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متهيد:
يؤكِّد علماء اآلاثر أنَّ أول موطن للزراعة كان يف العراق، ويف مناطقه الشمالية يف العصر 
احلجري احلديث، يف حدود )12 ألف عام قبل امليالد(، طبقاً لكهوف زرزي يف السليمانية، وقرية 
جرمو، إىل الشرق من مججمال بنحو )11 كم(، وقرية حسونة اليت تقع على بعد )35كم( جنوب 
مدينة املوصل، فضاًل عن القرى الزراعية يف السهل الرسويب، مثل: أور، وأريدو، والوركاء، وتُعدُّ 
الزراعة من أهم املهن االقتصادية يف أي دولة، وتكمن أمهيتها يف أنَّ اإلنتاج الزراعي -بشقيه احليواين 
والنبايت- املصدر األساسي للغذاء ألي جمتمع، فضاًل عن توفريه فرص عمل لعدد كبري من السكان، 
إذ بلغ عدد العاملي يف قطاع الزراعة يف العراق -ومبوجب تعداد 1997- حبدود )950317( 
نسمة، وبنسبة مقدارها )6. %19( من إمجايل السكان النشطي اقتصادايً يف العام 2000، وقد 
تضاربت اآلراء حول مساحة األراضي الزراعية يف العراق؛ بسبب فقدان أدلة البياانت واملعلومات 
األساسية لرسم أي سياسة عامة؛ لعدم وجود إحصاء سكاين عام لكل العراق، ومنذ آخر تعداد 
سكاين عام 1997، وخلمس عشرة حمافظة فقط ما عدا إقليم كردستان، إذ ُتشرُي بعض اآلراء إىل 
)30( مليون دومن، من جمموع مساحة األراضي العراقية البالغة )177،770( مليون دومن، أي: 
إنَّ األراضي العراقية الصاحلة للزراعة تشكِّل قرابة )%17( من مساحة العراق، وهي نسبة جيدة 
مقارنة بكثري من عامل اجلنوب، فمثاًل األراضي الزراعية الصاحلة للزراعة يف مجهورية مصر العربية ال 

تشكِّل إال )%6( من جممل املساحة الكلية.  
كان إسهام القطاع الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل -بعد العام 2003- يقدَّر بـ)5%( 
على َوْفق تقديرات عام 2010، ويف عام 2013 كانت املسامهة النسبية للناتج احمللي اإلمجايل 
لقطاع الزراعة والغاابت والصيد )9. %3(، ممَّا يتضح املسامهة الضئيلة للقطاع الزراعي العراقي يف 
الناتج احمللي اإلمجايل، وختلُّف التنمية الزراعية يف العراق، والذي يُعدُّ مظهراً من مظاهر االختالالت 
اهليكلية اليت يعاين منها االقتصاد العراقي يف العقود الثالثة املنصرمة، ممَّا جعل النظام االقتصادي 

الواقع الزراعي في العراق بعد 2003 التحديات والحلول

د. عدنان عبداألمير الزبيديّ  *

*  جامعة تكريت، كلية العلوم السياسية.
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العراقي ينظر إىل القطاع الزراعي كقطاع اثنوي، إذ جعل القطاع الزراعي يعاين من حتدايت خارجية 
للموارد والطاقات  الداخلية )عدم االستغالل األمثل  العلمي والتكنولوجي(، والتحدايت  )التطور 

الزراعية، وعدم االستقرار األمين والسياسي(.
أواًل: اخللفية والنقاشات

يُعدُّ القطاع الزراعي أحد أهم النشاطات االقتصادية اليت تسهم يف االقتصاد الوطين، ويرتبط 
توفري  على  األساس  ابلدرجة  معتمد  الغذائي  األمن  إنَّ حتقيق  إذ  الوطين،  الغذائي ابألمن  األمن 
الغذاء من اإلنتاج الزراعي احمللي، فضاًل عن إسهام القطاع الزراعي بتنويع االقتصاد، وختفيف وطأة 
الفقر، وحتسي امليزان التجاري، وحتقيق حركة ملعظم القطاعات املرتبطة به، كما يسهم تطور القطاع 
البطالة، وتقليص حجم االسترياد، وتطور اجملتمع وهنوضه، وتعزيز االقتصاد  الزراعي يف مكافحة 
مقارنة  للمستهلك  الصحية  السالمة  على  واطمئناانً  أماانً  األكثر  الوطين  املنتج  أنَّ  الوطين، كما 
القطاع  تطور  عن  فضاًل  الغذائي،  واالستهالك  ابلغذاء،  مرتبطة  األمراض  معظم  ألنَّ  ابملستورد؛ 

االقتصادي الزراعي الذي ينعكس انعكاساً إجيابياً على حتسي الواقع البيئي.
وميتاز القطاع االقتصادي الزراعي خبصائص لعل أمهها اآليت: 

حيتاج إىل رأس مال كبري، وأنَّ مدة نوه بطيئة جداً.. 1
ارتباط القطاع الزراعي بظروف بيئية غري مضمونة تؤثِّر يف اإلنتاج. . 2
يتعامل القطاع الزراعي مع كائن حي )نبات وحيوان(، وكالمها حيتاج إىل مدد زمنية متفاوتة. . 3
ارتباط القطاع الزراعي بنشاطات، وإنتاج معظم وزارات الدولة، وبصورة خاصة اجلانب األمين، . 	

والكهرابئي، والنفطي، والصناعي، والتجاري، والبيئي، واملوارد املائية، والتعليم العايل والبحث 
العلمي، واملالية.

وممَّا تقدَّم، فإنَّ جممل هذه العوامل تتداخل وتشرتك يف التأثري يف نو القطاع الزراعي وتطوره 
بصورة ختتلف عن القطاعات األخرى. فالقطاع الزراعي له أمهيته لالقتصاد الوطين عن طريق أبعاد 

متعددة، منها: 
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 اإلنتاج الزراعي، سواًء كان إنتاجاً نباتياً أم حيوانياً ميثِّل أساساً حيوايً؛ لدميومة غذاء اإلنسان، 1. 
وعنصر جوهري لألمن الغذائي الوطين. 

ما يزال القطاع االقتصادي الزراعي القطاع األكثر استيعاابً لأليدي العاملة، والقادر على احلد 	. 
بصورة كبرية من معدالت البطالة، وتلك املشكلة االقتصادية اخلطرية على االستقرار السياسي 

واالقتصادي واألمين ألي جمتمع. 
ميثِّل اإلنتاج الزراعي املادة األولية األساسية لكثري من الصناعات. 	. 

ويلحظ أنَّ القطاع الزراعي العراقي يرتاجع تراجعاً كبرياً -ومنذ العام 2003-، وخصوصاً 
يف السنوات األخرية؛ بسبب اجلفاف، وقلة املوارد املالية من دول املنبع وخصوصاً اجلانب الرتكي 
الذي قلَّص حصة العراق املالية تقليصاً مهواًل، بسبب مشروع )الكاب( الذي ابشرت به احلكومات 
الرتكية املتعاقبة ببناء أكثر من )22( سداً على منابع هنري دجلة والفرات، ممَّا أدَّى إىل اخنفاض 
املساحات املزروعة يف العراق إىل النصف، والبالغة مليوني ومخسمئة ألف دومن، وهي متثِّل )50%( 

من املساحة املزروعة يف العام )2020(. 
وميكن حصر أهم أسباب تراجع مسامهة القطاع االقتصادي الزراعي يف العراق فيما 

أييت: 
مشكلة املياه: تُعدُّ ندرة املوارد املائية أحد العوامل احلامسة يف تنمية الزراعة وتطورها يف العراق، . 1

بعدم  تتصف  املائية  املوارد  هذه  أنَّ  عن  فضاًل  الغذائي،  األمن  حتقيق  جانب  يف  وخصوصاً 
مالَءمة توزيعها اجلغرايف، وصعوبة استغالهلا االستغالل األمثل، حتت أتثري عوامل، أمهها تصاعد 
وارتفاع معدالت درجات  التنموية،  احلاجات  وتزايد  املياه،  تلوث  وتفاقم  السكاين،  الضغط 
احلرارة، وقلة سقوط األمطار ملواسم متعددة، كما كان للعامل اخلارجي لدول املنبع مثل: تركيا، 
وإيران أثر يف تراجع تلك املوارد املائية يف السنوات األخرية؛ لقيامها إبنشاء اخلزاانت والسدود 
العمالقة، فضاًل عن قيام إيران إبغالق الروافد اليت تصب يف شط العرب وغريه من األراضي 
العراقية، وقيام سوراي بتوسيع استخداماهتا لنهر الفرات، وتتضح معامل املشكلة عن طريق لغة 
األرقام، إذ إنَّ كميات املياه اليت تدخل العراق عن طريق هنر الفرات كانت تبلغ )23 مليار 
م3(، وحالياً ال تتجاوز )13 مليار م3(، فيما كان ما يدخل من هنر دجلة من تركيا حبدود 
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وبلغ عدد  السدود،  ببناء  تركيا مستمرة  إنَّ  إذ  م3(،  مليار   18( م3(، وحالياً  مليار   28(
السدود اليت أنشأهتا تركيا حبدود )208( سد، ممَّا سيحرم العراق من أكثر من )%95( من 

مياه دجلة والفرات، ويهدِّد الواقع الزراعي العراقي ابلصميم.
 مشكلة امللوحــة: وهي من املشكالت الكبرية اليت هتدد األراضي الزراعية، إذ إنَّ )0	-0	( . 2

قرابة عشرين  من األراضي العراقية قد ُأمهَِْلت؛ بسبب ملوحة األرض، إذ يفقد العراق سنوايً 
ألف دومن يف املناطق الوسطى واجلنوبية؛ بسبب هذه املشكلة، ولعل أهم أسباب هذه املشكلة 
هو ارتفاع نسبة امللوحة يف املياه اجلوفية، وارتفاع درجة التبخُّر للمياه؛ بسبب درجات احلرارة 
العالية يف الصيف، واستخدام الفالحي العراقيي للمياه يف السنوات السابقة استخداماً غري 
املاحلة من  املياه  الكافية لتسريب  املبازل  النبات، وعدم وجود  سليم، وعشوائي يفوق حاجة 
األراضي الزراعية، كما ُتشري اإلحصاءات إىل أنَّ )%75( من األراضي املروية يف العراق تعاين 
رة اليت تبلغ )167( ألف كلم2، وتشكل ما  من امللوحة، ممَّا يؤدِّي إىل زايدة االراضي املتصحِّ
نسبته )%38( من مساحة العراق الكلية، إذ توقفت الزراعة، وهجر الفالحون أراضيهم يف 
معظم أراضي حمافظة البصرة اليت تعتمد على الري من شط العرب؛ المتداد اللسان امللحي من 

اخلليج إىل أعماق شط العرب.
3 . )	0( من  أكثر  يزال  ما  إذ  وفوضويتها:  الزراعية  والتشريعية  القانونية  املدونة  مشكلة ختلُّف 

قانوانً وتشريعاً انفذاً حىت اليوم منذ مخسينيات القرن املاضي، فضاًل عن البريوقراطية اململة يف 
ترويج معامالت الفالحي، وحصوهلم على املستلزمات الزراعية املدعومة من الدولة، والناجتة 
عن التفسري الكيفي للموظفي ملعظم القواني، ممَّا يؤدِّي إىل نتائج سلبية على الواقع الزراعي 
العراقي، فضاًل عن حتوُّل السياسة االقتصادية حنو تطبيق إجراءات اقتصاد السوق إىل إلغاء 
إجراءات احلماية، وفتح أبواب التجارة اخلارجية بصورة غري رشيدة، عن طريق إلغاء نظام املنع 
واإلجازات، وختفيض الرسوم اجلمركية ختفيضاً كبرياً وإلغائها ملعظم املنتجات الزراعية املستوردة، 
ممَّا عرَّض اإلنتاج الزراعي احمللي بشقيه النبايت واحليواين إىل املنافسة الشديدة من قبل السلع 
 )38( اآلمر رقم  إذ تضمن  النوعية،  اإلنتاج وجودة  تكاليف  تتميَّز ابخنفاض  اليت  املستوردة 
الصادر عن سلطة االئتالف فرض ضريبة إعادة إعمار العراق بنسبة )%5(، وتفرض على 
مجيع البضائع املستوردة إىل العراق ما عدا ما استـُْثيِنَ منها، ويف مقدمة البضائع املستثناة هي 
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املواد الغذائية. 
ملنظمة . 	 االنضمام  إىل  احلكومة  مساعي  تتطلَّب  العاملية:  التجارة  ملنظمة  االنضمام  مشكلة   

املنظمة  إنَّ  إذ  احلكومي،  الدعم  العراقية مبراجعة سياسات  احلكومة  تقوم  أن  العاملية  التجارة 
اتريخ  من  سنوات  ست  يف   )36%( بنسبة  االستريادات  على  التعريفات  خفض  تشرتط 
بنسبة  الزراعية  السلع  الدول لدعم أسعار  االنضمام، فضاًل عن نص االتفاقية على ختفيض 

)%20( للدول املتقدِّمة، ويف )10( سنوات من اتريخ االنضمام.
مشكلة التخلُّف التقين: إنَّ أحد أسباب تراجع فعالية القطاع االقتصادي الزراعي هو االعتماد . 5

على الطرائق التقليدية يف الزراعة، إذ إنَّ التقدُّم التقين التكنولوجي ما يزال متواضعاً، ال سيَّما 
يف جمال التقنيات اإلحصائية، والبذور، واألمسدة احملسَّنة، واستخدام الطرائق احلديثة يف مكننة 

الزراعة والري.
املوازنة . 6 االستثمارية يف  التخصيصات  أن كانت  فبعد  االستثماري:  اإلنفاق  اخنفاض  مشكلة 

العامة من )210( مليار دينار عام 	200، وشكلت نسبة )7. %18( من التخصيصات 
االستثمارية ونسبة )%1( من املوازنة العامة، ارتفعت إىل )1059( مليار عام 2008 ونسبة 
بلغت   2011 ويف  املوازنة،  من   )1% و)2.  االستثمارية،  التخصيصات  من   )3%  .	(
)1683( مليار، وبنسبة )6. %5( من التخصيصات االستثمارية ونسبة )7. %1( من 
 2015 عام  االستثمارية  التخصصات  من   )	%  .1( إىل  اخنفضت  ا  أهنَّ املوازنة، يف حي 
التخصيصات منخفضة؛ ألسباب عديدة  املوازنة، ويـُْلَحظ أنَّ هذه  %1( من  وبنسبة )2. 
منها: ضخامة التخصيصات التشغيلية، وارتفاع التخصيصات األمنية، وضخامة ختصيصات 
الدعم االجتماعي والبطاقة التموينية، والتزامات العراق اخلارجية، وارتفاع نسبة اإلنفاق على 

قطاع الطاقة، والدفاع، والنازحي بعد العام 	201، واألزمة املالية. 
مشكلة واقع الفالح العراقي: يتأثر اإلنتاج الزراعي إىل حدٍّ بعيد حبالة الفالح املعيشية والتعليمية . 7

وشيوع  ابلرتدِّي،  واالقتصادية  االجتماعية  العراقيي  الفالحي  حالة  اتسمت  إذ  والصحية، 
حاالت الفقر، واجلهل، واملرض منذ عقود خلت، ممَّا جعل الفالح العراقي أعزاًل إزاء تلك 

املؤشرات، ممَّا أسفر عن اخنفاض حجم اإلنتاج، وهجرة كثريين منهم إىل املدن الكبرية. 
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مشكلة اإلنتاج احليواين: يشمل القطاع الزراعي إىل جانب اإلنتاج النبايت جانباً مهماً وأساسياً . 8
وهو اإلنتاج احليواين؛ ألنَّه يساهم مبا يقارب النصف من القيمة املضافة لإلنتاج الزراعي، إذ 
ز املواد األولية  املائدة، وألنَّه جيهِّ اللحوم واأللبان وبيض  يوفر األغذية الضرورية للسكان من 
لصناعات النسيج واجللود واألحذية واأللبان، فضاًل عن توفري كثري من السلع للتصدير، ومع 
أمهية اإلنتاج احليواين، إال أنَّه يعاين من تديّنِ حجم اإلنتاج يف هذا القطاع بعد فرتات من سد 

حاجة البالد منه.
وميكن حصر أبرز احللول للنهوض ابلواقع الزراعي يف العراق واليت تُعدُّ مبنزلة توصيات 

لصانع القرار العراقي، وهي على النحو اآليت: 
طريق . 1 عن  العراقي  الزراعي  ابلواقع  للنهوض  السياسي  القرار  لصانع  السياسية  اإلرادة  توفُّر 

رؤية واضحة، وإسرتاتيجيات تضعها وزارات التخطيط، والزراعة، واملوارد املائية، وابلتعاون مع 
احلكومات احمللية َوْفق جدول زمين حمدَّد، وخبطط مخسية واضحة، وواقعية التنفيذ.

املشكالت . 2 حل  على  الفعلي  العمل  طريق  عن  املياه  ملشكلة  والعملية  العلمية  احللول  وضع 
املتعلقة مبصادر املياه العراقية مع دول اجلوار عب اجلهود الدبلوماسية، وإدخال البامج احلديثة 
التنقيط احلديث، ممَّا يؤدِّي إىل عدم هدر املياه،  الستخدام املياه يف الزراعة عن طريق نظم 
ووصول كميات املياه للنبات وصواًل سليماً وصحيحاً، فضاًل عن إنشاء السدود ومشاريع الري 

ا متثِّل دميومة الزراعة.  احلديثة؛ خلزن املياه، وعدم جعلها مياه ضائعة؛ ألهنَّ
الكيمياوية، وكل . 3 واألمسدة  احلبوب  توفري  الزراعي عن طريق  للقطاع  احلكومي  الدعم  زايدة   

ما حيتاجه الفالح الستصالح األرض وزايدة إنتاجها، ودعم اجلمعيات الفالحية، وأن أتخذ 
دورها املطلوب يف احتضان مجيع الفالحي؛ لتوطيد العالقة بينهم، وتلبية طلباهتم، وإيصاهلا 

إىل اجلهات الرمسية لتلبيتها. 
دعم املدونة التشريعية والقانونية هو الضامن لدعم املنتج الوطين احمللي ملنافسة املنتج املستورد، . 	

زايدة  على  العراقي  الفالح  وتشجيع  املستورد،  املنتج  على  اجلمركية  الرسوم  فرض  طريق  عن 
اإلنتاج، والذي تتبنَّ الدولة العراقية دعمه وأبسعار منصفة وجمزية، بصورة جتعل مهنة الزراعة 

هلا مردوداً اقتصادايً جيداً للفالح العراقي. 
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دعم االستثمار احمللي واألجنيب الزراعي واستقطاب املشاريع االستثمارية الزراعية وخصوصاً يف . 5
جمال استصالح األراضي؛ لزايدة رقعة األراضي الصاحلة للزراعة. 

أساليب . 6 لتطوير  العراقي؛  اخلاص  القطاع  تشجيع  الضروري  من  إذ  اخلاص،  القطاع  تشجيع 
اإلنتاج الزراعي احلديثة، ويكون التشجيع متمثاًل ابلشركات املسامهة، أو احملدودة، فضاًل عن 
املؤسسات الزراعية الفردية الكبرية، للقيام ابإلنتاج الزراعي بشقيه النبايت واحليواين، ابستخدام 
التقنيات احلديثة وأسلوب اإلنتاج الواسع والكبري املخصَّص لالكتفاء الذايت، وتصدير الفائض، 
للفالحي  والرسوم  الضرائب  من  واإلعفاء  طويلة،  امليسرة ألجال  القروض  تقدمي  عن  فضاًل 

واملؤسسات الزراعية اإلنتاجية. 
تعمل يف . 7 اليت  الكبرية  واملؤسسات  الشركات  بتأهيل  اإلسراع  احليوانية عن طريق  الثروة  تنمية 

األبقار  تربية  وحمطات  واألهلية،  احلكومية  الدواجن  )حقول  مثل:  احليواين،  اإلنتاج  جماالت 
الكبرية املنتشرة يف كثري من حمافظات العراق، وأحواض تربية األمساك(، وتقدمي القروض امليسرة 
لدعمها، وتشجيع القطاع اخلاص واالستثمار األجنيب حنو إقامة مشاريع اإلنتاج احليواين الكبرية 
اليت تعتمد أسلوب اإلنتاج احليواين والزراعي والصناعي املتكامل، واستخدام أساليب اإلنتاج 
احلديثة، ودعم الطب البيطري عن طريق توفري املختبات املتطورة، واللقاحات األساسية ملواجهة 

األمراض اليت تصيب احليواانت، وتزيد من إنتاجيتها. 
وممَّا تقدَّم فإنَّ مشكالت القطاع الزراعي وحتدايته ومعوقاته يف العراق كبرية ومتعددة، وحتتاج 
إىل حلول علمية وعملية تعرضنا ألبرزها آنفاً، ويبقى على صانع القرار السياسي العراقي أن ميتلك 
اإلرادة السياسية للنهوض ابلواقع الزراعي العراقي َوْفق خطط مخسيه هادفة، وسياسات عامة رشيدة 
)النبايت  بشقيه  الزراعي  القطاع  ألنَّ  والفرعية؛  األساسية  السياسة  أعمال  جداول  مستوى  وعلى 
االقتصاد  يف  األخرى  ابلقطاعات  للنهوض  واألساسي  األهم  االقتصادي  القطاع  هو  واحليواين( 
العراقي، مثل القطاع الصناعي الذي يعتمد اعتماداً كبرياً على ما توفره الزراعة له من مواد أولية 
أساسية يف كثري من الصناعات وخصوصاً الغذائية، والقطاع التجاري واخلدمات اليت تتطور تطوراً 
املهمة  األساسية  االقتصادية  القطاعات  بي  فالتكامل  وتطوره،  الزراعي  القطاع  مع هنوض  كبرياً 
كالقطاع الزراعي والصناعي والتجاري واخلدمات هي اإلسرتاتيجية األساسية اليت جيب على صانع 
القرار العراقي، وراسم السياسات العامة العمل مبوجبها؛ ألنَّ رسم السياسات العامة وتنفيذها ألي 
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دولة تكون متساوية ومتكاملة ومتوازنة وشاملة لكل القطاعات االقتصادية، ممَّا يفتح الطريق واسعاً 
لتنويع االقتصاد العراقي الذي يعاين من مرض مزمن يتمثَّل ابألحادية الريعية ببيع سلعة اقتصادية 
واحدة  قابلة للنضوب عب الزمن وهي النفط اخلام، واليت متثِّل أكثر من )%95( من الناتج احمللي 

اإلمجايل العراقي، وعب عقود من الزمن.


