األوضاع االقتصادية في العراق 8591-8591من خالل جريدة الثورة البغدادية.
ملخص
حفمت صفحات جريدة الثورة البغدادية معالجة عبد الكريـ قاسـ ألوضاع العراؽ االقتصادية التي
وتجسدت بإصداره قانوف اإلصالح الزراعي الذي قضى عمى
ىدفت لتحقيق العدالة االجتماعية،
ّ
اجتماعيا مف نير اإلقطاع ،واعادة توزيع األرض
اقتصاديا و
وحرر الفالحيف
ً
ً
الممكيات الكبيرة ّ

بشكل عادؿ  ،وبتوفير الخدمات الصحية والتعميمية ارتقى واقع المستوى المعيشي لسكاف
االرياؼ.
Abstract
It included Al Baghdadi Revolution processing Abdel-Karim Kassem
economic situation in Iraq, which aimed to achieve social justice,
epitomized by issuing the agrarian reform law, which he spent on large
estates and free peasants economically and socially from the yoke of
feudalism, and the redistribution of land fairly, and to provide health and
educational services rose reality of the living standard of the population
countryside.

المقدمة
واكبت جريدة الثورة جميع الق اررات االقتصادية والقوانيف التي أصدرتيا حكومة عبد الكريـ
قاسـ في مجاالت اإلصالح الزراعي ،وتمثمت بإعادة توزيع األرض بشكل عادؿ، ،وتضمنت ىذه
القوانيف عدة عمميات في ٍ
أف واحد بما فييا توزيع األرض وتسميف البذور واقامة وحدات سكنية
التعميمية وىذا ما يعني أف ىذه العممية
الصحية و
حديثة لمفالحيف فضالً عف توفير الخدمات
ّ
ّ
بمجموعيا ىي محاولة لالرتقاء بواقع المستوى المعيشي لسكاف األرياؼ ،إلى جانب كونيا عممية
1

تحرير ألكثر مف نصف أبناء الشعب العراقي مف ربقة القيود اإلقطاعية .
قسـ ىذا البحث الى اربع مباحث  ،جاء المبحث االوؿ بعنواف قانوف اإلصالح
وقد ّ
الزراعي والقضاء عمى اإلقطاع ،والمبحث الثاني اإلصالح الزراعي ومحاولة االلتفاؼ عميو،
والمبحث الثالث بعنواف تعديل قانوف اإلصالح الزراعي  ،والمبحث الرابع بعنواف تأسيس
الجمعيات الفالحية في ضوء قانوف اإلصالح الزراعي.

المبحث األول
قانون اإلصالح الزراعي والقضاء على اإلقطاع.
التطبيقية التي قامت بيا
ُع َّد اإلصالح الزراعي مجموعة مف اإلجراءات التشريعية و
ّ
التصرؼ في األرض الزراعية،
حكومة الزعيـ عبد الكريـ قاسـ ،بقصد أحداث تغييرات في حقوؽ ّ

يعا
وتحسيف طرؽ استغالليا ،وعمل عمى حل مشكمتيف ىما التوزيع واإلنتاج ،وتوزيع األراضي توز ً
الممكية في يد فئة قميمة مف األفراد
تركزت فيو
ال بيف الفالحيف ،والقضاء عمى نظاـ
عاد ً
ّ
ّ
ِ
لمصمحتو الخاصة عمى حساب أبناء الشعب(.)1
سيرىا االستعمار كيف شاء
(اإلقطاع)  ،والتي ّ
ممحة إلى إصالح زراعي جذري في أوضاع الريف العراقي عامة ،سواء
كانت الحاجة ّ

الممكية الزراعية ،أـ حالة الفالحيف المعاشية واالقتصادية والخدمات ،كل ذلؾ كاف
مف حيث
ّ

بحاجة إلى إصالح وتغيير فوري لخدمة ىؤالء الفالحيف ،يضاؼ إلى ذلؾ الكره العميق الذي توّلد
محميا لمنظاـ الممكي ،السيما بعد بطش النظاـ الممكي
سندا
في نفوس الفالحيف لإلقطاع ،لكونو ً
ً
باالنتفاضات الفالحية التي حفمت بيا أعواـ الخمسينات لمصمحة اإلقطاعييف(.)2

بيانا قضى
أصدر وزير الزراعة ىديب الحاج حمود في اليوـ األوؿ مف مف آب ً 1958

فيو إعطاء الفالح نصف الحاصل ،وكاف ذلؾ البياف ىو أوؿ أنصاؼ لمفالح مف قبل ثورة الرابع

 .1سعدوف حمادي ،نحو إصالح زراعي اشتراكي ،دار منيمنة لمطباعة والنشر ،بيروت ،1974 ،ص13؛ جريدة
الثورة ،العدد  ،1األربعاء  8تشريف األوؿ ،1958 ،ص.1
 .2لممزيد مف المعمومات عف االنتفاضات ينظر :فيصل غازي الميالي ،االنتفاضات الفالحية بوجو اإلقطاع في
محافظة القادسية خالؿ العيد الممكي في العراؽ ،ط ،1مؤسسة الفكر الجديد ،العراؽ ،النجف األشرؼ2111،؛
جريدة الثورة ،العدد ،8الثالثاء  28تشريف األوؿ ،1958 ،ص.3
2

عشر مف تموز 1958

(.)1

قاـ الزعيـ عبد الكريـ قاسـ بإصدار أمر وزاري في الثاني مف آب  1958بتأليف لجنة
لوضع قانوف اإلصالح الزراعي مف وزير الزراعة ىديب الحاج حمود رئيسا وعضوية ٍ
كل مف
ً
طمعت الشيباني وعبد الرزاؽ الظاىر ،عبد ال صاحب العمواف ،عبد الرزاؽ زبير ،مسعود دمحم،
جوىر درزه ئي ،خالد تحسيف ،باقر كاشف الغطاء ،حسف الكناني ،قرتي دوغرامجي ،يوسف
تير لمجنة ،كما أضيف ليـ ممثموف عف الو ازرات
الحاج الياس  ،ولطفي جودت الدليمي سكر ًا

المختمفة (.)2

كاف أعضاء لجنة إعداد قانوف اإلصالح الزراع ي وقادة الثورة مف الضباط األحرار
حقيقية إلعداد قانوف يحقق األىداؼ األساسية لمثورة وأماني الشعب باإلصالح
مدفوعيف برغبة
ّ

الزراعي

()3

كما أمر الزعيـ عبد الكريـ قاسـ بتأليف ىيئة عميا لإلصالح الزراعي برئاسة رئيس

الوزراء وعضوية ٍ
كل مف وزراء الزراعة والمالية والداخمية واألعمار والشؤوف االجتماعية
واالقتصادية إضافة إلى أعضاء مختصيف بالقانوف وبالزراعة (. )4
أسفرت أعماؿ لجنة اإلصالح الزراعي وبأشراؼ مباشر مف الييئة العميا لإلصالح
ابتداء مف الثالثيف مف أيموؿ
الزراعي عف إعالف قانوف رقـ ( )31الذي أصبح نافذ المفعوؿ
ً
بيانا أعمف فيو والدة قانوف اإلصالح الزراعي والذي جاء
 ،1958إذ أذاع الزعيـ عبد الكريـ قاسـ ً

فيو "أف الثورة المجيدة التي انبثقت مف إرادة الشعب يوـ الرابع عشر مف تموز  ،1958إنما ىي

معا ،ومف أىدافيا تحقيق اإلصالح االجتماعي وضماف العدالة بيف أبناء
ثورة سياسية واجتماعية ً
الشعب كافة ،وتحريرىـ مف عوامل الفقر وأسباب الخوؼ وتخميصيـ مف الجيل والمرض ...

وبعد الدراسة وجدنا إف اإلصالح الزراعي ىو القاعدة األساسية التي يقوـ عمييا اإلصالح
تبيف لنا أف جانبا مف األرض الزراعية إنما يعود إلى عدد كبير مف أفراد الطبقة
االجتماعي ،فقد ّ
 .1جريدة الثورة ،العدد  ،1األربعاء  8تشريف األوؿ ،1959 ،ص1؛ الوقائع العراقية ،العدد  28 ، 2تموز

 1958؛ حسف جميل ،العراؽ الجديد ،دار منيمنة لمطباعة والنشر ،بيروت،1958 ،ص.53
 .2جريدة الثورة ،العدد  ،1ص.1
 .3المصدر نفسو.
 .4المصدر نفسو ،العدد ،8الثالثاء  28تشريف األوؿ ، 1958 ،ص.3
3

الوسطى ،ولذلؾ ستبقى ىذه األرض ألصحابيا مادامت ضمف الحد األعمى لمممكية الزراعية ،أما
الممكيات الضخمة أو ما يسمى باإلقطاعيات الكبيرة فستحدد بالحد األعمى نفسو ،عمى أف
ّ

تستولي الحكومة عمى ما يزيد عف الحد المذكور بتعويض ،وستوزع األراضي المستولى عمييا

واألرض األميرّية الصرفة عمى الفالحيف ،ليصبحوا مالكيف لألرض في نطاؽ الحد األدنى"(.)1
حدد القانوف في مادتو األولى الممكية الزراعية كما ذكرىا الزعيـ عبد الكريـ قاسـ في
ّ
خطابو الخاص عف والدة قانوف اإلصالح الزراعي قائالً" :ال يجوز أف تزيد مساحة األراضي

الزراعية التي تكوف ممموكة لشخص أو ممنوحة لو بالمزمة عف( 1111دونـ) مف األراضي التي
سيحا ،أو ( 2111دونـ) مف األراضي التي تسقى ديما ،وعند الجمع بيف النوعيف يكوف
تسقى ً
ً
الدونـ الواحد مف النوع األوؿ مقابالً لدونميف مف النوع الثاني"(.)2
كاف الدافع لجعل الحد األعمى يحدد بألف وألفي دونـ  ،ىو أف الطبقة المتوسطة مف
المزارعيف التي ينبغي اإلبقاء عمييا ىي تمؾ الطبقة مف المزارعيف الذيف إذا ىـ استغموا ألف دونـ
جيدا(.)3
مف األراضي
المسقية وألفيف دونـ مف األراضي المطرّية فأنيا تؤمف ليـ دخالً ً
ّ

بيانا ،ألقاه بالنيابة
أصدر الزعيـ عبد الكريـ قاسـ رئيس الييئة العميا لإلصالح الزراعي ً

عنو عبد الرزاؽ زبير عضو الييئة العميا ومدير اإلصالح الزراعي العاـ :أف ثورة الرابع عشر مف
ائعا عمى االستعمار والممكية وأذنابيما الذيف أشاعوا الفساد
ًا
تموز المجيدة التي حققت
انتصار ر ً
عت قانوف اإلصالح الزراعي
شر ُ
وحرماف المواطنيف حقيـ الطبيعي في الحرية والعيش السعيد ،قد ّ

قدما نحو حياة أفضل( ،)4وال شؾ أف ىذا التشريع يعمل
لترصيف مكاسب الثورة والسير بالشعب ً
مؤكدا عمى أف ىذا القانوف
عمى تحرير الفالحيف مف ربقة العبودية بحصوليـ عمى األرض،
ً

يعمل عمى رفع مستوى اإلنتاج الزراعي بصورة عامة لممزارعيف كافة وبالتالي تدعيـ االقتصاد

 .1جريدة الثورة  ،العدد  ،41االثنيف  8كانوف األوؿ،1958 ،ص1؛ الييئة العميا لإلصالح الزراعي ،مجموعة
القوانيف واألنظمة والتعميمات والق اررات التفسيرية الخاصة باإلصالح الزراعي ،مطبعة الحكومة ،بغداد،1959 ،

ص ص.2-1

 .2الييئة العميا لإلصالح الزراعي ،المصدر السابق ،ص.3
 .3جريدة الثورة ،العدد  ،41االثنيف  8كانوف األوؿ ،1958 ،ص.1
 .4المصدر نفسو ،ص.2
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الوطني وتطويره( ،)1وقد انتيى إلى القوؿ بأف اإلصالح الزراعي كاف وسيبقى ىد ًفا مف أىـ
ومصدر مف أىـ مصادر الخير لكافة المواطنيف مف أبناء الشعب( ،)2السيما وأف
ًا
أىداؼ الثورة
نص عمى استيالء الحكومة عمى ما زاد عف الحد األعمى المقرر بالمادة
ىذا القانوف كاف قد ّ
األولى منو مقابل تعويض عادؿ لصاحب األرض يّقدر ببدؿ المثل وستبقى لو المساحة المقررة
ِ
لمعيشتو(.)3
قانونا وبذلؾ أمف لو مستوى كريـ

وقد وضعت خطة محكمة لتنفيذ إجراءات تطبيق القانوف تبدأ بنشر أسماء مف تقرر
الييئة العميا لإلصالح الزراعي خضوعيـ لمقانوف عمى دفعات في الجريدة الرسمية ،ثـ تقوـ لجاف
االستيالء بالكشف عمى األرض وتعييف حدود األرض المستولى عمييا ،واألرض التي تبقى
ضمف الحد األعمى المقرر قانونا ،وبعد ذلؾ يصدر قرار االستيالء االبتدائي الذي ينشر في
يوما
الجريدة الرسمية ولصاحب األرض حق االعتراض عمى قرار المجاف القضائية خالؿ ثالثيف ً
ال بعد تصديقيا مف الييئة
مف نشره بالجريدة الرسمية وال تعتبر ق اررات المجاف القضائية نيائية إ ّ

ٍ
وعندئذ يصدر قرار االستيالء النيائي ،والى أف يتـ االستيالء النيائي ستبقى األرض
العميا،
والزرع القائـ عمييا بيد صاحبيا(.)4
وطالب أصحاب األراضي ممف سيقرر خضوعيـ لالستيالء التعاوف مع لجاف االستيالء
ضمانا لمصالحيـ ومصالح الشعب(.)5
وتسييل مياميا ويزودوىا بالمعمومات الصحيحة ،وفي
ً

وردا ألي أشكاؿ مف شأنو عرقمة تنفيذ عمل لجاف االستيالء فقد صدر تحذير ضد مف يحاوؿ
ً
ذلؾ ألنو سيعرض نفسو ألشد العقوبات ومف ضمنو الحرماف مف التعويض(.)6

"إف اإلصالح الزراعي يسعى إلى تجريد اإلقطاع مف نفوذه الواسع،
وأكد الزعيـ في بيانوّ :

والحد مف سمطتو ،وذلؾ بتقميص إمكاناتو المادية التي تكونت بنيج طفيمي ،والى القضاء عمى
 .1جريدة الثورة  ،العدد  ، 41ص.3
 .2المصدر نفسو.
 .3المصدر نفسو .
 .4المصدر نفسو .
 .5المصدر نفسو  ،ص.4
 .6المصدر نفسو.
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الطبقية الناجمة عف العالقات االستغاللية التي دعمت وتدعـ أنظمة الحكـ
الصراعات
ّ

االستعمارية  ،ويعمل اإلصالح الزراعي عمى تعميق الطابع المتطور لالقتصاد القومي ،فيحوؿ
ٍ
جية أخرى فأنو يساعد عمى تعبئة
دوف ارتباطو بالسياسات االقتصادية االستعمارية ،ومف

سياسيا ضمف جمعيات ونقابات وتنظيمات ديمقراطية أخرى"(.)1
الفالحيف جماىيرًيا وتنظيـ قواىـ
ً

وقد نشرت جريدة الثورة قرار صادر مف الييئة العميا لإلصالح الزراعي بأسماء الوجبة

األولى والثانية ممف تـ خضوعيـ لمقانوف ،جاء فيو "تنفي ًذا لممادة الثانية مف قانوف اإلصالح
الزراعي رقـ ( )31لسنة  ، 1958قررت الييئة العميا لإلصالح الزراعي بجمستيا المنعقدة بتاريخ
 1958/12/9خضوع األشخاص المبينة أسماؤىـ في الجريدة لالستيالء عمى ما جاوز مف
()2

أرضييـ الحد األعمى المقرر بالمادة األولى مف القانوف المذكور"

المبحث الثاني
اإلصالح الزراعي ومحاولة االلتفاف عليه .
إف اإلصالح الزراعي جاء القتالع الجذور البالية لممجتمع القديـ ،والقضاء عمى الظمـ
وتحويل المجتمع مف مجتمع متخمف إلى مجتمع متطور ومف ىذا المنطمق  ،جاءت الثورة
مصممة عمى خوض معركة اإلصالح الزراعي ،ضد اإلقطاع وأنصاره مف ىذا المنطق وجدت
الثورة إمكانية بموغ األىداؼ لتحقيق كل إصالح وليس ثمة إصالح يرتجى مف غير ىذا الطريق
الصعب(.)3
شرع القانوف
استقبمتو الجماىير لكونو أحد منجزات الثورة األساسية ،والذي كاف لو
ُ
وحيف ّ
خير لتحقيق العدالة
صدى طيب في نفوس المواطنيف والسيما الفالحوف إذ استبشروا بو ًا
ً
 .1جريدة الثورة  ،العدد  ،41ص 8؛ كريـ مراد عاني ،مجمس السيادة والقضايا الوطنية والقومية لممدة -1958
 ، 1963رسالة ماجستير غير منشورة ،المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية ،الجامعة المستنصرية ،تشريف
الثاني  ،2113ص ص.147- 146
 .2لمعرفة أسماء الوجبة األولى والثانية الذيف شمميـ قانوف اإلصالح الزراعي ،ينظر :جريدة الثورة ،العدد ،44
الخميس  11كانوف األوؿ ،1958 ،ص ص.3-1

 .3جريدة الثورة ،العدد  ،45الجمعة  12كانوف األوؿ ،1958 ،ص1؛ و ازرة اإلصالح الزراعي ،اإلصالح
الزراعي في أعوامو الثالث ،مطبعة شفيق ،بغداد ،1963 ،ص.12-11
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االجتماعية المفقودة في العيد الممكي ،ومع ذلؾ فأف التطبيق الفعمي لمقانوف في السنوات التالية
أخذ يسير ببطء ،ألف ىذا القانوف واجو عند تطبيقو مشاكل كثيرة كاف أىميا مقاومة اإلقطاع
وبعض األوساط البرجوازية وبعض أجيزة الدولة لتطبيقو ،وأف اإلقطاعييف الكبار استغموا مؤامرات
وتمرودات الخونة في الداخل واالستعمار في الخارج عمى حكومة الزعيـ عبد الكريـ قاسـ،
أنصاؼ الفالح العراقي مف جور اإلقطاع(.)1
لغرض االلتفاؼ عمى تطبيق القانوف بسرعة ،و ّ

المبحث الثالث

تعديل قانون اإلصالح الزراعي .
استغل بعض رجاؿ اإلقطاع والذيف شمميـ تطبيق قانوف اإلصالح الزراعي عمى
أراضييـ ،وتوزيع زيادة األرض عمى الفالحيف العامميف فييا منذ مدة ال تقل عف خمس سنوات،
جيدا وتركيـ لألراضي التابعة لإلقطاعي ،أدى
واستغالليـ لألرض التي ممكوىا حديثًا استغالالً ً

ذلؾ إلى زيادة العداء والتناحر بيف الفالحيف والمالكيف ،وقد أدى في أماكف مختمفة مف العراؽ
إلى حاالت قتل شممت المالكيف والفالحيف عمى ٍ
التدخل
حد سواء ،مما أضطر الحكومة إلى
ّ

الفوري ومعالجة تمؾ الحاالت ،فأصدرت القانوف رقـ  94لسنة  1959وسمي بذيل قانوف
ّ
وتضمف تعديل بعض مواد القانوف ،واعادة النظر في
اإلصالح الزراعي رقـ  31لسنة 1958
ّ

توزيع الحاصالت بيف المالكيف والفالحيف ،وصدور البياف رقـ  2لسنة  1959مف الييئة العميا
لإلصالح الزراعي برئاسة الزعيـ الركف عبد الكريـ قاسـ ،والخاصة بتحديد نسبة قيمة الحاصالت

كيف(.)2
بيف الفالحيف والمال ّ

بيانا حوؿ تمؾ
وقد أصدرت و ازرة اإلصالح الزراعي في الثالث والعشريف مف تموز ً

المالكيف في القرى واألرياؼ في أنحاء
األحداث التي أدت إلى وقوع مصادمات بيف الفالحيف و
ّ
مختمفة مف العراؽ ،إذا "وردت إلى ىذه الو ازرة برقيات وعرائض تتضمف شكاوى مف أصحاب

كيفية قسمتيا ،ووقوع
التصرؼ في الحاصالت والنزاع حوؿ ّ
األرض ضد الفالحيف وبالعكس حوؿ ّ
ٍ
بعض ،وبما أف المحاكـ ىي مرجع النظر في ىذه الخصومات فأننا
تعديات مف بعضيـ عمى
نوجو أنظار أصحاب ىذه العرائض والبرقيات إلى مراجعة المحاكـ المختصة ونطمب مف الجميع
 .1جريدة الثورة ،العدد ،45ص.2
 .2المصدر نفسو  ،العدد 24 ،216تموز ،1959 ،ص.1
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التقيد بأحكاـ قانوف اإلصالح الزراعي الذي عيف حقوؽ وواجبات الفالح وصاحب األرض
ّ
وبالقوانيف األخرى ،وعدـ استعماؿ العنف في استحصاؿ الحق ماداـ القانوف
ضامنا لتحصيمو
ً
والدولة ساىرة عمى حسف تنفيذه" ( ،)1ثـ صدر القانوف رقـ  129في األوؿ مف آب 1959

وتضمف مايأتي:
" .1عمى الموظف اإلداري في المواء أو القضاء أو الناحية اتخاذ التدابير لمنع التجاوز عمى
الحاصالت الزراعية المتنازع عمييا بيف ذوي العالقة الزراعية المنصوص عمييا في قانوف
اإلصالح الزراعي ،وذلؾ بوضع الحجز عمييا مؤقتًا والمحافظة عمييا إلى حيف الفصل في قسمة
الحاصل مف قبل محكمة الصمح التي يقع الحاصل ضمف صالحيتيا أو إلى حيف وقوع الصمح
بيف الطرفيف ،ويعتبر ىذا الحجز بمثابة حجز واقع مف قبل المحكمة ويصدؽ مف قبميا دوف
حاجة إلى طمب حجز آخر.
 .2لمموظف اإلداري أف يشكل لجنة مف أحد الموظفيف التابعيف لو وأحد الموظفيف مف و ازرة
اإلصالح الزراعي وأحد ضباط الجيش أو الشرطة لممارسة الصالحية الواردة في الفقرة( )1أعاله
ولو أف ينتدب أي موظف تابع لو لتحقيق ذلؾ.
 .3لمموظف اإلداري والمجنة قبوؿ الصمح بيف الطرفيف ورفع الحجز وعمييـ إخبار المحكمة
المختصة بوقوع الحجز أو بالمصالحة أف كاف قد أرسل محضر الحجز إلييا.
 .4عمى طالب الحجز إقامة الدعوى في المحكمة المختصة لقسمة الحاصل خالؿ عشرة أياـ مف
تاريخ وقوع الحجز.
 .5إذا لـ يقـ طالب الحجز دعوى القسمة لدى المحكمة المختصة خالؿ المدة المذكورة ترفع
المحكمة الحجز وتخبر الجية اإلدارّية بذلؾ"(.)2

وفي ىذا السياؽ مف توجو الحكومة في االرتقاء بالواقع الزراعي ،أصدر وزير اإلصالح

الزراعي إبراىيـ كبو البياف رقـ  4لسنة  1959الصادر مف و ازرة اإلصالح الزراعي يوـ التاسع
عشر مف آب ونصو كما جاء في جريدة الثورة" :كانت قد تشكمت لجاف تسمى لجاف الفصل في
المنازعات الخ اصة بالعالقات الزراعية بيف الفالحيف والمالكيف وأنيط بيا حسـ تمؾ المنازعات
 .1المصدر نفسو  ،ص.2
 .2جريدة الثورة  ،العدد 21 ،236آب ،1959 ،ص.1
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شرع ذيل قانوف اإلصالح الزراعي رقـ  129لسنة
إدارًيا وبناء عمى ما نجـ عنيا مف مشاكل فقد ّ

 1959الذي خوؿ الموظفيف اإلدارييف اتخاذ التدابير االحتياطية لمنع التجاوز عمى الحاصالت
مؤقتا ولمحافظتيا إلى حيف رفع الدعوى بيا أماـ المحاكـ لمبت في
الزراعية المتنازع عمييا
ً
موضوع النزاع الزراعي  ...وعميو فأف المجاف التي كانت مشكمة سابًقا قبل صدور ىذا القانوف

أصبحت ممغاة وانتقمت صالحيتيا جز ًئيا إلى السمطات الجديدة وألغيت صالحيتيا األخرى(.)1

أف المجاف ا لجديدة ىي المرجع القانوني الوحيد الذي يصار إليو في تجميد الخصومات

الزراعية ريثما تحاؿ إلى المحاكـ المختصة إذ أصبحت ممارسة أية حل عمى أصحاب الخصومة
وتعرض القائميف بيا لممسؤولية القانونية"(،)2
أو تيجير الفالحيف أو ما إلى ذلؾ مخالفة لمقانوف ّ

ومف أجل تطبيع الف الحيف والمالكيف عمى تقبل القوانيف الصادرة عف الدولة بيذا الشأف ،فقد
أصدر الحاكـ العسكري العاـ الزعيـ أحمد صالح العبدي البياف رقـ  112في العشريف مف آب
 1959الذي نشرتو جريدة الثورة ونصو" :ال شؾ في أف أبناء الشعب في الجميورية العراقية مف
الزراع وال مالؾ وغيرىـ ىـ شديدوا الحرص عمى تطبيق أحكاـ القوانيف واألنظمة
الفالحيف و ّ
والتعميمات التي تصدر عف كافة النواحي والمجاالت ومنيا ما يتعمق بتنظيـ العالقات الزراعية
وأسموب قسمة الحاصالت وغيرىا وذلؾ لتحقيق كل نفع وخير سواء أكاف لمفالحيف أـ المالؾ
وبالتالي لتحقيق رفاه الشعب.
فمتنظيـ قضايا منع التجاوزات عمى الحاصالت الزراعية صدر ذيل قانوف اإلصالح
الزراعي رقـ  129لسنة  1959الذي مف شأنو تنظيـ حل المنازعات بشأف قسمة الحاصالت
الزراعية والتجاوز عمييا والجيات المسؤولة لفض ىذه المنازعات"( ،)3والى جانب ذلؾ دعا العبدي
الزراع لمتمسؾ بما جاء في ىذا القانوف
في بيانو " :وبيذه المناسبة ندعو كافة الفالحيف والمالّؾ و ّ

واألخذ بأحكامو بكل دقة لمنع التجاوزات التي ربما تقع عمى الحاصالت الزراعية وعمييـ مراجعة
الجيات المسؤولة مف الموظفيف اإلدارييف في المواء أو القضاء أو الناحية لحسـ ىذه المشاكل

ألف القانوف ىو الحكـ الفصل بيف الجميع ىذا وأف السمطات العسكرية وسمطات الشرطة ستأخذ
 .1جريدة الثورة ،العدد  ،236ص.2
 .2المصدر نفسو ،العدد 21 ،237آب ،1959 ،ص1
 .3جريدة الثورة  ،العدد ، 237ص.1
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عمى عاتقيا معاونة السمطات اإلدارية والقضائية بيذا الشأف وعمى ضوء أحكاـ القانوف اآلنف
الذكر كما سيواخذ المخالف وفقا لما جاء بمرسوـ اإلدارة العرفية رقـ  18لسنة  1935وغيرىا مف
عية" (.)1
القوانيف المر ّ

وفضالً عف ذلؾ تطرؽ البياف إلى آلية عمل الدولة في إقرار األمف والنظاـ مف خالؿ

"العمل بما يأتي:ػ
األميرية التي تحت
 .1تعد األراضي المستولى عمييا مف قبل إدارة اإلصالح الزراعي واألراضي
ّ

محرما دخوليا عمى أصحابيا السابقيف أو الم متزميف األولييف أو القانونييف أو
إدارتيا مناطق
ً
قانونا مف األراضي.
وكالئيـ إال بأمر صادر منيا أو ممف نخولو عدا القسـ المخصص ليـ ً

ِ
رحل منيـ إلى مزارعيـ
 .2ال يجوز ترحيل الفالح مف
أرضيو بدوف حق قانوني ،ويجب إعادة مف ُّ
حسب ما جاء ببياننا رقـ  112حتى لو تـ الترحيل باالتفاؽ مع المالكيف.
األميرية أو المستولى عمييا المبرمة بيف إدارة اإلصالح
 .3ال يجوز مخالفة عقود إيجار األراضي
ّ
استنادا إلى العقود المذكورة.
الزراعي والمستأجر،أو معارضتيـ في زراعة األرض
ً

األميرية والمستولى عمييا التي تحت
 .4ال يجوز التجاوز عمى المياه المخصصة لسقي األراضي
ّ
إدارة اإلصالح الزراعي.

 .5يطمق سراح جميع مستأجري األراضي المذكورة الموقوفيف بدعاوى جزائية إزاء كفاالت إال في
األحواؿ االستثنائية التي ال يجوز فييا أطالؽ سراحيـ بكفاالت وبأذف مف الحاكـ العسكري العاـ.
 .6ال يجوز توقيف الفالحيف في دعوى ناشئة عف العالقة الزراعية المنصوص عمييا في قانوف
اإلصالح الزراعي  ،إذ أنيا دعوى مدنية وال يجوز اعتبارىا دعاوى جزائية ويجب أف يطمق سراح
الموقوفيف منيـ عف مثل ىذه الشكاوى.
 .7يدعى موظف اإلصالح الزراعي عند وضع الحجز عمى الحاصالت ليتخذ ما يمزـ لممحافظة
عمى حصة اإلصالح الزراعي.
 .8يمزـ أخبار إدارة اإلصالح الزراعي في المنطقة عند رفع الحجز عف مضخة أو آلة زراعية يعاقب
المخالف وفقا لما جاء بمرسوـ اإلدارة العراقية وغيرىا مف القوانيف المرعية وعمى الموظفيف

 .1المصدر نفسو ،ص .1
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اإلدارييف والقضائييف تنفيذ ىذا البياف"(.)1
وأماـ ما يمكف تسميتو مف أنجاز حققتو حكومة قاسـ ،كاف مف البدييي أف يعد مف ىذه
المسيرة عوائق وردود أفعاؿ تصدر مف جيات أو أشخاص ال يروؽ ليـ أف يجدوا الحكومة ترتقي
وتحوز عمى رضى شعبيا .وقد نوه البعض بمقاالت كتبيا أشار إلى ىذا التوجو مف قبل البعض
في توصيف ىذه القوان يف بغير مسمياتيا اإلصالحية وىذا ما أشار إليو يونس الطائي مقاؿ نشرتو
جريدة الثورة تطرؽ فيو إلى وجود أيادي خبيثة تحاوؿ أف تقمل مف قيمة مف قيمة وأىمية ما صدر
مف قوانيف تنظيـ حياة الريف وتزويد مف المنتوج الزراعي بإشاعة العدؿ واألنصاؼ .وأشار إلى
المتضرريف مف ىذا القانوف وما شكمو موقفيـ مف عرقمة لمسيرة اإلنتاج وبالتالي انعكاس ذلؾ
عمى مسيرة الدولة اإلصالحية والسياسية(.)2
وأضاؼ يونس الطائي قائالً" :وىناؾ حوادث متكررة متماثمة في أنحاء مختمفة مف أرض
النية اإلجرامية ليذه الفئة مف اإلقطاعييف ،وأف
جميوريتنا وخاص ًة في كردستاف ،تدؿ كميا عمى ّ
حممة القتل واإلرىاب ونيب الفالحيف وسمب أمواليـ بدأت بعد أف أخذ القانوف طريقو إلى التطبيق
والتنفيذ ،واف ىؤالء اإلقطاعييف يتستروف بأقنعة مختمفة لتغطية جرائميـ بحق الفالحيف وأبناء
الشعب  ،فإزاء تطاوؿ اإلقطاعييف وأتباعيـ واستمرار اعتداءاتيـ المتكررة ،بات مف الواجب عمى
السمطة الوطنية أف تتخذ إجراءات مشددة بحق المسيئيف إلى القانوف والى سمطة الحكومة وأىداؼ
ثورتنا التحررية  ،وأف وضع حد لجرائـ اإلقطاعييف المتمرديف عمى القانوف ،وخاصة الذيف ثبت
تعاونيـ مع األجنبي وتحريكيـ مف قبل أيدي أجنبية مف وراء الحدود ،نقوؿ أف وضع حد ليؤالء
جدا لسير القانوف وفق مشيئة الثورة ،وعمى ضوء تعميمات وتوجييات الزعيـ
أصبح ضروري ً
األميف ،كما ال يمكف لمسمطة الوطنية العمل في سبيل بناء وتعمير واصالح وتطوير جميوريتنا
إال باستتباب األمف والسكينة ونشر الطمأنينة في نفوس المواطنيف"(.)3
أخير كمنا أمل في أف تبادر سمطاتنا الوطنية
واستمر يونس الطائي في كتابة المقاؿ" :و ًا

إلى إعطاء ىذه الناحية األىمية الكافية التي مف شأنيا تسييل األمور أماـ المخمصيف وأماـ و ازرة
 . 1جريدة الثورة  ،العدد ، 237ص.2
 .2جريدة الثورة ،العدد  ،161السبت 1آيار ،8595 ،ص.1
 .3جريدة الثورة  ،العدد  ، 161ص.8
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اإلصالح الزراعي لتنفيذ ما استيدفتو الثورة منذ أوؿ يوـ مف نشوئيا ،كما ال يمكف بدونو تحقيق
ضحى ألجمو الشعب بالعشرات مف خيرة أبنائو مف الفالحيف والفقراء وغيرىـ ألجل يوـ ينعـ
ما ّ
فيو الفالح بالحرية والكرامة والعيش السعيد"(.)1

المبحث الرابع

تأسيس الجمعيات الفالحية في ضوء قانون اإلصالح الزراعي.
كاف مف أىداؼ ثورة الرابع عشر مف تموز  1958إزالة النفوذ اإلقطاعي وتحرير
الفالحيف وتمكينيـ مف اإلسياـ في دعـ الجميورية ،بزيادة اإلنتاج الزراعي .ولذلؾ أعدت حكومة
الثورة القانوف رقـ  78لسنة  1959في التاسع مف مايس قانوف اإلتحاد العاـ لمجمعيات
()2
نص القانوف عمى تكويف اتحاد عاـ لمجمعيات الفالحية ومنحو صالحيات بتأسيس
الفالحية إذ ّ
جمعيات فالحية في أنحاء الجميورية تتكوف منيا في كل لواء اتحادات منظمة تضـ أكثر مف

اتحاد في كل لواء  ،وقد ضمنت الالئحة لالتحاد العاـ ومنظماتو حرية عقد االجتماعات العامة،
واصدار النشرات واإلسياـ مع المنظمات األخرى في العالمية ذات اليدؼ المشترؾ(.)3
خطابا في مؤتمر
وبمناسبة تأسيس الجمعيات الفالحية ،ألقى الزعيـ عبد الكريـ قاسـ
ً
الفالحيف أعمف فيو عف تأسيس الجمعيات الفالحية كونيا جزء ال يتج أز مف قانوف اإلصالح
الزراعي ،بل ىي ثمرة مف ثمرات تطبيق القانوف
مؤكدا ذلؾ في قولو" :أنا معكـ جئت أشارككـ
ً

في تقرير مصيركـ"(.)4
 .1المصدر نفسو.

 . 2الجمعيات الفالحية تعرؼ بأنيا منظمات مينية تؤسس مف الفالحيف لمدفاع عف مصالحيـ المينية في مجاؿ
العمل الزراعي تجاه المالكيف بالدرجة األولى ،ولرعايتيـ االجتماعية واالقتصادية تجاه الحكومة والييئة
االجتماعية بالدرجة الثانية ،وكذلؾ تنظيـ جيود الفالحيف .مجمة االقتصادي ،العدد األوؿ ،نيساف ،1962
ص.51
 . 3لمعرفة المزيد مف مقررات وأىداؼ وواجبات االتحاد العاـ لمجمعيات الفالحية أو اتحادات االلوية واالقضية
ينظر :جريدة الثورة ،العدد  ،143الخميس  16نيساف ،1959 ،ص 2- 1؛ مجمة االقتصادي ،العدد األوؿ،،ص
.51
 .4جريدة الثورة ،العدد  ،143ص.1
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وفي ىذه االحتفالية تصدت جريدة الثورة إلى نشر وقائع االفتتاح منوىة بكممة لمزعيـ عبد
خطابا ىاد ًفا ألقاه الزعيـ بحضور جمع مف السادة الوزراء والمسؤوليف
الكريـ قاسـ مؤكدة أف
ً
والمعنييف بشؤوف الز ارعة وغيرىـ مف مسؤولي الدولة ،إذ بيف المقاؿ أشارة لمساعي الدولة في
منتييا إلى القوؿ بأف قانوف الجمعيات الفالحية ىو جزء
كسر قيد اإلقطاع والحد مف تجاوزتو،
ً
مكمل لقانوف اإلصالح الزراعي(.)1
اضحا أف الجريدة والسيما أباف تمؾ السنوات ،كانت قد أظيرت ميالً جمًيا نحو
ويبدو و ً

موضوعات الزراعة ومتعمقاتيا وسبل االرتقاء بيا مما كانت الحكومة قد أعمنت عنيا .وبيذا
بيانا أكد إصدر حكومة الزعيـ عبد الكريـ قاسـ في الثامف عشر مف
الخصوص نشرت الجريدة ً

شير شباط  1961القانوف رقـ ( )11لسنة  ،1961والخاص بتعديل قانوف اإلصالح الزراعي
نص ىذا القانوف عمى:
رقـ  31لسنة  ،1958إذ ّ

أف تقوـ لجنة بتقدير بدؿ مثل األرض وتوابعيا المستولى عمييا ،برئاسة حاكـ محكمة

ينسبو مدير طابو المواء مف
البداءة األقدـ الذي تقع األرض ضمف صالحيتو محكمتو أو مف ّ
المتصرؼ مف موظفي
ينسبو
مأموري الطابو وعضوية مدير الماؿ ،وعند عدـ وجوده فمف
ّ
ّ
وتصدر الييئة العميا التعميمات لتنظيـ اإلجراءات الواجب أتباعيا في تقدير بدؿ المثل
المالية.
ّ

وقيمة التوابع ،ولمعضو المفوض أف يعيد إلى المجنة بتقرير بدؿ مثل أو قيمة أي أرض أو ماؿ

يقتضي تقديره قانونا( ،)2ونص القانوف فضالً عف ذلؾ عمى جواز االستيالء عمى أرض عائدة
أميرية أو محمولة إذا اقتضت
لشخص غير خاضع ليذا القانوف تتخمل أرضا مستولى عمييا أو ّ

أميرية أو محمولة عمى أف
ويعوض صاحبيا بأرض أخرى مستولى عمييا أو ّ
ذلؾ ضرورة التوزيع ّ
تكوف مماثمة ألرضو في الجودة ومسا وية في المساحة لما يؤوؿ إليو مف أرضو حيف تصبح
نقدا إذا رغب في
صنفيا حسب أحكاـ قانوف تصحيح صنف األراضي
يعوض عنيا ً
ّ
األميرية أو ّ
ِ
باسمو في الخزينة ،وتمت اإلشارة إلى الزاـ
يودع البدؿ أمانة
ذلؾ ،واذا أمتنع عف أبداء رغبتو ّ

 .1المصدر نفسو  ،ص.2
 .2جريدة الثورة ،العدد  19 ،555شباط ،1961 ،ص1؛ جريدة األىالي ،العدد  19 ،661شباط،1961 ،
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تنفيذ ىذا القانوف مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع الزاـ الوزراء(.)1
ال لمساعي الزعيـ عبد الكريـ قاسـ في تغيير الواقع الزراعي لمبالد إصدر حزمة
واستكما ً
مف اإلصالحات في ىذا السياؽ فبعد أف صدر قانوف اإلصالح الزراعي الجديد ،أصدر قانوف
إعفاء الفالحيف مف ضريبة األرض ،فيما أعمف في السابع عشر مف تموز  1961في حفمة توزيع
سندات التمميؾ عمى الفالحيف في أبي غريب،عف مطالبتو مف الجيات الرسمية أعداد وتشريع
خاص يشمل إعفاء الفالحيف كافة في أرجاء العراؽ مف ضريبة األرض الزراعية أسوة بالفالحيف
المتعاقديف مع اإلصالح الزراعي ،ولمحيمولة دوف تجاوز بعض المالكيف المكمفيف بدفع ضريبة
األرض ممف أخذوا يحاولوف االستيالء عمى قسـ مف الحاصالت الزراعية العائدة لمفالحيف بحجة
محذر
ًا
استيفاء ضريبة األرض الزراعية منيمفقد أكد إعفاء الفالحيف مف ضريبة األرض في العراؽ
أي جية كانت مف مطالبة الفالحيف بضريبة الزراعة ،وشدد عمى ضرورة مراعاة المعنييف لمقواعد

ومؤكدا
التالية بما فييا إعفاء كافة الفالحيف مف ضريبة الدخل وعف كافة المحاصيل الزراعية
ً
عمى أف اإلصالح الزراعي يدفع ضريبة األرض الزراعية عف الفالحيف وذوي العالقة مع

اإلصالح الزراعي كما ىو جار في الوقت الحاضر ،فضالً عف ضرورة رفع شركة ومصمحة
ال
التمور العراقية ونيابة عف المنتجيف ضريبة األرض الزراعية عمى أف تخّفض النسبة  %7بد ً
مف النسبة السابقة التي تعادؿ .)2( %12
وأشارت التعميمات إلى ضرورة دفع دائرة انحصار التبغ نيابة عف المنتجيف  ،ضريبة
ال عف النسبة السابقة
األرض الزراعية عف التبوغ والتنباؾ عمى أف تخفض النسبة إلى  %7بد ً
التي تعادؿ %12

()3

 .كما تقرر أف يدفع المالكوف اآلخروف ضريبة األرض الزراعية عف

أرضيـ بموجب القوانيف التي تشرع وبنسبة زىيدة  ،جزء عف ضريبة األرض الزراعية عنيـ وال
يمكف ألحد منيـ مطالبة أي فالح يزرع معو في أرضو عف ضريبة األرض الزراعية مطمًقا(.)4
وشدد عمى جميع الفالحيف عدـ إعطاء أي ضريبة أرض زراعية إلى المالكيف وعمى
 .1جريدة االىالي  ،العدد  ، 661ص.2
 .2جريدة الثورة ،العدد  ،699الخميس 14أيموؿ ،1961 ،ص.2
 .3المصدر نفسو.
 .4المصدر نفسو.
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رجاؿ السمطة واإلدارة مالحظة ذلؾ ،وأف القوانيف تحمي جميع المواطنيف  ،واختتمت مواد القانوف
باإليعاز لو ازرة المالية بأعداد التشريعات الخاص بضريبة األرض الزراعية عمى ىذا األساس(.)1
وفي سياؽ متابعة تطبيق ىذا القانوف والوقوؼ عند معرقالتو واإلشادة ايجابياتو ،أشار
يونس الطائي في مقاؿ لو بعنواف(:االصالح الزراعي) إلى أىـ المعوقات وااليجابيات التي
واجيت ورافقت تطبيق القانوف ،والتي أثرت بشكل واضح عمى حياة اآلالؼ مف سكاف األرياؼ،
حررىـ القانوف مف ربقة القيود اإلقطاعية،
وزيادة المستوى المعيشي والصحي والثقافي ليـ بعد أف ّ
وأشار الطائي بإيجاز إلى أىداؼ قانوف اإلصالح الزراعي كما نوه بو عبد الكريـ قاسـ حيف قرر
مولد قانوف اإلصالح الزراعي مما عمق الجذور التاريخية لمثورة بما يعينو مف إصالح
اجتماعي(.)2
ومف الواضح أف إعالف الدولة لقانوف اإلصالح الزراعيُ ،ع َّد خطوة متقدمة ىي إرساء

دعائـ الدولة قوية يمكف ليا أف تواجو االستعمار مف خالؿ القضاء عمى اإلقطاع بما يعنيو مف
الحيزه أساسية لالستعمار في البالد وبما يمثمو مف عالقة تكاممية ما بيف السياسة واالقتصاد.
نافيا وجوده قبل ذلؾ
أكد المقاؿ أف اإلقطاع في العراؽ مف صنع المستعمريف االنكميزً ،
ال
بالشكل الذي عرفتو أوربا في القروف الوسطى ،وتخّمصت منو بعد ذلؾ ،بعد أف أصبح معرق ً
()3
متيما بريطانيا بخمق ظاىرة اإلقطاع حيف شرعوا في
،
لتقدميا ونموىا االقتصادي والصناعي
ً
إقطاع األرض لمشيوخ عمى أساس الممكية الخاصة،إلى جانب إقطاعيا لبعض المتنفذيف مف

دائما إلى اإلبقاء عمى مالمح
صنائعيا وعمالئيا في المدف .وىي أي بريطانيا كانت تسعى ً
وتوجييات اإلقطاع بوصفو مف أىـ معرقالت تطوير البالد .وىذا أنسحب بالتأكيد عمى تدىور
أيضا عمى
الحياة االجتماعية حيف تضررت األسرة وافتقدت إلى أبسط مقومات الحياة مما انعكس ً
الواقع العممي والتربوي لمدولة العراقية ،وانتيى المقاؿ إلى بياف ما كاف عميو عبد الكريـ قاسـ مف
حرص عمى التولي بنفسو لإلشراؼ عمى تنفيذ قانوف اإلصالح الزراعي عبر طريق رئاستو لمجنة

 .1جريدة الثورة  ،العدد  ،699ص.2
 .2جريدة الثورة  ،العدد  ،711الخميس  28أيموؿ ،1961 ،ص.1
 .3المصدر نفسو  ،ص.1
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العميا لإلصالح الزراعي(.)1
وأشار المقاؿ إلى ثمة جوانب سمبية تخممت تطبيقو فيذا القانوف لـ تتحدد ميمتو فقط
قاصر في توظيف بنوده والسيما
ًا
إعادة توزيع األرض بشكل عادؿ ،فيذا التوجيو يجعمو

االجتماعية ووجد كاتب المقاؿ ضرورة أف تحدث ثورة كذلؾ في الحياة المادية لسكاف األرياؼ
أنفسيـ ،وفي االقتصاد الزراعي لمبالد عامة ،لكونو أحد أىـ مصادر القومية ،ومف ذلؾ ،فأف

مفيوـ ىذا القانوف ،يتضمف عدة عمميات في ٍ
أف واحد بما فييا توزيع األرض ،تسميف البذور،
مية وىذا ما يعني أف ىذه
إقامة وحدات سكنية حديثة لمفالحيف ،توفير الخدمات
الصحية والتعمي ّ
ّ
العممية بمجموعيا ىي محاولة لالرتقاء بواقع المستوى المعيشي لسكاف األرياؼ ،إلى جانب كونيا
عممية تحرير ألكثر مف نصف أبناء الشعب العراقي مف ربقة القيود اإلقطاعية(.)2

الخاتمة
أف المتتبع ألعداد جريدة الثورة ،السيما منيا تمؾ التي تصدت لقانوف اإلصالح الزراعي
ف
وبيانا بكل ما يتعمق بقانوف اإلصالح
عمما
ً
سيممس مف دو شؾ أف ىذه الجريدة قد أحاطت ً
الزراعي ،بما فيو آلية التطبيق وطبيعة القانوف ومف عارضو ومف أيده ثـ االلتفات إلى قانوف
منتييا إلى القوؿ :أ ف تمؾ اإلصالحات أف الدولة كانت قد اختزلت حركتيا
الجمعيات الفالحية
ً
االقتصادية مف خالؿ إقرار قانوف اإلصالح الزراعي مع بياف مؤيدي القانوف ومعارضيو.

المصادر
 -1الكتب :
 سعدوف حمادي ،نحو إصالح زراعي اشتراكي ،دار منيمنة لمطباعة والنشر ،بيروت ،1974 ،ص13؛جريدة الثورة ،العدد  ،1األربعاء  8تشريف األوؿ.1958 ،

 -فيصل غازي الميالي ،االنتفاضات الفالحية بوجو اإلقطاع في محافظة القادسية خالؿ العيد الممكي في

 .1جريدة الثورة  ،العدد  ،711ص.2
 .2المصدر نفسو  ،ص.3
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العراؽ ،ط ،1مؤسسة الفكر الجديد ،العراؽ ،النجف األشرؼ2111،
 حسف جميل ،العراؽ الجديد ،دار منيمنة لمطباعة والنشر ،بيروت.1958 ،-

الييئة العميا لإلصالح الزراعي ،مجموعة القوانيف واألنظمة والتعميمات والق اررات التفسيرية الخاصة
باإلصالح الزراعي ،مطبعة الحكومة ،بغداد.1959 ،

-

كريـ مراد عاني ،مجمس السيادة والقضايا الوطنية والقومية لممدة  ،1963-1958رسالة ماجستير غير

منشورة ،المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية ،الجامعة المستنصرية ،تشريف الثاني .2113

 -و ازرة اإلصالح الزراعي ،اإلصالح الزراعي في أعوامو الثالث ،مطبعة شفيق ،بغداد.1963 ،
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