
 

  الزراعية املسألةبعض قضايا الصراع بشأن مالحظات حول 
 4591متوز  41بعد اندالع ثورة  يف العراق

 

 صالح ياسر. د

المسألة الزراعية واحدة من  عدت  في المجتمعات التي يشكل فيها الفالحون األغلبية في المجتمع     

تدور حولها صراعات متنوعة وتتبلور ضمنها وحولها تحالفات وتكتالت القضايا التي دارت و

وال يشذ عن هذا التحديد ما حدث في . تؤثر على المجرى العام للصراعات األساسية في المجتمع

ونجاحها في إسقاط الحكم الملكي وتأسيس أول حكم  4591تموز  41بالدنا بعد اندالع ثورة 

 .جمهوري في العراق الحديث

 

غعدا اصصعالا الزراععي مالبعا ملحعا يواجع   4591حين اندلعت ثورة الرابعع عشعر معن تمعوز     

قانون يعنمم هعذا العمليعة الجوهريعةت التعي كانعت  إصداروكان البد من . الثورة الجديدة وجها لوج 

تغييرر كر ا الكي يرل العرا يرل وت رسيل  سر  بها قضية  ونعنياخار القضايا في الريفت  تطول

وفي خضم هعذا المعمععة بعين قعديم تعتحام ركعادزا وجديعد . لسابق وإرساء  القات جديدةالنظام ا

حعول جملعة معن  صراع صراب يشق طريق  وسط مصاعب وتحديات محلية وإقليمية ودوليةت دار 

 : بطين سياسيين وف ريينالقضايا المفتاحية من بينها المسألة الزراعية بين 

 لها ؛ومن يلتف حو بط البرجوازيل الوطنيل 

 ت وأساسا الحزب الشيوعي العراقيوبط القوى اليساريل والديكقراطيل . 

 

ن علعى وهكذا في هذا المناخ المضعارب وعواصعف  السياسعية الكبعرى حعول األفعق الجديعد تععي      

وكان عليع  . الحزب الشيوعي العراقي أن يتخذ موقفا محدداً يتفق والمرحلة الجديدة في حياة البالد

ك فعي أيعام مععدوداتت إذ تعرعت السعلاة الجديعدة فعي العمعل لوضعع التشعريع الخعا  أن يحقق ذل

 باصصالا الزراعي
1

مهمة إععداد  زكي بيريولذلك فقد عهدت قيادة الحزب الى الراحل الرفيق . 

لفتهعا اقضات وأمعالت كمعا عهعدت العى لجنعة أتقرير عن هذا القضية بكل ما تحمل  من تعقيدات وتن

وبعد مناقشة . ت الضرورية صعداد التقرير ومن ثم مناقشت  ليأخذ صيغت  النهاديةمهمة جمع البيانا

مالحظات : " وقد نشر التقرير الحقاً تحت عنوان . التقرير قُدم الى الحكومة قبل أن يصدر القانون

 "  وليررل  ررن ا صررالا العرا رري الكنلررود فرري العرررا 
2

ت العععدد " الثقافررل اليديرردة" ت فععي مجلععة 

 .4591/األول كانون/9

وقبععل أن نتحععدث عععن العناصععر األساسععية للتقريععر أعععالا البععد مععن الحععديث بشععكل مكثععف عععن     

تمعوز التعي طرحعت حزمعة معن المسعادل الجديعدة التعي  41المروف الجديدة التي نشأت بععد ثعورة 

 .كانت تحتاج الى إجابات جديدة أيضا

 

ً أن البالد دخلت اندلعتحين      من تاريخها الحديثت  مرحيل جديدة نو يا الثورة بدا واضحا

اكثر حيوية ولكنها اكثر خاورةت وأن آفاقا كبيرة قد انفتحت صدخال إصالحات جدية في كافة 

بيد أن عمق اصصالحات وسعتهات والوتيرة التي تتحقق . االجتماعية/جوانب الحياة االقتصادية

التي تنبثق عنها والعالقات المتبادلة بين  طبيعل السيطلفيها كانت تتوقفت تأن كل الثوراتت على 

 .الابقات االجتماعية وتوازنات القوى وسلوك القوى األساسيةت وعوامل داخلية وخارجية أخرى

                                                 
1
تألفت لجنة لوضع قانون لإلصالا الزراعي وكانت اللجنة برداسة هديب الحاج حمودت وزير الزراعةت وضمت في  4591آب  2في  

ماهر وفريد األحمر وعبد الرزاق زبير ومسعود دمحم وجوهر دزا يي وخالد تحسين عضويتها كال من طلعت الشيباني وعبد الرزاق ال

 .وباقر كاتف الغااء ويوسف الحاج ألياس وأنور الجاف
2
 .4591 األولكانون / 9العدد "  الثقافل اليديدة" ت الزراعي المنشود في العراق اصصالامالحمات أولية عن : انمر 
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ععن  ت بهعذا الدرجعة أو تلعكتالقعوى السياسعية المختلفعة ق وروقد كشف انتصار الثورة العاجل     

بالنسععبة للقضععايا زراعيععةت كمععا هععو األمععر تكععوين وجهععة نمععر واضععحة ومحععددةت إزاء المسععألة ال

قد كان واضحاًت ومنذ زمن بعيدت أن حعالً البعد معن اتخعاذا بشعأنهات وان أي حعل ف. الكبرى األخرى

وضععع ملكيععة األرز الزراعيععة باعتبارهععا تمثععل  تغييرررالبععد أن يسععتند أوالً وقبععل كععل تععيءت الععى 

المشكلة ومصدر مشاكلها المتفرعة جوهر
3

التي لم تكن واضحة عنعد  اليوهريل أللالكسغير أن . 

بتحديعد ملكيعة األرز  تناديلقد كانت هذا القوى . حدود مي يل األرض العرا يلجميع القوى هي 

 :ةت من قبيلالزراعيةت ولكن هناك أسئلة تفصيلية كانت تارا نفسها بحد  

 ما هو سقف هذه الكي يل؟ 

 ؟ثم كيف ستتم  كييل تحقيق ا صالا العرا ي الكنلود 

 

وهذا ما لم يكن قد اتضحت وان بشكل متفاوتت لدى جميع القوى السياسية الوطنيعة حتعى لحمعة     

 .اندالع الثورة

 

 41الصعراعت فعي حقعل المسعألة الزراعيعة بععد ثعورة  جروهروبعبارة اكثر تبسيااً يمكن القعول أن 

ف العراقري  ي إصرالا زرا ري يحتاجرل الرير: حاسعم قوامع  سراالت كان يعدور حعول 4591تموز 

 آنذاك ؟

 

 باألسس التاليعة يتحدد موقف البرجوازيل الحاككلفي مسعى اصجابة على السؤال السابقت كان     
4
:  

 ء كانت ملكية كبيرة أم فالحيةبالملكية الخاصة لألرزت سوا ا قرار. 

 الستبدال العالقات تعب  اصقااعيعة فعي الريعف بعالقعات رأسعماليةت وارتباطعا بهعذات  العكا

 .لسعي لتصفية النمام القبلي والعالقات القبليةا

  البرجوازيععة الريفيععة والرأسععمالية الزراعيععة التععي سععتنمو بعععد تاهيععر الريععف مععن  اتخررا

 .لنفوذها الى جماهير الريف وكسب الفالا المتوسط معبرا  العالقات تب  اصقااعيةت 

 معن األرز وتحميعل  المالكين من التحول الى عناصر رأسعمالية فعي معا تبقعى لهعم تك ين

 .الفالحين أعباء هذا التحول

     

بععاملين  مح ومراالبرجوازيعة المشعار إليع  أععالا كعان  موقفومن المفيد اصتارة أيضا الى أن     

 :الذي اتبعت  لوضع هذا األسس موضع التابيق تحديد السبيالهما أهمية خاصة في 

 

الحكععم اثععر انتصععار الثععورة الععى سععند  البرجوازيععة الوطنيععة التععي تسععلمت افتقررارت العامررا األول

 .والحزب الشيوعي العراقيجماهيري واسعت وخوفها من تنامي نفوذ الابقة العاملة 

 

فقعد كعان رمعوز البرجوازيعة الوطنيعة . التعي ترباهعا بمالكعي األرز ، قرابل النسر العاما الثاني

الماليعة فعي  ت وزيعرحديرد دمحموكعان كعل معن . ذاتهم يملكون مساحات واسعة من األرز الزراعية

ت وهردي  الحراح حكروداالجتماعيعةت  –حين ت الذي لعب دورا في تحديد سياسعة الحكعم االقتصعادية 

وزيععر الزراعععةت وكالهمععا مععن أقاععاب حععزب البرجوازيععة الوطنيععة األولت الععوطني الععديمقراطيت 

 .وراء تحديد طبيعة القانون الذي كان يراد تشريع ت من مالكي األراضي الزراعية الكبار

                                                 
3
 . األراضي أرباعمن سكان الريف كانوا يستحوذون على ثالثة % 4الحمة ان تبرز حد  هذا المشكلة عند م 
4
ت مركز األبحاث والدراسات االتتراكية في العالم الحعب الليو ي والكسألل العرا يل في العرا نصير سعيد الكاظميت : انمر 

 .211ت   4511العربيت الابعة األولىت دمشق 
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قعد فتمعوز  41بععد انتصعار ثعورة  من ا صرالا العرا ري موقف الحعب الليو ي العراقيأما     

في إطار وضع ثوري فريد لم يكن العراق قد تهد ل  مثعيال  تفاعلت فيما بينها ثالثل  واماحكمت  

من قبلت وفي إطار صراعات سياسية كانت تجري بإيقاع سريع وعنيفت وهذا العوامل هي 
5
: 

فمععن . عب لررم يتوصررا الررد تحديررد اسررتراتيييتل ليكرحيررل بلرر ا وا ررح ومحررددإن الحرر .4

مجموع الوثادق التي صدرت عن الحزب في األيام األولعى النتصعار الثعورةت لعيس هنعاك 

مععا يشععير الععى أن اللجنععة المركزيععة للحععزب قععد توصععلت الععى تحديععد دقيععق لابيعععة السععلاة 

مععاع الموسععع األول الععذي عقدتعع  اللجنععة الجديععدة الابقيععة قبععل التقريععر الصععادر عععن االجت

 . 4591المركزية في السادس من أيلول 

أيضععا بالتوازنععات  مح ومرراالحععزب مععن اصصععالا الزراعععي  موقررفوارتباطععا بععذلك كععان  .2

 .الابقية والعالقات فيما بينها

واجهت الجمهورية الوليدة منذ اليوم األول النبثاقهات أخاعارا . تأثيرات العواما الخارجيل .3

فعلععى سععبيل المثععال فععان اصمبرياليععة التععي فاجأتهععا ثععورة الربععع عشععر مععن تمععوزت . دي ععةج

سارعت لتدارك الوضع الذي نجم عن انهيار النمام الموالي لهات فأنزلت قواتها العسكرية 

وقواععععدها فعععي تركيعععات اسعععتعدادا  األمريكيعععةفعععي األردن ولبنعععانت واسعععتنفرت القعععوات 

ذلك زادت األخاععار واألعبععاء التععي وبعع..... العععراقالنمععام الجديععد فععي لالنقضععاز علععى 

وباتررت مسررألل الرردفاع  ررن الح ررم الرروطني مسررألل جدي ررل   يك ررن واجهتهععا الجمهوريععةت 

 .التقييا من كأنها

  

 القضايا التاليل يتضكن كانالسابق أمكننا القول أن   التقريروإذا عدنا الى         
6
: 

 4521احتل  الفالحون فعي ثعورة الذي  الكوقعيحدد فيها قضايا من بينها  ،مقدمل تاريخيل 

الفالحعين فعي معسعكر الثعورة  موقرعت والعى 4591تمعوز  41والدور الذي لعبوا في ثورة 

فععي  وطبيعررل التحالسررات موقررع القيررادة،و الكهررام،فععي الثععورتين مععن حيععث  الخررال والععى 

الى القضاء على اصقااع فضالً عن القضاء على  تهد تموز كانت  41فثورة . الثورتين

السياسععية والعسععكرية للثععورة لععم تعععد كمععا كانععت فععي ثععورة  القيررادةسععتعمارت ولهععذا فععإن اال

تحرالف العشرين بيد المالكين والشيوخ الوطنيين والمثقفعين وتجعار المعدن بعل انتقلعت العى 

تمعوز لعم يععد  41أمام ثعورة  الهد التقرير أن  ويستنتج. جديدةتقودا قوى  سياسي جديد

إنيرراز الثررورة وطنععي ديمقراطععي واالسععتقالل والسععيادة الوطنيععة بععل  مجععرد تأسععيس حكععم

ا صالا العرا ري  تحقيقفضال عن الثورة الوطنيةت والشيء األساسي فيها  الديكقراطيل

 .وت سيل بقايا ا قطاع

 ا صررالا " يصععوا التقريععر مفهععوم . تحديررد مسهرروم ا صررالا مررن وجهررل نظررر الحررعب

اً لععع  ععععن مفهعععوم اصصعععالا الزراععععي العععذي كانعععت تمييعععز"  العرا ررري اليرررذري اللررراما

 ا صالا العرا ي اليذري اللراما" وبحسب التقرير فإن . البرجوازية الوطنية تروج ل 

ت أي أن يكعون لكعل فعالا األرز التعي يزرعهعا الن بالمسعتوى األرض لحارثها يعني"  

لآلبرين وان  استغالل  تبقد األرض وسييل الذي تسمح ب  أدوات العمل الساددةت أي أن 

 :ذلك ويعني .  يضطر السالا لتأجير نسسل لآلبرين

 الملكية الكبيرة لألرز وأجرة األرز القادمة على هذا الملكية ؛ إلغاء -

 األراضي على الفالحين سيما الفقراء منهم ؛ توزيع -

علعى الملكيعات الصعغيرة لمتوسعاي وأغنيعاء الفالحعينت ومعن معن يعوازيهم معن  الكحافظل -

 .المالكين صغار

                                                 
5
 .والحقا 273  ت الك در السابق 
6
  .ت مصدر سابقالعرا ي الكنلود في العرا  ا صالامالحظات  وليل  ن : نمرا 
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ت كمععا " ا صررالا العرا رري اليررذري اللرراما" مععن قععراءة هععذا التعريععف أن  ا سررتنتاحيمكععن و    

  يتنرراقو وم رريحل البرجوازيررل فرري األسررا ، بررا يرروفر التربررل ال ررالحل فرري طرحعع  التقريععرت 

 .الريف لنكو العالقات الر سكاليل

 

لإلصعالا الزراععي وال سعيما مسعألة  اسريلالخطوط العريضل األس حد ديمكن القول أن التقرير     

غيعر أن هعذا المالحمعة االيجابيعة ال تلغعي . حعدود الملكيعة الكبيعرة العى ملكيعة الفعالا الغنعي بسو

عدم مراعاة عوامعل التفاضعل فعي األرز : عديدةت من بينها ثغراتعلى  انطوىحقيقة أن التقرير 

 السرب ويبعدو أن . الع .....ز التسعويق عدها أو قربها معن مراكعكالخصوبة ونوعية المزروعات وبُ 

التي وضع فيهعا التقريعر معن  العياللالكامن وراء هذا الثغراتت وغيرهات إنما يعود الى  الظاهري

جهةت وكذلك ارتباطاً بالمروف التي كان ينشط فيها الحزب الشيوعيت والتي لعم تعتح لع ت كمعا هعو 

تحليعل علمعي دقيعق ووضعع عبعر كل دقيعق معروفت القيام بدراسة الواقع الملموس فعي الريعف بشع

 .الحلول لمشاكل ت من جهة أخرى

 

 4591لسنة  03القانون رقم 
 

تموزت أعلن  41ت أي بعد مرور حوالي تهرين ونصف من اندالع ثورة 8591/ ييول 03في     

( 31)ت من راديو بغداد إصدار القانون رقم  بد ال ريم قاسمرديس الوزراءت الزعيم الركن 

 .  ووضع  موضع التنفيذ فورا( 03قانون ا صالا العرا ي رقم )رف فيما بعد بـ عُ  والذي

 

 : ربعل  بوابالقانون على  اكتكا

األح رام التري تتعيرق بتحديرد مي يرل ت ويتضمن (الثالثينحتى المادة  األولدمن المادة ) الباب األول

القررانون مقابررا تعررويو  األرض وا سررتيالء  يررد مررا زاد منهررا  ررن الحررد األ يررد الررذي يييررعه

حردد سرقف الكي يرل برألف دونرم فري األرا ري وبموجعب المعادة األولعى . وتوزيعها  يد السالحرين

ت علعى أن تسعتولي الدولعة علعى معا تجعاوز (الكطريرل)الكرويل  وبألسي دونم في األرا ي الديكيل 

األكبعر سعواء تجمععت  يبدأ االستيالء على المساحات الزراعيعة أن وأتار القانون الى. هذا الحدود

 ررب  كبرر الكالكرين وإزالرل نسرو هم  يسرتهد  الرن وكعان هعذا . في يد تعخ  واحعد أو أسعرة

 .ت وهو ما تتالب  الحاجة لتأمين صيانة الثورةالسياسي

 

واعتبععر القععانون . تررأليف اليكعيررات التعاونيررل ومهامهررا( 09 – 08المععواد ) البرراب الثررانيوعععال  

انضكام من   يتياوز   جازلكن ينال األرض من ا صالا العرا ي، إ  انل ا نتكاء إليها إلعاميا 

وكانععت .. …ا صررالا العرا رري ييكي هررا الحررد األ يررد ليتوزيررع مررن بررارح  را ررالترري األرض 

األهععداف التععي حععددها القععانون للجمعيععات التعاونيععة ال تخععرج عععن األهععداف الخدميععة فععي ميععادين 

 .وما إليها. …مات الزراعية واالجتماعية لألعضاء التسليف والتسويق وتأمين الخد

 

العالقرات العرا يرل برين مرال ي ( 64حتعى المعادة  08معن المعادة ) الثالر وتناول القعانون فعي بابع  

. األرض و صحاب الكضخات من جان  والسالحين الذين يعر ون لديهم  و يسرتقون مرنهم الكراء

 سا  ا بقاء  ييهرا لزراعية هذا ولذلك عالجها على العالقات ا إلغاءلقد وقف القانون الى جانب 

تبدأ من صدور القانونت وبعد انتهادها ال يععود المعالك ملزمعا فعي العدخول بهعذا  لكدة ثالث سنوات

ولكعن خعالل الفتعرة . العالقة مع الفالحينت ويصبح من حق  استثمار أرض  على النحعو العذي يشعاء

ع فعي معالجتع  . لفعالا معن األرزخعرج االمؤقتة هذا ال يحعق للمعالك أن يُ  هعذا للقعد انالعق المشعر 
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الدولععةت ولتحععول المالكععين الععى  يالمسعألة مععن أن هععذا الفتععرة تكفعي السععتقرار الفالحععين فععي أراضع

 .الزراعة الرأسمالية واستخدام العمل األجير بدال من اللجوء الى المحاصصة

 

سررت مررواده لكعاليررل  و رراع العكررال كرفقععد ( 98 – 64المععواد )مععن القععانون  البرراب الرابررعأمععا 

العرا يين، و برزها ما نر   ييرل فري هرذا اللرأن  ن يحردد سرنويا الحرد األدنرد لوجرر الكردفوع 

تعأليف نقابعات خاصعة  نوأجعاز القعانون للعمعال العزراعيي. ليعاما العرا ي فري الكنراطق الكختيسرل

 .بهم

 

ة بعد أن أخذت زمام الحكم لتنعافس هذا هو باختصار البرنام  الذي طرحت  البرجوازية الوطني    

ت احعد زعمعاء الحعزب (دمحم حديرد) األسعتاذ ب  الشيوعيين على النفوذ في المناطق الريفيةت كما قعال

 .    في حين  الوطني الديمقراطي

 

الصععراع االجتمععاعي فععي  31القععانون رقععم  نقرراوبصععدورا ووضععع  موضععع التابيععق العملععي     

سعتحثت إجابعات ملموسعة ت وطرا مجموعة من اصتكاليات التي امرحيل نو يل جديدةالريف الى 

 .ومحددة من خالل تابيق 

 

المواقععف الابقيععة المتنوعععة إزاء المسععألة الزراعيععةت والمصععالح  حقيقررلتابيقعع  عععن  كلررف فقععد    

 . الابقية التي تدفع باألحداث في هذا الجبهة الهامة من جبهات الصراع الابقي

 

الزراعععي باالتجععاا الععذي ال يصععفي بقععانون اصصععالا  ترردفعالبرجوازيععة الععى أن  سررعتفمثلمععا     

بوسعادل تعتىت وبعذلت جهودهعا  المعذكور تطبيق القانون  رقيلأيضا على   كيتالملكية الكبيرةت 

. من اجل أن تُبعد الفالحين ذاتهم عن المشاركة في التابيق وحصرا في أيعدي األجهعزة الحكوميعة

سريع بعمليعات االسعتيالءت الحزب الشيوعي العراقي بقوة وراء تابيق القانون والت وقفبالمقابلت 

 . الى النمام تب  اصقااعي يوجل  ربل قويلبأن القانون على عالت ت  يدركوكان الحزب 

 

ت وأساسا الحعزب الشعيوعي العراقعيت معن جانعب القوى الديكقراطيلبين  دارتت فقد والخالصل    

أخعرى معركرل آخعر معن جانعب  والبرجوازيل الوطنيل ومن ورائها قوى اليكين والكالكرين ال برار

الزراععي  اصصعالالعرقلعة  اصقااعيونكما تحرك  .اصصالا الزراعي تطبيقهذا المرة  ميدانها

وبوجعع  عععام وقفععوا الععى جانععب القععوى  .وطرادععق عديععدة أتععكاالواتخععذ هععذا ت األولععى أسععابيع منععذ 

ت ولععم المعاديععة للخععط الععديمقراطي فععي مسععيرة ثععورة تمععوزت واصععافوا الععى جانععب اليمععين القععومي

على الجمهورية  التآمريترددوا في دعم عمليات 
7
. 

 

حفلت السنة والنصف األولى من عمر اصصالا الزراعي بالكثير معن األحعداث والصعراعاتت     

 بررزتوفعي ضعوء ذلعك . وكانتت في واقع الحالت أوسع واعقد تجربة يخوضها الحزب في الريف

موقعف الحعزب معن قضعايا  وإيضرااوس منهعا هذا التجربة واسعتخال  العدر تيخي الحاجة الى 

لينرل الحعزب لهعذا الغعرز   ل رف  وقعد . اصصالا الزراعيت كما أظهرها واقع الصراع في الريعف

استندت في عملها أساسا على األفكار الواردة في التقرير السابق العذي جعرت اصتعارة إليع   باصل

  النهعادي وطعرا علعى العرأي الععام وبعد مناقشعات مستفيضعة اخعذ التقريعر الجديعد تعكل. وطورتها

ت ونشر فيمعا بععد فعي 4511في أواخر تباط وأوادل آذار ( اتحاد اللع )العراقي تباعا في جريدة 

 " تقرير  ن مسائا في ا صالا العرا ي: " كراس بعنوان
8
. 

                                                 
7
ت الجزء الثانيت منشورات الثقافة  قود من تاريخ الحعب الليو ي العراقي عزيز سباهيت :لمزيد من التفاصيل عن هذا الدور انمر 

 .والحقا 341ت 2113الجديدةت دمشق 
8
 .4511ت دار بغداد للاباعة والنشرت بغداد را يالع ا صالاتقرير  ن مسائا في : انمر 
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مسععألة أو قضععية مععن قضععايا األرز واصصععالا الزراعععي والحركععة  84يعععال  هععذا التقريععر     

عليهعات وكعل  يرت رع  ربعرل محراور كبررىغير أن قراءة تفصعيلية للتقريعر تسعمح ببلعورة . حيةالفال

 .ا ك ا تمحور يتضمن مجموعة من 

 ت تسععتخدم فععي ويتضرركن محاولررل إنترراح ميكو ررل مررن األدوات والكسرراهيم: الكحررور األول

 : يدور المحور حول جملة قضايا. الريف العراقي –تحليل الواقع الملموس 

مكرسة للدور الذي لعب  تاور اصنتاج السلعي في تفكيك العالقعات  مل نظريل تاريخيلمقد -

 اآلثرار التدميريرلالعشادريةت وكيف يؤدي تاور هذا النمط من اصنتعاج العى مجموععة معن 

 . على أتكال اصنتاج األخرىت وأساسا اصنتاج السلعي الصغير

ذلععك  وكرررطلععى اصنتععاج السععلعيت مععن اصنتععاج الابيعععي ا مي ررانيعم التحررول اسررتعراض -

السوق المرافقعة لهعذا التحعول فعي ظعروف إنتعاج سعلعي ضعمن إطعار  وب ائ التحولت 

 . اقتصاد متخلف وتابع

الذي يادي الد تكايع طبقي وا ح و ،كرا لدور النقود وسيرورات التسييع وانتلارها -

 . وبروز  ك ال متنو ل لالستغالل

اناالقعا معن سعؤال جابع  الفكعر  يتحدث التقرير  ن إك اليل مي يل األرض فري اللرر ثم  -

لمععاذا لعععم يتوصععل الشعععرقيون الععى ملكيعععة األرز حتععى بشعععكلها : التععاريخي دادمععا وهعععو 

 ؟اصقااعي

 

 ويتضكن إك اليل التناقضات وتييياتها الكيكوسل في الثورة البرجوازيرل  الكحور الثاني

ثعورة الرابعع عشعر معن تمعوز بكونهعا  طبيعرل تفعي البدايعة تقريعريشعخ  الت. الديكقراطيل

طبيعررل واناالقععا معن ذلععك يحعدد . مععن حيعث عالقععات اصنتعاج ثرورة برجوازيررل ديكقراطيرل

 :نو ينخالل هذا المرحلة من تاور الثورةت مشيراً الى  التناقضات

يعتبعرات بحسعب في هعذا الثعورة و التناقو بين العكال والر سكاليين الوطنيينت هو األول -

ت أي تنععاقد داخععل الشععععبت أو بحسععب الماديعععة تناقضررا  جعئيرررا   –التسععمية الععواردة هنعععا 

 .متبادلة تسويات وتناز تت ويمكن حل  عبر " تناقو دابا معس ر الثورة" التاريخية 

بررررين السالحررررين  ،تنرررراحريوال يقبععععل المصععععالحةت أي  تنرررراقو  كيررررق وحررررادت الثرررراني -

 .آخر بقايا اصقااع بت سيلل  إال وال يمكن ح ،وا قطا يين

 

يوجررد فرري كععان  السياسرري/التنرراقو الرئيسرريبععأن  ا سررتنتاحإذا قبلنععا بهععذا األطروحععة أمكننععا     

القطبرين التي كانت تدور هنعاك بعين  كيسيل حا ال را ات ال بيرةومصير حل  يعتمد على  الريف

 . السالحين وا قطا يين: الكتعار ين

 

فعإن حعل  -بحسر  التقريرر الكرذكور  – برجوازيل ديكقراطيرلالثورةت أي كونها  ونمراً لابيعة    

يظا يدور في  فق بل إن   –أي تكل جديد نوعياً للملكية  –هذا التناقد ال يؤدي الى قاع جذري 

ال يعنعي بعأي وجع  معن " صادغوا التقرير بأن محو بقايعا اصقاعاع  استدركولهذا . الكي يل الخاصل
أي أنع  يعنعي توسعيع قاععدة الملكيعة  –أتعكال الملكيعة الخاصعة بعل العكعس تمامعا  الوجوا محعو كعل

الخاصععة بتحويععل الفالحععين المسععتبعدين المجععردين مععن أراضععيهم الععى فالحععين متحععررين يملكععون 
للثورة الزراعية الفالحيةت بحسعب تسعمية التقريعرت  الكحتوى ا جتكا يوبالتالي فإن ". أراضيهم 

 .وليس بروليتاري بعد محتوى برجوازي ديكقراطية هو ضد الملكية الكبير

 

  ويتضكن ميكو ل من ا ك اليات الكرتبطل بقانون ا صالا العرا ي  الكحور الثال

للتحاليل المصاغة في التقرير األول  تعكيقفي هذا المحور يجري . وتطبيقاتل 03رقم 
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 وييي طروحات السابقة لال تدقيقا  ت كما يجري (مالحظات  وليل  ن ا صالا العرا ي)

 :على سؤالين حاسمين هما

 ؟4591لسنة  31على قانون اصصالا الزراعي رقم لكا ا تحسظ الحعب : األول -

 برغم تحفمات  علي ؟ ولكا ا  يده:  الثاني -

 

 31ت ال بد معن التأكيعد علعى حقيقعة مهمعة هعي أن القعانون رقعم الساال األولوقبل اصجابة على     

 :ين اتجاهينب حال  وسطا  جاء 

الععذي كععان يععدعو الععى االكتفععاء بالحععد نسععبيا مععن الملكيععة الكبيععرة لععألرز  ،ا تيرراه األول -

 حاجات قسم من الفالحين الى األرز ؛ وتطكين

الذي كان يدعو الى تخفيد الحد  بالرادي الي الثوريالذي يمكن تسميت   ،وا تياه الثاني -

األكثريعة السعاحقة معن الفالحعينت خاصعة  األعلى الى حدود ملكيعة الفعالا الغنعيت وتمكعين

 . الفقراء منهمت من تملك األرز

 

علعى القعانون المعذكورت والتعي  العراقعي التعي أخعذها الحعزب الشعيوعي التحسظراتوبالرغم من     

 نمراً للمروف الساددة آنذاك بطوة تقدميل في ميكيلسأتير إليها الحقات فإن  اعتبرا 
9

" ويشير . 

قعانون اصصعالا الزراععي للعديعد معن  تبنردالى أن الحزب "  ا صالا العرا يتقرير مسائا في 

 : من بينها األسباب

ألن هذا القانون صدر ععن سعلاة وطنيعة معن حكومعة الثعورة واسعتجابة لمصعلحة وإرادة  –أوال " 

جمععاهير الفالحععين الغفيععرة الواعيععةت ولععذا فإنعع  أتععب  بمنهععاج مشععترك للحركععة الوطنيععة فععي ميععدان 

 .اصصالا الزراعي وفي النضال المشترك ضد اصقااع

ضعد سععلاة  –تمعوز  41بععد ثعورة  –ن مجعرى إععالن القعانون كعان اقعوى ضععربة عنيفعة إ –ثانيعاً 

 .اصقااع وهيبت  وأقوى مشجع وحافز للحركة الفالحية

ً  –ثالثاً   .ألن القانون يخفد مساحة اصقااعيات واقتصاد اصقااعيين بنسبة الثلث تقريبا

 ً إن صدور القانون جعل بيد الحركة الفالحيعة سعالحا تعرعياً كعان ضعروريا لتعبئعة وتنمعيم  -رابعا

 "أوسع الجماهير في الريف 
10
. 

 

ر مجموععة معن سعا  يعة السعابقة فعإن التقريعر المعذكور غير أن  وبالرغم من المالحمعات االيجاب    

لكرا ا جررى الرتحسظ : لسؤال التعاليعلى ا أجابعلى قانون اصصالا الزراعي وبالتالي  التحسظات

 ؟ يد القانون الكذكور

 

  :كما وردت في التقرير هي الحعب الليو ي العراقي، تحسظاتابرز إن     

ن القانون لم يصِف ملكية احد من كبار المالكين بل وضع حعداً أعلعى للملكيعة الزراعيعة إ –أوالً " 

حديعد الحعد األعلعى تإن (. دونم من األراضعي الماريعة 2111ألف دونم من األراضي المرواة و )

تععرك يتععرك نصععف األراضععي الزراعيععة المسععتثمرة بيععد المالكععينت وبمعنععى آخععر بهععذا المسععاحات ي

 .نصف الفالحين من دون تبر من األرز

وزع  يريهم األرا ري القانون  قر مبرد  التعرويو ليكالكرين والرعم السالحرين الرذين سرتإن  –ثانياً 

ت تعي  تعمرت العذي (الفيصل ملعان)يل المثال فان على سب".  الل  لرين سنلببدفع التعويو 

فلس واحد )ألف دونم قبل بضع سنوات من ثورة تموز ال غير بسعر رمزي  243منحت  الحكومة 

دينعار تعهريا ولمعدة عشعرين عامعا لقعاء األرز التعي  537139كان سيحصل على ( للدونم الواحد

                                                 
9
 . 29ت   4595ت دار بغدادت بغداد الثورة العرا يل في العرا دمحم حسين أبو العيست : قارن 
10
 .21-29   ت مصدر سابقتالعرا ي ا صالاتقرير  ن مسائا في  :انمر 
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كثيررررا حترررد إ ا سررري كنا بكبرررد   القرررانون قرررد جرررار  يرررد السرررالاويعنعععي ذلعععك أن . اسعععتردت منععع 

"التعويو
11
. 

 

إن مبعدأ اصلعزامت ععدا . في االنتماء الى الجمعيات التعاونيعة مبد  ا لعاموبالمقابل ادخل القانون     

ةت فانع  معن دون قناععة  عن كون  يتعارز واألساس الذي يقوم علي  التعاون كتجميع صرادات حر 

 . التي تزعم البرجوازية الحر  عليها مناقضا لكبد  الديكقراطيلالفالا يأتي 

 

 31تابيعق القعانون رقعم  كيسيراتالتعي دارت حعول  الكناورات وال را اتالتقرير  يلخ ثم     

 :المتنوعة التي ترتبت على تابيق ت ومن أهمها واآلثار

وسععاعد فععي تصععاعد نضععاالتها  القررانون بيررق اللررروط لتطررور هائررا ليحركررل السالحيررلأن  -

 ورتت في مجرى الصراعت أتكال متقدمة لتنميمها النقابي والسياسي ؛ المالبية وتبل

في الريف وانعكاساتها   دى الد تسريع وتيرة ال را ات ا جتكا يل والطبقيلوكل ذلك  -

لقد حدث تكايع طبقي واجتكرا ي حراد وتبيرورت تحالسرات وت رتالت . على عموم المجتمع

وفي . ورة موقف متقدم من القضيل العرا يلجديدة وبالتالي صار مطيوبا  التأكيد  يد بي

في تابيق قعانون االصعالا الزراععي فعي  الخطل ال ائبلهذا الصدد أكد التقرير على أن 

 :هذا اللحمة هي 

 

ومعن السعلاة التعي يمارسعونها  تيريد الكالكرين مرن األرا ري الخا رعل ل صرالا العرا ري:  و   

 .في األراضي المستولى عليها تقويو د ائم ا قطاععلى فالحيهمت وبالتالي 

 .توزيع األراضي المستولى عليها على الفالحين بتمليكهم إياها: ثانيا  

 

 ويتضرركن ا كرر اليات الكرتبطررل بالسياسررل الطبقيررل ليحررعب اللرريو ي  الكحررور الرابررع

تكروز وبعرد صردور  86العراقي في الريف فري الظررو  اليديردة التري نلرأت بعرد ثرورة 

ينالععق التقريععر مععن تشععخي  حالععة الريععف فععي هععذا المرحلععة . را رريقررانون ا صررالا الع

بقايعا اصقاعاع وأساسعها الملكيعة  كرن هعدفها  ثورة زرا يل فالحيلمشيرا الى ان  يخوز 

في الريفت العذي جعرت اصتعارة إليع  فعي  التناقو الرئيسيالكبيرة لألرزت ثم يشخ  

في  ا جتكا يل/الم اليوحل الطبقيللتحديد  د  لكع يسعد التقريرمكان سابقت ثم بعد ذلك 

وهنععاك محاولععة جععادة فععي . تمععوز والسععنوات التععي تلتهععا 41الريععف العراقععي عشععية ثععورة 

التقريرت في ضوء المستوى الفكري الذي كعان سعادداً آنعذاك فعي الحعزب وطبيععة األدوات 

 المنهجيععة المسععتخدمةت لتحليععل الوضععع فععي الريععف علععى أسععاس تكوينعع  الابقععي واعتمععاد

داخعل كعل الفئعات سليم يسمح بالتفريق بين الابقات و تكييعمجموعة من المعايير لضمان 

 .طبقة في الريف العراقي

 

 :معيارين منهيينيعتمد التقرير     

 تملك األرز؛/معيار الكي يل -

 .معيار ا ستثكار الطبقي -

 

 و  مراتر ت ونمرا لتواجد ونمراً ألن الفالحين ال يعتبرون طبقة متجانسة من الناحية المنهجية    

أو  بعين هعذا المراتعب ملر يل ترسريم الحردودالتقريعر  واجهرتفي أوساطهمت لعذلك  متعددة كرائح

ولضعمان . سياسة سليمة وتكتيكات ملموسة تجعاا كعل مرتبعة صياغلبشكل صحيح بهدف  الشرادح

                                                 
11
 .23   تالك در السابق 
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ر  م : حاسعم سراالالتقريعر معن  انطيرقترسيم صحيح للحدود بين هذا المراتب  هرا السرالا مسرتثكأ

ر  :وهذا هي القاعدة العامة لتمييز الفالحين حسب مراتبهم الثالثة التالية ؟مستثك 

اآلبرررين ت بععل أن   نهررم   يسررتثكرون  كررا غيرررهمت ومععا يميععزهم هععو فقررراء السالحررين -

 .يستثكرون جعئيا   و كييا   كا ها ء السالحين

يسرتثكر لكنع  ذاتيعاًت   اكتسراء السرالا الكتوسرطت القاعدة العامة هعي السالحون الكتوسطون -

 . حيانا  كا اآلبرين

 .كقاعدة عامة  كا اآلبرين يستثكرونت وما يميزهم هم انهم السالحون األغنياء -

 

التقرير بأن هناك حاجة ملحة لبلعورة سياسعة حزبيعة صعحيحة  استنتجوارتكانا الى هذا التحديد     

 -----اتحراد  -----ا تكراد : ة وواقعية تجاا المراتعب الفالحيعة الثالثعة تقعوم علعى الثالثيعة المعروفع

 :أي .كس 

مععن هععؤالء هععو  وهععم األكثريععةت وان تنمععيم حزبععي متععين  يررد فقررراء السالحررين ا  تكرراد -

 ضمانة ضد االنتكاسة ؛

 ؛مع السالحين الكتوسطين ا تحاد -

 .عبر تكتيكات ملموسة من السالحين األغنياء كس  محاولل -

 

لعملية والملموسة دعا التقرير الى البحث عن أتعكال ولكي يكتسب النضال في الريف صيغت  ا    

وضعرورة االختيعار الصعحيح لقياداتهعا دون فعرز  تل يا اليكعيات السالحيلملموسةت من أهمها 

 .وأوامر فوقية

 

 :التقرير ثالث مراتب للمالكين هي مي عكما     

 صغار الكالكين؛ -

 متوسطي الكالكين؛ -

 .كبار الكالكين -

 

 كسر : من هذا المراتب عبر ثالثية محعددة هعي السياسل الطبقيل الكيكوسلرير وهنا بلور التق    

 :ت أيم ادرة ---- تحييد ----

عبر العمعل السياسعي وكعذلك معن خعالل تامعين مصعالحهم  النضال ل س  صغار الكالكين -

 االقتصادية؛

ر ذلعك ت من خالل اصبقاء على ملكيات الوطنيين معنهمت باعتبعاد الكالكين الكتوسطينتحيي   -

 الثمن الذي يمكن للحركة تقديم  لهم لقاء عدم انحيازهم لصف معسكر أعداء الثورة؛

ومن خعالل التميعز بعين المععادين . م ادرة  را د الكالكين ال بار وإجالءهم  ن الريف -

للثورة والموالين للجمهورية يمكن ضمان حق التعويد القانوني لمن معن لعم يقعف موقفعاً 

 .المعادين للوضع الجديدمعاديات وعدم تعويد 

 

. صراع جدي بين الابقعة العاملعة والبرجوازيعة حعول قيعادة الجمعيعات الفالحيعة داروبالمقابلت     

في استغالل اصصالا الزراعي صيجاد القاععدة االجتماعيعة التعي تعوزهعا  تأمافالبرجوازية كانت 

ة وحزبها السياسعي هعي التعي تعرجح وتؤمن هيمنتها في الريفت هالها ان تجد ان كفة الابقة العامل

لهعذا تعرعت تعمعل النتعزاع  .الى منممات يقودها الحعزب الشعيوعيالقيادة  تتحولفي الريف وان 

فعدفع عبعد الكعريم . هذا القيادة بكل الوسادل حتى لو أدى ذلك الى خرق القوانين التي أصدرتها هي

و في الحزب الوطني الديمقراطيت الى ت العض( راك العكم)قاسم أحد الفالحين األغنياء من بغداد 

لمنافسعة االتحعاد الععام فعي إجعازة الجمعيعات الفالحيعةت وتكعوين حركعة  أخرىتكوين هيئة مؤسسة 
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وبعععد ثالثععة اتععهر ونصععف مععن إصععدار . منافسععة للحركععة الفالحيععة التععي يقودهععا الحععزب الشععيوعي

 . 4595لسنة  435ن رقم قانون االتحاد العام للجمعيات الفالحية أصدرت الحكومة القانو

 

ت بحسب نصير سعيد الكاظمي ما اناوى علي  القانون الجديد ابرزوكان     
12
انترعاع سريطل هو  ت

إجازة اليكعيات السالحيل من  يدي السالحين  اتهم مكثيين في اتحرادهم العرام الرد  يردي األجهرعة 

خر هععذا األجهععزة وسعععا فععي تععد ولععم. ا داريرل الح وميررل الكحييررل الترري تربررت فرري بدمررل الكالكرين

جعراء . محاربة الجمعيات الفالحية التي ال تتوسم فيها االستعداد لتنفيذ ما تملي  عليها هذا األجهعزة

وكعان معمعم الالبعات المرفوضعة قعد . جمعيعة فالحيعة بععذر أو بعآخر( 3211)ذلك رفضت إجازة 

ت حيععث نفععوذ الحععزب قععدمت مععن فالحععي ألويععة الفععرات األوسععط والعمععارة والبصععرة والناصععرية

 .الشيوعي العراقي بين الفالحين هو األقوى

 

ولععم تكتععف الحكومععة بتغييععر قععانون الجمعيععات الفالحيععة بععل عمععدت الععى تحععريد الصععحافة     

   رعا  نسرو البرجوازية وصحافة اليمين الرجعيت العذي كعان ينعدفع العى تأييعد كعل معا معن تعأن  

العام للجمعيات  قراطيةت لشن حملة مركزة على االتحادالحزب الشيوعي العراقي والممارسة الديم

 .الفالحيةت مما أفضى الحقا الى انتكاسة الحركة الفالحية الديمقراطية

 

تقريررر  ررن " وإذا لخصععنا األمععر فانعع  يمكععن القععول أن وجهععة نمععر الحععزبت كمععا انعكسععت فععي     
م الحعزب للمسعألة الزراعيعة وان كانت تمثل تاعورا كبيعرا فعي فهع"  مسائا في ا صالا العرا ي

 ن تحديد ستراتيييل تسا د فري  ،في تيك السترة ،الحعب  يعحبيسل ومشاكلهات إال أنها جاءت 

 . دفع الو ع الثوري الد األمام

 

وهكذا بدال من اتخاذ النضال لتحقيق اصصالا الزراعي الجذري والشامل منالقا لتعبئة القوى     

ت لوضععع وإقامععة الحكومععة الديمقراطيععةنضععال مععن اجععل تغييععر النهععات لالفالحيععةت ال سععيما الفقيععرة م

ررعسععلاة البرجوازيععة الوطنيععة  ي ررونمهمععة الحععزب أن   صرربحت كععل خاععوة فععي النضععال  ويخضأ

كانعت فيع  هعذا السعلاة تقعدم العذي وقعت الفعي  هعذا. داف الجمعاهير الكادحعة لهعذا الهعدفلتحقيق أهع

  ررببعل وتُمِععن فعي  ؛الرجعية في العدفاع ععن حكمهعا أمام القوى تهاونهاالدليل بعد الخر على 

 تالحعرب ضعد الشععب الكعردي وتعيرن تالقعوى لتلعكالتي تدافع عن هعذا الحكعم تزلفعا التقدميةالقوى 

لكعي تسعتعيد مواقعهعا وتحيعك الدسعادس والمعؤامرات  المؤيعدة لالسعتعمارالسبيل أمام القوى  وتستح

 . لإلطاحة بالنمام الجمهوري

  

اصيقععاع السععريع والعنيععف للصععراعات السياسععية والابقيععة المحتدمععة خععالل السععنوات  لقععد كععان    

تمعوز واألسعئلة الجديعدة التعي طرحتهعا قعد ألقعت بثقلهعا علعى كعل القعوى  41األولى من عمر ثعورة 

الثعورة الوطنيعة   فرقالسياسية محدثة صراعات فكريعة وجعدل صعاخب داخلهعا وفيمعا بينهعات حعول 

 . االنتقال بها الى حدود جديدة تتجاوز الحل البرجوازي التقليدي  ياتوإم انالديمقراطية 

 

بطررين كععان هنععاك صععراع يععدور بععين  4591تمععوز  41وباختصععارت منععذ لحمععة انععدالع ثععورة     

القضيل العرا يرل وال رراع دابرا حول جملة من القضايا من بينها  سياسيين وف ريين متقاطعين

 تسرريعبمعا حملع  معن مضعامين فعي  4591لسعنة  31انون رقم ت والتي ساهم القالريف وسبا حيل

عمليععة االسععتقااب وبلععورة حلععول ملموسععة وواقعيععة لهععذا القضععية فععي الريععفت وان لععم تصععل الععى 

نهاياتهععا المناقيععة الصععحيحة بسععبب جملععة مععن األسععباب والعوامععل ال يتسععع المجععال للخععوز فععي 

                                                 
12
   .والحقا 252   مصدر سابقت توالكسألل العرا يل في العرا الحعب الليو ي انمر نصير سعيد الكاظميت  
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ا يمكن القول أن هناك العديد من المهمات التعي ولهذ. تفاصيلها هنا ألنها تحتاج الى معالجة خاصة

 . صدورا عاما على 12مرور رغم طرحها القانون آنذاك ما تزال تتمتع براهنيةت 

 

خصوصعا معا  تويمكن القول ان حل القضعية الزراعيعة معا زال ماروحعا علعى جعدول االعمعال    

 معن الفالحعين االراضي النتزاع ختلف الذرادعتت تحت مبعد القوى  محاوالت بذلتهامن  تهدناا

 . 4591لسنة  31القانون رقم  منحت لهم بموجبالتي 

 

ومنذ فترة طويلة  االصواتبعد تتعالى " االصالحات االقتصادية الضرورية"رايات وتحت     

ات عملين م ت بكل ما يترك  ذلكرسملة القااع الزراعي وتحويل االرز الى سلعة "ضرورة"بـ 

 .بلترة وتهميش واسعين

أو  الرأسعماليمعا قبعل  اصنتعاج أتعكال"  تردمير" لب رسملة القااع الزراععي تحقيق ماويعني     

الترسمل واضحا عندما نععود للوسعادل التعي تتجلعى بخلعق ويتجلى هذا . الواقع راألمرسملتها بقوة 

( مزرععة العادلعة)السعلعي الصعغير  اصنتعاج" تعدمير " لرسملة القااع الزراعي بعدأ معن  األرضية

 برخبراحالدولعة للشعركات الزراعيعة معرورا  أراضعي إييرارالشعركات المسعاهمة العى  تأسري الى 

تحريررر  االمععر الععى ابعععد مععن ذلععكت ونقصععد هنععايمتععد و .القاععاع الزراعععيالدولععة مععن أي نشععاط فععي 

بعار المعالك والرأسعمالية الزراعيعةت يقابلع  تحعول أععداد كبيعرة معن لصعالح ك األرض  اتها كسريعل

 .فقراء وصغار الفالحين إلى أتباا بـروليتـاريا

تقعوم علعى مبعدأ العمعل حسعب آليعات علعى اعتمعاد سياسعات  ترراهن" الرؤيعة "  هذا ويعني ذلك ان

  :التالية الثار إلى مما سيؤديغير مقننة سوق ما زالت قيد التشكل و فيالمنافسة 

  ت إلعععى أحيعععاء عشعععوادية الريفعععيصنتعععاج المسعععتبعدين ععععن ا السالحرررين آ  هيرررة

 إنتراح إ رادةالعى  أيضعاالتعي ستفضعي  حنكرا ح مرن مردن ال رسيوستمهر مجددا 

ديات جديعدة بكعل معا يحملع  ذلعك معن مخعاطر اجتماعيعة علعى بم السقر والتهكيش

 . األهليالسلم 

 نسبة متصاعدة من الفالحين لصالح التركيز على إثراء أقلية تهكيش.  

 أحياء عشوادية ت باالة ت أعمال غير ثابتة: الفقر من الريف إلى المدن انتقال. 

 

بعل هعي  أصعيلةالزراعيعة فعي الععراق ليسعت مقاربعة  لإلتعكالية مقاربعة هعذا الويمكن القول ان     

اسرتحالل  هنا علعى التأكيدال بد من ولكن  .باألساس الغربينكط التطور الى  ،  يد ما يبدو،ترت ن

الععى  اصتععارةال يتسععع المجععال للععدخول فععي تفاصععيلها بععل فقععط  أسععبابلجملععة  جهععذا النمععوذ ت رررار

طبعا قد يجادل المدافعون ععن رسعملة القاعاع . اختالفها عن تجربتنا من حيث المروف والشروط

وبا قد وجدت الحل في الهجرة من الريعفت فلمعاذا ال إن المسألة الزراعية في أور :الزراعي قادلين

تكعرر بلعداننا هعذا النمعوذج بفعارق زمنعي قععدرا قعرن أو قرنعان؟ ولكعن هعؤالء ينسعون أن الصععناعة 

والخدمات الحضرية في القرن التاسع عشر كانعت تحتعاج إلعى أيعدم عاملعة أكثعرت وأن الفعادد ععن 

اليعوم ال يملعك هعذا الفرصعةت وإذا كعان عليع  " لثالث العالم ا" و . حاجتها قد هاجر إلى األمريكتين

أن يكون منافساً كما يفرضون علي ت فإن علي  اللجوء إلعى التقنيعات الحديثعة التعي ال تحتعاج أليعدي 

معن "  الجنعوب " إن االستقااب النات  عن التوسع العالمي لرأس المالت يمنع بلدان . عاملة كثيرة

 . زمنيبفارق " الشمال " تكرار نموذج 

 

تعيشعها الزراععة والريعف  التعييتضح مما سعبق كلع ت وعلعى ضعوء األزمعة المزمنعة والهيكليعة     

 4591معوز ع عشعر معن تالعنمم المتعاقبعة بععد انتكاسعة ثعورة الرابع العراقي الناجمعة ععن سياسعات

انعععدام وجععود  وأيضععاالنمععام المقبععور والسياسععات االقتصععادية التععي اعتمععدها االحععتالل ب مععرورا

 يتضععحت   2113 التععي تلععتالعمليععة السياسععية خععالل الفتععرة تنمويععة للقععوى التععي قععادت  إسععتراتيجية

وهعذا . منهم من الشرادح الوسعاى والصعغيرةاالتجاا الواضح لتمايز الفالحين وإفقار فئات واسعة 



 42 

لبلععورة  بشعأن  ال بعد معن تدتعين نقعا  ديمعوقراطىلاعرا بعديل فالحعى  وضعوعيةم أرضعيةيخلعق 

  . عناصرا

حععول سععبل حععل المسععألة الزراعيععة والفالحيععة  4591فععان الجععدل الععذي دتععنت  ثععورة تمععوز وهكععذا 

الرهعان  هنعا فعانمعن و .يجعب خوضع يبقعى حيعا و ت واهمية تحقيق اصعالا زراععي جعذريعموما

 .لم يعد ترفا نضاليا بل ضرورة ملحة على بديل فالحي ديمقراطي

 

 

           

 


