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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة 
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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مقدمة
تتَُعدُّ الزراعة عنصراً مهماً يف حتقيق األمن الغذائي وإحدى أهم املوارد يف النهوض ابالقتصاد 
الوطين، حيث إن عناصر االقتصاد يف كل بلد تتمحور يف األساسات الثالثة )الزراعة، والصناعة، 

والتجارة(، فضاًل عن اجلوانب األخرى. 
حتدايت  تفرض  العامل  يف  متسارعة-  -وبوترية  املتالحقة  العاملية  االقتصادية  ات  التغريُّ وإن 
جسيمة على العراق من حيث مستوى حرية التجارة الدولية وحترير رؤوس األموال العاملية؛ فهذه 
التحدايت متسُّ العراق يف أمنه الغذائي وسياسته، وتنميته االقتصادية واالجتماعية، واألمن الوقائي. 
واالقتصاد العراقي احلايل هو فردي التوجُّه، يقوم على اعتماد النفط كمصدر أساس لنموه؛ 
وهو -ابلطبع- خيار آين لن يؤدي املتطلبات البيئية على املدى البعيد، فالعراق أمهل بقية القطاعات 
ومنها القطاع الزراعي؛ نتيجة الظروف اليت ميّر فيها العراق، حيث ابت يف أدىن املراتب املتدنية يف 
الزراعة وانزوى متاماً، وحتّول على إثر ذلك من بلد زراعي إىل مستورد تقريباً جلميع املنتجات الزراعية، 

وهذا ما يُثقل كاهل االقتصاد العراقي وجيعله يف حالة ال حيسد عليها.
وإن من أسباب تراجع الزراعة يف العراق -بشقيه املطري واملروي- عّدة أمور، منها البيئة 
السياسية واألمنية غري املدروسة إلدارة املشاريع، وكذلك تفشي الفساد، وعدم خلق بيئة مناسبة 

جلذب االستثتمار الداخلي واألجنيب هي من أهم هذه األسباب. 
وتبّي هذه الدراسة بعض األسباب اليت أّدت إىل تدهور الزراعة وطرح جمموعة من احللول 
اليت من املمكن أن تعيد للزراعة عافيتها يف املستقبل، وحتقيق نتائج إجيابية يف ظّل الوضع الراهن. 
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حيدر اخلفاجي *
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استرياد العراق للمواد الغذائية
يستورد العراق -على وفق آخر اإلحصائيات الرمسية- من الغذاء ما يعادل ربع قيمة فاتورة 
الواردات، أي: معدل 20 مليار دوالر، بنسبة 30% من املوازنة السنوية، ففي العام املاضي استورد 

شهرايً مواد غذائية بقيمة ستة مليارات دوالر، لتأمي نظام البطاقة التموينية.
للعراق إىل  التجارية  النفقات  يتنامى معدل  أن  الدويل  النقد  تقرير أصدره صندوق  وتوقع 
85.5 تريليون دينار )71 مليار دوالر( خالل عام 2014، و85.9 لألعوام املاضية، و89 يف 
2016 ليصل عام 2018 إىل حنو 102.7 تريليون دينار عراقي )85 مليار دوالر(1؛ مما يؤكد 
تطوير  بعد  تصنيعها حملياً  اليت ميكن  املنتجات  استرياد  وتقليل  الوطين،  اإلنتاج  تعزيز  إىل  احلاجة 

القطاع الزراعي.
ويف تقييم لنتائج سياسات احلكومة للنهوض ابلقطاع الزراعي واالكتفاء الذايت، يوضح بعض 
اخلرباء أنه مل يطرأ أي حتسن ملحوظ على اإلنتاج الزراعي للعراق، حيث إن األراضي الصاحلة للزراعة 
ال تتعدى 11,5 مليون هكتار أي 26% من املساحة الكلية للبلد، أما األراضي املزروعة فعاًل 
فال تتجاوز 5,5 ماليي هكتار أي 48% فقط من األراضي الصاحلة للزراعة و13% من املساحة 

الكلية، يف حي يشّكل حجم املياه يف العراق ربع احلجم املتاح يف املنطقة2. 

أهم أسباب تراجع القطاع الزراعي 
ظاهرة االحتباس احلراري والظروف املناخية األخرى ساعدت يف تقليل تساقط األمطار، . 1

وسببت شّح املياه يف مساحات شاسعة من األراضي الزراعية.
األهنار 2.  مياه  منها  تنبع  اليت  العراق  جتاه  السلبية  السياسات  اجلوار  دول  بعض   ممارسة 

العراقية؛ مما أثر بنحٍو كبري على كمية املياه الواصلة للعراق.
 تكاسل املزارع العراقي وحبثه عن مهن أكثر رحباً، وحتوله من منتج يف االقتصاد العراقي 3. 

إىل مستهلك للمحاصيل الزراعية؛ وهذه النتيجة جاءت ألسباب متعددة وتتحملها عدة أطراف.

1-  تقرير صنتدوق النقتد الدولتي
2- صباح نعوش، أزمة الزراعة يف العراق، جملة املعرفة، العربية السعودية، 2004
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الزراعية، . 4 األراضي  استصالح  يف  تدعم املزارع  اليت  احلديثة  الزراعية  املعدات  توافر  عدم 
واالعتماد على الوسائل القدمية والبدائية؛ مما يؤثر على حجم املردود اإلنتاجي لألرض ونوعيته.

عدم توفري األمسدة الكيمياوية والبذور الكافية من قبل الدولة للمزارع، وإن توافرت فإهّنا . 5
تُعطى أبسعار ابهضة غري مدعومة. 

االستحواذ على مساحات كبرية من األراضي الزراعية وحتويلها إىل سكنية؛ مما سبب أزمة . 6
يف األراضي الصاحلة للزراعة، مع غياب الرقابة احلكومية على املستخدمي وعدم اختاذ إجراءات 

رادعة ملنع ذلك. 
عدم وجود التخصيصات املالية الكافية للقطاع الزراعي.. 7

 انفتاح السوق احمللية للمحاصيل الزراعية املستوردة من دول اجلوار، وعدم محاية املنتج 8. 
الزراعي احمللي من منافسة املستورد.

التأجري . 9 وقانون  امللكية  قواني  والسيما  الزراعي  التطوير  مع  احلالية  القواني  توافق  عدم 
.)117(

تبطي . 10 يف  الري  مياه  استخدام  لتنظيم  املائية  املوارد  إدارة  الطرق احلديثة يف  عدم تطبيق 
القنوات واجملاري املائية لتقليل الرشح، وإنشاء نظام بزل ذي كفاءة عالية على استصالح األراضي.

 تفشي الفساد اإلداري يف بعٍض من مؤسسات الدولة والسيما الدوائر الزراعية، وانعدام 11. 
الدور الرقايب على من يُعيق النهوض والتطويتر يف تنمية القطاع الزراعي.

ويرى املختصون يف الشأن الزراعي أن أبرز اإلشكاالت اليت تواجه العراق يف جمال الزراعة هو 
عدم توافر التمويل احلكومي يف موسم الزراعة، وعدم توطي اآلليات الزراعية يف العملية اإلنتاجية، 
وعدم أتهيل شبكات الطرق داخل املشاريع الزراعية؛ األمر الذي يؤّدي إىل تلف املنتوج يف املناطق 

البعيدة.
مقومات النهوض ابلزراعة

لألولوايت  وضوحاً  العراق  يف  القادمة  للمرحلة  الزراعي  للقطاع  النهوض  حتقيق  يتطلب 
واألهداف االسرتاتيجية، مع األخذ يف احلسبان الدور املهّم لوزارات التخطيط، والزراعة، واملوارد 
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املائية، وميكن تلخيص بعض هذه املقومات واإلجراءات اليت من املمكن اختاذها من قبل الدولة 
ابآليت:
منها . 1 الصاحلة  االراضي  البلد، وحتديد  الزراعية يف  األراضي  لكل  الشامل  امليداين  املسح 

ورفع  سليمة،  بصورة  هبا  للنهوض  عملية  خطط  وضع  إصالحها  لغرض  الصاحلة؛  وغري  للزراعة 
مستوى إنتاجيتها. 

احلديثة . 2 الري  أجهزة  الزراعي، وتوفري  اجملال  يف  واسٍع  بنحٍو  احلديثة  التكنولوجيا  إدخال 
أبسعار منخفضة ومدعومة من قبل الدولة؛ لضمان جودة احملصول الزراعي املنتج، وزايدة الكمية 

وتقليل اهلدر يف مياه الري؛ وابلتايل زايدة الرقعة الزراعية.
العمل على حلِّ مجيع املشكالت املتعلقة مبصادر املياه العراقية مع دول اجلوار والسيما . 3

تركيا سواء عن طريق االتفاقيات الثنائية أو عن طريق املواثيق الدولية واألمم املتحدة، حيث يتطّلب 
جهوداً حثيثة خاصة على الصعيد الدبلوماسي.

إدخال تقنيات متقدمة يف الري السطحي املطّور اليت تؤّدي إىل توفري كميات كبرية من . 4
املياه ترتاوح بي 40-50% تساعد يف التوسع األفقي ابملساحة املروية؛ اليت حُتافظ على عدم هدر 

املياه، ويضمن إيصال املياه بنحٍو صحيح للنبااتت املزروعة.
إنشاء السدود واحلواجز املائية على هنر دجلة والفرات؛ من أجل خزن املياه، وعدم جعلها . 5

مياه ضائعة ألهنا متثل دميومة الزراعة. 
توفري احلبوب واألمسدة الكيمياوية أبسعار منخفضة ومدعومة من النوعيات اجليدة وكل ما . 6

حيتاجه الفالح الستصالح األرض وزايدة إنتاجيتها.
يف . 7 املطلوب  دورها  لتأخذ  هلا  اجملال  وفتح  ودعمها  التعاونية  الفالحية  اجلمعيات  تفعيل 

احتضان املزارع واستقطاهبا ورعايتها.
سّن القواني والتشريعات الكفيلة حبماية املنتج احمللي عرب ضمان أسعار عادلة للمحاصيل . 8

الزراعية احمللية من املنافسة مع مثيالهتا؛ وذلك يف فرض الرسوم اجلمركية، وتطبيق نظام احلصص 
املتعارف به عاملياً لتشجيع الفالح العراقي على زايدة اإلنتاج.
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من . 9 وغريها  السكر،  وقصب  والذرة،  والرز،  احلنطة،  مثل  الزراعية  ابحملاصيل  االهتمام 
احملاصيل املهمة األخرى، والعمل على شراء هذه احملاصيل أبسعار مدعومة من قبل الدولة؛ لضمان 

دميومة عمل املزارع وسد احتياج املستهلك العراقي منها. 
إعطاء قروض استثمارية للمزارعي حسب نوع احملصول مساحة األراضي املزروعة اليت يتم . 10

استصالحها وزراعتها.
توفري . 11 من خالل  الزراعي  اجملال  لالستثمار يف  واألجنيب  العراقي  اخلاص  القطاع  تشجيع 

التسهيالت الالزمة لتأستتتيس املشاريع االستثمارية والسيما يف جمال استصالح األراضي. 
لبعض . 12 اجليين  والتعديل  الوراثية  اهلندسة  استخدام  مراكز حبثية متخصصة يف جمال  إقامة 

الزراعية  احملاصيل  تطوير  على  يساعد  مبا   )Engineering  Genetic( الزراعية  احملاصيل 
وحتسينها.

تسهيل نقل املنتجات الزراعية من أماكن إنتاجها إىل األسواق احمللية، وتوفري الدعم الالزم . 13
يف أسعار الوقود.

إن هذه املقومات واحللول لو ُعمَل هبا من قبل املؤسسات احلكومية املختصة وبنحٍو خمطط 
له ألمكن النهوض هبذا القطاع احليوي، وقد تنجح الدولة يف إجياد فرص عمل كبرية تساعد يف 
القضاء على أزمة البطالة املتفشية يف العراق والسيما يف املناطق الريفية، فضاًل عن حتقيق إجنازات 
واضحة وملموسة يف جمال التنمية الزراعية بشقيها النبايت واحليواين من احلبوب والفواكه واخلضراوات 
والثروة احليوانية، وحتويل البلد من مستورد للمحاصيل الزراعية إىل منتٍج هلا وحيقق االكتفاء الذايت 

يف بضع سنوات قليلة.
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احملصلة
والعراق خصوصاً،  املنطقة عموماً  تعصف جبغرافية  اليت  املتسارعة  البيئية  املتغرّيات  تتطّلب 
هنجاً جديداً على وفق املتغرّيات االقتصادية اليت ميّر هبا البلد وذلك من خالل اتباع أساليب علمية 
واسرتاتيجية انجتة عن حبوث يف التنمية الزراعية. وكذلك يتطلتب من احلكومة العراقية تضافتتر اجلهتتود 
الوسائل كافة  لتوفري  وجاّدة  للتقدم حنو خطوات حقيقية  وقرارات جريئة  وحثيث  متكامٍل  بنحٍو 
الكفيلة هلذه التنمية، إذ تعدُّ الزراعة أحد أعمدة االقتصاد الذي ال ميكن االستهانة به أو التقليل 

من أمهيته.
وهنا ميكن القول: ال بدَّ من بلورة سياسات زراعية خاّصة للوضع الراهن يف العراق تكون 
واضحة وتتناسق وتتكامل فيما بينها من أجل حتقيق األولوايت واألهداف االسرتاتيجية وإجنازها 
اليت مت حتديدها مسبقاً، حيث حُتددَّ سياسة معيّنة لكل هدف اسرتاتيجي وذلك يف ضوء التسلسل 
املنطقي احلايل للمنظومة الزراعية بتحليل البيئة اخلارجية، واكتشاف الفرص املتاحة وجتنب التهديدات 

اليت تكتنفها.
إذ إبمكان أصحاب القرار متابعة مجيع االسرتاتيجيات املتاحة وتقييمها كأحد املتطلبات 
األساسية لنجاح تنفيذ املشاريع الزراعية يف البلد، وبنحٍو مباشر يف حتسي كفاءة التنمية الزراعية 

وفاعليتها وإدارهتا.  

املصادر
1- http://www.imf.org/external/ns/search.aspx?lan=ara&New
Query=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9
%82&col=EXTARA&page=3&sort=Score&Filter_Val=N&is
o=&requestfrom=country&countryname= 

2- صباح نعوش، أزمة الزراعة يف العراق، جملة املعرفة، العربية السعودية، 2004.


