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عن المركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد. مهمته 
الرئيسة، تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية اليت 
قضايا  عن  فضاًل  عام.  بشكل  األوسط  الشرق  ومنطقة  بشكل خاٍص  العراق  ختّص 
أخرى، ويسعى إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم 

احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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 د.مظفر عبود حمودي  - ماجد جاسم عيادة

اخلالصة
تناولت هذه الدراسة أهم املباحث اخلاصة باألراضي الزراعية متضمنة نبذة تارخيية عن األراضي وإدارة الدولة هلا منذ الفرتة قبل 

العثمانية، وبعد ذلك وبشكل أكثر تركيز فرتة احلكم العثماين مث الفرتة امللكية وإىل الوقت احلاضر.

وضحت الدراسة أصناف األراضي يف العراق واحلقوق القانونية عليها وكذلك القواني اليت هتتم بتنظيم وحتديد امللكية الزراعية 
والقواني اليت تنظم استغالل أراضي اإلصالح الزراعي.  

كذلك تضمنت الدراسة التمليك يف القواني والقرارات، واجلهات الرقابية ومدى فعاليتها يف استغالل األرض والعناية هبا وحتقيق 
الوظيفة االجتماعية واالقتصادية هلا.

مشلت الدراسة على أهم مشاكل األراضي الزراعية والبساتي ومنها ظاهرة الشيوع ومشاكل األراضي يف املناطق املتنازع عليها 
إىل  الدراسة  وخلصت  بيئية.  أو  اقتصادية  أو  اجتماعية  اخ��رى  مشاكل  إىل  باإلضافة  للبلديات  العمراين  والتوسع  إقليم كردستان  مع 
استنتاجات ومقرتحات وكان أهم االقرتاحات  متليك األرض ملكا صرفا ببدل مقدر لتوفري موارد مالية خلزينة الدولة يف حالة تعرضها 
لالزمات املالية، ومن املقرتحات األخرى معاجلة ظاهرة الشيوع يف األراضي والبساتي وتشكيل هيئة عليا إلدارة األرض ورسم سياستها 

كوهنا من أمالك احلكومة الفدرالية 

 

املبحث األول: نبذة تارخيية عن األراضي:
تعترب الفرتة البابلية االنطالقة اليت شهدت انبثاق القواني على يد محو رايب. تلت هذه الفرتة حضارات اعتمدت فيها لقواني 

عالية التنظيم مبا له عالقة باألرض واستغالهلا وحيازهتا يف العراق.

القواني اليت صدرت عرب التتابع الزمين كانت تسعى إىل تنظيم العالقة بي اجملتمع واألرض فيما يتعلق بامللكية واحليازة واستخدام 
األرض وأساليب احلصول عليها واالحتفاظ هبا.

اعتربت ارض العراق خراجية حىت احلكم العثماين عام 1534 م حيث طبق نظام التيمار )وهو ما يعطي معىن األمريية باللغة 
1839م  ع��ام  التيمار يف  نظام  امل��ال. والغي  لبيت  الرقبة  امل��ال وتكون  لبيت  األراض��ي ملكا  القسم األعظم من  اعترب  ال��ذي  الرتكية( 
واستعادت الدولة كافة األراضي وقامت بتمليك بعضها إىل األشخاص وبذلك نشأت امللكية اخلاصة جبانب ملكية الدولة، وكذلك 
مت منح االنتفاع بقسم من األراضي إىل األشخاص مقابل دفع العشر وبذلك نشأت حيازة جديدة هي حق التصرف ...)1(. لقد 
1857 لتأكيد أمهية حق التصرف من اجل دعم اقتصاد الدولة مث تاله قانون التصرف باألموال  صدر قانون األراض��ي العثماين يف 
الثاين  الباب  بالطابو يف  امللكية ولقد وردت تسمية األراض��ي املفوضة  التصرف حقا عينيا متفرعا من  1913 واعترب حق  املنقولة يف 
من الكتاب الثالث من القانون املدين العراقي رقم 40 لعام 1951 ....)2( . لقد أدت حماوالت وضع القواني ورسم السياسات 
املعهودة  باألراضي  التصرف  اللزمة وحق  بالطابو و حق  املفوضة  الواردة أعاله)مواضيع مثل األراضي  املفاهيم  بتنظيم  الزراعية اخلاصة 
بالرعاية من قبل املواطني...اخل ( يف الوقت احلاضر إىل تثبيت وتسوية حقوق األراضي وترسيخ النظام القانوين لألراضي منذ ما يزيد 
على أكثر من نصف  القرن املاضي .وأدت هذه القواني اجلديدة )خاصة القواني اليت صدرت بعد السبعينات من القرن املاضي ( إىل 

mhamodie@yahoo.com - .د.مظفر عبود محودي : مكتب رئيس الوزراء هيئة املستشارين  *

majid_alshamary@ymail.com - .ماجد جاسم عيادة : وزارة  الزارعة دائرة األراضي الزارعية*
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حسم منازعات كثرية ودواعي عدم االستقرار اليت ظلت حتيط حبيازة األرض وطرق استغالهلا إىل حد كبري رغم بقاء ثغرات. يف رأينا 
ميكن االستفادة من اإلحاطة هبذه الثغرات لكي تكون بعض هذه القواني منسجمة مع الوضع احلايل للعراق ومبا ينسجم مع توجهات 

الدستور احلالية وفلسفة احلكومة .

من الوثائق اليت ذاع صيتها يف حل اإلشكاالت على األرض هو ما مت على يد اخلبري الربيطاين )داوسون ( حيث مت االستفادة 
من مقرتحاته يف إرساء قواعد التسوية ومنح اللزمة باألرض يف العراق يف عام 1932. ولقد شرع يف العهد امللكي قانون 51 لسنة 
1932 الذي أعطيت مبوجبه بعض األراضي األمريية باللزمة لألشخاص وبذلك نشأ نوع آخر من احليازة هو حيازة األرض املمنوحة 

باللزمة . ....)1(

امللكية اخلاصة وأك��د حرمتها ,وميكن  إط��ار ترسيخ  التسوية واللزمة يف  أقر   1951 40 لسنة  امل��دين رقم  القانون  عند ص��دور 
تلمس ذلك من خالل احلقوق وانعدام القيود اليت حتد من احلرية يف تصرف املالك مبلكه , نصت يف ذلك )املادة 1050 مدين ( كما 
مشار إليه يف املصدر ....)2(“ال جيوز أن حيرم أحد من ملك إال يف األحوال اليت قررها القانون وبالطريقة اليت يرمسها ويكون ذلك 
مقابل تعويض عادل يدفع له” .وهذا ميثل ابرز مظاهر تقديس امللكية يف مرحلة اخلمسينات من القرن املاضي ,ومربرات النجاح يف 
امتالك األراضي وتسجيل احلقوق مبساحات واسعة وبأمساء أصحاب القوة والنفوذ على حساب املزارعي الفعليي . ولعل ما ذكرته 
الكاتبة الربيطانية داروين ونر يف كتاهبا “إصالح األراضي واألعمار يف الشرق األوسط”ما يعرب بشكل واضح  عن هذه احلقيقة...)3( 
.أشارت ونر خبصوص التسوية واللزمة يف العراق “ الواقع أن تسمية األراضي يف العراق ينطوي من الوجهة الفعلية على عملية مستمرة 
لنزع ملكية الزراع الفعليي ومنحها لشيوخ العشائر بصفة ملكيات كبرية ”. كان واقع امللكية الزراعية يف العراق قبل ثورة الرابع عشر 
من متوز / 1958 يتمثل برتكيز امللكية اإلقطاعية الواسعة بيد كبار املالك وكان هؤالء يسيطرون على معظم األراضي ووسائل اإلنتاج 
وكانت نسبة الذين ميلكون أكثر من ألف دومن هي 2 % من جمموع مالكي األرض الذين حبوزهتم 68 % من األراض��ي الزراعية. 
املالك املتوسطون الذين ميلكون من 1000-100 دومن ميلكون 5.21 % من مساحة األراضي وهم يؤلفون ما نسبته 18 % من 
100 دومن فهم ميلكون 5.10 % من جمموع األراض��ي فقط وهم ميثلون  جمموع املالك .أما صغار املالكي الذين ميلكون اقل من 

الغالبية: 80 % من جمموع املالك ....)4(

لقد أشار املصدر ...)5( يف الدراسة اليت اعتمدت عليها دراستنا هذه  بشكل أساسي  بان الفالحي الذين ميلكون 4 دومنات 
يؤلفون 4,34 % من جمموع مالكي األرض وهم ميلكون 3 % من مساحة األرض وهؤالء يف حقيقتهم زراع فقراء وأجراء زراعيي، 
أما الذين ميلكون من 4 - 30 دومن يؤلفون 33,7 % من املالكي وميلكون 3 % من األرض وهؤالء ال ميكنهم االعتماد على مورد 
أرضهم فقط للحصول على لقمة العيش, ولذلك فان الذين ميلكون اقل من 30 دومن ميلكون حوايل 3,3 % من مساحة األرض 
ومضطرين لبيع قوة عملهم أو استئجار قطع من األرض بأجور زهيدة متكنهم من االستمرار يف معيشتهم , وان 70 % من األراضي 
الزراعية يف العراق تزرع من قبل فالحي يذهب 50 %  -  80 % من حاصلهم إىل مالكي األرض .إن ما ذكر من أرقام تعكس 
احلالة االجتماعية واالقتصادية للمجتمع الزراعي للفرتة قبل 1958، مما يستوجب النظرة اجلدية يف مثل هذه احلاالت ووضع العالج 
الصحيح لتشجيع الفالحي وإجياد رابط باألرض ميكن املزارعي من التنمية الزراعية وقد كان هذا مربرا لصدور القانون رقم 30 لسنة 

.1958

املبحث الثاين:  قوانني استثمار األراضي األمريية: 
1.قانون رقم 23 لسنة 1945: صدر هذا القانون إلفساح اجملال ألكرب عدد من الفالحي باحلصول على أراضي زراعية يف 
الغرض، واختريت منطقة  الدجيلة واستثمار هذه األراضي وفق منهاج زراعي حديث، وأشرفت على توزيع األراضي جلنة الفت هلذا 
الدجيلة يف البداية لتكون منطقة منوذجية خلصوبة أراضيها وتوفر املياه الالزمة. وقد قسمت إىل وحدات ال تزيد كل منها إىل )200( 
دومن وال تقل عن )100دومن( شرط أن توزع هذه األراض��ي جمانا على الفالحي،وأن يكون هناك عقد خاص يربم بي اللجنة وبي 
الفالح ضمن شروط. تفوض هذه الوحدات للمستثمرين بدون بدل بعد مضي )10( سنوات من تاريخ التوزيع إذا ثبت أن املستثمر 

قام بكافة املسؤوليات املرتتبة. 

لقد شجعت احلكومة على تعديل هذا القانون ليشمل مناطق العراق األخرى فتم تعديله عام1951 ليشمل األراضي السيحية 
وذات الضخ واملطرية واجلبلية.
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2.قانون رقم 42 لسنة 1952: خاص مبنح اللزمة يف أراضي العمارة، صادر من هيئة النيابة مبوافقة جملس األعيان والنواب 
والذي عرف امللتزم : كل عراقي تصرف يف املقاطعة بصورة مستقلة مدة ال تقل عن )3( سنوات هبذا القانون بعقد خاص مع احلكومة 
وعند عدم وجود عقد فشهادة من وزير املالية أو من كان ملتزما ثانويا بالقطعة من املقاطعة إن كان ابنه أو أخاه أو عمه أو أحد أبناء 

هؤالء، أما امللتزم الثانوي:

فهو كل عراقي عند نفاذ هذا القانون كان مستأجرا لقسم من املقاطعة من امللتزم سواء كان مسجال كملتزم ثانوي رمسي أو مل 
يكن إذا ثبت تصرفه بشهادة من وزير املالية. أما املقاطعة: فهي كل ارض أمريية واقعة خارج حدود البلديات يف لواء العمارة كانت 

وما تزال تعطى باإلجيار إىل تاريخ نفاذ هذا القانون إىل ملتزم أويل واحد أو أكثر بعقد خاص.

3.قانون رقم 53 لسنة 1955 وهو قانون توزيع األراضي يف لواء العمارة الذي ألغى قانون منح اللزمة رقم 42 لسنة 1952 
الوارد ذكره.

4.قانون رقم 30 لسنة 1958 : أصدرت احلكومة هذا القانون يف ظروف سياسية جديدة بعد ثورة 1958، وكان يهدف 
إىل تصفية النظام اإلقطاعي وحترير الفالحي وتطوير اإلنتاج الزراعي بإقامة عالقة إنتاج جديدة. تضمن يف مواده أحكام كثرية يف مجيع 
نواحي اإلصالح الزراعي: منها ما يتعلق بتحديد امللكية الزراعية باالستيالء عما يزيد عن احلد املقرر قانونا، وأحكام تتعلق بالتقدير 
ما  ومنها  عملها،  وتنظيم  الزراعي  التعاون  جبمعيات  تتعلق  أخ��رى  وأحكام  احلكومة،  لصاحل  أراضيهم  تصادر  ملن  والتعويض  والتوزيع 
القانون، ومنها ما يعي جهات  التنفيذ ،ومنها أحكام كانت متصلة باألراضي قبل صدور  ناحية  الزراعي من  ينظم جهاز اإلصالح 
االختصاص ملختلف املواضيع، ومنها ما يتعلق حبقوق العمال الزارعي.ويف فرتة صدور هذا القانون كانت مؤشرات تؤكد تسجيل غالبية 
األراضي الزراعية بأمساء أشخاص نتيجة اجراءآت التسوية، ورغم ما حققه القانون يف ضرب اإلقطاع إال انه مل حيقق أهدافه يف حل 
املسألة الزراعية وبقيت مبوجبه 60 % من األراضي الزراعية بيد املالكي السابقي. وكانت من ابرز عيوب القانون أعطاء حق االختيار 

لإلقطاعيي والتعويض عن األراضي الزائدة عن احلد األعلى.

5.قرار 201 يف 20/ 5 /1969 مت إلغاء حق االختيار املمنوح لإلقطاعيي املنصوص عليه بقانون اإلصالح الزراعي املذكور، 
والذي مكنهم من اختيار أجود األراضي والتصرف باملياه واالستيالء على الريع بصورة أفقدت القانون حمتواه التقدمي وأضر بالفالحي، 
علما أن قرار سبق هذا القرار برقم 186 املؤرخ يف 18/ 5 /1969 تضمن إلغاء التعويض عن كافة األراضي الزائدة عن احلد األعلى 

الزراعية. للملكية 

6.مث صدر القانون رقم 117 لسنة 1970 الذي سيذكر الحقاً.  

املبحث الثالث: أصناف األراضي يف العراق:
اليت  ل��ألف��راد حقوقا يف األرض  ال��يت رسخت  القواني  أس��اس  ال��ع��راق استقر على  القانوين مللكية األرض واحل��ي��ازة يف  النظام  إن 
يستغلوهنا ومنها حق التصرف هبا وصار لكل نوع أطار معروف ال زالت آثاره قائمة على الرغم من التطورات الكثرية اليت استجدت 
عرب تاريخ العراق احلديث واىل الوقت احلاضر. وعلى هذا األساس استقرت أصناف األراضي الزراعية يف العراق نتيجة تسوية احلقوق 

إىل األصناف التالية:

الصنف األول: األراضي اململوكة لألشخاص ويعرب عنها باألمالك الصرفة اليت يكون لصاحبها حق الرقبة واالنتفاع ومبختلف األوجه.
الصنف الثاين: األراضي األمريية وتنقسم إىل ثالث أنواع :

1.األراضي األمريية املفوضة بالطابو / هي األراضي اليت أعطت الدولة حق التصرف هبا لألشخاص مقابل بدل معجل عرف 
بالطابو , وقد جاء قانون التسوية لسنة 1932 وحلقت به األراضي اليت زرعت أو غرست بشروط معينة

2.األراضي األمريية املمنوحة باللزمة / هي األراضي اليت أحدث قانون اللزمة لسنة 1932حقا عليها أمساه )حق اللزمة( والذي 
مثل يف الواقع االعرتاف حبقوق رؤساء العشائر الذين جتاوزوا  على األراضي األمريية اليت غصبت أو استوىل عليها من قبلهم وأعطيت 

هذه احلقوق نفس حقوق التصرف يف األراضي األمريية املفوضة بالطابو مع بعض القيود 
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املالية(  باسم )وزارة  أو تسجيل  أو طابو  لزمه  للدولة وليس عليها حق  العائدة  األراض��ي  / وه��ي  الصرفة  األمريية  3.األراض���ي 
كمالك للرقبة وحق التصرف.

الصنف الثالث: األراضي املوقوفة وتنقسم إىل : 
1.األراضي املوقوفة وقفا صحيحا وهي اليت كانت رقبتها ملكا مث وقفها مالكها جلهة من اجلهات وفق األحكام الشرعية ,ومجيع 

حقوق التصرف فيها عائدة إىل الوقف وحسب شروط الواقف 

2.األراضي املوقوفة وقفا غري صحيح / وهي األراضي اليت أصلها من األراضي األمريية ووقفها السالطي أو غريهم بإذهنم على 
جهة من اجلهات اخلريية أو الدينية وان الوقف فيها يشمل فقط ختصيص حق التصرف فيها أو رسومها العشرية مع شرط بقاء رقبتها 

للدولة 

الصنف الرابع: األراضي املرتوكة وهي أراضي مرتوكة تعود للدولة وترك االنتفاع هبا ألحد أغراض املصلحة العامة.
الصنف اخلامس: األراضي املوات : وهي أراضي خالية ليست مملوكة ألحد من الناس وال حتت تصرفهم. 

وميتاز القطاع الزراعي بتعدد احليازة. ذكر املصدران )5( و )6( أن 64 % من احليازات مملوكة ملكا صرفا لألفراد واجلماعات 
االقتصادية، وبذلك حتتاج  للزراعة  فائدهتا  تنعدم  مما  اإلرث  بسبب  اقتصادية  أج��زاء صغرية غري  إىل  أألحيان  تتجزأ يف كثري من  وهي 
إىل حلول لتحول إىل أراضي منتجة بعدم جتزئتها . وان 32 % مؤجرة من قبل الدولة، و3 % تدار جتاوزا، و 1 % أشكال أخرى 
واملؤجرة غالبا غري مستغلة وهي وزعت سابقا وفق  قواني أمهها قانون 30 لسنة 1958 وقانون 117 لسنة 1970 وقانون 35 
لسنة 1983...)7(.وهناك حالة استجدت بعد 2003 ، وهي وجود أراضي غري مستغلة متأتية عن توقف العقود املربمة بسبب ما 
مت تنفيذه من قبل جملس الوزراء بناء على تقرير اللجنة املشكلة لتنفيذ املادة 140 يف اجللسة الثالثة من عام 2007 )أدى إىل فسخ 
6 آالف عقد يف كركوك حسب معلومات وزارة التخطيط ....8( حتتاج إىل معاجلة باستغالهلا وذلك الن تركها يؤدي إىل اخنفاض 
جودهتا ورمبا تصحرها، مثلما جيب أن يعاد النظر بأراضي موزعة حسب القواني املذكورة مؤخرا وغري املستغلة للزراعة علما أن صيغ 

حتايل وحتويل أراضي إىل أشخاص من غري املوزع عليهم حتدث يف حاالت كثرية، وجيب أن حتل هذه اإلشكاالت أيضا .

يف سنة 1976 صدر قانون توحيد أصناف األراض��ي رقم 53 لسنة 1976 لينهي من الناحية الشكلية التعددية يف صنف 
األراضي أألمريية واليت احندرت إىل التشريع العراقي من العهود السابقة وذلك لتوحيد مجيع األراضي )األمريية الصرفة، املفوضة بالطابو، 
املمنوحة باللزمة، املوقوفة وقفا صحيحا واألراضي املرتوكة( بصنف واحد هو صنف األراضي اململوكة للدولة مع احلفاظ باحلقوق املرتتبة 
عليها حسب التعامل السابق وتأشري ذلك يف السجالت العقارية حيث شكلت حقا مكتسبا مل يعد ميسور التعرض هلا إال يف أطار 

متطلبات حتقيق الوظيفة االجتماعية وفق غاية امللكية مبنظور مفاهيم العصر الراهن. 

املبحث الرابع: القوانني اليت هتتم بتنظيم وحتديد امللكية الزراعية: 
1.قانون رقم 117 لسنة 1970 : ويعترب القانون العام يف جمال تنظيم وحتديد امللكية الزراعية يف العراق ويتضمن : 

األرض  وقابلية  اخلصوبة  لعوامل  تبعا  املساحات  بي  التعادل  أس��اس  على  األرض  لصاحب  يبقى  ال��ذي  األعلى  احل��د  أ. تعيي 
اإلنتاجية وطريقة الري ومعدالت سقوط األمطار يف املناطق الدميية ونوع الزراعة تبعا لكمية اإلنتاج املتحصل من زراعة نوع معي من 
النبات أو لقيمته أو لكليهما ويبقى احلد األعلى يف األرض الدميية غري وافرة اخلصوبة اليت تقع جنوب خط سقوط األمطار ب� 2000 
دومن واخت��اذه مقياسا لألراضي األخ��رى يف التحديد حسب القيمة فكان ما يعادل هذا احلد من األراض��ي الدميية واف��رة اخلصوبة اليت 
تقع مشال خط سقوط األمطار هو 1000 دومن، وتراوح بينهما حدان آخران مها 1300 ، 1600 دومن، وكان ما يعادل ذلك يف 
األراضي املروية غري وافرة اخلصوبة اليت تسقى بالواسطة )600( دومن ويف األراضي اليت تسقى سيحا وتزرع تبغا يف احملافظات الشمالية 

40 دومن وتراوحت بينهما تسع حدود جرى تعيينها على أساس هذا التعادل. 

ب.استثناء البساتي من أحكام حتديد امللكية الزراعية وأجاز ملن ميتلك بستانا فوق احلد املذكور االحتفاظ هبا بكامل مساحتها 
تشجيعا للبستنة، وحفاظا عليها كجزء مهم من الثروة الوطنية الزراعية 
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ج.اعتبار األرض مؤجرة إىل صاحبها حلي إمتام االجراءآت التنفيذية يف إكمال مراحل االستيالء عليها ورفع يد أصحاهبا عنها. 
يعترب ذلك نافذا من املوسم الزراعي الشتوي أو الصيفي الذي يلي نفاذ القانون حلي االستيالء عليها واستالمها من قبل الدولة. 

د.تثبيت حقوق املغارسة يف ملكية البساتي بإعطاء املغارس حسب األحكام الواردة يف القانون مبا ال يقل النصف يف األرض 
والشجر من عقد املغارسة ويف ذلك جاء القانون معدال للقانون املدين العراقي الصادر يف عام 1951 الذي حدد ذلك بالثلث أو 
بناء على اتفاق طريف العقد ) صاحب األرض واملغارس ( وتيسري اجراءآت اجناز مراحل تنفيذ ذلك بإعطاء هؤالء املغارسي البيانات 

الشخصية وكافة طرق اإلثبات القانونية . 

ه.توزيع األراضي على الفالحي بدون بدل وفق املادة 18 من القانون، وقد جرى موازنة التعادل يف احتساب وحدات التوزيع 
بنفس معايري احلد األعلى للملكية وضمن حدود تراوحت بي 100 - 200 دومن يف األراضي الدميية وبي 4 - 60  دومن يف األراضي 
التعليمات،  1970 لتوزيع األراضي على مستحقيها وفق شروط نصت عليها هذه  4 لسنة  التعليمات رقم  املروية . وقد مت إصدار 
كذلك صدرت التعليمات رقم 6 لسنة 1970 اليت تضمنت إدارة أراضي اإلصالح الزراعي متهيدا لتوزيعها وفق التعليمات رقم 4 
لسنة 1970 آنف الذكر، ولكن مل يتم اإلجراء لكثري من هذه العقود ألسباب متعددة منها كثرة هذه العقود وإليقاف التوزيع عام 

. 1987

ويذكر املصدر...)4( إن إمجايل األراضي املوزعة واملعقودة على قانون 117 لسنة 1970 إىل حلظة إعداد هذه الدراسة هي 
6 مليون و995 ألف دومن .

و.جعل الفصل يف ملكية األرض وحتديدها من اختصاص جلان خاصة باإلصالح الزراعي وكذلك يرجع الفصل يف العالقات 
الزراعية من اختصاص جلان خاصة تشكل على مستوى الوحدات اإلدارية يف احملافظات.

2.قانون تنظيم امللكية الزراعية يف إقليم كردستان رقم 90 لسنة 1975 : يتناول هذا القانون تنظيم امللكية الزراعية يف األراضي 
والبساتي الواقعة ضمن منطقة كردستان وقد بررت صدوره ظروف خاصة يف املنطقة كما يلي: 

أ. تراوحت حدود امللكية بي 300 - 500 دومن يف األراضي الدميية وبي 40 - 120  دومن يف البساتي اليت تسقى سيحا 
أو بالواسطة و 50 دومن يف البساتي الدميية.

ب.اعتبار مياه العيون من الثروات العامة للدولة بغض النظر عما مدون يف سنداهتا.

النهائية )أمريية صرفة( ملكا للدولة باستثناء  الدرجة  املنتهية تسويتها أو اليت مل تكتسب قراراهتا  ج.اعتبار مجيع األراضي غري 
بعض احملددات اخلاصة بالبساتي اململكة ملكا صرفا واألراضي والبساتي املوقوفة وقفا صحيحا واألراضي املغروسة باألشجار ملدة ال 

تقل عن 10 سنوات وال يقل معدل عددها عن 40 شجرة يف الدومن الواحد .

3.قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 ويتضمن : 

التصرف هبا  تبعا ألنواع تعدد  التسوية حلقوق األراض��ي بأصناف متعددة  نتيجة اج��رءآت  الدولة اليت تعددت  أ. توحيد أراضي 
)مملوكة ملكا صرف للدولة، أمريية صرفة، أمريية مفوضة بالطابو، أمريية ممنوحة باللزمة، موقوفة وقفا غري صحيح، مرتوكة للنفع العام(. 
احندر هذا التعدد بسبب التشريع العراقي من العهود السابقة اليت متتد إىل العهد العثماين حيث كان يطلق عليها باللغة الرتكية )مريي(، 
لغالبية  الدولة  ملكية  تاريخ  تأكيدا على  للدولة(  )مملوكة  بتعبري   يعرف  املذكورة بصنف واحد  األراض��ي  أصناف  وجعل تسجيل كافة 

األراضي الزراعية ومنذ الفتح اإلسالمي للعراق.

للدولة  اململوكة  األراض���ي  التصرفية يف  احل��ق��وق  أص��ح��اب  ب��إل��زام  وذل��ك  ال��زراع��ي��ة  األرض  لوظيفة  االجتماعية  الوظيفة  ب.تعيي 
التشريع  العامة يف  تغليب املصلحة اخلاصة على املصلحة  النبايت واحليواين( فحد بذلك من مبدأ  اإلنتاج  ب�)استغالل األرض ألغراض 

العراقي املتعلق بنظام األرض . 

اململوكة  األراض��ي  العامة الستخدامات  احلاجة  تقتضي  عندما  وجوبية:  االوىل  احلالة  حالتي،  التصرفية يف:  احلقوق  ج.إطفاء 
للدولة يف املشاريع العامة وفق منظور التخطيط املركزي العام ويف احلاالت اليت يتخذ منها صاحب حق التصرف الزراعة مهنة رئيسية 

له، واحلالة الثانية جوازية وذلك بناء على طلب صاحب احلق ذاته ذلك.
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د.إلغاء تصحيح األرض الذي كان جيري يف إطار قانون البيع وتصحيح صنف األراضي األمريية رقم 51 لسنة 1959 حيث 
أو  التصرف  للدولة و)2/4،1/3( لصاحب حق  وف��ق نسب )2/4,1/1(  ألتصريف  احل��ق  وب��ي صاحب  الدولة  تقتسم األرض بي 

تسجيل األرض ملكا صرفا باسم صاحب حق التصرف مقابل بدل نقدي يدفعه للدولة حسب النسب أعاله.

ه.حصر منح حق التصرف باملزارع الفعلي الذي يتوىل األرض بنفسه أو بواسطة احد أفراد عائلته املكلف بإعالته شرعا، وتربز 
اللزمة اليت  التسوية، ومنح  املبدأ من زاوي��ة املساوئ اليت ترتبت نتيجة اج��راءآت تسوية حقوق األراض��ي وفق قواني  أمهية األخذ هبذا 
كانت تأخذ بالتصرف اإلداري والذي جنم عنه تسجيل غالبية األراضي اليت يدعي التصرف فيها بأمساء الشيوخ واملتنفذين وهدر إثبات 

التصرف للزراعيي الفعلي من ممتهين الزراعة.

والبساتي  الزراعية  األراض��ي  واستثمار  استغالل  إىل  ويهدف   :1978 لسنة   71 رقم  الزراعي  اإلنتاج  وتنمية  محاية  4.قانون 
ووسائل وأدوات اإلنتاج املتعلقة هبا من مكائن وآالت ومضخات زراعية وكهاريز وعيون طبيعية كوهنا جزء من الثروة القومية، ويهدف 
أيضا إىل تبلور الطبيعة االجتماعية للملكية وتطويرها باعتبارها وظيفة اجتماعية متارس ضمن أهداف الدولة واجملتمع، واستثمار تلك 

الثروات استثمارا علميا وفق أهداف خطة التنمية. 

5.قانون إعادة تنظيم امللكية يف مشاريع االستصالح رقم 42 لسنة 1987. أهم املعامل يف هذا القانون: هو تنفيذ الفعاليات 
الفنية الستصالح األراضي بغض النظر عن صفة امللكية أو احليازة سواء كانت عائديه األرض للدولة أو لغريها من القطاعات األخرى 

أو أشخاص القطاع اخلاص أو األوقاف. 

أ. إعادة ترتيب حقوق  امللكية وفق متطلبات العمليات الفنية واهلندسية ألعمال االستصالح.

ب.حتميل أصحاب األراضي من املالكي أو أصحاب احلقوق التصرفية واألوقاف التكاليف واالستصالح حمسوبة وفق تقييم 
أجهزة الري املختصة.

ج.استبعاد البساتي اليت تتوفر فيها شروط البستنة القانونية من نطاق فعاليات االستصالح. 

6.قانون استغالل الشواطئ رقم 59 لسنة 1987: يتناول تنظيم استغالل شواطئ هنري دجلة والفرات وروافدمها والبحريات 
واخلزانات واألراضي اجملاورة هلا وذلك بوضع قواعد تعي أنواع التصرفات اليت جيوز القيام هبا زرعا أو غرسا أو بناء أو إنشاء ملشاريع 
حيوانية أو نباتية مع حتديد بعدها عن السدة أو اجلرف، وقد خول مسؤول الوحدة اإلدارية بناء على طلب من دائرة الري االجراءآت 
الالزمة لوقف األعمال املخالفة وان يعاقب مرتكب املخالفة بصرف النظر عن عالقته باألرض سواء كان مالكا هلا أو صاحب حق 
إزال��ة املخالفة  ب��األرض وتكون  النظر عن عالقة املخالف  تصرف أو حق منفعة أو مستأجر، الن غالبية منع املخالفة تكون بصرف 

عليه، فإذا مل يزهلا تزيلها دائرة الري على نفقته. 

1995: يتناول تنظيم إيصال مياه الري إىل األراضي الزراعية، وتشغيل  7.قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم 12 لسنة 
شبكات الري والبزل اخلاصة هبا وحتديد مسامهات املزارعي املستفيدين من هذه املشاريع احليوية يف حتمل تكاليف تشغيلها واالستفادة 
املستفيدين منها مبا يؤدي إىل رفع مستوى اإلنتاج  املزارعي  املقصرين من  اج��راءآت احلفاظ عليها وصيانتها وحماسبة  تنظيم  منها مع 

الزراعي كما ونوعا وحيافظ على خصوبة األرض وحيويتها.

8.القرار رقم 1253 يف 21 /10 /1985: تناول إلزام مالكي األراضي الزراعية اململوكة ملكا صرفا لألشخاص الطبيعيي 
أو املعنويي بالنسبة للملك اخلاص من األراضي أو األراضي املوقوفة وقفا صحيحا أو غري صحيح ,واألراضي اململوكة للدولة واحململة 
الزراعية ويتم سحب  بالواجبات  التصرفية بعدم ترك زراعة األرض سنتي متتاليتي دون عذر مشروع وإال عد ذلك إخالال  باحلقوق 
األراضي منهم، وتعترب األرض ملك للدولة من خالل اج��راءآت تنفيذية  اليت رمسها القرار املذكور وتسجل باسم وزارة املالية وجيري 
التصرف هبا من قبل وزارة الزراعة وفق التشريعات الزراعية اليت تنظم إدارة واستغالل األراضي الزراعية واليت هي حتت إدارة األجهزة 
بالزراعة، والذي يفرض استمرار  يتعلق  القرار تشريعا حيدد معىن وظيفة األرض االجتماعية مبا  ال��وزارة املذكورة. يعد هذا  التنفيذية يف 
العمل به متطلبات توفري حاجيات اجملتمع وتامي أمنه الغذائي، فغاية األرض يف هذه املرحلة هي ليست مبجرد زراعتها وإمنا بتحقيق 

كفاءهتا وكثافتها اإلنتاجية.

9.القرار رق��م486 يف 3 /5 /1987 والقرار رقم 345 يف 19 /5 /1987 :يتناول القراران حتديد احلد االقتصادي يف 
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األرض الزراعية والبساتي على نطاق أمانة بغداد والبلديات يف حمافظات العراق ويف احلدود املقررة فيها، ومنع اإلفراز ألقل من 5 دومن 
يف البساتي املثمرة على أن ال يقل عدد األشجار فيها عن 40 شجرة يف الدومن الواحد و10 دومن يف األراضي اليت تزرع شلبا وتروى 
بالواسطة و30 دومن يف األراضي الزراعية األخرى اليت تروى سيحا أو بالواسطة غري املشمولة بتلك احلدود، ويف األراضي الدميية ال يقل 
اإلفراز عن ألف دومن. أما ضمن حدود التصاميم األساسية ألمانة بغداد فال جيوز اإلفراز ألقل من 20 دومن مهما كان صنف األرض 
املخصصة لالستعمال الزراعي أو نوع احملصول الزراعي الذي يزرع فيها أو طريقة إروائها. هناك حاالت من التحايل على هذين القرارين 
للبساتي واألراضي  بالبيع احلكمي ملساحات صغرية جدا  قرارات من احملاكم  تفتيت األراضي والبساتي باحلصول على  والعمل على 
الزراعية متجاهلة للقواني والقرارات للحدود الدنيا لإلفراز، وهي مشكلة قائمة حلد اآلن بالرغم من إخبار دائرة األراضي الزراعية العامة 

للوزارة إلجياد حل وهي متثل مشكلة بتفتيت البساتي واألراضي الزراعية جيب إجياد حل هلا.

إن األثر املرتتب على تطبيق هذين القرارين يتجسد يف تاطري حاالت إزالة الشيوع وما يعكسه استمرارها من آثار سلبية حبقوق 
املواطني واإلنتاج الزراعي، مع العلم أن االجراءآت التنفيذية يف وسائل حتقيق غايات هذا القرار تتم عن طريق احملاكم املدنية يف إطار 
تطبيقات القانون املدين اليت تعاجل أحكام امللكية الشائعة، وقد منع القرار دوائر التسجيل العقاري تسجيل أي معاملة إفراز ألقل من 

هذه احلدود...)9(.

املبحث اخلامس: القوانني اليت تنظم استغالل أراضي اإلصالح الزراعي:
املقصود بأراضي اإلصالح الزراعي هي األراضي املسجلة ملكا صرفا باسم )وزارة املالية( وحتت إدارة وزارة الزراعة:

1.ق��ان��ون إجي��ار أراض��ي اإلص��الح ال��زراع��ي للشركات واألف��راد رق��م 35 لستة 1983 : يهدف إىل استثمار األراض��ي الزراعية 
الشاغرة اليت حتت إدارة وزارة الزراعة من قبل الشركات واألفراد من القادرين على استغالل األراضي يف الزراعة لزيادة اإلنتاج وبالتايل 
زي���ادة ال��دخ��ل ال��ق��وم��ي متاشيا م��ع ج��ان��ب م��ن مستلزمات االس��ت��ث��م��ار العلمي واالق��ت��ص��ادي األف��ض��ل الن ت��رك ه��ذه األراض���ي وخاصة 
القانون  ه��دف  القومية . ك��ان  الثروة  ي��ؤدي إىل خسارة كبرية يف  مبالغ طائلة يف سبيل استصالحها  ال��يت مت ص��رف  منها  املستصلحة 
الفائضة برؤوس أموال وطنية وعربية لزراعة احملاصيل اإلسرتاتيجية ومبساحات واسعة لتحقيق اإلنتاج الكبري وحتقيق  استثمار األراضي 

األمن الغذائي واستخدام املكننة  بشكل واسع.

كانت حدود التعاقد يف هذا القانون :

2 ألف – 4 ألف دومن /أراضي مستصلحة  •

4 ألف- 10ألف دومن /أراضي غري مستصلحة  •

10 ألف 20- ألف دومن /أراضي دميية   •

30 ألف70- ألف دومن /أراضي صحراوية تعتمد على اآلبار يف إروائها وكانت مدة العقد ال تقل عن 5 سنوات وال تزيد   •
عن 25 سنة وقد حددت بدالت اإلجيار يف:

األراضي املروية بي 500 – 800 دينار للدومن الواحد.   -

األراضي الدميية وضفاف األهنار ألف دينار للدومن الواحد.  -

الالحقة / وبدالهتا تعي وفق تقديرات عن طريق املزايدة العلنية حسب الضوابط املقررة، وقد روعيت ظروف االستثمار الزراعي 
حسب طبيعة املواسم الزراعية ومتغرياهتا وذلك من خالل إعطاء وزير الزراعة الصالحية يف تأجيل املطالبة ببدالت اإلجيار أو اإلعفاء 
منها كليا أو جزئيا يف حالة الظروف الصعبة، وله تقسيطها مبا ال يزيد على أربع أقساط متساوية. بلغت مساحة األراضي املعقودة على 

قانون 35 لسنة 1983: 10 مليون و 240 ألف  و630 دومن ...)4(

2.قانون تأجري وإدارة األراضي املستصلحة رقم 79 لسنة 1985 : يهدف هذا القانون إىل تنظيم استثمار األراضي املستصلحة 
وقد عدل بالقانون رقم 32 لسنة 1988 الذي نصت املادة األوىل منه املعدلة للمادة الثانية من القانون على أن يتم التأجري وفق 
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القانون رقم 35 لسنة 1983 مع مراعاة مساحة الوحدة االروائية يف مشاريع االستصالح.

1983: يهدف إىل تأجري أراضي اإلصالح الزراعي الواقعة يف سفوح التالل واجلبال والوديان يف  395 لسنة  3.القرار رقم 
احملافظات الشمالية اليت تصلح لزراعة الفواكه الدميية لغرض غرسها بأشجار الكروم وغريها وتكون مدة اإلجيار 25 سنة.

4.القرار رقم 455 لسنة 1983: يهدف يف إنشاء مشاتل الفواكه واخلضراوات ونباتات الزينة وفسائل النخيل على أراضي 
اإلصالح الزراعي من قبل املواطني. تبلغ مساحة األراضي اليت مت التعاقد عليها 961 دومن وتكون مدة اإلجيار 15 سنة قابلة للتجديد 

.)4(...

5.القرار رقم 178 لسنة 1984: يهدف إىل إجيار أراضي اإلصالح الزراعي إىل املواطني الستثمارها يف إقامة مشاريع تربية 
الدجاج إلنتاج البيض وتبلغ املساحة املتعاقد عليها 2851 دومن ...)3(، وتكون مدة اإلجيار فيه 25 سنة قابلة للتجديد. وقد ألغى 

القرار رقم 115 لسنة 1980.

6.قرار رقم 350 لسنة 1985: يهدف إىل تأجري األراضي للعراقيي من خرجيي كليات الزراعة واملعاهد والثانويات الزراعية 
أو كليات الطب البيطري أو معاهد الصحة ممن مضى على خدمتهم يف الدولة 10 سنوات يف األقل وتفرغهم للعمل الزراعي إلقامة 
وتبلغ  التفرغ،  مدة  طيلة  رات��ب  ب��دون  جمازين  واعتبارهم  واحل��ي��واين،  النبايت  بشقيها  الزراعية  الثروة  لتنمية  وذل��ك  عليها  متطورة  مشاريع 
املساحة املعقود عليها  81 ألف و  155 دومن...)4(، لقد ألغى هذا القرار قرار رقم 732 يف 18 /5 /1980. وصدر القرار 

رقم 122 لسنة 1986 ليشمل اخلرجيي املذكورين ممن مل جيري توزيعهم بالقرار أعاله دون التقييد بشرط اخلدمة يف دوائر الدولة.

7.القرار رقم 995 لسنة 1982: يهدف إىل تأجري أراضي اإلصالح الزراعي غري الصاحلة للزراعة إلنشاء مزارع لرتبية األمساك 
عليها، وتعطى األولوية يف ذلك إىل الشركات احملدودة اليت يتم تأسيسها هلذا الغرض. املساحة املتعاقد عليها كانت  18 ألف و 961 

دومن...)4(.

8.القرار رقم 364 لسنة 1990: يهدف إىل إتاحة استغالل األرض الزراعية الشاغرة من قبل املواطني من غري منتسيب الدولة 
املدنيي والعسكريي وزراعتها باحملاصيل األساسية مثل احلنطة والشعري والشلب والذرة وبدون بدل ملدة 5 سنوات، وبعد مضي هذه 

املدة وحتقيق شرط القرار يتم التعاقد بعقد دائمي وفق القانون رقم 35 لسنة 1983 وباألسعار السائدة يف املنطقة.

التقنيات احلديثة لإلسهام يف عملية تنمية  2006 : يهدف إىل تشجيع االستثمار ونقل  13 لسنة  9.قانون االستثمار رقم 
العراق وتطويره وتوسيع قاعدته اإلنتاجية، وقد ألغى هذا القانون القانون رقم 62 لسنة 2002 )قانون االستثمار العريب(، وكان قد 
سبقه القانون رقم 116 لسنة 1980، الذي كان يهدف إىل دعم االستثمار يف جمايل اإلنتاج النبايت واحليواين وتشجيع إقامة مشاريع 
صناعية تعتمد كليا على اإلنتاج الزراعي وذلك عن طريق تأسيس شركات زراعية مسامهة خمتلطة وختصيص أراضي زراعية مناسبة هلا، 
ومل تتقدم أي شركة لالستفادة من أحكام هذا القانون رغم مرور أكثر من 30 سنة على صدوره. وقد جرى اإلجيار إىل الشركات وفق 

القانون رقم 35 لسنة 1983.

10.صدر قانون جديد عدل مبوجبه قانون االستثمار 13 لسنة 2006....)10(، ويبدو أن قانون االستثمار املعدل حيتوي 
مثالب من أمهها:

أ. ال حيتوي على أحكام تنظيم موضوع ختصيص األراضي.

ب.مل تكن املعاجلات التشريعية يف القانون اجلديد املعدل وافية وال ترتقي إىل مستوى املعاجلات التشريعية احلديثة ....اتصال 
تلفوين مع د.رافع شرب / املكتب القانوين يف هيئة املستشارين (.

 املبحث السادس: التمليك يف القوانني والقرارات: 
1.قانون رقم 117 لسنة 1970، وقد نصت املادة 23 منه على: 

أ. تسجيل األرض املوزعة مبوجب إحكام املادتي 18 و19 من هذا القانون املكتسب قرار توزيعها الدرجة النهائية باسم املوزع 
عليه بعد مرور 5 سنوات على استالمها بقرار من اجمللس الزراعي األعلى.
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التوزيع  ق��رار  اكتساب  بعد  عليه  امل��وزع  باسم  القانون  ه��ذا  20 و21 من  املادتي  أحكام  املوزعة مبوجب  األرض  ب.تسجيل 
النهائية. الدرجة 

الفقرة على األراضي املوزعة واململكة وبعد نفاذ قانون  بالطابو وتسري أحكام هذه  ج.تسجيل كافة األراضي املوزعة مفوضة 
اإلصالح الزراعي رقم 30 لسنة 1958, وكما نصت عليه املادة بان تسجيل األراضي املوزعة على الفالحي واملستثمرين واملغارسي 
الصعوبة ,  النهائية ولكن هذا األمر من  الدرجة  بالطابو بعد اكتساب قرارات توزيعها  العقاري مفوضة  التسجيل  البساتي بدوائر  يف 
التوزيع بعد إص��داره يتم تسليمه مث إعالنه وانتظار   التوزيع باجراءآت معقدة  منها أن قرار  حبيث ال ميكن تطبيقه إال بعد مرور قرار 
االعرتاضات عليه خالل املدة القانونية لالعرتاضات وبعدها يرفع للمصادقة لدى حمكمة متييز اإلصالح الزراعي )امللغية( واليت أنيطت 
الزراعية  العامة  لألراضي  اهليئة  قبل  عليه من  املصادقة  يتم  اعرتاضات  الثانية. ويف حالة عدم وجود  االحتادية  إىل احملكمة  مسؤوليتها 

ليتخذ الدرجة النهائية وبالتايل إعداد اخلرائط لغرض تسجيله يف دائرة التسجيل العقاري املختصة.

د.هذه االجراءآت الطويلة واملعقدة باإلضافة إىل الروتي باستحصال موافقة عدة وزارات ودوائر حكومية على التمليك قد تصل 
إىل تسع جهات حكومية  أدت إىل عزوف الكثري من الفالحي عن السعي إىل تسجيل أراضيهم باإلضافة إىل أن  القانون قيد أو حدد 
يف املادة 24 الفقرة /3، واملادة 23 فيما خيص التصرف الكامل  للفالح باألرض املوزعة عليه  مبوجب املادة /18. حيث تضمنت 
هذه الفقرة عدم نقل ملكية األرض املوزعة إىل الغري , وكذلك عدم ترتيب أي حق عيين على األرض املوزعة، مما تعترب جوانب سلبية 
ال تشجع الفالحي على تسجيل هذه األراضي، وتستوجب وضع حلول من قبل احلكومة حسب رأينا / مطلوب تشريع جديد بإلغاء 
املادة 24 من قانون 117 لسنة 1970 أو تعديلها وتقليص حلقات الروتي القاتل وتوجيه الوزارات بذلك لتسهيل مهمة التسجيل. 

ه.قرار رقم 178لسنة 1984: نصت املادة السادسة منه : )لوزير الزراعة واإلصالح الزراعي أن يقرر متليك حق التصرف 
للمستأجر الذي ابرم عقد مبوجب أحكام القرار رقم 115 لسنة 1980 قبل نفاذ هذا القرار بعد مرور 10 سنوات على تاريخ إبرام 

العقد، على أن يكون املستأجر قد أوىف جبميع التزاماته القانونية والتعاقدية.

ال��زراع��ي  ق��ان��ون اإلص��الح  امل��وزع عليه مبقتضى  ال��يت غرسها  ن��ص على تسجيل املساحة   : 1985 1265 لسنة  و.ق���رار رق��م 
والتعليمات الصادرة مبوجبه املرقمة 4و6 لسنة 1970بعد توفر احلصة املائية املقررة 

 ومما سبق نستنتج أن متليك األراضي العائدة لإلصالح الزراعي ليست باجلديدة أو املبتكرة وإمنا هي عملية مستمرة جاءت هبا 
نصوص تشريعية رغم القيود اليت فرضت عليها . إن حتريرها من هذه القيود سيولد الرابط القوي واملصريي بي الفالح واألرض الزراعية 

ليكون مربرا الستغالل جيد واهتمام عال يليق مبا ميلكه. 

 املبحث السابع: مشروع قانون إجيار األراضي الزراعية 10 /1 /2008:
بالنظر ملضي مدة  10 /1 /2008.األس��ب��اب املوجبة :  بتاريخ  املنعقدة  الثانية  ال��وزراء جبلسته االعتيادية  الذي اقرتحه جملس 
1983 ولتامي إجيار األراضي  الزراعي للشركات واألف��راد رقم )35( لسنة  طويلة على تطبيق أحكام قانون إجيار أراضي اإلصالح 
الزراعية وفق مبادئ وأسس جديدة. يلغي هذا القانون مبادته )10( قانون إجيار أراضي اإلصالح الزراعي للشركات الزراعية واألفراد 

رقم )35( لسنة 1983 وقرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم )44( لسنة 1997.

ينظم مشروع القانون ما يلي:

الشركات  الفالحي إىل  الفائضة عن حاجة  الزراعي  املالية املخصصة ألغ��راض اإلص��الح  أراض��ي وزارة  أ. تأجري مساحات من 
الزراعية واألفراد. على أن ال تزيد مدة اإلجيار عن 5 سنوات قابلة للتجديد مبوافقة وزير الزراعة.

ب.يتم تقدير بدل اإلجيارات من قبل جلنة تشكل من قبل وزارة الزراعة.

رأينا  الزراعة )وحسب  قبل وزير  تتم من  بتعليمات  تأجريها  ويتم  العلنية  املزايدة  اج��راءآت  الصحراوية من  األراض��ي  ج.تستثىن 
ميكن أن تضاف عبارة يف حالة عدم وجود متنافسي يف إجيار األرض، أما يف حالة وجود متنافسي ميكن تأجريها باملزايدة العلنية( .

الزراعة وعدم اإلضرار  احلديثة يف  األساليب  استخدام  املتعاقد على  املستأجر  تلزم  القانون  أدرج��ت يف  تنظيمية  مواد  د.وهناك 



13

باألرض وصيانة شبكات الري والبزل وإتباع الدورة الزراعية مبوجب خطة وزارة الزراعة.

إقامة منشآت مؤقتة  القانون املستأجر  القانون استغالل األراض��ي املؤجرة لغري األغ��راض اليت أجرت من اجلها، ومسح  ال جييز 
ألغراض الزراعة وغرس أشجار البساتي ومصدات الرياح ال تزيد عن 5 % من املساحة.

ه.ال جيوز أن تزيد املساحة املستأجرة مبوجب أحكام هذا القانون على ضعف حدود امللكية الزراعية املقررة قانونا وأن ال تقل 
عن ضعف وحدة التوزيع املنصوص عليها يف قانون اإلصالح الزراعي رقم )117( لسنة 1970 )جيب مالحظة نقطة مهمة هي أن 
القانون ترك كيفية معاجلة األراضي اليت هي اقل من مساحات وحدة التوزيع! بأي قانون تعامل؟( )بعد أن كانت تعامل بقانون رقم 
35 لسنة 1983( الذي يلغى بالقانون اجلديد. جيب إجياد صيغة حتل هذه اإلشكالية علما أن حاالت كثرية جدا موجودة يف العراق 

مساحات األراضي فيها أقل من وحدة التوزيع...مل يصدر حلد اآلن.

املبحث الثامن: اجلهات الرقابية ومدى فعالياهتا:
أوال: يف جمال تنظيم حقوق امللكية، ملتطلبات تشريعات اإلصالح الزراعي، واللجان املختصة بذلك هي:

املديرية  الزراعة يف احملافظات، وألكثر من جلنة يف  1.جلان األراض��ي واالستيالء : تشكل جلان يف كل مديرية من مديريات 
الواحدة حسب حجم العمل وهناك فعال أكثر من جلنة واحدة يف الوقت احلاضر متارس صالحيات خمولة هلا مبوجب القانون ويرتكز 

عمل هذه اللجان على جوانب أساسية من املتبقي من تطبيقات )اإلصالح الزراعي ( اليت تنحصر يف: 

أ. إعادة تنظيم حقوق امللكية الزراعية يف مشاريع االستصالح وفق القانون رقم 42 لسنة 1987 )قانون استصالح األراضي 
الزراعية (.

ب.تثبيت حقوق املغارسي يف البساتي وفق أحكام املادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1970 .   

117 لسنة   القانون رقم  الزراعية وتعيي صنوفها وعائديتها وفق أحكام  التصرفية يف األراض��ي  ج.تثبيت االدع��اءآت باحلقوق 
التشريعي  القرار  إط��ار  عنها يف  الزراعية  الصفة  ونفي  تسويتها  املنتهية  البلديات غري  ح��دود  داخ��ل  لألراضي  بالنسبة  1970 وكذلك 

اخلاص املرقم 702 لسنة 1973 .

د.حل األراضي الزراعية والبساتي عند ترك زراعتها وإمهال العناية هبا وفق القرار 1253 لسنة 1985 املعدل ألحكام قانون 
اإلصالح الزراعي ومبقتضى القرار 634 لسنة 1981. قرارات اللجان يف ذلك ختضع للرقابة القضائية أمام هيئة قضائية خاصة هي 
هذه  نقض  أو  وتعديل  بتصديق  تكون  أن صالحياهتا  الثانية حاليا حيث  االحت��ادي��ة  واحملكمة  ال��زراع��ي( سابقًا،  اإلص��الح  متييز  )هيئة 
العامة   الزراعية  العالقة يف دائ��رة األراض��ي  اللجان غري املعرتض عليها من ذوي  ق��رارات ه��ذه  ال��ق��رارات، كما مت��ارس صالحية تصديق 
مبقتضى تشريع خاص هو القرار 1189 لسنة 1978، وهذه الدائرة هي إحدى التشكيالت اإلدارية املرتبطة بوزارة الزراعة مبوجب 
تعرتض  معوقات  تواجه  فإهنا  البالغة،  األمهية  اللجان  هب��ذه  املناطة  األعمال  تكتسب  ال��ذي  وبالقدر   .  1993 لسنة   7 رق��م  القانون 
انسيابية هذه األعمال، ولعل يف نطاق تشكيلة هذه اللجنة تكمن أبرز هذه اإلخفاقات، حيث تتعامل هذه اللجان مع أدق التفاصيل 
تنظم  اليت  بالتشريعات  واملعرفة  احلقوقية  باملعلومات  إملام كاف  هناك  يكون  أن  املفروض  الزراعية. من  امللكية  املتصلة حبقوق  والوقائع 
القواني واألحكام اليت حتيط بكامل املوضوع، أن اغلب هذه اللجان تفتقد العناصر احلقوقية لرئاستها، وأن الذي يساعد على جتاوز 
اإلخفاقات يف هذه اللجان هو أن القرارات اليت تصدر تكون خاضعة لرقابة وتدقيق من جهة مركزية هي دائرة األراضي الزراعية العامة، 
ومن مث على مستوى آخر هو جهة قضائية متخصصة وهي احملكمة االحتادية الثانية )حمكمة متييز اإلصالح الزراعي سابقا( واليت تتألف 
من عدد من قضاة من ذوي املمارسة واخلربة الكافية لتوفري عنصر االطمئنان يف املراحل النهائية بالتصديق على القرارات اليت تصدر 

من هذه اللجان وهو ما يؤشر القناعة بالثقة بالنتيجة، وإىل سالمة اآلثار بالنتائج املرتتبة على تنفيذ القرارات .

2.جلان شؤون املوزع عليهم: وهي ختتص يف التحقيق باملخالفات املنسوبة إىل الفالحي املشمولي بتوزيع أراضي اإلصالح 
الزراعي وفق قانون 117 لسنة 1970ومدى اإليفاء بالتزاماهتم القانونية باستغالل األرض والقيام بزراعتها وبذل العناية الواجبة هبا 
وجتنب كل ما يضعف كفاءهتا اإلنتاجية وااللتزام بالتوجيهات اليت تصدرها اجلهات املختصة. وكذلك النظر يف قضايا وفاة املوزع عليهم 

وانتقال احلقوق إىل الوريث املستحق التوزيع .
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يتم تشكيل هذه اللجان على مستوى كل مديرية زراعة يف احملافظة، وعضويتها تتكون من الزراعيي والفنيي. تصدر قرارات منها 
إلغاء حق توزيع األراضي على الفالحي املخالفي واسرتدادها منهم، وختضع قراراهتا إىل الرقابة القضائية )احملكمة االحتادية الثانية يف 
الوقت احلاضر (، ويف حالة عدم االعرتاض على القرارات اليت تصدرها فان تصديقها وإكساهبا قوة التنفيذ اإللزامية تتم من قبل دائرة 

األراضي الزراعية العامة يف إطار الصالحيات املخولة هلا مبقتضى القرار 1189 يف سنة 1978 املذكور.

ومن سياقات التطبيق يف قرارات هذه اللجان، وجد أن غالبية القرارات اليت تصدر من هذه اللجان تتعرض إىل طعن من قبل 
أصحاب العالقة ،وأن اغلب االج��راءآت املتعلقة بإلغاء التوزيع أسباهبا أالرحتال، وترك الزراعة وعدم استغالل األرض من قبل املوزع 
عليهم.وترجع الطعون أيضا إىل دوافع التفاف على النصوص القانونية وذلك لتحرير عملية إلغاء التوزيع . وهناك أجراء آت أتت باتفاق 
مسبق بي املوزع عليه وشخص آخر يقوم بشراء األرض من املوزع عليه، وهذا خمالف للقانون ) املادة 24 من قانون 117 تنص على 
منع أي ترتيب حق عيين مبين على األرض مثل البيع والرهان( حيث أن القانون منع املوزع عليهم حق التنازل عن حقوقهم بالتوزيع 
ب��األرض، ويصار بعد ذلك التصرف هبا إىل صاحل املستفيد  أو ترتيب أي حق إىل الغري. لذا يتحايل هؤالء بإهناء عالقتهم القانونية 
باالتفاق مع املوزع عليه، علما أن اإلجراء األصويل هو أن يتنازل صاحب األرض املوزع عليه إىل الدولة مث تعلن األرض باملزايدة العلنية 
يف حالة رغبته بإلغاء التوزيع عليه. يعترب هذا مؤشر سليب على اجيابية القيود اليت فرضها قانون اإلصالح الزراعي على هؤالء الفالحي.

ويف جانب آخر وحسب القانون ال تنتقل حقوق الوارث يف التوزيع إال إىل احد ورثته يف نطاق األسرة املتكونة من إالم واألوالد 
يتعلق مبا على األرض من حم��روث أو  انتقال حقوق الرتكة إال مبا  البالغي حصرا. وال يعاد يف ذلك إىل تطبيق األحكام الشرعية يف 
الراهنة مل يعد  املرحلة  الطريقة يف  الورثة هبذه  التعامل مع ه��ؤالء  انتقال األرض فال جيري إال وفق أحكام .أن  أما  م��زروع  أو  مغروس 
جمديا اقتصاديا وذلك الن هؤالء الفالحي ميثلون شرحية أصبحت على جانب عايل من التطور االجتماعي واالقتصادي مما يستوجب 
االعرتاف حبقوقهم يف األرض، وعدم تركهم هبذه احلالة القلقة. وبذا نرى بضرورة إجياد حلول ملشكلة توريث لألرض باعتبارها العنصر 

األساسي يف التنمية الزراعية 

ثانيًا: يف جمال إدارة واستغالل األرض الزراعية :  تعترب مسائالت القضاء املتعلقة مبسؤولية أصحاب احلقوق التصرفية يف استغالل 
األراضي الزراعية اململوكة للدولة ,وكذلك بالنسبة حلائزي األراضي مبوجب عقود اإلجيار املربمة بينهم وبي وزارة الزراعة هي الضامنة 

الستغالل األراضي من اجل التنمية الزراعية .

لقد مرت اإلشارة إىل أن القانون رقم 53 لسنة 1976 قد عين بتحقيق هدف الوظيفة االجتماعية يف غاية منح املزارعي حق 
احليوانية  كأساس مربر العتبارات االحتفاظ  للتنمية  للدولة، وهو مقابل ضمان زراعتها واستغالهلا  اململوكة )رقبة(  باألرض  االنتفاع 
هبذا احلق. أشارت املادة الثانية من القانون :,,على صاحب حق التصرف استغالل األرض ألغراض اإلنتاج النبايت واحليواين وإجراء 
التصرفات اليت تقتضيها تلك األغراض وفقا للقواني املرعية وان السبب الذي مينح من أجله حق التصرف هو الزراعة، واملفروض أن 
األصلي  مالكها  إىل  األرض  فتعود  املنح،  زال سبب  الزراعية  األرض وفقدت صفتها  تغريت حالة  ما  ف��إذا  معتربا،  السبب  يبقى هذا 

)الدولة(،، مقتبس ...)5(.

لقد فرض القانون على وزارة الزراعة مسؤولية مراقبة التزام أصحاب احلقوق التصرفية وفق صيغ االجراءآت التنفيذية اليت عينتها 
الزراعة  برئاسة مدير  أو أكثر  الزراعة جلنة  إذ تشكل على مستوى احملافظة / يف مديرية  لتطبيق ذلك.   1976 تعليمات صدرت يف 
األفعال  املخالفات عن  التحقيق عن  تتوىل  احملافظة  واملاليي عن  الزراعيي  وفنيي من  الفالحية  للجمعيات  العام  االحتاد  وعضوية من 
املتسببة عن أصحاب احلقوق التصرفية ومسؤولياهتم بذلك. فإذا ما وجد أن السبب يعود إىل إمهال حق التصرف دون عذر مشروع 
,فان هذه اللجنة تصدر قرار باحلل وتستويل على املساحات اليت يثبت ترك زراعتها دون عذر. إجراء اللجنة يستند يف تطبيقات القرار 
1985 , حيث تصدر قرارها بعد إجراء الكشف أملوقعي وبعد التحقيق امليداين، يصدر تبليغ يف إطار قواعد قانون  1253 لسنة 
املرافعات املدنية أسوة باجراءآت التقاضي يف احملاكم، وتصدر اللجنة نتيجة ما يظهر هلا من الوقائع القانونية اليت تثبت أن السبب يف 
ترك الزراعة يعود إىل فعل عمد لصاحب األرض حبل األرض ويرفع إىل )هيئة متييز اإلصالح الزراعي سابقا ( )احملكمة االحتادية الثانية 
املالية ملكا صرفا خالية من حقوق التصرف  القرار يتم إعادة تسجيل األرض باسم وزارة  حاليا( للمصادقة عليه. ويف حالة تصديق 

للغري، أي إعادة ملكية الدولة هلا والتصرف هبا من قبل أجهزة وزارة الزراعة التنفيذية.

بالنسبة للتشريعات اليت تنظم إدارة واستغالل األراضي، فان قانون رقم 35 لسنة 1983 عي التزامات املستأجرين . املادة / 
4 منه أشارت إىل الغرض الذي أجرت من اجله )جماالت اإلنتاج الزراعي بشقيه النبايت واحليواين( واستخدام األساليب العلمية احلديثة 
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يف ذلك وصيانة شبكات الري والبزل وعدم التجاوز على احلصص املائية املقررة يف األرض املؤجرة. لقد اعترب القانون إخالل املستأجر 
بالتزاماته األساسية اليت ذكرت توا حسب شروط العقد اليت تتمثل بعدم إزالته املخالفة بعد إنذاره من قبل اللجنة املختصة خالل فرتة 3 
شهر من دون عذر مشروع، حيث يصار املوضوع إىل وزير الزراعة لكي يقرر يف إطار الصالحيات املمنوحة له مبقتضى املادة / 6 من 
القانون إهناء العقد والتعويض عما يف األرض من حمروثات ومغروسات ومزروعات بقيمتها املستحقة للقلع .ولقد خول القانون محاية 
حقوق املستأجرين وضمان استقرار عالقتهم العقدية االعرتاض على قرار الوزير أمام )حمكمة بداءة موقع العقار( بفسخ وإهناء العقد 
خالل سبعة أيام من تاريخ التبليغ، ويف هذه احلالة تقام دعوى ختضع إىل صيغ اجراءآت التقاضي وفق أصول قواعد قانون املرافعات 
املدنية املرعية لدى القضاء العراقي للمتداعيي يف طرف الدعوة ) املؤجر – ووزارة الزراعة باعتبارها صاحبة األرض( وللمستأجر حق 
قرارها هبذا  ويعترب  التميزية  بصفتها  يوما  ثالثي  املنطقة خالل  استئناف  أمام حمكمة  الصادر هبذا اخلصوص  البدائي  القرار  الطعن يف 

اخلصوص هنائي.

الزراعية من خالل تامي استغالل األرض الشاغرة مبساحات كبرية لتحقيق  القواني استهدفت تشجيع االستثمارات  إن هذه 
معدالت إنتاج عالية يف الغلة ولتحقيق إنتاج واسع .

املبحث التاسع: ظاهرة الشيوع يف األراضي الزراعية والبساتني:
يعترب احلد االقتصادي األدىن لإلفراز لألراضي الزراعية )20( دومن، وللبساتي )5( دومن...)9(. احلائز على األرض أو البستان 
بعد وفاته ينتقل ارثه إىل ورثته حسب الشريعة اإلسالمية وقانون األحوال الشخصية، فتكون حصصهم مشاعة، وجيل بعد جيل يكثر 
عدد احلصص وتقل مساحاهتا، وتبتعد الروابط االجتماعية وتكون حصص الورثة ضئيلة وعلى وجه الشيوع، وان هذا يؤدي إىل ضعف 
الدافع لتطوير األرض أو البستان ويضعفها ومن مث يعرضها للتدهور، مث اهلالك بالنسبة للبساتي واإلمهال بالنسبة لألرض وترك زراعتها . 

من البديهي كلما تزداد املساحة كلما تزداد الكفاءة اإلنتاجية وتقل التكاليف عند الزراعة ألراضي أوسع باملساحة. 

.ونتيجة  الزراعية  التنمية  تتالءم ومتطلبات  املساحات ال  والبساتي وبسهام ضئيلة  الزراعية  األراضي  الشيوع يف  انتشار ظاهرة 
اإلرث وشراء أسهم مشاعة ترتتب عليهما سوء استغالل األرض نتيجة عدم اهتمام شركاء يف استغالل األرض وضياع حقوق بعض 
الوظيفة االجتماعية  أداء  ينعكس باألذى على حقوق اجملتمع يف  الكبرية مما   نتيجة سيطرة األقوياء منهم من ذوي األسهم  الشركاء 
لألرض  السيما بالنسبة للعناصر الغري ممتهنة للزراعة وهذا األمر يدعو إىل التفكري جديا إلجياد حل عند انتقال تركة املتوىف إىل ورثته  .

لقد سبق أن عاجل قانون اإلصالح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 حالة الشيوع لألراضي والبساتي املوزعة. حيث صدرت 
تعليمات رقم 69 لسنة 1973 املعدلة بالتعليمات رقم 3 لسنة 2000، موضحة انتقال احلقوق يف األرض واملنشآت واملغروسات 
وكافة احملروثات القائمة عليها إىل من تتوفر فيه الشروط القانونية للزراعة واالستغالل من الورثة الشرعيي بعد تنازل الورثة أو حسب 
توفر شروط األفضلية يف حالة عدم تنازهلم، على أن يقوم الوريث املستحق بدفع أقيام املنشآت واملغروسات واحملروثات إىل بقية الورثة . 

وبذا جند أن معاجلة الشيوع ليست جديدة وقد ثبتت التجربة جناحها. يتطلب تعميم األمر وفق سياقات وبتشريع جديد، ليكون 
هو الطريق الناجح ملعاجلة هذه الظاهرة دون املساس باحلقوق الشرعية للورثة باالستعانة بالبنود اخلاصة إلزالة الشيوع الذي تعرض هلا 

القانون املدين . يعوض الورثة حسب الشرع وقانون األحوال الشخصية لتتحقق الوظيفة االجتماعية لألرض ملا خيدم اجملتمع .

املبحث العاشر: املناطق املتنازع عليها:
تغيري  وم��ع  السياسيي،  وتوجيهات  السياسي  بالوضع  مرتبطة  وتوزيعها كانت  الزراعية  األراض���ي  ب��ان  للعراقيي  واضحا  أصبح 
النظام ظهرت مشاكل سياسية واجتماعية نتيجة التداخل السكاين يف العراق. ترتبط هذه املشاكل بالتغيري العرقي أو القومي والطائفي 

والسكاين لتحقيق مصاحل.

كثريا ما تعاين من هذه املشكلة حمافظات: كركوك ونينوى ودياىل ألسباب عرقية وقومية.

1.ظهرت مشكلة تواجه احلكومة يف الوقت احلاضر، بسبب سياسات التعريب يف املناطق الكردية ونقل األكراد إىل مناطق عربية 
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يف زمن النظام السابق مما تسبب يف تركهم ألراضيهم. وكذلك فان أحداث 2003، أدت إىل رجوع األك��راد إىل منا طق سكناهم 
واالستيالء على أراضي الوافدين لإلقليم، إضافة إىل ضغوط حكومة اإلقليم على العرب الوافدين برتك أراضيهم وسكناهم مقابل بدل 
) عشرون مليون دينار ( وتعويضهم عن احملدثات على األرض ) عشر ماليي دينار ( أدت إىل عدم حسم موضوع أراض��ي متنازع 
عليها أما بسبب عائديتها الشخصية، أو بسبب ضم بعض األراضي لتصبح إداريا حتت تصرف إقليم كردستان ومنع العرب من حق 

التصرف هبا.هذا األمر يؤدى إىل عدم استقرار املواطني وهدر يف أموال الدولة وإساءة استعمال األرض وضياع احلقوق.

2.وملعاجلة ذلك صدرت املادة 140 من الدستور العراقي بعد أحداث 2003 .

3.استنادا إىل كتاب األمانة العامة جمللس الوزراء /: جلنة تنفيذ املادة 140 من الدستور املرقم 540 يف 11 /12 /2011 
واملبلغ بكتاب وزارة الزراعة / مكتب الوزير بالعدد 2863 يف 18 /12 /2011، تشكلت جلنة استنادا إىل األمر اإلداري للهيئة 
العامة لألراضي الزراعية بالعدد 668 يف 18 /1 /2012، وبعد زيارة اللجنة حملافظة املوصل تبي ما يلي: بدأت اللجنة أعماهلا يف 
22 /1 لغاية 26 /1 /2012 بزيارة قضائي الشيخان وخممور والتقت بالفالحي، وكانت هناك شكاوي مجاعية لعشرين جتمع وقرية 
يف أقضية مسيل والشيخان وخممور وتلكيف. وسلمت سندات : ملك صرف، وحق التصرف وعقود على أراضي، من قبل املشتكي 
إىل اللجنة لغرض إجياد حلول بفك النزاع على أراضي متنازع عليها بي عرب وكرد يف هذه املناطق. وتبي أن املشاكل ميكن حصرها 

بثالث جماميع هي:   

ألراض��ي  أصولية  مستندات  ولديهم  السبعينات  قبل  قدمية  ف��رتة  منذ  املناطق  يسكنون  أصليي  ع��رب  م��ن  األم��الك  أ. أص��ح��اب 
ميتلكوها قانونا يف املناطق الكردية.

ب. عرب وافدين من حمافظة صالح الدين إىل حمافظة املوصل وخاصة منطقيت خممور والشيخان، ملكوا أراضي زراعية من خالل 
) جلنة الشمال سيئة الصيت( السياسية لتعريب هذه املناطق. 

ج.عرب وأكراد وزعت عليهم أراضي زراعية حسب قانون 117 لسنة 1970 بعقود. 

4.بعد العام 2003 طرد العرب من السكان األصليي  أصحاب األمالك وكذلك الوافدين العرب من مناطق كردية.

5.يف مناطق داخل سهل نينوى ) ربيعة، زمار، سنجار ( طرد من أراضيهم أكراد وحلوا حملهم عرب إلغراض سياسية. ويف 
الوقت احلاضر رجع األكراد وطردوا العرب، وتوجد 15 ألف عائلة عربية تسكن املعسكرات ومناطق غري آمنة وبال مصدر عيش وهم 
ب�� 155 ألف دومن.  باألصل فالحي، من الضروري إجياد حلول ملشاكلهم، وتقدر مساحة األراضي املتنازع عليها يف حمافظة نينوى 
يكون هناك ممر  لكي  اإلقليم كردية  بقرار من حكومة  اعتربت   ) والشيخان وسنجار  زم��ار  )مثل  أك��راد  وفيها  العرب  مناطق  اغلب  

لألكراد إىل كرد سوريا.  

6.ولقد صدرت اقرتاحات وتوصيات من اللجنة املشكلة بان حلول املشكلة تكون كما يلي: 

للعرب  املوضوع من مجيع جوانبه  تتوىل دراس��ة  املوصل  العراق يف  140 من دستور مجهورية  امل��ادة  تنفيذ  للجنة  أ. فتح مكتب 
واألكراد. التمثيل يكون من كافة الشرائح يف هذه اللجنة على غرار اللجنة املشكلة يف كركوك واللجنة املشكلة يف وسط وجنوب العراق 

للنظر يف شكاوي املواطني.

ب.متكي العرب الذين لديهم أراضي ملك صرف، وحق تصرف واقعة يف املناطق الكردية من استغالهلا، سيما وبعضهم حصل 
على قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية بعدم معارضتهم يف استغالهلا.

قانون  املستوىل عليها وف��ق  1970 يف األراض���ي  117 لسنة  ق��ان��ون  أح��ك��ام  وامل���وزع عليهم وف��ق  املتعاقدين  ال��ع��رب  ج.مت��ك��ي 
اإلصالح الزراعي من عرب املوصل األصليي الغري مشمولي بالتعريب من استغالل مساحات عقودهم الزراعية.

للعرب  السابق  النظام  سياسات  الصيت( ضمن  )سيئة  الشمال  جلنة  بتوجيهات  أبرمت  ال��يت  وال��ق��رارات  العقود  كافة  د.إل��غ��اء 
الوافدين وفق أحكام القانون 35 لسنة 1983، وإعادهتا إىل أصحاهبا ألشرعيي.

ه.عرض موضوع قراري أالستمالك واإلطفاء املرقمي 358 و 656 يف 1978 على اجلهات العليا للبت يف إلغائها وإعادة 
األراضي إىل أصحاهبا الشرعيي واألخذ بنظر االعتبار التعويضات اليت سلمت إىل املستملكة منهم األراضي أو املطفأ حق التصرف 
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فيها وإلغاء كافة العقود الزراعية اليت أبرمت على هذه األراضي.

واملوزعة  عليها  متعاقدين  اليت كانوا  املساحات  واستغالل  السابقة  أراضيهم  إىل  والعائدين  الوافدين  العرب  الفالحي  و.متكي 
عليهم وأعادت احلال إىل ما قبل ترحيلهم بإعادة العقود الزراعية  وقرارات التوزيع هلم اليت ألغاها النظام السابق,وإجياد أراضي زراعية 

بديلة عن العقود السابقة  اليت يتعذر استغالهلا.

ز.بناء جممعات سكنية واطئة الكلفة للمرحلي ) من غري املتعاقدين ( من الذين تركوا جممعاهتم السكنية السابقة اململكة هلم 
دور سكنية فيها وتعويضهم عن اقيامها باعتبارها قائمة وإجياد أراضي زراعية هلم كوهنم ال ميتهنون مهنة أخرى.

ح.إعادة النظر يف مبالغ التعويض، حيث ) 20 مليون دينار ( أو )10 مليون دينار ( غري جمزية لكي يتمكن الفالح العائد 
إىل منطقته من متشية أمور حياته باإلضافة إىل تعويضهم عن احملدثات واملغروسات القائمة يف أراضيهم املرتوكة.

7.أراضي متنازع عليها مبساحات واسعة يف حمافظة كركوك. عرضت على اللجنة الوزارية لوزارة الزراعة مشاكل أراضي متنازع 
عليها يف كركوك، وقد رفعت اللجنة الوزارية املشكلة باألمر الوزاري 108 يف 9 /3 /2011 بكتاهبا املرقم 16 يف19 /7 /2011 
وإحلاقا بكتاب اهليئة العامة لألراضي الزراعية 19 يف 28 /4 /2011 تقرير رفع إىل األمانة العامة جمللس الوزراء /دائرة شؤون اللجان 
مع تقرير سابق، تضمن أهم املشاكل معززة بأهم األدلة واألوليات، على مستوى فردي ومجاعي لفالحي يف مناطق من كركوك على 

أراضي متنازع عليها. وندرج أهم مالحظاتنا على الشكاوي وهي:

أ. هناك أراضي واسعة املساحات عليها مشاكل نزاع حلد اآلن.

ب.رفعت من قبل اللجنة الوزارية اليت يرئسها مدير عام اهليئة العامة لألراضي مقرتحات إىل جلنة املادة )140( لألخذ هبا. من 
أمثلة ذلك أراضي وزعت على وافدين من صالح الدين ودياىل إىل كركوك مأخوذة من أكراد رمبا بعضهم مل يلتحق بالعسكرية يف فرتة 
النظام البائد والبعض ترك كركوك لاللتحاق مع أقرانه مبقاومة النظام..اخل، ففي هذه احلاالت جيب فسخ هذه العقود وإرجاع األراضي 
إىل أصحاهبا الشرعيي، أما إذا كان سبب اإللغاء هو التنازل أو تغيري املهنة أو بعدم وجود مربر، فعند ذلك يلغى العقد وتعرض األرض 
على  املشاكل  رفعت خبصوص حل  اليت  للمقرتحات  مشاهبة  املقرتحات  هذه  أغلب   .1983 لسنة   35 قانون  على  باملزايدة  للبيع  

األراضي املتنازع عليها يف املوصل أعاله.

ج.من املشاكل األخرى أن البعض من الفالحي قد ارحتل عن أرضه بطوع إرادته وتركها دون استغالل يف الزراعة، وأن البعض 
اآلخر استويل على أرضه كوهنا من احملرمات لقرهبا من منشآت نفطية وعوض عنها يف مناطق أخرى وبتأييد من رئاسة املنطقة الزراعية 

يف كركوك، تعترب مثل هذه احلاالت سليمة من ناحية االجراءآت وذلك ألهنا تتناغم مع األصول والقواني املرعية.

بالرجوع إىل  الزراعية  الوقوف على أسباب تركهم األراض��ي  فينبغي  السابقي،  املوزع عليهم  التوزيع على  إعادة  د.أما خبصوص 
السجالت املركزية من خالل جلان التحقيق.

لسنة   369 القرار  1970مستملكة مبوجب  لسنة   117 القانون  أراض��ي وفق  متعاقدين على  ه.هناك شكاوى من مواطني 
العقود، مبا إن املشكلة قائمة على أراضي مستملكة فحل  إلغاء هذه  ألغيت عقودهم والشكاوى تنصب على أسباب  1975، قد 
املشكلة يكون من قبل هيئة دعاوى امللكية ويتم فسخ العقد ورجوع األرض إىل املالك األصلي، وان ذهاب مديرية زراعة كركوك إىل 

إلغاء العقد هو غري قانوين.

و.هناك مالكي استويل على أراضيهم ووزعت بعد ذلك على فالحي، إن فسخ العقود أساسا جاءت غري صحيحة وبذلك 
يكون الفصل يف هذه املواضيع من اختصاص هيئة دعاوى امللكية يف حالة وجود دعاوى مقامة عليها، وان هذه اهليئة ذهبت إىل رد 

الدعاوى بسبب حاجة اجلهة املستملكة عمال بأحكام القانون رقم 13 لسنة 2010.

 5779 التوزيع  ز.هناك دعاوى من قبل مواطني عرب هدمت دوره��م، ولكنهم ال ميتلكون ثبوتات رمسية )ال ميتلكون لقرار 
يف18/ 4 / 1980(.

ح.املوضوع شائك وهناك ختوف من أن تستفيد جهة أو قومية )الكردية( على حساب قوميات أخرى ويقرتح أن حيل املوضوع 
سياسيا ويف أجواء تناغم وتعايش. 
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القضايا وقد حسمت كثري منها  بالنظر بكثري من  ثالثة ختص دياىل والوسط واجلنوب قامت  8.فيما خيص دياىل، هناك جلنة 
ومازالت عاكفة على حل ما يعرض عليها من مشاكل حلد اآلن.

داعش  تنظيم  لسيطرة  أعماهلا وذلك  أوقفت  فقد  املوصل  أما جلنة  تقريبا  أعماهلا  أهنت  قد  اخلاصة مبحافظة كركوك  9.اللجنة 
اإلرهايب على احملافظة باإلضافة إىل سيطرة قوات البيشمركة على مناطق اخرى.

املبحث احلادي عشر: التوسع العمراين للبلديات: 
الواقعة ضمن حدود  1970 : متلك الوحدات اإلداري��ة )البلديات( األراض��ي األمريية الصرفة  80 لسنة  القانون رقم  1.نص 
العام  للنفع  املخصصة  األمريية  واألراض��ي  احلكومية  البساتي  من  اإلداري��ة  الوحدات  هذه  إليها  حتتاج  اليت  املساحات  البلدية وكذلك 
ألغراض تنفيذ التصاميم األساسية. استنادا لذلك قامت البلديات على امتداد الفرتة الزمنية املاضية بضم أراضي جديدة لغرض التوسع 
تناقص هذه  األم��ر أدى إىل  ه��ذا  البلديات. إن  الزراعية والبساتي واملناطق اخلضراء احمليطة هب��ذه  ذل��ك على حساب األراض��ي  وك��ان 
األراضي وضياع احلقوق القانونية ألصحاب األراضي وتكليف الدولة أموال طائلة لتعويض أصحاب احلقوق التصرفية آو من أصحاب 
األمالك وبالتايل إطفاء حقوقها وتسجيلها يف البلدية املعنية. مل يؤخذ على حممل اجلد دراسة هذا األمر وإجياد البدائل ملواكبة التوسع 

السكاين، أو تطبيق منوذج من النماذج املطبقة يف دول العامل املتطورة لتنفيذه يف العراق.

بتقطيعها إىل قطع  البلديات  الذين ميلكون أراضي زراعية آو بساتي تقع داخل حدود  أو  التصرفية  2.قيام أصحاب احلقوق 
الواقع  العقاري وبشكل مشاع وبدون رقابة أو ردع قانوين أدى إىل تشتيتها وإزالة  التسجيل  بالتواطؤ مع دوائر  سكنية صغرية وبيعها 
الزراعي فيها وإزالة األشجار والنخيل مبرأى ومسمع من اجلهات اإلدارية يف االقضية والنواحي. مع العلم أن كثري من التشريعات قد 

منعت تغيري جنس األرض الزراعية والبساتي إىل سكنية.

املبحث الثاين عشر: بعض املشاكل اليت تواجه استغالل األراضي الزراعية:
1.النمو السكاين داخل الريف: العوائل الفالحية تكون يف الغالب كبرية )ال يوجد حتديد نسل( مما يؤدي إىل منو سكاين كبري. 
أدى ذلك إىل مطالبة هؤالء إىل توفري فرص عمل أو بتوفري أراضي زراعية. ومن نتائج ذلك هو التنافس بينهم على املساحات الشاغرة 
وتوزيع ارض الوالد املتوىف بينهم، وهذا األمر كان من أسباب مشاكل األرض اليت من ضمنها تشتت املساحات وقلة مساحة الوحدة 

الزراعية بسبب تقسيم األرض بي أفراد األسرة الواحدة.

2.ترك استغالل األراضي الزراعية ألسباب شحة وانقطاع املياه يف الصيف وزيادة تكاليف زراعة األرض.

3.تدهور يف الصفات اإلنتاجية لألرض بسبب عدم خدمتها بعمليات منها التسميد...اخل.

4.عدم إجياد حلول لألراضي املغدقة واملاحلة واهلامشية بإعادهتا لالستعمال أو استغالل املمكن منها بزراعتها بضروب مقاومة 
ونباتات مفيدة أخرى كمصدات للرياح واملانعة للزحف الصحراوي ...اخل.

5.عدم االهتمام بزراعة احملاصيل اإلسرتاتيجية مثل البنجر السكري وقصب السكر والقطن وغريها وخروجها من اإلنتاج، حيث 
كانت هذه احملاصيل تزرع يف مزارع متخصصة خاضعة إىل مراقبة من الدولة وبعد انتقاهلا لألشخاص انتفت عنها صفة الرقابة والدعم 

مما أدى إىل تدهورها.

6.عدم االهتمام بالبنية التحتية للصناعات الغذائية وعدم تشجيعها من قبل الدولة أدى إىل حالة االسترياد املفتوحة من اخلارج 
كمعجون الطماطة والزيوت النباتية والسكر...اخل وهذا اثر سلبا على التنمية الزراعية وليس فقط على استغالل األراضي الزراعية.

املبحث الثالث عشر: األرض مصدر احتياطي لالقتصاد:
أن اقتصاد ألدولة العراقية يعتمد اعتمادا كامال على املوارد املتأتية من تصدير النفط بالدرجة األساس يف الوقت احلاضر بالرغم 
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من وجود مصادر معطلة ملختلف األسباب.

أصنافها  بكل  األراض���ي  وه��و مصدر  احل��رج��ة  االقتصادية  وال��ظ��روف  األزم���ات  وق��ت  إىل  آخ��ر مدخر  إسرتاتيجي  هناك مصدر 
وحقوقها وأجناسها وهي ملك خلزينة الدولة وهذه هي أموال للدولة أودعت ألفراد الشعب بالتوزيع أو بالتعاقد أو باإلجيار أو باحلقوق 
التصرفية، ويف أوقات مثل اليت منر هبا يف الوقت احلاضر من عجز يف امليزانية ونقص يف األموال والعملة الصعبة ويف حالة عدم كفاية 
الواردات املتأتية من مصادر االقتصاد األخرى. تلجأ احلكومة إىل أساليب مثل رفع التعريفة الكمركية وفرض الضرائب وجباية رسوم 
الواسعة من الشعب ورمبا  النفط وكل هذه األساليب تعترب أج��راءآت سلبية لدى الشرحية  خدمات حكومية أو رفع أسعار مشتقات 
حتشد الشارع ضد مثل هذه االجراءآت، لذلك بات مهم التفكري ببدائل اخرى إذ ميكن للدولة أن تبيع حقها كامال يف ملكية األرض 
إىل كل من وضع يده على مساحة معينة: مثل املوزع عليهم آو املتعاقدين أو املؤجرين أو بيع حق الدولة الباقي من احلقوق التصرفية 
لألشخاص املمنوحة هلم ويكون هذا بتشريع يعطي حق متلك األرض إىل هؤالء مقابل بدل نقدي مقدر يف حينه وحسبما نصت عليه 
التشريعات اخلاصة بالتقدير. سيحقق هذا البديل إيرادات عالية للخزينة مع العرض أن الدولة بإمكاهنا اسرتداد هذا احلق عند عودة 
االقتصاد إىل حالته الطبيعية  وعندما تكون املوارد املالية عالية وحتقق الفائض العام وعند حاجة الدولة لألراضي فبإمكاهنا استمالك 

تلك األراضي مقابل تعويض جمزي للمالك.

املبحث الرابع عشر: الوصايا املؤسساتية إلدارة األراضي:
 األراضي الزراعية هي جزء من أمالك الدولة، وبالتايل فأن إدارهتا تعود للحكومة االحتادية علما أن املادة /27 ثانيا من الدستور 
تقضي بأن )تنظم بقانون األحكام اخلاصة حبفظ أمالك الدولة وإدارهتا وشروط التصرف هبا والبنود اليت ال جيوز النزول عن شيء من 
هذه األموال( ولغاية صدور القانون فأن العمل ينبغي أن يستمر على وفق القواني النافذة استنادا إىل حكم املادة )130( من الدستور.

ومبا أن األرض هي احد أهم العناصر يف اقتصاد أي بلد وهلا أمهية قصوى يف حتديد سياسة البلد ووضع اخلطط اإلسرتاتيجية 
األراض��ي  إدارة  اجلهة األوىل يف  ال��يت كانت  ال��زراع��ة  تتبع وزارة  ع��دة مؤسسات  قبل  م��ن  ت��دار  األراض���ي  لذلك كانت  اجملتمع،  لتطوير 
واإلشراف عليها باإلضافة إىل عدة جهات اخرى  منها دوائر عقارات الدولة ودوائر التسجيل العقاري، وكانت اجلهة املختصة هي دائرة 
األراضي الزراعية العامة املسماة سابقاً اهليئة العامة لألراضي الزراعية وهي وليدة أربع مديريات عامة : مديرية التسوية العامة ومديرية 
االستيالء العامة  ومديرية التوزيع العامة ومديرية التسجيل العامة اليت دجمت باهليئة املذكورة وأعطيت صالحيات هيئة متييز اإلصالح 

الزراعي امللغية وكذلك بعض صالحيات اجمللس الزراعي األعلى.

بعد الرجوع إىل سلسلة مؤسسات واجلهات اإلدارية واملسؤولة عن إدارة األراضي يف العراق منذ السبعينات من القرن املاضي 
يظهر اآليت:

1.اجمللس الزراعي األعلى: كان مسؤوال عن ادراة األراضي يف العراق وترتبط به حمكمة التمييز الزراعي وتشكيالت اإلصالح 
الزراعي األخرى ومن ضمنها رئاسات املناطق الزراعية يف احملافظات.

 6 قانوهنا رقم  الزراعي وإلغاء  الزراعة واإلصالح  إلغاء وزارة  1987 والتسعينات مت  بالتحديد بعد عام  الثمانينات:  2.مرحلة 
لسنة 1979 وإصدار قانون جديد برقم 34 لسنة 1987 إلعادة تشكيل وزارة الزراعة وتشكيل اهليأة العامة لألراضي الزراعية إلدارة 

األراضي يف العراق بالقانون رقم 7 لسنة 1993 لتكون من تشكيالت وزارة الزراعة.

ملا تقدم نرى مدى تأثر الدولة ومؤسساهتا بإدارة األراضي والسيطرة عليها وهو يعترب من أهم أولويات جناح الدولة، لذا نرتأي 
لرسم سياسة إلدارة  تتكون من خ��رباء وفنيي وقانونيي  العليا لالستثمار  باهليأة  أس��وة  العراق  األراض��ي يف  أن تكون هيئة عليا إلدارة 
األراضي جبميع صنوفها وأجناسها وحقوقها، رمبا تكون الدائرة العامة لألراضي الزراعية نواهتا ملا متتلكه من كوادر ذو خربة واسعة يف 
إدارة األراضي وقوانينها وحل مشاكلها، لتكون مواكبة للتغريات يف إدارة البلد بعد تنفيذ قانون إدارة احملافظات ولتبقى األرض حتت 

قبضة السلطة العليا الفدرالية للدولة ملراقبتها وتنفيذ مشاريعها اإلسرتاتيجية عليها.
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االستنتاجات 
اليت يستغلوهنا ومنها  استقر على أساس ترسيخ حقوق لألفراد يف األرض  العراق  القانوين مللكية األرض واحليازة يف  1.النظام 

حق التصرف.

2.نصت العديد من القواني والقرارات اليت تناولت تنظيم وحتديد امللكية الزراعية على حق التملك والتصرف باألرض لتحقيق 
الوظيفة االجتماعية لألرض.

3.إن اجلهات الرقابية اليت تعمل يف جماالت تنظيم حقوق امللكية ملتطلبات تشريعات اإلصالح الزراعي، واللجان اليت ختتص 
بذلك ومنها جلان األراضي واالستيالء وجلان شؤون املوزع عليهم، واليت ختضع قراراهتا للتدقيق من قبل دائرة األراضي الزراعية العامة يف 
وزارة الزراعة واحملكمة االحتادية الثانية، مجيعها ضمانات لتحقيق املرجو من توزيع األراضي وهي التنمية الزراعية أال أن بعض كوادر هذه 
اللجان )خاصة جلان األراضي واالستيالء( يف مديريات الزراعة يف احملافظات ال يرتقي إىل املستوى املهين املطلوب / مطلوب حقوقيي 

وعلى اقل تقدير لرئاسة هذه اللجان.

4.السبب الذي منح من أجله حق التصرف هو الزراعة واملفروض أن يبقى هذا السبب معتربا وملتزم به، وإذا مل يكن التزام 
هبذا السبب وفقدت األرض صفتها الزراعية زال سبب املنح وتعود األرض إىل مالكها األصلي وهي الدولة )وزارة املالية(.

5.انتشار ظاهرة الشيوع يف األراضي والبساتي وبسهام ضئيلة مما يرتتب عليه سوء استغالل األرض  نتيجة لعدم اهتمام الشركاء 
وضياع حقوق بعضهم بسبب سيطرة األقوياء ذو األسهم الكبرية مما ينعكس باألذى على حقوق اجملتمع يف أداء الوظيفة االجتماعية 

لألرض.

6.التحايل على القانون لبيع أراضي صغرية املساحات )مثل البيع احلكمي بقرارات ( مما يشجع على تفتيت البساتي واألراضي 
الزراعية )البساتي اليت مساحاهتا اقل من 5 دومن واألراضي الزراعية اليت مساحاهتا اقل من 20 دومن(.

7.التحايل من قبل املوزع عليهم األراضي, بان يتم اتفاق خارجي بي صاحب األرض املوزع عليه وشخص آخر يقوم بشراء 
األرض وهذا خمالف للقانون: املادة 24 من القانون 117 تنص على منع أي ترتيب حق عيين على األرض مثل البيع والرهان من قبل 
املوزع عليه. والصحيح هو أن يتنازل املوزع عليه األرض للدولة فقط وأن تعلن األرض للمزايدة بعد ذلك / )مما يعد مثلبة وحيود عن 

الغرض الذي وزعت من أجله األرض وخمالفة للقيود القانونية(. 

8.تأثر األرض مبؤثرات سياسية مما ينتج عنه أثر سليب يف استغالل األرض.

9.املساحات الصاحلة للزراعة يف العراق هي 31 مليون و 617 ألف و 680 دومن . املوزع واملعقود منها هو كاآليت...)4( : 

أ. املساحات املوزعة واملعقودة  وفق القانون 117 لسنة 1970 تقريبا 6 مليون و995 ألف دومن .

ب.املعقودة على قانون 35 لسنة 1983 , 10 مليون و240 ألف و630 دومن .

ج.املعقودة على قرار 350 لسنة 1983  81  ألف و155 دومن .

د.املعقودة على قرار 995 لسنة 1985 / حبريات امساك : 18 ألف و 961  دومن .

ه.املعقودة على قرار 178 لسنة 1984 / بيض املائدة 2851 دومن .

و.املعقودة على قرار 455 لسنة 1983 / مشاتل  961  دومن .

علما أن املساحات املستغلة قد توسعت بتوسع ابرام عقود جديدة وفق القانون 35 لسنة 1983 وقانون االستثمار رقم 13 
لسنة 2006.

10.الباقي من األراض��ي الصاحلة للزراعة غري املوزعة والتابعة للدولة كبرية  تبلغ حبدود 15 مليون دومن  باإلضافة إىل أمالك 
خاصة، من املفروض استثمارها زراعيا وفق تشريعات االستثمار الزراعي احلديثة.  

الدولة  أل��ف و691 دومن، على   985 مليون و   41 تبلغ  امل��ص��در... )4(  إىل  استنادا  للزراعة  الصاحلة  11.املساحات غري 
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استصالحها وتوزيعها أو إبرام عقود عليها وفق األصول.

12.األرض مصدر احتياطي القتصاد الدولة يف حالة تعرضها الزمات اقتصادية حادة وقلة موارد مالية، وللدولة التصرف هبا 
ببيع حق التملك مقابل بدل نقدي لتوفري مبالغ كبرية جدا. 

13.احلكومة الفدرالية هي املسؤولة على إدارة األراضي يف العراق وال جيوز توزيعها على احملافظات.

 

املقرتحات 
1.اصدار تشريع بتمليك االراضي والبساتي اململوكة للدولة لألشخاص ملكا صرفا ببدل نقدي يقدر من قبل جلنة خمتصة وهي 

أكثر من  استغالهلم لألرض  ثبت  الذين  واملتعاقدين  للفالحي   1970 لسنة   117 القانون  واملعقودة وفق  املوزعة  أ. االراض��ي 
مخس سنوات .

ب.أصحاب العقود يف املساحة املستغلة من قبلهم وفق القواني والقرارات األخرى إن كانت تقل عن 100 دومن  وان كانت 
مساحة العقد أكثر من 100 دومن بتملك صاحب العقد  مساحة تعادل وحدة التوزيع يف منطقته أو املناطق القريبة اجملاورة إن ثبت 

استغالله وتصرفه هبا ألكثر من 5 سنوات على أن يبقى باقي العقد حسب ارتباطاته القانونية.

ج.يدفع البدل على أقساط ملدة حمدودة كأن تكون مخس سنوات .

2.بيع حق التصرف لألراضي اململوكة للدولة والبساتي ألصحاهبا ببدل نقدي وفق ما جاء أعاله.

3.الدولة هي اجلهة املالكة لألراضي وميكنها اسرتدادها وقتما شاءت وذلك باستمالكها ببدل جمزي.

4.ملعاجلة ظاهرة الشيوع يصدر تشريع بنقل احلقوق يف األراضي واحملدثات القائمة عليها )مغروسات ومنشآت ومكائن ...( 
من صاحب األرض املتوىف إىل الوريث املستحق من الورثة الشرعيي ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية للزراعة والفالحة على أن يقوم 
بدفع قيمة األرض وما عليها بعد تقديرها من قبل جلنة من خرباء إىل بقية الورثة حسب قانون األحوال الشخصية والشريعة اإلسالمية.

5.تصفية حاالت الشيوع وفق ما نص عليه القانون املدين لسنة 1951. واعتبار املساحات اليت هي اقل من احلدود الدنيا 
لإلفراز مشاع غري قابلة للقسمة وتطبق عليها أحكام القانون املدين بإزالة الشيوع.

منعا  والبساتي  الزراعية  األراض��ي  الصغرية من  للمساحات  بيع حكمي  ق��رارات  إص��دار  النظر يف  احملاكم  6.اق��رتاح تشريع مينع 
للتفتيت.

7.مراقبة دوائر التسجيل العقاري وحماسبتها بشدة يف حال متشية معامالت البيع على سبيل الشيوع لألراضي الزراعية والبساتي 
لغرض حتويلها إىل قطع سكنية، وإصدار تشريع بفرض ضريبة عالية ملنع حتويل األراضي الزراعية والبساتي إىل أراضي سكنية.

8.إجياد بديل عن التوسع العمراين األفقي للمدن والقصبات باعتماد البناء العمودي، وتطبيق منوذج ناجح ألحد الدول املتقدمة 
وتعميم ذلك يف العراق، وتقييد البلديات بالتوسع على حساب األراضي الزراعية. 

املعسكرات واملطارات اجلوية (، علما أن هناك جلنة من  الدفاع )أراض��ي  بأراضي وزارة  يتعلق  بالتخصيص مبا  النظر  9.إع��ادة 
مديرية اإلسكان العسكري تعمل يف سياق هذه النشاطات، املطلوب من احلكومة تعيي احلاجة الفعلية هلذه األراضي، وتسجيل باقي 

املساحات أصوليا إىل وزارة املالية حبيث يستفاد منها يف الزراعة.

10.نقرتح أن توضع تشريعات حديثة تتالءم مع رغبة املستثمرين يف االستثمار الزراعي لألراضي مبا يفيد إصالحها أو استغالل 
األراضي الصاحلة الغري املستغلة للزراعة على أن تبقى األرض ملكا للدولة، وفق آليات تسهل من االستثمار علما أن قانون االستثمار 

املعدل للقانون 13 لسنة 2006 :

أ. خايل من أحكام تنظيم موضوع ختصيص األراضي.
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ب.معاجلة قانون االستثمار 13 لسنة 2006 ملوضوع احلوافز مل تكن وافية وال ترتقي إىل مستوى املعاجلات التشريعية احلديثة.

11.تشكيل هيئة عليا لرسم سياسة ادارة االراضي يف العراق تتكون من خرباء وفنيي وقانونيي نواهتا يف دائرة االراضي الزراعية 
العامة.

 شكر وتقدير  إىل الدكتور رافع شرب/ القسم القانوين يف هيئة املستشارين ملكتب رئيس الوزراء للمساعدة اليت أبداها يف عرض آراء مبا 
يتعلق بالقانون املعدل لقانون االستثمار 13 لسنة 2006.
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