )الصادر بمكجبو مع مراعاة االحكاـ المنص
 بصدد المستخدميف. ُّٕٗ – ٔ – ِْبتاريخ 

يحؿ كزير الزراعة كاالصبلح الزراعي محؿ كزير المالية، كيحؿ مجمس ادارة المصمحة محؿ مجمس  – ّ
 الخدمة في كؿ مالو عبلقة بأمكر خدمة مكظفي المصمحة كمستخدمييا.

 ُّمادة 
كيف كظاعؼ المكظفيف كالمستخدميف كركاتبيا كفؽ جدكؿ خاص بحيث تمتد درجات الكظاعؼ تككف عنا

 الى حدكد تؤمف ترفيع المكظؼ اك المستخدـ.
 ُْمادة 

 –تككف درجات المكظفيف كعبلكاتيـ السنكية كمدد ترفيع كفؽ الجدكؿ اآلتي : 
 الدرجة الراتب )ديناران( العبلكة )ديناران( مدة الترفيع )سنة(
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 – ٖ َُٓ – ََُاالكلى  – ُ
 ْ – ٓ َٗ – َٕالمانية  – ِ
 ْ ْ ٔٔ – َٓالمالمة  – ّ
 ّ ّ ْٓ – ّٔالرابعة  – ْ
 ّ ِ ّْ – ِٖالخامسة  – ٓ
 ْ ُ ِٔ – ُٖالسادسة  – ٔ
 ِ ُ ُٕ – ُٓالسابعة  – ٕ

 ُٓمادة 
عند يجكز منح المكظؼ الذم يظير كفاءة خاصة كيقدـ خدمة ممتازة عبلكة اضافية كاحدة  – ُ

استحقاؽ العبلكة السنكية االعتيادية كتحتسب قدمان الغراض الترفيع بتكصية مف المدير العاـ، كقرار مف 
مجمس االدارة. عمى اف ال يزيد ذلؾ عمى مرتيف خبلؿ الدرجة الكاحدة كعمى اربع مرات خبلؿ خدمة 

 المكظؼ في المصمحة.
خاصة ال تريد مع ما يتقاضاه مف  يجكز منح المكظؼ اك المستخدـ في المصمحة مخصصات – ِ

%( مف الراتب االسمي استمناء مف احكاـ قانكف َُٓمخصصات اخرل عمى ماعة كخمسيف مف الماعة )
 كتعديبلتو. ُٕٔٗ( لسنة ّٗمخصصات مكظفي الدكلة كمستخدمييا رقـ )

 ُٔمادة 
تعميمات الخدمة التي يفقد المكظؼ كالمستخدـ االمتيازات التي حصؿ عمييا كفؽ احكاـ ىذا القانكف ك 

يصدرىا المجمس بمكجبو بسبب خدمتو في المصمحة عند نقمو اك اعادة تعيينو في داعرة رسمية اك شبو 
 رسمية خبلفان لقانكف تمؾ الداعرة.

 ُٕمادة 
( مميكنا دينار كتجكز زيادتو باقتراح مف المجمس كمصادقة رعيس ِ/ –رأس ماؿ المصمحة المقرر ) 

 الجميكرية.
 ُٖمادة 

تقـك المصمحة باعداد ميزانية سنكية مستقمة بايراداتيا كمصركفاتيا كتككف حساباتيا خاضعة لرقابة 
 كتدقيؽ ديكاف الرقابة المالية.

 ُٗمادة 
لمجمس االدارة اف يخصص مكافأة نقدية اك عينية كاف يقرر منحيا لممستممريف كمنتسبي المصمحة. عمى 

( دينار اك مبلمة ركاتب اسمية شيرية خبلؿ السنة حسبما يراه ََُاف ال يتجاكز ما يمنح لمشخص عمى )
 المجمس.

 َِمادة 
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 تعتبر امكاؿ المصمحة مف االمكاؿ العامة. – ُ
 تحقؽ ايرادات المصمحة كتجبى مف قبميا بكاسطة اجيزتيا الخاصة. – ِ
 يتـ تحصيؿ ما يترتب ليا كفقان الحكاـ قانكف جباية الديكف المستحقة لمحككمة. – ّ
 –تعفى المصمحة مف الضراعب كالرسـك اآلتية :  – ْ
 ضريبة الدخؿ. –أ 

 رسـ الطابع بالنسبة لمتمميؾ كالتسميؼ. –ب 
 الرسكـ الكمركية بالنسبة لممكاد كاآلالت كاالدكات المستكردة مف قبؿ المصمحة تنفيذان الغراضيا. –ج 

 ُِمادة 
شأف التنظيـ الداخمي لممصمحة كفي كؿ ما يقتضي لممجمس الزراعي االعمى اصدار التعميمات البلزمة ب

 تسييؿ تنفيذ احكاـ ىذا القانكف.
 ِِمادة 

 يعمؿ بيذا القانكف مف تاريخ صدكره كينشر في الجريدة الرسمية.
 ِّمادة 

 يتكلى الكزراء تنفيذ احكاـ ىذا القانكف.
 احمد حسف البكر

 رعيس مجمس قيادة المكرة
 ُّٕٗ – ُُ – َِفي  ِِٔٗنشر في الكقاعع العراقية عدد 

 االسباب المكجبة
تنفيذان الىداؼ الحككمة في رفع مستكل الريؼ العراقي مف جميع النكاحي كتقميؿ الفكارؽ بيف المدف كالقرل 
الريفية كتقديـ اكسع الخدمات لسكاف الريؼ كتكفير مستمزمات الحياة المتحضرة عف طريؽ اقامة القرل 

 سميـ منسؽ كتأميف ظركؼ تنفيذه كمتطمباتو.العصرية المتكاممة كفؽ تخطيط 
فقد كجد مف الضركرم انشاء مسمحة متخصصة كتكفير متطمبات القياـ بمياميا لتحقيؽ تمؾ االىداؼ بما 
يمـز مف استقبلؿ اجارم كمالي كمركنة في التخطيط كالتنفيذ ككضع االمكانات البلزمة تحت تصرفيا. 

 تصة. فقد شرع ىذا القانكف.كلتنسيؽ العمؿ بيف مختمؼ الجيات المخ
. أضؼ الرابط الداعـ إلى ََِٔإلى  َُٔٗة كيتبت في التصنيؼ تشريعات كقكانيف مف يىذه التدكين
 المفضمة.
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 نص قانون القرى العصرية الزراعية
 رعاسة الجميكرية باسـ الشعب َُِِ-َٗ-َّ

استنادا" الى احكاـ البند )اكال"( مف بناء" عمى ما اقره مجمس النكاب كصادؽ عميو رعيس الجميكرية ك 
 ( مف الدستكرّٕ( كالبند )مالما"( مف المادة )ُٔالمادة )

 صدر القانكف اآلتي :
 َُِِرقـ ) ( لسنة 

 القرل العصرية الزراعيػػػة قانكف
 الفصؿ االكؿ

 التعاريؼ كاالىداؼ كالكساعػؿ
 ا القانكف المعاني المبينة ازاؤىا:ػ يقصد بالمصطمحات كالعبارات التالية الغراض ىذ ُالمادة ػ 

 اكالػ الكزير : كزير الزراعة.
 مانياػ الكزارة : كزارة الزراعة.

مالماػ القرية العصرية : مجمكعة الدكر السكنية كاالراضي الزراعية المخصصة كالمنشأة ضمف منطقة 
 معينة بالتعاكف كالتنسيؽ مع الجيات المختصة.

ض المخصصة مف كزارة الزراعة لبلغراض الزراعية كالتي تؤجر الى رابعاػ االرض الزراعية : االر 
 المستفيديف منيا كفؽ القانكف.

 ػ ييدؼ ىذا القانكف الى تحقيؽ االتي : ِالمادة ػ 
 اكالػ تنظيـ انشاء القرل العصرية.

الجيات  العصرية بالتعاكف مع مانياػ تنظيـ عقكد ايجار الدكر السكنية التي تشيدىا الكزارة في القرية
 المختصة.

 مالماػ االستفادة مف الخبرات الزراعية كطاقات العمؿ المكجكدة كاستممارىا كفؽ اسس عممية متطكرة.
 رابعاػ المساىمة في تقميؿ نسبة البطالة.

 خامساػ المساىمة في تحقيؽ االمف الغذاعي.
 سادساػ زيادة المساحات الخضراء كمكافحة التصحر كتحسيف البيعة.

 ػ تتحقؽ اىداؼ القانكف بالكساعؿ االتية : ّ المادة ػ
اكالػ تخصيص االراضي الزراعية كالتعاكف مع الجيات المختصة لتكفير الحصة الماعية كتقديـ الدعـ 

 الممكف لممستفيديف مف ىذا القانكف.
 مانياػ تييعة كساعؿ االنتاج الزراعي المتطكرة كالحديمة المختمفة كفؽ القانكف.

 الدراسات الكفيمة بنجاح مشاريع القرل العصرية. ألعدادكالتنسيؽ بيف الكزارات كالجامعات  مالماػ التعاكف
 رابعاػ تشغيؿ االيدم العاممة ذات االختصاص مف خريجي كميات كمعاىد الزراعة كالطب البيطرم.
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 خامساػ استخداـ انظمة الرم الحديمة المتطكرة.
 :ػ اكال ػ يطبؽ ىذا القانكف عمى  ْالمادة ػ 

 أػ خريجي كميات كمعاىد الزراعة.
 ب ػ خريجي كميات الطب البيطرم.

 مانياػ يستمنى مف احكاـ البند )اكال( مف ىذه المادة المعينكف في دكاعر الدكلة كالقطاع العاـ..
 الفصؿ الماني

 التزامات الػػػكزارة
 ػ تمتـز الكزارة بما يأتي : ٓالمادة ػ 

 كف مع الجيات المختصة لتحديد مكاقع القرل العصرية المناسبة.اكالػ اجراء المسح الشامؿ بالتعا
 مانياػ انشاء الدكر السكنية عمى شكؿ مجمع بالتعاكف مع الجيات المختصة كتكفير الخدمات البلزمة ليا.

( اربعيف دكنمان لقطعة االرض الكاحدة لممشمكليف باحكاـ َْمالماػ تخصيص االراضي الزراعية في حدكد )
 كف.ىذا القان

رابعاػ التنسيؽ كالتعاكف مع الكزارات كالجيات المختصة لتكفير الحصة الماعية كمستمزمات االنتاج الزراعي 
 بكمؼ مناسبة.

خامساػ تسييؿ الحصكؿ عمى القركض المالية الزراعية لممشمكليف باحكاـ ىذا القانكف كفؽ تعميمات 
 يصدرىا الكزير.
 الفصؿ المالث

 لمستفيدعقد االيجار كالتزامات ا
ػ لكزير الزراعة اك مف يخكلو ايجار االراضي الزراعية كالدكر في القرل العصرية كتحديد بدؿ  ٔالمادة ػ 

( لسنة  ِّااليجار كشركط العقد الى المستفيديف استمناءن مف احكاـ قانكف بيع كايجار امكاؿ الدكلة رقـ )
 اك ام قانكف آخر يحؿ محمو ، مع مراعاة ما يأتي : ُٖٔٗ

 كالػ اعطاء االفضمية الى :ا
 أػ الحاصميف عمى المستكل العممي االعمى.

 ب ػ غير المستفيديف مف االراضي الزراعية كالدكر سابقان.
 مانياػ يصدر الكزير تعميمات لتنظيـ عقد االيجار كالتزامات المستفيد.

ة في حالة مبكت المخالفة ػ اكالػ لمكزير فسخ عقد ايجار الكحدة السكنية كاالراضي الزراعي ٕالمادة ػ 
( ستة اشير مف تحققيا كتكجيو االنذار ، كلممتضرر المجكء الى ٔلشركط العقدكعدـ ازالتيا بعد مركر )

 المحاكـ المختصة لممطالبة بحقو.
مانياػ لمكزير فرض التعكيض كفؽ حجـ كنكع الضرر الناشئ عف االخبلؿ بالعقد مف خبلؿ لجنة 

 متخصصة.
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( خمسة عشر يكمان مف تبمغو كعمى الكزير ُٓقرار الكزير التظمـ لدل الكزير خبلؿ ) مالماػ لممتضرر مف
 ( مبلميف يكمان مف تاريخ تسجيمو في مكتبو.َّالبت في الطمب خبلؿ )

رابعا. لمكزير اك مف يخكلو المكافقة عمى تنازؿ المستفيد عف حقكقو العقدية ك القانكنية الى الغير ممف 
 منصكص عمييا في ىذا القانكف.تتكفر فيو الشركط ال

خامسا. لمكزير اك مف يخكلو في حالة كفاة المستأجر خبلؿ مدة عقد االيجار المكافقة عمى تنازؿ كرمتو 
عف االرض الزراعية كالدار المستأجرة لمكرميـ اذا لـ يكف مف بينيـ زراعي اك بيطرم الى احد الزراعييف 

خ كفاة المستأجر كبخبلفو تسحب االرض الزراعية المستأجرة ( ستة اشير مف تأرئاك البيطرييف خبلؿ )
 عمى اف يعكض الكرمة عف قيمة المنشآت كالمغركسات بقيمتيا قاعمة.

ػ يممؾ المستأجر حؽ التصرؼ عمى االرض كالدار المستاجرة اليو بمكجب احكاـ ىذا القانكف  ٖالمادة ػ 
 -عند تكفر الشركط التالية :

 سنة مف تاريخ ابراـ عقد االيجار.( خمسة عشر ُٓمضي ) -أ
مبكت استغبللو لبلرض المستأجرة لغرض الذم استأجرت مف اجمو كبالطرؽ العممية الحديمة كعدـ  -ب

 اخبللو بالتزامتو العقدية كتطبيقو الخطة الزراعية.
 ػ يصدر الكزير تعميمات لتسييؿ تنفيذ احكاـ ىذا القانكف. ٗالمادة ػ 
 القانكف مف تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. ػ ينفذ ىذا َُالمادة ػ 

 االسباب المكجبػػة
لغرض تكسيع الرقعة الزراعية كفؽ اساليب حديمة كمتنكعة كتنظيـ انشاء القرل الزراعية العصرية كتشغيؿ 
الخبرات الزراعية مف الخريجيف مف كميات الزراعة كالطب البيطرم كالمعاىد الزراعية كالمساىمة في 

 مف الغذاعي كالقضاء عمى البطالة كتحسيف البيعة.تحقيؽ اال
 شرع ىذا القانكف.

 
 2791لسنة  229مالحظات حول  القانون 

 سبلـ كبة 
 جممة اسس بالغة االىمية في مقدمتيا: َُٕٗلسنة  ُُٕمقانكف ل      

كع خفض الحد األعمى لمممكية الزراعية الذم يتحدد عمى أساس مكاصفات األرض كن -ُ            
 الزراعة كطريقة الرم كغيرىا.

إلغاء حؽ اختيار المالكيف السابقيف لمكاقع المساحات التي تجنب ليـ، كاف يككف  -ِ            
 التجنيب بماال يتعارض مع المصمحة العامة.

 استمناء مساحات البساتيف مف أحكاـ تحديد الممكية. -ّ            
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اضي اإلصبلح الزراعي بأميرية صرفة بدال مف التعدد في تكحيد تسجيؿ صنؼ أر  -ْ            
 التسجيؿ .

إلغاء التسكية ، كأناطو ميمة تمبيت الحقكؽ في األراضي التي لـ تتـ تسكيتيا بعد بمجاف  -ٓ            
اإلصبلح الزراعي حيث تقـك بتمبيتيا ضمف الحدكد التي عينيا القانكف لحدكد الممكية الزراعية بشكؿ 

 ككذلؾ إلغاء قرارات التسكية غير المكتسبة لمدرجة النياعية.مكحد، 
 إلغاء التعكيض عف األراضي المستكلى عمييا الزاعدة عف الحد األعمى لمممكية الزراعية. -ٔ            
لممغارس كالتعاب حصة في األرض كالشجر التقؿ عف النصؼ، كأجاز إمبات الحؽ فييا  -ٕ            

 ة كبكافة طرؽ اإلمبات القانكنية.بالبينة الشخصي
األخذ بمبدأ التكزيع الجماعي عمى الفبلحيف باإلضافة إلى التكزيع الفردم حسب ظركؼ  -ٖ            

 المنطقة.
شمكؿ حاالت متعددة مف أشكاؿ التكزيع )فيما يخص الكحدات االستممارية كالمستأجريف  -ٗ            

ف في األراضي األميرية في مشركع الحكيجة كالسراكيؿ في الناصرية في مشركع رم أبي غريب كالمتصرفي
 كالممتزميف األكلييف كالمانكييف كأصحاب المحرمات في العمارة(.

شمكؿ المغارسيف كفبلحي البساتيف بالعبلقات الزراعية في أف تككف حصتيـ مف الممر  -َُ            
كفؽ نسب قسمة النات  لممحاصيؿ الحقمية... مقابؿ النصؼ، كفي المزركعات التي تزرع تحت األشجار 

ذلؾ اكجب عمى المغارس االستمرار في عممو بالعناية باألرض كالشجر بعد انتياء مدة المغارسة في 
البستاف المشتركة بينو كبيف صاحبيا السابؽ كعدـ جكاز اإلفراز في البساتيف إذا كانت النتيجة أف تقؿ 

 دكنمات. ٓالمساحة عف 
األخذ بأسمكب المزارع الجماعية التعاكنية، كاألخذ بقكاعد جديدة في تبسيط إجراءات  -ُُ            

 التنفيذ كتكفير إمكانية االنجاز السميـ كالسريع.
تمكف النظاـ الصدامي الباعد مف إيصاؿ عدد مف السراكيؿ كالمتنفذيف الى مجالس ادارة             

يبلت القانكنية الرجعية الستعادة مكانة االقطاعييف كالمبلكيف كليبقى التعاكنيات ليكجد الحج  كالتعد
الفبلحيف، كىـ االكمرية، يعيشكف في أجكاء الفاقة المذلة لكرامة االنساف. كبدأ النظاـ باالجياز عمى 

لسنة  ّْٔلتأجير االراضي الزراعية.كاصدر القرار  ُّٖٗلسنة  ّٓالمكتسبات الفبلحية فشرع القانكف 
( ليستحكذ االقطاعيكف كاغنياء الفبلحيف كازالـ النظاـ مف ضباط كحزبييف ّٓ) ممحؽ بالقانكف َُٗٗ

عمى االراضي الزراعية في المشاريع التي ألغيت كالمزارع الجماعية كمزارع الدكلة أك اراضي البادية 
الفبلحكف كابناؤىـ في  كتمكنكا مف فتح المشاريع االركاعية ليا لقدراتيـ المالية، في الكقت الذم كاف فيو

صفكؼ الجيش كالجيش الشعبي في جبيات القتاؿ لتتممح كتتصحر قطعيـ الزراعية، ك ليمجأ القسـ الكبير 
منيـ بعد تسريحيـ مف الخدمة العسكرية الى تأجير قكة عمميـ الى االقطاعييف كالمبلكيف الجدد لقاء نسبة 

جكر بالقطعة اك اليجرة الى المدينة بحمان عف العمؿ بالماعة أك أ ُٓ -َُقميمة مف الحاصؿ ال تتجاكز 
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كلتتسع العبلقات االستغبللية كتزداد البطالة كلينشأ الصراع الطبقي ذك النمط الجديد بيف )األجير 
خٌكلت الدكاعر  ُِٗٗكالمؤجر(، كما اصدر، ما يسمى مجمس قيادة المكرة، تعميمات كضكابط جديدة عاـ 

ايضان لؤلفراد كالشركات عمى كفؽ معدالت محددة . كبعد إلغاء المشاريع تأجير االراضي المستصمحة 
كالتعاكنيات الزراعية كنشكء النظاـ شبو االقطاعي الجديد جرت تصفية ممتمكات التعاكنيات كالمشاريع ، 
 كحكلت الى المجيكد الحربي الكمير مف االمكاؿ كاآلالت الزراعية ، كلـ يكف حاؿ التنظيـ الفبلحي بأحسف

 مف ذلؾ بعد اف سيطر المبلككف الجدد عمى الجمعيات الفبلحية فتحكلت الى اجيزة تابعة لمنظاـ .
جيدت دكتاتكرية صداـ لتسكيؽ بضاعة العشاعرية كمشايخيا القدامى كالجدد كعصابات قطاع الطرؽ   

كبح تطمعات جماىير ألدارة المجتمع بقيـ المؤسسة العشاعرية كاألكاصر العرفية كبركح االمنية المنغمقة،ك 
(عمى بعث اليكيات دكف الكطنية الجزعية كي تمعب Privatizationالريؼ.... كساعدت الخصخصة )

دكر الكسيط لمتكاصؿ بيف الشعب كالسمطة كلكف ىذه المرة ليست تكرار ليكيات االربعينات ... كتركزت 
لـ يساىمكا في عمميات اإلنتاج  بأيدم المبلكيف الكبار في ببلدنا أخصب األراضي الزراعية رغـ انيـ

كيسكنكف المدف بعيدا عف مزارعيـ كتحكؿ قسـ منيـ الى بكرجكازية ريفية بالفعؿ بسبب امكانياتيـ المادية 
كفرت ليـ حككمات البعث في حينيا الفرص الذىبية منذ  دالزراعية. كقفي شراء المكاعف كالمعدات 

 ….كنيات الزراعية الى القطاع الخاص الخاص ببيع ممكية التعا ّإصدار البياف رقـ 
 

 الصداميقنكنة الخصخصة بالقطاع الزراعي في العيد             
 السنة الرقـ  القانكف أك المرسـك أك القرار   التسمسؿ             

 َُٖٗ  ُُٔ تنظيـ عمؿ الشركات الزراعية                
 ُّٖٗ  ّٓٗ لكدياف في المحافظات الشمالية تأجير سفكح التبلؿ كالجباؿ كا               
 ُّٖٗ  ْٓٓ تأجير أراضي الدكلة لغرض انشاء المشاتؿ                
 ُّٖٗ  ّٓ تنظيـ الممكية الخاصة في الزراعة                
 ُٖٕ تأجير األراضي المممككة لمدكلة ألغراض مشاريع إنتاج بيض الماعدة                

 ُْٖٗ 
تأجير األراضي المممككة لمدكلة غير الصالحة لمزراعة ألغراض إنشاء مزارع تربية                

 ُٖٓٗ  ٓٗٗ األسماؾ 
 ُٖٔٗ  ُُْ تفتيت الممكية الزراعية كالبساتيف                
يجار أمكاؿ الدكلة                  ُٖٔٗ  ِّ تنظيـ إجراءات بيع كا 
 ُٕٖٗ  ِْ  األراضي المستصمحة               
 ُٕٖٗ  َُٓ..ُٕ،ِٓ إلغاء الحقكؽ النقابية في قطاع الدكلة  -أرباب العمؿ                
 ُٕٖٗ  ّٓٗ الغاء المجالس الزراعية                
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 َُٗٗ  ّْٔ تنظيـ العقكد الزراعية                
 َُٗٗ  ّٕٔ الحممة الكطنية لبلستزراع                 
 َُٗٗ  ُِ صيانة شبكات الرم كالبزؿ كجباية أجكر السقي مف الفبلحيف                

 ُٕٗٗ  ِِ نظـ إدارة الشركات أك التمكيؿ الذاتي عمى أسس تجارية                
 َٓتأسيس صندكؽ التنمية لتمكيؿ مشاريع القطاعيف الخاص كالمختمط برأسماؿ قدره                

 َََِ  َُٓ يكف يكرك مم َٓمميار دينار عراقي ك
 َََِ  َُٔ (% ََُ -َٓإعفاء القطاع الخاص مف ضريبة الدخؿ بنسبة )               

 
كلتنيض مجددا العبلقات االنتاجية االستغبللية كلتعكد العبلقات شبو االقطاعية كلتنتعش               

عح القرابية كالطاعفية كالعشاعرية مصالح كبار المبلكيف كبكرجكازية كككمبرادكر الدكلة كباألخص الشرا
كمصالح أغنياء الريؼ الجدد كدكر الفعات المرتبطة بالتيريب كبالرأسماؿ التجارم كالمضارب ذم الطابع 
الطفيمي المرتبط بكشاع  مختمفة بالرأسماؿ االجنبي، كتنامي دكر الفعات الطفيمية ... االمر الذم اجيض 

لزراعي كشجع سيادة األستممارة الفبلحية الصغيرة ام األستممار مشاريع االصبلح الزراعي كالتعاكف ا
الضعيؼ المشتت المتنامر كسط بحر المزاحمة الكبيرة.... كافتقرت السمطات   الى السياسات الزراعية 

االقتصادم  لسياسية كتكجياتيا الديمقراطية المبتسرة كتيميش  -السميمة كالتعاكنية بحكـ المكقؼ االجتما
 سساتية المدنية كسياسات االضطياد الشكفيني كالتغيرات الجيكسياسية القسرية.دكر المؤ 

 
شيد القطاع الزراعي خبلؿ العقكد االخيرة تراجعا كبيرا كاف ليا االمر البالغ في تراجع االنتاج             

صعكبة  الزراعي في الببلد . كمف العكامؿ الميمة التي تقؼ كراء انخفاض مستكل االنتاج الزراعي
حصكؿ صغار الفبلحيف عمى القركض ، كشحة ما يحصمكف عميو مف البذكر كاالسمدة كالمبيدات 
كاالدكات الزراعية ، فضبل عف ارتفاع اسعارىا ، كارتفاع تكاليؼ الخدمات الزراعية . كمف العكامؿ 

الزراعة كحسب الميمة التي تقؼ كراء انخفاض مستكل االنتاج الزراعي ايضا كالتي ال تتيدد مستقبؿ 
نما مستقبؿ التطكر االقتصادم  االجتماعي بأسره في العراؽ ، فشؿ مشاريع البزؿ كشبكاتو في كقؼ  –كا 

 زحؼ الممكحة في التربة كمنع تردم خصكبتيا.
كشيدت مناطؽ عديد نشكء تحالفات ميدانية بيف الفبلحيف كالجمعيات التعاكنية كالميندسيف الزراعييف 

 تيدؼ التصدم لشاكؿ األرض كادارتيا .       كغيرىـ، في مسعى يس
 

 كتعديبلتو . ُُٖٗنظاـ دعاكم العشاعر لسنة                  
 .َُِٗلسنة  ِْقانكف تحديد كتسجيؿ االراضي رقـ              
 .ُِِٗلسنة  ِٕقانكف الجمعيات رقـ              
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 .ُِٔٗلسنة  ْٖة في القرل كالقصبات رقـ قانكف تمميؾ كتحديد االراضي االميري             
 . ُِٕٗلسنة  ُٓقانكف تمميؾ االراضي االميرية المغركسة رقـ              
 .ُِّٗلسنة  ُٓقانكف المزمة رقـ              
 .ُِّٗلسنة  َٓقانكف تسكية حقكؽ االراضي رقـ              
 . ُِّٗلسنة  ٓٓقانكف حقكؽ العقر رقـ              
 .ُّّٗلسنة  ِٖقانكف حقكؽ ككاجبات الزراع رقـ              
 . ُّٔٗلسنة  َٕقانكف تشييد القرل الحديمة رقـ              
 .ُّٖٗلسنة  ِٗقانكف تسكية حقكؽ االراضي رقـ              
 .ُّٗٗلسنة  َِقانكف اطفاء ضريبة االرض رقـ              
 . َُْٗلسنة  ُُيع االراضي االميرية رقـ قانكف ب             
 .ُُْٗقانكف تفكيض االراضي االميرية لسنة              
 .ُْْٗلسنة  ِٕقانكف الجمعيات التعاكنية رقـ              
 .ُُٓٗلسنة  ّْقانكف اعمار كاستممار االراضي االميرية رقـ              
 قانكف بيع االراض             

 
 العراقيه والقرى الزراعية  بالتنميةات أساسيه ذات عالقة معطي

 

 
 استعماؿالسكاني ألجؿ التخطيط الزراعي كانما  اإلحصاءأتباع الطرؽ التقميدية في  آلـ يعد مناسب

كأصبح العراؽ كما نفيميا  الحقيقية القريةلؾ لغياب ذالناعي شكؿ )ا( ك  اإلحصاءالمخططات التي تعتمد 
 بتكزيع سكاني مكحد بكاممو
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 القرية العراقية 
  لمشاعر محمد ميدم الجكاىرم
 لطؼه مف السَّما مسككبي      ركنؽه في المَّرل كعمى الركضًة 
 شعاعو منو الفضاءي الرحيب     ما أرؽَّ األصيؿى ساؿ بشفَّاًؼ 

 شفقيِّ مكرَّدو مخضكب     بمكفو كؿُّ شيءو تحت السماء 
 بآصاًليا إطاره ذىيب   ككأف اآلفاؽى تىٍحتىًضفي األرضى 

ٌتًع العيفى إفَّ حيسنان تراهي   اآلفى مف بعًد ساعةو منيكب          مى
 بكؼّْ الدُّجى أًخيذه سميب كالذم يخمىعي األصيؿي عمى األرض 
ذ يى  منظره لمحقكًؿ إذ تيشرؽي الشمسي   حًيفي الغركبجميؿه كا 

 ًمٍف عمى جانبيًو ركضه عشيب           كلقد ىٌزني مسيؿي غديرو 
 بسكاىا محاسفه كعيكب ييظًير الشيءى ضدُّه .. كتيجارل 
 إلى الناظريفى مرعىن جديب ككذاؾى المرعى الخصيبي ييحٌميو 
نكب   مَـّ دبَّ المىساءي تىٍقدميو األطياري   مرعكبةن كريحه جى

 بقيٍطعاًنيـ تىضيؽي الدركب           ءن كريعيافه كغناءه يتمك غنا
 في السَّما منظره لطيؼه مىييب يىٍحًبسي العيفى النتشار الدياجي 

نحو مف الظبلـ يذكب          شفىؽه راععه ركيدان ركيدان   تحتى جي
 قد أيجيد التنسيؽي كالترتيب كترل السيحبى طيَّةن ًتمكى أيخرل 

 تبدك أمناءىا كتغيب ألحمًر ا  كتراىا كشعمةن الشفؽً 
 قبسه كٍسطى غابةو مشبكب       كرىمادو خبلَّهي كانزاحى عنو 

 مف بيكتو لمناًر فييا شيبكب           مَـّ سدَّ األفؽى الدُّخافي تعالى 
 الفبٌلح حيف يعكب منظره يبعثي الفراىة كاألنسى لقمًب 

 نيار دىءكبميجدّّ طكؿى ال يعرؼي المقمةى الينيعةى في البيًت 
 تقطري لطفاي أطرافيو كتىطيب          بيرىةن ريمما انقضى سمره 

 أريبه . ًنٍضكه . حريبه . تىريب كاستقؿَّ السريرى أك حيزمةى القشّْ 
 كاستفزَّ األسماعى حتَّى الدَّبيب       سكنىٍت كؿُّ نأمةو كاستقرٍَّت 

ـي سككفه ر    كاحتكاىـٍ كالمكًت نكـه عميؽ  ىيبكتغشَّاىي
 كديؾه يدعك كديؾه ييجيب    كلقد تىخًرؽي اليدكءى شيكيياته 

 الحٍت لعينو مستريب أك نداءاتي حارسو كىك في األشباح 
 أحدي الجانبيًف كىك حريب أك صدىل " طىمقةو " يبيتي عمييا 

 فأضحى خبللىيفَّ يجكب    ترؾى الزارعي المىزارعى لمكمب 



 - 158 - 

يعةه بيا كذيىكب           شامخه كالذم ييناطي بو الحكـي   لو جى
يدي الفبٌلًح خفَّؼ عنو  يدهي فيك ميستًكفّّ أديب            كافى جي  جى

 ىاع ه ضيّْؽ الفؤاًد غىضكب كىك في الميًؿ غيرهي الصبحى كحشه 
 ما لديًو أظفارهي كالنييكب          فاحصه ظيٍفرىه كنابيًو أحمى 

قًؿ مسعكؿ   ؾ أمره معتكبعمى تر   إنَّو عف ًرعاية الحى
 جريحان .. كرأسنو مشجكب        ككميران ما سرَّه أنَّو بات 

 أفَّ حيكانىو شيجاعه أريب        ليرل السٌيدي الذم ناب عنو 
 يىعًدؿي منيا لغيره كيينيب       كلكيبل يرل ميسامحةن 
 ىك عف عالىـو سكاه غريب          لمقيريَّاًت عالىـه ميستقؿّّ 

 منيـ كفجرىيـ كاليبيكب يـ كرككدي النفس يتساكل غركبي 
ًً ىٌمييـي األكحدي  ًً  زرعه يرىٍعكنو كحبكب كطيكر السماًء

 ضحكييـ طكعي أمرىا كالقيطكب      يمحظكف السماءى آنان فآنان 
ـٍ عىصكفان  ـٍ ال تصكب    أتيرل الجكَّ ىادعان أ  أتصكبي السماء أ

سنان   غيكـً يكـه عصيببغير ال إف يكـى الفبٌلًح ميما اكتسى حي
 جميؿه في عينو محبكب     كىك بالغيـً يخنؽي القمب كاألفؽى 

 إذا صابى أرضيـ شيؤبكب                  لمقيرل ركعةه كلمقركيّْيف 
بايا   فكؽى ًسيماعيـ ىناءه كًطيب              تيٍبًصري الكؿَّ مَـّ حتى الصَّ
مكب              ييفًرح البيتى أنَّو سكؼ تيمسي   بقراته فيو كعنزه حى
 ييخصبي الكالداف مكبه قشيب             كيرل الطفؿي أفَّ حصتَّو إٍذ 

 عمَّا تركمو كتنكب    أذكياءه .. عيكنييـ تسبؽي األلسيفى 
 كىحيان كعيشةن لىمبيب         كالذم يىستمدُّ مف عالـ القريًة 
 رَّ كيٌموي مكتكبكالش             مطمعنكفى يحميمكفى بأفَّ الخيرى 

 شىعاعان ، ألنو محسكب          ال يطيركفى مف سركرو كال حزفو 
بكف إذ ينزؿي الغيثي   ...كاألرضي عطشى تمكب   شحيحان  كلقد يغضى

 لك أتٍت ًديمةه عمينا سىككب                   أتيرل كافى يعًكز اهللى ماءه 
ـى الذم قالكا  َـّ يستفظعكف إم  ينككفى عندهي أٍف يتكبكاف              م
 أعيقبى إنابةو تعذيب ؟           فوذا الشمسي فكقيـ فيقكلكف : 

كفراننا إليو قريب..!                  أفويمانينا بعيده عًف الخيًر   كي
ـى   العقًؿ كىك المشكّْؾي المغمكب                 ىكذا يىرًجعي التقٌى أما

 كؿُّ ما فيو مكحشه ككعيب         قمتي إذ ًريعى خاطرم مف ميحيطو 
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 كفييا ىذا المحيط الطىركب  ليس عدالن تشاؤـي المرًء في الدنيا 
 النفسي منيا كتيستطار القمكب            ًمؿءي عينيؾى خضرة تنستسرّّ 
 كعمييـٍ كما عميو خطكب         عندىىـ ممؿى غيًرىـ رغباته 

ٌميا تعذيب                 غير أٌف الحياةى حيثي   تككفي المدنيَّاتي جي
 أعقبتيا مف الببليا ضركب          كمَّما استيحدمٍت ضركبي أمافو 
َـّ يىغيب          ككأفَّ السركرى ييكًمض برقان   مف ًخبلؿ الغيكـً م

 كجيان عبلهي الشحكب –شحكبان  غيرى أف يترؾى الحبُّ  –ال ترل مىَـّ 
 كال عف طبلقةو محجكب مـٌ الشيء عف سنا الشمس ممنكعه 

 تأتي ما ليس يأتي الطبيب  كالخضرةي                اليكاءي اليبَّابي ، كالنكري ، 
ـٌ باسـً الحصاًد في كٌؿ حقؿو   تتناجى حبيبةه كحبيب      م

 ىىيَّ ى نفسييما ربيعه خصيب        قاؿ فرده منيـٍ ألخرل كقد 
 ان يرعاهي ٍكؼءه يطيبإفَّ نشء     طابى مىنشا زركًعنا فأجابت : 

 فقالٍت كمممييفَّ القمكب قاؿ ما أصبرى الحقكؿى عمى الناًس 
 دكفى ما يفعؿي الشجا كالكجيب         إٌف ما تفعؿي المناجؿي فييا 
 ييجتثُّ مف أصمو فؤاده كعيب كقد  ينيضي الزرعي بعدى حصدو 

 ل المكركبكما بيعًمرى المر          يا فؤادم المكركبي بعمرىؾى اليُـّ 
 مف فرًط ما يسيؿ القميب كقد ينضبي  كعيكني ىبٌل نىضبًت .. 

 جميؿه كعندىىـ أيسمكب          عندىىـ منطؽه ىنالؾى لمحبّْ 
ا  ًٌ  لسكاىـٍ مضايؽه كدركب        كليـ في الغراـً أىٍكمىر مـٌ
ٍت ليـ كًنكاته   ممؤىفَّ اإلبداعي كالتيذيب        ميمىحه خيصصّْ

 عفكان .. كممميو مغصكب       بالحبّْ   الستاًر ممتىمؾه  مىَـّ تحتى 
 محاؿه أٍف ال تككفى ذينكب         إنيـٍ ييذنبكفى . مـ يقكلكف: 

 حسناته منيا .. كفينا عيكب        نحفي نبتي الطبيعًة الًبكًر فينا 
 كالضرعى .. كالضمير رقيب             بنتينا كابنينا معان يرقيباًف الزرعى 

ـي  ٌرٍت عميو الجيكب            ليس ندرم ما يفعبلًف كال نعم  عمَّا زي
 اهلًل تيحصى مظاىره كغيكب           ما عمينا ما غابى عنَّا فعندى 
ذكب           غيرى أنَّا ندرم ككنَّا شبابان   نتصابى أفَّ الجماؿى جى

 الفتاةي لىعكبالصباباًت .. ك             كالفتى ما استطاعى ميندًفعه نحك 
ياح ييذكى المييب            بالتصابي ييذكي الشبابي كيغتُّر   كما بالرّْ
 ىنمكـ " نجيبةه ..! " أك نجيب..            مـٌ عندى المقاء ييعرؼي إف كاف 
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ـى الحبّْ  مبان كاألكمركف يذكب إٌف بعضى الرجاؿ يبدك أما  صي
 ًغرّّ ييقيمو التجريب           كالتجاريبي عمَّمتنا بأٌف المرءى 
 نتمنىَّ أاٌل نرل ما ييريب           ليس ًبدعان أف نىستريبى كلكف 

 بيته " إناؤهي مقمكب "         ليس فينا كالحمدي هلًل حتى اآلفى 
 سيؿه كما تيراؽي ذىنكب           فوذا كافى ما نخاؼي فيرؽي الٌدـً 

 يدَّعيو أخك عىفاؼو ميريب                  منطؽه لمعقكًؿ أقربي ممَّا 
 كؿُّ ما في محيطنا مىممكب                 كلقد يرمزكفى " عنَّا " بأنَّا 

 بيكته .. كقد تمكري حركب      فيقكلكف: قد تطيحي مف العاًر 
ةه عمينا كلكف  ًى ًى ًى ًى ناسبَّ  في القيرل كؿُّ ناقصو مسبكب     كالخى
 كجبافه ، كغادره ، ككذكب         عندنا كالفتى " الخفيًؼ " لعيـه 

 مف أيالءو عمييـي محسكب   ييخًجؿي الناسى في القيرل أفَّ فردان 
 إلييا شنارىيـ منسكب            إنَّو مف خصاعص المدنيَّاًت 
 ميخًجؿو أمرىا " البداةى " مىعيب       في القيرل يكسعكننا كصماتو 
 كـ خميطه مىشكبعند –عندنا      فيقكلكفى : كؿُّ شيءو صريحو 
 كليغاته كليجةه كحميب      شيٌكشىٍت منكـ كسيطٍت ًسماته 

 ظيممان عمييـ تعريب..!  الساطيفى  إنَّكـ مف نماذًج العىرًب 
 العالميفى كجةه جميب   مف  كجميبو مف البضاعًع يأتيكـ 

 عف كؿّْ شيءو جنيب كىك فينا     ىك منكـٍ كاألىًؿ في كؿّْ شيءو 
بمان كعدكانان  إنَّكـ تمدحكفى   كغدران كأنما المرءي ذيب          خي

 


